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Ajude os Lions a ajudar os Outros através da LCIF

Joe Preston
Presidente Internacional  
dos Clubes Lions

JONI e eu sOmOs LIONs, mAs tAmbém sOmOs pAIs. Por isso, foi altamente gratificante termos visitado 
uma escola primária em nairobi, Quénia, e vermos mais de 300 encantadoras crianças a serem 
rastreadas à visão. A Joni e eu tivemos o privilégio de dar óculos às crianças que deles preci‑
savam. não sei quem mais sorria, se eram as crianças se éramos nós. Pode ‑se sorrir com orgu‑
lho, também, porque o rastreio foi tornado possível pela LCIF. e este notável serviço da LCIF 
foi tornado possível por Lions, como você.

eu quase estive mesmo para não vos falar deste projecto no Quénia. Pode ‑se ter uma ideia 
errada sobre a LCIF. o Quénia, provavelmente, não está assim tão perto de si. e você pode 
pensar: «sim, sim, a LCIF ajuda as pessoas que estão longe daqui, nos países subdesenvolvi‑
dos». estou orgulhoso de que a LCIF ajude na verdade as pessoas com terríveis necessidades 
em lugares empobrecidos. A trabalhar através da LCIF os Lions restauram a visão, protegem 
as pessoas do sarampo e apoiam as vítimas de catástrofes a recuperarem pelos seus próprios 
meios, e muito mais. 

Mas a nossa Fundação também ajuda milhões de pessoas a desenvolver as suas nações. está 
activa na vossa comunidade ou numa comunidade perto de si. temos alguns exemplos, a LCIF 
recentemente subsidiou com Us$100,000 os Lions do Colorado a prover equipamentos para 
rastreios de visão ao Instituto oftalmológico Lions em rocky Mountain, Us$75,000 aos Lions 
do ohio para equiparem um espaço acessível para deficientes, e Us$100,000 aos Lions de 
toronto, Canadá, para equipamento de um centro de cuidados oftalmológicos.

A LCIF é a ferramenta dos Lions para servirem numa escala que é maior do que aquela que os 
Clubes podem alcançar por si próprios. Pensem na LCIF como uma extensão lógica do modelo 
Lions. nós estamos num Clube porque o nosso serviço é mais valioso quando se une com 
outros que pensam como nós. nós apoiamos a LCIF porque os nossos fundos chegam mais 
longe quando colocados no mesmo saco. Através da LCIF podemos ajudarmo ‑nos a ajudar 
outros. nós podemos e realizamos um serviço que os governos e outras forças cívicas não 
conseguem providenciar.

Por favor perca alguns minutos a ler a história completa da LCIF nesta revista. se tiver dúvidas 
acerca do valor de ser Lion ou não entende a extensão e o alcance do serviço dos Lions, esta 
história aumentará o seu orgulho de ser Lion. Uma maneira segura de Fortalecer o orgulho é 
compreendendo melhor quem nós somos e o que fazemos. e isso é mesmo algo que nos faz 
sorrir. 

Joe Preston
Presidente Internacional dos Clubes Lions
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Assinale o nosso centenário com energia  
para termos mais sócios

Joe Preston
Presidente Internacional  
dos Clubes Lions

eu NãO O sAbIA NAqueLA ALturA, mAs um dOs meLHOres dIAs dA mINHA vIdA foi o dia em que um dos 
meus colegas de trabalho me convidou para um encontro Lion. A minha vida mudou para sem‑
pre e tornou ‑se infinitamente mais significativa porque alguém teve a coragem, confiança e 
poder de previsão para me perguntar se eu queria ser Lion. este mês, como celebração do 
nosso Centenário, peço ‑lhe que pergunte a alguém se quer ser Lion.

o nosso centenário será muita coisa para muita gente – uma celebração, uma recordação, uma 
chamada para mais serviço. Mas será também uma alavanca gigante para assegurar a nossa 
vitalidade e capacidade de serviço através do aumento de sócios. Fortalecer o nosso orgulho 
com a entrada de novos sócios e permitir a outros que descubram a satisfação e a alegria do 
serviço. 

o nosso bem  concebido programa de Prémios para o Aumento de sócios que é uma parte da 
celebração do nosso Centenário, começou em 1 de Abril e acaba em 2018, a 30 de Junho. temos 
uma série de incentivos de prémios para os Clubes Lions para apadrinharem novos sócios e 
novos clubes. os Lions que patrocinem novos sócios e ajudem a organizar novos clubes e clu‑
bes que recebam novos sócios ou patrocinem novos clubes, receberão belos pins de edição 
limitada, certificados e condecorações. 

nós conhecemos como é verdadeiramente gratificante o desenvolvimento da missão dos Lions, 
um orgulho e um sentimento de satisfação dos seus sócios. Mas, ao mesmo tempo, nós que‑
remos reconhecer devidamente os seus esforços de aumento de sócios. sentimos isso quando 
nos agradeceram pelo nosso serviço. Considerem esses sinais de apreço um agradecimento 
gigante de Lions Internacional.

os detalhes do programa dos Prémios de Aumento de sócios estão nas páginas 10 e 11 e 
encontram ‑se também em lionsclubs.org. eu sei que os Lions respondem sempre que são soli‑
citados e sei que os Lions farão o seu melhor para aumentar os nossos anuários, a fim de que 
possamos fazer um serviço ainda melhor. os meus votos de que consigam muitos sócios! 

Joe Preston
Presidente Internacional dos Clubes Lions



InternacIonal

6 LION Março–abril 2015

Através da LCIF, os Lions servem 
cada dia, de todas as maneiras
Por CAssAnDrA BAnnon

COmO presIdeNte dA FuNdAçãO 

INterNACIONAL dOs CLubes LIONs 

(LCIF), tenho a honra de vos apre‑
sentar alguns dos principais tra‑
balhos da Fundação em 2013 ‑14. 
este relatório vos dará uma ideia 
das nossas realizações e das 
vidas que nós tocámos através 
da nossa solidariedade e compai‑
xão. espero poder compartilhar 
histórias de um sucesso ainda 
maior na próxima convenção in ‑
ternacional em Honolulu. Para‑
béns ao Past ‑Presidente Interna‑
cional Wayne Madden pelo seu 
bem ‑sucedido ano e a você, Lion, 
por ter dado o seu apoio à Funda‑
ção que é sua!. 

BArrY J. PALMer
Presidente da LCIF, Past ‑Presidente 
Internacional Imediato

salvando a visão

os Lions podem salvar a visão de muitas maneiras. A LCIF 
apoia os seus esforços de salvar a visão através de progra‑
mas como a sightFirst que ajuda os Lions a construir siste‑
mas de cuidados para os olhos, em comunidades carenciadas, 
a prevenir a cegueira e a perda de visão, bem como cuidando 
daqueles que são cegos ou visualmente deficientes.

Graças aos Lions, uma menina do Tibete é examinada ao tracoma, uma das principais razões de cegueira

Um simples par de óculos pode trazer o maior sorriso ao 
rosto de uma criança. Quando vê bem uma criança lê melhor, 
participa nos desportos e faz muito mais. A LCIF e a Compa‑
nhia de Cuidados a Visão Johnson & Johnson (JJVCC) têm 
trabalhado juntas para ajudar milhões de crianças a ver cla‑
ramente e a trazer sorrisos aos rostos através da parceria do 
programa sight for Kids. Lançado na Ásia e dirigido por Lions 
locais os colaboradores da JJVCC e os parceiros locais, a 
sight for Kids contrata profissionais de cuidados oftalmoló‑
gicos que treinam professores para realizarem rastreios à 
visão nas escolas e para a educação da saúde visual em 
comunidades carenciadas. sempre que é necessário, os estu‑
dantes são chamados a colaborar nos exames aos olhos e 
para os óculos e para os tratamentos e cuidados continuados 
a custo zero.
Agora, a LCIF e a JJVCC estão a expandir a parceria de sight 
for Kids às comunidades do Quénia e turquia. estes são os 
primeiros dois países em África e europa a receberem os 
serviços de sight for Kids. Através do programa, mais de 20 
milhões de crianças de escolas carenciadas e comunidades 
na região da Ásia do Pacífico têm beneficiado do sight for 
Kids. A necessidade de acesso a exames básicos aos olhos e 
tratamentos para crianças em idade escolar é global. Através 
desta expansão muitas mais crianças receberão estes cuida‑
dos aos olhos.

No Kansas e em todo o mundo, a LCIF restaura e melhora a visão, 
e previne a cegueira
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Wayne a. Madden – Presidente 2013-2014 da lCiF, past-Presidente internacional

obrigado a todos os que apoiaram a 
Fundação Internacional dos Clubes 
Lions durante o ano passado. num 
mundo de serviço, a vossa generosi‑
dade está a fazer uma diferença dura‑
doura na vida de milhões. Como 
Presidente da LCIF, tenho observado 
directamente o nosso impacto, e é 
enorme. Vi comunidades em todo o 
mundo que foram fortalecidas pelos 
nossos esforços. Vi os sorrisos de pes‑
soas cujas vidas nós tocámos. Aqueles 
rostos ficarão comigo para sempre 
como uma recordação do que os Lions 
e a LCIF podem conseguir.
Foram vocês que providenciaram as 
vacinas contra o sarampo em locais 
como o Bangladesh, Botswana e 
Uganda. Vocês deram o que as Filipi‑
nas precisavam e deram esperança 
após a devastação do tufão Haiyan. 
Vocês ajudaram estudantes do mundo 
a fazerem escolhas certas e a levarem 
vidas mais saudáveis através do Lions 
Quest. Vocês salvaram a visão de 
milhões através o sightFirst, que con‑
duziu homens e mulheres para a luz, 
como Helen Keller incentivou que 
fizéssemos com urgência. eu estou 
especialmente grato por tudo o que 
têm feito.

O Presidente da LCIF Madden conforta uma 
criança

As nossas parcerias permitem ‑nos 
que possamos estender o nosso al ‑
cance e ajuda a muito mais gente. Com 
o Carter Center nós conseguimos eli‑
minar a cegueira dos rios na Colômbia 
e estendemos a acção do sighFirst a 
prevenir a cegueira na etiópia, Mali, 
nigéria e Uganda. Graças ao nosso 
programa «sight for Kids» de parceria 

com a Johnson & Johnson Companhia 
para Cuidados da Visão, nós rastreá‑
mos a visão a mais de 20 milhões de 
estudantes e estamos a expandir o 
nosso alcance para além da Ásia, para 
o Quénia e para a turquia.
o Lions Quest recebeu um subsídio de 
Us$300,000 da Fundação no Vo para 
melhorar o seu curriculum social de 
ensino emocional que ajuda a ir ao 
encontro de novas necessidades dos 
nossos estudantes e escolas. estamos 
a vacinar contra o sarampo milhões de 
crianças vulneráveis através a nossa 
parceria com Gavi, a Aliança de Vaci‑
nas, e avançamos para o nosso objec‑
tivo de angariar Us$30 milhões para a 
luta contra o sarampo.
Mas nada disto teria sido possível sem 
vocês. Juntos, nós estamos verdadei‑
ramente a fazer um mundo de serviço. 
Como podem ver por esse relatório, 
vocês conhecerão algumas das vidas 
que nós tocámos e verão o tremendo 
impacto que, juntos, conseguimos. 
espero que vocês se lembrarão que 
nenhuma destas tocantes histórias 
seriam possíveis sem o vosso conti‑
nuado apoio.
 

o programa Lions Quest são implementados com fidelidade, 
asseguram que os estudantes e os professores tenham as 
melhores condições possíveis para aprender e crescer.

Apoiando a juventude

o programa Lions Quest da LCIF fornece aos estudantes que 
vão desde a classe infantil até atingirem o 12º grau, conheci‑
mentos sobre a educação de carácter, a prevenção de bullying, 
a informação sobre drogas e a aprendizagem de serviço. os 
Institutos Americanos de Pesquisa acabaram em 2013 um 
estudo independente avaliativo do programa Lions Quest em 
Wood County, na Virginia. Mais de 1,000 estudantes foram 
avaliados em todas as três áreas do programa – Ferramentas 
para Crescer, graus K ‑5; Ferramentas para a Adolescência, 
graus 6 ‑8; e Ferramentas para a Acção, graus 9 ‑12.
os estudantes de todos os graus mostraram avanços em 
conhecimentos sociais, capacidades relacionais e relação com 
os seus pares. o estudo também verificou redução e interrup‑
ção nos comportamentos potenciais para infligir sofrimento.
este estudo não só mostra como é eficiente o Lions Quest como 
também posiciona a LCIF e os Lions como líderes nas melhores 
práticas do desenvolvimento juvenil. os Lions asseguram que 

Estudantes da Irlanda aprendem a ter capacidades para a vida, 
através da Lions Quest
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A Luta contra o sarampo

A LCIF fornece suporte financeiro e voluntariado para reduzir 
as mortes por sarampo em todo o mundo, proporcionando 
o acesso à vacina do sarampo onde é necessária. Através de 
«one shot, one Life» («Uma vacina, Uma Vida»), a iniciativa 
dos Lions contra o sarampo, os Lions estão a desempenhar 
um crescente papel central na luta internacional para acabar 
com o sarampo. em 2013, a LCIF associou ‑se a GAVI, a Vac‑
cine Alliance, para proteger milhões de crianças do sarampo 
onde as vacinas são mais necessárias. Mais de 100 milhões 
de crianças serão vacinadas através desta parceria.
A LCIF comprometeu ‑se com Us$30 milhões em 2017 para 
melhorar o acesso às vacinas com a GAVI. os fundos serão 
centralizados pelo Departamento de Desenvolvimento Inter‑
nacional do reino Unido e a Fundação Bill & Melinda Gates, 
atingindo o total de Us$60 milhões. os Lions também desem‑
penham um papel chave em mobilizar as pessoas para as 
campanhas de vacinação.
na celebração da semana de Imunização Mundial, em Abril 
24 ‑30 de 2014, a LCIF lançou um desafio de 30 dias para anga‑
riar Us$Um milhão para a iniciativa dos Lions «one shot, one 
Life». os donativos à LCIF durante o mês de Abril foram geri‑
dos pela família do Lion Abhey e o Past ‑Governador Distrital 
Aruna oswal de nova Deli, Índia, até Us$500,000. os Lions 
excederam o desafio, angariando um total de Us$1.3 milhões 
para combater o sarampo.

providenciando Alívio no desastre

o programa de subsídio de emergência da LCIF providencia 
suporte financeiro aos Lions interessados em dar resposta 
no caso de necessidades imediatas, por catástrofe. o subsí‑
dio de Catástrofe Major providencia fundos substanciais para 
desastres de impacto superior.
em novembro de 2013, o tufão Haiyan caiu sobre o sudeste 
da Ásia, devastando as Filipinas. o tufão é a maior tempes‑
tade que atinge a terra. Aldeias inteiras foram arrasadas e 
milhões de pessoas foram afectadas naquela região, muitas 
ficaram sem casa. A LCIF imediatamente libertou um subsí‑
dio de Catástrofe Major no valor de Us$100,000 para os 
esforços de apoio, seguindo ‑se mais Us$30,000 para as 
necessidades imediatas. os donativos dos Lions que vieram 
de todo o mundo ultrapassaram Us$Um milhão no balanço 
do desastre.

melhorando as Comunidades Locais

Através dos seus subsídios humanitários a LCIF providencia 
fundos adequados para apoiar os esforços dos Lions em 
melhorar as instituições vitais de serviço público e os pro‑
gramas nas suas comunidades locais. Por exemplo, com a 
ajuda de um subsídio de Assistência Internacional da LCIF de 
Us$5,000, os Lions de Portland, oregon, compraram cartazes 
de parede e um aparelho auto ‑refractor para testar a acui‑
dade visual. os Lions juntaram três Clubes no Peru – Lions 
Clubes Lambayque Ciudad evocadora, Llampallec e o Leo 
Clube Lambayeque Ciudad – e, juntos, organizaram feiras de 
saúde, realizaram rastreios de visão e audição e distribuíram 
mais de 250 pares de óculos às pessoas necessitadas do 
Peru. os Lions de Portland também deram formação a seis 
Lions locais no uso correcto e operativo do aparelho auto‑
‑refractor, dando a possibilidade aos Lions locais de conti‑
nuarem a fazer este trabalho de rastreios à visão.

