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Roger Bannister: 25 anos de idade, um jovem inglês, estudante de medicina, até então desconhecido, fez história em 1954 ao correr uma milha em menos de 4 minutos.
Há muitos anos que os melhores corredores do mundo tentavam ultrapassar a barreira
dos 4 minutos. Incrível mas verdadeiro. Numerosos observadores pensavam que tal
feito seria impossível. “Ninguém pode correr tão depressa já atingimos a velocidade
limite !”
Quando Bannister passou a meta meio segundo antes dos 4 minutos, os espectadores
ficaram eufóricos. O improvável tinha acontecido. No entanto, há algo ainda mais surpreendente: nos cinco anos seguintes a este feito, mais de 100 pessoas conseguiram
fazê-lo. Hoje em dia é feito com alguma regularidade.
O que pensamos ser impossível é frequentemente alcansável. Isto aplica-se aos Lions.
Sempre se aplicou. Especialmente agora quando os Lions participam com a Alliance
GAVI para proteger dezenas de milhões de crianças do sarampo que mata 160.000 pessoas por ano. A maioria delas tem menos de 5 anos. Esta tem sido uma triste realidade,
mas pode acabar.
Podemos acelerar, passar a meta e fazer com que crianças e adultos não morram desnecessariamente.
Eu encorajo sempre os Lions a seguirem os seus sonhos, tal como Bannister o fez. Tal
como o fazem todas as pessoas de qualidade, todas as elites. Os Lions constituem uma
elite e talvez as acções mais eficazes que fazemos sejam aquelas que realizamos com a
Fundação Internacional de Lions Clubes. Através da LCIF o nosso serviço multiplica-se
de maneira exponensial. É através da nossa Fundação que canalizamos os nossos recursos e a
nossa boa vontade.
Por favor continuem a apoiar a
LCIF. O Vosso serviço no quadro
da vossa própria comunidade é
inestimável.
O vosso apoio à LCIF abre as portas a um novo domínio de possibilidades. Vamos sonhar em
grande, chegar às estrelas e erraMais de 11.000 Lions no Nepal ajudaram a mobilizar as
dicar o sarampo.

comunidades em Campanha contra o Sarampo

Barry J. Palmer
O seu Presidente do Lions Clubs International
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Eu sou Vigilante da Floresta,
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nós servimos!
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Historial
A Revista LION é uma publicação oficial da Associação
Internacional de Lions Clubes, editada por autorização da
Directoria Internacional em 35 edições e em 21 idiomas:
alemão, chinês, coreano, dinamarquês, espanhol, finlandês, francês, grego, indiano, holandês, indonésio, inglês,
islandês, italiano, japonês, noroeguês, polaco, português, sueco, tailandês e turco.

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

Directores – Primeiro Ano:
Fábio de Almeida, São Paulo, Brasil; Lawrence A. “Larry”,
Dicus, Whittier, Califórnia, USA; Roberto Fresia, Albissola
Marina, Itália; Alexis‑Vicent Gomès, Point‑Noire, República do Congo; Cyntia B. Gregg, Bells Vernon, Pennsylvânia, USA; Byung‑Gi Kim, Gwangju, República da
Korea; Esther LaMothe, Jackson, Michigan, USA; Yves
Léveillé, Québec, Canadá; Teresa Mann, Hong Kong,
China; Raju V. Manwani, Mumbai, India; William A.
McKinney, Highland, Illinois, USA; Michael Edward
Molenda, Hastings, Minnesota, USA; John Pettis, Jr.,
Merrimac, Massachusetts, USA; Carl Robert Rettby, Neuchâtel, Suissa; Oya Sebuk, Istambul, Turquia; Hidenori
Shimizu, Takasaki, Japão; Dr StevenTremaroli, Huntington, Nova Iorque, USA.

Distrito Multiplo

Visita do 1º Vice-Presidente Joe Preston
ao Distrito 115 Centro Norte
Às 11h00 do dia 17 de março chegava ao aeroporto Sá Carneiro –
Porto, o 1º Vice‑Presidente Internacional CL Joe Preston e
a CL Joni, sua mulher, iniciando assim, a Visita Oficial ao
Distrito.
A recebê‑lo, estava uma vasta Comitiva de boas vindas
liderada pelo DG Jorge Coutinho, os Past‑Directores Internacionais CL Joaquim Borralho e CL Ribeiro Gorgulho, o
CC Gaspar Albino, entre outros Dirigentes e membros do
Gabinete a quem se juntaram também Companheiros do
Lions Clube de Barcelos.
Após breve paragem no hotel para recuperar as forças,
alguns membros da mesma Comitiva acompanharam o IVP
Joe Preston e a sua esposa, numa breve visita de reconhecimento do Porto, organizada pelo PDG Rui Caldevilla que
incluiu uma passagem pelos marcos históricos e turísticos
desta cidade Invicta. O PDG Rui Caldevilla ofereceu ao casal
Preston uma brochura relativa ao itinerário e agenda da
visita. Estes foram momentos alegres e bem‑dispostos, em
que o casal Preston ficou bem impressionado e grato pela
oportunidade.
Em seguida, o IVP Preston foi recebido oficialmente na
Câmara Municipal do Porto pela Vice‑Presidente ‑ Professora Doutora Guilhermina Rego, tendo primeiro tido oportunidade de desfrutar de uma breve visita guiada pelos
Paços de Concelho – Sala D. Maria, Salão Nobre e Sala de
Sessões ‑ acompanhados por um elemento do Staff da
Camara. No final da receção, o IVP Preston foi agraciado
pela Professora Doutora Guilhermina Rego com uma fantástica edição de História e Arte da cidade Invicta, contendo
algumas serigrafias de renomados pintores.

Joe Preston 1º Vice-Presidente Internacional com o PDI Ribeiro Gorgulho

Pelas 17h00, já no Hotel Infante Sagres ‑ hotel de referência
do Porto e sede da visita oficial ‑ decorreu o tradicional
encontro do Vice‑Presidente com os Lions, que a seu pedido
expresso, deveria ser maioritariamente com Companheiras. Deve‑se este facto à relevância e Serviço prestado pela
“mulher”, que de momento, representam 25% do quadro
de associados a nível mundial. Afirmou, depois, que é
intenção da Diretoria Internacional que este número seja
aumentado gradualmente até aos 50/50 e congratulou‑se
com o facto de que, no Distrito 115 Centro Norte, as Com-

panheiras representam já 32%, percentagem acima da
média mundial. No início desta reunião foi‑lhe apresentado
um Vídeo com o resumo das actividades relevantes de
todos os Clubes do Distrito 115CN, apresentação elaborada
pela Leo Joana Pereira e que foi alvo de digna apreciação
pelo IVP Joe Preston, tendo‑lhe sido dirigidas elogiosas
palavras de agradecimento pelo envolvimento dos Leos
nesta reunião.
Seguiu‑se o momento de perguntas e respostas, debate
muito participativo por parte da Assembleia onde os Leos
que estavam presentem puderam também apresentar algumas questões ao IVP Preston e alguns Clubes ali presentes
aproveitaram a oportunidade para entregar algumas lembranças.
Antes da reunião mais alargada, que foi o Jantar de homenagem ao casal Preston, foi servido um “porto de Honra“.
Na cerimónia que se seguiu, marcaram presença muitos
Lions, em representação da grande maioria dos Clubes do
Distrito. Desta sessão temos que destacar a homenagem
que o IVP Preston rendeu ao Dr. Miguel Neiva Santos, mentor da ColorADD ‑ Sistema de Identificação de Cores, projeto desenvolvido para ajudar a minorar o problema de um
universo significativo da população mundial e que oferece
aos daltónicos a independência aquisitiva – entregando‑lhe
o “Certificado de Reconhecimento” de Lions Clubs International. Aceitou o convite e esteve presente na cerimónia, a
Engª Raquel Castello‑Branco ‑ Administradora Executiva da
Fundação Porto Social e representantes da União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos. Seguiram‑se as
intervenções oficiais e o Jantar teve o seu momento espe-
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cial quando o IVP Preston encantou a Assembleia com uma
canção folclórica americana. Aproveitamos para apreciar a
simpatia e proximidade do CL Joe Preston que já é reconhecido como o “Presidente Cantor”.
No final do jantar houve lugar à troca de lembranças, das
quais destacamos a oferta do DG Jorge Coutinho ao IVP
Joe Preston de um “Galo de Barcelos” ‑ escultura emblemática da olaria tradicional portuguesa da reconhecida
Rosa Ramalho. À CL Joni foi oferecido pela 1ª VGD Anabela
Caldevilla, uma belíssima peça em filigrana portuguesa, o
“coração de Viana”, oferta esta que muito lhe agradou.
Dado que o IVP Preston no dia seguinte e muito cedo, iniciaria a Visita ao Distrito Centro Sul, deu‑se por encerrada a
cerimónia que dirigida pelo PDG Carvalho Lopes, terminando,
assim, esta que foi a Visita Oficial do IVP Preston ao Distrito.

Visita Joseph Preston,
Primeiro Vice‑Presidente,
à cidade do Porto
Os Lions do Centro Norte de Portugal sentem‑se acarinhados
pelo Movimento, quando recebem um dirigente Internacional.
Estamos gratos pela visita do nosso primeiro vice
‑presidente, JOSEPH PRESTON e esperamos que leve as
melhores recordações da sua estada entre nós.
Permita‑me, Companheiro Primeiro Vice‑Presidente Internacional de Lions Clubes, que lhe apresente a região que está a
visitar e que tenho a honra de representar neste Ano Lionístico, enquanto Governador do Distrito 115 CN de Portugal.
É costume chamar‑se ao Porto, cidade onde nos
encontramos, a mui nobre e invicta capital do Norte.
O Porto representa na história de Portugal, a metrópole
social e cívica, que deu aos demais, o exemplo da luta pelas
liberdades individuais e coletivas. Estamos no coração de
uma região onde o passado e o futuro convivem harmoniosamente.

CC Gaspar Albino oferece uma pintura com a Stª Joana Princesa da sua
autoria.

Não podemos deixar de realçar um especial agradecimento
à Câmara Municipal do Porto, entidade que se associou e
reconheceu o IVP Preston, às Empresas que prestaram o
seu apoio para que esta visita fosse um sucesso – Grupo
Óptico, Topázio, Porto Cruz, Hotel Infante Sagres e Martins
& Filhos SA, bem como reconhecer todos os Companheiros
Lions do Distrito 115CN e Leos com um sentido bem hajam
pela colaboração directa e indirecta prestada à organização
desta visita

DG Jorge Coutinho oferece um galo de Barcelos de Rosa Ramalho.

É um prazer enorme poder representar assim o nosso país
e o nosso distrito, com actividades tão solenes quanto
emotivas, que nos dão um orgulho ainda maior de fazer
parte deste fantástico Movimento.
1ª VDG Anabela Caldevilla
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Num território que não é muito vasto, temos uma diversidade paisagística e patrimonial notáveis, reconhecida pela
UNESCO como Património Cultural da Humanidade.
Refiro‑me:
‑ ao Alto Douro, uma paisagem transformada pela mão
humana. Nas encostas das suas montanhas de extraordinária
beleza, produz‑se o famoso Vinho do Porto consumido em todo
o mundo, desde finais do século XVII.
‑ à Ribeira do Porto, na margem direita do Douro, coração da
cidade medieval. A Ribeira é apenas uma parte do Porto, uma
cidade que oferece aos visitantes monumentos, gastronomia
e comércio, de qualidade única. Para nós, é motivo de grande
orgulho, termos sido distinguidos, pela segunda vez, com o
título de MELHOR DESTINO EUROPEU, atribuído pela European Consumer Choice.‑ A pouca distância do Porto, mais
uma cidade do Património Mundial: Guimarães, berço da
Nação. No século XII foi dali que o nosso primeiro Rei partiu para iniciar a conquista do território que hoje é Portugal,
um país que mantém inalteradas as suas fronteiras, há
quase 900 anos, o que faz dele um caso único na Europa.
Em todo o Norte do País, conjuga‑se a tradição e a diversidade.
Nas pequenas cidades e vilas do Norte de Portugal, somos

Distrito Multiplo
um povo que preserva orgulhosamente as suas tradições,
que valoriza o convívio familiar à volta da mesa onde os
amigos e vizinhos, também têm lugar.
O associativismo tem um papel de enorme relevância na
coesão e na solidariedade social e, nesse contexto, os Lions
assumem as suas responsabilidades sociais e cívicas,
desenvolvendo a sua atividade em 36 Clubes, espalhados
por toda a região Centro‑Norte.
Porque entendemos que a democracia também se exerce
quando homens e mulheres livres se unem, num ideal de
procura de uma sociedade mais justa e fraterna, têm aqui,
perfeito cabimento, as palavras de Alexis de Tocqueville, na
sua obra “Da Democracia na América”:

Homenagem ao Dr. Miguel Neiva Santos

“Nos países democráticos, a ciência do associativismo é a
mãe das ciências; dos seus progressos dependem os progressos de todas as outras. Entre as leis que regem as
sociedades humanas, existe uma que parece mais precisa
e mais clara que todas as outras. Para que os homens permaneçam ou se tornem civilizados, é preciso que entre eles
se desenvolva e aperfeiçoe a arte da associação na mesma
proporção em que aumenta a igualdade de condições.”
A par disso, registo que cultivamos uma ética de trabalho
que faz do Norte de Portugal uma das regiões mais dinâmicas do país.

Drª Guilhermina Rego oferece um exemplar do livro História e Arte da
Cidade Invicta.

Temos uma indústria têxtil altamente modernizada que
produz e exporta vestuário de grande qualidade. Empresas
desta região associaram‑se a Universidades para desenvolver novas fibras e tecidos inteligentes.
Somos dos maiores produtores e exportadores de calçado
de luxo.
Região empreendedora, marcadamente industrial nas últimas décadas, encontra‑se num processo de reconversão
económica e social, substituindo uma economia assente na

produção de baixo valor acrescentado, por uma economia
baseada no conhecimento e em spin‑offs de Universidades.
Temos quatro Universidades de grande prestígio e centros
de investigação cada vez mais reconhecidos, ao nível internacional: Universidade do Porto, Universidade do Minho,
Universidade de Trás‑ os‑ Montes e Alto Douro e Universidade de Aveiro.
Estamos num patamar avançado em áreas do conhecimento como as neurociências, a eletrónica, energias renováveis e no desenvolvimento de novos materiais, com
enorme potencial de utilização.

Em Braga, sede da Universidade do Minho temos uma instituição científica da maior importância: Laboratório Ibérico
de Nanotecnologia.
Entre os muitos projectos de investigação que ali se desenvolvem, referimos com grande esperança, o ensaio de uma
nova técnica de tratamento de tumores malignos sem utilização de quimioterapia, com recurso a feixes de luz.
Ainda na área da investigação do cancro não poderia deixar
de referir outra instituição de prestígio mundial: o Instituto
de Patologia e Imunologia Molecular, sediado no Porto.
Não posso esquecer a Faculdade de Arquitectura do Porto,
onde se formaram dois dos mais prestigiados arquitectos
contemporâneos ‑ Siza Vieira e Souto Moura –ambos distinguidos com o Prémio Pritzker, instituído pela Fundação
Hyatt, dos Estados Unidos da América.
Aqui, no Centro‑Norte, olhamos a cultura como fator de
competitividade económica e de reforço da oferta turística
e sabemos que funciona como um elemento de motivação
da identidade Portuguesa, numa altura de crise, à qual tentamos reagir com todas as nossas forças.
Esta região Centro‑Norte de Portugal foi sempre um entreposto de culturas – lugar de partida e de chegada, de gentes
e ideias.
Termino socorrendo‑me das palavras da nossa poetisa,
Sophia de Mello Breyner
“Cruzam‑se muitas e diversas gentes
Vindas de muitos e diversos mundos
Vestindo muitas e diversas roupas
Falando muitas e diversas línguas
Vêm de muitos e diversos ritos
E cultos e culturas e paragens (…)”
Sophia de Mello Breyner Andresen, excerto de “Tripoli
1976”, O Nome das Coisas.
DG Jorge Coutinho ‑ D 115 CN
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Visita do 1º Vice‑Presidente Internacional
Joe Preston ao Distrito 115 CS
Nos dia 18 e 19 de Março, o 1ºVice Presidente Internacional,
Joe Preston, visitou o nosso Distrito para tomar conhecimento das atividades do nosso Distrito e presidir ás “Comemorações dos 60 anos de lionismo em Portugal”, que
decorreram com elevado significado lionístico e dignidade.

