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Deixámos marcas...
e muita Esperança

PCC Maria Avelina Angeiras
Editora

Editorial
Chegamos ao ﬁm do tempo real nesta função de editar a Lion.
Guardo na memória os comentários que fui ouvindo, ao longo dos tempos, arquivá – los – ei por conteúdos: os que ajudaram, os que elogiaram, os que nos ﬁzeram fazer ainda melhor e, numa pasta que atirarei para o esquecimento o que
não ajudou em nada, mas também não magoou, porque só nos magoa quem nós
deixamos.

Procurámos fazer o melhor com o que nos foi enviado, tudo foi publicado, atendendo ao nº de páginas. Nestes últimos números não pudemos cumprir esta norma, porque se reduziu espaço.

A todos quantos nos ajudaram a realizar a Lion, com artigos, fotos, opiniões, não
nos cansaremos de agradecer.

Ao CC Carlos Santos Costa e Governadores obrigada por terem conﬁado na
equipa e por terem dado ânimo, força e perspectivas.

Esta tarefa está cumprida e sentimos que ajudamos na divulgação do que fazemos e de quem somos.
Continuaremos todos a estar disponíveis para Servir.

Um abraço
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Dezembro Chega em Junho
Tenho a certeza que muitos Lions, tal como eu, acham que Dezembro é sempre um mês muito agitado, quando tentamos resolver tantas coisas antes do
ﬁnal do ano e das férias de Natal. Pois bem, estamos em Junho e, mais uma
vez, tento ﬁnalizar os meus compromissos antes do ﬁnal do ano Lionístico e
da Convenção Internacional. O ano passou rápido demais. Tenho ainda tantos Lions para visitar e agradecer por terem sido um Farol da Esperança.

Este ano foi repleto de bênçãos. Quando Judy e eu viajávamos pelo mundo,
pudemos observar como os Lions, ouviram o apelo para Servir. Em todos os
lugares por onde passamos, percebemos as mudanças que causamos nas
pessoas cujas vidas tocamos - uma nova esperança estampada nas suas
faces.

Sid L. Scruggs, III
PRESIDENTE INTERNATIONAL

Em Sydney pedi a todos que iluminassem o caminho de quatro campanhas
especíﬁcas de prestação de serviço. Não só centenas de clubes participaram
das campanhas, mas também ofereceram assistência quando solicitados a
ajudar no caso das catástrofes naturais. Recentemente, os seus esforços
foram observados pelo mundo inteiro quando socorreram o povo da Nova
Zelândia e do Japão.

No momento em que nos aproximamos do ﬁnal do meu mandato, Judy e eu
queremos expressar a cada um de vós os nossos sinceros agradecimentos,
pela vossa amizade, pelo vosso amor e ﬁdelidade em servir os menos privilegiados. Foi uma imensa honra servir como vosso Presidente. Decididamente, todos compreenderam o que é ser um Farol da Esperança.

A letra da música “ Somos Fieis” faz - nos lembrar do compromisso que
temos de ser ﬁeis como Lions.
“Depois das nossas esperanças e sonhos terminarem,
E que investigarem tudo o que deixamos para trás;
Quando descobrirem o que ﬁzemos e as memórias que deixámos
Que tudo isto se transforme na luz que os leva ao caminho (do serviço)
Oh, que todas as gerações percebam que fomos ﬁéis;
Que a chama da nossa devoção ilumine os seus caminhos.
Que as pegadas que deixarmos no caminho façam com que acreditem
E que as vidas que vivemos (para servir) os inspire a obedecer.
Oh, que todas as gerações percebam que fomos ﬁéis.”

Um abraço e até sempre
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Fundação Internacional

Estimado Lion:

Eberhard J. Wirfs
Presidente do Conselho da Fundação

Como Presidente do Conselho da Fundação no ano
2010/2011, tive o privilégio de evidenciar inúmeros projectos
que os Lions estão a implementar nas comunidades, no âmbito
global. Ajudei os Lions a socorrerem as famílias da Nova Zelândia após o terramoto, ﬁz uma intervenção para estudantes que
beneﬁciam do programa Lions Quest e encontrei-me com pais
e mães após terem passado por uma cirurgia para restaurarem
a visão. Além dessas maravilhosas iniciativas, participei de diversas campanhas de vacinação, quando os Lions se uniram
aos seus principais parceiros em apoio aos esforços de controle e erradicação de uma doença mortífera – o sarampo.
Carregar nos braços uma delicada criança enquanto ela
é vacinada contra o sarampo é uma sensação maravilhosa
que levarei comigo até ao ﬁnal dos meus dias.· A Fundação deve agora determinar se devemos continuar ampliando o
nosso papel na parceria do sarampo. Para ajudarmos a estabelecer um caminho a trilhar no futuro, preciso da sua opinião honesta sobre este programa. Espero que possa dedicar 10 a 15 minutos completando esta pesquisa electrónica sobre o possível envolvimento dos Lions na Iniciativa do
Sarampo.
Os detalhes sobre a Iniciativa do Sarampo e sobre o nosso
envolvimento estão destacados nas informações básicas, que
podem ser lidas no site da Associação. Será providencial que
saiba dos desaﬁos encontrados no combate à doença e como
ela afecta populações vulneráveis.
Aﬁrmamos que a sua identidade será mantida como inteiramente conﬁdencial e as suas respostas não lhe serão
atribuídas, em qualquer circunstância. Porém, para que possamos avaliar as respostas, pedimos que complete a pesquisa
no mais tardar até 17 de Junho de 2011.
Agradeço-lhe, desde já pela sua participação nesta importante pesquisa e pelo seu compromisso com a prestação de
serviço.
Cordiais saudações,
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Intercâmbio Juvenil / Campo de Juventude

Todos os anos, o Programa de Campo e Intercâmbios Juvenis do Lions Internacional possibilita que os jovens possam
partilhar de outras culturas, ajudando-os a viajar para países
onde há actividades organizadas pelos Clubes Lions. Cada
Acampamento e Intercâmbio Juvenis inclui uma estada prolongada por duas ou mais semanas em casas de famílias e campos de juventude, organizados por um de nossos muitos clubes internacionais.

Como participante, vai:
• viver com uma família num outro país;
• ter a possibilidade de conhecer pessoas da mesma idade,
vindas de todo o mundo;
• conhecer as experiências semelhantes que todos compartilhamos e as diferenças que respeitamos uns nos outros, não importa onde vivamos;

Não pode desperdiçar a oportunidade que dá uma vivência única e inesquecível. No DM115 tem havido pouca adesão
a esta actividade, mas isto pode mudar se os Clubes virem esta como uma actividade de um ano e possibilitarem a viagem a
um jovem, como prémio pelo seu desempenho. Basta pagar a
viagem, porque a maioria dos Campos são da responsabilidade dos Clubes e Distritos que os organizam. É uma questão de
se traçar este como um dos objectivos de um ano lionístico e o
jovem beneﬁciado jamais esquecerá a experiência.

CL Leonilde Carla Huber, Assessora para o Intercâmbio Juvenil,
recebeu o Diploma de Honra ao Mérito pelo trabalho desenvolvido na sua assessoria.

Tipos de Campos e Intercâmbios Juvenis
Um Intercâmbio pode ser organizado em centenas de países e localizações geográﬁcas onde existem Lions Clubes. A
maioria dos intercâmbios dura entre 4 e 6 semanas, durante as
quais o participante (com idade entre 15 e 21 anos) ﬁca com
uma ou mais famílias anﬁtriãs noutro país.
Os Campos duram 1 ou 2 semanas e reúnem jovens (com
idades entre 16 e 22 anos) do mundo inteiro. Normalmente incluem estada com uma família, que dura de 1 a 4 semanas.
Mais de 100 acampamentos do Lions ocorrem todo ano em
cerca de 39 países. As actividades incluem visitas a pontos turísticos culturais ou naturais, eventos desportivos e apresentações dos países pelos participantes do Campo.
CL Júlia Lima, Assessora para o Campo Internacional da Juventude, recebeu o Diploma de Honra ao Mérito pelo trabalho
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O Lionismo pelo Mundo
TRANSFORMAR LIXO EM TENDÊNCIA DA MODA
Com montanhas a oeste e o oceano ao leste, a cidade costeira de Kaikoura na ilha sul da Nova Zelândia é um lugar de belezas naturais. No entanto, em todo o mundo, ambientes como
esse estão em perigo e precisam de protecção.
Os Lions de Kaikoura Seaward conseguiram animar muito bem a sua
comunidade ao tratar de reciclagem e desperdício de lixo por meio do Desﬁle de Moda com Reciclados. O evento agora é considerado um ícone em
Kaikoura,” e a comunidade toda reúne - se e apoia bastante o projecto.”

Além de encorajar pessoas de todos os lugares do país a reutilizar os
materiais, esse projecto oferece ao Lions a oportunidade de se aproximar
da comunidade e promover a arte, e o próprio Lions. O projecto também levanta fundos para os programas locais, incluindo o programa de voluntários
preparados para agir em emergências.

O Desﬁle de Moda com Reciclados é aberto a todos os membros da
comunidade, oferecendo àqueles que quiserem participar a oportunidade de mostrar a sua criatividade e habilidades ou de servir de modelo para esses trabalhos de arte. Até mesmo as crianças de escolas de ensino
fundamental e médio criaram modelos para as categorias infantil e juvenil.
Ao envolver a comunidade inteira e retribuir, suprindo as necessidades locais, como ajudar a brigada de bombeiros e a guarda costeira, o clube recebeu um imenso apoio e conquistou novos membros.
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“Isso dá aos jovens um orgulho
imenso por passarem por essa
experiência na presença de
suas famílias e de toda a comunidade.”
Diane St. Claire,
Directora da escola Hapuku

“ Os fundos angariados por nós
serão utilizados, integralment,
para melhorar os serviços
locais de emergência: brigada
de bombeiros, guarda costeira,
mecanismo contra incêndio e
um helicóptero.”
Doreen Tomlin,
Lions clube de Seaward Kaikoura

“ Foi uma tarefa que me concentrou totalmente e me deu
um lugar na ﬁnal”
Aluna concorrente
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Formas de Solidariedade
MÚTUA DO DISTRITO 115 DE LIONS CLUBES
Neste ano de 2011, a Mútua e o Lionismo português teve a infelicidade de ﬁcar mais pobre ao perder
quatro Companheiros e sócios desta Instituição:
Inácio Sousa Vasconcelos do Lions Clube de V. N. de Gaia;
Francisco Peres de Araújo do Lions Clube de Paço de Arcos;
João Martins Costa do Lions Clube do Seixal;
Augusto Soares de Moura do Lions Clube de Penaﬁel.

PCC Jorge Ferreira
Presidente da Direcção

Aos familiares e às Companheiras e Companheiros dos Clubes a que pertenciam, apresentamos as
mais sinceras condolências.
“Ninguém pode ir muito longe se não começar a fazer algo pelo próximo”, assim disse Melvin Jones Fundador do Lionismo.
E fazer algo pelo próximo, compreende também estar solidário com quem está mais próximo de nós,
em momentos sempre muito dolorosos, os Lions e seus familiares.
Foi esta a razão para se fundar a Mútua, aprovada na Convenção Nacional de 1983 em Vilamoura.
É uma Instituição de Solidariedade que, por falecimento de um sócio, paga imediatamente ao beneﬁciário, por ele indicado, determinada importância, tendo já ultrapassado mais de uma centena o número de beneﬁciários.
Todos os sócios de Lions Clubes, cônjuges, genros e noras, sem limite de idade, podem ser sócios.
Não há quotas, apenas uma Jóia de entrada (consoante a idade) e o valor de uma modesta “Chamada” quando ocorre o falecimento de um associado.
Como instrumento de serviço humanitário mais do que o dinheiro reunido em horas difíceis, o estarmos solidários nesse momento também é Lionismo.
Se ainda não é sócio inscreva-se e a Família Lions ﬁca-lhe grata.