Finanças

no ano fiscal de 2013 ‑14, os Lions, os seus parceiros e amigos 
doaram generosamente Us$43,9 milhões à LCIF. A Fundação 
entregou 538 subsídios totalizando Us$46,021,590. Veja mais 
sobre as Finanças da Fundação em
Lcif.org/resources/en/pdfs/lcif/financial_statement.pdf.
Muito obrigado por acreditar na sua LCIF!

 subsídios Concedidos 2013 ‑14

Preservação da Visão $13,087,642

Combate ao sarampo & rubéola $7,595,573

Alívio em Desastres  $1,276,000

Apoio à Juventude $1,982,539

Melhoramento das Comunidades $22,079,836

Pode encontrar o relatório completo anual da LCIF em lcif.org

Os Lions fornecem comida a famílias, nas Filipinas, depois do Tufão Haiyan

Um Lion do Nepal vacina crianças da escola
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A Nova escola proporciona Oportunidades

dANdO vALOr à eduCAçãO mAs COm FALtA 

de reCursOs estavam os pais em Kemba, 
na república Democrática do Congo 
(DrC) quando construíram uma sala de 
aula com lama e palha. esses materiais 
provaram que não eram ideais. As pare‑
des desmoronaram. A  escola estava 
sem janelas, mesas, cadeiras, casas ‑de‑
‑banho. A chuva atravessava os buracos 
do tecto. os 140 estudantes conhece‑
ram condições tristes.

Conhecedores de que a literacia é cerca 
de 30 por cento na DrC e a iliteracia 
enfraquece as perspectivas de trabalho 
e até limita o acesso aos cuidados de 
saúde, o Lions Clube Acqui terme de 
Itália decidiu ajudar os pais em Kemba. 
o  Clube juntou ‑se ao Clube Kinshasa 
Bondeko para construir uma nova es ‑
cola primária.

o Lions Clube Acqui terme planeou 
uma escola que tivesse quatro edifícios: 
dois com 12 salas de aulas cada um, um 
para quatro funcionários e biblioteca, e 
um edifício separado para instalações 
de repouso. os Lions organizaram uma 
gala para angariação de fundos para 
suportar o projecto e receberam ajudas 
de outros Clubes Lions. os Clubes Acqui 
e Colline Acquesi, Cortemilia e Valli, 
nizza ‑Cnelli e Carpentras Comptat 
Venaissin deram tempo, dinheiro e 
materiais.

os Lions então recorreram à LCIF para 
um subsídio ‑padrão de Us$35,750 para 
os restantes fundos necessários para 
construir e equipar a escola. o subsídio 
mais comum da LCIF vai de Us$10,000 
a Us$100,000 para os esforços de soli‑
dariedade dos Lions em larga escala. 
o subsídio ‑padrão geralmente fornece 

guro para os estudantes e professores. 
os Lions esperam que esta escola sirva 
240 estudantes quando as crianças  
das aldeias vizinhas começarem a vir. 
o  telhado não tem fendas e o chão é 
feito de cimento, não de sujidade. tem 
portas de madeira e persianas nas 
janelas. os estudantes e os professores 
agora têm mesas e cadeiras. 

o trabalho do Lions Clube Acqui terme 
não terminou com o acabamento da 
escola; eles insistem em enviar livros, 
cadernos, lápis e outros equipamentos 
para a escola durante os próximos 
cinco anos. Graças aos Lions, Kemba 
tem agora mais uma ferramenta para 
usar na luta contra a iliteracia e a po ‑
breza.

Para saber mais acerca dos subsídios‑
‑padrão da LCIF visite 
http://www.lcif.org/en/lions ‑center/
grants/standard.php. 

CAssAnDrA BAnnon

fundos para a necessidade de equipa‑
mentos e de infra ‑estruturas. os fun‑
dos típicos são para unidades móveis 
de saúde, hospitais, equipamentos 
médicos, centros para cegos e deficien‑
tes, clínicas de oftalmologia e escolas 
em países subdesenvolvidos.

o desenho dos planos foi a parte mais 
fácil do projecto. Localizada a aproxima‑
damente 137 milhas a sudoeste da capi‑
tal de Kinshasa, Kemba não tem uma 
boa rede de estradas. A maior parte dos 
residentes de Kemba desloca ‑se a pé, 
por isso as estradas não estão prepara‑
das para suportar o trânsito de veículos 
pesados. As principais vias públicas da 
região são os rios, mas perto de Kemba 
não existem rios. Por isso, os materiais 
de construção foram transportados por 
rio, de barco, e depois em camiões até 
ao seu destino final.

os Lions foram perseverantes e a nova 
escola foi erguida e está em funciona‑
mento, proporcionando um lugar se ‑

A nova escola em Kemba é um enorme melhoramento
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«esta é a grande oportunidade de servir, ao aumentarmos a 
nossa capacidade de servir» disse o Presidente Internacional 
Joe Preston do Arizona. «eu peço coragem a cada Lion e a 
cada clube que se dediquem a aumentar a nossa capacidade 
de servir ao darem entrada a novos Lions e ao começarem 
novos clubes». 

Um Lion que apadrinhe um novo sócio entre Abril 2015 e 30 
de Junho de 2018 será reconhecido como um patrocinador 
do centenário e receberá um pin de edição limitada e um 
certificado. Um Lion que dê assistência a um novo Clube 
entre 1 de Abril e 30 de Junho 2018 receberá também um pin 
de edição limitada e um certificado. Inumeráveis Lions pode‑
rão ser reconhecidos ao apadrinharem um novo Clube.

o programa de prémios inclui níveis progressivos de reco‑
nhecimento. se um novo sócio ou um novo Clube permanecer 
durante um ano e um dia, o Lion responsável (ou Lions) será 
reconhecido como um Lion de Centenário de Prata e receberá 
um outro pin de edição limitada. o Lion de Centenário de ouro 
será igualmente homenageado se um novo sócio ou clube 

L I O N S  C L U B S  I N T E R N A T I O N A L  C E R T I F I C A T E  O F

Centennial Club Organization
Presented to

For providing the greatest assistance 

in the organization

of a new Centennial Lions Club, as

determined by the district governor.

District Governor

   

  

FPO

Anúncio dos prémios 
para o Aumento de 
sócios na Celebração 
do Centenário
Os LIONs de CONrOe NOON NO texAs tINHAm em 2015, 18 sócios, 
tendo aumentado o corpo social para 299 membros. o Clube 
encontrou pessoas que queriam o que o clube oferecia. «Aju‑
dar as pessoas necessitadas» foi a resposta que uma nova 
sócia deu quando lhe perguntaram porque é que tinha ade‑
rido. «o serviço é a minha paixão» disse uma outra pessoa.

A esperança e que outros clubes tenham a mesma experiên‑
cia e sucesso em conseguir novos sócios ao nos aproximar‑
mos do centenário de Lions Clubes Internacional, em 2017. 
A Lions Clubes Internacional não deixa ao acaso esta opor‑
tunidade de crescer. o programa de Prémios e do Centenário 
começou. De 1 de Abril até 30 de Junho de 2018, os Lions e 
os Clubes que tragam novos sócios ou clubes patrocinadores 
serão reconhecidos com pins, certificados e condecorações. 
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permanecer durante dois anos e um dia. os Lions de Cente‑
nário de Diamante serão homenageados se os novos sócios 
ou clubes permanecerem durante três anos e um dia. A per‑
manência é entendida internacionalmente como tendo sido 
pagas as taxas per capita no total devido e não se aceita um 
balanço com U$50 ou mais, durante 90 dias, como dívida.

os Lions com Centenário de Prata também terão os seus 
nomes no sítio da LCIF. os Lions com Centenário de ouro 
terão o seu nome e serão reconhecidos em qualquer Fórum 
e no Distrito e nas várias Convenções dos Distritos Múltiplos. 
os Lions de Centenário Diamante receberão o mesmo reco‑
nhecimento bem como estarão na lista da revista LIon. 

os Clubes também poderão atingir vários níveis de reconhe‑
cimento por terem aumentado o número de sócios. Um Clube 
Lion Primeiro Centenário é aquele que receba pelo menos 
três novos membros durante 2015, 2016 e 2017. os novos 
sócios deverão permanecer activos durante dois anos e um 
dia. ou um Clube Lion Primeiro Centenário é aquele que 

patrocina um novo Clube durante 2015, 2016 ou 2017. o novo 
Clube deverá permanecer activo durante dois anos e um dia.

Assim que o novo Clube tenha estado activo durante dois 
anos e um dia, o Lions Clube Primeiro Centenário recebe uma 
condecoração, reconhecimento no sítio da LCIF, um reconhe‑
cimento virtual e um reconhecimento na Convenção Interna‑
cional, no Fórum, nas Convenções Distritais e do Múltiplo.

Um Lions Clube de Classe Mundial do Centenário é aquele 
que consegue pelo menos três novos sócios em cada ano de 
2015, 2016 e em 2017 e patrocina um novo Clube durante 
2015, 2016 e 2017. estes Clubes de Classe Mundial do Cente‑
nário recebem a mesma homenagem que os Clubes de 
Classe Mundial do Centenário mas também recebem um 
Prémio especial entregue pelo Governador do Distrito e um 
pin especial por cada sócio activo e estará mencionado na 
LIon.

os detalhes completos estão no síte da LCIF. 

Uma esposa admira o pin do marido, um novo Lion 
da Hungria

Os Clubes do Distrito Múltiplo 300 de Taiwan admitem sócios durante a visita do Presidente Internacional Joe Preston

O Lions Clube Shamoli no Bangladesh recebe novos sócios
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distrito múltiplo 115 
01 de Julho de 2015  |  26 Anos

CC FreDerICo BUrnAY

FAFe, CONHeCIdA COmO “terrA JustA”, acolheu em Abril de 2014 a XLV Convenção nacional, 
evento que marcou o 25º Aniversário do distrito múltiplo  ... foram 25 anos de Serviço do 
Minho aos Algarves, Madeira e Açores. 

Com grande satisfação e alegria certamente, o então Governador Luís xavier do Lions Clube 
de Guimarães, recebia em 12 de Abril de 1989 a comunicação oficial de Lions Clubs Interna‑
tional que o redistritamento do Distrito Único 115, tinha sido aprovado com efeitos a partir 
de 1 de Julho de 1989. 

Para cumprimento da aprovação de LCI, durante os trabalhos da xx Convenção Nacional que 
aconteceu nos dias 12, 13 e 14 de Maio de 1989 em Ponta Delgada – Açores, foram eleitos os 
dois Governadores dos novos sub ‑Distritos – o saudoso Carlos quinta e Costa do LC Barce‑
los e João Azevedo e silva do LC Lisboa Mater, respectivamente Governadores dos distritos 
115 Centro Norte e Centro sul, e que por via do cargo, são Vice ‑Presidentes do Conselho 
nacional de Governadores do neo distrito múltiplo 115, então presidido pelo ex ‑Governador 
Fernando dias esteves do LC Matosinhos. 

Hoje, muitos Lions recordam e sem dúvida homenageam a dedicada acção levada a cabo por Companheiros que exerceram 
o cargo de Presidente do Conselho, que actuando sempre na procura contínua do crescimento e engrandecimento do Distrito 
Múltiplo, deram a conhecer à Comunidade e ao País, a maior Organização de Clubes de serviço – LCI. Bem Hajam Compa‑
nheiros! ... Muito especialmente os que já partiram – Galamba marques, Arnaldo Gouveia, manuel machado e quinta e Costa. 
É conhecido o interesse a nível internacional para uma maior participação da Mulher, razão porque destacamos também, o 
Serviço das Companheiras Avelina Angeiras e teresa Gama brandão. 

nos próximos dias 1, 2 e 3 de maio, os Lions terão o prazer de uma vez mais se reunirem na “Rainha da Costa de Prata” para 
participarem na xLvI Convenção Nacional e xxvI Convenção distrital. De referir que a Figueira da Foz acolheu entre outras, 
a 1ª Convenção Nacional em 1970 – serão dias de trabalho e também de diversão, mas principalmente de troca de experiências 
e Companheirismo, pelo que apelamos à participação dos Lions para em local próprio, fazerem ouvir a sua voz na prossecu‑
ção dos objectivos e futuro do Lionismo a nível nacional.  

Acresce ainda que a Comissão das Convenções em articulação com os Clubes organizadores desenvolveu os esforços e tra‑
balho necessários para que as sessões plenárias e Actividades sociais decorram pelo melhor – como anunciado, os trabalhos 
acontecem no grande auditório do magnífico espaço cultural do CAe Centro de Artes e espectáculos. o alegre e sempre bem 
participado momento de Companheirismo, a Noite da Amizade, na Quinta da salmanha, mesmo ao lado do rio Mondego em 
ambiente acolhedor e de grande conforto, rodeado por magníficos espaços verdes. o Jantar das Convenções, num espaço 
acolhedor, a Quinta dos Patinhos em tentúgal, será para sempre bem recordado. 

recentemente, as paragonas dos meios de comunicação social, referiram o heterónimo de Fernando Pessoa, Álvaro de Cam‑
pos – “Não dar desculpas é melhor que ter razão”.  em particular, pela verdadeira Amizade e Companheirismo, pelo futuro 
do Lionismo em terras Lusas e por modo a honrar o Compromisso Lions, o Serviço, contamos com o (a) Companheiro (a) na 
Festa da Família Lions na Figueira da Foz. 

Bem Hajam! 

CC FreDerICo BUrnAY 
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CAr(A)Os COmpANHeIr(A)Os,

numa altura em que celebramos a Vida é, também, o momento para renovarmos os nossos 
votos, para reflectirmos acerca de todos os momentos difíceis que tivemos que vencer e 
acreditarmos que no Futuro, vamos poder realizar os sonhos que albergamos, nunca esque‑
cendo o nosso fundamento principal, o nosso sentido: Amor, Amizade e Partilha. Desejo que 
todos tenham passado uma Páscoa muito Feliz, junto das vossas Famílias e de todos aqueles 
que mais amam.

seguindo esta linha de reflexão, reparo que estou na recta final desta minha tarefa enquanto 
Governadora do Distrito 115Cn e que faltam apenas 3 meses para que esta finalize. Por ser 
uma das palavras que mais me define e motiva, a Alegria que me invade interiormente, 
serviu ‑me como incentivo e, com esta motivação, comecei este Ano Lionístico com o sorriso 
que todos conhecem, com o sorriso que me veste diariamente. Fui além disso e, na ALeGrIA, 
criei um acrónimo com as letras dessa palavra e integrei ‑o nos emblemas que trago no meu 
peito: a Amizade, a Liderança, o envolvimento, a Generosidade, o reconhecimento, a Ino‑
vação e a Atitude. 

neste caminho como coordenadora desta enorme equipa que é o Distrito Centro norte, muito tenho aprendido convosco. 
está a ser uma surpresa constante porque diariamente vejo novos exemplos, de Clubes e Companheiros que, longe de serem 
rotineiros, levando a cabo as tarefas a que por tradição se habituaram, mostram o que é ser Lion, o que é dedicarem ‑se a esta 
causa com Motivação, com Força e Determinação. todos os dias me deparo com novos arquétipos, com novas ideias, com 
novos ensinamentos que reforçam a minha Vontade e o orgulho de pertencer a esta tão nobre organização. 

