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Steel is our passion.
We are the top company in our special niche in the steel industry
and are engaged in the disposal of steel for reutilization within the
metal-working industries such as coils, strip and blanks. These
mainly comprise excess stock, stocks of discontinued parts or
stock from surplus production in all branches of industry. We also
purchase volumes of stock and industrial goods for our European
and worldwide network. In the near future, within 2013, Güntner
Industries Lasertechnologies will merge with FERRO-IMEX Technologies GmbH which will lead one step closer to extending the
range of services offered.
From 2013, with our second home in Portugal, we shall be able give
encouragement to Portuguese entrepreneurs to boost the importexport business.

Please contact us at: stahl@ferro-imex.de.

INTERNATIONAL

O Segredo do Serviço: Ao dar, recebemos

que lhe desse um conselho
sobre a vida, ao que ele respondeu: “Eu não sei o qual será o teu destino, mas uma
coisa eu sei: “tu e aqueles que te rodeiam só serão realmente felizes se procurarem e
encontrarem uma forma de servir”. Nós Lions sabemos isso.

UM DIA, UM JOVEM SOLICITOU AO HUMANISTA ALBERT SCHWEITZER

Ao longo das viagens que realizei este ano conheci Lions de todas as idades, profissões
e nível sócio-económico. No entanto, partilhamos a mesma satisfação interior. Identificamos objetivos e significados de vida quando ajudamos os outros. Já ouviram falar
do “vício de correr”? É a libertação de endorfinas durante a atividade física que produz
uma sensação de euforia. Pois bem, os Lions vivenciam o “vício de ajudar”. Isto porque
o voluntariado é uma atitude muito positiva que nos proporciona uma alegria indescritível.
WAYNE A. MADDEN
Presidente Internacional
de Lions Clubes

Perdoem a minha simples tentativa de humor, mas o certo é que fizemos muito trabalho
voluntário e temos, sem dúvida, vivido um “vício de ajudar”. Os Clubes abraçaram o Programa de Ação de Leitura. Os números ainda não são finais, mas 14.608 Clubes já reportaram 64.507 atividades, mais de 2,3 milhões de horas de serviço e 6,3 milhões de pessoas
auxiliadas. Foram também muitos os Lions que participaram nas Campanhas de Ação
para Serviços Globais focados na juventude, na visão, na luta contra a fome e no meio
ambiente. Até agora, “nós servimos” 6,4 milhões de pessoas e demos 1.900 mil horas de
serviços nessas campanhas. Acrescentem a estes todos os outros serviços que se fizeram,
e podem constatar que “rugimos bem alto” no Ano Lionístico de 2012-13.
Linda e eu estamos profundamente agradecidos pela hospitalidade e cordialidade dos
Lions que conhecemos. Estamos extremamente sensibilizados com a dedicação e paixão
dos Lions. E sei que os Lions também estão orgulhosos das atividades dos seus Clube.
Mas a Linda e eu conseguimos “ver não só as árvores, mas também a floresta” e é
verdadeiramente incrível o quanto nós fizemos.
Um dia o Presidente dos EUA, Teddy Roosevelt, disse: “Faça o que puder, com aquilo
que tem, e onde estiver.” E os Lions fazem precisamente isso. E se agregarmos os esforços de todos os Clubes, vamos efetivamente concretizar “Um Mundo de Serviço”.
Orgulhemo-nos de ser Lions, continuemos a servir como Lions e façamos do mundo
um lugar melhor!

WAYNE A. MADDEN
Presidente Internacional de Lions Clubes
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Presidente Internacional Wayne Madden
de visita a Portugal

OS LIONS PORTUGUESES FORAM UMA VEZ MAIS AGRACIADOS com a
Visita Oficial de um Presidente Internacional, desta vez nos
dias 20 a 23 de Maio.
O PI Wayne Madden, acompanhado pela sua esposa, Linda
Madden, chegou a Lisboa no passado dia 20 de Maio, onde
os aguardava uma pequena comitiva constituída pelo DI Joaquim Borralho, pelo Presidente do CNG Vítor Melo, ambos
acompanhados das suas esposas, e ainda pelo Governador
Frederico Burnay, que o conduziram ao Hotel Marriott, onde
ficou alojado.
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Três mil portugueses são membros do
maior grupo mundial de voluntariado
Proteger a visão, cuidar do ambiente, ajudar no crescimento dos jovens e aliviar a fome são as principais
áreas de acção do Lions Clubs International. Criado em 1917, é o maior clube de serviços sociais do mundo
Solidariedade
Rita da Nova
Chamam-se leões, fazem parte de
um clube centenário, mas não estão, pelo menos directamente, relacionados com o desporto. O Lions
Clubs International (LCI) é o maior
grupo de clubes de voluntariado
do mundo, com 1,4 milhões de
membros e mais de 43 mil clubes,
e dedica-se sobretudo ao combate
da cegueira e de outros problemas
de visão. Em Portugal, há cerca de
três mil filiados.
O presidente internacional do LCI,
Wayne Madden, passou por Portugal para, segundo disse ao PÚBLICO,
“ver o que os Lions portugueses têm
feito” nos 114 clubes existentes no
país. Durante a estadia de quatro
dias, visitou casas de acolhimento
para órfãos, encontrou-se com Cavaco Silva e reuniu-se com a Fundação
Champalimaud (que atribui actualmente um dos maiores prémios — de
um milhão de euros — a investigadores na área da oftalmologia).
Atenuar problemas de visão é a
principal missão destes clubes desde 1925, ano em que o percurso dos
Lions se cruzou com o de Helen Keller, a primeira mulher surda e cega
a licenciar-se nos Estados Unidos,
que lhes pediu para se tornarem
“cavaleiros dos cegos na cruzada
contra a escuridão”. Até hoje, os
clubes já conseguiram examinar e
tratar a visão de mais de 15 milhões
de crianças, uma acção que é desenvolvida sobretudo nos 315 hospitais
oftalmológicos que construíram e
equiparam. A vacinação de crianças
em África contra o sarampo, uma
das principais causas de cegueira, é
outra das iniciativas dos Lions. Para

além de exames e medicamentos,
o LCI quer “ajudar com um par de
óculos de cada vez”. Mas não com
uns óculos quaisquer: estamos a
falar de óculos em segunda mão.
A associação tem 18 centros de reciclagem, nos quais os voluntários
recolhem, limpam, catalogam e embalam pares de óculos, tanto de ver
como de sol, para distribuir posteriormente por quem precisar.
Contudo, o presidente internacional sublinha que os Lions têm mais
projectos para além do trabalho
desenvolvido no campo da oftalmologia. “O que tentamos fazer é
dar às comunidades aquilo que elas
precisam, através do projecto que
melhor se adequa”, explica, acrescentando que essas iniciativas tanto
podem ser de apoio a jovens como
de combate à iliteracia ou de luta
contra a fome.
Portugal segue as indicações dadas pelo LCI. “No ano passado, plantámos 14 biliões de árvores em todo
o mundo e cá também colaborámos.
Fizemos várias plantações, a maior
delas na zona da Tapada de Mafra”,
diz Joaquim Borralho, director internacional em Portugal. Um dos
projectos mais desenvolvidos tem
sido o do alívio da fome. “Temos
feito programas de sensibilização e
de apoio no que é possível, porque é
uma tragédia muito grande que, infelizmente, não é de fácil solução”,
acrescenta. No que diz respeito a
catástrofes naturais, por exemplo,
os Lions portugueses prestaram ajuda monetária aquando das últimas
grandes inundações que atingiram
a ilha da Madeira.
Um dos casos mais impressionantes aconteceu há uns anos, quando
os Lions receberam uma chamada
de um senhor, cujo sotaque denun-

JOSÉ SARMENTO MATOS

só 22 mil relógios, como o mesmo
número de bengalas. Só quando fui
ao funeral dele é que percebi o quão
generoso era. Contaram-me que
também tinha doado cerca de 130
ambulâncias aos bombeiros”, diz.

Grupo pouco conhecido

Wayne Madden, americano, foi eleito presidente do LCI em 2012
ciava ser estrangeiro. “Disse-me que
queria doar relógios falantes a todos
os cegos de Portugal.” Joaquim falou
com a Acapo, a Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, e per-

cebeu que havia sete mil invisuais
registados, mas que o número total
deveria rondar os 22 mil. “Ele disse
logo que dava os sete mil e eu então
tentei arriscar. Acabou por doar não

Joaquim Borralho admite que, pelo
menos em Portugal, há um desconhecimento generalizado em relação
à existência e actividade dos Lions.
“As pessoas não sabem, mas foram
os Lions que inventaram a bengala
branca, para os cegos. Temos sido
muito reservados e talvez seja um
erro porque devíamos mostrar mais
à comunidade aquilo que fazemos,
mas não publicitamos porque o que
é importante é ajudar.”
A organização dos clubes é a mesma desde a criação do LCI, em 1917:
os clubes locais — que tanto podem
ser uma família como um conjunto
de vizinhos de um bairro — são agrupados em distritos e, posteriormente, em distritos múltiplos. Só depois
da II Guerra Mundial é que o Lions
Clubs se tornou verdadeiramente
internacional e, hoje em dia, está
presente em 208 países. Em 1945 ganharam um lugar na ONU e foram
chamados a participar na elaboração da Carta das Nações Unidas.
Só se entra no lionismo por convite. “É preciso que os Lions tenham
vontade de convidar novas pessoas.
Depois a candidatura é submetida a
um comité, que faz uma avaliação e
aceita ou não”, explica Joaquim Borralho. Contudo, ressalva que “não
há dificuldade em filiar novos membros e a maioria é aceite”. Cada Lion
paga uma quota, que ronda os 100
euros anuais, para “contribuir para
a manutenção da máquina que está
por detrás da associação”.
PUBLICIDADE

Entrevista do Presidente Waine Madden ao Jornal o Público.

Da parte da tarde, o Presidente Internacional visitou as
Aldeias SOS, em Bicesse, instituição apoiada pelo Lions
Clube de Cascais Cidadela, onde existe uma “Casa Lions”.
Simbolicamente e em cerimónia na biblioteca da Aldeia, e
tendo em conta um dos focos do Programa Internacional, o
casal Madden entregou livros destinados às crianças e jovens
que ali residem. Seguiu-se uma passagem pelo empreendimento, culminando na visita à Casa Lion, onde o Clube Cascais Cidadela fez a oferta de mais um equipamento
(aspirador).

O regresso ao hotel, foi feito em passagem pela nossa linda
marginal, privilegiando o casal na tiragem de algumas
fotos.
Já no hotel o PI deu uma entrevista de fundo ao Jornal
Público, após o que se seguiu o tão aguardado Encontro com
os Lions.

E foram muitos e dos mais diversos Clubes os Lions que
encheram a sala destinada para o efeito no Hotel Marriott.
Após a audição dos hinos e de uma pequena apresentação
multimédia sobre a constituição dos nossos dois Distritos, foi
tempo do Governador Frederico Burnay colocar ao PI Wayne
Madden as questões que entretanto os Lions do Centro Sul
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INTERNATIONAL
tinham feito chegar à Governadoria. Uma oportunidade única
de ouvirem as respostas do mais alto líder lionístico internacional. De igual modo foi possível os Companheiros presentes
dirigirem-se ao PI Wayne Madden, e foi o que fizeram dois
Companheiros do Lions Clube Estoril Palácio e o Vice-Governador Eugénio Leite.
No final da sessão alguns Companheiros entregaram prendas
e galhardetes dos seus Clubes ao Presidente Internacional.

espaços clínicos onde a investigação constitui uma das suas
áreas prioritárias, congregando cerca de 150 cientistas, cujo
objetivo é investigar as bases neuronais de comportamento, e
também no cancro, onde a Fundação optou por um modelo
dirigido à obtenção de resultados na prevenção e no tratamento da doença.

Seguiu-se o jantar de confraternização, onde predominou o
Companheirismo, tendo sido animado pela jovem cantora
Rita Nunes. De igual modo foi o momento de, através das
dezenas de fotos tiradas, os Lions do Distrito Centro Sul guardarem a memória da vista presidencial para a posteridade.
No dia seguinte, o PI Wayne Madden, sempre acompanhado pela
mesma comitiva que o recebeu no aeroporto da Portela, percorreu parte da nossa capital, visitou a Fundação José Saramago e
a Fundação Champalimaud e desfrutou de um almoço no Restaurante Darwin e de um jantar típico de fados e folclore.

Fundação Champalimaud

Foi também abordado o assunto ligado ao Prémio António
Champalimaud da Visão, o maior prémio do mundo nesta
área no valor atual de 1 milhão de euros. Este prémio reconhece realizações científicas excecionais que impliquem
transformações na compreensão, diagnóstico, tratamento e/
ou prevenção de doenças e distúrbios da visão, e no reconhecimento do trabalho de organizações como a NOSSA que
lutam contra o flagelo da cegueira e das suas causas, muito
especialmente nas regiões do globo onde as dificuldades são
maiores e onde as pessoas mais sofrem.
Fundação José Saramago

Na Fundação Saramago, foi recebido pela sua Presidente,
Ex.ma Sra. D. Pilar del Rio, a qual, com o seu staff, orientou
uma reunião sobre a importância desta Fundação, nomeadamente na divulgação por todo o mundo da obra do Prémio
Nobel, bem como no especial interesse pela cultura e pela
orientação para a leitura.
Terminou-se com uma visita guiada por toda a Fundação. Ao
nosso PI Wayne Madden foi-lhe oferecida uma obra de José
Saramago em versão inglesa.

No dia 22 de Maio, juntou-se à comitiva a Governadora do
D 15 CN, CL Isabel Moreira. Antes de partir para o Porto, o PI
Wayne Madden ficou a conhecer a baixa lisboeta e às 11 horas
teve a honra de ser recebido pelo Ex.mo Sr. Presidente da
República, Professor Dr. Cavaco Silva.