CPG ( CÍRCULO DE PAST GOVERNADORES)

Os Past Governadores desempenharam, durante um ano, funções especíﬁcas nos seus Distritos e ganharam
uma experiência que ninguém pode negar que é rica e poderá ser útil aos Lions, se bem orientada.
Ao assumir a função de Presidente do Círculo, tive um propósito especíﬁco. Dá – lo a conhecer a todos os Lions,
os objectivos, formas de apoio aos clubes através dos seus PDG e como se articula este círculo com as estruturas já existentes.
Hoje só vos queria dizer que existimos, que estamos disponíveis para apoiar, em primeira mão os Vices e Governadores em exercício, sempre que queiram esse nosso apoio e depois os Clubes.
Não pretendemos “poderes paralelos” ou ter outro estatuto que não seja o de PDG atento e disponível.
Na próxima Lion publicaremos os
nossos Objectivos e por eles poderão, cada um de vós, aquilatar
da necessidade da existência do
Círculo.
Um abraço de Amizade
PDG Tiete Santos Costa
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Prémio Nacional de Literatura

Rui Herbon recebeu o Prémio, como vencedor do Concurso do Literário, promovido pelo
DM115 e pela Fundação de Lions de Portugal no AL 2009/2010.
Na Convenção Nacional, em Coimbra, o escritor Rui Herbon recebeu, das mãos do Presidente
da Fundação de Lions de Portugal, PCC Brito Rocha, o cheque de €2000,00 por ter sido o vencedor do Concurso literário do DM115.
A PCC Teresa Gama explicou que o júri tinha apreciado a obra a concurso e que estava feliz por
ver que um jovem havia respondido ao desaﬁo dos Lions e que, em boa hora o fez, pois a sua obra
de qualidade tinha - se imposto no conjunto dos concorrentes.
O PCC Brito Rocha também se congratulou, explicando que a Fundação apoia esta actividade
do DM115, desde o início por a achar uma marca de cultura e de serviço numa outra dimensão dos
Lions.
Rui Herbon agradeceu o Prémio e explicou que era a 2ª vez que concorria a esta iniciativa promovida pelos Lions, tendo ganho também na 1º vez.
Explicou que estes tipos de Concursos são desaﬁos saudáveis sobretudo porque se ligam a
pessoas com princípios de sólida solidariedade e que também eles inspiram a vida.

A todos os Clubes se faz, desde já, o apelo que divulguem junto dos conhecidos e possíveis
concorrentes o Concurso para o AL 2011/2012.

PRÉMIO NACIONAL DE LITERATURA - LIONS DE PORTUGAL - DM115
ANO LIONÍSTICO DE 2010/2011
No dia 29 de Maio de 2011, reuniu, na cidade de Aveiro, o júri do Prémio Nacional de Literatura LIONS DE PORTUGAL,
composto pelos seguintes membros:
-Dra. Graciete Peixinho,
-Mestre Henrique de Oliveira,
-Professor Joaquim Correia,
-Professor Pedro Calheiros,
e pelo PCC CL Brito Rocha que, na sua qualidade de Presidente da FUNDAÇÃO LIONS DE PORTUGAL, presidiu.
Regista-se que se apresentaram a concurso cinco autores, todos sob pseudónimo, cujas obras haviam sido, previamente,
distribuídas pelos membros do júri.
Após apreciação dos trabalhos apresentados, entendeu o júri, por unanimidade, não atribuir, nesta edição, o Prémio a
qualquer dos concorrentes, face ao patamar qualitativo atingido em anteriores edições, garante de prestígio que se deseja
manter.
Dado o reduzido número de concorrentes que se apresentou no AL 2010/2011, entendeu o júri solicitar junto das estruturas lionísticas portuguesas que o PRÉMIO NACIONAL DE LITERATURA LIONS DE PORTUGAL seja, no futuro, profusamente anunciado, não só na fase de lançamento anual do concurso, como, posteriormente, na divulgação dos actos de premiação, sempre que ocorram.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente acta que por todos vai ser
assinada.
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Até Sempre …

Agora sim, chegou ao ﬁm o AL 2010/2011.
Não respiro fundo, porque fui respirando, em cada segundo deste ano que, Lionística e pessoalmente, passou a correr.
Compreendo o desabafo de “agora é que estava preparado para continuar…” do
DG Carlos Lopes.
Realmente, depois de meses a viver os muitos “Momentos” deste ano, posso dizer que estou mais Lion e mais “gente” na medida em que aprendi muito com todos os que partilharam alegrias, expectativas, realizações, discussões, desencantos, opiniões, pensamentos, ﬁlosoﬁas…Aprendi a humildade, a paciência, a capacidade de entender o outro, a resistência interior …

CC Carlos Santos Costa
DM115

Como disse na Transmissão de Funções, na Batalha, vou continuar disponível
para caminhar ao lado, apoiar e ajudar a nível do DM115, mas vou reolhar o meu
Distrito e, especialmente o meu Clube e sentir – me tocado pelas nossas grandes
“pequenas coisas”.

Uma vez mais, Obrigado, a todos quantos estiveram com este CNG, a todos
quantos directamente me ajudaram nas realizações e aos que tiveram paciência
para me ouvirem e me deram a sua Compreensão e a sua Amizade.

Vou continuar por aí, sempre disponível para uma boa causa, sempre pronto a
dar um abraço a quem precise dele para ter mais ânimo para continuar a ser um
voluntário especial.

Vou estar de coração aberto e, porque interiorizei bastante fundo este ser Farol
de Esperança, vou continuar a Servir com Ética, mas com esta Luz que ilumina
todos os nossos caminhos e torna as nossas acções ainda mais visíveis.

Meus amigos, até sempre!
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Seminário para Governadores e
Vice - Governadores Eleitos
AGENDA
• 09H20 - 09H53 - Chegada – Café
• 09H55 - 09H59 – Abertura
CC Carlos Santos Costa
• 10H00 - 10H14 - Reﬂexão s/Comunicação Eﬁcaz
PCC Mª Avelina Angeiras
• 10H15 - 10H29 - Estatutos dos Distritos/As alterações
PCC João Russo
• 10H30 - 10H44 - Responsabilidades dos Dirigentes
PCC Joaquim Borralho
• 10H45 - 10H59 - Pontos Fortes e Fracos DM115- Que Futuro?
PDI Rui Taveira
• 11H00 - 12H19 - DEBATE - Da Teoria à Prática (Inovação
e Criatividade)
PCC Alcides dos Santos
• 12H20 - 12H30 – Resumo e Conclusão
CC Carlos Santos Costa
LOCAL: Quinta do Fidalgo EN 1 – Batalha
DATA : 10 de Junho de 2011
OBS : Foi seguido, com rigor, o horário estabelecido. Por
uma questão de gestão de tempo, o ‘debate’ foi efectuado
depois das intervenções, sendo uma 1ª parte para esclarecimentos sobre as mesmas e uma 2ª parte aberta a outros
assuntos de interesse dos participantes. Qualquer intervenção durante o ‘debate’ procurou ser inferior a 3 minutos.
Estiveram presentes os Governadores Eleitos CL Duarte
Marques do D15CN, CL Nuno Ferrão do D115CS, CL Isabel Morais, Vice – Governadora do D115CN e CL Frederico Burnay Vice – Governador do D115CS e o CCE Américo Ribeiro.

Transmissão de Funções do D115CN
Intervenções do DG Carlos Lopes e do DGE Duarte Marques

Transmissão de Funções do D115CS
Intervenção do DGE Nuno Ferrão

Entrega de Placas:
LC Coimbra
LC Vila de Rei
LC Montijo
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Transmissão de Funções
Como é já um hábito instalado, o CNG promoveu a Transmissão de Funções conjunta, na Batalha, no dia 10 de Junho, estando presentes cerca de 170 Lions e
familiares.
Reinou um clima de alegria, um espírito de pura confraternização e via – se que
as pessoas estavam felizes pelo ano que estava prestes a ﬁndar, no calendário
lionístico.
Infelizmente o DG Pierluigi não pode estar presente, porque teve de ser internado
de urgência o que foi lembrado com votos de rápidas melhoras por parte do CC
Carlos santos Costa, representando todos os Lions do DM 115.
Também coube ao CC Carlos Santos Costa homenagear o CL João Costa do LC
do Seixal, pois falecera nessa manhã, os companheiros ﬁzeram um comovido minuto de silêncio.
A Sessão foi entregue à PCC Maria Avelina Angeiras que lhe imprimiu um ritmo agradável, onde
houve espaço e tempo para conversar e os vários
momentos das transmissões bem encadeados e
com destaque.
O 1º momento pertenceu ao Presidente do DM
Leo, CLeo Frederico Maia que agradeceu a todos
quantos o apoiaram nos dois anos em que tentou fortiﬁcar os laços entre Lions e Leos e fortalecer também os Clubes Leos, congratulando – se
com a refundação e fundação dos que passarão
a existir no CN.
Transmissão de Funções do DM115

Seguiu – se o CPG – Círculo de Past Governadores , tendo o PDG Luís Ventura
passado o testemunho à PDG Tiete santos Costa que se comprometeu a divulgar o que é esta estrutura e o que pretende ser no DM115.
De seguida foi a vez da Transmissão do D115 CN, tendo o DG Carlos Lopes manifestado a sua felicidade por ter sido Governador e ter aprendido tanto com os
Clubes que , neste momento, é que se sentia preparado para um ano de exercício. O DGE Duarte Marques, mostrou entusiasmo no ano que aí vem, destacando
o Lema que será comum aos dois governadores e que é o do PI “ Eu Acredito”.
Como não estava o DG do D115CS, coube ao DGE Nuno Ferrão falar um pouco
dos objectivos para o seu ano e das expectativas que já colocou para os atingir.
Intervieram pelos Distritos o PDG Rui Caldevila e o PDG Vítor Melo para que a
sessão não fosse alongada com intervenções dispersas.
Por ﬁm o CC Carlos Santos Costa homenageou Lions e Clubes que se destacaram no Serviço e entregou a bandeira do DM ao CCE Américo Ribeiro que fez a
sua intervenção e encerrou a sessão.
Uma vez mais o LC Leiria está de Parabéns pela organização.
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94ª Convenção Internacional
A 94ª Convenção Internacional de Lions Internacional teve a sua primeira sessão plenária na quarta-feira (6 de Julho) conduzida pelo Presidente Internacional Sid Scruggs.
Durante a plenária o Presidente fez um resumo do seu relatório de viagens e realizações, destacando as Campanhas
Globais de Actividades de Serviço que foram realizadas com
muito sucesso pelos Clubes.
O Prémio Humanitário do Lions deste ano foi entregue a
Franklin Graham, que entre os reconhecimentos prestados
pela Associação, recebeu um cheque de US$ 200 mil dólares para contribuir com o serviço humanitário desenvolvido
pela organização Samaritan’sPurse do qual é o Presidente.
O vencedor do Prémio do Cartaz da Paz 2010-2011 foi
apresentado pelo Presidente Scruggs que lhe entregou uma
placa de reconhecimento e um cheque de US$ 5 mil dólares. RajPhairembam, tem11 anos de idade e é natural da
Índia.
O evento culminou com a Cerimonia das Bandeiras tendo sido apresentadas as 206 bandeiras de países onde o
Lions está presente. Uma rápida e belíssima apresentação
com o apoio da tecnologia foi proporcionada aos presentes.
No ﬁm desta sessão inicial, houve o Almoço dos Companheiros de Melvin Jones durante o qual o Presidente do
Conselho Director de LCIF EberhardWirfs prestou muitos reconhecimentos aos Companheiros, Clubes e Distritos que
apoiaram a Fundação de Lions Clubes Internacional nesta sua gestão. Além disso, uma Companheira Lion da Índia
fez uma doação de 1 milhão de dólares. Essa Companheira
já havia doado anteriormente 3 milhões de dólares, completando agora 4 milhões de dólares. A maior doação individual
que a Fundação já recebeu.
O Desﬁle foi, como sempre sumptuoso, criativo e apelativo. É interessante como , cada ano, os países se entregam à preparação das suas representações e se esmeram
para ganharem os “Prémios” que são disputados com alegria contagiante.
Às vezes bastam as roupagens coloridas, a música, os
cantares …
Quem nunca esteve num acontecimento destes deve
programar uma presença. Comecem já para o ano poderem
usufruir de momentos inesquecíveis.
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Seattle, 04-08 Julho 2011