É através destes Clubes, verdadeiramente exemplares, que retempero a minha inspiração, e reforço o meu entusiasmo. 
Por tudo isto, e tendo em conta que se aproximam as nossas Convenções – nacional e Distrital –, que se realizam nos próxi‑
mos dias 1, 2 e 3 de Maio, que lanço um repto para que todos, Lions e Leos, nos unamos uma vez mais neste evento que será 
tão especial. É o momento certo para nos focarmos no Movimento. É mais uma ocasião de chamada de atenção para que 
todos os Lions em Portugal, nunca se esqueçam daquilo que nos move nesta estrada de solidariedade e de serviço LIon. 
Com este espírito, durante esses dias vamos trabalhar em conjunto na avaliação das nossas acções, resultados das iniciativas 
que empreendemos e na eleição de futuros Dirigentes. 

Acresce ainda que, para este ano, temos também algumas iniciativas de Informação e Motivação, constituídas por palestras 
e workshops dedicados a estas matérias, que deverão procurar concentrar ‑se mais afincadamente no programa das Conven‑
ções. Aproveito para referir o interesse em duas destas sessões: 

A primeira, “dicas e ferramentas práticas para LIONs”, que cujo objectivo será, essencialmente, o fornecimento de informa‑
ções muito importantes para facilitar e melhorar o funcionamento dos clubes.

A segunda, “Os segredos da mente Humana”, versará técnicas e pressupostos da Programação neuro ‑Linguística (PnL), para 
que, através dos recursos mentais próprios possamos alcançar objectivos pessoais. saliento ainda, a presença dum convidado 
muito especial, o exmo. senhor dr. José pedro Cobra, advogado, orador, humorista e fantástico contador de histórias, que 
acredita no princípio de Monty Python, em que “RIR é a melhor maneira de falar a sério” e que, no final do dia 2, nos presen‑
teará com uma palestra que terá como tema: “A ‑L ‑E ‑G ‑R ‑I ‑A... É um caso sério”. Por tudo o que antecede, é 
essencial a vossa presença e participação, nestes dias tão importantes para o êxito da nossa jornada.

Finalmente, queria agradecer, uma vez mais, a todos aqueles que têm estado ao meu lado e que me 
têm apoiado no decurso de todos estes meses. têm ‑me ensinado muito, têm ‑me acolhido duma 
forma ímpar. É pois, com muita ALeGrIA que percebo que escolhi o acrónimo perfeito para definir 
este caminho. sem vós talvez tivesse conseguido, com muito esforço, cumprir, as tarefas que me 
incumbiam, mas seria certamente muito mais difícil.o meu muito sincero, muito obrigada. 

AnABeLA CALDeVILLA

A ‑L ‑E ‑G ‑R ‑I ‑A... a Amizade, a Liderança, 
o envolvimento, a Generosidade, o 
reconhecimento, a Inovação e a Atitude

AnABeLA CALDeVILLA
Governadora do Distrito 115 Cn
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Como o tempo passa...

Américo mArques
Governador do Distrito 115 cs

DeCOrrIDOs DOIs terçOs DO 

preseNte aNO LIONístICO, sem 
que quase tivesse dado por 
isso, apetece ‑me dizer: “como 
o tempo passa”!

Ao longo deste lapso temporal, 
nem tudo foi fácil. o sentido de 
responsabilidade na luta por 
objetivos cuja finalidade são  
o bem comum, e o acre  ditar 
numa sociedade mais justa, 
solidária e mais equi tativa, 
deu ‑me a coragem e o discer‑
nimento necessário para che‑
gar até aqui.

Tenho partilhado, em clima de 
franca amizade e solidariedade, algo de mim a favor dos mais caren‑
ciados. mas este espírito de solidariedade teve o apoio imprescin‑
dível de todos aqueles que, de uma forma direta ou indireta, 
contribuíram para que isso fosse possível.

As ações desenvolvidas, quer diretamente pelo D115 cs, quer por 
todos os clubes que, de uma forma extraordinária, responderam 
aos apelos feitos para as quatro áreas de intervenção, deram ‑me 
confiança, tranquilidade e esperança para no final dizermos todos 
em uníssono: dever cumprido!

em anteriores ocasiões, recordei momentos importantes de vivên‑
cia partilhada com a comunidade. Todavia, outros se seguiram no 
trilho dos objetivos traçados.

embora já noticiada na revista anterior a visita do ViP Yamada, foi 
com enorme satisfação que recebi a notícia que transcrevo abaixo: 

recordo ainda a visita à Tapada de mafra. momento de convívio 
entre Lions, militares da escola de Armas e escola Agrícola de 
mafra, que culminou com uma plantação de um milhar de árvores 
em defesa do meio ambiente. Agradeço a todos os que colaboraram 
na campanha “uma árvore um euro”, cuja relação é transcrita nou‑
tro espaço, nesta mesma edição.

De recordar também a passagem pela TVi, onde estiveram presen‑
tes quinze companheiros que, durante três horas de programa, se 
fizeram notar com o nome LioNs orgulhosamente exibido, nas suas 
camisolas, dando dessa forma visibilidade ao nosso nome e ao 
nosso movimento. Foi ainda possível uma curta intervenção em 
direto, suficiente para frisar de maneira inequívoca o papel do Lio‑
nismo na sociedade.

relembro também as parcerias que juntámos às já existentes, 
nomeadamente na área social, como foram as assinaturas proto‑
colares com a AcAPo e com os serviços sociais da universidade 
de Lisboa. A primeira direcionada para a VisÃo, a segunda virada 
para os jovens. Tanto uma como outra se inserem dentro das qua‑
tro áreas de atuação preferenciais no presente ano lionístico.

outros momentos importantes foram as fundações do Leo clube 
costa do sol carcavelos e Leo clube de Pombal. Passos importan‑
tes no cumprimento das tarefas exigidas pelo Presidente interna‑

cional cL Joe Preston. como soi dizer‑se, “devagar se chega ao 
longe”. obrigado aos Lc de costa do sol carcavelos e Lc de Pombal 
pelo magnífico trabalho de motivação juntos dos jovens recém‑
‑chegados ao nosso movimento.

Não posso, de forma alguma, esquecer a tomada de posse da nova 
companheira do Lions clube de setúbal, no hospital de Portalegre. 
Desde a primeira hora que acompanhei o processo da vontade 
expressa, por direito próprio, da agora cL Luísa Tavares, em ser 
membro Lion. Tive o grato prazer de, como DG do D115 cs, junta‑
mente com a cL maria José Brito – Presidente da Divisão 9, pro‑
ceder à cerimónia protocolar da tomada de posse da nova sócia 
cL Luísa Tavares, internada no referido estabelecimento hospita‑
lar. momento não comum, pelas circunstâncias, mas inesquecível 
pela oportunidade imperdível de contatar com um ser humano de 
extraordinária simpatia e coragem. exemplo vivo de luta contra as 
adversidades da existência. Todos nós temos situações, umas de 
má memória e outras de felizes acontecimentos, que não esque‑
cemos durante longos anos. Aquele momento marcou a minha 
vida, não só como Lion, mas sobretudo como Homem. irei recor‑
dar e agradecer, para sempre, a lição de vida que recebi de uma 
companheira que, infelizmente, devido ao infortúnio se vê rele‑
gada para uma situação irreversível contra a qual combate dia‑
riamente há 14 anos. obrigado, companheira Luísa Tavares. 
Bem ‑vinda ao nosso movimento. conte com o meu total e incon‑
dicional apoio.

Antes de terminar, gostaria ainda de lembrar as convenções Nacio‑
nal e Distritais que se realizam já nos próximos dias 1, 2 e 3 de maio 
de 2015. companheiros, apelo à presença massiva de todos vós para 
três dias de festa da amizade, do convívio, da solidariedade e da 
certeza de que todos temos contribuído e continuaremos a contribuir 
para um mundo melhor, mais justo e mais equitativo. Não faltem, 
por favor. Já marquei na minha agenda encontro com todos vós!

Finalmente, recordar que estou a três meses de concluir o meu 
mandato. muita coisa ainda será feita, e muitas coisas ficarão, natu‑
ralmente, por fazer. Porém, a minha força para prosseguir até ao 
fim é inabalável e indestrutível.

Todos sabem, porque não me canso de dizer, que sou adepto de 
que ninguém, por si só, poderá levar a bom porto o que quer que 
seja. Vivemos num mundo gregário, e por isso a vivência conjunta 
é imprescindível.

companheiros, entrámos no último terço do presente ano lionístico. 
Vamos terminar da mesma forma que iniciámos o nosso compro‑
misso: com vontade, com solidariedade, com amizade e muita 
esperança num mundo mais igual e mais justo.

continuo a contar com a colaboração de 
todos os companheiros sem distinção, da 
mesma forma que podem continuar a 
contar com a minha disponibilidade e 
ajuda para o que entenderem por útil.

unidos no servir com orGuLHo De ser 
LioN! com amizade, 

Américo mArques
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A Figueira da Foz espera por si!

Os CLubes de ArGANIL, CANtANHede, COImbrA e FIGueIrA dA FOz iniciaram há muito as diligências para que as Convenções Distritais 
e a Convenção nacional decorram com a dig nidade que o nosso movimento merece e que os LIons portugueses desejam.
não sendo a primeira vez que a cidade da Figueira da Foz acolhe em Convenção o movimento lionístico, a verdade é que há 
sempre novos desafios a superar para que tudo o que aconteça nos dias 1, 2 e 3 de Maio de 2015 fique positivamente na nossa 
memória.

este ano, as Convenções de ‑
correm no CAe – Centro De 
Artes e esPeCtÁCULos DA 
FIGUeIrA DA FoZ, bem junto 
às Abadias, um local de refe‑
rência da Figueira da Foz, e 
que reúne as condições ade‑
quadas para o efeito. são 
vários os temas em debate, de 
que destacamos a Fundação 
dos Lions de Portugal e o Ins‑
tituto de Visão Lions.
Juntos vamos conviver num 
ambiente de amizade e com‑
panheirismo, avaliando tudo 
o que fizemos até hoje e ele‑
ger os nossos novos dirigen‑
tes, certos de que melhor 
organizados podemos ser‑
VIr melhor.
o serVIÇo “tem sido a pedra 
fundamental da nossa asso‑
ciação desde que fomos fun‑
dados em 1917. ele é a essência 
do que somos e do que melhor 
fazemos”, como nos transmi‑
tiu o nosso Presidente Interna‑
cional Joe Preston.
Pretendemos que estas Con‑
venções façam a diferença e 
que nelas reine permanente‑
mente a ALeGrIA.
Fazemos um último apelo à 
sua participação. não deixe de 
se inscrever e de vir à Figueira 
da Foz para participar na maior 
festa do LIonIsMo PortU‑
GUÊs. Verá que vale a pena!

A Figueira da Foz espera por 
si!

JosÉ MAnUeL rUsso
Director da Convenção
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Simpósio Nacional

bem ‑estar da criança: intervir para mudar

A AssessOrIA dO servIçO LIO‑

NístICO pArA CrIANçAs dO dm ‑

‑115 de LCI, em estreita colabo‑
ração com as Assessorias 
Distritais, visando promover 
a discussão de temas re ‑
levantes para a defesa dos 
direitos da criança, bem co ‑
mo, articular ideias e adotar 
atitudes de solidariedade 
que conduzam ao bem ‑estar 
e qualidade de vida de futu‑
ras gerações, apresenta a 
todos os Clubes Lions uma 
Jornada a realizar em Coim‑
bra, no dia 23 de maio de 

2015, que inclui todo um conjunto de atividades orientadas 
para adultos e crianças, dando especial atenção às crianças 
em situação de vulnerabilidade social e proporcionando ‑lhes 
momentos formativos de alegria, carinho e de festa. Afinal, 
elas merecem toda a nossa dedicação!

A gratidão e o reconhecimento das crianças serão devolvidos 
através de alegres sorrisos, olhares de ternura e esperança 
num futuro melhor.

Assim, convidamos todos os Lions e Amigos a participarem no 
“simpósio Nacional sobre o bem ‑estar da Criança – Intervir 
para mudar”, bem como, a visitarem os ateliers de leitura e 
pintura que estarão localizados no espaço envolvente do Pavi‑
lhão Centro de Portugal no Parque Verde da cidade de Coimbra.

no início da tarde realizar ‑se ‑á a “Lions Children First stride”, 
pelo que contamos com a vossa colaboração e presença para 
melhor servirmos.

eM CADA CrIAnÇA HÁ UM oLHAr À ProCUrA DA FeLICI‑
DADe!
Vamos fortalecer o orGULHo De serMos LIons! 

CL GrAÇA PAtrÃo 
AMADo
Assessora serviço Lionístico 
para Crianças  
(DM115 – AL 2014 ‑2015) 

Consultar – http://simposiolions.
wix.com/simposio2015 (encontra 
toda a informação relativa ao 
simpósio e como efetuar a sua 
inscrição)

GrAÇA PAtrÃo AMADo
Assessora serviço Lionístico 
para Crianças

Organização

Comissão Organizadora: 
Graça Patrão Amado / Cristina teles 
/ Liliana soares / raúl Amado / Filipe 
Miguel Matos / Isabel Cristina Carva‑
lho

Comissão Científica:
Professora Doutora Anabela Pereira 
– Universidade de Aveiro
Professor Doutor  rui Abrunhosa  – 
Universidade do Minho
Professora Doutora Cristina Queirós 
– Universidade do Porto

Professora Doutora Maria da Luz Vale 
Dias, Universidade de Coimbra 
Professora Doutora Manuela Calheiro 
– IsCte ‑IUL Inst. Universitário Lisboa
Professora Doutora elisa Chaleta – 
Universidade de Évora

secretariado:
Maria teresa Craveiro / Maria Helena 
Marques / Maria Helena Furtado
  
Ateliers:
Pintura – Maria Isabel sampaio / 
Liliana santos / Maria de Fátima 
Hugo

Leitura – Gabriela Almeida /Isabel 
neves / Patrícia sacadura
Atividades Lúdicas e Desportivas – 
rita Cunha / Abel Monteiro/ Mário 
Graça / tiago Mártires
Atuações Musicais: 
Maria das Graças Pimparel – crianças 
do 1º ciclo do CrsI
Paulo nuno Figueiredo – grupo de 
percussões do CrsI
                                               
Colaboração especial:
Leo Clube de Coimbra II
Colégio da rainha santa Isabel de 
Coimbra 
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plantação de árvores na tapada de mafra
A tApAdA de mAFrA servIu de pALCO A mAIs umA AçãO levada a 
efeito pelo D115 Cs, no passado dia 26 de Fevereiro de 2015.

recebidos na escola de Armas, após apresentação de cum‑
primentos ao sr. Coronel tirocinado Luís António Morgado 
Batista, Comandante daquela unidade militar, seguiu ‑se um 
almoço de confraternização, em regime de self ‑service, entre 
a comitiva lionística e o corpo militar presente.

Após a refeição, algumas dezenas de Companheiros oriundos 
de vários Clubes do Distrito encetaram, em viaturas militares 
e civis, um percurso um pouco longo e até acidentado, 
devido, em parte, à chuva caída nos dias anteriores, que havia 
tornado o terreno algo lamacento.