Foto do site da Presidência da República

Fundação Champalimaud

Na visita à Fundação Champalimaud fomos recebidos pelo
Diretor do Centro de Investigação da Fundação, Dr. Zvi Fuks,
médico americano, especialista em radioterapia, uma das
áreas em que a Fundação muito tem investido.
Desde os programas e atividades que orientam a Fundação
até à visita aos seus laboratórios de neurociências e aos seus
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INTERNATIONAL
Coutinho e pelo CL Carlos Pinheiro, Tesoureiro do Gabinete
do Distrito 115 Centro Norte.
Após o alojamento no Hotel Palácio do Porto, houve tempo
para uma visita pelas ruas da capital do norte, que terminou
no Hotel Trip onde foi promovido novo encontro com os
Lions, desta feita naturalmente com os Companheiros do
Distrito 115 Centro Norte, que marcaram presença também
de forma notória, tornando a sessão muito participada.
O jantar de confraternização foi também um momento alto
de convívio e de fotos com o PI Wayne Madden, e foi abrilhantado pela atuação de um rancho folclórico.
Foto do site da Presidência da República

Ainda antes da receção no Palácio de Belém, dada pelo
Ex.mo Sr. Presidente da República, foi tempo de uma visita
cultural ao Museu dos Coches Reais. Feitos em Portugal,
Itália, França, Áustria e Espanha, os coches abrangem três
séculos da nossa história. As carruagens e berlindas reais,
os coches de madeira e couro esculpidos e decorados com
alegorias e armas reais (talha dourada) fizeram brilhar de
espanto, admiração e alegria os olhares do casal Madden.

Visita ao Museu dos Coches

Recebidos no que é hoje Monumento Nacional e Sede da
Presidência da República, o Palácio de Belém, outrora palácio
de reis, chamado de “das leoneiras” no século XVIII parece
ter como emblema o leão, como que entreabrindo as suas
portas a esta comitiva de Lions.
O Sr. Presidente da República recebeu em audiência particular a comitiva do PI W. Madden e sua esposa Linda, bem como
as principais figuras do Lionísmo em Portugal.
Bem conhecedor do nosso Movimento, o Professor Dr. Cavaco
Silva relembrou também as suas várias intervenções em colóquios e conferências que deram corpo às nossas atividades.
Fez ainda destaque à importância dos Lions em Portugal continental e nas ilhas, bem como do nosso papel em termos
mundiais.
A interação do Sr. Presidente da República fez com que a
cerimónia decorresse com grande animação e participação
de todos os presentes.
A concluir a audiência, o nosso Presidente Madden ofereceu
ao Sr. Presidente da República o seu presente de Prestígio.
No Porto, a comitiva do sul e o PI foram recebidos pelo PCC
José Neiva Santos, Assessor de Relações Internacionais do
Distrito Múltiplo, pelo Vice-Governador do D 115 CN, CL Jorge

Nesta cerimónia o PI Wayne Madden distinguiu o Presidente
do CNG Vítor Melo com a sua Medalha Presidencial.

No dia seguinte, pela manhã, o nosso líder internacional foi
recebido, nos Paços do Concelho, onde nos esperavam os
Companheiros e Presidente do Lions Clube da Póvoa de Varzim, CL Maria Emília, pelo Ex.mo Sr. Dr. José Macedo Vieira,
Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. Posteriormente e em comitiva, visitou-se a Casa de Santa Maria da
Estela, que tem sido apoiada pelos Lions Clube local, e pela
LCIF, onde se procedeu ao descerramento de uma placa.

Presidente Madden, Dr. José Macedo Vieira - Presidente da Câmara
Municipal da Póvoa de Varzim e CL Maria Emília.

Ao início da tarde o PI Wayne Madden despediu-se de Portugal e embarcou no aeroporto Sá Carneiro com destino à
Macedónia.
Com itinerários e visitas oficiais do sul, cuidadosamente preparadas pelo Presidente do Distrito Múltiplo, CL Vítor Melo,
foi entregue ao Presidente Wayne Madden uma brochura
redigida em inglês, para que o PI pudesse antecipadamente
tomar conhecimento do que havia sido preparado para a sua
estadia em Portugal. Em estreita colaboração com o CNG, o
Assessor de Relações Internacionais, PCC Neiva Santos,
coadjuvado pela Governadora Isabel Moreira, preparou o
programa para o Norte do país.
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Presidente Internacional Wayne Madden
com os Lions do Centro Norte

SESSÃO DE PERGUNTAS E VISITA a obra na Póvoa do Varzim apoiada
pela Fundação Internacional.
O Distrito 115 Centro Norte recebeu a visita do Presidente
Internacional, Wayne Madden, nos dias 22 e 23 de maio.
Wayne Madden chegou ao Porto, à Estação de Campanhã, no
dia 22 de maio (quarta‑feira), vindo de Lisboa, onde esteve
com o Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, numa
audiência que contou também com a presença da Governadora do D115 Centro Norte, Isabel Moreira.

Nesse dia, pelas 19H00, teve lugar uma sessão de perguntas e respostas, de uma hora, com o Presidente Internacional, no Tryp Porto Expo Hotel, que contou com a animação
da Tuna Universitária do Porto, uma surpresa que muito
agradou ao nosso Presidente Internacional e à sua esposa
Linda, bem como aos quase 100 Lions que participaram na
sessão.
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No decorrer deste encontro, o Companheiro Nuno Pombo,
do Lions Clube da Covilhã, deu a conhecer ao Presidente
Internacional um interessante projeto que o Clube trabalhou
neste ano Lionístico, intitulado “NoPaper Advertising”, que
passa pela criação de um Sítio na Internet com vista a otimizar a distribuição da publicidade não endereçada. Este projeto
visa o aumento da consciência ecológica das populações e a
redução de custos ambientais e operacionais.
O Presidente Internacional levou ainda consigo uma apresentação preparada pela Comissão da Campanha “Sorrisos de
Escola em Escola”, sobre o contributo do nosso Distrito 115
Centro Norte para acabar com a fome nas nossa escolas,
ficando a saber que conseguimos garantir já cerca de seis mil
pequenos almoços a crianças que não conseguem tomá‑lo
em casa.
De seguida, no mesmo Local, pelas 20H00, teve lugar o Jantar de Amizade com o Presidente, que contou com uma
grande participação dos Clubes e Companheiros Lions e Leos.
Um jantar que primou por ter na ementa especialidades do
nosso País, com destaque para o bacalhau, abrilhantado pelo
Grupo Regional de Moreira da Maia.

INTERNATIONAL

Foi ainda preparada para o Presidente Internacional uma
exposição da indústria pesqueira e conserveira, da autoria
de Filipe Manuel Dias Couto e as mesas do restaurante
tinham no seu centro barcos, construídos pelo artesão Luís
Sousa Fortunato, numa alusão a uma atividade tão nossa.
O jantar foi dirigido pelo Companheiro PCC Neiva Santos (Relações Internacionais) e a tradução esteve a cargo da Companheira PCC Teresa Gama Brandão (Presidente do Lions Clube
de Guimarães).
A organização da receção do Presidente Internacional, em
Matosinhos, foi da responsabilidade da Divisão 5 (Leça da
Palmeira, Maia, Matosinhos e Senhora da Hora), presidida
pela Companheira Eugénia Loureiro, que prontamente aceitou o desafio da Governadora Isabel Moreira.

O objetivo foi mostrar ao Presidente e à sua esposa Linda a
cultura, a gastronomia, o folclore do nosso País. Uma preocupação que presidiu também à escolha das lembranças que
foram oferecidas ao casal (Vinho do Porto, latas de sardinha
e de ovas e sabonetes de marcas nacionais), entre outras,
nomeadamente um prato pintado à mão pela Companheira
Arminda Neves, do Lions Clube da Maia.

No dia seguinte, dia 23, o presidente Wayne Madden e a sua
esposa Linda foram recebidos na Câmara Municipal da Póvoa
do Varzim pelo presidente da Câmara, Dr. José Macedo Vieira,
visitando depois uma grande obra, a Casa de Santa Maria da
Estela, à qual foi concedido um subsídio da Fundação Internacional Lions (LCIF). A Casa de Santa Maria da Estela tem
vindo ao longo dos anos a servir de lar a crianças e jovens
em risco.

LION
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Convocação Oficial
96ª Convenção Internacional
EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO VI, Seção 2 dos Regulamentos Internacionais, por meio deste instrumento
faço a Convocação Oficial para a Convenção Internacional de 2013. Nossa 96ª Convenção Internacional será realizada em Hamburgo, Alemanha. Terá início às 10:00 horas do dia 5 de julho e terminará no dia 9 de julho. O propósito da convenção é eleger um presidente, primeiro vice-presidente,
segundo vice-presidente e 17 membros da Diretoria Internacional e para tratar de outros assuntos
conforme necessário antes da reunião.
Hamburgo é uma linda cidade histórica que possui um toque internacional, culinária deliciosa e
com exuberantes prédios antigos. A segunda maior cidade da Alemanha ocupa um lugar de destaque no cenário mundial comercial, cultural, artístico, desportivo e turístico. É uma cidade maravilhosa e vibrante na qual os Lions irão desfrutar e se divertir muito.
A semana da convenção será esplêndida e inesquecível, onde predominará o companheirismo, o
divertimento e a formação. Os Lions estarão usufruindo das tradições Leonísticas, como a troca
de bandeiras, o festivo desfile internacional e o fantástico show multicultural internacional. As
memoráveis sessões plenárias terão como destaque um discurso da oradora oficial, Ex-Primeira
Dama dos EUA Laura Bush, a presentação do Prémio Humanitário de 2013 ao cantor tenor Andrea
Bocelli, que cantará para nós, e a posse dos presidente internacional e governadores de distrito
para 2013-2014.
Os Lions da Alemanha trabalham com afinco para tornar esta convenção um sucesso. A calorosa
hospitalidade e a eficiência admirável desses Lions certamente tornarão inesquecíveis os momentos que passarmos juntos na convenção. Nm Mundo de Prestação de Serviços, a nossa convenção
é uma experiência extraordinária capaz de tornar os Lions mais aptos e mais entusiasmados para
cumprir a nossa missão de serviço. Convido a unirem-se a mais de 20.000 Lions em Hamburgo
para uma convenção inesquecível.
Assinado por mim em Oak Brook, Illinois, Estados Unidos da América, neste dia 9 de maio de 2013.

Cordiais saudações,

WAYNE A. MADDEN
Presidente de Lions Clubs International
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INTERNACIONAL

Os candidatos para Segundo Vice Presidente
AQUANDO DESTE ARTIGO EXISTIAM 6 CANDIDATOS para Segundo Vice Presidente Internacional. A eleição está marcada para 9 de Julho
na 96ª Convenção Internacional em Hamburgo. O vencedor será Presidente Internacional em 2015-16.

Naresh Aggarwal

Steven D. Sherer

Ex-Diretor Internacional Naresh Aggarwal
de Delhi, na Índia, foi eleito para a Diretoria Internacional na 81ª Convenção Internacional da associação em 1998. É um
empresário com várias explorações de
negócios, tem sido um membro da Batalha Sorriso Lions Club desde 1974. Além
de seu trabalho como líder de área constitucional GLT, ele é um Progressive Melvin Jones e vencedor
de muitos prémios profissionais e Lions.

Ex-Diretor Internacional Steven D. Sherer
de New Philadelphia, Ohio, é membro do
Lions Clube de Dover desde 1980. É um
contador público autorizado e diretor
financeiro / CFO das novas escolas da
cidade de Filadélfia. Foi Diretor Internacional de 2006-08, também actuou como
coordenador na área GMT de 2008-2012.
É um Companheiro Progressive Melvin Jones e recebeu inúmeros prémios Lions, bem como elogios profissionais.

Salim Moussan

Eugene M. Spiess

Ex-Diretor Internacional Salim Moussan
de Beirute, no Líbano, tem sido um membro do Beirut São Gabriel Lions Club
desde 1988 e serviu na Diretoria Internacional em 1997-1999. Duas vezes nomeado para conselho e líder do grupo, é
atualmente GMT Líder de Área. Foi presidente de vários fóruns e conferências
regionais e participou em 25 convenções internacionais e
mais de 50 fóruns de área em todo o mundo.

Ex-Diretor Internacional Eugene M. Spiess
de Moore, Carolina do Sul, é administrador e professor universitário aposentado.
Membro do Lions Clube de Spartanburg
desde 1981, foi eleito para um mandato
de dois anos no Conselho de Administração da 93ª Convenção Internacional da
Associação em 2010. Vencedor de inúmeros prémios e honrarias Lions profissionais, ele também é
um Melvin Jones Progressivo.

Phil Nathan

Dr. Jitsuhiro Yamada
Ex-Diretor Internacional Dr. Jitsuhiro
Yamada de Minokamo-shi, Gifu-ken,
Japão, é membro do Lions Clube de
Minokamo desde 1985. Diretor de um
hospital e médico de neurocirurgia, foi
eleito para um mandato de dois anos na
Diretoria Internacional, em 2005. É um
Companheiro de Melvin Jones, é ativo
em muitas comunidades e organizações profissionais e atuou
como Assessor do Governador de Gifu Prefecture.

Ex-Diretor Internacional Phil Nathan de
Earls Colne, Inglaterra, é Lion desde 1982
e é um membro fundador da Woodham
Ferrers Lions Club Sul. Actuou no Conselho Internacional de Administração de
1999 a 2001. Corretor da bolsa e diretor
de empresa, Nathan foi presidente do
Fórum Europa 2006 e foi reconhecido por
Sua Majestade a Rainha Elizabeth II com um MBE, Membro
do Império Britânico, pelo alcance dos seus trabalhos.