O Grupo de Lions portugueses não
foi numeroso, como é costume, mas
foi representativo:
O DIE Joaquim Borralho e Companheira São Pedro, o DG do CS Nuno
Ferrão e sua esposa, CL Ana Maria, o
DG Duarte Marques e sua esposa, CL
Teresa, o PCC Carlos Santo Costa e a
PDG Tiete, o PCC Jorge Ferreira e a
CL Aida, o 1º Vice Governador Frederico Burnay e a CL Isabel, o PDG Rui
Caldevila e a CL Anabela, o CL Manuel
Mota e a CL Joana, o CL António Rodrigues e a CL Maria Emília, o CL José João campos Cunha e a CL Maria
Francisca e a ﬁlha Teresa Cristina.
Como sempre viveram a experiência de “um banho de gentes vindas de
todos os cantos da terra.” O desﬁle colorido e animado, os momentos de Assembleias Magnas, os jantares convívio, a partilha com os Lions do Brasil
… tudo enriquece quem vai, quem está com o intuito de viver por dentro o
acontecimento.
Mais do que muitas palavras, teremos as fotograﬁas que falam por si
mesmas.
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FIM DE MANDATO?

DG Carlos Lopes
D115 CN

Fim de mandato é tempo de balanço. Mas o balanço lembra-me gráﬁcos, números e estatísticas comparativas. De um lado o DEVE, do outro o HAVER. Lucro ou
prejuízo? Continuar? Investir? Ou acabar? Os números, de facto, não têm alma, não
têm vida. São impessoais na sua objectividade. Sobretudo, não são pessoas. E é de
pessoas que me apetece falar, não de coisas. Por isso vou tentar escrever esta minha última fala enquanto Governador das pessoas que conheci, das amizades que
cimentei, das contradições que vivi, dos LIONS de corpo inteiros e, também, dos
LIONS que o não devia ser. Sobretudo das pessoas que não sendo LIONS de cartão, são LIONS de coração.
Nesta minha vivência de um ano de Governador posso aﬁrmar, com a experiência que aprofundei, que os Clubes foram, na sua generalidade, o que de melhor vi
e vivi neste Distrito 115CN. Conheci gente nova extremamente preocupada com os
problemas e necessidades dos outros e, sobretudo com o sofrimento estampado
na cara por não conseguirem tempo, espaço e meios para ajudar as pessoas com o
mínimo de que elas precisam para ter uma vida humana. Perceberam como é importante falar dos direitos humanos e, sobretudo, como é imperativo ajudar a colocá-los
ao alcance de cada pessoa. Mas também aprenderam, com a experiência que o trabalho lhes deu, que as grandes carências não se resolvem, mas vão-se resolvendo;
não têm um ﬁm, mas vão-se modiﬁcando nas suas formas de expressão à medida
que pequenas soluções vão surgindo; que não há soluções milagrosas, mas um caminho para percorrer.
Vi, também, pessoas mais idosas, fechadas, porque encontraram no Clube o receptáculo dos seus queixumes, alegrias e tristezas e não querem partilhar com mais
ninguém esse ninho de cumplicidades com medo de o perder e de, se isso acontecer, ﬁcarem mais sós.
Vi Clubes que quase nunca reúnem formalmente, mas se encontram para preparar e distribuir os cabazes de alimentos no Natal ou na Páscoa, as visitas aos mais
necessitados, ou organizar a colheita de alimentos no Banco Alimentar. As actividades de SERVIÇO mantêm-se vivas, como que interiorizadas no consciente colectivo
do grupo, mesmo que se não encontrem nas reuniões formais, daquelas que “exigem bandeira e leitura do código de ética”
Vi muitos Clubes empenhados na organização das colheitas de sangue, actividade com a qual os LIONS se identiﬁcam em muitas regiões do Norte do país e senti a
sua incredulidade e indignação quando uma notícia, mal aﬁnada, aﬁrmou que metade do sangue se perdia por incapacidade de utilização. Não podia ser! E foi com alívio que receberam e perceberam a explicação que lhes dei. E, sobretudo, foi com
alegria e determinação que se apressaram a esclarecer os dadores que haviam arranjado, fazendo-lhes compreender que tal notícia não era verdade na versão que alguns órgãos de comunicação veicularam.
Vi LEOS muito animados e barulhentos, mas plenamente convictos da sua adesão ao lionismo e da sua vontade em servir, na vivência plena de que o SERVIR e
o SER são faces da mesma moeda e, em certa medida, complementares. Isto é,
quem não serve não é, e vice-versa, quem não é também não sabe servir.
Vivi muitos jantares, daqueles que todos nós dizemos mal porque demorados,
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MANDATO PARA SEMPRE...

por vezes inoportunos (para nós, claro!) e muito repetitivos e formais. Mas
que nenhum Clube dispensa. Para cada Clube, o seu Jantar de Aniversário
é único e é diferente. Os outros poderiam não fazer-se, mas o do seu Clube não, esse é vital. A minha aprendizagem com os jantares acabou por me
ensinar a gostar deles. Aprendi a encará-los, não como mais um aniversário,
mas como um encontro no ﬁm da Jornada, para descansar, para conviver e,
sobretudo, para partilhar experiências.
O jantar em Bragança, em que os Clubes de Bragança e Macedo de Cavaleiros se juntam, foi de extrema importância para mim e de profunda aprendizagem. As famílias juntam-se e trazem
os ﬁlhos que, com os bombos e gaitas
de foles, animam a festa e o baile que
se organiza no ﬁm. Foi um ﬁm de festa alegre em que o povo LION festejou
e compartilhou o êxito do trabalho do
mês: um trabalho árduo, empenhado e
desinteressado na satisfação de carências em creches infantis (crianças), em
lares de idosos (terceira idade) e nas
casas das pessoas mais necessitadas
com cabazes de alimentos.

de e noticiam-na. Os de dimensão nacional, mais interessados em noticiar
as desgraças do mundo global, a crise ﬁnanceira em Portugal, a incapacidade dos políticos ou o último contrato
do Cristiano Ronaldo, optam por ignorar-nos. Não lhes interessam as pessoas. Basta-lhes o sensacionalismo!
A dimensão internacional do lionismo também a vivo nos Clubes. O projecto de recuperação da Casa da Estela, protagonizado pelo LIONS Clube da Póvoa do Varzim e pelos LIONS
Clube de Famalicão, é um bom exemplo da comparticipação da Fundação
LIONS Internacional em projectos nacionais, como o atesta o donativo de
75.000$. O combate à ambliopia na
Divisão 8 é outro bom exemplo. Estão
na forja, já em adiantado estado de desenvolvimento, as acções de cooperação e ajuda dos nossos Clubes LIONS
com Moçambique, Guiné-Bissau e Angola, onde iremos ajudar a fundar novos Clubes.
Gastei já parte substancial do espaço que me foi concedido a falar das
pessoas, dos seus problemas e das

soluções que se equacionam. O triplo
do espaço seria ainda necessário para se falar do que ainda se não referiu.
Os números, vamos deixá-los para os
relatórios. A VIDA que ajudámos a melhorar é que nos move. E é este hino à
VIDA que queremos cantar:

A vida
quando é vivida
com a alegria do SERVIR!
É fonte,
é água viva
que gera nova vida
e dá sentido ao porvir

FIM DE MANDATO? Não! Apenas
ﬁm de uma etapa e início de outra do
MANDATO PARA SEMPRE ...
Aprofundemos a vida dos Clubes,
aprendamos com ela a essência do lionismo. Seremos mais LIONS e, seguramente, melhores LIONS.

Um abraço, até sempre

A ligação dos Clubes a instituições
da cidade foi um dos dados que mais
me entusiasmou e com o qual mais me
identiﬁquei. Foi muito comum conhecer e falar com Presidentes de Câmara e com outros representantes da sociedade civil, nomeadamente bombeiros, misericórdias, agremiações culturais e desportivas. Nada mais entusiasmante e consolador para um dirigente LION do que ouvir representantes dessas instituições falar dos LIONS
e do muito que a sua cidade lhes deve. Sem o lionismo a cidade seria mais
pobre, mais infeliz. Os meios de comunicação locais conhecem essa realida-
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Farol de Esperança
Dando continuidade aos objectivos traçados que visam apoiar projectos empreendidos por Instituições com credibilidade e com capacidade de execução, o
LC da Boavista patrocinou a I Gala do Grupo de Fado Académico da Universidade do Porto que se realizou no passado dia 17 de Junho no Museu Nacional de Soares dos Reis e cuja receita reverteu a favor da Crescer Ser - Associação Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família.