Chegados ao local de destino, entidades Militares, Lionísticas 
e Alunos da escola Profissional Agrícola Fernando Barros 
Leal de runa, acompanhados pelas Professoras do Curso 
técnico de recursos florestais – Catarina Brandão e sara 
Laranjo – iniciaram a plantação de um milhar de sobreiros e 
bordos.

tratou ‑se de um momento de confraternização e entusiasmo 
que proporcionou a todos os Companheiros o prazer de 
poderem plantar, de enxada na mão, uma ou mais árvores, 
num espaço reservado para o efeito.

no seguimento do descerrar duma placa comemorativa do 
acontecimento, foram proferidas palavras de circunstância 
pelo sr. Comandante Luís Morgado Batista que, referindo‑
‑se ao ato, agradeceu a iniciativa dos Clubes Lions nesta 
ação a favor do meio ambiente, salientando ainda a preo‑
cupação da Instituição com esta e outras ações em prol do 
bem comum. 

também o DG Américo Marques, dirigindo ‑se a todos os 
presentes, nomeadamente srs. Coronel João Paulo de 
Almeida, Comandante da Unidade de Apoio, sr. tenente‑
‑Coronel Alfredo Manuel Aparício, 2º. Comandante da Uni‑
dade de Apoio da e.A, sr. engenheiro Manuel oliveira, 
Assessor do Comando para a área florestal/ambiental e res‑
tantes Companheiros e Companheiras, agradeceu a oportu‑
nidade dada e a colaboração manifestada desde a primeira 
hora, por todas as partes envolvidas, para que esta ação 
tivesse êxito. A certa altura, referiu que esta fora a segunda 
vez que os Clubes Lions tinham estado presentes neste local, 
estando a primeira testemunhada por outra placa identifica‑
tiva aposta em 2012. sustentou, ainda, a hipótese de que 
outras ações poderão seguir ‑se, uma vez que existe abertura 
de ambas as partes. Finalmente referiu o facto destas parce‑
rias serem cada vez mais importantes e necessárias na repar‑
tição de esforços em benefício da comunidade.
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Um agradecimento muito especial a todos os Companheiros 
e Clubes que contribuíram na campanha “ uma árvore, um 
euro”, cujos nomes se elencam a seguir:

NOme CLube vALOr 
depositado

Nº 
árvOres

LC Abrantes LC Abrantes  50,00 € 50

CL eduardo Horta Caldas da rainha  10,00 € 10

LC Coimbra Coimbra  115,00 € 115

LC Costa sol 
Carcavelos Costa sol Carcavelos  30,00 € 30

CL Pedro Alexandre estoril Palácio  1,00 € 1

LC Lisboa Alvalade Lisboa Alvalade  25,00 € 25

LC Lisboa Belém Lx Belém  30,00 € 30

PCC Carlos santos 
Costa Lx Belém  20,00 € 20

PDG Graciete santos 
Costa Lx Belém  20,00 € 20

LC Lisboa Benfica Lx Benfica  30,00 € 30

LC Lisboa Centro Lx Centro  115,00 € 115

CL António Miranda Lx Centro  10,00 € 10

LC Lx Mater Lx Mater  100,00 € 100

CL ricardo reis Lx Mater  24,00 € 24

LC Montijo Montijo  50,00 € 50

LC sintra romântica sintra romântica  50,00 € 50

CL soledade Madeira 
e Jorge Madeira Vilamoura  50,00 € 50

LC Vila de rei Vila de rei  50,00 € 50

     780,00 € 780

Unidos no servir com orGULHo De ser LIon.  

AMÉrICo MArQUes
DG D115Cs – AL 2014/2015
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rede de Líderes

Lions Clubs International

AOs meNOs AvIsAdOs, LCI, COm Os seus 98 ANOs de IdAde, poderá 
parecer uma estrutura pesada, com o seu quê de imobilismo. 
no entanto, aos que acompanham o caminho que, ano após 
ano, vem sendo trilhado pela maior Associação de Clubes de 
serviço do mundo nada mais contrário à sua real dinâmica. 
tendo sempre presentes a exemplar concepção da democra‑
ticidade das suas estruturas, um importante passo foi dado 
nos últimos anos no sentido de apetrechar os Clubes e os 
Distritos com novas ferramentas que lhes permitam alcançar 
a excelência dos seus líderes. Assim, libertando os Governa‑
dores de tarefas que porventura os embaracem na sua missão 
de um ano lionístico de cariz eminentemente administrativo e 
de líder primaz do seu Distrito, novas estruturas se criaram 
com o propósito de detectar e formar em ciclos de três anos 
novos líderes, a par das estruturas que visam a expansão da 
Associação, a manutenção dos seus membros, o crescimento 
e fortalecimento dos Clubes existentes. seguindo os novos 
caminhos também o nosso Distrito Múltiplo vai fazendo a sua 
revolução silenciosa. 

É tempo de darmos conta do que já foi feito neste AL no que 
respeita à formação dos novos líderes do DM 115. Assim, em 
outubro realizou ‑se em Birmingham o Instituto de Formação 

Avançada de líderes no qual participaram os CCLL João silva 
Carapeto (D115Cn), Luis nascimento e António Cortesão 
(D115Cs). 
em Fevereiro realizou ‑se em Lisboa o Instituto de Instrutores 
(Área IV ‑europa) que, a título excepcional admitiu dois por‑
tugueses, dada a escassez de vagas disponíveis, 20 no total. 
Dos oito candidatos portugueses, salientamos o entusiasmo 
demonstrado pelo D115Cn, foram seleccionados os primei‑
ros candidatos Luis nascimento e Pedro Alexandre (D115Cs), 
que, juntamente com a PCC teresa Gama Brandão, são ele‑
mentos da equipa GLt do DM115. simultaneamente à reali‑
zação deste Instituto, realizou ‑se a acção de Formação dos 
1ºs Vice ‑Governadores dos Distritos 115 Cn e Cs e também 
116 A (norte de espanha) segundo o modelo de LCI. 

nestas duas últimas acções de formação esteve presente 
Geoff Leeder, líder da Área IV, a quem se reporta a signatária. 
Dos restantes projectos para este AL, que contam como sem‑
pre com o apoio do CC Frederico Burnay e do PID José Gor‑
gulho, daremos informação no próximo futuro. 

MArIA teresA D’AVILA
Coordenadora GLt DM 115
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A Fundação Lions de portugal
 realidade actual

de Há LONGOs ANOs que AprOveI‑

tANdO O IdeALIsmO de ALGuNs 
Lions, conjugado com o traba‑
lho e o acreditar de outros, a 
Fundação dos Lions de Portu‑
gal foi constituída.

Com o passar dos tempos, com 
o decorrer dos anos, a Funda‑
ção foi ‑se enraizando na estru‑
tura lionística portuguesa. De 
certeza que não foi fácil a tarefa 
de quem a liderou no seu início. 
os seus propósitos, desde 
sempre bem definidos, foram‑
‑se atingindo por certo não 

com a celeridade com que se desejaria ou esperaria, mas gra‑
dualmente, assim se caminhando para algumas certezas, que 
se traduziram em realidades palpáveis, entre as quais será de 
realçar, por exemplo, o patrocínio ao Prémio Literário que 
desde, o seu início, a Fundação apoiou. Foi no AL 2001/2002 
que tal prémio se instituiu. Já lá vão mais de 12 anos.

Como é do conhecimento de todos o controle das entidades 
governamentais sobre instituições com este cariz, por moti‑
vos evidentes, foi ‑se gradualmente apertando e mais aper‑
tado ficou com a publicação da Lei ‑Quadro das Fundações 
que, entretanto, foi aprovada.

Antes da sua entrada em vigor o pedido de legalização da 
Fundação, pesem todos os esforços desenvolvidos, esteve 
pendente durante mais de cinco anos. Após a sua publicação 
e de novo pela tenacidade de alguns e pelo esforço de vários 
finalmente, o problema foi desbloqueado. Hoje a Fundação 
dos Lions de Portugal está, como tal, legalmente reconhe‑
cida, devidamente registada em termos de tudo o que é exi‑
gível, nas entidades competentes e reporta à secretaria de 
estado da Presidência.

no trabalho realizado foi preocupação da equipa que coor‑
denou todo este trabalho respeitar a independência da insti‑
tuição, como impõe a Lei ‑Quadro atrás referida, sem no 
entanto, bem pelo contrário, fazer perder a ligação que sem‑
pre manteve ao movimento Lions.

Assim, e em síntese, a Fundação é na prática e, finalmente, 
uma pessoa colectiva sem objectivos lucrativos, de âmbito 
nacional, visando fins filantrópicos e de interesse social.

nos termos da já citada Lei ‑Quadro existe, tem existir, um 
instituidor, que foi decidido ser, e é, o DM 115, que elegeu o 
Conselho de Curadores (eleições realizadas na Convenção 
extraordinária levada a efeito em Pombal – 30/11/2014) tendo, 
então, o eleito Conselho de Curadores nomeado o Conselho 

Fiscal e o Conselho de Administração tendo este, posterior‑
mente, nomeado o Conselho executivo. Após a apresentação 
das actas que retrataram todos estes passos foi, então, final‑
mente reconhecida pela secretaria de estado da Presidência 
do Conselho de Ministros a Fundação dos Lions de portugal, 
tendo todos estes órgãos tomado posse e entrado em fun‑
ções no dia 1 de Janeiro de 2015.

Importa referir que face às diligências levadas a efeito pelo CL 
Carlos Vieira estão ultimadas as obras num espaço que por 
decisão da Assembleia Municipal de Pombal (cedência do 
direito de superfície), foi posto à disposição da Fundação para 
aí funcionar a sua sede, situação que mais garante a indepen‑
dência que nos termos da lei tem de presidir a uma Fundação. 

os objectivos, como já disse, continuam a ser os mesmos, 
bem como as suas fontes de financiamento  ‑ contribuições 
do DM e dos sócios, donativos, doações,… razão pela qual 
todos os Lions devem continuar a pugnar pelo êxito e pelo 
bom apoio que à Fundação possam dar, para que ela possa 
apoiar a quem dela se socorrer.

estão em curso de elaboração os regulamentos internos nos 
termos que a nova lei exige, sendo certo que é intenção do 
seu Conselho de Administração tudo fazer para tentar satis‑
fazer o que lhe for solicitado, sendo no entanto imprescindí‑
vel notar, e fazer sentir, que a sua disponibilização, sempre, 
estará dependente dos meios líquidos disponíveis e bem 
assim do mérito dos projectos a que os apoios solicitados se 
destinem. também será indispensável nessa triagem levar 
em linha de conta a comparticipação que para cada projecto 
tem de haver quer da comunidade à qual o projecto se des‑
tina, quer do(s) clube(s) que a solicitem. estes aspectos serão, 
como é óbvio, oportunamente, clarificados nos regulamentos 
que estão em elaboração, como acima referido.

Como objectivo a tentar concretizar a curto prazo será o pro‑
curar obter ‑se o “estatuto de utilidade pública”, situação que 
em muito facilitará a obtenção de mais meios disponíveis para 
a Fundação, quer por força dos benefícios fiscais que consigo 
arrasta, quer um maior acolhimento por parte dos potenciais 
doadores pelo seu enquadramento na Lei do Mecenato.

Penso que retratei em termos sintéticos a realidade actual da 
Fundação mas, no entanto, não deixarei de referir que os 
corpos sociais da Fundação, dentro do cumprimento dos fins 
que à mesma presidem, estarão atentos aos projectos apre‑
sentados e predispostos a satisfazê ‑los, desde que os mes‑
mos respeitam as directivas que, em regulamentos, vierem 
a ser definidas, mas sempre dentro dos princípios de inde‑
pendência e isenção a que, obviamente, está vinculada. 

JosÉ neIVA sAntos

PCC JosÉ neIVA 
sAntos
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Campo da Juventude 2015

aqui não existe 
religião, não existe 
política, não existe 
cor, existe sim uma 
amizade que em 
alguns casos fica 
para toda uma vida

CArOs COmpANHeIrOs, CArO AmIGOs.

este ano estaremos representados em 8 países, Itália, Lituâ‑
nia, suécia, Alemanha, turquia, Finlândia, Austria e Hawai, 
com um total de 12 jovens participantes em Campos de 
Juventude ao abrigo do programa de Intercâmbio Juvenil. 

Podíamos ser muitos mais já que esta nossa atividade é ali‑
ciante para todos os que participam nela, não só pela partilha 
de conhecimentos mas sobretudo pela amizade entre todos 
os povos da terra, principalmente entre os mais improváveis. 
Aqui não existe religião, não existe política, não existe cor, 
existe sim uma amizade que em alguns casos fica para toda 
uma vida.

em Portugal receberemos 20 jovens oriundos da tunísia, 
Lituânia, Hungria, noruega, república Checa, India, Bulgária, 
México, Geórgia, Finlândia, Itália, Holanda, Austria, Alema‑
nha, Bélgica, estados Unidos, Canadá, Israel, eslovénia e 
turquia. Chegarão a Portugal no dia 11 de Julho para serem 
acolhidos em famílias Portuguesas que os receberão como 
se de mais um membro da família se trate e lhes mostrarão 
o que de melhor o nosso país tem para oferecer.

no dia 18 partirão para Faro, local que está a ser preparado 
para os receber, com um programa aliciante que os irá absor‑
ver durante duas semanas.

o nosso “drama”, nesta altura, é sempre o mesmo… ter famí‑
lias prontas a abrir a sua casa e receber estes jovens durante 
uma semana mostrando a nossa hospitalidade e maneira 
única e afável de saber receber. 

Neste momento, quando se torna urgente assegurar a com‑
pra de voos a preços convidativos, ainda tenho 8 jovens sem 
família de acolhimento, o que não me deixa dar ‑lhes o des‑
tino do aeroporto de chegada.

neste momento quero agradecer aos CLs Hélder Fráguas, 
Luzia Domingues, Luisa ribeiro, Lucinda Fonseca, Anália e 
aos Leos raquel ribeiro e Davide Fernandes, bem como a 
duas famílias de setúbal indicadas pelos CLs Luisa e João, 
que receberão jovens participantes do nosso campo, em suas 
casas.

Quero agradecer ao Gabinete Leo e à Companheira Alcina 
Félix pelo seu empenho na divulgação e procura de famílias.
espero contar com todos vós para em breve ter todos os 
jovens entregues a famílias que os queiram acolher. Aguardo 
os vossos contactos para o e ‑mail julialopeslima@gmail.com 
ou julialima@mail.telepac.pt. 

JÚLIA LIMA
Assessora de Intercambio Juvenil

JÚLIA LIMA
Assessora de Intercambio 
Juvenil
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Ludoteca do Instituto português de Oncologia (IpO) 
– pavilhão Lion há 20 anos
em fevereiro, para comemorar o 20.º Aniversário da Ludoteca 
(Pavilhão Lion) para crianças, do IPo, construída pelos lions e 
seus amigos, mais precisamente, atividade liderada pelo Lions 
Clube de Lisboa tejo e pelo Lions Clube de Lisboa Belém, 
esteve presente o nosso Governador, CL Américo Marques, 
outras entidades e muitos companheiros lions. este espaço tem 
sido, ininterruptamente, utilizado, desde a sua inauguração, há 
vinte anos, pelas crianças do Instituto Português de oncologia. 
o Presidente do Lions Clube de Lisboa tejo, CL orlando oli‑
veira,  abriu o momento solene com um resumo da criação 
deste espaço, na presença de responsáveis do IPo, da Dra. 
Maria Belém roseiro e do Dr. santana Lopes como convidados 
pois já se tinham associado a esta obra anteriormente, e de 
muitos companheiros lions daqueles dois Lions Clubes. esta 
Comemoração culminou com o descerramento de uma placa, 
evocativa ao momento, e a visita das instalações.
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lions Clube de Cascais Cidadela

Fim de semana da saúde
Há 14 anos que o Lions Clube de Cascais Cidadela, efectua o 
seu Fim de semana da saúde, contando com muitas parcerias, 
médicas e paramédicas ligadas a este sector as quais muito 
são  apreciadas e louvadas  pela população de Cascais.
Contámos com todas as valências normais neste tipo de ras‑
treio, mais uma a da Anemia.
Desta vez foram rastreadas seIsCentos e sessentA e 
DUAs  pessoas, e tivemos a presença dos nossos companhei‑
ros, bem como dos rotários que fazem parceria connosco 
nesta actividade no Centro Comercial Cascais Vila.