De um modo sumário, o 1ºVP Joe Preston pôde constatar
a dinâmica imprimida pela Governadoria, nomeadamente
através da apresentação dos projetos e atividades em
curso, das reuniões de trabalho em que participou, no
curto espaço de tempo que esteve em Lisboa, com o Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Miguel Poiares
Maduro, e com o Presidente da União da Misericórdias de
Portugal, Manuel Lemos, para o desenvolvimento de novas
parcerias e campanhas de solidariedade.
No decurso do dia 18, presidiu ás “Comemorações dos 60
anos de lionismo em Portugal”, que decorreram no Hotel Altis,
onde esteve presente um elevado número de companheiros,
cerca de 180, que permitiu esgotar a lotação da sala.
A palestra proferida pela Dra. Paula Guimarães, administradora da Fundação Montepio e Presidente do GRACE,
merece o nosso destaque. A oradora centrou‑se no tema
“Solidariedade e Responsabilidade Social” , que muito
impressionou os presentes e o 1ºVP Joe Preston.
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No decurso das Comemorações, foi apresentado um breve
resumo das inúmeras atividades desenvolvidas, nos Distritos 115 Centro‑Norte e Centro‑Sul, de forma brilhante pela
PCC Avelina Angeiras. Não posso deixar de expressar o
meu agradecimento aos Companheiros que organizaram
todo o evento, nomeadamente, o PCC Carlos Santos Costa,
PDG Tiete Santos Costa e António Angeiras e à Secretaria
e Tesoureiro do Distrito, os CL Mariza Motta e Rui Murta,
assim como ao CL António Miranda.
No discurso feito pelo nosso 1ºVice Presidente , no qual podemos realçar o incentivo ao desenvolvimento de atividades que
divulguem o movimento e tenham impacto nas comunidades,
Joe Preston enfatizou o seu lema “Fortalecer o orgulho”.

O 1ºVP Joe Preston revelou admiração pelo empenho e trabalho desenvolvido por esta Governadoria e pelos companheiros lions, para fazer renascer o movimento lionístico.
DG Eugénio Leite

Distrito Multiplo

Comemorações dos 60 anos de Lionismo
em Portugal
Programa
Local: Hotel Altis, Lisboa
Hora: 19.00h
Presidência:
— 1ºVice Presidente Internacional Joseph Preston
— CC Gaspar Albino
Moderador da Cerimónia:
— PCC Teresa Gama Brandão
— Saudação às Bandeiras
— Leitura dos Objetivos do Lionismo
		
Oradores:
Presidente do DM115
— CC Gaspar Albino
Palestrante :
— Dra Paula Magalhães
Administradora da Fundação Montepio
Presidente da GRACE
Solidariedade e Responsabilidade Social. GRACE
— Governador D115 Centro‑Norte, DG Jorge Coutinho
— Governador D115 Centro‑Sul, DG Eugenio Leite
— Past Diretores Internacionais:
PID Joaquim Borralho
PID José Gorgulho
Embaixador do Brasil Mário Vivalva
Representante do Governo de Portugal:
— Secretário de Estado da Solidariedade e da Segurança Social, Dr. Agostinho Branquinho
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Destaques da 97ª Convenção Internacional
A “Aussie” (australiana) Olivia New
ton-John chegou ao “top ten mundial” com “Have You Never Been
Mellow,” e” Physical”; estrelou o
filme musical de maior sucesso de
todos os tempos, “ Grease”, foi capa
de incontáveis revistas e “talk show”
como uma celebridade de primeira
linha. Mas acima de tudo, ela compartilhou publicamente a sua batalha
contra o cancro da mama e promoveu a importância da
deteção precoce, ganhando a simpatia, atenção e respeito
que transcendem o estrelato pop. Newton-John será a Oradora Convidada no dia 08 de julho na 97ª Convenção Internacional em Toronto. Ela vai cantar, é claro, assim como
falar-nos da sua experiência. É uma pessoa divertida e
edificante e certamente encantará os milhares de Lions
presentes na Convenção.
A convenção estará repleta de
artistas de primeira linha e
palestrantes de prestígio. As
três sessões plenárias incluem
o Dr. Oz, guru da saúde e bem
-estar, bem conhecido de
todos pois é Companheiro
Lion; Ruchira Gupta, uma
mulher indiana cuja cruzada contra o tráfico sexual dura há
mais de 25 anos; e ainda, um grupo de mulheres nepalesas
que já escalaram o Monte Everest e planeiam escalar o pico
mais alto de cada continente.
Também aparecerá durante uma sessão plenária o já 16
vezes vencedor do Prémio Grammy, David Foster, que receberá o Prémio Humanitário do Lions.
Foster criou canções de sucesso e os
álbuns mais vendidos por uma grande
variedade de artistas. A sua fundação
homónima, ajuda as famílias canadianas com crianças que necessitam de
transplantes de órgãos. Vencedores
anteriores do Prémio Humanitário,
incluem Andrea Bocelli, Muhammad
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Yunus, Madre Teresa de Calcutá, Jimmy Carter e Danny
Thomas.
Na Sessão Plenária de Encerramento, temos a atuação do
fascinante grupo “Performing Art Troupe” da China (artistas
portadores de deficiência), verdadeiros mensageiros da
beleza e da humanidade.
Hitmaker Neil Sedaka, será a atração principal do Show
Internacional. Sedaka, uma estrela ao
longo dos últimos 50 anos – a sensação pop nos anos 50, compositor nos
anos 60, um superstar nos anos 70 e
um ícone musical, que desde então,
excursiona no mundo inteiro.
Os participantes na 97ª Convenção
Internacional vão votar sobre o futuro
da Associação, apreender informações valiosas e sugestões sobre o
Serviço, recrutamento e liderança em
seminários, e marchar juntos aos milhares no Desfile das
Nações.
Outro destaque da Convenção, é a presença dos vencedores do Cartaz sobre a Paz e Concurso de Redação. Os vencedores do concurso são reconhecidos durante a primeira
sessão plenária.
Além da diversão e companheirismo, a Convenção representa uma oportunidade de ouro para melhorar o seu Clube
e renovar o seu próprio entusiasmo por ser um Lion. Liderada por especialistas e líderes, os seminários da Convenção incluem as últimas informações sobre Programas tais
como o Lions Quest e Intercâmbio de Jovens e ferramentas
e estratégias para aumentar a adesão e fortalecer os Clubes. Os seminários proporcionam aos Lions voltar aos seus
Clubes com conhecimentos e habilidades que permitem
levar o Clube a um novo nível de Serviço. No dia 06 de julho
e pelas 15H30, temos o Seminário Ibero-Americano,
durante o qual tomamos conhecimento sobre os recursos
e meios, para fortalecer os Clubes-Distritos e discutir oportunidades e desafios com atuais Diretores Internacionais.
Consulte o programa da Comitiva do DM-115 à 97 Convenção Internacional em Toronto em http://www.lionsclubes.pt/
dm115/images/stories/97%20conv.pdf

Internacional

97ª CONVENÇÃO INTERNACIONAL
Você está servindo como delegado ou suplente do seu clube?
Caso positivo, complete o formulário anexo retornando a parte superior a Lions Clubs International, aos cuidados
do Dept. de Administração de Registros de Clubes e Dirigentes antes de 1º de junho de 2014.
A parte inferior deverá ser apresentada quando você chegar ao balcão de Certificação no centro da convenção.
Antes de enviar o formulário, um dirigente do clube (Presidente, secretário ou tesoureiro do clube) deverá assinar
ambas as partes, conforme indicado.
Envie para:
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street
Oak Brook, Il 60523-8842
EUA
Para se certificar para a eleição, você também deverá trazer:
a. Passaporte, Carteira de sócio de Lions clube, Cartão Visa ou Master (cartão de crédito), Carteira de motorista, Carteira
do Seguro Social, Carteira de identidade do seu país ou algum outro meio aceitável de identificação que mostre a
sua assinatura.
b. Certifique-se de que o número do seu clube esteja legível no formulário de delegado para agilizar o processo.
Leia o verso do formulário para determinar o número de delegados permitidos para o seu clube.
Se você tem alguma dúvida a respeito das credencias para certificação, contate o Dept. de Administração de
Registros de Clubes e Dirigentes via o email stats@lionsclubs.org, pelo telefone 630-468-6938 ou envie o seu formulário pelo fax 630-706-9295.
Obrigado.

NÚMERO DE DELEGADOS PERMITIDOS POR CLUBE NA CONVENÇÃO INTERNACIONAL
Quadro Social

Número de Delegados
Permitidos

Quadro Social

Número de Delegados
Permitidos

1-37

1

388-412

16

38-62

2

413-437

17

63-87

3

438-462

18

88-112

4

463-487

19

113-137

5

488-512

20

138-162

6

513-537

21

163-187

7

538-562

22

188-212

8

563-587

23

213-237

9

588-612

24

238-262

10

613-637

25

263-287

11

638-662

26

288-312

12

663-687

27

313-337

13

688-712

28

338-362

14

713-737

29

363-387

15

738-762

30

A contagem de delegados
está baseada no número
de sócios do clube, conforme os registros junto à
sede internacional, no primeiro dia do mês precedente àquele em que a
convenção será realizada,
c o n f o r m e o A rt i g o V I ,
Seção 2 dos Estatutos
Internacionais e Capítulo
XVIII - Sócios, Parágrafo
B.3., do manual de Normas
da Diretoria.
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Momentos que marcam um Ano Lionístico
Estamos já a viver o último triénio do ano lionístico de 2013/2014 e parece que foi ontem que
tudo começou na Convenção de Hamburgo. Mas o tempo foge-nos pelos dedos das
mãos e do que foi acontecendo resta-nos a peneira larga da memória que só guarda
mesmo aquilo que é mais relevante.
E sem dúvida alguma que importante foi a visita do 1º Vice-Presidente Internacional
Joseph Preston, acompanhado pela sua mulher Joni, ao nosso País. Logo que se confirmou a vinda do distinto casal, tudo e todos se mobilizaram para o acolhermos da
forma mais fidalga que a nossa simplicidade consente. Os Governadores Jorge Coutinho
e Eugénio Leite, sabendo-se que os visitantes entrariam no nosso País pelo aeroporto
de Sá Carneiro no dia 17 de Março e largariam do aeroporto da Portela no dia 19, logo
se organizaram para gerir a estadia de modo a que dos dois Distritos Centro-Norte e
Centro-Sul o casal levasse a ideia o mais completa possível do que é o nosso Movimento
e de como é o País onde ele está implantado. E assim foi. Depois de uma visita organiCC GASPAR ALBINO
zada pelo PDG Rui Caldevilla aos pontos mais marcantes da urbe portuense; depois de
ter sido recebido nos Paços do Conselho pela Vice- Presidente da Câmara do Porto, Joe
Preston, que tinha previamente manifestado o seu interesse em contactar as mulheres
Lions de Portugal, manteve um diálogo aberto com as nossas Companheiras num
ambiente muito caloroso e participado, para que muito contribuiu o empenho da 1º vice-Governadora Anabela Caldevilla;
na circunstância foi apresentado um vídeo elaborado pela CLeo Joana Pereira mostrando as actividades mais relevantes
dos Clubes do Centro.Norte. No jantar, o vice-presidente Preston teve a oportunidade de entregar ao ex-Leo, hoje professor universitário, MIGUEL NEIVA SANTOS, o diploma de reconhecimento presidencial pela sua invenção de um código
que permite aos daltónicos identificar as cores.
Chegado a Lisboa, teve a oportunidade de se avistar com o Ministro Miguel Poiares Maduro, e com o Presidente da União
das Misericórdias. Já no Hotel, ocorreu um encontro com PCCs, PDGs com o CNG e muitos Lionns, numa cerimónia alargada que teve como pano de fundo um diaporama organizado pela PCC Avelina Angeiras que permitiu mostrar a vida e
as actividades mais significativas da já longa história de 60 anos do Movimento Lionístico Português. Honrou-nos com a
sua presença, o Senhor Embaixador do Brasil, que proferiu sentidas palavras. A Dra. Paula Guimarães, administradora da
Fundação Montepio e presidente do GRACE, proferiu brilhante palestra.
No jantar festivo, com troca de lembranças e discursos cheios de espírito lionístico, ocorreu a fundação de mais um Clube
Lions, o que encheu de alegria o Vice-Presidente Preston.
Manifestamente feliz, o Vice-Presidente Preston entregou dois diplomas de reconhecimento presidencial aos PCCs Teresa
Gama Brandão e Carlos Santos Costa.
Como Presidente do CNG, cumpre-me afirmar, reconhecido, que os dois Governadores, Jorge Coutinho e Eugénio Leite,
tudo fizeram para dignificar o nosso País. Para tal, muito contribuíram também, com a sua presença, os PIDs José Gorgulho e Joaquim Borralho, bem como muitos Lions dos dois Distritos.
Tive a subida honra de acompanhar os distintos visitantes, desde a sua chegada a Portugal até ao adeus no aeoroporto
da Portela. O casal Preston fez com que fizéssemos nosso o seu lema: STRENGTHEN YOUR PRIDE.

Gaspar Albino
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Adaptação aos paradigmas do século XXI
Caros Companheiros

DG eugénio leite
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Ao entrar neste último trimestre do AL 2013-2014 sinto um misto de satisfação e
frustração. Satisfação, porque todos os objetivos a que me propus estão alcançados,
quer no que se refere aos projetos quer no relançamento de uma nova dinâmica do
movimento lionístico. Os projetos Saúde Visual Escolar Lions/Opticália, Feira de
Saúde Lions com o apoio do InstitutOpico, Widex, DoutorPé e Fundação de Cardiologia estão lançados. O projeto JOIN está a ser implementado e o projeto Ser MAIS
Solidário Lions/Fundação Montepio está em fase de implementação e vai permitir
–nos, depois de ultrapassada a sua fase piloto, ajudar mais do que 20 famílias, cerca
de 400-450 famílias, num enorme esforço de apoio da Fundação Montepio e dos
Lions Clubes que aderirem a este projeto de solidariedade.
Companheiros, estou orgulhoso de todos os que se empenharam em apoiar, implementar e conduzir ao sucesso este projetos de solidariedade e de serviço à nossa
comunidade.
Porém, sinto uma enorme frustração ao constatar que ainda temos inúmeros companheiros com dificuldade em aceitar os novos paradigmas do séc. XXI, a nova forma
de estar no movimento e a adaptação do mesmo à realidade atual. Contudo, é motivador saber que, neste ano lionístico, o nosso Distrito conta com 2 novos clubes,
Lions Clube de Palmela e Lions Clube Lisboa Alcântara, e 125 novos membros. O
número crescente de membros que progressivamente se vão envolvendo, cada vez
mais, nas atividades lionísticas, como se de novo despertassem para o movimento,
é também muito motivador.
O movimento necessita desta nova adaptação aos paradigmas do séc. XXI, preservando os nossos princípios de Servir, ajustados ao tempo de dificuldade e mudança
que vivemos, com recurso aos novos processos de desenvolvimento de ações solidárias - as parcerias.
Companheiros, os tempos de mudança já se iniciaram com esta Governadoria, está
na hora de aderirem.
O movimento lionístico conta com o esforço e apoio de todos os membros lions.
A nossa comunidade precisa da nossa ajuda solidária e a nossa obrigação é SERVIR.
Bem hajam, Companheiros pelo muito que dedicaram à causa lionística.