Esta foi mais uma iniciativa da qual o Lions Clube da Boavista muito se orgulha e que superou todos os seus propósitos. E isto deveu-se não só pelo fantástico espectáculo de Fado, maravilhosamente interpretado, mas também pela
mestria com que este grupo de jovens empreendedores organizou este evento e
recebeu os seus convidados.
Após um jantar volante, fomos brindados com uma visita cultural ao Museu
muito bem guiada e que agradou todos os presentes. Depois já com o Auditório
do Museu Soares dos Reis completamente cheio, deu-se início à I Gala do Grupo de Fado Académico da Universidade do Porto com a participação especial
do Grupo de Fados da Associação dos Antigos Orfeonistas da Universidade do Porto, seguindo-se a actuação dos anﬁtriões, Grupo de Fado Académico da Universidade do Porto e de mais 3 grupos convidados do OUP: o Grupo
de Cante Alentejano, o Grupo de Danças Etnográﬁcas e do Grupo de Cantares de Maçadeiras. Para fechar com chave de ouro essa noite recheada de encantamento e de emoções, a Dr.ª Ana Moutinho foi chamada ao palco para receber um cheque relativo à receita de bilheteira, (num valor que superou o espectável) assim como cabazes resultantes da colecta de produtos alimentares e de higiene que o publico em geral ofereceu à entrada do Museu,
Foi deste modo, numa exemplar e profícua parceria, sob a batuta do Orfeão
Universitário do Porto, que os Lions Clube da Boavista, a Barloworld STET, o Wall
Street Institute (Boavista) conseguiram ajudar monetariamente e em géneros a
CrescerSER, aproveitando através da divulgação desta Gala de Fado, para sensibilizar o publico em geral, seus convidados, para a necessidade de se apoiar esta
causa, dando a conhecer a instituição, seus propósitos e seus representantes.
Realçamos ainda que toda a divulgação deste evento foi feita através de diversos canais como o Canal Universidade do Porto, o Porto Canal, Cartazes Oﬁciais e Flyers espalhados pelos Pólos Universitários, Associações de Estudantes,
Federação Académica do Porto, Facebook do Museu Nacional de Soares dos
Reis / Orfeão Universitário do Porto / Reitoria da Universidade do Porto / Blog
e Facebook do Lions Clube da Boavista, atingindo os universitários das 14 Faculdades da Universidade do Porto e o público em geral, numa massa estimada
em cerca de 30 mil pessoas, segundo os dados oﬁciais
dos respectivos canais e sites mencionados.
Terminamos com um abraço especial ao Grupo
de Fado Académico da Universidade do Porto! Foi
com grande prazer e honra que nos associámos à vossa “causa”!
Bem hajam pela oportunidade que nos deram e …

até sempre…!
CL Anabela Caldevilla
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D115CN

O LC DO PORTO, na sua vertente cultural, divulgou a Exposição das Camélias,
realizada na Biblioteca Almeida Garrett
nos dias 5 e 6 de Março e a Exposição
das Orquídeas nos dias 18 e 19 de Março
e esteve presente nestas exposições.
Colaborou com a Fundação Portuguesa de Cardiologia no seu Peditório Anual
que se efectuou durante todo o mês de
Maio e fez-se representar no jantar anual
que se realizou no Casino de Espinho.
No dia 28 de Maio realizou um passeio de convívio à Casa Museu Guerra
Junqueiro aonde foi projectado um interessante ﬁlme sobre a cidade do Porto na
Fundação Guerra Junqueiro.
O clube também esteve presente na
Corunha no jantar de aniversário do “Clube de Leones La Coruna Marineda” com
o qual se irmanou. Este evento decorreu
num ambiente festivo de convívio e amizade no Hotel Mélia Maria Pitta..

LC DE ÁGUEDA - Efectuada colheita de sangue em colaboração com o grupo de dadores de sangue do concelho de Águeda – 36 Dádivas.Nas instalações da EEE – Empresa de Equipamento Eléctrico, em colaboração com o
grupo de dadores de sangue do concelho de Águeda, foram recolhidas 38
Dádivas.Campanha “Eu Sou Vigilante da Floresta” – O Clube levou 150 crianças das escolas do concelho a visitar os Bombeiros Voluntários de Águeda e
confraternizar com os mesmos.
Efectuada Recolha de Sangue – 48 Dádivas.
LC DE AROUCA - Realizaram-se, extraordinariamente, seis colheitas de
sangue nas Freguesias de Burgo, Escariz, Chave, São Miguel do Mato, Urrô/
Várzea e Tropeço com um total de 482 Dádivas. Realizaram-se duas colheitas de sangue nas Freguesias da Vila de Arouca e na Escola Secundária de
Arouca com um total de 159 Dádivas.
LC DE GUIMARÃES - O Clube visitou a Companheira Maria dos Anjos Salazar que se encontra num Lar. Foi bom rever a Companheira e amiga muitíssimo bem instalada, com muita energia e a alegria que sempre dela irradia.
Foi aproveitado este momento para fazer uma visita a todos os utentes deste
Lar, levando-lhes um pouco de afecto, carinho e solidariedade.
Foram oferecidas mais duas próteses mamárias no valor de 141,04€; Exposição sobre o “Cartaz da Paz”, que esteve patente desde o dia 06 até
ao dia 13 de Junho no Museu Alberto Sampaio. Muitíssimo bem organizada pela Conselheira Leo, CL Albertina Amaral. No dia 12 houve um “Porto de Honra”,com presença dos alunos envolvidos neste projecto, assim como professores, Pais, Lions e Leos. Aos alunos premiados foi-lhes oferecido
um livro e um certiﬁcado de participação. Um dos cartazes teve uma Menção Honrosa a nível do Distrito 115CN, sendo o trabalho da Escola E.B. 2,3
D. Afonso Henriques. Foi muito gratiﬁcante ouvir a aluna que teve a Menção
Honrosa dizer: “Foi a primeira vez na minha vida que tive um prémio”.
São todos estes exemplos que nos motivam, a nós Lions, na nossa missão
de SERVIR.O Clube esteve presente na inauguração da EXPO GUIMARÃES.

F A LTA
TEXTO

A convite da Fundação Cidade de Guimarães e da Tempo Livre, o Clube este representado no evento sobre a promoção e dinamização de Guimarães
2012 Capital Europeia da Cultura, que teve lugar no Castelo de Guimarães.
Este evento contou com a presença de 2012 crianças de 12 anos, das Escolas do Concelho de Guimarães e Vizela, que deram vida ao logótipo da
Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura e teve ainda a largada de 2012
pombos. Foi simplesmente fantástico; também esteve representado nas actividades de encerramento ao ano lectivo da UNAGUI – Universidade do Autodidacta e da Terceira Idade de Guimarães.
LC DE ÍLHAVO - Entrega de bens alimentares à família carenciada apoiada
mensalmente pelo clube; de comida para animais; de produtos hortícolas à
mesma família de desempregados com adolescentes; compra e entrega de
alimentos a uma família com duas crianças apoiada mensalmente pelo Clube; visita à MATERNURA – Associação de apoio à infância e maternidade –
visando estabelecer protocolo de cooperação
LC DE MACEDO DE CAVALEIROS - Em estreita colaboração com o Instituto Nacional de Sangue o Clube promoveu mais uma Colheita de Sangue
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Farol de Esperança
que decorreu nas instalações da Associação Comercial e Industrial de Macedo de Cavaleiros tendo sido obtidas 51
Dádivas.
LC DE PAÇOS DE FERREIRA - Colheitas de Sangue:
Lamoso, com a presença de 89
Dadores.
Freamunde, com a presença de 179
Dadores.
Radelfe, com a presença de 65
Dadores.
TOTAL :333 DÁDIVAS DE SANGUE
LC DE SANTA JOANA PRINCESA Cartaz da Paz” -Uma vez mais, a participação dos nossos alunos no concurso promovido pelo Lions Clubs Internacional obteve destaque através da
Menção Honrosa atribuída ao trabalho da autoria de Maria Ruivo e Daniel
Amaro (7ºA). A iniciativa, com imensa
participação, foi dinamizada no Agrupamento no âmbito da disciplina de
Educação Visual com coordenação
da Prof. Rosário Soares, presidente do
Lions Clube de Santa Joana Princesa.
Parabéns a todos os participantes!
O Clube realizou mais uma recolha de
sangue, apoiada pelo IPS de Coimbra,
à qual compareceram 76 dadores voluntários, tendo sido recolhidas 63 unidades de sangue.
Por convite da Irmandade de Santa Joana Princesa, o Clube participou
na procissão de Santa Joana Princesa,
padroeira da cidade de Aveiro, dia este
que é igualmente o dia da cidade.
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No decurso do jantar mensal, teve lugar a cerimónia oﬁcial de REFUNDAÇÃO DO LEO CLUBE DE SANTA JOANA PRINCESA, constituído por 10
jovens.
Com o objectivo de apoiar o Centro de
Emergência Infantil da Caritas de Aveiro, o Clube organizou, no Teatro Aveirense, um espectáculo musical em
que, com o apoio da Orquestra Sinfónica Filarmonia das Beiras, actuaram
gratuitamente os artistas Vitorino e Janita Salomé. Para o mesmo ﬁm foi ainda possível angariar alguns patrocínios,
pelo que o resultado ﬁnal, ainda não
completamente apurado, irá ser muito
razoável.
O Clube organizou no Centro Comercial Glicínias, com o apoio da ACTIVA – Serviço de Apoio Domiciliário e
das Ópticas OPTIVISÃO e MULTIÓPTICAS, uma acção que foi designada como “MÊS DO CORAÇÃO”, que decorreu entre as 10 e as 20,00 horas, no
decurso do qual foram efectuados 68
Rastreios de Visão e 143 Rastreios da
Tensão Arterial, Glicemia e Índice de
Massa Corporal que se pode considerar ter sido um verdadeiro êxito dada a
aﬂuência veriﬁcada.
LC DE SÃO JOÃO DA MADEIRA - O
II Rolcar (corrida de carros de rolamentos) de S. João da Madeira que o Clube organizou, teve um grande êxito.
LC DA SENHORA DA HORA - No
âmbito da actividade “Eu Sou Vigilante da Floresta” o Clube levou aos Bombeiros Voluntários de S. Mamede de

Infesta 200 alunos do 4º ano do Ensino
Básico da Senhora da Hora, a quem foi
oferecido um lanche e um boné com o
logótipo dos Lions.
Distribuídos cabazes mensais de alimentos, no valor de 2.900,00€, a 50
famílias carenciadas; foi feito o empréstimo de uma cadeira de rodas; o Clube
esteve representado nas reuniões da
Comissão Social de Freguesia da Senhora da Hora; O Clube esteve presente na Tocha, num convívio que teve lugar de 20 a 21 de Maio, “As Crianças
na Floresta”, promovido pelos Leos de
Portugal e que reuniu crianças de várias Instituições de Solidariedade Social e Clubes Leo, entre os quais, o Leo
Clube da Senhora da Hora.
LC DE VAGOS - promoveu mais uma
acção relativa à Campanha “Eu Sou Vigilante da Floresta”, que contou com
o apoio da Câmara Municipal de Vagos. Estiveram envolvidos cerca de
uma centena de alunos, pertencentes
às E.B.1 de Ouca e Vigia, do concelho
de Vagos, que visitaram as instalações
do Quartel dos Bombeiros locais. Por
elementos deste corpo activo foram
dadas explicações sobre o funcionamento das várias valências da Instituição, tendo a acção terminado com um
simulacro de incêndio na parada do
Quartel. No ﬁnal foi servido um lanche
a todos os intervenientes na acção.
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Solidariedade
Solidariedade.
Uma palavra tão curta, tão pequena, inversamente proporcional ao
seu signiﬁcado.
Uma só palavra, que convertida em acto transforma, ou ajuda a
transformar algo. Por uma vezes ..uma vida …

Há dias, aproveitando um tempo livre de que dispunha e de uma necessidade que
se impunha, aproveitei para viajar até ao Norte de Portugal.
Das suas tão faladas belezas naturais recaiu como escolha de destino o Gerês. Verdes montes, límpidas aguas, sossego, simpatia e cultura, todos os ingredientes estavam
reunidos para que de facto se proporcionasse um ﬁm de semana descansado deste tur-