De notar a presença sem‑
pre activa do nosso Cl 
Carlos Manito, nosso 1º 
vice governador. 
o Lions Clube de Cascais 
Cidadela destaca assim a 
presença de amigos de 
conhecidos e de Cls, e 
agradece a todos os en ‑
volvidos, todo o esforço e 
dedicação para que esta 
actividade resultasse no 
sucesso alcançado.
Precedeu a este evento 
a  também, já  habitual As   ‑ 
sembleia jantar/convivio 
com os Cls rotários do 
Cascais estoril.
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lions de Vila Praia de Âncora

Comemorou 35.º aniversário e recebeu visita oficial 
da Governadora

voca os Lions para socorrer os necessitados como também os 
incita a serem “comedidos na crítica e generosos no elogio” e 
a assumirem uma postura de “contruir e não destruir”, não 
deixando de apontar a filosofia destes postulados a todos aque‑
les que desempenham cargos que existem para servir a popu‑
lação.
Agradeceu a colaboração generosa da Junta de Freguesia de 
Vila Praia de Âncora e da Câmara Municipal de Caminha que 
viabilizaram a implantação do Marco Lionístico e a cedência de 
um espaço para a sede. 
no final deixou o compromisso, em nome do Clube, de conti‑
nuar a lutar por uma comunidade mais justa e mais fraterna, a 
fazer jus ao lema lionístico “nós servimos”, terminando a ape‑
lar à generosidade das pessoas para terem um gesto solidário 
já nas próximas recolhas de sangue e da medula que o Clube 
organiza e estão calendarizadas para o corrente ano de 2015.

o Lions Clube de Vila Praia de Âncora comemorou no passado 
dia 1 de Março o seu 35.º aniversário e contou com a tradicional 
Visita oficial da Governadora Anabela Caldevilla.
As comemorações ficaram assinaladas por três atos importan‑
tes: a inauguração de um Marco Lionístico na Avenida do Cen‑
tro Cívico, momento de reconhecimento, momento de 
homenagem, momento de assinatura do protocolo de cedência 
de uma sede para o Clube no primeiro andar do edifício do 
Gabinete de Apoio ao Munícipe em Vila Praia de Âncora e 
momento das intervenções que foram muito elogiosas para a 
missão e desempenho do Clube.

Marco Lionístico – Inaguração entidades (da esq. Para a dir.) – Manuel 
Amial (Presidente Clube), Carlos Castro (Presidente JFVPA, Anabela 
Caldevilla (Governadora dos Lions) e Miguel Alves (P da CMCaminha)

momento da Cedência de sala para sede dos Lions

o Presidente da Câmara Municipal de Caminha, Miguel Alves, 
enfatizou a importãncia dos Clubes de serviço na comunidade 
ajudando o município a superar carências e a congregar esfor‑
ços para desenvolver harmoniosamente o nosso Concelho.
reconhecendo o trabalho dos Lions ao longo destes 35 anos 
de vida disse que considerava de total justiça disponibilizar 
uma sala no primeiro andar do edifício do Gabinete de Apoio 
ao Munícipe para que doravante possa servir para sede do 
Clube, rubricando na altura o respetivo protocolo.
Ao Presidente do Lions Clube de Vila Praia de Âncora, Manuel 
Amial, coube encerrar a sessão comemorativa. 
na sua intervenção final realçou a postura e o trabalho desen‑
volvido pelo Clube em àreas tão diversas como no apoio à 
saúde, aos jovens, à carência social, ao associativismo, à divul‑
gação do património, ao reconhecimento ao mérito de pessoas 
e instituições e à parceria com outras instituições. 
relembrou a importância do código de ética que não só con‑

Reconhecimento a Past ‑Presidentes do CNG

Protocolo cedência de sala para sede do Clube – Presidente 
da CMC Miguel Alves e Presid. do Clube Manuel Amial
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LIONs CLube de áGuedA

baile da pinhata para apoio ao banco de Leite

o Lions Clube de Águeda organizou, no dia 14 de março, o seu 
tradicional baile da Pinhata, com vista à angariação de fundos 
para o seu Banco de Leite, que distribui leite pelas crianças de 
famílias menos favorecidas do concelho de Águeda.

o evento teve a participação de 115 pessoas sendo que estive‑
ram presentes mais de 60% de convidados da cidade da cidade 
de Águeda, que embora não pertençam ao Lions, manifestaram 
a sua disponibilidade para ajudar nesta obra que na realidade 
é a “menina dos olhos lindos” do Lions Clube de Águeda.
o baile foi abrilhantado pelo conjunto musical “Los someros“ 
e ainda a participação graciosa do Grupo de sevilhanas de 
Palmela, que se deslocaram graciosamente a   Águeda, para 
participar neste importante evento, aberto à comunidade e  que 
todas os participantes Lions ou não Lions muito apreciaram e 
gostaram e que contribuíram com uma verba muito interes‑
sante para o Banco do Leite.

LIONs CLube ALmAdA ‑teJO

x Festa dos sabores do Lions Clube Almada ‑tejo

A X Festa dos sabores do Lions Clube Almada tejo realizou ‑se 
no passado dia 22 de Fevereiro mais uma vez nas instalações 
da escola secundária de Cacilhas gentilmente disponibilizadas 
pela Presidente do Conselho Diretivo. Actividade anual de com‑
panheirismo e cultura (gastronomia também é cultura) que o 
Clube realizou este ano pela décima vez consecutiva, constituiu 
de novo um êxito que não podemos deixar de registar com 
enorme satisfação.
no evento gastronómico estiveram presentes cerca de oitenta 
pessoas, entre companheiros, convidados e amigos, obtendo‑
‑se uma receita liquida de 1110 euros que se destina a custear 
uma bolsa de estudo de um aluno do ensino superior que o 
nosso clube mantém.
Quiseram estar presentes na Festa o 1º VDG Carlos Manitto 
torres, o PCC santos Costa, a PDG tiete santos Costa, e o PDG 
nuno Ferrão e esposa. 

De novo, este ano, os nossos companheiros esmeraram ‑se nas 
artes culinárias e os petiscos foram bons e dos mais variados.
no decorrer da Festa o presidente do clube, CL José rezende 
nascimento fez entrega ao vice ‑presidente do Centro social 
Paroquial de Almada, sr. Carlos seco, de um cheque no valor 
de 1000 euros, valor líquido obtido no VI recital do Convento 
dos Capuchos do Lions Clube Almada ‑tejo, a favor do Lar de 
são tiago.

À equipa, coordenada pela CL Fernanda Cais eusébio e pelo CL 
Amaral Pereira, que pôs de pé esta iniciativa e a todos os com‑
panheiros e companheiras que com eles colaboraram e aos que 
prepararam os muitos e variados pitéus, muito apreciados por 
todos, aqui ficam os nossos agradecimentos. Para as funcioná‑
rias da escola que de novo estiveram disponíveis queremos 
também deixar aqui um palavra de agradecimento.
Por último o nosso muito obrigado ao Conselho Diretivo da 
escola secundária de Cacilhas, em especial à sua presidente, 
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Fizemos jogos, distribuímos brinquedos, tiveram a oportuni‑
dade de escolherem um para si próprios e os outros seriam 
para todos os “irmãos” da Casa Lions. A casinha dos 7 anões 
com mobília e adereços teve muito êxito para as meninas de 5 
anos que já não quiseram afastar ‑se dela, brincando enquanto 
se contava a história da Branca de Neve.

Aldeia SOS

Os rapazes mais crescidos fizeram jogos com bola muito acom‑
panhados pelo Leo Stefan e as Leos Lara e Débora geriram 
vários momentos de alguma crispação entre meninos de casas 
diferentes. Por fim vimos que este esforço foi muito positivo, 
porque conseguiram partilhar brincadeiras e brinquedos, assim 
como um lanche de bolo caseiro oferecido pela mãe das Leos, 
madalenas, sumos. Distribuímos a cada um, o saco da Páscoa: 
um coelho de chocolate, amêndoas e gomas. Qualquer adulto 
achará demasiado doce, mas … foi só um mimo.

Crianças já com os brinquedos que escolheram e com a “Mãe Emília”

Oferecemos uma caixa de livros, jogos e carros variados, Nenu‑
cos, outras bonecas…
Entregamos à Mãe Emília da casa Lions duas caixas de alimentos 
desde paletes de leite achocolatado, sumos, bolachas, compotas 
e marmelada, croissants, matinais, salsichas, massas…
Prometemos dar um apoio mais assíduo e, de acordo com as 
necessidades. Por vezes as crianças precisam de coisas que não 
são abarcadas pelo orçamento da casa. Vamos estar atentos.
Os Leos acharam que, no terreno, a ação lhes dá mais a reali‑
dade de outras vidas. Souberam agarrar muito bem a Oportu‑
nidade.

Drª. Margarida Fonseca, por uma vez mais ter possibilitado esta 
atividade do Lions Clube Almada Tejo.

CL HENriQuE DE MATOS
in Boletim nº 216 do LC Alamada‑Tejo

LIONS CLUBE DE COIMBRA

O LC Coimbra promove rastreios visuais nas escolas de Coimbra

O projeto do Distrito 115 Centro Sul, Saúde Visual Escolar, 
chega ao LC Coimbra com o início dos rastreios em quatro 
escolas da nossa cidade. 
No início deste ano o Lions Clube de Coimbra iniciou contactos 
com escolas da região centro para implementar este projeto e 
dar inicio aos rastreios visuais aos jovens que frequentam o 7º 
ano escolar. 
As Escolas Maria Alice Gouveia, Martim de Freitas, Eugénio de 
Castro, Escola de Ceira e o Agrupamento de Escolas de Con‑
deixa responderam positivamente e encontram ‑se já em pro‑
cesso de tratamento da documentação. Com o início dos 
rastreios as crianças referenciadas no escalão da ASE têm 
direito gratuitamente a uma consulta de oftalmologia e às res‑
petivas armações e lentes, a quem seja diagnosticada uma 
patologia, e que comprovem a sua condição económica.
O LC Coimbra vê este projeto como um dos mais importantes 
para a comunidade envolvente, uma vez que as crianças per‑
tencem a uma faixa etária à qual é necessário estar atento, sob 
pena de se alimentar o insucesso escolar.

LIONS CLUBE COSTA DO SOL CARCAVELOS

O LC e o Leo Clube Costa do Sol Carcavelos foram à Aldeia SOS 
Oportunidade

O LC e o Leo Clube Costa do Sol Carcavelos foram à Aldeia SOS 
de Bicesse para uma tarde de atividades com crianças e jovens. 
Lions e Leos partilharam 3 horas com 18 crianças dos 5 aos 14 
anos, algumas com grandes dificuldades de viverem em grupo.
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LIONs CLube dA COvILHã

rastreio visual

no passado mês de 
março decorreu o ras‑
treio visual no Colégio 
de nossa senhora da 
Conceição, na Covi‑
lhã, envolvendo cerca 
de 55 crianças.
esta acção foi promo‑
vida pelo Lions Clube 
da Covilhã em colabo‑
ração com a optifra ma 
e com a Clínica oftal‑
mológica Dr. Miguel 
sousa neves.

O LIONs CLube de espINHO

O Lions Clube de espinho promoveu o Jantar da Amizade

o Lions Clube de espinho promoveu no dia 13 de março de 
2015, no Hotel Praiagolfe, o Jantar da Amizade que contou com 
a nossa querida governadora, CL Anabela Caldevilla, e reuniu 
várias dezenas de participantes sócios do Clube e convidados.

Alunos Premiados

Novos Leos

Novos Lions

Para além do convívio franco e solidário, o evento teve três 
grandes objetivos: prestar um reconhecimento público às enti‑
dades do concelho  pelo apoio logístico disponibilizado ao 
Clube para efetuar as mais de três dezenas de colheitas de 
sangue e de inscrições de potenciais dadores de medula óssea 
que anualmente promove em parceria com o IPst; homenagear 
os melhores alunos do ensino secundário de cada um dos agru‑
pamentos de escolas da cidade no ano letivo de 2013 ‑14; apre‑
sentar cerimoniosamente os três novos sócios lions e três 
novos sócios leos que vão reforçar as equipas de serviço soli‑
dário do Lions Clube de espinho e do Leo Clube de espinho.

LIONs CLube dAs FLOres

no dia 18 de março, no restaurante Casa do rei na vila de Lajes 
das Flores, encontraram ‑se 40 pessoas, das quais 30 perten‑
centes a diversas nacionalidades, residentes na ilha das Flores.
 neste encontro participaram 11 companheiros e companheiras 
do Lions Clube das Flores – Pérola do ocidente, bem como o 
Past ‑Governador e Coordenador do GMt do D 115 Cs, compa‑
nheiro nuno Ferrão, que apresentou e comentou em inglês dois 
vídeo ‑filmes sobre as Ações dos Lions Internacional (traduzidos 
para alemão pelo jovem Félix steiner). Foram também divulga‑
das as atividades do Lions Clube das Flores.

Para além da grande importância que esta formação teve a 
nível Lionístico,foi também um momento multicultural rico, um 
abrir de portas à integração dos que optaram por viver na Ilha 
das Flores.
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LIONs CLube de íLHAvO

Nas comerações do vI aniversário, o Lions Clube de ílhavo 
apresentou jogo “trench” e homenageou o casci

no passado dia 10 de Ja ‑
neiro, o Lions Clube de Ílha‑
 vo comemorou o 6º Ani‑ 
ver  sário da sua fundação.
este ano, e à semelhança de 
outros, quisemos ir para 
além do Jantar comemora‑
tivo. Quisemos juntar uma 
outra efeméride, já que es ‑
tamos em plenas celebra‑
ções do centenário da I 
Grande Guerra (1914 ‑1918).
Para isso convidámos rui 
Alípio Monteiro – o criador 
d o Jogo d e  tab ule i r o 
“trench” – um jogo base‑
ado precisamente na Luta 

de trincheiras (trench) da I guerra Mundial, a fazer a sua apre‑
sentação pública em Ílhavo, iniciativa que fechou um programa 
cultural que preencheu a tarde daquele sábado frio mas cheio 
de sol e que deliciou as muitas dezenas de pessoas que enche‑
ram por completo a sala do Hotel de Ílhavo.
sala aliás gentilmente cedida pelo Hotel e graciosamente deco‑
rada com motivos alusivos à época e com o décor alusivo ao 
Jogo numa composição perfeita da nossa Companheira rosa 
Vieira e da Drª Maria Luísa Monteiro, manager e esposa do 
criador do Jogo.
neste programa contámos com a presença do Dr Aurelino 
Costa que declamou espectacularmente vários poemas sobre 
a guerra acompanhado harmoniosa e melodiosamente à viola 
pelo Dr José Peixoto. 
seguiu ‑se a evocação do centenário da I Guerra Mundial e 
enquadramento histórico – militar do Jogo pelo Prof. Dr. sérgio 
Veludo Coelho que nos reteve a atenção em múltiplos aspectos 
curiosos e pouco conhecidos daquela terrível guerra.

Para desanuviar um pouco da carga emocional que estes acon‑
tecimentos provocam sempre em nós, o estilista José reigota 
presenteou ‑nos com uma passagem de modelos da sua criação 

Um jantar com uma gastronomia variada (apreciada por todos) 
e com música inglesa e brasileira tocada e interpretada pela 
jovem cantora Mariense, Isabel Mesquita, e o fado de Lisboa e 
de Coimbra cantado pelo CL Armando Meireles.
 o nosso agradecimento ao companheiro nuno Ferrão, a todos 
os protagonistas deste encontro e em especial ao Uwe e à sylke 
steiner que fizeram a ponte entre o Lions Clube das Flores e os 
estrangeiros que muito nos honraram com a sua presença.

LIONs CLube dA  ILHA terCeIrA

o Lions Clube da  Ilha terceira levou a efeito no passado dia 1 
de Fevereiro, mais uma angariação de fundos, o nosso já habi‑
tual Almoço regional que foi bastante participado, teve cerca 
de 400 pessoas a saborear as nossas sopas, cozido, alcatra e 
arroz doce. 