Distrito 115 Centro SUL

As Convenções da Alegria e do Companheirismo
Nos dias 25, 26 e 27 de Abril, os Lions Portugueses vão respirar o
ar primaveril de uma Terra Minhota, onde a hospitalidade e o
acolhimento esmerado geram Amizade e Companheirismo.
E nós, Companheiros e Companheiras do Lions Clube de
Fafe assumimos as nossas responsabilidades, embora saibamos que a missão é extremamente difícil, mesmo nos
pormenores da e na organização.
Mas como temos trabalhado muito e com prazer ao longo
de vários meses com reuniões semanais e bi-semanais
estamos confiantes que tudo correrá pelo melhor para gáudio de todos quantos nos vão dar a alegria de visitarem a
“Sala de Visitas do Minho”.
E a verdade é que os Lions do Distrito Múltiplo 115 poderão
deleitar-se, não só com a recepção amiga e acolhedora, mas
também com o romantismo da Natureza, com o divertimento, música popular, bailarico e óptima gastronomia,
tudo isso logo na Noite da Companheira, em Homenagem
a todas as Companheiras do Distrito Múltiplo 115. E até com
a história de um Povo, que não se esquece das suas raízes,
lendas e tradições e a magia de uma Justiça do “Marmeleiro” que põe os forasteiros em sentido.
Quanto ao programa das Convenções, é, em nosso entender, sugestivo e aliciante, e desde já tenho de agradecer ao
CL Presidente do CNG, Gaspar Albino, a confiança que em
mim depositou ao nomear-me Director Executivo das Convenções e também aos Governadores dos Distritos Centro
Norte e Centro Sul, Jorge Coutinho e
Eugénio Leite, que me apoiaram e ao meu
Clube de uma forma simpática e encorajadora.
Aproveito também a oportunidade para
tributar aos meus Companheiros de Clube,
designadamente à Presidente Maria Cris
tina Pinho de Sousa e aos Coordenadores,
Jorge Evangelista Martins Pereira, Jorge
Manuel Monteiro Gomes, Maria Emí
lia Lobo Gomes, e ainda, Iazalde Lacá Mar
tins e Carlos Afonso e respectivas equipas,
a minha mais profunda gratidão.
Quanto aos trabalhos, esperamos que
tenham conteúdo e espírito inovador,
sendo de destacar, para além do mais,
três palestras. A primeira na Abertura
Solene da Convenção Nacional pelo Professor Miguel Cadilhe. E na Convenção
Distrital do Centro Norte o Professor Júlio

Machado Vaz. E na Convenção do Distrito Centro Sul pelo
jornalista do Expresso, Henrique Monteiro.
Quanto aos momentos musicais, que têm intrinsecamente
muita qualidade artística, salientamos para a Convenção
Nacional o Coral Santo Contestável do Grupo Nun´Álvares
de Fafe e no Jantar de Gala a cantora Fafense Celina Tavares
e na Sessão de Encerramento Música Clássica por Professores da Academia de Música, José Atalaya.
Finalmente, para aguçar o apetite, o Almoço de Despedida
fecha em beleza com a afamada “Vitela Assada à Moda de
Fafe”.
Como boas noticias informo ainda que haverá transportes
garantidos e gratuitos para as deslocações programadas e
algumas surpresas na sexta feira à noite na Noite da Companheira.
Aqui têm, caras Companheiras e Companheiros, os ingredientes bastantes para se sentirem felizes e viverem uma
jornada Lionistica que poderá vir a ser simbolicamente a
semente de um novo Lionismo de futuro, rejuvenescido e
ainda mais afirmativo.
E até Fafe, se Deus quiser, para os abraçarmos cordialmente
na FESTA MAIOR DO LIONISMO PORTUGUÊS.
O Director Executivo das Convenções,
PCC Ribeiro Cardoso.
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Homenagem aos Past-Governadores
do Distrito Múltiplo

No passado dia 16 de fevereiro, que amanheceu com céu límpido mas friorento, o Lions Clube de Lisboa Belém, levou
a efeito a sua Assembleia Geral de Clube dedicada a homenagear aqueles que, num dia de suas Vidas resolveram
aceitar o desafio de liderar os Distritos e levá-los a Momentos altos de Solidariedade e Companheirismo.
O Lions Clube de Lisboa Belém sentiu um grande Orgulho
e Honra em receber na sua Casa aqueles que tanto deram
ao Lionismo, e num determinado momento, decidiram dar
ainda mais um ano das suas Vidas ao seu Distrito e levar a
sua Palavra Amiga e Solidária a todos os Clubes do nosso
País, do qual nós tanto nos orgulhamos.
As palavras de Alegria sentidas pela Presidente do LC Lisboa Belém, são efetivamente alargadas a todos os Companheiros do nosso Clube que igualmente se congratularam
com a Vossa Presença. O Passado que todos representam
e a Vossa Experiência serve-nos de garantia de que o Futuro
está ao alcance das novas gerações de Lions. Quem não
olha o Passado e só vive o Presente não tem Futuro.
Foi com enorme satisfação que nesta Assembleia de Fevereiro especialmente dedicada a Vós, se ouviram intervenções do mais alto teor Lionístico, cada uma elevando o
Movimento e exortando todos os Companheiros a Servir.
Numa Sessão magistralmente gerida pelo PDG Carlos Santos Costa, vivenciámos momentos de alto nível Lionístico.
Nos vários Momentos de Companheirismo vivenciados
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nesta Assembleia de fevereiro, destaco apenas as que resumem o mais alto saber Lionístico.
O PCC Neiva Santos, falou em nome de todos os PastGovernadores presentes, salientando que o Lions Clube de
Lisboa Belém , tinha retomado uma tradição antiga e que
era com muito gosto que todos os presentes past-governadores tinham aderido a esta efeméride . Continuou afirmando da disposição de estar sempre disposto a ajudar a
concretizar os Sonhos dos Companheiros Lions que decidirem , um dia, tal como já todos o fizeram, a Servir os seus
Distritos no Caminho da Solidariedade e da Esperança.
O CNG Gaspar Albino, Lion de Prestígio e Saber, fez-nos sentir a sua convicção de que nós seremos mais uma luz que
ajudará quantos precisam de Solidariedade, transformando
em dias e noites calmas os piores momentos das suas Vidas.
O DG Eugénio Leite está convicto de que nos vamos continuar a pautar pelo seu Lema: ”Solidariedade - Do Sonho à
Realidade” e que continuaremos a concretizar os nossos
Sonhos e os daqueles que precisam de Nós.
O IPDI Joaquim Borralho, na sua palavra sabedora, lembrou que Lions Clubes Internacional são a maior organização mundial de Clubes de Serviço Voluntário, atuando
através do envolvimento comunitário e cooperação Internacional com 1,3 milhões de Sócios que trabalham juntos
para responder às necessidades das suas Comunidades.
Lionismo “ Sempre e para Sempre” é o Lema a seguir.

Distrito 115 Centro SUL

O PCC Jorge Ferreira, do Lions Clube de
Lisboa Belém, um dos mais prestigiados
Lions de Portugal, usando a sua palavra
simples mas Sábia, recordou alguns
momentos mágicos da sua Governadoria,
enquanto Distrito Único. São estes
momentos vividos por alguns e recordados por todos, que nós queremos saudar
de forma efusiva e mostrar a nossa gratidão aos que viveram o Lionismo de uma
maneira muito especial.
A Todos o Nosso Reconhecimento pelo
Prestígio dado ao Movimento Lion em Portugal.
A Presidente do Lions Clube de Lisboa
Belém do AL 2013/2014
CL Dinora Franco Coimbra Correia
Salsinha

Oferta do CC Gaspar Albino de um quadro pintado por si à PDG Tiete Santos Costa

NOTA DO EDITOR
Na edição anterior da LION, foi referido na síntese do texto do Companheiro PCC João Russo, sob o título “Liderança
Lionística num Mundo em transformação”, publicado na página nº 17, que seria encartado com esta edição uma
separata com o texto integral, mas que, por motivos orçamentais, não foi possível cumprir com essa promessa. Para
colmatar essa falha, foi o referido texto em versão integral, enviado via e-mail pelo Distrito Multiplo a todos os Companheiros. Ao autor PCC João Russo e a todos os leitores as nossas sinceras desculpas.
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“EU SOU VIGILANTE DA FLORESTA”
no Dia Mundial da Floresta
O Lions Clube de Ponte de Lima organizou e desenvolveu, na
manhã do passado dia 21 de Março – Dia Mundial da Floresta e da Árvore –, a acção de sensibilização para o
Ambiente “Eu Sou Vigilante da Floresta”, no Centro Educativo das Lagoas, em S. Pedro d’Arcos (Ponte de Lima).
A organização desta iniciativa, a cargo CL Rui Mimoso,
contou com a colaboração do Município de Ponte de Lima
que se fez representar pelo Vice-Presidente da Câmara,
Gaspar Martins, e pelos Vereadores Vasco Ferraz – Protecção Civil - e Paulo Sousa - Educação.

A acção foi dirigida à Comunidade Escolar, composta por
professores e Auxiliares de Acção Educativa e aproximadamente 150 alunos do 1º ciclo do Ensino Básico. Intervieram
na acção as várias entidades que desenvolvem os seus
serviços na defesa da Floresta, como Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, Sapadores Florestais, Grupo de Proteção
Florestal da GNR, GIPS (Grupo
de Intervenção, Proteção e
Socorro (GNR)) e Instituto de
Conservação da Natureza.
A receber estas entidades,
esteve o Diretor do Agrupamento de Escolas de Arcozelo,
Professor Manuel Amorim e a
Coordenadora do Centro Educativo das Lagoas, Professora
Manuela.
O programa incluiu umas palavras de saudação e explicação
da importância do dia em comemoração, em que intervieram
Gaspar Martins, em nome do
Município, João Maria Carvalho,
em nome do Lions Clube de
Ponte de Lima e Manuel Fernandes Amorim em nome do Agrupamento de Escolas de Arcozelo.
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Seguiu-se a acção simbólica de plantação de uma árvore
no recinto do Centro Educativo das Lagoas e, ainda, a divisão dos alunos por grupos que foram passando por todas
e cada uma das entidades implicadas na defesa da floresta
para aí receberem explicações sobre as funções e actividades desenvolvidas por cada um. Os alunos estiveram muito
atentos às explicações das entidades que se apresentaram
no local com todos os equipamentos de que dispõem, permitindo assim a todos os alunos um contacto e experimentação dos mesmos equipamentos.
A acção foi acompanhada pelos órgãos de informação de
Ponte de Lima – ROL (Rádio Ondas do Lima), jornais “Cardeal Saraiva” e “Alto Minho” que do acontecimento fizeram
ampla divulgação.
Lions Clube de Ponte de Lima

Distrito 115 Centro SUL

Formação Lionística
Clubes da Divisão 6 e 7 do Distrito 115 CS
CL José Escada e CL
Fernando Antunes, respetivamente da Divisão 6 e da Divisão 7, levaram a cabo uma Sessão de Formação Lionística
para os Companheiros dos seus Lions Clubes.
A 15 de Março , os Presidentes de Divisão,

A Formação foi da responsabilidade da formadora, CL
Gabriela Fernandes, da Equipa do GLT.
Os Companheiros Lions presentes ficaram mais enriquecidos nos conhecimentos do lionismo e da sua implantação
junto da nossa comunidade e dos procedimentos de liderança.
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Campo Internacional da Juventude

Caros Companheiros,

Júlia Lima
Assessora de Intercâmbio Juvenil

O Intercâmbio Juvenil é uma das atividades que mais divulga o nosso país no Mundo.
Como todos sabem, temos um único campo, que representa Portugal. A sua organização está a longos anos entregue ao Lions Clube de Faro que tudo tem feito para
que o nosso país, ano após ano, saia dignificado. Apesar da organização estar a cargo
de um clube, o Campo é de todos nós.
O campo português é um dos mais requisitados a nível mundial. Este ano, para os
20 lugares disponíveis recebemos muito perto das 50 solicitações.
Costumamos receber 20 jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 20 anos
e de 20 países diferentes.
Antes da sua permanência no campo, que é de duas semanas, estes jovens serão
recebidos durante uma semana, por uma família disposta a recebê-los como se de
mais um filho se tratasse. Neste momento, e graças ao coração imenso do Governador do CN CL Jorge Coutinho, dos Leos Inês, Bruno e Davide e João Ritto, dos
Lions Pedro Crisóstomo, Maria Avelina, Maria Helena Oliveira, Luísa Ribeiro, Carlos
Domingues, Hélder Fráguas, Mariza Motta, Hortência, Paula Neto, Maria Delfina
Abreu, e dos amigos, Dra. Inês Santos, Dra. Isilda Silva e Dr. José Algibeirão temos
todos os meninos com famílias para os receber e com uma vontade imensa de lhes
mostrar as nossas belezas naturais, a nossa história e a nossa forma afável para
receber e que nos é bem característica.
Agora é hora de preparar o programa e todo o apoio logístico para tornar duas semanas inesquecíveis para os jovens que nos visitam.
Este ano teremos participantes da Polónia, México, Itália, Grécia, Turquia, Geórgia,
Letónia, Noruega, Holanda, Hungria, Brasil, Finlândia, Áustria, Tunísia, Israel, Dinamarca, Coreia, Eslovénia, Alemanha, Bulgária e Bélgica (virá só para família de acolhimento).
Alguns jovens portugueses também aceitaram o desafio e vão ao encontro de novas
aventuras. Temos três participantes na Alemanha, um na Hungria, um na Holanda,
um no Japão, dois em Itália, um na Polónia e um na Finlândia.
No dia 25 de Julho será a nossa festa de encerramento do Campo, como sempre no
Hotel Ampalius em Vilamoura com inicio previsto para as 18,30. Agradeço contactem
para o meu e-mail, julialima@mail.telepac.pt a vossa presença atempadamente.
Todos serão bem vindos, cá vos espero.
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36.ª Conferência Leo
Foram muitos os quilómetros de estrada percorridos, muitos outros de comboio, muitos
foram os momentos de desmotivação, onde o rumo ou a vontade de seguir e liderar
foram abaixo, muitos foram aqueles sentimentos de revolta de querer largar tudo e
passar a pasta.
Ao longo do ano, foram surgindo vezes e vezes sem conta problemas e cada vez mais
problemas e as soluções pareciam não ter fim à vista. Muitos foram os passos de gigantes que queríamos dar, mas muitos foram os pequenos passos e contratempos que
encontramos.
Mas tudo isto, foi possível graças a uma ENORME equipa, equipa em todos os sentidos,
principalmente na pessoa do Miguel Morim que tirou ferias dos estágios, do trabalho,
e de outras obrigações e decidiu acompanhar em tudo os Leos de Portugal, com amigos
e Leos como este vale muito a pena trabalhar, foi incansável o ano Leonístico ate a este
momento. São inúmeras as razões que temos e a amizade criada foi enorme, muitas
BRUNO SOARES
foram as confusões e discussões mas sempre para a frente, sempre a servir rumo ao
Presidente do Distrito
futuro e tudo dissipava.
Múltiplo Leo
À equipa que tomou as rédeas dos Leos de Portugal, à Júlia, à Lúcia, ao Comp. Américo
Ribeiro, às duas Joanas, ao Ritto, ao Bruno Fonseca, ao Mauro Rodrigues obrigado por
toda a enorme colaboração, trabalho, mas acima de tudo os sorrisos que espalharam, ao apoio que deram nos “bastidores”, confesso e sei que não e fácil de me aturar.
“Servir Rumo ao Futuro” era o nosso lema, “Proximidade, Interacção, Progressão, Crescimento!” eram as nossas linhas
principais, o nosso rumo a seguir. Não foi nada fácil conciliar tudo ate hoje, a agenda, as actividades, os pequenos conflitos de Clube, organizar as actividades e muito mais.
Implementamos o Leo Café como nova actividade do DM Leo, procurando a proximidade e interação, promovemos mais
contacto com os Clubes dando-lhes voz e pedindo-lhes opinião e o que se pode mudar para melhorar. No final, o saldo,
é positivo, praticamente todos os Clubes visitados, os existentes mantiveram-se, os mais novos estranharam no inicio
mas entranharam se e agora fazem parte do movimento LEO, e agora já temos mais três clubes em criação.
Se poderia ser melhor? Sim, certamente podia, mas não seria a mesma coisa, porque ao mesmo tempo que trabalhamos
com os clubes e arrumamos a “casa”, mudamos a nossa imagem, mudamos algumas formas de comunicação, apelamos
à publicidade, comunicação, criamos a LEOTV, temos o nosso ILO, a qualidade e quantidade das actividades dos Clubes
aumentou, as ideias crescem e florescem, mas foi apenas pequenos passos e não os gigantes que queríamos obter.
Contudo, e como todos sabem, nem sempre tudo e fácil, e quando e difícil e os resultados obtidos mexem com outros, o
“boicote, o “diz que disse”, a “troca de emails” entre outras intrigas foram as desculpas arranjadas, muitos outros não
estavam à espera de respostas e soluções aos problemas e depararam se com responsabilidade e soluções. Aos que por
vezes dificultaram o nosso caminho e disseram que os Lions de Portugal perdiam pela Juventude Leonistica que tinham,
a eles peço uma salva de palmas e um enorme obrigado por essa força e vontade que ainda nos deram mais, pois por
vezes uma boa pessoa pode ser um bom líder e será sempre aquele que estará presente e não diz que não! E as ilações
que devemos e tiramos e que o trabalho e os objetivos apresentados mexem com todos em muitos sentidos e que quando
estamos unidos conseguimos fazer ainda mais.
Aos Lions que sempre nos acompanharam em tudo, o nosso obrigado, obrigado pelo apoio, pelo que nos ensinaram,
acima de tudo obrigado pela transparência, lealdade e liderança que implementam em nós.
Aos Leos de Portugal, espero que tenham sido correspondidas expectativas que vocês depositaram nesta direção LEO,
que o trabalho feito e demonstrado tenha sido do vosso agrado e que juntos devemos erguer o futuro e humanizar o
nosso serviço.
Os anos correm, os meses parecem pequenos para todos os momentos que queremos marcar e distinguir, a todos vos o
meu obrigado pela colaboração e trabalho.
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36.ª Conferência Leo
Estoril Cascais
Companheiros, findaram no