Comunicado Oficial
Convenção Internacional de 2013, Hamburgo, Alemanha
aos Estatuto e Regulamentos
Internacionais serão reportadas aos delegados para voto na
Convenção Internacional de 2013.

AS SEGUINTES EMENDAS PROPOSTAS

ITEM 1: Para distinguir os títulos e responsabilidades dos
dirigentes administrativos do título e responsabilidades dos
diretores internacionais, esta resolução restabeleceria o título
de “administrador executivo” e adicionaría o título de “admi‑
nistrador executivo sénior” como dirigentes administrativos.
(esta emenda ao estatuto e regulamentos requer dois terços
dos votos para ser adotada.)
DEVERÁ A SEGUINTE RESOLUÇÃO SER ADOTADA?
FICA RESOLVIDO QUE, o Artigo V, Seção 1 do Estatuto Internacional deverá ser emendado, eliminando‑se a frase “diretor
executivo, tesoureiro, secretário (o diretor executivo, tesoureiro e secretário deverão constituir os dirigentes administrativos)” e substituindo pela frase “dirigentes administrativos”.

FICA AINDA RESOLVIDO QUE, o Artigo V, Seção 8 do Estatuto
Internacional deverá ser emendado, eliminando‑se a frase
“diretor executivo, tesoureiro, secretário e substituindo pela
a frase “dirigentes administrativos”.
FICA AINDA RESOLVIDO QUE, o Artigo III, Seção 3 dos Regulamentos Internacionais deverá ser emendado, eliminando‑se
a frase “diretor executivo” e substituindo por “administrador
executivo sénior e/ou administrador executivo”.
ITEM 2: Uma resolução para aumentar a taxa única paga pelos
sócios vitalícios para us$ 650. (esta emenda aos regulamentos
requer a maioria dos votos para ser adotada.)
DEVERÁ A SEGUINTE RESOLUÇÃO SER ADOTADA?
FICA RESOLVIDO QUE, o Artigo XI, Seção 7 dos Regulamentos
Internacionais será emendado, eliminando‑se a frase “US$ 500”
conforme aparece nesta seção e substituindo por “US$ 650”.
LION
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Sight First
apoia a visão na Europa de Leste
Por Allie Stryker

QUANDO O COMUNISMO CAIU NA EUROPA DE LESTE E NA RÚSSIA,

os sistemas de cuidados de saúde caíram num turbilhão. Treinar
especialista em doenças da visão tornou-se problemático. Os
Lions e o programa Sight First entraram em cena para colmatar a lacuna.
Situado num canto do campus do Departamento de Visão do
Hospital-Escola Vinohrady, na Charles University de Praga, o
Centro de Educação Oftalmológica dos Lions (CEOL) tem introduzido aos oftalmologistas a lógica de saúde pública no que
concerne os problemas da visão, na Europa Central e de Leste,
bem como nos países da antiga União Soviética.
O CEOL foi construído e equipado graças a fundo do Sight
First, atribuído aos Lions locais em 1998.
Os oftalmologistas frequentam programas de formação no
CEOL sobre as causas de deficiência visual ou cegueira evitáveis. Desde 2002, 1.200 profissionais de 20 países foram treinados por especialistas da visão de topo, que frequentemente
oferecem o seu tempo.
“O Centro Lions é um exemplo brilhante de colaboração contínua bem sucedida entre os Lions locais e o Departamento da
Visão do Hospital-Escola Vinohrady”, diz o Dr. Ivo Kocur, da
Organização Mundial de Saúde. “Tem havido um largo número
de pessoas envolvidas no desenvolvimento deste instituto. O
resultado desta parceria tem sido um dos mais impressionantes exemplos do contributo dos Lions nas comunidades da
região Europeia”.
Enquanto programa da Fundação Lions Clubs International, o
Sight First tem por objetivo combater as doenças da visão e
prevenir a cegueira. Este centro é um projeto único para a LCIF:
é um dos quatro institutos de formação em cuidados da saúde
da visão construídos pelo Sight First em todo o mundo. Os
restantes estão localizados nos Barbados, Índia e Paraguai. A
atividade do CEOL tem sido também apoiada através de fun‑

Um fundo do Sight First vai assegurar aos
estudantes no CEOL em Praga cursos sobre
oftalmologia pediátrica, vista fraca e outros temas.
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Um oftalmologista na Roménia analisa uma criança
para insuficiência visual.
dos de parceiros como a Charles University e o Christoffel
Blinden Mission (CBM), uma organização alemã dedicada à
saúde da visão.
Na República da Moldávia, a reabilitação da vista é uma nova
área. Quando a oftalmologista Tatiana Ghidirimschi teve oportunidade de frequentar cursos sobre vista fraca no CEOL, não
a desperdiçou.
“Tenho muita sorte por poder frequentar estes cursos”, afirma.
“O conhecimento adquirido é muito importante para o meu
consultório e, mais importante ainda, posso agora melhor
ajudar os nossos doentes que perderam a esperança”.
A Dra. Ghidirimschi diz que o conhecimento adquirido através
dos cursos do CEOL melhorou os métodos de diagnóstico dos
doentes de vista fraca e de prescrição de tratamentos, assim
como melhorou a troca de informação no seu local de trabalho.
“Nestes cursos podemos conhecer colegas de diferentes partes do mundo e discutir tópicos interessantes. Gostaria de
transmitir a minha profunda gratidão aos Lions pelo seu envolvimento neste centro e por nos darem as oportunidades de
frequentar estas formações”, diz a Dra. Ghidirimschi. “Irei recomendar este centro a outros profissionais, e gostaria ainda de
manifestar a minha gratidão aos especialistas que nos transmitiram informações tão úteis”.
Para a oftalmologista bósnio Amra Nadarevic, visitar Praga
significava seguir os passos dos médicos bósnios que frequentaram aulas no CEOL. Em Dezembro, ela e um colega participaram num curso sobre doenças oculares inflamatórias.
“Gostei do facto de, durante dois dias, poder perguntar tudo
acerca da doença inflamatória ocular”, afirma a Dra. Nadarevic.
“Os peritos tiveram imensa paciência para responder a todas
as nossas questões. O conhecimento que eles nos passaram
é precioso. Eles falaram sobre a sua experiência e sobre o que
realmente importa”.
Para a Dra. Nadarevic, a experiência no CEOL foi incalculável.

INTERNATIONAL
“O Dr. Kocur inspirou-me e deu-me muito para pensar no
regresso à Bósnia. Se realmente quisermos, podemos fazer
muita coisa para prevenir a cegueira no nosso país. Estou
muito grata por esta oportunidade”, declarou.
Nada disto seria possível sem os Lions. Desde 1996, o Lions
Clube de Praga Hartig tem sido o principal parceiro da Charles
University. O Clube ajudou a desenvolver a proposta original
do projeto do CEOL, a construir as instalações e a preparar os
programas. Membros do clube trabalharam de perto com o
CEOL para promover o movimento Lions junto dos participantes e aconselhar sobre possíveis projetos. Juntos, têm dado
resposta a uma grande necessidade.
“É preciso lembrar que este Centro foi estabelecido numa
época da história da Europa em que estava em curso uma
transição política nos países da Europa de Leste e na ex-União
Soviética”, explica o Dr. R. Pararajasegaram, um antigo oftalmologista consultor da Organização Mundial de Saúde e membro do Comité Consultivo do Sight First. “A transição também
afetou a educação médica, incluindo a oftalmologia”.
Desde a fundação, as verbas para os cursos de formação advêm
do CBM, e os estudantes são apoiados pela universidade ou por
corporações profissionais. Agora, o Sight First irá auxiliar o
Centro através de um fundo para cursos sobre oftalmologia
pediátrica, vista fraca, erro de refracção não corrigido e doença
diabética. Este Verão, 27 alunos beneficiarão destes cursos.

A LCIF está agora a trabalhar com o CEOL e os Lions para
desenvolver um sistema em que os Lions da região são formalmente parte do processo de treino.
“O Centro Lions tem promovido o conceito de saúde pública
para o planeamento e preparação dos cuidados com a visão”,
afirma o Dr. Kocur. “Criou uma plataforma sem precedentes
na troca de experiências e na criação de uma rede de contactos
para toda uma geração de jovens profissionais da visão”.
A oftalmologista Lucia Gogorova, uma residente do 2º ano na
Faculdade-Hospital Kralovske Vinohrady, em Praga, frequentou
três cursos no CEOL e está ansiosa por mais.
“Embora tenha a oportunidade de trabalhar com realmente
muito bons médicos, às vezes não consigo discutir casos com
eles porque estão demasiado ocupados. Por outro lado, preciso de aprender rapidamente, para poder tomar decisões
importantes por mim própria”, diz. “O CEOL ajudou-me nisso
de forma perfeita. Os cursos organizados são a melhor oportunidade para discutir, comparar e melhorar as minhas competências. Posso comunicar com outros jovens que têm
questões, objetivos e atitudes idênticos aos meus”.
Os especialistas treinados no CEOL concordam que a experiência é simultânea única e sem preço. “Posso dizer que o CEOL
está a ajudar-me a tornar-me uma boa médica e a fazer o meu
melhor”, diz a Dra. Gogorova. “Estou grata por isso a todos os
que participam neste projeto e ajudam os jovens médicos”.

Resumo Executivo da Reunião
da Diretoria Internacional
Marbella, Espanha – 16 a 20 de Abril de 2013
1. A
 CIDADE DE LAS VEGAS, NEVADA, EUA,

foi escolhida para sediar
a Convenção Internacional de 2018.

COMITÉ DE AUDITORIA

guir os cargos e responsabilidades dos dirigentes
administrativos do cargo e responsabilidades dos diretores
internacionais e modificar o Manual de Normas da Diretoria de acordo.

1. Aceito o relatório do Comité de Auditoria sem resoluções.
O relatório indicava: o plano de auditoria anual, tal como
apresentado pela empresa de auditoria da organização,
uma atualização na revisão do processo crítico de reembolso de despesas do governador de distrito, e uma ampla
revisão dos auditores independentes da organização.

COMITÉ DE CONVENÇÕES

COMITÉ DE ESTATUTO E REGULAMENTOS

COMITÉ DE SERVIÇOS A DISTRITOS E CLUBES

1. R
 evisado o Procedimento de Resolução de Disputa de Distrito e o Procedimento de Resolução de Disputa de Distrito
Múltiplo nos Capítulos VII e XV do Manual de Normas da
Diretoria para esclarecer a quem uma queixa pode ser
apresentada no evento da queixa ser dirigida contra o
governador de distrito ou presidente de conselho, respectivamente.
2. Adotada a resolução a ser relatada na Convenção Internacional de 2013 para emendar o Estatuto e Regulamentos
Internacionais para restabelecer o cargo de “Administrador
Executivo” e adicionar o cargo de “Administrador Executivo Sénior” como dirigentes administrativos para distin-

1. C
 ancelamento do Busan Seonu Lions Club, por não ter
conseguido resolver as disputas do clube e cumprir as
obrigações de um Lions clube constituído.
2. Aprovados os líderes Lions recomendados pelos distritos
provisórios para servirem no cargo de governador de distrito no ano Leonístico de 2013-2014.
3. Aprovados os líderes Lions recomendados para servirem
como Lions Coordenadores no ano Leonístico de 20132014.
4. Aprovada a proposta de redistritamento enviada pelo 404
A (Nigéria) a entrar em vigor no encerramento da Convenção Internacional de 2013.

1. Norma revisada sobre as datas da Convenção Internacional
que limita o período de tempo para não antes da terceira
sexta-feira de junho e não depois da primeira sexta-feira de
julho.

LION
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INTERNATIONAL
COMITÉ DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE

COMITÉ DE AUMENTO DE SÓCIOS

1. Aprovadas as modificações no retorno visado para as
Declarações de Normas de Investimento do Fundo Geral e
Fundo de Emergência.
2. Aprovada a previsão de terceiro trimestre de 2012-13, refletindo um superavit.
3. Aprovada uma resolução bancária requerida pelo Allied
Irish Bank.
4. Aprovada uma modificação à programação da reunião da
diretoria.
5. Aprovada a remoção de resoluções bancárias específicas
das normas da diretoria. As resoluções continuarão a ser
aprovadas pela diretoria, contudo, ficou decidido que não
era necessário incluir a linguagem nas normas da diretoria.
6. Aprovada uma modificação à norma da diretoria que permite o reembolso de despesas de taxi e autocarro de translados com comprovante de pagamento, ao contrário do
reembolso com base na quilometragem.
7. Aprovada a remoção do item das normas de viagens de
funcionários das normas da diretoria.

1. Aprovado condicionalmente o país do Sudão do Sul como
um novo país de Lions Clubs International, depende do
cumprimento do restante dos critérios no capítulo X, Parágrafo E do Manual de Normas da Diretoria.
2. Aprovado condicionalmente o país do São Tomé e Príncipe
como um novo país de Lions Clubs International, depende
do cumprimento do restante dos critérios no capítulo X,
Parágrafo E do Manual de Normas da Diretoria.
3. Revisada a transferência de sócios fundadores para incluir
uma razão para os sócios sendo baixados, bem como a
assinatura do atual secretário do clube ou o atual presidente do clube.
4. Revisada a norma vigente de queixa de novo clube para
incluir a estipulação de que uma queixa não seja considerada se um novo clube foi formado através de uma iniciativa de Extensão de Lions Clubs International ou uma nova
iniciativa de desenvolvimento do clube.
5. Revisado o Prémio de Anual de Aumento de Sócios de
Outubro sendo alterado para o Prémio de Aumento de
Sócios com base no crescimento em outubro e abril, em
vigor no ano Leonístico de 2013-14, que o Prémio Anual de
Aumento de Sócios seja emitido para os clubes, com crescimento líquido para o ano Leonístico, e que o prémio da
Campanha Presidencial de Conservação de seja alterado
para o Prémio de Satisfação do Sócio.
6. Revisado o programa de núcleo, em vigor imediatamente,
para dar mais autonomia aos núcleos nas áreas de fundos,
quotas, dissolução, convite a sócios e os requisitos de frequência do clube.
7. Revisada a norma para chevron, adicionando-se a frase
“local e horário adequados.”