Duas fotos uma com o presidente do clube Manuel Amaral proferindo umas 
breves palavras de agradecimento e boas vindas, e a outra mostrando 
alguns dos participantes no evento
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eleutério, o da visão foi realizado pelas formandas do nosso 
Lions Clube e o da cárie a cargo dos doutores Luís e Pedro 
eleutério. 

Foram observados, também, no âmbito da mesma atividade, 
alguns animais de companhia. A  observação veterinária foi 
realizada pelo Dr.º Francisco teves. no dia anterior, decorreu a 
palestra na escola secundária da Lagoa, apresentada pela Dr.ª 
sandra Medeiros e que contou com a participação interessada 
de um grupo de alunos dos 11.º e 12.º anos daquela escola 
secundária.

In newsletter do LC de Lagoa (Açores) de Março

LIONs CLube de LAGOA (ALGArve)

de Lagoa para timor

sendo um dos grandes objetivos internacionais dos Lions 
“criar e promover o espírito de compreensão entre os povos 
da terra”, não podia o Lions Clube de Lagoa (Algarve) ficar 
indiferente ao pedido que lhe foi dirigido pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Lagoa para colaborar na angariação de 
livros destinados à “criação de uma biblioteca para a divulga‑
ção da língua portuguesa no futuro Município de Lautém”, em 
timor ‑Leste, no âmbito de um projeto de cooperação adminis‑
trativa com aquele país.
embora os lions lagoenses também tivessem sido convidados 
pela União das Freguesias de Lagoa e de Carvoeiro para parti‑
ciparem, como as diversas associações locais, na recolha de 
alimentos destinados a famílias carenciadas, havia disponibili‑
dade e vontade para conciliar as duas ações. estar ‑se ‑ia a cum‑
prir outro dos objetivos internacionais do lionismo que é 
“Interessar ‑se  ativamente pelo bem ‑estar cívico, cultural, 
social e moral da comunidade”, ficando evidente a cooperação 
do Lions Clube com as autarquias como representantes eleitos 
do povo.
Mãos à obra foi o que os companheiros lions fizeram, dirigindo 
o pedido de cedência de livros a familiares e amigos, aos diver‑
sos clubes lions do Algarve e a algumas entidades com que 
têm algum relacionamento de proximidade. Conseguiram, 
assim, contribuir com 520 livros em português para o impor‑
tante e meritório intuito de fortalecer a língua que é nossa em 

onde a delicadeza dos vestidos assentou na perfeição na beleza 
das Modelos. 
e, finalmente, assistimos à apresentação do Jogo “trench” 
pelo seu inventor que alguns dos presentes tiveram hipótese 
de experimentar.

o Jantar de Aniversário é sempre um momento alto da vida do 
Clube, pois neste dia recebemos a visita oficial da Governadora 
do Distrito 115 Centro norte, CLª Anabela Caldevila e homena‑
geámos com o Diploma de reconhecimento do Lions Clube de 
Ílhavo uma entidade Ilhavense que se destacou na região, 
desta feita o CAsCI – Centro de Acção social do Concelho de 
Ílhavo, representado pela sua Administradora, Drª Mafalda 
Cunha, que tem desenvolvido um trabalho notável nas seguin‑
tes áreas:
–  Acção social – Centro Comunitário e Cantina social
–  Acolhimento Familiar – Lar residencial para Idosos e Centro 

de Dia
–  Apoio à Infância – Creche e Centro Pré ‑escolar
–  reabilitação – Centro de actividades ocupacionais e Centro 

de reabilitação Profissional
o Lions Clube de Ílhavo está mais rico pois viu o seu quadro 
social ser reforçado com um novo sócio, desta feita a Drª Cris‑
tina Cunha.
no final desta jornada saíram fortalecidos os laços de Amizade, 
fazendo ‑se jus ao lema da Presidente deste ano “ Fortalecer a 
amizade para melhor servir”. 

LIONs CLube de LAGOA (AçOres)

educação para a saúde – 80 rastreios na vila de água de pau
Sensibilização sobre doenças sexualmente transmissíveis na 
Escola Secundária da Lagoa 
 
o Lions Clube de Lagoa (Açores) organizou, no mês de março, 
80 rastreios de saúde na Vila de água de Pau, no âmbito do seu 
programa “educação para a saúde”. envolvendo diversas 
especialidades, o rastreio de saúde registou a seguinte fre‑
quência: cardiovascular e diabetes, 28 pessoas; obesidade, 26 
pessoas; visão, 15 e cárie 11 pessoas. o rastreio cardiovascular 
e da diabetes esteve a cargo das doutoras Ana Marques e 
Vanessa Aguiar, o da obesidade, a cargo da Dr.ª Maria João 
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esta edição como habitualmente foi bastante animada e contou 
com a presença de muitas companheiras e companheiros de 
outros Clubes Lions e muitos amigos.  Agradecemos calorosa‑
mente essa presença animada e tanta arte de dança.
A verba angariada irá ser aplicada na luta contra a Diabetes e 
estão a ser preparadas ações de divulgação, sensibilização e 
rastreios para o diagnostico precoce desta doença que afeta 
todas as idades.
Contamos com a mesma alegria e entusiasmo para a edição 
do nosso baile de 2016. 
Muito obrigado a todos.  

MArIA JoÃo GoDInHo toMÁs

LIONs CLube de LIsbOA ALvALAde 

O LC de Lisboa Alvalade Fez a entrega de roupas e brinquedos

o Lions Clube Lisboa Alvalade, com a oferta de um lanche para 
20 crianças, entregou brinquedos e roupas na Associação do 
Bom Pastor.

entregou de roupa, brinquedos, em Pexiligais, a Associação de 
Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. 

terras distantes e de ajudar ao desenvolvimento cultural de um 
povo a que nos ligam indeléveis laços históricos.

Falta ainda acrescentar àquele número os livros, porque estão 
a caminho, com que o Lions Clube de Lagoa (Açores) fez ques‑
tão de simpática e simbolicamente dizer e reafirmar que estava 
irmanado com o Lions Clube de Lagoa (Algarve).

LIONs CLube de LeIrIA

no dia 7 de Fevereiro o Lions Clube de Leiria realizou o seu XIII 
Baile do Liz.
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Presidente CLMJ Eduardo Pessoa Santos realizou ‑se um Ras‑
treio de Saúde com nove valências dirigido a todos os sectores 
da população de Lisboa, junto à Igreja de S. João de Deus, na 
Praça de Londres. Colaborou como médica de família a CL Mara 
Marques do LC das Caldas da Rainha. 

Foram parceiros nesta acção a Junta de Freguesia do Areeiro, 
o Estado ‑maior do Exército, a Igreja de S. João de Deus, os 
Serviços Sociais da C.M.L., o Batalhão de Sapadores Bombei‑
ros de Lisboa, a Farmácia Algarve, ANO – Associação Nacional 
de Ópticos e a Acústica Médica. 
Foi publicitada a acção no jornal com maior tiragem nacional 
– o Correio da Manhã e elaborado um vídeo, a cargo do CL 
Frederico Bivar Weinholtz, que conta actualmente com mais de 
250 visualizações. 

Novo Companheiro de Melvin Jones 

Com o apoio da Siemens realizou ‑se o 28º Encontro da Prima‑
vera, desta vez sob o tema Angola e com a tradicional feijoada 
à brasileira. 
No decorrer do evento foi entregue ao Presidente do Conselho 
de Administração da Siemens Dr. Carlos de Melo Ribeiro, a 

LIONS CLUBE LISBOA BENFICA

Apoios à Comunidade assistida pelo Lions Clube Lisboa Benfica

Foram entregues duas Bolsas de Estudo, apoio a jovens com 
dificuldades de aprendizagem, quotas de ajuda mensal e tri‑
mestral à Associação Raoul Follereau (Leprosos), Lar da Abri‑
gada. Sãozinha Alenquer que acolhe e alimenta crianças órfãs 
e carenciadas, Obra das Vicentinas, Comunidade Vida e Paz. 
São dados 2 passes sociais a pessoas carenciadas, assim como 
ajuda no pagamento de despesas de água, gaz e eletricidade a 
casal em dificuldades. 
Entrega de produtos de puericultura, roupas e brinquedos à 
Helpo, Fundação ”O Seculo” e Ajuda de Mãe, no valor de 200.00 
Euros. Apoiamos ainda a APAM – Associação de Apoio à Mãe 
Solteira, no Porto, que acolhe e alimenta 120 crianças desfavo‑
recidas. Mensalmente é dado um contributo para a compra de 
leite. 
Foram entregues uma cadeiras de rodas e três andarilhos na 
Associação Portuguesa de Parkinson e uma cadeira de rodas e 
três andarilhos na Associação Portuguesa de Alzheimer em 
nome do nosso Clube Lions Benfica /Lions Clubs Internacional. 
Foi entregue ao Centro Infantil S. Gerardo – Creche de Nª 
Senhora da Mãe de Deus na Buraca, Cova da Moura, leite, mini 
croissants, manteiga e papas Cerelac. 
É feito trabalho de voluntariado no IPO e no Hospital Dona 
Estefânia e consultas voluntárias de gastroenterologia. 
Foram oferecidos vários livros, puzzles, material de desenho e 
livros para colorir, bem como lápis de cor à associação de 
Voluntariado do Hospital D. Estefânia.

Entrega de Roupas na Legião de Boa Vontade

Foram ainda entregues na Legião da Boa Vontade roupa de 
criança e roupa de senhora e um donativo de 50.00€.

LC LISBOA MAtEr 

Mega rastreio de Saúde

Organizado pela Comissão de Rastreios do LC Lisboa Mater, 
presidida pela CL Alzira Monteiro e coordenada pelo 1º Vice 
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LIONs CLube de LOuLé

Almoço Anual de Fado do Lions Clube de Loulé

no domingo, dia 22 de Fevereiro, o Clube organizou o seu tra‑
dicional almoço de Fado no restaurante Casa do Polvo em 
santa Luzia (tavira/Algarve).
Cinquenta convidados e membros, encheram a casa e usufru‑
íram no fantástico restaurante, polvo grelhado, como habitual, 
antecedido de várias entradas.
À chegada os visitantes eram recebidos por dois membros que 
estavam a vender rifas e recebiam um sabonete de azeite da 
Quinta Detev von rosen’s olive em Moncarrapacho, onde efec‑
tuavam o pagamento da sua entrada. esta acção resultou muito 
bem e trouxe ao Clube uma receita substancial.
A Presidente Ulla de Jager todos e fez uma breve apresentação 
dos Lions e das actividades efectuadas na região. Depois do 
prato principal ouvimos os fadistas locais teresa e Pedro Viola, 
acompanhados por ricardo Martins na guitarra e tó Correia na 
viola, que nos ofereceram a sua actuação, para o fundo do Clube.

A sua actuação foi brilhante. entusiásticos aplausos e elogios 
foram a sua recompensa. Depois desta fantástica actuação foi 
tempo das rifas, e de venda de vinhos, flores e de azeite da 
Quinta Detev von rosen, e de vários donativos. existiu a pos‑
sibilidade de comprar o CD dos artistas, sendo que por cada 
CD vendido os artistas doavam 5 euros para o clube.
no final, conseguimos 635 euros, que serão aplicados no pro‑
grama de pequenos almoços para as crianças nas escolas.
tanto o Clube, como os participantes, apreciaram bastante o 
evento.

LIONs CLube de mAtOsINHOs

uma homenagem enternecedora no 48º aniversário

todos os anos o Lions Clube de Matosinhos elege o seu “Cida‑
dão do Ano” distinguindo a sua dedicação e prestação de ser‑
viços relevantes à comunidade. A homenagem é assinalada 
com a entrega da Medalha de Mérito que Lions Internacional 
criou para reconhecer cidadãos com uma vida empenhada de 
serviço aos outros.

placa e o pin de novo Companheiro de Melvin Jones. Foram 
angariados cerca de 500€ para apoio à residência de Velhinhos 
das Irmãzinhas dos Pobres de Campolide.

LIONs CLube LIsbOA mONsANtO

Admissão de Novos sócios

o Lions Clube Lisboa Monsanto, levou a efeito um evento no 
qual foram admitidos três novos sócios e que se realizou com 
a presença do nosso governador.

 

Cartaz da paz

Participamos na Festa da Paz com um cartaz que obteve o 2º 
prémio nacional e que foi elaborado pela Jovem Maria Marga‑
rida Ferreira Gonçalves em representação do Agrupamento de 
escolas de Pinhal dos Frades.

LIONs CLube LIsbOA NOrte

O Lions Clube de Lisboa Norte ajuda os sem abrigo

o Lions Clube Lisboa norte tem prosseguido e intensificado o 
apoio semanal de preparação e Distribuição de sopa e refeição 
quente, aos sem ‑Abrigo da zona da Grande Lisboa.
Ainda nessa valência, o Clube fez nova entrega de roupas para 
os sem ‑Abrigo, entregue à Conferencia de s. Vicente de Paulo 
de Vila Viçosa.
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este jantar, contou com a presença do nosso CL. Governador 
Américo Marques.
Foi um momento de convívio, alegria e reflexão lionistica ......
no jantar, procedeu ‑se à entrega de um donativo ao sr. Coman‑
dante dos Bombeiros de oeiras no valor de 500€.
Depois de todas as intervenções, o jantar culminou com a inter‑
venção do nosso Governador,com um discurso muito afável 
mas muito vivo tocando todos os objetivos lionisticos.

LIONs CLube OeIrAs teJO

Lions Clube Oeiras tejo deu posse a quatro novos membros

A 10 de março realizou ‑se uma Assembleia do Lions Clube de 
oeiras tejo, presidida pela Presidente Maria sam Pedro Borra‑
lho e cuja Mesa da Presidência foi constituída pelo o Presi‑
dente  do CnG Frederico Burnay,  o Governador do Distrito 
Américo Marques, o Primeiro Vice Governador Manitto torres 
e pelo convidado Major General Professor Doutor Joaquim 
sérgio que foi o nobre palestrante sobre o tema do «envelhe‑
cimento e a neuroplasticidade» que maravilhou todos os pre‑
sentes. 
A sessão teve como motivo, tambem  a entrada de quatro 
novos sócios para este Lions Clube,  que fizeram no momento 
o seu juramento e tomaram posse como futuros companheiros, 
o Dr.º João  Pedro Baginha, o Professor Doutor Jorge Cardoso, 
o Dr.º. eng. João torres Pereira e o Dr. Armando neno. 

o nosso companheiro Governador Américo Marques aprovei‑
tou a oportunidade para saudar os novos companheiros e 
desejar ‑lhes as maiores felicidades no nosso Movimento Lio‑
nístico e em nome do Lions Clube Internacional, homenageou 
os fundadores deste Clube, com vinte anos ao serviço da 
Comunidade, a CL elizabete sequeira, o CL Helder Valério, o CL 
Fernando Baeta e o PID Joaquim Borralho. nesta sublime ceri‑
mónia estiveram presentes outras individualidades lionísticas, 
vários  companheiros lions e muitos convidados, entre eles 
ex ‑lions. 

Destra vez a escolha do Clube recaiu sobre a professora de Lite‑
ratura Portuguesa, Dra. ADÉLIA sILVestre, que ao longo dos 
anos tem deixado uma influência verdadeiramente notável e 
transformadora à sua volta e na vida dos seus inúmeros alunos.

num momento delicado em que as dúvidas e as contestações 
traduzem tempos de dificuldade, a homenagem a uma profes‑
sora e à sua excelente escola Gonçalves Zarco (uma referência 
no nosso País), pretendeu significar também uma mensagem 
de esperança e fé no futuro que terá de ser construído pelas 
novas gerações.
o certo é que na Festa do 48º Aniversário do L.C. Matosinhos, 
que contou com a presença do Diretor da referida escola Gon‑
çalves Zarco, o Dr. José ramos, o momento de homenagem à 
professora Adélia foi interrompido, de surpresa, pela invasão 
de vários alunos seus que a abraçaram com flores e, depois, se 
sentaram à sua volta no chão, numa atitude enternecedora e 
cheia de significado.
numa espécie de abraço envolvendo apertadamente alunos, 
professores e escola, os Lions, contornando controvérsias e 
oportunidades dos tempos de hoje, afirmaram a importância 
vital do ensino e da educação no desenvolvimento de uma 
sociedade feliz, justa e próspera.