dia 5 de Abril, a 36º Conferência LEO realizada
em Cascais e Estoril. A
avaliação destes três
dias, é extremamente
positiva, a adesão ocorreu em grande numero
mesmo com sobreposição de datas e compromissos Leo e Lion, onde
contamos com o Leo
Clube de Barcelos, Póvoa
de Varzim, Trofa, Sra. Da
Hora, Boavista, Coimbra,
Leiria, Setúbal, Castelo
Branco, Faro e o recémformado Leo Clube de
Vila Nova de Famalicão.
Aos nossos Companheiros Lions que quiserem
marcar presença, no
nome do nosso Presidente do CNG, Companheiro Gaspar Albino e
no nome dos Assessores Leo, Companheiros Américo
Ribeiro, Júlia Lima e Lúcia Oliveira agradeço o vosso voto
de confiança, o vosso interesse no nosso trabalho mas
acima de tudo por demonstrarem que apoiam e colaboram
com os Leos de Portugal.
Para esta 36º Conferência Nacional, organizada pelo Gabinete do DM Leo, decidiu-se inovar no programa e ordem
de trabalhos. Conseguimos elaborar para os três dias de
conferência nacional, duas actividades solidarias e uma
actividade para assinalar o Dia Mundial da Actividade Física
em conjunto com a Câmara de Cascais e ao mesmo tempo
conseguimos realizar as nossas Ordem de Trabalhos, tudo
isto num ambiente de Amizade, Companheirismo, Trabalho
e acima de tudo ajuda e solidariedade com as Actividades
realizadas.
Iniciando pela Sexta-Feira, dia 4 de Abril, onde a Fundação
“O Século” foi o lugar eleito para receber, pernoitar e criar
momentos de maior Companheirismo e onde a vista
para a praia do Estoril culminou com o inicio desta 36º
Conferência Leo. No dia 5 de Abril, realizaram-se como
habitual a Ordem de Trabalhos e a inovação de duas Actividades Solidárias, uma delas para bebes e outra que foi
de encontro à parceria feita com a Fundação “O Século”
onde trabalhamos com crianças e jovens adolescentes da
Fundação que não sentem o carinho diariamente, onde
foram organizadas várias actividades de forma a promover
o companheirismo e amizade entre estes jovens e os Leos
de Portugal. Nesta tarde, onde uma actividade de serviço
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foi dinamizada, uma criança da Fundação O Século fazia 8
anos de idade e os Leos de Portugal dinamizaram uma
Festa de Aniversário temática. O sentimento de entrega, as
actividades realizadas, as actividades de serviço organizada
e dinamizada em conjunto pelos Leos de Portugal nos
pequenos momentos em que os Leos de Portugal estão
juntos é que nos torna diferentes de muitos outros.

A nossa história, a nossa dinâmica, o nosso querer e vontade, mas acima de tudo o nosso serviço, foram demons-

Distrito Multiplo LEO
trados após o Jantar Comemorati vo, onde foram
dinamizadas as apresentações e intervenções dos Leo Clubes presentes nas 36º Conferências Leonisticas. Neste
espaço/ momentos o nosso Companheiro Presidente do
CNG, Gaspar Albino interviu e saudou todos os Leos de
Portugal e demonstrou um carinho especial pelos Lions que
conosco trabalham e depositam em nós esperança.
Numa parceria com a Camara Municipal de Cascais e de
forma a assinalar o Dia Mundial da Actividade Fisica, os
Leos de Portugal, dinamizaram e participaram na Manha
pela Actividade Fisica, onde realizaram uma Campanha de
Abraços Grátis ao longo da Avenida da Marginal, desde
S.Pedro do Estoril até Carcavelos.
Estas 36ª Conferências Leo, findaram com um almoço de
encerramento, onde vários antigos Companheiros Leo marcaram presença de forma a existir a interação entre as
antigas gerações e as novas gerações Leo, onde todos
podemos e devemos aprender.

O balanço global é extremamente positivo, a adesão foi
bastante boa, as actividades realizadas e a respectiva
ordem de trabalhos superaram as expectativas, e onde
tudo correu pelo melhor, deve-se salientar um agradecimento especial à Camara de Cascais pelo apoio em todos
os meios logísticos, ao Vereador Frederico e ao seu assessor Jorge Marques por todo o apoio e disponibilidade, ao
Lions Clube Estoril-Palácio na pessoa do Companheiro ,
Pedro Alexandre , que nunca perdeu o seu espirito de trabalho, o seu espirito LEO, mas acima de tudo o seu espirito
de serviço e trabalho sem olhar a outros fins, um grande
agradecimento a toda a Direcção do Gabinete do DM Leo,
ao nosso Companheiro Leo Miguel Cardoso que se deslocou mais cedo para o Estoril de forma a ajudar em todos
os tramites necessários e terminando com um agradecimento especial ao Companheiro Miguel Morim que em
todo o ano esteve sempre presente em todos os momentos
dos Leos de Portugal.

As lágrimas do Bruno
Soares
Eu tinha prometido ao CLEO BRUNO SOARES que iria passar com os nossos LEOS todo o tempo que me restasse,
no sábado, depois da reunião do Círculo de Past-Governadores que se realizou em Fátima. E que jantaria com todos
os participantes da 38ª CONFERÊNCIA NACIONAL LEO, a
ocorrer na Fundação “O SÉCULO”, Estoril, Cascais.
E se bem o prometi, assim cumpri. Por volta das 4 horas
da tarde lá cheguei eu, direitinho, por conta do milagroso
GPS. À minha espera, estava o Bruno, e depois o Miguel,
e ainda a Juliana e muitos outros todos misturados com as
crianças da Fundação. O PCC Américo Ribeiro, assessor do
DM 115 para os LEOS, já tinha chegado de véspera, bem
como as assessoras para o Centro/Norte, Lúcia Oliveira, e
para o Centro/Sul, Júlia Lima. Foram-me mostrar o quarto
que me tinham reservado. Surpresa: era um quarto que
tinha sido, em tempos, recuperado com a ajuda dos
“LEÕES DE PORTUGAL”.Tinha uma bela vista sobre o mar.
Desci rapidamente para não perder o cantar dos “parabéns
a você” a uma linda menina de Fundação que fazia anos.
Os LEOS compraram-lhe o bolo e fizeram-lhe a festa. Os
olhitos da criança exultavam de alegria. As actividades dos
LEO programadas para a Conferência decorriam a bom
ritmo. E, sem se dar por ela, começou a cair a noite. O
Companheiro Pedro Alexandre, do Lions Clube do Estoril,
elemento de ligação com os responsáveis da Câmara Municipal de Cascais, instituição-parceira que tornou possível o
alojamento dos Leos, conduziu-nos até ao restaurante
“Feito ao Bife” onde todos jantámos.
No decurso do repasto foram decorrendo as apresentações
e intervenções dos Leo Clubes presentes, tudo misturado
com um ambiente de grande alegria.
Ao jantar, compareceu também o 1º. Vice-Governador do
C/Sul, CL Américo Marques.
Muitos foram os que usaram da palavra, todos em jeito de
balanço do que se estava a passar e a viver. Eu também
falei. A certa altura dei com o Bruno a abraçar-me, derramado em lágrimas. Era o abeirar-se do fim dumas jornadas
intensamente vividas, com uma tensão que se foi acumulando e que, a certa altura, desaguou num choro convulso
misturado com gargalhadas alegres, soltas por quem sentiu que o dever estava a ser cumprido com enorme êxito.
No domingo eu já tinha que os largar cedo a caminho de
outro compromisso lionístico.
Só regressei a Aveiro ao fim da tarde. Cansado, que os anos
já me pesam, mas extremamente feliz.
Gaspar Albino

Bruno Soares,
Presidente do DM Leo 115
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XXXVII Jornadas do Teatro Amador
No âmbito da celebração do Dia Mundial do Teatro, dia 27 de Março, o Lions Clube da Figueira da Foz, em colaboração com
a Câmara Municipal, está a organizar as XXXVII Jornadas do Teatro Amador.
Publicamos um texto do nosso Companheiro PCC João Russo referente às jornadas do ano anterior, que coloca em evidência
a importância da actividade cultural no Lions Clube da Figueira da Foz.

Enaltecer e Exaltar o Teatro é Celebrar a Vida
As XXXVI Jornadas de Teatro Amador promovidas pelo LIONS
CLUBE DA FIGUEIRA DA FOZ estão de novo em cena para, tal
como se pretendia na sua primeira edição, “agitar as gentes
do Teatro”.
Este clube de serviço – que está a comemorar o seu 50º Aniversário - tem como objectivo, entre outras funções, promover o “bem estar cívico, cultural, social e moral da comunidade”
sendo a preocupação pelo Teatro uma das razões da sua actividade.
Contando sempre com o apoio da Câmara Municipal da
Figueira da Foz, de diversas Juntas de Freguesia e da Direcção
Regional de Cultura do Centro bem como de empresas da
região, os diversos grupos de teatro amador e o LIONS CLUBE
DA FIGUEIRA DA FOZ têm dado consistência a uma iniciativa
que constitui já uma referência cultural da região.
Os grupos de teatro existentes no concelho da Figueira da Foz
têm inegavelmente um papel de relevo na formação cultural

e cívica da população, sobretudo no seio da juventude. O seu
número e o seu impacto nas diversas associações e colectividades constituem um desafio para a implementação da política cultural da autarquia, quer municipal quer da freguesia
onde se localizam.
Cada ano que passa as Jornadas de Teatro Amador conquistam
mais publico – que é a razão da existência do Teatro – entrosando-se com a vida cultural do concelho. Ao iniciarmos as
XXXVI Jornadas de Teatro Amador no próprio Dia Internacional do Teatro – 27 de Março – damos visibilidade ao Teatro e
aos seus protagonistas, reconhecendo que o Teatro, pelo seu
espírito crítico e educativo e pelo exercício de cidadania que
traduz, é uma ferramenta eficaz de transformação da sociedade.
Viva o Teatro!
PCC João Pedrosa Russo

LC Coimbra comemora 50 anos de existência
Realizou-se no passado dia 15 de fevereiro o nosso 50º aniversário, numa Assembleia em que participaram 112 companheiros e companheiras. Do programa constava uma missa
na igreja dos Franciscanos em homenagem aos companheiros
que já partiram durante os 50 anos de existência do nosso
Clube e em especial aos que nos deixaram neste último AL:
CL Paulo Canha, CL João Cortez Vaz e CL José Figueiredo.

Comunicação de arranque oficial do programa JOIN pelo CL
Gil Patrão e com agradecimento muito especial ao nosso CL
Pedro Costa.

De seguida visitámos o monumento Lions em Coimbra, onde
o nosso DG Eugénio Leite descerrou uma placa comemorativa
dos 50 anos de existência. O nosso especial agradecimento
ao CL Vasco Cunha (autor do monumento e da placa) e ao CL
Sílvio Santos, que uma vez foi inexcedível nas diligências
necessárias que efetuou para que conseguíssemos esta mais
que reconhecida homenagem.
A assembleia, brilhantemente dirigida pelo nosso CL Sílvio
Santos, contou com a presença de 27 Clube, proporcionou-nos
como inesquecíveis momentos:
Entrega ao CL Pinho Marques do certificado do 1º lugar obtido
pelo representante do Lions Clube de Coimbra no concurso
Texto da Paz;
Assinatura da Carta Constitutiva do novo Clube: Lions Clube
Lisboa Alcântara, através da nossa CL Margarida Mota
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Apresentação do quinquénio 1989 / 1994, pelo CL Artur Furtado
onde homenageámos os CL: Manuel Gonçalves / Cremilde
Cruz / Teles de Oliveira / Sílvio Santos e Jorge Anjinho;
Cerimónia de Admissão de 2 novos sócios CL José Miguel
Alves e Cátia Gouveia, dirigida pelo Presidente da Comissão
de Sócios CL Manuel Henriques Pinto;
Atividade Cultural com homenagem ao Pintor Pedro Olayo e
leilão de quadro por ele gentilmente oferecido;
Entrega de Certificados de Reconhecimento aos Companheiros: Júlio Serra e Silva, Francisco Campos Pavão, Dário Cruz,
Norberto Canha, Jorge Brito Rodrigues, José Manuel Carvalho
Silva, António Pereira Marques, Maria Cremilde Cruz e Hélder
Balça, pelos seus mais de 25 anos dedicados ao Lions Clube
de Coimbra;

ques. Um agradecimento especial à Lugrade que contribuiu
para estes cabazes, com bacalhau. A todos um bem-haja pela
disponibilidade e amizade com que têm participado nestas
ações de solidariedade.

Apoio à Iliteracia Infantil
Decorrente da recolha efetuada na nossa Assembleia de
Janeiro, o LC Coimbra doou 55 de livros para colocar na
estante Lion da sala de espera do Serviço de Pediatria Geral
do Hospital Pediátrico de Coimbra. A direção agradece aos
Companheiros que aderiram a esta atividade e em especial à
CL Mónica Oliva.

Para além dos Companheiros anteriores entendeu a direção
destacar pela sua dedicação e serviço os Companheiros: Sílvio
Santos, Artur Furtado, Gil Patrão, Luís Serra e Silva, Vasco
Cunha, António Albuquerque, Hélder Rodrigues, Graça
Amado, Polybio Serra e Silva, Manuel Henriques Pinto, António Pinho Marques e Domitília Pavão
Intervenções do Sr Reitor da Univ. de Coimbra: Prof. Doutor
Gabriel Silva, CNG CL Gaspar Albino, PDI CL Joaquim Borralho, DG D115 CS Eugénio Leite.
Nesta assembleia, entregámos ainda o título de CL Melvin
Jones ao nosso CL Eugénio Leite.
O Lions Clube Coimbra, está muito grato a todos os que fizeram o favor de estar presentes e agradece as palavras de
reconhecimento e apoio que recebeu de inúmeros Companheiros. Um Bem haja a todos!
LC Coimbra entrega 2 Cabazes Alimentares

Apadrinhamento da Constituição do LC Lisboa Alcântara

No dia 22 e 26 de Fevereiro, o Lions Clube de Coimbra fez a
entrega de dois cabazes da Atividade ”Alimente quem precisa”,
levada a efeito na Junta de Freguesia de Santa Clara/Castelo
Viegas e de Santo António dos Olivais, a duas famílias sinalizadas pelos respetivos serviços sociais. Estiveram presentes
o CL Hélder Balça, o CL António Marques e o CL Pinho Mar-

Integrado nas comemorações dos 60 de Lionismo em Portugal
e na presença do 1 VP Internacional Joseph Preston e do nosso
Governador do D115CS Eugénio Leite, apadrinhámos a constituição de um novo Clube, o LC Alcântara. O LC Coimbra
deseja a todos os companheiros deste novo Clube e à sua
Presidente, CL Ana Barata, as maiores felicidades!
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Feira Prevenir Saúde Lions

A Divisão 2, presidida pela CL Olga Borges, organizou no passado dia 15/03, no Dolce Vita em Coimbra, a Feira Prevenir
Saúde Lions, no âmbito do programa do Governador do D115
CS, Eugénio Leite em conjunto com o LC Coimbra, LC Figueira
Foz, LC Arganil, LC Sta Catarina e LC Cantanhede. Com a presença dos parceiros: Instituto Óptico (Rastreio da Visão), Widex
(Rastreio Auditivo), Fundação Portuguesa de Cardiologia Delegação Centro e Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (Rastreio Fatores Risco das Doenças Cardiovasculares),
Doutorpé (Rastreio Pedologia) e ainda com o apoio do Dolce
Vita Coimbra, Dualprint e Diário de Coimbra, efectuámos 142
diagnósticos das 10H às 19H. Do rastreio resultaram 29 casos
que evidenciavam excesso de peso / obesidade, 1 situação de
hipertensão diagnosticada, 35 casos de pessoas com necessidade de correcções visuais e 16 pessoas com problemas de
audição, das quais uma considerada como grave.