LCIF
1. Modificada a alocação de ativos do fundo geral de doações
o seguinte: 45% equities, 35% renda fixa e 20% alternativas.
2. Revisada a norma de gastos para os subsídios humanitários.
3. Aprovado um contrato no valor de US$ 102.000 com o
Service Learning Life Skills Network para serviços de consultoria relacionados ao Lions Quest para o período de um
ano.
4. Aprovada a transferência de US$ 3,9 milhões, de fundos
não designados, para o limite máximo de gastos do próximo ano do SightFirst.
5. Selecionou-se Dr. Serge Resnikoff para ocupar a vaga como
membro votante do Comité Consultivo do SightFirst (SAC).
6. Indicadas três pessoas para o Prémio Humanitário de 2013,
com a seleção final a ser determinada pelo Presidente
Internacional.
7. Foram aprovados 67 Subsídios Padrão, de Assistência Internacional e Quatro Pontos Básicos totalizando US$
3.042.941.
8. Negados dois pedidos de subsídios.
9. Feita emenda ao Manual de Operações e Normas de LCIF
para modificar a Declaração de Normas de Investimento
para refletir as mudanças na alocação de ativos do fundo
geral de doações e norma de gastos humanitária e modificar os critérios e regulamentos do subsídio padrão.
10. Revisado o capítulo XVI do Manual de Normas da Diretoria
para atualizar as normas de gastos de subsídios humanitários.

COMITÉ DE LIDERANÇA
1. Aprovado o programa piloto “Séries de Excelência para a
Preparação de Instrutores” para ser desenvolvido e implementado.
2. Revisado o Programa de Financiamento para a GLT de Distrito.
A partir de 2013 -2014, o programa irá fornecer apoio financeiro
no valor de até US$ 500 por distrito, por ano, para apoiar o
treinamento em nível distrital de presidentes de divisão e de
facilitadores do Processo de Excelência de Clube (CEP).
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COMITÉ DE RELAÇÕES PÚBLICAS
1. E
 ncerrada a propaganda através de outdoors, e os fundos
relocados para propaganda com banners online no início
no ano Leonístico de 2013-14.
2. Firmado um contrato de três anos com a PDS Inc. para
distribuição pelo correio da Revista Lion (edições em espanhol e da sede) fora dos Estados Unidos.
3. Foi aprovado um estipêndio de US$ 2.000 aos fóruns de área
para a condução de seminários de relações públicas.
4. Aprovado o posicionamento dos Ex-Presidentes Internacionais O crédito poderá ser oferecido apenas para o ano
Leonístico em curso.
4. Revisada a norma da diretoria para eliminar as taxas de Leo
prorrateadas associadas à organização de Leo Clubes.
5. Revisada a norma da diretoria que prevê que Comité de
Atividades do Serviço analise periodicamente a taxa anual
de o Leo para todos os Lions clubes que patrocinam um
Leo clube ativo para garantir que o valor sendo cobrado
seja suficiente para manter o ritmo de crescimento contínuo e desenvolvimento do programa de Leo Clube.
6. Revisada a norma da diretoria relacionada aos Centros
Leonísticos de Reciclagem de Óculos (LERCs) para enfocar
na formação e conformidade de tais centros.
Para mais informações sobre qualquer resolução acima, consulte o Website de LCI www.lionsclubs.org ou contate a Sede
Internacional pelo telefone 630-571-5466.

INTERNATIONAL

Caminhando desde 1917,
COMPANHEIROS,

Aqui estamos de novo, passando o testemunho em conjunto para os novos Lideres das
Estruturas Lions e Leos, mas desta vez, foi feito numa das Universidades mais antigas do
mundo, em Coimbra, que acaba de ser nomeada como Património Mundial pela
UNESCO.
Os LIONS e os LEOS acreditam nas suas Lideranças com Coragem, Comprometimento
e Ação na conquista da melhoria da Comunidade. Por estas razões, é essencial para os
Lions e Leos continuarem a liderar o caminho da solidariedade sem esmorecer.
Todos, em conjunto, temos a responsabilidade de ”reconstruir a sociedade através de
pessoas de boa vontade”.

JOAQUIM BORRALHO
Diretor Internacional 2011-13

Com:
Coragem – para continuar (continuar…continuar)
Compromisso – para envolver todos, Lions, Leos, Jovens, e a comunidade, e
Ação – para inspirar os outros a participar, para ajudar, unir, criar progresso, conforto,
felicidade, paz e fazer amigos.

Como a nossa Declaração de Missão sugere,
“Dar poder aos Voluntários para que possam servir suas Comunidades e atender as Necessidades humanas, fomentar a Paz e
promover a Compreensão mundial através dos Lions e Leos”, e como, ela encerra a filosofia do LIONISMO, temos aqui o MOTIVO
da nossa existência, só precisamos potenciar a AÇÃO, (já temos o motivo, somado com a ação) temos a MOTIVAÇÃO para “seguir
o nosso sonho” e as “Prioridades Internacionais” senão “o sonho”não passará de um sonho.
As “Prioridades Internacionais” são, tres objetivos;
– O aumento do nº de Sócios e o fortalecimento dos Clubes através da procura da excelência em tudo o que fazemos.
– Expandir o Serviço através da Campanha Global do Serviço e mostrar o comprometimento com a Comunidade.
– Continuar a adaptação a um mundo em mudança através da “Mudança de Atitude”
Os Lions e os Leos acreditam, que têm o entusiasmo e a coragem suficiente, para alcançar o objetivo.
Será que as “mesmas atividades e reuniões de sempre”, ano após ano, estão a tornar-se demasiadas rotineiras?
Será que as tradições dos Clubes promovem realmente imagem moderna e positiva que nos destaque no mundo?
Num mundo de crescentes motivos de serviço, estaremos a focar-nos nas áreas de Serviço mais relevantes?
Sabemos que as mudanças assustam, mas hoje tudo muda muito rapidamente e o Lionismo tem que se adaptar às necessidades
da Comunidade, encorajando a INOVAÇÃO;
• Expandindo a nossa influência
• Realçando a nossa origem
• Respeitando e aceitando a diversidade
• Unindo as pessoas
• Abraçando as mudanças sem abandonar as tradições
• Cada membro tem que ser o motor do início
• Incrementando os valores éticos, envolvendo todos.
Os Lions e os Leos têm apoiado milhões de pessoas, e têm mostrado que essa força, está no orgulho da equipa, na liderança,
no companheirismo e na satisfação de ser Lion/Leo.
A satisfação reforça o bom companheirismo quando algo é alcançado num esforço conjunto, aproveitando as experiências, o
conhecimento e a diversidade dos Sócios.
E com a responsabilidade de sermos a maior rede mundial de fazer o bem, leva-nos a realizar cada vez mais, criando estratégias
de expansão do LIONISMO no mundo.
A expansão foi e é incontestavelmente, uma das mais importantes vitórias do Lionismo mundial, conseguir estar em todas as
partes da Terra. Hoje, estamos presentes em mais de 208 Países, com mais de 46 mil clubes e mais de 1,36 milhões de Lions e
157 mil Leos na Associação LCI.
Companheiros, O FUTURO É AGORA.
“Unirmo-nos é o começo. Permanecermos juntos é um progresso. Trabalharmos juntos é um sucesso”(Henry Ford)
Vamos ser felizes e fazer os outros também felizes.
Pelo LIONISMO, Sempre e para Sempre!
Eu acredito em Um Mundo de Serviços
Bem hajam,
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A Reta da Meta

O JUNHO DE 2013 CHEGOU A UMA VELOCIDADE GALOPANTE,

CC VÍTOR MELO
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quase que nem demos pelo tempo
passar, é tudo tão rápido…
As iniciativas marcantes sobressaem e ajudam o calendário a passar folha a folha.
Com carácter, com “profissionalismo”, com dedicação, com ética e com amor voltei a
viver momentos inexcedíveis de partilha.
Nunca me cansarei de dizer que a minha vida profissional foi recheada de êxitos, uns
por mérito próprio, outros pelo que os mais antigos me ensinaram, e que aproveitei, e
outros ainda pela amizade e colaboração desinteressadas que os meus amigos e colaboradores me dedicaram.
E é assim que se constrói a vida.
Realizei‑me profissionalmente, nunca precisei dos meus hobbies para me servir ou para
me deslumbrar. O nosso Movimento é de Voluntários, e todos, mas todos, somos voluntários, por isso embora haja uma cadeia hierárquica que deve ser sempre respeitada, o
“chefe” não pode nem deve dizer… vai fazer isto… sob pena de ser mal interpretado.
Nos dias que correm muito se ouve falar em liderança. É o líder do Governo, é o líder
da Comissão Europeia, é o líder da oposição, é o líder da autarquia, é o líder da empresa,
é o líder do PSI 20, bem já chega… mas;
Ser líder não é ser mais alto.
Ser líder, porque se está transitoriamente num posto de liderança, não passa de uma
posição efémera.
E, o que eu quero dizer é que:
A Liderança não é para todos, será para aqueles que conseguem fazer inspirar as pessoas a agirem.
A Liderança não é para todos, e não é sobretudo para aqueles que só lá chegaram porque foram politicamente mais perspicazes e, não duvido, às suas qualidades de liderança, ou porque foram empurrados para a tarefa.
Ser líder é ter a capacidade de saber que se está sempre a ser testado. Resistir e continuar a fazer o que sempre se fez não funciona, precisamos de criatividade, inspiração,
engenho e não de meras imitações ou repetições.
O que funcionou na última década pode não funcionar hoje, temos que ter a capacidade
de ser flexíveis e adotar uma mudança de paradigma se para tal for necessário.
O estar na Reta da Meta não simboliza necessariamente que a cortemos.
Para aqueles que comigo cortaram a meta, estou a fazer‑lhes agora o devido RECONHECIMENTO, porque respeito os que souberam interagir e complementaram um trabalho
sério, ativo e continuado comigo.
Percorri momentos lúdicos, assisti a Reuniões de Gabinete, colaborei e intervim em
Fóruns Internacional e Nacional, interagi com as crianças, acompanhei os Leos nas
Jornadas e na Conferência, tive oportunidade de conviver de perto com o Presidente
Internacional Wayne Madden, aquando da sua visita ao nosso Distrito Múltiplo,
concentrei‑me na preparação das Convenções, convivi com a grande oportunidade de
ajudar a preparar, de ler e de reler as Revista de fio a pavio, segui e cumpri o meu sonho,
como por antecipação ao Lema Internacional para o AL 2013‑2014.
Mais do que um sonho foi uma identidade, foi uma realidade que compartilhei CONVOSCO, cumpri o meu Lema “Excelência do Espírito de Missão”.
A todos os Lions de Portugal o meu, meu MUITO OBRIGADO.

DISTRITO 115 CENTRO NORTE

Reta Final
Reinventar para fazer

CARAS(OS) COMPANHEIRAS(OS),

Na reta final deste Ano Lionístico 2012/13, é hora de balanços e de reconhecimento a
todos os que deram o seu contributo na expectativa de acrescentarem valor ao importante
legado que nos foi transmitido.
Sob o lema “Reinventar para Servir”, definimos três apostas estratégicas, três eixos de atuação para este mandato: Aumento do Quadro Social, Comunicação e Trabalho em Equipa,
acreditando que só com actividades úteis e atraentes podemos captar novos membros para
ajudar na nossa missão partilhando a nossa visão e que é preciso criar mecanismos e ferramentas que permitam uma comunicação eficaz e efectiva interna e externa.
Trabalhámos no sentido de dar uma nova imagem do Lionismo, respeitando sempre os
princípios que estiveram na sua génese e que norteiam o nosso Movimento, integrando
as forças da experiência e know how adquiridos com os novos pensamentos de novos
companheiros, acreditando que é aí que reside a nossa riqueza.
DG ISABEL MOREIRA
Ao longo deste ano, tive o privilégio de conhecer mais de perto a importante atividade
Governadora Distrito 115
Centro Norte
desenvolvida pelos 39 clubes que constituem o Distrito 115 Centro Norte. Desde as colheitas de sangue, à realização de rastreios, passando pela construção e equipamento de
infraestruturas sociais, pagamento de rendas, apoio a doentes oncológicos e outros, atribuições de bolsas de estudo, alivio à fome e pobreza, acções ambientais, programas de
incentivo à leitura e promoção da alfabetização, entre outras actividades, contribuem para
a afirmação dos nossos clubes na suas áreas geográficas e para o consequente reconhecimento do seu papel. Isso mesmo pude testemunhar nas visitas oficiais que fiz no contato com as entidades civis.
A afirmação dos Clubes e do seu trabalho está conseguida – e bem – penso, no entanto, que
continua a faltar o reconhecimento da importância de trabalharmos todos para um projeto
comum, com grande dimensão. Foi isso mesmo que tentámos fazer, ao lançar o projecto
“Sorrisos de Escola em Escola”, através do qual contribuímos para minorar o problema da
fome nas nossas escolas. Através dele e do apoio dos Clubes e da Fundação dos Lions de
Portugal bem como de todos os Companheiros que compraram o pin da campanha, foi
possível dar cerca de 6 mil pequenos almoços a crianças com fome. Estão, assim, lançadas as bases para uma mudança de cultura
assente na necessidade de desenvolvermos um trabalho em conjunto, com dimensão e cujo impacto possa ser mensurável.
Destaque ainda para a caminhada recente promovida pelo Lions Clube de Matosinhos em colaboração com a Governadoria,
designada “Põe-te a Mexer pela diabetes”, pela divulgação conseguida e pelo fato de, apesar do mau tempo, se ter conseguido
juntar na Marginal de Matosinhos, cerca de duas centenas de pessoas.
Resta-me endereçar um agradecimento sentido a todos os Membros do Gabinete, à comissão da campanha “Sorrisos de Escola
em Escola” (CLS Anabela Caldevilla, Teresa Cristina e Alcina Felix), às direções dos Clubes e a todas as Companheiras e Companheiros que deram o seu contributo para engrandecer este Movimento e o Distrito 115 Centro Norte.
Foi para mim um privilégio aprender e partilhar conhecimentos com todos vós e uma honra ser Governadora do Distrito 115
Centro Norte.
Na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradeço as manifestações de carinho e a forma como fui recebida nos Clubes
aquando das minhas visitas oficiais. Saibam que podem sempre contar comigo!
O Movimento Lions pode contar sempre com o meu contributo para continuar a afirmar o nosso trabalho e respeitar o nosso legado
de quase um século de história.
Pertencer ao maior Movimento de Clubes de Serviço do Mundo deve ser motivo de honra, contribuir para a sua sustentabilidade
e reinventar para que atraia cada vez mais membros é uma responsabilidade de todos nós Lions.
Tenho esperança que tenha acrescentando algum valor ao nosso Movimento nas funções que exerci, mas esse é um juízo que
deixarei para outros fazerem. Tenho, no entanto, a firme convicção que, todos juntos, ajudámos a tornar o mundo melhor, com
o nosso trabalho e entrega.
Bem haja
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… com trabalho, a Meta atinge-se!
ESTIMADOS LIONS,