LIONs CLube de OeIrAs

o Lions Clube de oeiras comemorou o seu 37º Aniversário no 
dia 28 de Fevereiro, no salão Vip do sAsoC‑oeiras com 
sócios,amigos e um grupo do rotary Club de oeiras num total 
de 55 pessoas.



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

34 LION Março–abril 2015

LIONs CLube dO pOrtO

Actividades com as crianças

o Lions Clube do Porto festeja no dia 19 de Março de 2015 com 
as crianças finalistas dos 5 anos de um infantário local, o dia 
do Pai, oferecendo o marcador e o livro “Porto editora” no valor 
de 150€.

Festeja Páscoa vivendo “eAster DAY”, pintando ” easter eggs” 
colorindo os tradicionais coelhinhos de Páscoa e distribuindo as 
habituais amêndoas, ovos, galinhas e coelhos de chocolate às 
crianças de um infantário da comunidade, no dia 1 de Abril de 
2015.
na confirmação do seu serviço à Comunidade, o Clube realizou 
no infantário de crianças carenciadas, a sua festa de natal, 
entregando livros Porto editora e o marcador.
Comemorou o Friend’s Forever distribuindo livros Porto edi‑
tora, guloseimas e postais que trocaram entre si.
Celebrou o Carnaval no dia 13 de Fevereiro oferecendo serpen‑
tinas e guloseimas.

LIONs CLube de rAbO de peIxe

Lions Clube de rabo de peixe promoveu iniciativa de plantação 
de árvores

o secretário regional da Agricultura e Ambiente participou 
numa acção de plantação de árvores promovida pelo Lions 

LIONs CLube de pOmbAL – mArquÊs de pOmbAL

Lions de pombal ajuda equipar bombeiros

o Lions Clube de Pombal – Marquês de Pombal organizou, no 
dia 14 de Março, o já habitual jantar anual de apoio à Associa‑
ção Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pombal 
(AHBVP), que, mesmo com muitas actividades a decorrer no 
concelho de Pombal, contou com a presença de mais de quatro 
centenas de pessoas.

Os companheiros Lions mostraram ‑se satisfeitos com o sucesso  
da iniciativa

“A vossa protecção é a nossa segurança” foi o mote da inicia‑
tiva que incluiu a animação musical com o grupo de fados “Ai 
que vida” e o baile com thema 1. “Gostávamos que todos os 
nossos bombeiros tivessem uma farda que lhes permita entrar 
no palco das chamas e sair de lá ilesos”, desejou José Grilo, 
actual presidente do clube de serviços. 
o presidente da câmara e vice ‑presidente dos bombeiros, 
Diogo Mateus, realçou a participação verificada no jantar soli‑
dário, que “mostra bem o carinho da nossa comunidade pelos 
nossos bombeiros”. Firmou ainda que esta presença da comu‑
nidade e o acompanhamento feito à associação “é com certeza 
a garantia de que o trabalho que a direcção, o comando, o corpo 
activo tem realizado, é do apreço de todos e acautela a nossa 
segurança e bem ‑estar”, concluiu.
o donativo deverá ser entregue em Maio, na cerimónia come‑
morativa do aniversário da AHBVP.

Diogo Mateus (Câmara Municipal), José Grilo (Lions de Pombal), João 
Santos (Leo de Pombal), Rodrigues Marques (Bombeiros Voluntários)
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venção de st. Louis, esta resolução caiu. só na Convenção de 
taipé, 69 anos depois, as mulheres voltaram a poder entrar nos 
Clubes Lions como sócias de pleno direito.
em 1959, o Governo Civil de Lisboa legalizou a constituição do 
LC Lisboa Matter e aprovou os seus estatutos, primeiro Clube 
Lions em Portugal. 
em 1970, nasce o Lions Clube Aveiro. “O espírito irreverente 
dos seus sócios que estavam em desacordo com a impossibi‑
lidade das suas companheiras não poderem ser Lions, levou a 
que todas as acções tivessem a participação activa das suas 
companheiras. Havia plena igualdade”. Porém, não sendo 
Lions, as companheiras não podiam ser eleitas para nenhum 
cargo, nem usar da palavra em reuniões oficiais.

o Lions Internacional para acalmar a tensão crescente, autori‑
zou a fundação de Clubes femininos, as Lioness Clubes.
em 1988, todos os fundadores do Lions Clube Aveiro resolve‑
ram sair e fundar o Lions Clube santa Joana Princesa. ”O LC 
SJP tem a honra de ter como Padrinho o LC Lisboa Matter”
este beneficiando da mudança dos estatutos, foi o 1º no mundo 
onde foi possível ambos os membros do casal serem Lions.
“Neste inesquecível 1º ano do LCSJP, ... lançaram ‑se algumas 
campanhas emblemáticas. Recolha de sangue, Apoio a lares 
de 3 ª Idade, Rally Fotográfico, Campanha dos Medicamentos, 
Torneio de Xadrez entre Clubes da região, Acção “Eu sou vigi‑
lante da floresta”, etc.” Algumas delas são realizadas, em con‑
tínuo, até à actualidade.
em 1989, a Companheira, Adelaide Borges, foi eleita Presidente 
do LCsJP, a 1ª Mulher a ser eleita presidente num Clube Lions 
em Portugal. “No meu ano de presidência continuaram ‑se 
todas as iniciativas do ano anterior e algumas mais: Quermesse 
na Convenção Nacional, Exposições, Palestras, Concurso 
Nacional de Banda Desenhada, Doações a LC de Portugal, Ins‑
tituições e Museu, Compra de máquina de rastreio visual e 
início de rastreios”. 
Foram inúmeras actividades em benefício da comunidade ao 
longo dos anos. A mais mediática de sempre foi o Fórum eco‑
lógico 93, esta com mais larga repercussão nacional. e ao longo 
dos anos mais actividades surgiram: edição de livros para a 
sol, recolha de óculos, Constituição do “Grupo de solidarie‑
dade Aveiro ‑timor Lorosae”, Cartaz da Paz, espectáculos musi‑
cais, e muitos outros, sempre sobre a égide: 
“Nós Servimos.”

Clube de rabo de Peixe, no âmbito do Dia Mundial da Floresta, 
onde assegurou “todo o empenho do Governo dos Açores” 
para colaborar “em todas as iniciativas desta natureza” e para 
apoiar a arborização de espaços públicos em meio urbano.
Luís neto Viveiros frisou que os 18 viveiros da Direcção regio‑
nal dos recursos Florestais produzem anualmente “cerca de 
dois milhões de plantios de criptomérias, cerca de meio milhão 
de plantios de plantas endémicas e, ainda, algumas dezenas de 
milhar de plantas ornamentais”.

em 2014, no âmbito da colaboração com as autarquias e com 
o propósito de promover a criação e requalificação de espaços 
verdes, foram disponibilizadas mais de 23 mil plantas em toda 
a região para arborização, maioritariamente de espécies endé‑
micas.

In Correio dos Açores de 21 de Março

LIONs CLube sANtA JOANA prINCesA

dia da mulher

relativo ao dia Internacional da Mulher, o Lions Clube santa 
Joana Princesa convidou uma das suas fundadoras, Adelaide 
Borges, a dar o seu testemunho deste grande clube desde o 
seu nascimento e do impacto deste na sua comunidade.
”Com esta minha exposição desejo ardentemente conseguir 
transmitir ‑vos o clima de excepcional exaltação Lionística que 
cimentou amizades fortíssimas e tornou ‑se possível um traba‑
lho ímpar”
Para se entender melhor, a Associação Internacional de Lions 
Cubes nasceu em Dallas em 1917. Melvin Jones, advogado, 
sensibilizado pelas carências que observava na sua comuni‑
dade, pensou em unir forças para trabalhar em benefício das 
comunidades. Assim, 27 clubes fundiram e formaram a Asso‑
ciação Internacional de Lions Clubes, sob o lema “nós servi‑
mos”.
na 1ª convenção aprovou ‑se os estatutos.
“Mas um facto histórico, inédito e revolucionário aconteceu 
nesta convenção. Os delegados votaram a favor da admissão 
das mulheres como sócia”! Contudo, no ano seguinte na Con‑
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A boa disposição e alegria dos doentes foi evidente e são a 
melhor recompensa e estímulo para a próxima edição.

LUrDes teIXeIrA DIAs

LIONs CLube de vILA NOvA de GAIA

Como previsto e divulgado oportunamente, o Clube participou 
no leilão de obras de arte que se realizou na Quinta da Boeira.
o clube aguarda indicação da entidade organizadora sobre 
eventual resultado da ação, que permitirá retirar algum valor a 
atribuir ao nosso Clube, para o apoio social programado.
Por proposta do seu Presidente o Clube decidiu aprovar e atri‑
buir um donativo a um jovem que padece de cegueira, para 
ajuda nas despesas de deslocação aos eUA para ir buscar um 
cão guia que lhe foi atribuído por uma instituição, que apoia os 
invisuais.

LIONs CLube de vILAmOurA

o Lions Clube de Vilamoura reuniu os seus associados num 
jantar de angariação de fundos, no dia 20 de fevereiro, no res‑
taurante Mariscada, em Vilamoura. Durante o jantar, a Presiden‑
 te do ano lionístico, Maria teresa Pereira, popôs as atividades 
a organizar durante os meses seguintes, focadas essencial‑
mente na angariação de donativos destinados a apoiar a Asso‑
ciação Humanitária de Doentes de Parkinson e Alzheimer do 
Algarve – Quarteira; destacamos as seguintes atividades: uma 
Prova de Vinhos, a realizar em abril, um Desfile de Moda e um 
Passeio e visita à Casa dos Patudos, respetivamente em abril, 
maio e junho. 
o clube procura diversificar as suas atividades, de forma a 
envolver diversos públicos; assim, no passado 27 de março, 
organizou, no restaurante Lendário, em Quarteira, um  jantar 
cultural, de angariação de fundos, com a presença do Prof. 
Doutor Vilhena Mesquita, docente da Universidade do Algarve, 
o qual brindou uma assistência de 35 convidados, com a con‑
ferência “personalidades da cultura algarvia”. o  professor 
Vilhena Mesquita é doutorado em História económica e social, 
autor de dezenas de livros, especialista em História do Algarve 
e tem já por diversas vezes colaborado em iniciativas dos clu‑
bes do Algarve.

LIONs CLub de vILA FrANCA dO CAmpO

Almoço do doente

o Lions Clube de Vila Franca levou a efeito no passado dia 22 de 
Março o Almoço do Doente. nos dias que antecedem o evento, 
companheiras e companheiros vão confecionando a refeição 
para que, no dia e hora previstos, ela seja servida a todos pelos 
próprios membros do clube. Há ainda que levar a cabo todas as 
tarefas de organização que vão tornar aquela refeição num 
momento diferente no dia a dia dos nossos doentes.

Foram 147 os participantes. As Juntas de Freguesia, a santa 
Casa da Misericórdia e outras instituições apoiam na desloca‑
ção. Para além dos doentes há que contar ainda com as pessoas 
que acompanham alguns deles e aqueles que os transportam.
este ano, como já tem vindo a acontecer, houve a colaboração 
preciosa, que se vai tornando imprescindível, dum grupo de 
jovens da escola secundária da localidade. também eles estão 
imbuídos do espírito de servir. Acompanham nas atividades 
todas criando, com a sua juventude, um clima de alegria como 
só eles o sabem fazer.

A animação esteve a cargo de duas jovens, uma das quais 
Mariana rocha, neta duma das doentes presentes. Com a sua 
música encantaram. 
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Fazer a diferença! – Leos de portugal  
2015/2016

NO deCOrrer dO ANO LeONIstICO 2012 ‑2013, apresentei a minha candidatura a Presidente do DM Leo 
115, essa candidatura foi um desafio do cLeo Miguel Morim. Fruto de uma grande amizade e 
companheirismo, também desafiei o CLeo Miguel Morim a avançar comigo como Vice‑
‑Presidente do DM Leo 115. 

o nosso mote para 2012 ‑2013, era servir rumo ao Futuro, com proximidade, interação, cresci‑
mento e acima de tudo progressão do nosso Movimento Leo.
no decorrer do Ano Leonístico 2012 ‑2013, conseguimos reformular a imagem e a magnitude 
dos Leos de Portugal, com trabalho desenvolvido reformulamos os ofícios Leos e muito traba‑
lho de visita, de grandes quilómetros e inúmeras viagens de serviço e proximidade aos Leo 
Clubes e muito disso foi conseguido e deu resultado pelo trabalho e disponibilidade do CLeo 
Miguel Morim. Para além disso a capacidade de serviço, organização e criatividade foram carac‑
terísticas que o CLeo Miguel Morim demonstrou ao longo de 2013/2014.

na nossa última Conferência nacional, realizada no estoril, a Direcção do DM Leo 115 decidiu 
recandidatar ‑se e ao mesmo tempo reformular e renovar a sua equipa! o CLeo Miguel Morim, 
aceitou novamente o desafio e voltou a trabalhar para os Leos de Portugal como Vice ‑Presidente 
do DM Leo 115. esta recandidatura avançou com o compromisso de alcançarmos mais Leo Clu‑
bes até ao final do Ano Leonístico, ainda no ano da recandidatura, 2013 ‑2014 conseguimos 
através de um trabalho conjunto com as Assessorias Lions, re ‑admitir sócios em dois novos 
Leo Clubes, Aveiro ‑santa Joana Princesa e Vila nova de Famalicão. Atingimos então os objec‑
tivos incialmente propostos entre Gabinete. 

Com a passagem do Ano Leonístico para 2014 ‑2015 e com as Jornadas Leonisticas na Covilhã, 
onde pessoalmente não pude estar presente, deixamos nas mãos do CLeo Miguel Morim a 
condução e preparação dos trabalhos das XXI organizadas de forma esplêndida pelo Leo Clube 
da Covilhã, o CLeo Miguel Morim demonstrou uma grande capacidade de liderança, serenidade 
e acima de tudo de serviço para os Leos de Portugal, e desde então somos surpreendidos dia‑
riamente pelo trabalho do CLeo Miguel Morim. 

Uma prova desse trabalho, foi a capacidade de mudar e inovar na capacidade de comunicação 
e imagem dos Leos de Portugal. o novo website, apresentado na Leo Forma, demonstra uma 
grande capacidade de comunicação e desenvolvimento da imagem dos Leos de Portugal por 
parte do CLeo Miguel Morim. 
Desde novembro passado, após a Leo Forma o CLeo Miguel Morim, dedicou ‑se à organização 
e dinamização da 37ª Conferência Leo. 

Como também é do vosso conhecimento, nos últimos dias, o CLeo Miguel Morim apresentou a 
sua candidatura a Presidente do DM Leo 115, e apresentou uma equipa de trabalho fantástico 
que certamente fará a diferença! o CLeo Miguel Morim, dono de uma personalidade incrível, 
de uma boa vontade e de um espírito de serviço incrivel e que juntamente da sua equipa farão 
a diferença no ano 2015 ‑2016. 

saudações Leonísticas, 

BrUno sILVA soAres 
Presidente DM Leo 115 2014/2015

BrUno soAres
Presidente do Distrito  
Múltiplo Leo
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“os Nossos assessores!” 