Atividade de “Alívio à
Fome”pela Divisão 6 e
pela Divisão 7
Os Lions Clubes de Lisboa, Alvalade, Belém, Benfica, Centro,
Mater, Monsanto, Norte e Sete Colinas, da Divisão 6 e da Divisão 7, realizaram um Convívio, com almoço Soliário de Natal,
com a Atividade de “Alívio à Fome”. Os Companheiros Lions e
Amigos trouxeram 85 Sacos Solidários de géneros alimentícios que no final foram entregar à Irmã Purificação do Colégio
Sagrado do Coração de Maria, da Paróquia de S. Pedro, a
Prior-O-Velho, para distribuir por famílias identificadas como
carenciadas.
Nesta Assembleia, o Presidente Imediato do Lions Clube de
Lisboa Belém e Presidente da Divisão 7, CL Fernando Antunes,
homenageou o Past-Governador Imediato Frederico Burnay,
por estar sempre presente com os Lions Clubes, ser nosso
amigo e de uma esmerada educação e sempre disponível,
com a medalha de presença 100%, o que mereceu um aplauso
unânime.
Várias mensagens foram lidas, entre elas, a do nosso Embaixador do L C Lisboa Belém, CL Yunare...
Foi uma Assembleia de Convívio e de partilha com sucesso...

CL José Escada, Presidente da Divisão 6 e CL Fernando Antunes, Presidente da Divisão 7

O LC de Coimbra, agradece à assessora da Visão CL Patrícia Leite
e ao CL Polybio Serra Silva, o apoio prestado nesta ação.
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Escola de Cães Guia para Cegos recebe a visita do
Lions Clube de Lisboa Alvalade
No dia 22 de Março de 2014, o Lions Clube de Lisboa Alvalade
realizou uma visita à única Escola de Cães Guia para Cegos
do País. A Associação Beira Aguieira para Deficientes Visuais,
sita em Chão de Vento, Mortágua, tem vindo a preparar treinadores e cães, normalmente da raça labrador, para que no
final os cães venham a ser entregues gratuitamente a quem
deles necessita.

Os ditos animais trabalham para os seus donos com uma
dedicação e zelo fora
série. E “trabalham” é mesmo a
expressão correcta porque um cão guia, quando o seu dono
lhe ordena “Trabalho!”, muda imediatamente de expressão e
de atitude passando a concentrar-se apenas e tão só na sua
função: ser os olhos de quem é guiado. E isto foi testemunhado por todos os Companheiros, crianças e convidados
presentes com a demonstração do treinador Sr. Vítor.

pesas desta IPSS. Os
40% remanescentes
têm de ser angariados junto de amigos
da escola e não se
compreende porque é
que os numerosos
Clubes LIONS se têm
esquecido de incluir
nas suas actividades
o apoio àquela que é
uma acção de verdadeiro espírito LIONS,
dado o apoio aos invisuais ser a nossa principal bandeira.
Só em termos comparativos, em Portugal existe uma escola
desta natureza e, por exemplo, na Itália existem pelo menos
vinte, todas apoiadas por Clubes LIONS. Esta é, sem margem
para dúvidas, uma obrigação moral para os LIONS a nível
nacional. Temos de acordar e fazer mais por estes nossos “afilhados”! As despesas são de toda a natureza; desde veterinárias, ração, medicamentosas, trelas, arneses, higiene,
administrativas, etc..
A todos os que querem efectivamente SERVIR, enviamos o
NIB da Escola:
003505160001194813069 da CGD
Ela agradece.
Apenas para concluir, constatamos que as crianças que nos
acompanharam nesta visita adoraram a experiência e não têm
falado noutra coisa aos seus familiares, amigos, colegas e
professores e ainda nos pediram para lembrarmos aos que
têm cães o favor de não os deixarem andar na rua sem trela
para que não perturbem os outros cães que trabalham, pois
podem causar acidentes aos transeuntes invisuais.
Um abraço a todos e lembrem-se, como dizia Mahatma Ghandi:
“ O grau de civilização de um Povo mede-se pela forma como
trata os seus animais ”.
Companheiros, vamos cuidar destes que nos tratam tão bem!

Escola de Cães-Guia para Cegos

Poucos são os que sabem que o primeiro cão daquela escola
foi oferecido pelos LIONS, pelo que temos com ela uma ligação quase “umbilical” que infelizmente, não temos tido a
preocupação de manter. É certo que temos vindo esporadicamente a contribuir para o envio de treinadores para formações dispendiosas no estrangeiro (normalmente em França
e nos Estados Unidos), de onde vêm também alguns cães. E
a Segurança Social apenas comparticipa com 60% das des-

Nas comemorações do 18º Aniversário do Lions Clube de Lisboa Alvalade, eu fui convidado, como presidente da divisão 7,
para acompanhar o Lions Clube na visita à Escola de CãesGuia para Cegos, em Mortágua, ou seja, a Associação Beira
-Aguieira de apoio à deficiência visual (ABAADV), que
culminou com a entrega, pela Presidente Maria José Leote, de
um donativo à escola, entregue à Drª Ana Filipa Paiva que é a
actual directora técnica da escola.
Venho aqui, na nossa revista Lion, apresentar este meu depoimento porque o convívio entre os Companheiros foi exemplar
e decerto fortaleceu os laços de amizade que nos une nas
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várias actividades lionísticas... e também pela missão daquela
instituição que procura e dá a possibilidade de todos os cidadãos terem os direitos e oportunidades iguais, vencendo as
barreiras físicas, sociais e também psicológicas do isolamento
que muitas vezes os invisuais estão sujeitos, ou seja, a sua
integração social.
A entrega gratuita do cão-guia ao invisual, vem valorizar a
escola, depois da preparaçãoo do cão-guia, haverá um ensinamento da dupla cego-cão que atingiu a 100ª dupla !
Um projecto único em Portugal que deverá ser acarinhado
pela estrutura Lion, pois não nos podemos esquecer que /
Somos os Paladinos dos Cegos.../

A comitiva Lion visitante ficou impressionada com a apresentação do organograma, pela directora técnica Ana Filipa Paiva,
pelas suas instalações e pelo tratamento dos cães-guia. Tivemos a oportunidade de ver a dupla educador e cão-guia,
senhor Victor Costa e cão Wolly...
Ficámos a saber da magreza da angariação das receitas, não
dependentes do estado, que estão garantidas pelas instituições privadas e pelas pessoas singulares que acreditam no
êxito do trabalho desta escola.
Eu sei que fomos nós, Lions, que oferecemos o primeiro cãoguia para a escola, que também já oferecemos alguns donativos, /mas os Lions não poderão fazer mais do que isto ?!/
O nosso Distrito 115 CS, porque não também o Distrito 115 CN,
não poderá criar uma actividade anual, a discutir qual, com
angariação de fundos para ajudar a Escola de Cães-guia para
Cegos ?
Coloco aqui este /repto aos leaders/ do nosso movimento
LION – estudarem esta possibilidade.
Junto a evocação da nossa Companheira Ana Cristina Ferrão,
neste dia, 22 de Março, de Aniversário do Lions Clube de Lisboa Alvalade, que é um hino ao animal, ao cão-guia.
Sejamos solidários e bem Hajam !

CL Fernando Antunes
Presidente da Divisão 7
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Comemorações do
Aniversário da Carta
Constitutiva do Lions
Clube Lisboa Alvalade
22 Março de 2014
Evocação
«A grandeza e o progresso moral de uma Nação podem ser
medidos pela forma como trata os seus animais» disse
Mahatma Gandhi.
Foi este o mote dado pela nossa Presidente para a evocação
de hoje, tendo em conta a visita à Escola de Cães Guia de
Mortágua.
Hoje aprendemos, com os nossos companheiros de quatro
patas, que a dignidade, a abnegação, o espírito de serviço
para além de não terem cor de pele ou convicção, também
não têm exclusividade de espécie.
Começam jovens a treinar para uma vida de trabalho constante, onde ate o repouso e a vigília ocorrem em função de
outrém. A treinar um apurado sentido de responsabilidade
e de trabalho que lhes permite garantir a integridade de
alguém que um dia irão conhecer.
Esse dia chega e nova aprendizagem se inicia, a do Amor incondicional - uma aprendizagem conjunta baseada na confiança e
no respeito mútuos. Cão e humano tornam inseparáveis.
Servem diligentes e atentos. Dão sem esperar nada em
troca. Amam sem limites. Com os seus sentidos apurados
fazem os seus parceiros ultrapassar qualquer limitação e
obter a tão desejada autonomia e independência
O Cão sabe que o tempo corre a ritmos diferentes em humanos e animais. Sabe que a sua velhice será solitária e longe
daqueles que amou tantos anos. Aí a sua nobreza revela se
de novo: sofre a saudade em silêncio e abre o coração para
volta a amar.
Ao ser assim o Cão Guia incentiva nos a seguir o seu nobre
e valoroso exemplo
Esta lição de vida faz corar de vergonha muitos humanos e
muitas nações, mas é para nós Lions uma inspiração e um
incentivo a reforçar o nosso espírito de solidariedade, de
missão, assim como de serviço à comunidade e a todos os
que precisam de auxilio.
Li muitas das cartas que a escola de cães guia publicou, na
revista Dupla 500, esta tocou me especialmente: da Cátia
Lima para a Goldie: «Foste tu que me mostraste que os anjos
têm focinhos molhados e orelhinhas macias. Aprendi muito
contigo, Com a tua bondade infinita com o amor irrestrito que
me dedicaste.Todos os dias me alimentei da tua alegria transbordante, devida simplesmente a uma bola de ténis ou uma
manhã de sol. Ainda sinto nos dedos a textura do teu pelo,
ainda sei exatamente como eram as tuas feições e continuas
presente no cantinho mais luminoso do meu coração.»
Deus abençoe os Cães Guia e a todos Nós também.
Ana Cristina Ferrão
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LIONS CLUBE DE ABRANTES

O Lions Clube de Abrantes iniciou este Ano Lionístico com a
inauguração da sua nova sede nas escolas das Barreiras do
Tejo-Abrantes, cedidas ao Clube pela Excelentíssima Presidente da Câmara Municipal de Abrantes a Engª Maria do Céu
Albuquerque.
O Clube de Abrantes ofereceu ao CRIA-Centro de Recuperação
Infantil de Abrantes a quantia de 800 euros, tendo por isso,
recebido o Diploma de Sócio de Mérito da instituição.
Para um doente de cancro se poder deslocar à Alemanha oferecemos a quantia de 100 euros.
Para uma senhora de Torres Novas com dificuldades visuais
comparticipámos com 100 euros para a compra de uns óculos.
Pelo Natal o Clube ofereceu à Comunidade Abrantina 20 cabazes de Natal no valor de 460 euros.
A cidade de Abrantes acolheu a 3ª Reunião da Governadoria
presidida pelo CL Governador Eugénio Leite, que foi muito
participada.

Também Conceição Rino, gerente do balcão de Águeda da
Caixa de Crédito Agrícola do Baixo Vouga, entregou, no decorrer do jantar, um cheque no valor de 500 euros. Sensibilizados
com a oferta, os dirigentes do Lions destacaram “o importante
contributo daquela instituição bancária ao longo dos anos
para os projetos do Lions de Águeda”.
Idalina Guerra anunciou outras dádivas depositadas na conta
bancária do Banco de Leite e também o apoio da governadoria do Distrito 115 Centro Norte de Lions Clubes, que anunciou
a entrega de um contributo de 500 euros.
Na oportunidade, a presidente do Lions Clube de Águeda,
Idalina Guerra, agradeceu a todas as pessoas que marcaram
presença no evento e os contributos de todos, deixando ainda
um agradecimento especial às “companheiras do clube que
confecionaram as sobremesas”.
O evento foi animado pelo grupo Los Sameros de Fermentelos.

LIONS CLUBE DE ÁGUEDA

Clube angariou fundos para responder à crescente procura do
Banco de Leite
O Banco de Leite tem sido confrontado com um aumento de
pedidos de apoio e para fazer face a essa crescente procura,
o Lions Clube de Águeda promoveu um evento de angariação
de fundos.
Os dirigentes do Lions Clube de Águeda estão satisfeitos com
a adesão e agradecem todos os contributos angariados no
baile da Pinhata. Uma verba que, segundo Idalina Guerra,
presidente do Clube, vai permitir continuar a apoiar as famílias
do concelho através da distribuição de leite e outros bens e
dar resposta a outros pedidos que surgem constantemente.
De acordo com um elemento da organização, o Clube “foi surpreendido com ofertas extraordinárias a favor do Banco de Leite”.
O Clube destaca o contributo de Albino Castro, que ofereceu
uma pintura da sua autoria, em azulejo, que foi leiloada durante
o evento e rendeu a quantia de 500 euros. “O autor já, por
diversas vezes, tem colaborado com as obras sociais do clube”,
frisa fonte do Clube, deixando também um agradecimento
especial a Eleutério Costa, que adquiriu a obra, por 500 euros.

120 FAMILIAS APOIADAS
O Banco de Leite apoia atualmente 120 famílias do concelho
de Águeda. Distribui mensalmente 2300 litros de leite meio
gordo para 125 crianças até aos 6 anos de idade e dezenas de
latas de leite em pó a crianças até 1 ano, depois de uma triagem feita pelos centros de saúde que encaminham os casos
que não podem dar resposta.
O Banco de Leite dispõe de uma assistente social que acompanha as famílias e organiza a distribuição do leite e de outros bens.
O Banco de Leite foi fundado em 1989 pelo Lions Clube de
Águeda e funciona nas suas instalações, na Rua Escola Central
de Sargentos, nº 16 – 1º Sala E, em Águeda.
“Os tempos de crise fizeram aumentar muito os pedidos de
apoio, fruto da atual realidade em que se encontram as famílias que até agora tinham algum poder de compra e que, face
ao desemprego, se encontram numa situação económica
bastante vulnerável”, sublinha Idalina Guerra.

LIONS CLUBE ALMADA-TEJO

Festa dos Sabores
Com o objectivo de angariar fundos para uma bolsa de estudos, os companheiros do clube resolveram que o melhor
caminho seria através da cozinha!
Meu dito, meu feito! Assim, no Sábado 23 de Fevereiro e na
Cantina da Escola Secundária Cacilhas-Tejo, as iguarias começaram a aparecer, qual milagre operado por uma varinha de
mágica… Entradas, pratos de carne e peixe, sobremesas que
foram colocadas em mesas de modo a encantarem os olhos
e activarem o apetite dos convidados!
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Os “convidados”, isto é, amigos e companheiros, após a inauguração oficial da actividade, cumpriram a sua missão de bem almoçar!
Deram-nos também o prazer de estar presentes companheiros
da Governadoria e outros clubes que consideraram a iniciativa
muito válida e interessante para ser praticada por outros clubes.
A tarde foi de convívio e divulgação da função dos “Lions
Clubes” entre as quase 90 pessoas presentes: houve leilões
(o leiloeiro é um afamado profissional…) alguns rasgos de
oratória e sobretudo houve companheirismo à volta das
mesas e muitas opções para experimentar e… repetir.
O almoço acabou já tarde e era manifesto no sorriso dos presentes o prazer que tinham tido em participar.
O espaço da Escola, foi-nos gentilmente cedido pela respectiva Direcção a quem mais uma vez agradecemos muito reconhecidos.
E assim se fez a Festa!