CL Marta Pinto
LC da Boavista

bilhão habitual que nos rodeia. Assim estava anunciado, assim seria o meu plano para o
ﬁm de semana.
Falar da Serra do Gerês e não passar pelo Parque Natural da Peneda Gerês seria de
facto inconcebível, e como tal, para lá me dirigi. Confesso não ter sido da melhor forma,
da forma mais saudável e indicada mas o tempo reduzido de que dispunha e a ânsia
que tinha em conhecer essa região levaram-me a fazer essa visita de automóvel.
Pois qual não foi o meu espanto quando, a dada altura, do meio do nada, me apercebo que teria que parar e proceder a um pagamento de uma taxa numa portagem muito pouco virtual. A primeira reacção, tão típica nestes casos, foi de indignação. Como se
justiﬁcava um cidadão nacional, contribuinte, cumpridor no que ao estado diz respeito,
ter que pagar uma portagem no meio de um espaço que considero meu por direito?
Paga a dita taxa, de alguma forma contrariada, prossegui o meu caminho. Metro
após metro, quilómetro após quilómetro, fui pensando na razão pela qual tinha dispendido esse valor, reduzido é certo, ao mesmo tempo que ia desfrutando da beleza que me
rodeava, do massajar da minha alma, da lufada de ar fresco que me embriagava o espírito. A estação de rádio até então ligada tornou-se ruidosa, não pelo conteúdo musical nem tão pouco pelo volume a que estava, mas pela perturbação da tranquilidade a
que me tinha entregue. Tudo começava a fazer sentido. O pouco que eu dera proporcionava um momento único para mim de satisfação, contribuindo também para a preservação do meio que me envolvia.
Com o singelo valor pago, estava-me a fazer bem… fazendo o bem.
E esse é o sentimento que eu vivo, que experimento ao fazer parte da grande família LION…
Todos nós, a dada altura, nos deparamos com um pedido de auxilio ou simples pedido de contributo. A forma com que lidamos com esse pedido, esse sim, varia. Da incompreensão inicial, do sentimento que temos em julgar a efectiva necessidade levamnos por vezes a cometer erros de apreciação e condicionar o nosso contributo, o nosso gesto solidário. Nem sempre o valor é importante, mas é de facto extraordinário como um simples acto solidário pode proporcionar a quem necessita algo de verdadeiramente signiﬁcativo, uma melhoria real, um amenizar de um problema. Bem vistas as coisas, é também nestas alturas que quem contribui desfruta da beleza do acto, massaja a
alma e obtém uma lufada de ar fresco que nos embriaga o espírito.
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Últimas Palavras...
Aquando do Curso para Governadores que ﬁz em Sydney, imediatamente antes de tomar posse como Governador do D115CS no AL que ora ﬁnda, fui solicitado a traçar objectivos e a delinear estratégias para conseguir atingi-los. Nos objectivos, que então considerei, previa o aumento líquido de sócios
e a criação de dois novos Clubes. Sabia, no entanto, dado o envelhecimento progressivo da idade média da generalidade dos sócios, quão difícil seria proceder à admissão de novos sócios, na maioria dos
Clubes existentes.
Piereluigi D’Avila
DG 115CN

Sabia ainda do risco que corriam alguns Clubes, em virtude de não terem conseguido renovar as
suas Direcções em anos anteriores sucessivos. Na verdade, recebi logo de início, como “presente” de
entrada no meu exercício, o encerramento de um Clube no desertiﬁcado Alentejo, o Clube de Vila Viçosa. Foi assim com redobrado regozijo que acolhi a transformação do Núcleo de Grândola, do LC de Setúbal, no novo Clube de Grândola, com Carta Constitutiva de 25 de Março. Essa dinâmica havia de perpassar todo o Distrito ao longo de todo o Ano Lionístico. Assim, da Região C, o Clube de Oeiras criou
um Núcleo em Tomar, aquando da minha visita oﬁcial ao Clube e que viria a constituir-se como Clube
Tomar Templários com Carta Constitutiva de 8 de Junho. Igualmente na Região D, o Clube Lisboa Mater, dando sinal de inesperada renovação e vigor, cria o Clube Estoril Palácio com Carta Constitutiva do
mesmo dia 8 de Junho, recebendo assim a Divisão 5 o Clube que havia já alguns anos lhe faltava. A cereja em cima do bolo viria, todavia, dos Açores. Da Região G se criou mais um Clube, a 2 de Junho,
desta vez na Ilha do Corvo, com Carta Constitutiva já emitida a 28 Junho. Também conta o Distrito com
mais um Clube Leo, o dinâmico Leo Clube de Setúbal, a quem entreguei a Carta Constitutiva no dia 13
de Julho. Foi ainda com grande satisfação que constatei que alguns Presidentes de Clubes do nosso
Distrito, nomeadamente em Coimbra, Parede, Belém e Estoril, são antigos Leos.
Não cabe aqui referir as maravilhosas iniciativas e actividades lionísticas que me foi dado conhecer e
muitas vezes presenciar.
Queria ter podido referir e reconhecer, todas e cada uma na última reunião de Gabinete. Mas diz-se
em Portugal “o homem põe e Deus dispõe”… Na véspera da transmissão de funções, como é sabido
de muitos, entrei de urgência no Hospital, onde me mantive três longas semanas. Aqui, a par da gravidade das situações que se foram sucedendo, recebi o apoio, o conforto, a amizade, fruto daquele companheirismo verdadeiro e profundo, de muitos e muitos Companheiros e Companheiras que, de muitas
formas se tornaram tão próximos e tão presentes. De todo o Distrito CS e também do CN recebi manifestações sentidas que, comovido, agradeço.
Liderando, servi com dedicação e entusiasmo. Ao novo Governador Nuno Ferrão e ao seu Gabinete
ofereço a minha colaboração sempre que necessária e solicitada. Será certamente, um óptimo AL. EU
ACREDITO!

20 Jun 11
THE LION

DistritoDistrito
Múltiplo
115
Múltiplo
115

Farol de Esperança D115CS
VISITA DO GOVERNADOR AO LC PÉROLA DO
OCIDENTE NOS AÇORES
O LC DAS FLORES – PÉROLA DO OCIDENTE – teve
a honra de receber a visita do nosso Governador, Pierreluigi
D’Ávila, acompanhado pela sua esposa, Teresa D’Ávila, pelo
Presidente da Região, Gualter Dâmaso e esposa, pelo Past
Governador, Edmundo Lima, e por quarenta companheiros,
entre eles presidentes e membros, dos Clubes Lions de Vila Franca, Rabo de Peixe, Lagoa, Ponta Delgada dos Açores, e Lisboa Mater.
Os dias 1,2,e 3 de Junho foram efectivamente vivenciados com entusiasmo, pois a visita de tão nobre comitiva só
nos pode deixar renovados e inspirados para a nossa caminhada diária no Lionísmo. Nestes dias, tivemos as jornadas lionísticas em que se partilharam ideias e experiências
únicas que ilustram o nosso lema “Nós servimos”. O Clube
Lions Pérola do Ocidente viu as suas ﬁleiras rejuvenescerem
e revigorarem.
Ao longo destes dias decorreram diversas actividades,
desde uma degustação de produtos locais no Moinho do
Rei, passando pela nossa Assembleia, visitas e passeios pela Ilha e pelos locais mais emblemáticos devido à sua história, como é exemplo o museu da Fábrica da Baleia, o núcleo museológico das Lajes e a sua Fábrica de Manteiga, o
Centro Interpretativo Ambiental do Boqueirão, a inesquecível Rocha dos Bordões, ex-libris da Ilha, enﬁm … até culminarmos no nosso sarau cultural, preenchido com declamações de poetas locais, tuna de Escuteiros e fado na voz de
Armando Meireles, com jantar de Sopas de Espírito Santo e
queijo da Ilha, tradição bem açoriana.
Aqui cedemos algumas fotos que realçam o companheirismo excepcional que todos os participantes revelaram
e vivenciaram. Um bem-haja a todos os que connosco tornaram estas jornadas num momento inolvidável para os que
se encontram no ponto mais Ocidental de Portugal.