Cumprindo os objetivos, os Lions vão cortar a meta da corrida que tinha como piloto
chefe, o PI Wayne Madden. Ao longo do Ano Lionístico, para reabastecer e realizar outras
operações, os Clubes efetuaram várias paragens nas boxes, ganhando assim, a força e
determinação para melhor cumprirem a nossa Missão – Servir as Comunidades e atender às necessidades humanas, fomentar a paz e promover a compreensão mundial.
Ao longo da corrida e desde a primeira hora, os Lions entenderam que só com Dedicação,
Preparação e Trabalho em Equipa, é possível atingir a Excelência que procuram. Estamos
recordados que no momento da partida, o Governador estava só … não tinha Equipa – os
Vice-Governadores não estavam alinhados; com determinação e consciência plena das
responsabilidades enquanto primeiro dirigente, pese embora o facto da desinformação
ou a não atualização de alguns, com lixo tóxico pelo meio, contra velhos do Restelo mas
com ventos de feição e mar calmo, o Cabo das Tormentas foi dobrado com sucesso, o
DG FREDERICO BURNAY
que permitiu que a Equipa do Governador, pudesse finalmente participar na corrida.
Governador do Distrito 115
Centro Sul
Com espírito de Missão, desde terras de Pedro Álvares Cabral até ao reino dos Algarves,
incluindo as regiões da Madeira e Açores, tive a oportunidade de levar a palavra do PI
Madden e o seu Programa, objetivo esse largamente alcançado por grande maioria dos
Clubes, através de ações dedicadas à Alfabetização, o incentivo à paixão pela Leitura e
combate ao Iliteracismo; os Clubes participaram também nas Campanhas de Ação Global dedicadas à Juventude, Visão, Luta contra Fome e Meio Ambiente; contribuíram
ainda com donativos para o braço filantrópico de LCI, a LCIF-Fundação Internacional,
salvando deste modo, os mais carenciados da cegueira evitável e na campanha de
vacinação contra o sarampo, entre outras ações, realizadas também no âmbito distrital
como a Marcha pela Diabetes. Bem hajam pois, Companheiras e Companheiros, pela
dedicação e grande empenho em tais atividades.
É reconhecido e sentida por todos, a difícil situação que a nossa sociedade atravessa
de momento, o que de certa forma, pode ter contribuído para alguns terem abandonado
a nossa causa, contudo, outros houve que em boa hora, souberam escutar o nosso
apelo e decidiram juntar-se à família Lions. A este propósito, apelo para os esforços a
desenvolver no futuro no sentido do engrandecimento e fortalecimento dos Clubes,
permitindo a continuidade do que os Lions tão bem sabem fazer, Servir.
Transversalmente e nas suas Comunidades, os Lions são referenciados como líderes de opinião, pelo que devemos aumentar a
nossa autoestima e confiança de modo a desenvolver as qualidades de liderança que existem em cada um de nós; para tal, recomendo a participação em tempo oportuno, nas diversas ações de aprendizagem e desenvolvimento pessoal, tendo por objetivo,
o exercício de funções de Dirigentes distritais e nacionais, nos anos vindouros.
Quase na reta final e nos finais de abril, teve lugar em Lisboa a festa anual dos Lions do Distrito – Convenção ou Assembleia
Geral, a qual tem na eleição dos próximos Dirigentes o seu ponto alto. Apesar de todos os esforços, hoje considero que no
futuro próximo, se deve alterar o figurino utilizado; a Assembleia deve ter o seu próprio dia, (ver Regulamentos) com a sua
própria Cerimónia de Abertura Oficial e não em conjunto; convenhamos que realizar uma Convenção em duas horas, não é
credível. Por outro lado, os documentos (teses, moções e propostas) a serem deliberados, têm o seu tempo para serem enviados ao órgão competente para análise, pelo que salvo rara exceção, não deve ser considerada a admissibilidade de outras.
Atente-se ao que aconteceria na Convenção Internacional, com delegados de quase 47.000 Clubes… sabemos todos, que os
Delegados são mandatados para só votar os assuntos previamente discutidos em Assembleias dos Clubes; acresce ainda o
facto de que a figura do Governador – único representante de LCI no Distrito, fica descaracterizada. Na Convenção podem e
devem acontecer Seminários ou Palestras. Diria ainda que, caso os Lions continuem a considerar uma Cerimónia para a Transmissão de Funções dos Dirigentes Distritais, a Convenção, é o momento ideal e oportuno para tal, contribuindo dessa forma
para uma considerável redução de energias e custos, que considero atualmente como desperdícios.
A gratificação que levo por ter servido como Governador, fica relacionada com o crescimento pessoal e fortalecimento da
autoestima, sentimento devido à atitude altruísta de Servir; ter descoberto novas habilidades, potencialidades e aumentar o
círculo de amizades.
Por último, deixo à Equipa que se disponibiliza para Servir e responsável pelo destino do Distrito, uma palavra de ânimo e
conforto, na certeza porém, que o Past Governador Imediato estará sempre disponível para o engrandecimento e fortalecimento
do Distrito, imbuído do espírito de Missão Lions suportada nos Objetivos e Código de Ética.
Cordiais Saudações Lionísticas
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Grande encontro dos Lions Portugueses
Amadora, 19 de Março do 2013
O GRANDE ENCONTRO DOS LIONS PORTUGUESES DECORREU DE 26 A 28
DE ABRIL, EM LISBOA, NO HOTEL MARRIOTT

Companheiros e Amigos
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Amadora, 19 de Março do 2013

Companheiros e Amigos

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

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

AVENIDA CAMILO CASTELO BRANCO, N.º 10, 4.ºESQ. 2610-031 AMADORA – lionsclubeamadora@gmail.com – NIF 502002680
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Retomados os trabalhos, a PCC Teresa Gama Brandão procedeu à leitura da Invocação, ao que se seguiu o momento de
homenagem aos Companheiros falecidos durante o corrente
Ano Lionístico, que culminou com uma bonita e sentida
homenagem do CC Vítor Melo ao PDI Rui Taveira.
Após a leitura, em jogral, do Código de Ética do Lionísmo, o
Presidente do Conselho entregou a direção da sessão ao CL
Filipe Matos que, com o seu habitual conhecimento e à-vontade continuou com os trabalhos que se seguiram de acordo
com a agenda: a ata da Convenção do Ano Lionístico transato
foi aprovada por unanimidade; o Lions Clube de Faro, com o
voto também unanime da assembleia aceitou, uma vez mais,
o desafio de levar por diante a realização do Campo da Juventude em 2014, e o Relatório e Contas e o Parecer do Conselho
Fiscal da Fundação Lions de Portugal foi também aprovado
por unanimidade.
Após um breve intervalo, a oradora convidada, Dra. Margarida Ruas, proferiu uma palestra subordinada ao tema “A
Água Elemento Primordial de União” que, para além de estar
perfeitamente enquadrada com a imagem do Aqueduto das
Águas Livres, ex-libris da cidade da Amadora e que serviu
sempre de imagem de fundo da projeção multimédia que
acompanhou a Convenção Nacional, muito agradou a todos
os participantes.
Após os agradecimentos, os trabalhos da Convenção Nacional foram suspensos até ao dia seguinte.
Terminado o almoço, os acompanhantes previamente inscritos dirigiram-se para o autocarro que os iria conduzir à cidade
da Amadora, a fim de visitarem a Necrópole de Carenque, o
Museu Etnográfico da cidade, a Galeria Artur Bual e ainda
alguns dos Jardins da Amadora.
Entretanto a grande sala da manhã foi divida em duas, de
forma a acolher os Lions dos Distritos Centro Norte e Centro
Sul e para terem lugar as 24.ªs Convenções Distritais.
Ambas as Convenções decorreram com elevado espírito de
serviço e companheirismo, cumprindo com as agendas, sendo
que em ambas foram eleitos todos os candidatos que se apre-
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sentaram aos cargos elegíveis. No Distrito Centro Norte foi
eleito Governador para o AL 2013/2014 o CL Jorge Coutinho,
do Lions Clube de Barcelos e como 1.º Vice-Governador o CL
José Pinto Monteiro, do Lions Clube de Paços de Ferreira.
No Distrito Centro Sul, foi eleito como Governador para o
próximo AL o CL Eugénio Leite, do Lions Clube de Coimbra,
como 1.º Vice-Governador o CL Américo Marques, do Lions
Clube Lisboa Centro e como 2.º Vice-Governador o CL Carlos
Manitto Torres, do Lions Clube Cascais Cidadela.
Encerrados os trabalhos, esperava os Companheiros o tradicional Jantar de Gala, que decorreu num clima de franca amizade
e que teve como artista convidado conhecido cantor “FF”. Apresentado aos presentes pela sua tia, a nossa Companheira
Gabriela Fernandes, o jovem proporcionou um serão de excelência, que encantou todos os que tiveram o privilégio de assistir à sua exibição, e que não hesitaram em o aplaudir de pé.
O serão foi ainda animado pelo nosso Companheiro Luís Nascimento, Presidente do Lions Clube de Almada, que nos surpreendeu com um número de ilusionismo, hobbie que, aliás,
já o tornou conhecido entre os Lions do Distrito Centro Sul.
A noite terminou com a entregar de reconhecimentos e lembranças, com as quais o DI Joaquim Borralho e o CC Vítor Melo
galardoaram os Companheiros Lions Franceses e os Governadores de ambos os Distritos, sendo que o Presidente do Conselho reconheceu ainda a Presidente do LC de Amadora, CL
Vanda Lourenço e a Secretária do Distrito Múltiplo e também
membro do Clube anfitrião, CL Gabriela Fernandes.
Os trabalhos da 44.ª Convenção do Distrito Múltiplo foram
retomados na manhã do dia seguinte.
Com uma agenda bem mais densa do que a do dia anterior,
os trabalhos começaram da melhor maneira e o Lions Clube
de Fafe viu a sua candidatura à organização das próximas
Convenções aprovada por unanimidade.
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Seguiu-se a aprovação do Relatório e Contas e Parecer do
Conselho Fiscal do DM 115 do AL anterior, que originou algum
debate, mas que foi aprovado por larga maioria. No final da
sua intervenção o PCC Américo Ribeiro fez ainda um bonito
agradecimento ao PDGI Duarte Marques, galardoando-o
como o “Lions do Ano” do DM 115, do AL 2011/2012.
Chegado o momento do Relatório do CC Vítor Melo, este
proferiu apenas umas breves palavras, optando pela apresentação de imagens. Assim, através de uma apresentação multimédia foi relembrado o mote da sua candidatura ao cargo
de Presidente do CNG, foram exibidos os momentos de maior
destaque do exercício das suas funções ao longo do corrente
ano, deixando ainda uma perspetiva do que ainda iria promover até ao final do seu mandato.
Após este ponto, teve lugar o terceiro momento cultural das
Convenções. O Professor Silvestre Fonseca, conceituado pela
forma exímia com que toca viola portuguesa, deliciou a assembleia com os temas que tocou, culminando a sua atuação com
o acompanhamento da cantora lírica Sofia de Castro.
Retomados os trabalhos, foi tempo de apreciação e discussão
de propostas que, pela sua complexidade, fez com que o
tempo resvalasse e a sessão de trabalhos se tornasse mais
longa do que era expectável. No entanto, a proposta apresentada pelo PDG Carlos Lopes e veiculada pelo Círculo de Past-

Governadores de se dar início ao estudo de um projeto
relacionado com a criação de um Instituto para a Visão,
criando uma comissão para o efeito, foi aprovada.
Enquanto os votos resultantes do escrutínio secreto foram
contados, interveio o Presidente do Distrito Múltiplo Leos,
CLeo Juliana Lopes, que colocou a tónica no apoio dos Clubes
Lions ao Movimento Leo que, na ótica dos Leos, tarda em
chegar. Porém os Leos não baixam os braços e apresentaram
à assembleia o plano das atividades leonísticas futuras.
Seguiu-se a intervenção do Orador Oficial das Convenções,
DI Joaquim Borralho que, dado o adiantado da hora, numa
atitude de franco companheirismo, decidiu abreviar a sua
alocução, deixando, no entanto, uma profunda reflexão do
que as comunidades esperam do nosso Movimento e do
muito que os Lions têm para dar às suas comunidades.
Uma vez contados os votos, o Presidente do CNG comunicou
à assembleia que os Delegados presentes tinham elegido o
PDG Edmundo Lima como Presidente do CNG para o AL
2014/2015, elegendo também a lista proposta ao CERN.
Terminados os trabalhos, foi tempo do CC Vítor Melo chamar
a equipa do Lions Clube de Amadora para reconhecer publicamente o seu trabalho, ao que a assembleia se juntou ovacionando de pé a pequena equipa que tão grande tarefa tinha
concretizado.