- Entrada de três novos sócios que vêm reforçar o elenco
activo do Clube;
- Entrega de Chevrons de 15, 20, 30 e de 35 anos;
- Foram homenageados os sócios fundadores com entrega de
Charters em formato de pin;

- Prestou-se homenagem aos Past Governadores José Manuel
Carvalho Lopes e Lucinda Fonseca, com entrega de diplomas
de Honra e Mérito, não se deixando de referir o falecido PDG
Carlos Quinta e Costa que foi Governador no AL 1989/1990 e,
que muito engrandeceu o movimento e o Clube de Barcelos;
- Aproveitou-se esta ocasião festiva para homenagear, igualmente, com entrega de diplomas de Honra
e Mérito os Companheiros Melvin Jones.

CL Altina Pedro
In Boletim 205 do LC Almada-Tejo

LIONS CLUBE DE BARCELOS

Visita ao Laboratório da Bial

LIONS CLUBE DE BRAGA

Foi proferida uma Palestra pelo sócio do Clube, CL António
Murta, sob o tema “Destruição Criativa da Medicina”.
O conteúdo, a forma criativa de expor e o rigor do conhecimento nestas matérias, para além do nível científico demonstrados, criou um ambiente de grande curiosidade, gerador de
um diálogo enriquecedor.
O aplauso entusiástico de todos os presentes foi o prémio
merecido para o palestrante.
O Clube decidiu efectuar no mês de Março uma actividade de
Rastreio do Cancro oral, Diabetes, Tensão Arterial e Pé Diabético, em local central da cidade e com acesso livre a todos os
cidadãos.
Esta iniciativa conta com a colaboração de médicos, enfermeiros e especialistas diversos.

LIONS CLUBE DE CANTANHEDE
No dia 7 de Fevereiro de 2013 o Lions Clube de Barcelos realizou uma visita ao Laboratório da Bial no Porto, em que participaram 20 membros dos seus membros, incluindo o
Presidente Filipe Oliveira, e o PDG Jorge Coutinho, Governador do Distrito 115 Centro Norte, que com muito agrado se
juntou a nós neste evento. Esta visita teve como intuito valorizar e atualizar os conhecimentos dos membros da área da
saúde mas, também de todos na qualidade de consumidores
de medicamentos.
No dia 28 de Fevereiro de 2013 o Lions Clube de Barcelos realizou um Jantar Festivo que passou por vários momentos:
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Encontro Solidário de Coros a favor do Banco de leite
Cerca de 400 pessoas assistiram a mais um momento fantástico em que crianças ajudam outras crianças, num ambiente
de festa!
No sentido de contribuir para o Banco de Leite, criado pelo
Lions Clube de Cantanhede em parceria com o seu Município,
4 coros infantis reuniram-se no domingo dia 19 de Janeiro no
Quartel dos Bombeiros de Cantanhede.

Publique as actividades do seu Clube na Revista LION Envie textos e fotos para
revista.lion@lionsclubes.pt. Ao enviar fotos identifique‑as ao texto da actividade correspondente
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Fica aqui o registo da excelente contribuição do Coro Cantemus - Coro Juvenil de Cantanhede, Coro dos Pequenos Cantores de Coimbra, Coro dos Pequenas Vozes da Figueira da
Foz, Coro Infantil de Febres que nos encantaram com as suas
magnificas vozes.
Banco de Leite no seu primeiro ano de vida apoiou 28 familias,
doou cerca de 3600 litros de leite e 120 Kilos de leite em pó.
O dinheiro angariado neste Concerto permite-nos continuar a
caminhada na ajuda a mais crianças.

-Um Home Cinema à APPACDM
- Uma Bicicleta de três rodas à Cercimir
-Um cheque no valor de 400,00€ para janelas novas ao Frei Gil
-No dia 5 de Abril em Homenagem aos Lions Fundadores,
colocou-se uma Placa no Monumento do Lions, seguido de
uma Missa na Igreja da Misericórdia, finalizando com um
almoço no Marialva Park Hotel. Claro que nada disto seria
possível sem a ajuda de muitas pessoas de bem.

Plano de Saúde Visual Escolar Lion/Opticália
Projecto do Lions Clube Portugal do Distrito Múltiplo 115 Centro Sul que visa actuar na prevenção da saúde visual e simultaneamente na vertente do insucesso escolar, rastrear todas
as crianças do 7 ano de escolaridade, identificar as crianças
com problemas visuais do Escalão A, efectuar consulta e fornecer-lhes óculos e lentes gratuitas. O Lions Clube de Cantanhede aderiu a este nobre projecto rastreando todas as
Escolas do seu Concelho que integrem crianças do 7 ano de
escolaridade. Iniciou hoje, dia 12 de Março o rastreio na
Escola da Tocha com a Opticália de Coimbra que de 23 alunos
observadas detectou 13 casos de crianças com problemas
visuais que foram desde logo encaminhadas para consulta de
oftalmologia e foi-lhes atribuído um voucher que lhes permite
levantar os óculos e lentes gratuitamente na Opticália em
Coimbra. A 17 e 20 de Março a Opticália irá rastrear 130 alunos do 7 ano de escolaridade da EB23 de Cantanhede e a 31
de Março 60 alunos da escola de Febres.

A Direcção do Lions de Cantanhede no dia 3 de Março, foi entregar à Obra do Frei Gil e à Cercimira, lençóis e roupões turcos.
-No dia 23 de Março realizou-se uma Sessão de Fados Solidários com a participação gratuita dos Fadistas Carolina Pessoa,
Nuno Sérgio, Ricardo Gomes na Flauta Transversal e Miguel
Moleiro no som. Acompanhados à Guitarra com Armindo Fernandes e à Viola Ni Ferreirinha. Com o resultado deste espectáculo, conseguimos doar:

LIONS CLUBE DE CASTELO BRANCO

Nos dias 12 e 19 de Fevereiro de 2014, no Lar Major Rato, em
Alcains,foram realizados rastreios auditivos. Examinadas 23
crianças de 4 e 5 anos e 75 utentes do Lar.
Na Escola Cidade de Castelo Branco, em Castelo Branco, realizaou-se um rastreio visual, no dia 24 de Fevereiro de 2014.
Examinados 50 alunos

No dia 24 de Fevereiro, na Escola Secundária de Alcains, realizado um rastreiro visual. Foram examinados 68 alunos, 33
dos quais necessita de consulta da especialidade.
E no Lar Major Rato, no mesmo dia foram examinados 31
adultos, dos quais 17 apresentam problemas da vista.
Campanha de recolha de óculos usados. Colocadas caixas de
recolha nas farmácias Morgado Duarte, Nun’Álvares, Ferrer de
Castelo Branco, e farmácia de Alcains.
No dia 12 de Março de 2014, no Lar Majort Rato, em Alcains,
realizado um rastreio visual. Foram examinadas 31 pessoas.
No dia 21 de Março de 2014, de parceria com a Câmara Municipal de Oleiros, executada plantação de pinheiros e medronheiros, com a participação dos alunos do Agrupamento de
Escolas de Oleiros.
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Esta acção pretendia chamar atenção dos alunos e relembrarlhes a importância da árvore e da floresta, um valioso recurso
natural renovável, gerador de múltiplos bens e serviços da
maior relevância para o ambiente, para a economia e para a
qualidade da vida dos cidadãos; para a diversidade de bens
económicos, valores naturais e serviços ambientais que
geram as florestas saudáveis e bem geridas, que faz delas um
importante património colectivo, cuja conservação e fomento
dizem respeito a todos os cidadãos; para a importância das
árvores e da floresta nas nossas vidas e na economia; para a
função das árvores e da floresta no que diz respeito ao lazer
e ao turismo, em que assume cada vez maior importância
numa sociedade cada vez menos rural e mais urbana, em que
os cidadãos vivem em espaços artificiais; para a importância
de respeitarmos a natureza que o Homem não deve, permanentemente, tentar adaptar a natureza aos seus interesses,
pondo em destaque que está hoje provado que a presença ou
a proximidade de espaços verdes nas nossas vidas contribui
de forma significativa para a nossa longividade e bem estar.

No dia 22 de Março, o Clube comemorou o seu 33º Aniversário da Entrega da Carta Constitutiva em assembleia festiva
com a presença do Governador CL Eugénio Leite. Foram
admitidos 4 novos sócios.

LIONS CLUBE DE ESPINHO

O Clube entregou a segunda tranche de comida à Paróquia de
Espinho, num total de 400,00€.
O valor da segunda tranche era de 250,00€ mas houve a oferta
de 150,00€ por parte de um espinhense que quis colaborar
nesta actividade.

Já em Fevereiro, realizamos uma sessão de bingo, com muito
boa disposição entre os participantes e cuja verba reverteu na
totalidade para o nosso projecto do “Banco de Medicamentos
para Idosos Carenciados do Concelho de Esposende”, o qual
continuamos a desenvolver, em parceria com a Rede Social
de Esposende.
Em Março, e para promover o companheirismo e convívio Lion,
realizamos, no nosso clube, um desfile de Carnaval, no qual os
companheiros vieram “disfarçados” com trajes alusivos a profissões antigas, com prémios simbólicos para o melhor disfarce
masculino e feminino, os quais foram atribuídos aos companheiros António Lima e Carminda Carvalho. Na mesma data,
aproveitamos para comemorar o Dia Internacional da Mulher,
com um brinde especial às companheiras lions.

LIONS CLUBE DE GUIMARÃES

Durante o mês de Fevereiro o Clube continuou com a campanha “Big Bags” para angariação de fundos a favor da Liga
Portuguesa Contra o Cancro.
Cartaz da Paz – Entrega de brochuras e certificados aos alunos
participantes no Concurso das Escolas de Guimarães. Foi,
também, entregue, como prémio, a cada um dos três primeiros classificados, a nível do concelho, um livro sobre a obra
do pintor Miró.
Entrega de Bolsas de Estudo a 3 estudantes universitários
carenciados no valor de 750,00€/cada.
Continuação do Ciclo de Conferências Internas – 3ª Conferência pelo CL Luís Xavier sobre o tema “Lionismo”.
No mês de Março o Clube realizou uma Conferência/Debate,
na Sede do Clube, pelo CL Henrique Machado, sobre o tema
“Medicina Familiar”.
Realização de Conferência de Imprensa, na Sede do Clube,
para divulgação do resultado do Peditório a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro (ano 2013) e outros apoios à Liga e
a doentes oncológicos.

LIONS CLUBE DE LEIRIA

Lions Clube de Leiria realiza mais um Grande Baile no ano em
que comemora 30 anos

LIONS CLUBE DE ESPOSENDE

Realizámos em Janeiro um Workshop
“Suporte Básico de Vida”, dirigido a todos
os companheiros do Lions Clube de
Esposende, com vista a dotar os participantes de noções básicas que possibilitem prestar a primeira assistência em
suporte básico de vida. O Workshop foi
realizado pela Delegação de Marinhas da Cruz Vermelha Portuguesa e pelo seu vice-presidente e socorrista, Rafael Maranhão, também ele companheiro do Lions Clube de Esposende.
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O Lions clube de Leiria promoveu, no passado dia 22 de Fevereiro, pela 12a. vez, o seu tradicional baile, cuja receita é des-
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tinada a uma instituição de cariz social. Este ano, o baile
decorre numa altura em que o Lions Clube de Leiria comemora
os seus 30 anos, estando a preparar uma semana cultural em
Maio para celebrar esta data. Nos últimos anos, o Lions apoiou
instituições como a Cercilei, a acapo, a Cruz vermelha portuguesa, a oásis, a APPDA e a APPC. Contribuiu ainda para a
construção de uma escola primaria em Moçambique, em parceria com a Câmara Municipal de Leiria.
O evento é já um clássico na cidade, onde participam todos
os que têm uma matriz social e atuam em prol da comunidade.
Este ano, uma vez mais, o baile decorreu no Restaurante Morgatões, contando com a música da Orquestra Santos Rosa.
Como é hábito, até Maio, o Lions Clube de Leiria comunicará
a entidade contemplada com a receita proveniente dos participante deste XII Grande Baile do Liz. O Lions Clube de Leiria
agradece a todos os que participaram neste evento.

Participação na Festa da Paz. O nosso Clube recebeu uma
menção honrosa no texto da Paz, com um texto do aluno Tiago
Vitorino da Escola Secundária Eça de Queiroz.
Visita quinzenal a Associação do Bom Pastor, entrega de lanche para as crianças da Associação, convivo com as mesmas,
com as CL’s Beatriz Soeiro e Manuela Castelo.

Visita ao Lar de Sta Luzia, onde reside a CL Manuela Vasconcelos, conví-

LIONS CLUBE LISBOA ALVALADE

vio com as utentes.

18º Aniversário do Clube de Alvalade, com visita do Governador Eugénio Leite. Entrada de um novo sócio Marcos Alípio,
Comandante dos Bombeiro Sapadores de Alvalade.
Visita ao Lar de Santa Luzia, onde reside a nossa Companheira
Manuela Vasconcelos. Lanche e convívio com as senhoras
internados no Lar. O Past Presidente José Duarte entregou a
CL Manuela Vasconcelos um distintivo de frequência 100% do
AL 2012-2013.

Tomada posse do novo sócio Marcos Alípio

LIONS CLUBE DE LISBOA BENFICA

Serviço a Jovens através da entrega de 4 Bolsas de estudo
mensais

Associação do Bom Pastor, entrega de roupas, brinquedos e lanche as

O LCLB continua a assegurar o Serviço a Jovens através da
entrega de 4 Bolsas de estudo mensais e apoio e acompanhamento escolar de três alunos com dificuldades de aprendizagem.

crianças da Associação.

Assistência a Famílias Carentes
É prestada Assistência a Famílias Carentes quer através da
entrega de roupas, quer do pagamento de passes de transporte mensais a 4 pessoas carenciadas, compra de medicamentos e pagamento de contas de eletricidade a família
desempregada.
Campanha de Combate à Fome
Associação do Bom Pastor, oferta de lanche para as crianças da Associação

Visita quinzenal a Associação do Bom Pastor entrega de roupas e brinquedos, e lanche para a crianças que frequentam a
Associação, com as CL’s Irene Quininha e Manuela Castelo

No âmbito da campanha de Combate à Fome tem vindo a ser
feito voluntariado semanalmente, e em associação com a
Legião da Boa Vontade, a sem abrigos e outras famílias carenciadas. Mantém-se as contribuições mensais a várias Associações de apoio à comunidade (Obra de S. Vicente de Paulo,
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A.P.A.M. Associação de Apoio à Mãe Solteira, Lar da Sãozinha,
na Abrigada Alenquer, Ajuda à Comunidade Vida e Paz, Associação de Portuguesa Amigos e Raoul Falerau -Leprosos) .

O CL Coelho Fernandes deu também a sua colaboração.
O Clube fez a dadiva de um Colchao de criança, para uma
família carenciada da zona da Ericeira.

Campanha do Leite
No âmbito da Campanha do Leite continua a entrega às escolas de pacotes de leite e croissants, a crianças da Creche de
Nossa Senhora da Mãe de Deus na Buraca, na Cova da Moura
e ao Centro Social 6 de Maio, na Buraca, dirigido pela Irmã
Deolinda. Atividade esta que se pretende levar a efeito durante
todo o ano escolar.
Jornada de Saúde
Assistência e Apoio a Doentes
O Clube continua a dar Assistência e Apoio a Doentes, através
de ações de acompanhamento a doentes e a pessoas idosas,
realização de consultas de gastroentrologia.
Entrega à Associação Portuguesa de Parkinson
Entrega à Associação Portuguesa de Parkinson de 1 cama articulada e 2 andarilhos. Estes equipamentos foram adquiridos
com o valor angariado na Venda Solidária de Natal do clube.