O LC ALMADA TEJO realizou mais uma Festa dos Sabores
pelo 6º ano consecutivo. A VI Festa teve de novo lugar nas instalações da Escola Secundária de Cacilhas gentilmente disponibilizadas pela Direção da Escola.
Este ano estiveram presentes cerca de 91 pessoas entre companheiros, amigos e convidados. De novo os nossos companheiros e companheiras esmeraram-se nas artes culinárias e os
petiscos foram bons e variados.
A Campanha de Rastreio Visual que há já alguns anos o Lions
Clube Almada Tejo realiza nas escolas do concelho de Almada,
em colaboração com o Instituto Português de Prevenção Visual, decorreu este ano entre os meses de Março e Maio: 1100
testes de visão.
O Passeio Cultural e de Companheirismo reuniu um grupo de
companheiros e amigos em visita à vila da Trafaria.
À AARF (Associação Almadense Rumo ao Futuro para Deﬁcientes Adultos Profundos) : 2.270,00 euros.
Receita líquida obtida com o espetáculo do “Convento dos Capuchos” dedicado ao cancioneiro tradicional português que decorreu no Forum Romeu Correia, em Almada. A entrega feita na
pessoa do Dr. António Rocha, presidente desta Associação .
Ao CSPA (Centro Social Paroquial de Almada) : 1.800,00 euros.
À APPV ( Associação Portuguesa de Prevenção Social): 600,00€.
Núcleo de Laringectomizados do Hospital Garcia de Orta da Liga Portuguesa Contra o Cancro : 2.850,00 euros
Resultado líquido da II Gala do Dia Mundial da Voz realizada na
Academia Almadense no dia 16 de Abril, levada a efeito em parceria com o Serviço de Otorrino do Hospital Garcia de Orta e
com o apoio da Câmara Municipal de Almada.
No âmbito da II Gala do Dia Mundial da Voz oferta através duma
ﬁrma (A.M. Gonçalves) de um veículo para apoio domiciliário ao
Núcleo de Laringectomizados do HGO.
Oferta de um fogão ao CSPA (Centro Social Paroquial de
Almada)
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Farol de Esperança
VI SARAU DE GINÁSTICA LIONS DE SOLIDARIEDADE
O Sarau de Ginástica Lions é já bem conhecido da comunidade gímnica e é com visível satisfação que os Clubes de Ginástica aceitam o nosso convite de participação, auxiliando-nos assim, de forma altruísta e abnegada, a conseguir atingir o
objectivo de angariar fundos para que as crianças da Casa de Acolhimento Quinta de S. Miguel possam usufruir de praia no
Verão.
O Sarau é possível graças à parceria que o LC DE AMADORA tem com a Associação Académica da Amadora, que nos
cede graciosamente as suas instalações, colabora na organização e, naturalmente, participa também, abrindo e encerrando
o evento com as suas exibições.
O apoio que a Câmara Municipal da Amadora nos tem dado desde o primeiro ano, tem sido também uma mais-valia
que muito contribui para a forma acolhedora como recebemos os ginastas e os professores.
A preparação do Sarau é muito cuidada e intensiva, e começa cerca de dois meses antes.
Este ano contámos com a presença de 17 Classes de Ginástica, em representação de outros tantos Clubes Lions, num
total de 400 atletas e 21 professores.
No início do espectáculo, e como vem sendo habitual, teve lugar o desﬁle de todas as Classes participantes, que eram
portadoras do seu próprio estandarte e da Bandeira Lion do Clube que representavam. Com todas as Bandeiras em riste,
soou então o Hino Nacional que o público e os atletas entoaram em perfeita sintonia, tornando o momento particularmente emotivo.
Este ano, e pela terceira vez em seis anos, tivemos também no desﬁle a Bandeira do D 115 CS e, junto à Direcção do
Lions Clube de Amadora, o VDG Nuno Ferrão que representou o DG Pierluigi d’Avila, que não pôde estar presente.
Seguiram-se duas horas e meia de espectáculo, com exibições de excelente qualidade, que mereceram entusiásticos
aplausos da assistência.
Sensivelmente a meio, foi feita uma breve pausa para proceder à entrega simbólica do donativo angariado à Directora da
Casa de Acolhimento, Dra. Elisabete Costa.
Uma vez mais o Sarau de Ginástica do Lions Clube de Amadora assumiu um papel de relevo na nossa comunidade e,
simultaneamente, na divulgação do nosso Movimento.
Bem-hajam todos aqueles que, com a sua presença e colaboração, nos ajudaram a ajudar!
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LIONISMO NA RUA
O LC DO FUNCHAL realizou nos dias 18 e 19 de Junho a 22ª Feira do Pão Regional, no
centro do Funchal, Largo da Restauração, junto ao palácio de São Lourenço, em frente ao Café Golden Gate que o escritor Ferreira de Castro denominou esquina do mundo.
Esta iniciativa, com tradição de longa data, tem por objetivo a angariação de fundos para a ação humanitária levada a efeito por este Lions Clube, e também divulgar o Movimento
Lionístico.
Admirável a coesão entre todos os membros do Clube, as Companheiras usando um avental, os Companheiros, colete, qualquer deles amarelo com o distintivo Lions International, numa dinâmica exemplar, uns em pavilhões cedidos pela Câmara Municipal do Funchal, a vender
pão de quase todas as freguesias das ilhas da Madeira e Porto Santo, outras a servir pequenos-almoços, almoços, lanches, jantares e ceias, aos inúmeros fregueses que ali se deslocam,
por solidariedade uns, outros por curiosidade, de passagem pelo centro da cidade, muitos.
Somaram-se mil pessoas, entre o dia e a noite. À ceia consumiram 300 litros de caldo verde, enquanto ouviam fados e guitarradas por antigos estudantes de Coimbra.
Entram, sentam-se à sombra de um guarda-sol (são muitos os que se distribuem pelo espaço), encontram-se com amigos/amigas, conversam, são servidos por Companheiras infatigáveis, bufe variado ao preço de Euros 10,00, compram o pão regional que habitualmente não
se vende no Funchal, assistem à exibição de grupos do folclore madeirense que animam o espaço com as suas danças e cantares típicos, interesse também para os turistas, alguns deles
Companheiros de Clubes europeus, que fotografam e manifestam apreço.
Receita bruta: 15.000,00 Euros, mas são muitos os donativos, pequenas as despesas.
No domingo 19 de Junho de 2011, o Lions Clube do Funchal procedeu à geminação do
Clube com um da República Checa, momento alto do Lionismo, em que se ouviu tocar violino por uma nova sócia, admitida no LC do Funchal, professora no Conservatório de Música da
Madeira.
Neste AL 2010/2011, foi-me concedida a honra de lançar o meu último livro publicado, título “Linhas retas e curvas ou o ﬁlho que perdi e...”, Prémio Nacional de Literatura “Lions de Portugal”, Edição 2007/2008, prémio este que me foi entregue na Convenção Nacional, no dia 2
de Maio de 2009, conforme carta do PDG António Maia Angeiras, pg. 103 do livro em causa.
Mereceu o apoio da Direção Regional dos Assuntos Culturais da Madeira e também da Câmara Municipal do Funchal – preço Euros 10,00 totalmente a favor das ações de solidariedade
dos Lions Clubes, conforme escrito na respetiva contra-capa.
Os referidos apoios e o valor dos exemplares vendidos na Madeira beneﬁciam o LC do
Funchal, obviamente. Uma das faces mais conhecidas deste Lions Clube é a atribuição de bolsas de estudo
(canas de pesca para a vida), mas é de salientar o apoio dado às vítimas da aluvião, em 20
de Fevereiro de 2010.
Propomos a todos os Clubes do Centro Sul e Centro Norte, interessados em obter fundos
para as respetivas ações de solidariedade, que solicitem o envio de X exemplares, através do
mail: mcarmorodrigues@netcabo.pt
Encerradas as contas,daremos notícia no próximo nº. da Revista Lion.
CL Maria do Carmo Rodrigues
Sócia-fundadora do Lions Clube Lisboa Benﬁca
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Farol de Esperança
Sob o signo do lema Presidencial deste ano, “Farol da Esperança”, o
LC DE ARGANIL, como um clube de serviço que soube abraçar as
causas sociais e culturais.
Na componente comunitária - Visitas diárias aos utentes do Lar da 3.ª
Idade da Santa Casa da Misericórdia de Arganil, hospital de cuidados
continuados e visitas domiciliárias a acamados e crianças.
“Emergência social” – prestação de diversos apoios, tais como, pagamento de renda de habitação, distribuição de géneros alimentares, de
roupa e apoio na aquisição de medicamentos.
Componente educacional - apoio ﬁnanceiro a um aluno do conservatório de música de Coimbra; ajuda à realização de ateliers de teatro
vocacionados para jovens; atribuição do Prémio “Manuel Castanheira”,
para premiar o melhor aluno do ensino secundário, com carências ﬁnanceiras; participação de 18 alunos do Ensino Básico na acção - “Eu
Sou Vigilante na Floresta”.
Na componente da deﬁciência – ajuda ﬁnanceira à APPACDM com
participação activa dos companheiros em diversos eventos realizados
por esta instituição; entrega de dois fatos em látex aos jovens Carlos
Duarte e Miriam Cerimónia, do Agrupamento de Escolas de Arganil (sala da multideﬁciência) possibilitando-os praticar hidroterapia, disciplina
fundamental para o seu progressivo desenvolvimento.
Na componente da saúde – rastreio gratuito à visão na FICABEIRA e
Feira do Mont’alto (feira industrial, comercial e agrícola); participação na
“Marcha Solidária Contra o Cancro”, realizada em Arganil.
Na componente cultural – realização de visita cultural a museus da Cidade de Coimbra, com o propósito de visitar exposições temporárias
alusivas à Comemoração do Centenário da República; realização de
palestras, destacando-se a dissertação do CL Dr. Camilo Leite, a propósito dos valores que devem nortear a vida do indivíduo e da comemoração do Dia Internacional da Mulher, com exposições das Professoras Graça Moniz e Albertina Dinis Jorge.
Na componente Lionística – renovação dos sócios do clube com a
entrada de uma jovem companheira, participação em actividades dos
Clubes do DM 115 CS; participação na “Festa da Paz”, destacando o
meritório 3.º lugar alcançado por Beatriz Pimentel, estudante do Agrupamento de Escolas de Arganil, a mais jovem premiada nesta vertente.
Na componente Regionalista - entrega de um cabaz ao CL Governador com produtos típicos de Arganil, visando divulgar o património cultural e gastronómico do Concelho.
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“ MÃOS À OBRA”
Foi no passado dia de 7 de Maio de 2011, que os companheiros
do LC SEIXAL decidiram “meter mãos à obra”, e sujar as suas “garras” de tinta, para mais uma nobre causa!
O Projecto “Garra de Leão”, é um projecto que se pretende desenvolver todos os anos no Lions Clube do Seixal. O objectivo compreende a remodelação ou melhoramento de instalações de várias valências
(crianças, idosos) no Concelho do Seixal, obras levadas a cabo pelos
Companheiros que, nesse ﬁm-de-semana, se transformam em pintores, afagadores de chão, decoradores…. E tudo o que for preciso para dar aos espaços o “calor e luz” que merecem. Para o efeito, contamos com a ajuda de patrocinadores, por exemplo, para esta obra, a
Robbialac cedeu-nos tintas, e a mão-de-obra, foram os Companheiros do Clube. A Instituição escolhida foi o CAPA (Centro de Assistência Paroquial de Amora), e o espaço remodelado foi o refeitório da escola. Será sempre um projecto que unirá o Clube como força interventiva na comunidade!

CHURRASCADA DA PRIMAVERA
O LC LISBOA MATER, como é de tradição, realizou nas instalações da APPACDM em Pêra, mais um convívio cujo produto – 1050€,
reverteu integralmente para esta prestigiada Instituição. Participaram
nesta actividade, para além dos membros do nosso Clube o LC Lisboa Centro, o LC Almada Tejo e o LC Lisboa Sete Colinas. Estiveram
igualmente presentes familiares e amigos dos sócios. Foi muito sentida a ausência do nosso Companheiro DG Pierluigi, presença sempre assídua, que por motivos de saúde não pôde desta vez estar connosco. Todos lhe desejaram rápidas melhoras. Ao nosso Presidente
(duplamente Presidente, pois é simultaneamente Presidente da APPACDM) e à nossa CL Maria Cecília Sancho, os parabéns pela organização do encontro. O nosso CL Francisco Amaral Jorge ofereceu 30
exemplares do livro “Teias de Luz” recentemente publicado em co-autoria. Com o jeito que se lhe conhece declamou uma poesia que a todos comoveu e encantou. Houve concurso de sobremesas, tendo sido atribuídos prémios às três sobremesas que mais se distinguiram. E
desta vez os Lions deixaram raízes... Correspondendo ao pedido do
nosso Presidente Internacional Sid Scruggs plantaram-se três árvores,
que prometem já no próximo ano brindarem os visitantes com os seus
apreciados frutos.
Antecipadamente grato pela atenção, apresento as minhas desculpas pelo atraso no envio da notícia e as minhas melhores saudações
lionísticas
Luís Viegas Mendonça
Secretário LC Lisboa Mater

Jun 11 25
THE LION

DistritoDistrito
Múltiplo
115
Múltiplo
115

Farol de Esperança
LC SÃO MIGUEL - promoveu a “Assembleia da Primavera”, a qual incluiu um
momento de sensibilização pública para o movimento lionístico, a cargo do vicepresidente José Luís Filipe, e um momento cultural pelos fadistas Piedade Rego
Costa e Paulo Linhares. Os companheiros Osvaldo Couto e Francisco Afonso foram homenageados pelos seus 25 anos ao serviço do Lionismo
O clube integrou a visita das Instituições Particulares de Solidariedade Social
da Região Autónoma dos Açores realizada ao Parlamento Europeu, em Bruxelas, a convite da eurodeputada Maria do Céu Patrão Neves, no âmbito das comemorações do Ano Europeu do Voluntariado. Nos dias 18 a 20, o Clube promoveu um rastreio de saúde, destinado à população em geral, integrado na “III Mostra Ponta Delgada Cidade Saudável”, com a colaboração da Associação de Socorros Mútuos de Ponta Delgada. Realizou-se uma assembleia que teve como
convidado de honra o Bispo dos Açores, D. António de Sousa Braga, orador no
âmbito do ciclo de conferências sobre “Os novos desaﬁos da solidariedade social
na sociedade contemporânea”. Finalmente, no início do mês de Junho, os companheiros deslocaram-se à Ilha das Flores para ser o “clube padrinho” da fundação do Lions Clube da Ilha do Corvo. No dia 14, promoveu, no Coliseu Micaelense, a realização de um concerto de solidariedade, com a Orquestra “Blaskapelle
Max Pﬂuger”, da Baviera, Alemanha, a favor da Delegação dos Açores da ACAPO
– Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal. No dia 22, o clube promoveu
uma Acção de Sensibilização da Juventude para o Lionismo, junto dos alunos da
Escola de Formação Proﬁssional da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada, com o past-director internacional CL Rui Taveira. Na assembleia de transmissão de funções, durante a qual promoveu-se o lançamento do livro comemorativo dos 30 anos de Lionismo nos Açores, da autoria do CL José Nunes.