Sócios Falecidos – In Memorium – Correcção
Por lapso do LC Estoril Palácio, foi incorrectamente reportada no informe internacional, a saída de sócio de Vitor Manuel
Pendão, por falecimento, listado na notícia da revista LION nº5, página 22, e apresentado em powerpoint na Convenção
Nacional com o título “SÓCIOS FALECIDOS - In Memorium”
Em nome do LC Estoril Palácio apresenta-se desculpas a todos os companheiros e especialmente a Vitor Manuel Pendão.
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Eu sou vigilante da Floresta
A Amadora acolheu mais de 650 participantes

Projecto1_Cartaz_Vigilante da Floresta 13/04/17 14:42 Página 1

Eu Sou Vigilante da Floresta
Atividade Nacional

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

APOIOS:

A ATIVIDADE NACIONAL “EU SOU VIGILANTE DA FLORESTA” é

um exemplo do muito que se pode fazer pela Natureza, sensibilizando
os mais pequeninos e também do muito que se pode fazer
pela divulgação do nosso Movimento.
O Lions Clube de Amadora aceitou o desafio e, com o auxílio
do Presidente do CNG, CL Vítor Melo e do Assessor da Atividade, CL João Martins, deitou mãos à obra, e congregou na
sua cidade mais de 650 participantes.
E a instabilidade do tempo não foi objeção.
Eram cerca das 10H15 quando as primeiras crianças, acompanhadas pelos respetivos professores, começaram a chegar ao
Parque Central da Amadora, onde um veículo dos Bombeiros
locais identificava o local da receção. Esperavam-nos os sócios
do Clube, que distribuíam t-shirts e lanches, que desde logo
causaram grande alegria aos pequenotes. E com um fantástico
parque infantil à disposição, foi deveras fácil entreter as crianças
enquanto se aguardavam pelos que vinham de mais longe.
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Neste entretanto, marcou também presença a TV Amadora,
que documentou a Atividade e entrevistou o Presidente do
CNG, CL Vitor Melo, o Governador do Distrito 115 Centro Sul,
CL Frederico Burnay e o DI Joaquim Borralho, numa excelente
reportagem que nesse mesmo dia ficou disponível no site da
TV Amadora.

de Autoproteção da Proteção Civil e ao vídeo da PSP sobre a
preservação do Meio Ambiente.
Chegado o tão desejado momento dos prémios, procedeu-se
ao sorteio das bicicletas, que levaram ao rubro o entusiasmo
das crianças e, por fim, foram divulgados os nomes dos autores dos 5 melhores trabalhos.

Chegada a hora do desfile, a nossa Presidente, CL Vanda Lourenço, deu indicação do alinhamento e, em conjunto, as
crianças que transportavam as Bandeiras Lions abertas e
cartazes alusivos à atividade, os professores e os Lions partiram em cortejo, atrás do carro da PSP que abria alas e do
veículo dos Bombeiros que identificava a Atividade. De
ambos os lados, foram muitos os elementos do Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade da 61.ª Esquadra –
Reboleira da Divisão da Amadora do Comando Metropolitano
de Lisboa da PSP que acompanharam o desfile, garantindo a
segurança dos nossos pequenos participantes,

Na hora do adeus e já com o cansaço a invadi-los, todos
receberam lanches para degustarem no regresso.
Esta iniciativa contou com o patrocínio de várias Empresas,
que passamos a nomear, e às quais voltamos a agradecer pelo
grande auxílio que nos proporcionaram, e que muito contribuíram para o sucesso desta Atividade que nos é tão querida.

Após uma breve paragem no edifício da Câmara Municipal
da Amadora, a fim de serem apresentados cumprimentos ao
Ex.mo Sr. Presidente, Joaquim Raposo, que amavelmente
veio presenciar a atividade e saudar as entidades Lionísticas,
o desfile percorreu as ruas da cidade.
As crianças exultavam de alegria, entoando o nome das suas
escolas e dos Clubes Lions que representavam e os transeuntes
paravam para apreciar tão grande manifestação e para se inteirarem do que tão grande aglomerado de crianças e adultos
significava, oportunidade que os Lions aproveitaram para esclarecer e divulgar o objetivo da atividade e do Movimento.
Chegados à Unidade de Apoio da Área Militar de Amadora
Sintra, tudo estava a postos no refeitório da Unidade, e foi
hora de almoçar.
Seguiu-se uma tarde dedicada aos nossos pequenos artistas.
No espaço circundante à antiga parada, local destinado às
atividades da tarde, e para que pudessem ser apreciados,
estavam expostos os desenhos das crianças.
Os nossos pequenos puderam então assistir à exibição dos
cães da GNR, em simulações de busca de desaparecidos e
de deteção de drogas; à simulação de combate aos incêndios
que os Bombeiros tinham especialmente preparado para
eles, ao programa educativo sobre Risco, Desastre e Medidas
O NOSSO MUITO OBRIGADO A:

LC Amadora

Banco Bic

Bombeiros
Voluntários
da Amadora

Câmara Municipal
da Amadora

Clínicas Leite

Companheiro Lion
Duarte Marques

Proteção Civil
da Amadora

Delta

TV Amadora

PSP da Amadora

Comando
Metropolitano
de Lisboa – PSP

Siemens

Sonae

Sumol+Compal

Unidade de Apoio
Militar da Área de
Amadora Sintra

Vieira de Castro, SA

Fundação Lions
de Portugal
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HOMENAGEM AO PDI RUI TAVEIRA
(Palavras do CC Vítor Melo na 44.ª Convenção Nacional)
Companheiros e Companheiras,
É sempre bom estar convosco.
Neste dia maravilhoso, nesta cidade encantadora onde nasci e onde estão
reunidos os Lions de Portugal.
Somos Homens e Mulheres que generosamente damos a nossa contribuição em prol dos mais necessitados, são os jovens que connosco partilham
a vontade e o contributo no voluntariado.

PDI Rui Taveira

Desta vez estou aqui para partilhar convosco uma breve síntese da notoriedade e da presença de um grande homem e de um grande Lion.

Casado, pai de quatro filhos, nasceu no norte há pouco mais de 75 anos. Para não ficar dependente dos “papás” decidiu antes vir para Lisboa para a Academia Militar, do que cursar medicina no Porto.
Depois de alguns anos de trabalho na Casa Civil do Presidente da República Ramalho Eanes, decidiu que era a altura
de se “civilizar”, dado que não tinha de facto grande apetência para a política, e por isso passou à reserva e ingressou
na vida dos negócios.
Nos Lions começou em 1973, então como Major em Moçambique, quando um velho amigo lhe deu para ler uma sebenta policopiada, que tinha o título de “O Leão Sabido”.
Desde praticamente esse dia e passando mais tarde pela entrada no Lisboa Mater, foi em crescendo até à sua eleição
como Governador nas Convenções do Funchal em 1981.
A sua passagem pelo Movimento marca de forma indelével a existência da nossa Sede em Lisboa, a fundação de
vários Clubes e o apadrinhamento de muitos e muitos sócios.
Depois, também com a sua mão, vieram a Mútua, hoje ASIL, o Círculo de Past-Governadores e a Fundação de Lions
de Portugal.
Por volta dos anos 85/86 candidatou-se a Diretor Internacional.
Nas Convenções Internacionais conheceu então o CL Áureo Rodrigues, também grande homem de grande cultura e
um grande Lion, que lhe falou na hipótese de “O Leão Sabido” ser publicado em Portugal, o que fez.
Companheiros e Amigos, muito e muito mais haveria para dizer, mas reconhecer os contributos dados por cada pessoa
determina que o que faz a diferença são as pessoas que fazem todos os dias o LIONÍSMO.
Este nosso Companheiro
Porque
Porque
Porque
Porque
Porque
Porque
Porque
Porque

aproveitou todos os momentos
fez trabalho voluntário
estimulou a criatividade
soube trabalhar em grupo
tinha motivação
gozou as pequenas vitórias
respirou as brisas do mar
acreditou na vida

Com estes exemplos é a altura, Companheiros e Amigos, de caminharmos em frente para contribuirmos para um futuro
mais promissor, mas também é a altura de nos unirmos em MEMÓRIA de um grande Lion que muito e muito fez pelo
Lionísmo.
Prestando-lhe um verdadeiro TRIBUTO pelo legado que nos deixou
AO RUI TAVEIRA
OS LIONS AGRADECEM
MUITO, MUITO OBRIGADO.
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Seminário de Governadores Eleitos

está preconizado pelos
Estatutos e Regulamentos de Lions Internacional e pretendese que seja um momento de partilha de conhecimentos entre
os líderes mais experientes e os que no Ano Lionístico
seguinte, por terem sido eleitos, se predispõem a conduzir
os Lions nacionais.
Assim, o Seminário deste ano teve lugar no dia 16 de Junho
e o Lions Clube da Figueira da Foz foi o Clube anfitrião de tão
importante ação de formação, disponibilizando para o efeito
a sua sede.

O SEMINÁRIO DE GOVERNADORES ELEITOS

a qual acaba por ter impacto em cascata até aos Clubes e aos
sócios, acautelando o tão desejado crescimento e retenção
de sócios e Clubes.
Se bem que os trabalhos estivessem configurados numa
agenda previamente divulgada, o Seminário primou por
intervenções espontâneas dos participantes, o que redobrou
o seu interesse e sentido.
Por isso, quando o PDI Ribeiro Gorgulho abordou os temas
da LCIF e da “Coragem de Acreditar” os participantes interagiram e dialogaram sobre os assuntos de forma muito aberta,
revelando aqui e ali pormenores sobre os seus programas.
A hora do almoço chegou quase impercetível e os trabalhos
foram suspensos até cerca das 14H30.
Retomada a agenda, voltou a intervir o PCC João Russo sobe
os temas da “Orientação” e da “Liderança”, que uma vez mais
envolveu apaixonadamente todos os participantes.
Seguiu-se a intervenção do DI Joaquim Borralho, sobre o lema
do próximo Presidente Internacional “Siga o Seu Sonho”, e
sobre as Prioridades Internacionais. E uma vez mais se assistiu
a momentos de partilha e de que questões, que conduziram a
um cabal esclarecimento dos novos Dirigentes.

A sessão de trabalho teve início cerca das 10H30 e foi aberta
pelo Presidente do CNG, CL Vítor Melo, que deu as boas-vindas aos participantes e lhes transmitiu o quão importante era
ter o privilégio de poder ouvir e aprender com os Lions de
referência que tinham sido convidados a intervir.
Com a coordenação do GLT do Distrito Múltiplo 115, o PCC
João Russo fez a primeira intervenção que, teve por base uma
apresentação multimédia, abordando o tema dos “Estatutos
e Regulamentos” e das “Normas”, no contexto de Lions Internacional e no da sua importante aplicabilidade.

Ao PDG Carvalho Lopes, GMT do DM 115, coube a tarefa de
falar sobre a importância de um Planeamento que, naturalmente, acaba por conduzir a uma boa orientação do Distrito,

Ao PCC José Neiva Santos coube o tema das Finanças, aspeto
que não pode ser descurado e que resultou num importante
aconselhamento e esclarecimento de dúvidas que sempre
subsistem sobre esta matéria; e ainda a explanação sobre a
origem e a importância da Fundação Lions de Portugal.
A tarde já ia longa quando os Governadores dos dois Distritos, CL Isabel Moreira e CL Frederico Burnay partilharam uma
retrospetiva sobre o seu ano de Governadores, dando igualmente importantes conselhos oriundos da sua experiência de
uma ano de funções que estava prestes a findar.
Eram cerca das 17H30 quando o Presidente do CNG, CL Vítor
Melo encerrou os trabalhos, deixando aos dirigentes eleitos
palavras de confiança e de disponibilidade pessoal para auxiliar em todas as vertentes que viessem a considerar como
pertinentes.
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Transmissão
de Funções dos Dirigentes Nacionais
Coimbra, 22 Junho 2013

O LIONS CLUBE DE COIMBRA foi o anfitrião da cerimónia de transmissão de funções lionísticas nacionais.

Com todos os pormenores de organização que o momento
solene exigia, o Lions Clube de Coimbra uma vez mais deu
mostras de trabalho exímio.

A sessão foi aberta pelo Presidente do CNG, Vítor Melo e,
após as cerimónias protocolares e a intervenção da Vereadora
Maria João Castelo Branco, teve lugar um excelente momento
musical pelo violinista Vladimir Omeltchenco que deliciou a
assembleia muito bem composta por Companheiros Lions de
todo o país e que, no final, ovacionou de pé.

A direção da sessão foi então passada pelo Presidente do
CNG ao CL José Pedro Figueiredo, do Lions Clube de Coimbra, que exerceu a sua função com o à vontade e conhecimento lionístico que lhe é peculiar.

A primeira transmissão de funções foi a dos Leos. Tomou a
palavra a CLeo Juliana Lopes, que enalteceu a fundação de
três novos Clubes Leos e o apoio que ao longo do AL recebeu
de Leos, Lions e, naturalmente, da sua família.