No dia 03 de Abril, o Lions Clube Lisboa Norte promoveu mais
uma jornada de Saúde, tendo realizado mais um Rastreio de
Saúde na Escola Eugénio dos Santos, em Lisboa.
Foram rasteados mais de 100 alunos dos 9os Anos.
Foram detectados vários casos de anomalias ao nível da visão,
com respectivo aconselhamento.
Participaram, além da Equipa de Saúde, a presidente do Clube,
Isabel Cupertino, e a CL Elvira Mateus.

Recolha de óculos usados
O Clube continua no processo de recolha de óculos.
Trabalho de docência na Universidade da Terceira Idade
Continua também, o trabalho de docência na Universidade da
Terceira Idade, agora na Marinha Grande, e que se desenvolve
no âmbito da Cultura.
Jantar de Beneficência a favor da APPDA de Monsanto
LIONS CLUBE DE LISBOA NORTE

A presidente do Clube, Isabel Cupertino,fez entrega de produtos alimentares a uma familia carenciada, através da Paróquia.
O Lions Clube Lisboa Norte levou a efeito mais uma jornada
de apoio à saúde
No dia 27 de Fevereiro realizaram-se Rastreios de Visao e
Audição, tal como de medição de tensão e pulso, junto da
população da Escola Basica 2,3 , da Eugénio dos Santos, em
Lisboa, tendo sido rastreadas cerca de 100 pessoas , entre
alunos e professores.
O Clube contou com a excelente colaboração Da Zona Óptica
e da Áudio Médica.
Dos resultados obtidos, cerca de 50 alunos foram referenciados por terem necessidade de um exame mais profundo.
Destes, 38 apresentavam diminuição d acuidade visual, sendo
que 8 casos apresentavam baobás dicacidade visual severas.
Participaram a presidente do Clube, Isabel Cupertino, a CL
Elvira Mateus, a Secretária Fernanda Godinho, a Presidente
da COMISSAO de Sócios, Fatima Dias.
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No dia 05 de Abril, o Lions Clube Lisboa Norte realizou um
Jantar de Beneficência a favor da APPDA ( Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo ).
Estiveram presentes a Presidente da Associação, Dra. Paula
Figueiredo e o Vice Presidente, Dr. Jorge Fortes, que proferiram uma palestra sobre Autismo.
A presidente do Clube, Isabel Cupertino, fez a entrega de um
cheque no valor de Seiscentos Euros, para a Instituição. O CL
Alves da Silva, enriqueceu a Sessão com algumas explicações
medicas, sobre o Tema.
Houve ainda a Tomada de Posse de uma nova Companheira
para o Movimento Lion.
Estiveram presentes várias Entidades Lionísticas, e os Clubes:
Lisboa Mater, Lisboa Benfica, Lisboa Alvalade, Lisboa Sete
Colinas, Lisboa Alcântara, Lisboa Centro, Cascais Cidadela,
Estoril Palácio.
A presidente do Clube, Isabel Cupertino, recebeu um Chevron
dos Estados Unidos, por entrada de novos Sócios e o Presidente
do Lisboa Mater , Mario Aleixo, fez entrega de um Diploma de
Participação do Clube, nos 60 Anos do Lionismo em Portugal.
Muitos amigos presentes também , tendo estado no Jantar 62
pessoas.
Houve música ao vivo e momento de poesia.

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

Sesinando Pereira, cuja receita, no valor de 650€, reverteu a
favor do Programa PERA.

O Lions Clube Lisboa Monsanto além de outras actividades
de apoio e acompanhamento a outros clubes tivemos o prazer
de entregar à Igreja Paroquial de S.Tomás de Aquino na pessoa da nossa CL AUSENDA RODRIGUES , na foto, à volta de
230 peças de roupa.
Fizemos também a entrega , na nossa governadoria, mais ou
menos 477 pares de óculos para serem enviados para Espanha, para reciclagem, entrega essa efectuada pelo nosso CL
CATELA PEQUENO.
Também, correspondendo ao apelo feito por alguns CCLL do
LC Montijo, a firma Stec/ Raporal doou para apoiar o Programa
PERA : 5Kg de Fiambre e 2,200Kg de Presunto Rolado.
Dia 21 de fevereiro realizamos a nossa Assembleia de Jantar,
que foi neste mês, um acontecimento solene e festivo, pois
contamos com a entrada de três novos Sócios.
No dia 24 o CL PDG Nuno Ferrão foi á Escola Poeta Joaquim
Serra animar uma aula de 90m, sobre Solidariedade e Cidadania, falando no exemplo Lions.

LIONS CLUBE O MONTIJO

- No dia 1 de fevereiro realizou-se em Almada a Festa de entrega
dos Prémios dos Concursos Cartaz e Texto da Paz. O LC do
Montijo esteve representado pelo seu Presidente (CL João
Paulo Dinis), Secretário, Diretora Social e mais duas companheiras, que acompanharam a nossa concorrente, vencedora do 1º
Prémio do Cartaz da Paz, a nível Nacional, e a sua Mãe.
Foi também entregue, pelo CL Governador, ao CL Sarreira Lopes,
um Certificado de Apreço e o Galhardete do Governador, por ter
ganho o 1º Prémio do Concurso de Fotografia do Meio Ambiente.
No dia 16 de fevereiro realizamos, no Pavilhão do Esteval, no
Montijo, um Festival de Ginástica com o apoio do Professor

O Lions Clube do Montijo desenvolveu durante o mês de
março as seguintes atividades:
- Para comemorar o Dia Mundial da Audição, o LC de Montijo
levou a efeito, no dia 7 de março, na Galeria Municipal do
Montijo, das 9,30h às 12,30h, um rastreio Auditivo com o apoio
da “Acústica Médica”. Foram rastreadas 14 pessoas, tendo
algumas apresentado problemas auditivos.
- Fazendo uso de alguma da verba obtida no Festival de Ginástica, realizado em 16 de fevereiro, o LC de Montijo comprou 1800
pacotinhos de leite com chocolate que foram entregues ao Agrupamento da Escola Dom Pedro Varela (1200) e á Escola Poeta
Joaquim Serra (600). Este apoio enquadra-se no Programa PERA.
- Também para apoiar o Programa PERA a Firma Stec/ Raporal,
correspondendo ao apelo feito por alguns CCLL do LC do
Montijo, doou, por duas vezes, um total de 25,620 Kg de Fiambre e 3,130Kg de presunto rolado, que foram distribuídos pelas
escolas apoiadas por este programa.
- No dia 21, realizámos uma assembleia de jantar em que
tivemos como palestrante, o Dr. João Moura Vieira que desenvolveu o tema: ”Viver os Valores da Superação”- Esforço,
Otimismo e Generosidade.
- Nos dias 20, 21 e 22 o PDG Nuno Ferrão, Cl do LC do Montijo,
esteve, em representação do Distrito Múltiplo 115, na 17ª Conferência do Mediterrâneo, em Tanger.
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LIONS CLUBE POMBAL - MARQUÊS DE POMBAL

- No dia 22 o Presidente do LC de Montijo participou no seminário sobre educação, promovido pela FERSAP.O Companheiro Presidente resumiu a atividade do LC de Montijo na
interação com a comunidade educativa – apoio social e vertente cidadania.
- Em 24 de março, deslocaram-se à Lourinhã, dois companheiros
do LC de Montijo numa missão de esclarecimento de Lionismo,
com vista á formação de um futuro Clube Lion nesta cidade.

No passado dia 26 de
fevereiro, aliando uma
atividade em que o livro
era rei os Companheiros
Lions do Lions Club de
Pombal Marquês de Pombal, procederam à entrega
de mais de 60 livros às
cerca de 90 crianças que
frequentam a Creche, Componente de Apoio à Família e Centro de Atividades Tempos Livres da Associação de Promoção
Social Desportiva Recreativa e Cultural de Moita do Boi.

Foi com muito alegria que as crianças do Pólo escolar da Moita
do Boi receberam os Companheiros Lions e demonstraram o
gosto pelos livros.
Segundo a Diretora Técnica da Instituição, Dra. Sílvia Ferreira
esta Iniciativa é sem sombras de dúvida um enorme incentivo
à leitura, para além de fomentar e dar a conhecer às crianças
que existem outras entidades que se preocupam com o seu
enriquecimento pessoal.

LIONS CLUBE PÉROLA DO OCIDENTE
LIONS CLUBE DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS
Noite Solidária de apoio a jovem florentina
No dia 7 de Fevereiro o Lions Clube de Oliveira de Azemeis
fez o pagamento de três Bolsas de Estudo, no montante de
225,00€, a três estudantes universitários.
No dia 8 de Fevereiro o Clube fez uma recolha de Sangue em
Bustelo, Oliveira de Azeméis, com a presença de 54 Dadores.
No dia 22 de Fevereiro o Clube fez mais uma recolha de Sangue desta vez no Salão Nobre da Câmara Municipal de Oliveira
de Azeméis, com a presença de 99 Dadores.

LIONS CLUBE DE PAÇOS DE FERREIRA

Colheitas de Sangue
O Lions Clube de Paços de Ferreira efectuou de Outubro a
Dezembro, 724 colheitas de sangue. Durante o mês de Janeiro
o Clube recolheu mais 199 dádivas de sangue.
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O Lions Clube Pérola do Ocidente da ilha das Flores levou a
bom termo mais uma noite solidária, desta vez para ajudar
uma jovem florentina de 20 anos que se encontra em Lisboa
a fazer sessões de radioterapia. Também desta vez, com casa
cheia, nas magníficas instalações do Hotel das Flores que
gentilmente nos foi cedido pela Fundação Inatel.
Ficamos com a alma cheia por podermos também honrar os
participantes nesta noite solidária, com o conforto e a excelência que nos oferece esta unidade hoteleira.
Acreditamos que a solidariedade faz parte de um projecto
social global a que a Inatel não é, já sabíamos, indiferente.
Acreditamos que mais eventos poderão ter lugar nestas excelentes instalações. Pela nossa parte, teremos sempre aberta a porta
das nossas parcerias, para tudo aquilo que possamos ser úteis.
Esta noite contou ainda com os preciosos apoios das Câmaras
Municipais das Lajes e de Santa Cruz das Flores, Aldeia da
Cuada - Turismo Rural, e do empresário José de Freitas Braga.

Publique as actividades do seu Clube na Revista LION Envie textos e fotos para
revista.lion@lionsclubes.pt. Ao enviar fotos identifique‑as ao texto da actividade correspondente
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suprema vontade de fazer o bem e do projeto ousadíssimo que
temos entre mãos, de dotar o Lar de Idosos de Lajes das Flores
e mais camas. Assim, a cada companheiro foi solicitada mais
uma doação em dinheiro e participação no bingo. Todo o
dinheiro acumulado, permitiu que víssemos cada vez mais perto
a realização do nosso sonho. Foi sorteada uma magnífica tela
da autoria do nosso companheiro António Maria Gonçalves que
doou aos Lion’s esse exemplar da sua magnifica obra.
No final, o presidente CL Meireles ofereceu a cada senhora
uma camélia do seu jardim e a companheira Janete leu um
poema que enaltecia a condição feminina.
Dia da Floresta | 21 Março 2014
Rastreio da diabetes
O LIon’s clube Pérola do Ocidente da ilha das Flores, levou a cabo
na ilha das Flores, quatro sessões de rastreio da diabetes com
conferência alusiva ao tema pelo Dr. Pedro Silva, nutricionista
do Centro de Saúde da ilha das Flores e a enfermeira Marina
Freitas do mesmo Centro de Saúde e nossa companheira.

Esta iniciativa teve como objetivo sensibilizar os alunos da Escola
Básica Integrada das Flores para a importância da floresta,
preservação das plantas endémicas e promover a importância
da classificação da ilha das Flores como Reserva da Biosfera.
Esta iniciativa teve a colaboração do Serviço Florestal das
Flores e do Corvo, Câmaras Municipais de Santa Cruz e das
Lajes das Flores, Casa do Povo das Lajes das Flores e da Escola
Básica Integrada das Flores.
No final foram distribuídas amêndoas a todos os participantes.
5 de Abril - Dia da Família

Em todas as sessões, que decorreram em dias diferentes nas
Lajes das Flores, nas freguesias de Fajã grande e Ponta Delgada e ainda no Hotel das Flores em Santa Cruz, as sessões
foram muito concorridas e participadas. No final das sessões
foi sempre servido um snack ligeiro e saudável aos presentes
depois de todos terem realizado o seu rastreio.
A ilha das Flores tem uma taxa elevada de pessoas com diabetes tipo 2 pelo que acreditamos que este rastreio e a passagem de informação clinica assertiva foram um despertar
importante para esta problemática.
Dia da mulher | 8 Março 2014
O Lion’s Clube Pérola do Ocidente da ilha das Flores comemorou o dia da mulher de forma singular, realizando uma assembleia, com a participação de todos, na confeção de um buffet
que foi servido na Casa do Povo das Lajes das Flores entre
companheiros, amigos e candidatos a membros do nosso
clube, especialmente convidados para partilharem connosco
esta refeição solidária.
Durante a refeição, o presidente CL Meireles falou dos princípios
que norteiam a atividade lionística na ilha das Flores, da nossa

O Lion’s Clube Pérola do Ocidente, no dia 5 de abril, comemorou com os companheiros de todo o mundo o Dia da Família.
Cada companheiro confecionou um ou mais pratos e assim,
construímos o nosso buffet solidário ao qual compareceram
mais de 100 pessoas o que nos permitiu angariar uma importante verba para realizar o nosso sonho nesta fase: aquisição
de 10 camas elétricas para o Lar de Idosos das Lajes das Flores. Foi uma noite de amigos e de família na partilha solidária
e na alegria de estarmos todos juntos nesta pequena comunidade onde todos são importantes.
No final, o presidente CL Armando Meireles brindou os presentes com a interpretação de algumas canções e a leitura de
um texto sobre a importância da família, escrito pela CL
Gabriela Silva.

LIONS CLUBE DO PORTO

O valor da amizade
O Lions Clube do Porto, para fortificar e valorizar o espírito de
amizade, realizou o dia dos Amigos , num Infantário local e
distribuiu um livro Porto Editora a todos os trabalhos realizados e guloseimas às 22 crianças, que comemoraram esse dia,
no valor de 200€.
O Lions Clube do Porto festejou o Carnaval com as crianças
Na continuação de um serviço à comunidade o Lions Clube
do Porto festejou o Carnaval com as crianças de um Infantário
local, entregando brindes surpresas para animar a festa, no
valor de 100€.
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Recolha de óculos
Inserido na campanha de recolha de óculos o Lions Clube do
Porto recolheu 355 pares de óculos na sua Sede.
Dia do Pai
O Lions Clube do Porto festejou no dia de 19 de Março de 2014,
com as 22 crianças finalistas dos 5 anos de um infantário local,
o dia do Pai, ofereceu um marcador e um livro Porto Editora,
no valor de 150€.

Entrega de Óculos

Bazar da Páscoa
De 30 de Março a 15 de Abril, o Clube realiza na sua Sede o
habitual Bazar da Páscoa, cuja receita reverte a favor das campanhas em curso.Também fará o sorteio de um aliciante Cabaz
da Páscoa no dia 21 de Abril.
Festeja a Páscoa vivendo “EASTER DAY”, pintando “easter
eggs”, colorindo os tradicionais coelhinhos de Páscoa e distribuindo as tradicionais amêndoas, ovos, galinhas e coelhos
de chocolate às crianças de um infantário da comunidade, no
valor de 100 euros no dia 18 de Abril.

Como penso ser visível nas fotografias, o jovem Ruben Penacho estava
radiante! Todo o seu semblante se
alterou após colocar os óculos.
Tendo assistido em primeira mão a
essa transformação só tenho que
agradecer em nome da Junta de Freguesia de Rabo de Peixe
e em meu nome, enquanto técnica de intervenção social, por
todo o apoio que os Lions nos deram e a este jovem. Não há
palavras que “paguem” este sorriso e a certeza de ter contribuído para uma melhoria da vida deste jovem.