Abril mês de Consciencialização 

Leos de portugal  
“Ilha dos piratas” 
É já no próximo mês de Maio, nos dias 29,30 e 31, que nos 
preparamos mais uma vez para a actividade de referência 
dos Leos de Portugal a nível nacional: A Atividade das 
Crianças.
esta atividade permite ‑nos unir esforços para proporcionar 
momentos inesquecíveis a crianças com histórias difíceis. 
os nossos Leo Clubes estão a trabalhar de forma imensa 
para proporcionar ao maior número de crianças possível, 
um fimdesemana fantástico!
este ano unimos esforços e preparamo ‑nos a Quinta da 
fonte quente (tocha, Coimbra) para ser um autêntico cais de 
luxo onde iremos atracar e desembarcar como verdadeiros 
«piratas», não fosse o tema deste ano «A Iha dos Piratas».
envolvendo as crianças num espírito de alegria e companhei‑
rismo, estamos a poucas milhas de fazer novamente história.
Um tema com histórias e inspirações incríveis de forma a 
proporcionar o melhor possível! Um programa recheado 
para Leos, Lions mas acima de tudo para as Crianças.
«Já vemos, ao fundo, terra à vista onde parar, rumo À Ilha 
da tocha, no fim de Maio, que os Piratas vão chegar.»

Preparem ‑se pois muitos sorrisos vamos saquear! estão 
prontos para embarcar?
ac@leosdeportugal.org geral@
leosdeportugal.org 914533181

Américo ribeiro – Assessor dm Leo 115: 

“ter sido convidado pelos Leos a ser seu Assessor foi uma 
raridade...Felizmente que foi assim e que no futuro se man‑
tenha a mesma condição – os Leos esCoLHereM o seU 
Assessor – é um direito que lhes assiste. obrigado Bruno 
soares e Miguel Morim por me terem convidado na Confe‑
rência de setúbal e a minha gratidão ao CL Gaspar Albino por 
aceitar o desafio dos Leos. no Movimento Lion nasci com os 
Leos e é uma enorme felicidade estes  ovens ainda acredita‑
rem numa pessoa com 32 anos de Lion. obrigado a todas e 
todos os Leos! tenho sido um Assessor “à minha maneira” 
promover a liderança, incentivar a inovação, motivar o ser‑
viço, orientar q.b., entusiasmar o crescimento, responsabili‑
zar as atitudes, criar espirito de grupo e, acima de tudo, ser 
um Assessor LIon que  tenho pautado  a minha cami‑
nhada com total sobriedade. o protagonismo é e será sempre 
dos Leos! Caros e Caras Leos não sois o futuro do Movimento 
Lion, mas ACreDIto que podereis vir a ser, na vida social e 
profissional, grandes lideres. Aproveitem a oportunidade que 
vos dada de “bandeja”. 
o meu abraço fraterno Américo ribeiro”. 

Júlia Lima – Assessora Leo Cs 115: 

“De partilha e crescimento se tem feito este ano. os laços 
foram reforçados e todos estamos mais fortes e lutando num 
interesse comum que é o de servir a nossa comunidade. Cada 
vez mais é um prazer imenso rever amigos que em comum 
vivem solidariedade. Dia a dia vou recebendo ensinamentos 
de todos estes jovens que lutam por um ideal . Plantar sorri‑
sos é uma prioridade na vida deles e isso enche ‑nos o cora‑
ção. nós, os Assessores, temos muita sorte por trabalhar 
com estes jovens e um orgulho imenso em tudo o que eles 
fazem. obrigada por tudo o que me dão”. 

Alcina Félix – Assessora Leo CN 115: 

“o ano Leonístico 2014 ‑2015 ainda a decorrer é para mim já 
um Ano de excelência Leo. os nossos jovens Leos são cria‑
tivos, empenhados, solidários e sempre atentos à comuni‑
dade face a contextos menos favoráveis. são muitas as 
atividades por eles já levadas a cabo e todas elas com um 
sucesso incrível! É para mim um privilégio acompanhar ‑vos. 
PArABÉns! sÃo FAntÁstICos … MesMo!!!
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LeO CLube de bArCeLOs

Atividade com as crianças “pintar os Galinhos”

A 9 de Março o Leo clube de Barcelos organizou uma atividade 
com pinturas com as crianças institucionalizadas da Casa 
Menino Deus, crianças que vão participar pela primeira vez na 
Atividade das crianças 2015 – ‘Ilha dos piratas’. Foi uma exce‑
lente forma de conhecer e conviver com estas crianças!

torneio da sueca solidário 

A 14 de Março o Leo Clube de Barcelos organizou o 3º torneio de 
sueca solidário com o objetivo de angariação de fundos para levar 
as crianças institucionalizadas da Casa Menino Deus para a Ati‑
vidade das Crianças de 2015. teve lugar nos Bombeiros Voluntá‑
rios de Barcelinhos e participaram cerca de 30 pessoas, incluindo 
os Lions de Barcelos e Leos de senhora da Hora e Boavista. 

LeO CLube de COImbrA  

Humanizar o serviço é um dos nossos principais objectivos

o Carnaval e a Páscoa não passaram indiferente ao Leo Clube 
de Coimbra II e foram temas para organizar e promover ativi‑
dades solidárias e, ao mesmo tempo, colaborar com duas Ins‑
tituições que nos são queridas: a Casa de Formação Cristã da 
rainha santa e a Comunidade Juvenil Francisco de Assis. 
Assim sendo, o «Carnaval Leo» consistiu em duas tardes muito 
animadas com as crianças onde música e máscaras não podiam 
faltar. Por sua vez, através da «Páscoa Leo», dinamizamos um 
pequeno atelier de cozinha para as crianças que se divertiram 

bastante enquanto prepararam apetitosos salames de choco‑
late em forma de ovos. em Fevereiro, ainda houve tempo para 
organizar o «Jantar de Mascarados» que visou a angariação de 
fundos para apoiar a participação de crianças na «Atividade 
das Crianças 2015 – Ilha dos Piratas» a ter lugar no próximo 
mês de Maio.

e porque Humanizar o serviço é um dos nossos principais obje‑
tivos, no dia 9 de Março de 2015, o Leo Clube de Coimbra II 
iniciou um programa semanal de Apoio ao estudo para crianças 
desfavorecidas, que decorrerá até ao final do presente ano 
letivo escolar. A primeira Instituição a receber este apoio será 
a Casa de Formação Cristã da rainha santa que contará com 
oito voluntários para três dias da semana. esta ação intitula ‑se 
«Aprender com os Leos» e a sua missão é apoiar, orientar, moti‑
var e acompanhar as crianças na promoção da sua autonomia 
académica, considerando as suas necessidades, potencialida‑
des e caraterísticas individuais, através de uma metodologia 
regular e atempada. «Aprender com os Leos» baseia ‑se ainda 
em valores como: serviço, Comprometimento social, educação, 
Confiança, responsabilidade, rigor, Integridade, Dedicação e 
trabalho em equipe.
Por fim, no passado dia 20 de Março de 2015, o Leo Clube de 
Coimbra II participou pela primeira vez na equipa de interven‑
ção direta «Mão Amiga» do Centro de Acolhimento João Paulo 
II. esta será mais uma colaboração que continuará nos próxi‑
mos meses e aproveitamos para agradecer ao CAJP II a opor‑
tunidade de contribuirmos nesta importante iniciativa, que vai 
ao encontro da população sem ‑abrigo a fim de garantir apoio 
social psicológico e saúde, satisfazendo também as suas neces‑
sidades básicas mais imediatas a nível de alimentos e roupas.

CLeo PeDro PAtrÃo AMADo
Presidente Leo Clube de Coimbra II

«Nós 
somos Mão 
Amiga»

«Aprender 
com os 
Leos»



acção lEoS Em portugal

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 correspondente40 LION Março–abril 2015

LeO CLube COstA dO sOL CArCAveLOs

mais um Leo Clube no panorama nacional

o LC Costa do sol Carcavelos patrocinou um Leo Clube, cum‑
prindo alguns dos objetivos específicos da Associação – pro‑
mover uma ação construtiva junto da juventude, dar oportu  ‑ 
nidades a jovens de aplicarem boas práticas de liderança e de 
solidariedade.

o Leo Clube é constituído por dez sócios fundadores, dos 13 
aos 17 anos, que já estão empenhados em trazer mais jovens 
que, como eles, se interessem pelos outros e queiram contri‑
buir para a diferença de comportamentos no interior das suas 
escolas e grupos de amigos.

A presidente Leo Débora Angeiras oliveira soube cativar o 
grupo e fomentar um espírito de saber conviver com os Lions, 
partilhando desde logo atividades do “Clube padrinho”. 
A cerimónia de posse foi bonita, protocolar e muito simbólica 
da qualidade que se quer imprimir à existência deste novo Leo 
Clube e teve a presença de 50 Lions, entre eles o DG Américo 
Marques, em Visita oficial, a Assessora Leo CL Júlia Lima e os 
Leos da direção do Distrito Leo.

o Leo Clube Costa do sol/Carcavelos já fez várias atividade: 
Integrou as duas Caminhadas – Pela Memória e a nossa habi‑
tual strides pela Diabetes. Distribuíram desdobráveis sobre os 
Lions e Leos. recolheram, nas caixas próprias, óculos para 
serem reciclados, explicando, nas escolas o que significava 
aquela atividade e o interesse dela no objetivo global dos Lions 
de combaterem a cegueira. Fizeram recolha de brinquedos, 
jogos e livros nas escolas que frequentam, participaram nas 
comissões de alimentos para a Campanha de natal, visitaram 
o Lar da Boa Vontade e assistiram à entrega dos presentes aos 
utentes e à instituição. estiveram na Venda de natal do LC 
padrinho, empenhando – se no desempenho dessa tarefa. 
entregaram a um Jardim de Infância livros e um saco de legos, 
além de outros brinquedos pedagógicos para as tarefas de sala. 
têm programada uma tarde com as crianças da Aldeia sos 
para atividades, lanche e entrega dos livros, jogos, brinquedos 
e roupa.

 

estão a organizar‑se para apoiar uma atividade numa escola de 
mais pequeninos.
os Lions que lhes deram esta oportunidade, estão orgulhosos 
da sua forma de ver a solidariedade e de a concretizarem no 
terreno.

PCC MArIA AVeLInA AnGeIrAs – Conselheira Leo
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LeO CLube de pOmbAL

Jovens unidos em festa solidária a favor da Cercipom

na noite de 29 de Março, a convite da Junta de Freguesia de 
Pombal, os jovens do Leo Clube de Pombal, do roctaract e do 
Interact, juntaram ‑se para promover uma festa solidária. As 
receitas desta iniciativa, realizada no âmbito do Dia nacional 
dos Centros Históricos e que contou com a participação da 
banda silk e do DJ Jorge ramos, revertem a favor da CerCI‑
PoM – Cooperativa de ensino e reabilitação de Cidadãos 
Inadaptados de Pombal.
A escolha da instituição beneficiária foi unânime, sendo que o 
dinheiro angariado será usado para adquirir material identifi‑
cado num conjunto de necessidades que a CerCIPoM apre‑
senta, que ao serem colmatadas vão contribuir para a melhoria 
do serviço prestado à comunidade. 

Os jovens Leos, Rotaractistas e Interactistas estiveram juntos  
por uma causa solidária

Preciosa Santos (Cercipom), Pedro Pimpão (presidente da Assembleia de 
Freguesia de Pombal), Joana Venâncio (Interact), João Santos (Leo), Nicole 
Lourenço (Rotaract)

esta foi uma iniciativa que mostrou o espirito solidário dos 
jovens pombalenses e provou que é possível a união em prol 
da comunidade. o conselheiro do Leo Clube de Pombal, Pedro 
Pimpão, desafiou mesmo os mais velhos a “seguirem as pisa‑
das” dos jovens “porque é mais forte o que nos une do que 
aquilo que nos pode diferenciar”.

LeO CLube dA póvOA de vArzIm

Jantar Aniversário Leo Clube póvoa de varzim

o Leo Clube da Póvoa de Varzim realizou o seu Jantar de Come‑
moração dos 4 anos de serviço no passado sábado, 28 de Março, 
no restaurante “o Pátio”. entre amigos e Companheiros, 
festejaram ‑se os grandes sucessos ao serviço da comunidade 
poveira e prespetivou ‑se o que aí vem. em Julho haverá uma 
renovação da direção do clube e em setembro um evento nacio‑
nal a ocupar uma semana de atividades na Póvoa de Varzim.

Final da Campanha do saco

terminou, também no passado sábado, a Campanha do saco 
do Leo Clube da Póvoa de Varzim. se as perspetivas iniciais 
eram boas, os resultados finais foram muito a cima dessas 
expectativas. Desde alimentos a brinquedos, roupa a calçado, 
o Leo Clube da Póvoa de Varzim não teve mãos a medir para 
tamanha solidariedade da comunidade poveira. Mesmo não 
tendo terminado a triagem e contagem dos donativos, adian‑
taram que em alimentos já tinha ultrapassado os 650kg, e em 
peças de roupa as 3500 unidades. Acrescentaram 200 pares de 
calçado e 350 brinquedos e livros. Ainda assim, dizem ter muito 
trabalho pela frente para entregar estes donativos aos Benefi‑
ciários.
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Dia 21 de Março comemoramos o nosso IV Aniversário de ser‑
viço neste Grande Movimento – foi óptimo partilhar com os 
amigos Leos e Lions os nossos sucessos! Aos que fizeram 
questão de estar presentes e encher este dia de alegria e ami‑
zade o nosso sincero obrigado!

LeoCafé – Leo Clube Senhora da Hora

Como sempre o Leo Clube da senhora da Hora capricha nos 
laços de amizade apoiando quem serve connosco por um 
mundo melhor e por isso faz questão de participar nas ativida‑
des do Lions Clube da senhora da Hora e dos outros Leo Clu‑
bes, tendo já visitado os Leo Clubes: trofa, Barcelos, V.n. 
Famalicão, Póvoa de Varzim e Leiria.

Com amizade servimos melhor – IV Aniversário

Amigos, continuaremos a trabalhar para fazer a diferença – até 
à Conferência bem aqui pertinho, na Boavista!

MArIAnA roDrIGUes
Presidente LC senhora da Hora 

parceria com o mercado municipal 

Aproveitando o seu aniversário, o Leo Clube da Póvoa de Var‑
zim deixou no ar uma parceria realizada com o Mercado Muni‑
cipal da Póvoa de Varzim com o objetivo de atrair a comunidade 
mais jovem às suas instalações e ao comércio mais tradicional. 
Assim, ao longo dos próximos tempos, desenvolverão ativida‑
des para aproximar os jovens e o Mercado.
esperamos mais informações para breve.

22ª Jornadas Leo

em setembro do presente ano a Póvoa de Varzim vai receber 
os Leos de todos os cantos do país. numa semana repleta de 
atividades e formações, os Leos de Portugal vêm conhecer a 
Póvoa e usufruir das suas mais valias. Além disso, vão ser 
desenvolvidas algumas ações de solidariedade espalhadas 
pela cidade. espera ‑se uma grande semana repleta de espírito 
de amizade e entreajuda. A Póvoa cá os espera.
Aqui têm o vídeo da Campanha do saco: https://www.face‑
book.com/leopvz

LeO CLube seNHOrA dA HOrA

Depois de terminar 2014 da melhor forma com a fantástica 
Venda de natal em parceria com o Lions Clube da senhora da 
Hora, 2015 só podia começar em grande! A primeira atividade 
“Jogos solidários – Bingo e Quiz” dia 31 de Janeiro teve direito 
a casa cheia – mais de 50 pessoas aceitaram o nosso convite e 
ajudaram o Leo Clube da senhora da Hora na angariação de 
fundos para a “Atividade das Crianças 2015”.

“Jogos Solidários – Bingo e Quiz“

Dia 21 de Fevereiro contámos com a presença do presidente 
do DMLeo115 em mais um simpático LeoCafé, animado, de 
balanço e bem doce na Gelataria spirito – Porto.