LC ABRANTES - Realização de um passeio didáctico à região de Alcobaça e uma sardinhada em Peniche.
LC CANTANHEDE - Realização de uma palestra sobre vinhos pelo Sr. Engº António Selas e outra sobre hipnose pelo Professor Dr. Carlos Pires; realização de uma Noite de fados, onde foram entregues os prémios aos alunos participantes no Concurso do Cartaz sobre a Paz; realização de
um espectáculo intitulado “Águas Dançantes”, onde foram
entregues várias ofertas às seguintes instituições: Cerci Mira, Frei Gil, APPACDM do Rovisco Pais da Tocha, Instituto
de Cardiologia de Coimbra e Fundação Ferreira Freire; entrega à CERCIMIRA de uma bicicleta de ﬁsioterapia e uma
televisão; entrega na Obra Frei Gil de pratos, talheres e uma
aparelhagem sonora
LC COSTA DO SOL CARCAVELOS – Jornada Cultural com
passagem por Fátima, visita guiada ao Mosteiro de Alcobaça, almoço no Hotel das termas da Piedade, Óbidos, Con-

LC LEIRIA - Passeio Mistério – “ A Rota dos Castelos”. Visita aos seguintes Castelos e museus: Celorico da Beira,
Trancoso, Numão e aldeia histórica de Marialva, Museu de
Foz Côa, Subimos o rio Douro do Pocinho a Barca d’Alva.
LC LISBOA ALVALADE - Angariação na Comunidade de
Óculos, e envio dos mesmos para o Centro Reciclagem
de Alicante, (100 Kg. de Óculos); Voluntariado nos hospitais Pediátrica de D. Estefânia e I.P.O. Instituto Português de
Oncologia.
LC LISBOA BELÉM - Assembleia-Almoço na Associação dos Pais e Amigos dos Deﬁcientes Profundos - APADP - Cacém. Actividade organizada pelos LC Lisboa Belém e LC Sintra-Romantica. Foram doados e entregue um
cheque que foi resultado de uma venda de rifas iniciada em
Abril 2011. O valor total de 5.150 euros. Esta actividade foi
um resultado de parceria entre sócios Lions e amigos que
contribuiram

ga de material de pintura, balões e reforço dos lanches; en-

para esta actividade. O almoço foi elaborado e servido por
Lions e amigos presentes.

trega de €120,00 para as “férias de verão” das crianças.

Iniciou – se a actividade com a realização de um Rally Pa-

curso de Chapéus. Dia da Criança em 3 escolas com entre-
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pper cultural desde Alcântara até Oeiras.
LC LISBOA BENFICA – Doação de vestuário, sapatos e brinquedos a crianças
carenciadas e de roupas a adultos necessitados; doação de horas de Voluntariado
no Hospital Sta. Maria; apoios com oferta
de materiais de estudo e bolsas mensais a
estudantes carenciados; acompanhamento de doentes idosos no domicílio;
LC LISBOA CENTRO – em Maio assistência, apoio domiciliário, higiene pessoal e acompanhamento a consultas de
idosos acamados por diﬁculdades motoras e de sensibilidade; recolha de Óculos
em vários estabelecimentos para enviar
para Alicante para serem recuperados e
adaptados; oferta de duas Cadeiras de
Rodas ao Centro de Dia da Musgueira;
aula de Ginástica de recuperação e manutenção aos jovens da A.P.P.A.C.D.M.
( Lar de jovens com sindroma de Down
) e nas instalações desta Instituição, localizadas em Pêra, na Freguesia da Caparica; incorporámos nesta aula, nossos
Companheiros Lions e pessoas seniores - com mais de 65 anos - que fazem
parte do grupo Alma Sénior da Junta de
Freguesia da Caparica.
Em Junho - Aula de Ginástica com as
mesmas características da realizada em
Maio.2011 mas desta vez nas instalações
do Clube Recreativo Estrelas, localizadas
na Fonte Santa, Freguesia da Pêra; em
cada uma destas aulas estiveram presentes 20 jovens da A.P.P.A.C.D.M e 20 elementos da Alma Sénior; passeio Mistério,
também conhecido por Rally Papper, cujo
resultado ﬁnanceiro é para oferecer à Liga
Portuguesa Contra o Cancro.
LC LISBOA MONSANTO - De entre as
muitas actividades levadas a cabo neste
Ano Lionístico 2010/2011, o Lions Clube
Lisboa – Monsanto destaca a realização
da 1ª Parte do Ciclo de Conferências A
CEGUEIRA. INTEGRAÇÃO DO CIDADÃO
DEFICIENTE VISUAL cujo Projecto é da
autoria do CLMJ , PDJ João de Azevedo
e Silva e a Coordenação Cientíﬁca do Dr.

Fernando Bivar Weinholtz , agora , ambos Sócios Honorários do Clube. O Ciclo
inseriu-se no âmbito das grandes causas do Clube, em parceria com a APEDV
(Associação Promotora de Emprego de
Deﬁcientes Visuais) com a qual mantém
um Protocolo de actividades conjuntas.
Palestras: Antecedentes Oftalmotiﬂológicos em Portugal por Dr. Fernando Bivar
Weinholtz; Os Expostos da Roda : a sua
Criação e Desenvolvimento em Portugal
pela Dra. Isabel Maria Faria Guedes; A
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deﬁciência e a Cegueira pelo Dr.
Adalberto Fernandes; A Observação da
Deﬁciência nos Recenseamentos da População pelo Dr. Fernando Casimiro; Oftalmologia portuguesa em África . Missões Gulbenkian pelo Professor Doutor
Luís Nuno Coelho Ferraz de Oliveira; Novas Abordagens no Glaucoma e nas Diabetes pelo Professor Doutor Eugénio Leite; Tecnologia ao Serviço do Deﬁciente Visual por Dr. Fernando Bivar Weinholtz; Importância da Multidisciplinaridade na Saúde pela Equipa do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto (Médico Oftalmologista Dr. Fernando Bivar Weinholtz, Enfermeira Chefe Odete Afonso, Prof. Educação Especial na Área dos Problemas da
Visão , Dra. Fátima Castro Esteves Ferreira, Ortoptistas Dra. Maria Emília Mouga ,
Dr. Bruno Pereira e Dr. Luís Vaz, Psicólogo Dr. João Pedro Fernandes Fonseca,
Técnica Superior de Educação Especial e
Reabilitação,Dr. Paula Mendes, Assistente Social Dra. Alexandra Pontes
Após a síntese dos trabalhos feita pelo Dr. Adalberto Fernandes, encerrou a
Sessão o Companheiro Padrinho e Sócio Honorário do Clube Azevedo e Silva.
Deste Ciclo de Conferências serão publicadas as respectivas Actas, como testemunho perpétuo do evento e disponibilização da matéria para conhecimento
dos interessados.
LC LOULÉ - Inaugurada uma placa na
Rua em Almancil em nome de Marianela
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Farol de Esperança
Vasconcelos, past-presidente do clube,
uma artista e jornalista, bem conhecido
em Portugal e fora na Europa; 4.000.00
euros oferecido a ASCA para fornecer
um quarto no novo edifício, um Lar para os idosos; entrega de mercearias no
valor de 377.00 euros a ASCA (Associação social e Cultural de Almancil; Saldos
dos velharias angariou 305 euros; Almoço social na casa de a nossa tesoureira,
Maria de Glória Fernandes. A rifa angariou 479.00 euros.
LC MONTIJO - Assembleia Comemorativa do 19º aniversário do Clube. Realizouse no dia 27 de Maio, com a visita do Governador, o jantar de aniversário. Estiveram presentes 48 pessoas, entre Lions e
convidados, tendo sido admitidos 3 novos
sócios no clube. A cerimónia decorreu na
Escola Proﬁssional do Montijo, gentilmente cedida pela sua direcção; a Direcção
da Cercima visitou, dia 12 de maio. as
nossas instalações e foi-lhe entregue um
cheque correspondente ao sarau de Ginástica realizado dia 12 de Março.
LC OEIRAS - Entrega de prémios aos alunos participantes do Concurso do Cartaz
sobre a Paz; colaboração com o LC Almada num rastreio dentário; recolha e entrega
de roupas a instituições da área. Apadrinhamento de um novo Clube, o LC Tomar.
LC PORTIMÃO - Desenvolvimento de
actividades com o Lar de dia – Lar Social Paroquial N.ª S.ª do Amparo, em Portimão - semanalmente às quartas-feiras;
preparação para o acto de Irmanação/geminação dos Lions Clubes de Portimão e
da Cova da Beira, em 28 e 29 de Maio.
LC RABO DE PEIXE - Cadeira de rodas para um rapaz deﬁciente, Teodoro; Bolsa para o estudante Pedro; lançamento do livro “Um segredo bem guardado do LC João Gago da Cãmara (LC
S. Miguel); Diplomas de Mérito a Instituições e pessoas, que responderam ao
pedido de ajuda para compra uma cadeira de rodas; mensagem e respectivo
Pin da Governadoria para CL Artur Mar-
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tins que o distingue pela sua actividade na captação de novos sócios; visita
guiada do Observatório Astronómico em
Rabo de Peixe com eleições da direcção
nova para o ano Lionistico 2011/2012;
grande jornada lionistica na Ilha das Flores; visita da Blaskapelle Max Pﬂuger na
ilha São Miguel 08 de Junho até 15 de
Junho, organizado pelo Lions Clube de
Rabo de Peixe em colaboração com os
Lions Clubes Lagoa e São Miguel.
LC SEIXAL - realização da 9ª edição da
campanha de saúde para todos, iniciativa conjunta entre o Lions Clube do Seixal, Câmara Municipal do Seixal, Junta
de freguesia de Amora e Delegação do
Seixal da Cruz Vermelha Portuguesa, na
qual foram realizados rastreios clínicos,
efectuadas recolhas de sangue e inscrição de dadores de medula óssea.
Rastreios: Osteoporose – 113; Análise
de Melanina – 131; Medição de Massa
Corporal – 131; Medição do Colesterol
– 200; Visão – 151; Dentição – 75; Medição de Tensão Arterial – 730; Diabetes
– 500; Recolhas de sangue – 45; Inscrição de Dadores de Medula Óssea – 32;
Sessões de esclarecimento sobre cancro da mama, cólon e recto – 60; Massagens – 100.
LC VILAMOURA - X Torneio de Golfe do
nosso clube a realizar a 6 de Agosto no
Campo de golfe do VILA SOL Pestana.
Ao exemplo de anos anteriores o Clube
tem organizado em articulação com as
Escolas de Quarteira e Boliqueime o programa “Eu sou vigilante da Floresta” e no
passado dia 18, procedeu - se à entrega
dos prémios na Escola do 1º Ciclo em Boliqueime. Na próxima semana, serão entregues os prémios nas Escolas da Fonte
Santa, Escola da Abelheira, Escola S. Pedro do Mar e Escola Francisca de Aragão.
LC VILA FRANCA DO CAMPO Por terem chegado fora do prazo não foram publicadas as fotos do Dia do Doente e aqui
ﬁcam agora
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O Ser
O Ser

A Teoria nasce da Prática da Vida

5) Interessa-lhe saber qual a sua tendência para criar conﬂitos? Leia com atenção e responda rapida e espontaneamente a todas as perguntas.Todas as respostas são boas.