LIONS CLUBE DE SÃO JOÃO DA MADEIRA
LIONS CLUBE DE RABO DE PEIXE (AÇORES)

9º Vinho Quente 2014
Na casa da CL Companheira Helga Acker, na 9ª Festa do Vinho
Quente assistiu-se ao compromisso de posse, do novo sócio
José Manuel Teixeira Ponte, e à 2ª reunião de Presidentes de
Região e Divisão com as Direcções dos Clubes Açorianos no
Ano lionistico 2013/2014.
Foi uma grande encontro dos Lions Clubes Rabo de Peixe,
Maia, Nordeste, São Miguel, Vila Franca do Campo e Lagoa,
um festa de Lionismo e Companheirismo.
O “Vinho Quente” tem tradição na Baviera, e depois de 18
anos em Rabo de Peixe e nove anos de Lions Clube Rabo de
Peixe , também aqui se faz esta festa pela mão da Companheira Helga Acker. (ver receita em anexo).
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Os Clubes, Lions e Rotary de S. João da Madeira, em conjunto,
fizeram a entrega de parte do material angariado, mobiliário
escolar, livros e cadernos, brinquedos e calçado, aos representantes do Lions Clube de Bissau, material este que vai ser
enviado e doado à Guiné-Bissau, mais propriamente para duas
escolas do 1º ciclo, situadas em Quinhamel, com saída no dia
07 de Março.

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

LIONS CLUBE DE SETÚBAL

Presença de Companheiras e Companheiros na tradicional
procissão da “Festa das Fogaceiras” e no Teatro-Revista da
Festa das Fogaceiras realizado no Cine-Teatro António
Lamoso, em Santa Maria da Feira.
O Clube efectuou 95 exames de Rastreio de Ambliopia de parceria com o Serviço de Oftalmologia do CHEDV – Hospital São
Sebastião, em Santa Maria da Feira.
Durante o mês de Janeiro realizaram-se 420 horas de Serviço
de Voluntariado no CHEDV – Hospital São Sebastião em Santa
Maria da Feira.

COMBATE A- À FOME- AJUDA FAMILIA CARENCIADA
Doação de bens alimentares no valor de 50 euros a família
carenciada com um filho adulto deficiente profundo.
DIVULGAÇÃO DO LIONISMO
No dia 8 Março em reunião de tomada de Posse de novos
elementos da Direcção do Lions Clube de Setúbal tomaram
posse 2 novos sócios do Leo Clube de Setúbal (Bruno Grosso
e Ruben Guerreiro).

LIONS CLUBE DA SENHORA DA HORA

A receita da actividade Chá das Companheiras destinou-se à
aquisição de Meios Técnicos.
No dia 21 de janeiro distribuímos cabazes de alimentos a 42
famílias, num total de 1.300 kg, no valor de 1.330€.
Nos dias 29 de Janeiro e 18 de Fevereiro visitamos os utentes
do Lar Canto de Encanto para uma sessão de leitura e convívio
com os mesmos.
No mês de Janeiro ajudamos várias famílias em situação precária, pagando algumas despesas correntes, nomeadamente:
- Adiantamento para despesas de subsistência e habitação, no
valor de 180€;
- Pagamento de despesas com a água, no valor de 52€;
- Pagamento de produtos de higiene e fraldas, no valor de 62€;
- Pagamento de passes, no valor de 34€ e
- Pagamento de medicamentos, no valor de 129€.
Emprestamos uma cadeira de rodas a pedido de uma pessoa
carenciada.
No dia 18 de fevereiro distribuímos cabazes de alimentos a 41
famílias, num total de 1.500 kg, no valor de 1.450€.
Ainda no mês de fevereiro ajudamos várias famílias em situação
precária, pagando algumas despesas correntes, nomeadamente:
- Adiantamento para despesas de subsistência e habitação, no
valor de 220€;
- Pagamento de despesas com a água, no valor de 120€;
- Pagamento de passes, no valor de 60€ e
- Pagamento de medicamentos, no valor de 10€.

COLECTA DE ROUPA
Colecta de roupas para Igreja Nossa Sr.ª da Conceição em
Setúbal. O Sr. Padre Constantino recebeu do Lions Clube de
Setúbal roupa recolhida entre todos os companheiros para
fazer face às necessidades das muitas famílias carenciadas
que esta igreja apoia.
ANGARIAÇÂO DE FUNDOS – FEIRA DA ROUPA E SOLIDARIE
DADE
Nos dias 7, 8 e 9 de Março foi desenvolvida mais uma actividade cuja receita reverteu a favor das Cáritas de Setúbal. O
Lions Clube de Setúbal com o apoio da Câmara Municipal de
Setúbal fez a Feira da Roupa e Solidariedade em stands na Av.
Luísa Todi, tendo vendido a roupa doada por várias pessoas
para esta actividade a preço simbólico de forma a ajudar quem
nos procurou e simultaneamente a Caritas. A roupa que
sobrou foi igualmente doada à Cáritas e ao Grupo Desportivo
da Fonte Nova.
RASTREIOS

Va ao Lar Canto de Encanto

No âmbito do Programa de Rastreio da Visão, foram feitos os
rastreios a 154 crianças. Aguarda-se a indicação de quais as
crianças que necessitam de consulta de oftalmologia ou de
óculos e que pertencem ao escalão A para que a “Opticália”
possa oferecer os mesmos de acordo com o estabelecido em
protocolo com a Governadoria Cl Eugénio Leite.
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Lions Clube de Vila do Porto

O tema e a oferta de árvores suscitou grande interesse e foi o motivo
para uma fotografia de grupo.

Dia da árvore comemorado de forma singular pelo Lions Clube
de Vila do Porto
No dia 22 de Março o Lions Clube de Vila do Porto juntou
mais de uma centena de pessoas, para comemorar o dia da
árvore, promovendo um jantar, que denominou de “Convívio
Amigos da Árvore”, e que constou de uma ementa de comida
caseira, típica da ilha, e muito diversificada, que constitui um
importante elemento atrativo, neste tipo de eventos.
Durante o jantar foi proferida uma palestra pelo companheiro,
engº. Agrónomo Francisco Sardinha, versando o tema da
árvore, quer no que diz respeito à sua nomenclatura, quer à
necessidade de ser protegida, dada a importância que desempenha na proteção do meio ambiente e consequentemente no
bem estar da vida das pessoas, em geral. O tema despertou
grande interesse nos participantes.
No final do jantar foram oferecidas plantas endémicas da ilha a
todos os que dispunham de de espaço para as plantarem, a
saber: hibiscos, pau branco, carvalho americano e dragoeiros.
O objetivo deste convivio, além de outros, era o de sensibilizar as pessoas para a importância da árvore na preservação
do meio ambiente, e também de angariar fundos destinados
a apoiar, nesta época pascal, pessoas idosas, principalmente
as que vivem sós e isoladas, e a atender a um pedido de
aquisição de óculos para uma criança carenciada.
Regista-se com agrado que todos os objetivos foram conseguidos, especialmente aquele que deu o tema ao convívio .
Foi uma forma diferente de comemorar o dia da árvore, mas
que se afigurou muito positiva.

LIONS CLUBE DE VILA FRANCA DO CAMPO

Convívio Carnavalesco no Lar de Idosos de Vila Franca do
Campo
No dia 24 de Fevereiro, domingo magro, novamente, o nosso
Clube cumpriu mais uma das suas tradicionais atividades.
Visitámos o Lar de Idosos para o convívio de Carnaval que foi
assinalado com um Grupo de Cantares do nosso Concelho.
Foi servido um lanche com bolinhos variados, não faltando as
apreciadas malassadas quentes, confecionadas pelas nossas
companheiras. Foi uma tarde agradável com momentos de
amizade e carinho inter-geracional, próprio do espírito Lionístico que é nosso apanágio em todas as atividades do Plano
Anual.

LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Momento em que o CL Engº. Francisco Sardinha palestrava.
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No ano do seu trigésimo sétimo aniversário o Lions Clube de
Vila Nova de Famalicão continua a sua atividade filantrópica,
com cada vez mais vontade de Servir!

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

acção lions em portugal
Assim, reativa no presente ano o seu Leo Clube. Com provas
dadas no passado, o Leo Clube de Famalicão foi ponto de
passagem de muitos jovens, jovens que hoje, já adultos fazem
parte da vida da comunidade famalicense, afirmando-se nas
áreas profissionais que abraçaram, com conscientes valores
morais. A Direção do Lions Clube de Famalicão vê na reativação do seu Leo Clube e em cada um dos Leos, três deles netos
de sócios fundadores do Clube, uma oportunidade de desenvolvimento e contribuição, individual e coletiva, como membros responsáveis da comunidade local, nacional e
internacional.
Sendo o crescimento efetivo um dos nossos objetivos foi na
Assembleia Mensal de Fevereiro que o Lions Clube de Vila
Nova de Famalicão viu o número de sócios crescer com a
admissão da Companheira Manuela Costa. A mais recente
sócia do Lions de Famalicão fez um percurso sólido na política,
abraçando agora um clube de Serviço, disponibilizando o seu
tempo, procurando, à semelhança dos restantes Companheiros, servir a comunidade em que o Clube está inserido, com
consciência social.

participação de todos os Companheiros, Convidados, mas também de cidadãos anónimos que se associam a esta iniciativa.

A crescer a olhos vistos, o Projeto SIMBA, lançado em Novembro, já está no terreno e com sucesso, na próxima edição
daremos novidades relativas às atividades desenvolvidas.
O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão continua o seu crescimento, não só em números, mas também em ações.

Foi com base nesta linha de ação que o Clube recebeu na sua
Sede Social a Direção da Associação do Voluntariado Hospitalar do Hospital São João de Deus  Vila Nova de Famalicão.
A reunião de trabalho que antecedeu a Assembleia serviu para
traçar diretrizes de ação no campo da participação filantrópica
do Lions numa parceria com a Oncologia do nosso Hospital,
através do trabalho desenvolvido pelo movimento “Viver e
Vencer”, coordenado atualmente pelo Voluntariado hospitalar.
O Lions Clube de Famalicão colaborou com o Núcleo de Crianças da Amnistia Internacional Portugal na Campanha “A Dignidade tem um Rosto”, a campanha foi lançada no Dia 8 de
Março, Dia Internacional da Mulher e foram várias as Companheiras que deram a cara por esta causa, realçando a participação da CL Maria das Dores Ramalho, Diretora Social do
Clube, como um dos rostos de maior destaque.
E como os Projetos que nascem no seio do Clube transcendem
as paredes da Sede Social, o Clube tem vindo a desenvolver a
Campanha “Vamos Colorir Esta Ideia”, traduzida na recolha de
bens alimentares a favor das Lojas Sociais de Famalicão. A Campanha realizada nas Assembleias Mensais tem contado com a

Lions Clube de Vila de Rei

No âmbito das actividades de ligação à comunidade que tem
vindo a desenvolver regularmente, o Lions Clube de Vila de
Rei foi no dia um de Abril ao Agrupamento de Escolas de Vila
de Rei entregar o certificado de apreciação aos alunos do
Agrupamento que participaram na mais recente edição do
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concurso de pintura do cartaz sobre a paz. No mesmo dia foi
entregue à biblioteca da escola um vídeo – leitor de cassetes
e CDs vazios para gravar.

LIONS CLUBE de VILAMOURA (Algarve)

O ano lionístico aproxima-se do final e o Lions Clube de Vilamoura continua a sua missão de solidariedade.
Têm sido muitas as iniciativas que envolvem os companheiros; depois da última atividade, que consistiu na distribuição
de cabazes de Natal a famílias carenciadas de Quarteira, o
Clube organizou, no dia 2 de março um jantar-baile de Carnaval Solidário, que contou com a presença de 39 companheiros, familiares e amigos, que quiseram participar com a
sua boa disposição.
Uma semana mais tarde, a 9 de março, o Clube organizou um
espetáculo musical, com a presença de dezenas de artistas
algarvios, amadores e profissionais que participaram gratuitamente nesta iniciativa, cujos fundos angariados se destinam, entre outras causas, a auxiliar a delegação do Algarve
da ACAPO, Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal,
delegação que o Clube tem vindo a apoiar, nomeadamente
na construção já terminada e inaugurada e no equipamento
de uma cozinha adaptada para formação de cegos, sedeada
em Faro, destinada a treinar os utilizadores para uma maior
comodidade e segurança, na realização das suas tarefas diárias (esta atividade realizou-se em parceria com o Lions Clube
de Loulé).

acção LEOS em portugal
Vila Nova de Famalicão

Caros Companheiros,
Tendo sido muito recentemente reactivado, realizou já o
Leo Clube de Vila Nova de Famalicão, que conta para já
com dezoito elementos, a sua primeira actividade comunitária após a sua reactivação, a qual decorreu no passado dia 8 de Março, sábado, da parte da tarde,
solicitando-vos que, consequentemente, seja levado ao
conhecimento dos Lions, dos demais Leos e de todas as
demais pessoas que a possam ler, através da publicação
de uma notícia alusiva quer àquela reactivação, quer a
esta actividade no próximo
número da Revista Lion.
Tal atividade, que decorreu de acordo com o previamente planeado e teve um grande impacto, constou de
uma visita dos membros do Leo Clube de Vila Nova de
Famalicão ao Lar S. João de Deus da Santa Casa da
Misericórdia de Vila Nova de Famalicão, com o objetivo
de dinamizar e interagir com os utentes do mesmo, através do desenvolvimento de actividades lúdicas levadas
a efeito em conjunto pelos Leos e pelos residentes no
Lar, da exibição de um grupo de dança e da execução
de peças musicais por parte de dois Leos, bem como de
um são, e mutuamente enriquecedor, convívio intergeracional constante ao longo da tarde.

42

LION

Março–Abril 2014

Para além da recolha de outras imagens que irão perpetuar a memória desta agradável tarde de serviço solidário
e de enriquecimento pessoal, que se encontram já disponíveis na página do facebook do Leo Clube entretanto já
criada, foi na ocasião tirada uma foto com os membros
do Leo Clube que levaram a efeito a actividade e dos
membros do Lions Clube presentes, com alguns dos residentes no Lar que participaram na mesma e a Directora
do Lar, foto essa que enviamos em anexo para melhor
poderem ilustrar o espírito que se viveu na ocasião.
Subscrevemo-nos, entretanto, endereçando-lhes as
mais cordiais Saudações Lionísticas.

Publique as actividades do seu Clube na Revista LION Envie textos e fotos para
revista.lion@lionsclubes.pt. Ao enviar fotos identifique‑as ao texto da actividade correspondente
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setúbal
MONUMENTO AO LIONISMO
(inaugurado a 8 Fevereiro de 2014)
“Sendo esta escultura uma evocação aos Lions ela tinha de “revelar”, “transparecer”, “dar a conhecer” a
missão destes aos olhos do publico. Por isso ela tinha de estar identificada. Assim e porque o lema principal
dos Lions é NÓS SERVIMOS aparece a ideia da mão “mão que dá”, “dar a mão” a quem precisa…não
individualmente mas colectivamente.
Estas mãos estão simbolicamente apoiadas no logótipo que representa a maior organização de clubes de
serviço do mundo, o Lions Internacional que presta assistência e ajuda não só como paladino dos cegos
mas na ajuda aos deficientes, nas situações de catástrofes, no apoio aos jovens…enfim num constante
trabalho para todo e em todo o mundo…daí aparecer a calote esférica coberta de parafusos que
simbolicamente representam os milhares de pessoas a que os Lions ajudam.
Passando agora à concretização da ideia direi que aparecem 3 mãos. Porquê? Porque o 3 é o nº que
simboliza estabilidade e equilíbrio e que melhor se enquadra numa rotunda que tem particularmente 3
estradas.
O design das 3 mãos, é semelhante, mas não igual pois somos “todos iguais e todos diferentes”. São de
ferro oferecendo consistência perante as adversidades e patinadas com cor de madeira que as torna
afectivas e acolhedoras.
Os símbolos que orgulhosamente se expõem aos olhos dos transeuntes são identificadores da organização.
Aqui se vem 2 leões onde um, olha para o passado e o outro para o futuro. São em ferro e inox símbolo
de resistência e durabilidade. A calote esférica feita em betão, representa o globo terrestre, executada em
materiais singelos, sem recurso a pinturas nem patines. Esta encontra-se povoada de elementos que ora
concentrados ora dispersos conservam o seu estado, a sua condição, independentemente da era
geográfica em que se encontram…
E esta é, a simbologia desta obra.”
CL Maria José Brito – autora da escultura