Depois desejou as maiores felicidades ao seu sucessor, CLeo
Bruno Soares, que de posse da palavra, apresentou o seu
programa e os objetivos Leonísticos para o próximo ano.
A segunda transmissão de funções foi a do Distrito Centro
Norte. No púlpito destinado às intervenções, a DG Isabel
Moreira dirigiu palavras de agradecimento à sua equipa e aos
Clubes do Distrito Centro Norte, referindo que estava convicta
de que ao longo do seu exercício como Governadora tinha
contribuído para construir um mundo um pouco melhor.
Seguidamente chamou para junto de si o CL Jorge Coutinho,
a quem entregou simbolicamente o destino do Distrito. A intervenção do Governador eleito foi suportada numa apresentação
multimédia, e colocou o enfoque na necessidade de expansão
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dos Clubes e dos sócios do Centro Norte, divulgando o seu
lema “Sensibilidade e Atitude”, com o qual, e com o auxílio de
todos, espera concretizar os objetivos a que se propõe.

o CL Gaspar Albino a quem entregou a Bandeira do Distrito
Múltiplo, símbolo mais alto do Movimento Lionístico nacional.
Também visivelmente emocionado, o CL Gaspar Albino entregou-lhe em primeira mão o seu galhardete e pin. Uma vez trocadas fisicamente as suas posições, o CL Gaspar Albino
dirigiu-se à assembleia com palavras de agradecimento a todos
em geral e em particular àqueles que o incentivaram a aceitar
os cargos Lionísticos que tem vindo a aceitar e exercer. Por fim,
divulgou o seu lema: EX ANIMO FACERE - Ala Arriba!, que é a
junção do seu lema de Governador com o da sua saudosa
esposa Claudete.

Foi então a vez do DG Frederico Burnay se dirigir ao púlpito,
a fim de passar o seu testemunho de Governador ao CL Eugénio Leite, mas não sem antes fazer também um apelo à necessidade de se cativar os jovens a aderirem ao nosso
Movimento. Após dirigir agradecimentos à equipa que o
acompanhou, desejou as maiores felicidades ao seu sucessor
a quem entregou a Bandeira do Distrito.
De posse da palavra, o CL Eugénio Leite dirigiu agradecimentos à família, ao DG Frederico Burnay e a todos os Lions pelo
grande apoio que lhe foi dado. apresentando o seu lema:
“Solidariedade: do Sonho à Realidade”, muito bem suportado
num filme de grande exemplo de perseverança humana.

Praticamente em simultâneo a assembleia tomou conhecimento de que Coimbra Alta e a Rua da Sofia tinham sido
eleitas Património Mundial.

Por fim, e como também determina o protocolo, dirigiu-se ao
púlpito o CL Vítor Melo. A sua intervenção foi carregada de
emotividade, colocando a tónica no tanto que o nosso Movimento tem para dar ao Mundo. Depois chamou para junto a si

O momento que se seguiu foi definido pelo Moderador como
um “já estamos a trabalhar” e a assembleia assistiu à assinatura de um protocolo com a Opticália, através do qual os
Lions vão poder superar as carências económicas dos pais
das crianças desfavorecidas que necessitam de óculos.

A esta assinatura seguiu-se outra, desta vez com a Imex,
empresa que irá transportar trimestralmente, para Alicante, os
óculos usados angariados pelos Clubes Lions portugueses.
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Seguidamente foi tempo do DI Joaquim Borralho reconhecer,
com a atribuição de Medalhas Presidenciais, a DG Isabel
Moreira e o DG Frederico Burnay.
No final deste momento a Secretária e oTesoureiro do D 115 CS,
CL Dinora Salsinha e CL António Ramos, entregaram ao “seu”
Governador uma lembrança pelo trabalho desenvolvido.

A tarde já ia longa, mas foi ainda um prazer ouvir os trechos
musicais que a Orquestra Geração tinha especialmente preparado para este dia.

Os trabalhos da manhã foram encerrados com uma belíssima
e enfática intervenção do Vice-Reitor da Universidade de
Coimbra, Professor Doutor Henrique Madeira, que não dissimulou a grande felicidade com que tinha recebido a notícia
de que Coimbra Alta e a Rua da Sofia tinham finalmente, e
ao fim de dez anos de trabalho nesse sentido, sido consideradas Património Mundial.
Após o almoço de confraternização, foi tempo de reconhecimentos.
O Presidente do CNG, CL Vítor Melo, entregou diplomas de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido aos seus Assessores: PDI
Ribeiro Gorgulho, PCC José Neiva Santos, PCC Santos Costa,
PDG Carvalho Lopes, PCC João Russo, CL António Rodrigues,
CL João Martins, CL Manuel Amial, CLTeresinha Novo, CCE Gaspar Albino, CL José Nascimento, CLeo Juliana Lopes Presidente
do Distrito Múltiplo Leo, CL Rui Murta e CL Paulo Viera.

Por fim, o Presidente do CNG atribuiu a distinção de Lions do
Ano à CL Gabriela Fernandes, Secretária do Gabinete que,
visivelmente emocionada, recebeu a placa de tão alto reconhecimento.
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Para terminar, e não estivéssemos na Cidade das Universidades, o Lions Clube de Coimbra praxou os Dirigentes cessantes, com a entrega de simpáticas e bem-dispostas caricaturas
individuais.

acção lions em portugal

Lions Clube Costa
do Sol Carcavelos
25º Aniversário
Este AL, o LC Costa do Sol Carcavelos completou 25 anos de
existência e, como secretária, cumpre – me disso dar notícia,
assim como fazer um breve resumo das atividades marcantes
que têm pautado a ação de serviço em prol dos que precisam
do nosso apoio.

É já do conhecimento da maioria dos Lions que este Clube
nasceu de um Lionness Clube que, em 1988 se transformou
em Clube Lion. Perdeu–se no tempo o que aconteceu a muitas
das companheiras Lionnesses que não quiseram assumir–se
como Lions e partiram, sem mágoas, mas com alguma nostalgia. Deixaram o grupo abraçar a ideia de ser um Clube de
pleno direito, sem “tutoria de um clube de lions” e reconheceram a coragem e o espírito aberto de quem seguiria um
caminho de serviço de uma outra forma. Enganaram–se porém
nessa outra forma, porque, as Lions quiseram seguir o caminho iniciado, quiseram continuar o exemplo já dado de trabalho à comunidade de qualidade e entrega.

Por isso, as nossas atividades continuaram a privilegiar as
crianças de escolas e de instituições, os utentes do Lar da Boa
Vontade (deficientes motores), os idosos, os jovens… Continuaram a fazer-se vendas de rua para angariação de fundos, chás
originais com o apoio de outras culturas, como o “Chá Indiano”,
noites de Fado, Rallies com muita aventura … Continuaram a
cultivar o Companheirismo e a Amizade, juntando–lhe a Solidariedade de gestos e ações em benefício dos outros.
Chamamos a nós o Jornal da Costa do Sol que publicou,
durante muitos anos uma página com o nosso Servir, depois
fizemos o nosso próprio Boletim. Juntámo–nos às Juntas de
Freguesia de Carcavelos e de São Domingos de Rana, ao Colé-

gio St Julian’s School, aos Centros Comunitários locais, ao
Estabelecimento Prisional de Tires, a grandes comerciantes
como Kantilal Jamnadas ou Dancake…, ao Hotel Praia Mar,
local de reuniões e grandes encontros distritais e nacionais…
procurámos estimular parcerias que facilitassem a nossa ação
de fazer a diferença nas comunidades, seguindo também os
vários desafios de muitos Presidentes Internacionais e Governadores que têm sabido apostar na cadeia de esforços para se
SERVIR MELHOR.
Assim decorreram 25 anos, uns mais criativos, mais dinâmicos, outros mais orientados para ações de saúde, palestras,
colaboração interclubes, mas todos com uma marca forte e
própria que nos vem do nosso passado e que nunca quisemos,
nem queremos esquecer.
Este ano não fugiu a esse rumo. Cumprimos com todos os
planos de um ano lionístico, mas sempre realçando o facto de
ser o nosso 25º aniversário.
As nossas atividades foram muitas e variadas: levamos a 3
escolas a “Hora do Conto”, deixando materiais para a continuação das histórias contadas, demos livros a estudantes
necessitados, cumprindo assim o desafio de combater o analfabetismo; levamos Natal a 2 instituições de crianças, demos
géneros alimentícios a 3 famílias, muito carentes e numerosas, todos os meses, , aderindo à campanha de Combate à
Fome; demos roupa e calçado; demos óculos a jovens e idosos; apoiamos os utentes do Lar da Boa Vontade, dando presença e um “saco de Natal”, respondendo também às
necessidades da Instituição em coisas necessárias para o
quotidiano ; apoiamos dois idosos acamados, dando–lhes
refeição, medicamentos, limpeza da casa e presença.
E, tal como em todos os anos anteriores estivemos no espírito
das ideias do PI e do nosso DG Frederico Burnay. Aquando do
aniversário, respondendo à sugestão do DG e da CL Isabel
Burnay, em vez da prendinha habitual, o Clube ofereceu à LCIF
€200,00 para a Campanha do Sarampo.
E estivemos na Festa da Paz, em eventos de outros Clubes, nas
Convenções …
O nosso Aniversário foi um momento forte da nossa vivência
com a presença de muitos amigos, com a visita do Governador, com a apresentação da nossa História de Serviço e de
Lionismo. Tivemos connosco 70 Lions vindos de muitos lugares, Póvoa, Vila do Conde , Montijo, Coimbra, Lisboa, Almada
… sem querer esquecer ninguém, diremos só que todos foram
unânimes em afirmar que se sentiram bem e que Lionismo
também era a nossa forma de sermos Clubes.

Porque tudo isto faz sentido, quis deixar este meu testemunho,
como forma de agradecer a todos pelos 25 anos de existência.
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Lions Clube
Lisboa MATER

los Calinas Correia e do CL Armando Viegas Mendonça. Foram
de 50€ os fundos doados pelo Clube
Visita oficial do Governador

AOS 60 ANOS DE BOM LIONISMO 1953- 2013
Actividades de apoio à APPACDM , ALDEIA SOS, RESIDÊNCIA
DE VELHINHOS
xxvi Encontro da Primavera na siemens

A 26 de Março estiveram presentes, para além dos membros do
nosso Clube, o CC Vítor Melo, do LC Cascais Cidadela e a Presidente do LC Estoril Palácio Margarida Mota. Antecedendo a tradicional feijoada à brasileira teve lugar uma sessão de
esclarecimento e divulgação de mais um projecto Siemens, desta
vez dedicado ao Turismo. Angariámos 450€ – para a APPACDM

A 22 de Janeiro realizou-se mais uma AG do Clube com almoço
e visita oficial do Governador. No decorrer da AG foram entregues pelo DG Frederico Burnay diversas distinções de LCI a
saber: ao PDG Pierluigi d’Avila, pela criação de 4 novos Clubes
no seu mandato; à CLMJ Maria Teresa d’Avila pelo patrocínio
na angariação de novos Lions; ao CLMJ Paul Rixner pelos seus
50 anos de bom lionismo; ao CLMJ José Dias Coelho pelos
seus 10 anos de lionismo.
O Clube Com O Distrito Múltiplo
Dia Melvin Jones

Churrascada na appacdm
A 1 de Junho realizou-se a tradicional Churrascada nas instalações da APPACDM de Lisboa em Pêra (Costa da Caparica).
Participaram neste evento 38 adultos e igualmente crianças e
também jovens da APPACDM. Para além de membros do Clube
participaram também CCLL do LC Almada Tejo. A verba angariada – 770€ – foi entregue ao actual presidente da APPACDM,
presente em todo o evento.
ALDEIA SOS
O Clube entregou na pessoa do Director da Aldeia SOS de
Bicesse Dr. Manuel Salvador Espírito Santo, roupas e livros
recolhidos na venda de Natal promovida pelo Clube, sendo de
salientar o generoso concurso dos CCLL Alfredo Pinto e Paul
Rixner. É de salientar que foi o nosso Clube que construíu a
primeira casa desta Aldeia, denominada Casa Lion, a primeira
Aldeia SOS em Portugal. Os recursos angariados rondaram os
2500€.

O nosso Clube detém o maior número de Companheiros
Melvin Jones do DM. Assim, mais uma vez o Clube esteve
presente em Vila de Rei através dos CCLL Melvin Jones PDG
Pierluigi d’Avila, António Jorge Simões Monteiro e sua
mulher e Maria Teresa d’Avila.
o clube e os clubes afilhados
Com o Lc Figueira da Foz – 50 Anos
O nosso Clube esteve presente nas comemorações do nosso
Clube afilhado da Figueira da Foz. Estiveram em representação
do Clube os CCLL PDG Pierluigi Chiodaroli d’Avila e CLMJ Maria
Teresa d’Avila, que fez a saudação ao Clube em festa. Os presentes tiveram a satisfação de estar com dois CCLL fundadores
e o Presidente do recém-criado Clube Leo da Figueira da Foz
Com o LC Dortmund

Apoio à Residência de Velhinhos
O Clube entregou material de apoio aos idosos da Residência
de Velhinhos das Irmãzinhas dos Pobres, em Campolide, sendo
o material doado no valor de 250€, recolhido ainda no anterior
A.L.
O Clube Com O Distrito
Caminhada pela Diabetes
O Clube apoiou e participou na jornada de apoio à diabetes,
nomeadamente através da presença física do Presidente Car-
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A CL. Maria Teresa d’Avila continuou a apoiar o nosso Clube
afilhado mais novo e, a convite da Presidente, dirigiu o encontro entre este Clube e o LC Dortmund, que veio a Portugal com
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cerca de 40 sócios. Estiveram também presentes o CLMJ Wolfgang Bühler e sua mulher Lisa e o PDG Pierluigi d’Avila
2º Aniversário LC Estoril Palácio
O Clube esteve presente na comemoração do 2º Aniversário
deste Clube afilhado com o PDG Pierluigi d’Avila, em cujo mandato se criou este Clube e com a madrinha e Guiding Lion CLMJ
Maria Teresa d’Avila. A pedido do DG Frederico Burnay esta
Companheira entregou o Chevron de Excelência do Clube, no
1º Ano da sua existência, à Presidente CL Margarida Mota.