1. Eu sou uma pessoa descomplicada com o que se passa à minha volta:
Quase nunca
4

Às vezes
3

Muitas vezes
2

Quase sempre
1

2. A vida tem-me provado que devo estar de atalaia aos erros dos outros:
Quase nunca
1

Às vezes

Muitas vezes

2

3

Quase sempre
4

3. Eu sinto-me profundamente revoltado/a com a falta de cumprimento dos outros:
Quase nunca
1

Às vezes

Muitas vezes

2

3

Quase sempre
4

4. Eu sinto que me compete pessoalmente a mim, o dever de combater tudo aquilo que eu acho que está mal:
Quase nunca
1

Às vezes

Muitas vezes

2

3

Quase sempre
4

5. Eu tenho de endireitar tudo o que está mal:
Quase nunca
1

Às vezes

Muitas vezes

2

3

Quase sempre
4

6. Fico em estado de grande irritação quando vejo as coisas erradas que se fazem à minha volta:
Quase nunca
1

Às vezes

Muitas vezes

2

3

Quase sempre
4

7. Sinto que sou uma pessoa profundamente tolerante:
Quase nunca
4

Às vezes
3

Muitas vezes
2

Quase sempre
1

8. Acho que o tempo pode resolver os problemas:
Quase nunca
4

Às vezes
3

Muitas vezes
2

Quase sempre
1

9. Sinto que é difícil ultrapassar as graves diﬁculdades que vejo em todo o lado, porque as pessoas esquecem os
seus deveres e os seus compromissos:
Quase nunca
1

Às vezes
2

Muitas vezes
3

Quase sempre
4

10. Preocupo-me em excesso com coisas que estão fora do meu controlo:
Quase nunca
1

Às vezes
2

Muitas vezes
3

Quase sempre
4

Agora que já respondeu, veja a cotação e a explicação em outra página da Revista LION.
Um Abraço e Férias felizes… sem conﬂitos (que lhe fazem mal à saúde!)
PDG Isabel Antunes
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Com união e trabalho, tudo é possível!
Vamos acreditar…
Caros companheiros, meus amigos,

Chegamos ao ﬁm de uma longa, árdua e gratiﬁcante caminha. Aceitei este desaﬁo com algum receio, mas posso dizer que depois de dois anos como presidente do DM Leo, me sinto mais realizado e mais evoluído como ser
humano.
Frederico Maia
Presidente do Distrito Múltiplo Leo 115

O Leonísmo é criar oportunidades de crescermos enquanto cidadãos do
mundo, e hoje sinto-me um melhor cidadão, muito devido às experiencias que
tive durante estes dois anos.

O saldo foi extremamente positivo, e todas as conquistas só foram alcançadas devido à cooperação entre os três distritos Leos e à sinergia entre Leos
e Lions. Tenho que agradecer todo o apoio e dedicação dos presidentes distritais que me acompanharam nestes dois anos: Marina Salema, Cristina Vilas
Boas, Iolanda Cunha e Juliana Lopes. À minha direcção, Rita Lopes (secretária) e Cátia Rodrigues (tesoureira), e ao Fábio Martins, que foi a minha “muleta” e esteve sempre disponível para colaborar e auxiliar-me no que eu precisei.
Nele também deposito toda a minha esperança e conﬁança para o sucesso do
Leonísmo em Portugal.

Não posso deixar de agradecer aos Governadores dos últimos anos, assim como aos Presidentes do Conselho Nacional de Governadores com quem
trabalhei, CªL Teresa Gama Brandão e CL Carlos Santos Costa. E como os últimos, são os primeiros, as minhas duas Assessoras, CªL Manuela Oliveira e
CªL Júlia Lima, que foram incasáveis e sempre disponíveis para me ajudar e
Leo 100% Presidente do DM Leo

aconselhar, a minha eterna gratidão. A todos os Leos e Lions, porque são vocês que fazem o movimento funcionar e sem vocês nada disto faria sentido.

Continuo e continuarei empenhado no desenvolvimento do Leonísmo
em Portugal, estou à vossa disposição e contem comigo, porque eu conto
convosco!!!

Com união e trabalho, tudo é possível! Vamos acreditar…

Saudações Leonísticas,
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O nosso Futuro…
Caras(os) Companheiras(os) Leos e Lions,
Durante os meus 9 anos de serviço como Leo, muito vi,
muito aprendi e muito cresci com este maravilhoso movimento. Foram anos em que vivi e senti o movimento de uma forma extemporânea, oscilante e por vezes bastante intensa.
Passei por vários cargos tanto a nível de clube, como a nível do Distrito Centro-Sul e do distrito múltiplo, que me preencheram dias de papelada, telefonemas, dores de cabeça, erros, vitórias, lições de vida e toda uma panóplia de coisas que
em grande parte ajudaram a moldar a pessoa que sou hoje.
Hoje, em que me é atribuído o desaﬁo de ser Presidente do Distrito Múltiplo Leo 115, revejo-me exactamente na
mesma situação de à 5 anos atrás, em Junho de 2006, onde apesar de ter sido eleito Vice-Presidente do Distrito, tive
que assumir funções de Presidente durante o decorrer desse mesmo ano. Ao fazer uma avaliação pessoal acho que
foi uma decisão que pecou por ser forçada e prematura. No
entanto, ela deu-me a experiência e a força necessária para eu ter a certeza que este ano poderei exercer com plena
convicção e assertividade todas as funções que me são incumbidas como Presidente do Distrito Múltiplo Leo 115.
Zelarei durante o meu mandato pelo bom funcionamento tanto dos distritos, como dos clubes, assim como tentarei promover ao máximo a fundação de novos clubes Leos.
Como deverá ser do vosso conhecimento, o movimento Leo
atravessa um período difícil, onde existe falta de clubes no
movimento. Ainda que nos últimos 2 anos os clubes pertencentes ao Distrito Centro-Norte tenham crescido a bom ritmo,
não se poderá dizer o mesmo do Distrito Centro-Sul, onde só
existem 3 clubes activos. É pois importante que vós, companheiros Lions, tentem dinamizar e fundar novos clubes Leo,

CLeo Fábio Martins
Presidente do DM Leo 115 eleito

pois parte de vós a criação dos mesmos, dado que os clubes
Leo só existem quando patrocinados por um clube Lion.
Irei também apostar fortemente na comunicação regular entre membros de entidades Leonísticas e com entidades Lionísticas, com vista a promover um saudável companheirismo, essencial para a motivação e aprendizagem nesta nossa caminha de serviço.
O panorama geral do movimento, como já venho a referir a alguns anos, não é de todo fantástico, mas a verdade é que já o vi pior... Estou em crer que o bom trabalho desenvolvido pelo CLeo Frederico Maia e a sua direcção, foram essenciais para este sentimento, de um movimento em
crescendo, esteja a surgir entre companheiros Leos. Penso
que o movimento Leonístico ﬁcará muito agradecido, e relembrar por muito tempo, todo o seu trabalho. Os meus sinceros parabéns!
Comprometo-me por isso, a dar continuidade ao bom
trabalho desenvolvido e espero contribuir para o sucesso e
o crescimento deste tão amado movimento. Espero que todos os Leos e Lions possam ajudar-me a alcançar tão grande objectivo. Conto convosco!
Saudações Leonísticas

Caros companheiros,
No próximo ano leonístico serei o Presidente do Distrito Leo Centro Sul. Creio que as
principais funções deste cargo na actual conjuntura nacional Leonística devem ser a dinamização dos clubes existentes e o incentivo à criação de novos clubes.
Nos últimos anos o Centro Sul tem tido poucos clubes activos e deve, por isso, procurar criar um movimento de rejuvenescimento de velhos clubes. Esta é uma missão que não
será exequível sem a decisiva ajuda dos Lions, dado que um clube Leo tem de ser sempre
apadrinhado por um clube Lions. Para isto conto como todos os Lions do Centro Sul, e espero que estes estejam interessados nesta missão.

CLeo João Ritto
Presidente do Distrito Leo CS

Um segundo ponto do qual não podia deixar de falar: É importante manter a união entre Leos que se veriﬁcou este ano e para isso espero conseguir ter o espírito e o entusiasmo necessários para convencer os Leos a participarem activamente nas actividades nacionais. Apesar das minhas hesitações iniciais em relação a tomar este cargo, sei que esta experiência será de grande valor para mim, espero também poder ser de grande valor para o
Distrito Centro Sul.
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Caros Companheiros,
Inicia-se mais um ano leonístico! Assumo pela primeira vez o cargo de Presidente do
Distrito 115 Centro Norte que representa um grande desaﬁo para mim mas também uma
honra. É importante numa época como esta incentivar e unir os movimentos de solidariedade e, acima de tudo, é preciso cooperar e ajudar a comunidade e os Leo Clubes.

CLeo Xana Vingada
Presidente do Distrito Leo CN

Este ano é, portanto, necessário continuar a apostar na comunicação entre Leos, participar, cooperar e pedir ajuda, tendo noção que todos estão aqui pelo movimento e por
aquilo que representa. As actividades dos Leo Clubes devem ser divulgadas entre nós, que
devemos participar de forma activa.
Devemos unir o Centro Norte e também unir-nos ao Centro Sul e trabalhar como uma
equipa e representar os Leos de Portugal.
É, de facto, motivante ver todos os Leos reunidos, como por exemplo na actividade das
crianças em Maio de 2011, a sua vontade de trabalhar e de criar laços de amizade e conﬁança, é por isso que este movimento se mantém tão vivo.
Ao Novo ano!
Saudações Leonísticas,
FUNDAÇÃO DO LEO CLUBE DA PÓVOA DE VARZIM
No passado dia 17 de Junho, durante as comemorações do XXXIV Aniversário do Lions
Clube da Póvoa de Varzim, no Estela Golf Club, procedeu-se à fundação do Leo Clube da
Póvoa de Varzim, num ambiente de festa, animação e muita motivação dos novos Leos.
Depois de empossados e proferidos os votos pelos novos Leos, foi assinada a Carta
Constitutiva do novo Leo Clube da Póvoa de Varzim, pelos seus sócios fundadores.
Este jovem clube, já mostrou, através da organização de algumas actividades, que estão muito empenhados em trabalhar em prol da comunidade local e da participação de actividades de âmbito Nacional.
É importante apostarmos nos jovens, no seu dinamismo e irreverência no sentido de
garantirmos um movimento constantemente renovado e sustentável.
Bem hajam!!!
Frederico Maia

RESULTADOS PSICOLÓGICOS
TESTE «CONFLITO»
Some os pontos 1, ou 2, ou 3, ou 4 a que respondeu. Compare esse total:
10 a 20 Pontos – É uma pessoa dita normal, está no mundo de forma atenta sem gerar conﬂitos gratuitos e entende
que essas situações de confronto podem, eventualmente, trazer complicações sociais;
21 a 30 pontos – Tem de prestar alguma atenção aos seus relacionamentos sociais, pois pode criar diﬁculdades que
tenha depois diﬁculdade em resolver; levanta alguns dissabores inúteis a que deve prestar atenção para não criar situações sociais insolúveis;
31 a 40 – É, por natureza, uma pessoa conﬂituosa, com graves problemas nos relacionamentos sociais; poderá acontecer que as pessoas evitem a sua presença; reformule os seus comportamentos, pois não está a actuar de forma dita civilizada, nem respeita a cidadania.
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