Atlântico ). O Governador também visitou o CAO onde foram
plantadas árvores de médio porte por cada um dos utentes e se
trocaram lembranças elaboradas pelos próprios. Do programa
constou um Jantar Solene onde se proferiram discursos e se
empossaram 3 novos Lions. O Governador visitou também a
sede do Clube, onde se realizou um reunião de trabalhou. O programa terminou com uma visita a alguns pontos da ilha bem
como ao Centro de Controle do Tráfego Aéreo nos Açores.

Lions Clube
da Vila do Porto (Açores)
Cartaz da Paz
Convívio Primavera

À semelhança do ano anteriores, foi com grande empenho que
os Lions Clube de Vila do Porto realizou, em parceria com o
Agrupamento dos Escuteiros 394 e a Escola Integrada de Santa
Maria o concurso do Cartaz da Paz, o qual decorreu com
grande dignidade. Fizeram parte do mesmo,um lanche confecionado pelas Companheiras, atuação do Grupo Coral e poemas, por parte dos escuteiros e exposição e apreciação dos
trabalhos com entrega de lembranças aos cerca de 30 participantes.
Do concurso, também constou uma largada de pombos bem
como a atuação do grupo de tambores do Agrupamento 394.
Para terminar foi lido num poema alusivo ao tema, gentilmente
escrito e declamado pela Companheira Saulina Batista.
Aniversário
Por ocasião do aniversário o Clube comemora-o com uma
Assembleia Jantar com vários convidados num dos Hotéis
locais, cuja a sala é ornamentada pelas Companheiras. Foi
oferecida uma flor a cada senhora presente seguindo-se o
partir do bolo de aniversário.
Visita do Governador
O Lions Clube de Vila do Porto, recebeu a 4 de Abril a visita oficial
do Governador do DM 115 C/S CL Frederico Burnay , que constitui um dos momentos mais altos da vida dos clubes. No decorrer
da sua visita, foram apresentados cumprimentos à edilidade
mariense, seguindo-se uma entrevista na rádio local ( Asas do

Novamente e fazendo parte do calendário fixo de atividades
lionísticas, realizou-se no dia 27 de Abril o convívio Primavera
nos mesmos moldes do convívio de Outono. Os fundos angariados são para os cabazes da Páscoa. O nosso espírito lionístico revela-se nestas ocasiões visto que o seu sucesso conta
com o empenho e colaboração de companheiros e amigos da
instituição.
Feira Quinhentista
No passado dia 1 e 2 de Junho os companheiros do Lions
Clube participaram numa iniciativa da Escola Integrada de Vila
do Porto que constou da realização de uma Feira Quinhentista.
Todos se empenharam na confeção dos seus trajes, na ornamentação rigorosa do local de venda bem com da confeção
de sobremesas, compotas e licores caseiros.
Para além de todas estas atividades, o Lions Clube de Vila do
Porto realiza rastreios à diabetes, colesterol, glicémia e tensão
arterial em todas as freguesias da ilha. Presta apoio a situações
de carência financeira, tratamentos médicos e apoios de carência habitacional. O Clube também recebe doação de vestuário,
que depois encaminha para uma associação de distribuição
local. Das suas actividades consta também da distribuição
mensal de cabazes sociais.
O Lions Clube de Vila do Porto orgulha-se do trabalho prestado
e,reconhecido pela comunidade seguindo sempre o lema “
SERVIR E NÃO SERVIR-SE”.
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LC DE ÁGUEDA
Campanha “Sorrisos de Escola em Escola”:
No dia 12 de Abril a Direcção do Clube deslocou-se às Sedes dos três Agrupamentos Escolares existentes no concelho de Águeda, onde
entregou aos respectivos representantes dos
Conselhos Directivos a comparticipação total
de 510,00€ para o Programa PERA – Programa
Escolar de Reforço Alimentar.
No dia 20 de Abril, realizou-se a 3ª edição da
GIRAVOLTA, passeio de automóveis clássicos pelas estradas do concelho de Águeda,
tendo como objectivo principal a recolha de
fundos para o Banco de Leite de Águeda,
uma IPSS fundada, patrocinada e apoiada
pelo Lions Clube de Águeda, que distribui,
gratuitamente, leite a crianças carenciadas
em idade pré-escolar.

LC ALMADA-TEJO
Distinções atribuídas ao Lions Clube AlmadaTejo

O Lions Clube Almada-Tejo foi distinguido pelo
Governador do Distrito Lion 115/CS e por Lions
Internacional pelas actividades desenvolvidas
pelo clube durante este Ano Lionístico.
No Concurso de Eficiência Lionística promovido pelo Distrito 115/CS o clube recebeu a
Medalha correspondente ao 3º classificado.
Por sua vez Lions Internacional distinguiu o
clube com o Diploma de Excelência pela Actividade de Rastreio Visual e fornecimento de
óculos.
Ambos os galardões foram entregues á presidente, CL Luísa Gueifão, em cerimónia que
teve lugar no decorrer da XVIV Convenção do
Distrito Lion 115/CS.
Também o Past-presidente do Clube e Presidente da Divisão 9, CL Gueifão de Oliveira, foi
distinguido pelo Governador do Distrito com
uma Medalha de Excelência pelo desempenho como presidente de Divisão.
Visita do Lions Clube de Darmstdt
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A Assembleia Jantar deste mês de Março que
teve lugar no dia 23 (Sábado) no Hotel da
Costa de Caparica, local habitual das assembleias gerais do nosso clube, contou com a
presença de 39 companheiros e
companheiras do Lions Clube de Darmstadt
(Alemanha).
A visita ao nosso clube e participação nesta
Assembleia Jantar resultou do contacto estabelecido, desde há já algum tempo, entre os
dois clubes através dos respectivos presidentes, CL Luísa Gueifão de Oliveira e CL José
L. Encarnação, e integrou-se no programa da
visita que um alargado grupo de companheiros do Lions Clube de Darmstadt realizou ao
nosso país. O Evento, verdadeira jornada lionística e de companheirismo, que proporcionou um agradável convívio entre todos os
companheiros presentes, pretende-se que seja
o ponto de partida para um maior contacto e
colaboração entre os dois clubes Lions.
Notícias extraídas do Boletim nº 196 do Lions
Clube Almada-Tejo
Campanha da visão

Tendo em consideração que a visão é um dos
principais objectivos do Lionismo Internacional o Lions Clube Almada-Tejo tem desenvolvido vários projectos que apoiam a visão.
Patrocinou em 2012 a deslocação de uma
jovem invisual aos Estados Unidos que, ao
abrigo de um protocolo entre a escola americana “Guiding Eyes” e a Associação Beira
Aguieira de apoio ao deficiente invisual, designadamente no treino de cães-guia, foi receber
um cão e fazer um estágio de formação dupla
de utilizador cego/cão guia, com a duração de
duas semanas.
Este ano realizámos uma campanha de recolha de óculos para reciclagem, para serem
enviados para países em desenvolvimento,
tendo recolhido um número significativo.
Desde há vários anos que, em parceria com a
Saúde Escolar e o apoio da Associação Portuguesa de Prevenção Visual (APPV), temos
realizado rastreios visuais nas escolas do Concelho de Almada.
O rastreio é efectuado por um técnico da APPV
e as crianças identificadas com problemas
visuais eram encaminhadas para consultas de
oftalmologia na zona de residência. Porém,
com as dificuldades actuais, para conseguir
consultas nos Centros de Saúde ou no Hospital Garcia de Orta dificilmente as crianças
teriam consultas em tempo útil e algumas
delas nem sequer as conseguiam.
Acontece ainda que, com os problemas económicos com que as famílias estão a debaterse a aquisição dos óculos representa mais

uma dificuldade e em algumas escolas ouvimos professores dizerem que têm alunos com
dificuldades de aprendizagem por deficiente
visão, pelo que começámos a pensar ter que
completar o processo.
Este ano o rastreio foi feito em 100 turmas do
7ºano, de 20 escolas do Concelho, abrangendo
um total de 2343 alunos.
Segundo oTécnico que realiza o rastreio cerca
de 20% das crianças têm problemas de visão
e assim temos um universo de cerca de 470
crianças. Destas pretendíamos apoiar com
oferta de consulta e de óculos todas as crianças de famílias com carência económica. Para
selecionar este grupo as escolas indicaram as
crianças das famílias do 1º escalão de rendimento do Serviço de Acção Social Escolar e
ficámos com cerca de 120 crianças carenciadas que teriam sérias dificuldades, ou até
impossibilidade, de ter consulta e óculos.
Para responder a esta situação e, assim, podermos fechar o círculo, procurámos apoios,
fizemos parcerias e conseguimos concretizar
o nosso objectivo: consultas e óculos gratuitos
para todas as crianças carenciadas.
As consultas estão a ser realizadas nas Clínicas
Leite, no Parque das Nações em Lisboa, com
uma frequência de doze por semana e lá é-lhes
entregue um voucher para levantarem os óculos na Opticália, no Forum Almada.
Mas, porque a programação das consultas
tem que ser cumprida e porque estas se realizam em Lisboa, o que para as famílias poderia ser motivo de não comparecer às consultas,
oferecemos títulos de transporte para a criança
e um acompanhante. Desta forma ainda ninguém faltou às consultas. Para este efeito
tivemos o apoio da Câmara Municipal de
Almada.
Prevemos ter todas as consultas realizadas no
final de Junho e, segundo o oftalmologista,
tem havido testemunhos impressionantes
quando este lhes põe as lentes adequadas e
as crianças ficam a ver bem.
Assim, cumprimos não só o objectivo no
âmbito da visão como também o do Presidente Internacional Wayne Madden, de combate à iliteracia porque estamos também a
contribuir para criar condições para um
melhor aproveitamento escolar e realizámos
uma actividade com grande impacto e reconhecimento na comunidade.
Apoio dos Lions à Candidatura da Universidade de Coimbra a Património Mundial da
Humanidade – Tertúlia no Forum Almada

No âmbito da promoção da candidatura,
numa organização da Universidade de Coimbra e apoiada pela empresa Multi Mall Management (MMM), gestora de centros comerciais

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
e pelo Distrito Lion 115, decorreu uma exposição itinerante sobre os costumes e tradições
da Universidade de Coimbra, que percorreu
o país para chegar ao maior número de pessoas possível. A exposição fotográfica foi
também palco para espectáculos e tertúlias,
entre outras actividades ligadas à promoção
da candidatura da UC a Património da Humanidade.
A exposição esteve patente em Coimbra até
21 de Abril, passou depois pelo Fórum Viseu
(23 de Abril a 5 de Maio), Fórum Algarve, em
Faro (de 7 a 19 de Maio), Armazéns do Chiado,
em Lisboa (de 21 de Maio a 2 de Junho) e no
Fórum Almada de 4 a 16 de Junho.
Em cada local a exposição foi animada por
uma tertúlia, que no Fórum Almada teve
lugar no dia 16 de Junho pelas 16h30, e foi
subordinada ao tema “A Universidade de
Coimbra e A Grande Região de Lisboa na
construção do Mundo Lusófono” e na qual
foi orador o companheiro PDG José Resende
do Nascimento.

LC DA AMADORA
XXVIII Aniversário do LCA

XVIII Sarau de Ginástica Lions de Solidariedade

No dia 23 de Junho o Lions Clube de Amadora
promoveu a 8.ª edição do Sarau de Ginástica
Lions de Solidariedade, consolidando parcerias antigas e promovendo duas novas: com
a Associação de Pais de Escola Aprígio Gomes
e com a Escola Secundária Seomara da Costa
Primo.
Um público fantástico assistiu à exibição de
17 Classes de Ginástica, em representação de
17 Clubes Lions. Um total de 360 atletas e 52
Professores participaram de forma altruísta
neste evento com o qual se pretendeu angariar
os fundos necessários a proporcionar uns dias
de praia às crianças da Casa de Acolhimento
da Quinta de S. Miguel, da Amadora.
O Sarau contou ainda com a presença do
Padrinho Físico do Clube, PDG Fernando Barros e do Presidente do CNG, CL Vítor Melo,
que proferiu um discurso na abertura do
evento. Pela segunda vez, o LCA teve a honra
de ter a Bandeira do DM 115 no desfile.

Inês, portadora de leucemia e que o nosso
Clube vem apoiando desde dezembro passado. A aderência ao evento e a generosidade
dos companheiros foi fantástica e deste modo
todos nos sentimos mais úteis e quando com
alegria testemunhamos a recuperação da Inês,
fica em nós, ainda mais vincado, o desejo de
ajudar o próximo.
O projeto de Alfabetização à Luz das Letras,
continua a ter muito bons resultados e os
nossos alfabetizandos são o reflexo disso.(
foto Alfabetização 1 ). Este projeto envolve
professores aposentados, professores na ativo
e uma jovem que está a acabar o seu curso
de Ensino Básico e que no Sarzedo está a
alfabetizar uma idosa

Transmissão de Funções Conjunta

O Lions Clube de Amadora completou no
passado 19 de Março 28 anos de existência e
celebrou-os da melhor forma: rodeado de
Companheiros e Amigos e fazendo coincidir
a data com a Visita Oficial do DG Frederico
Burnay.

Dando relevo à amizade e ao companheirismo
com que os Lions Clubes de Amadora, Cascais
Cidadela e Sintra Romântica promovem há
alguns anos a cerimónia da Transmissão de
Funções em conjunto, este ano associaram-se
a nós os Companheiros do Lions Clube Lisboa
Centro.
As cerimónias de cada Clube tiveram lugar em
separado, para que cada Clube as vivenciasse
à sua maneira, mas o excelente churrasco que
se seguiu foi um momento único de partilha,
convívio e boa disposição. Ficou bem demonstrado que a amizade é uma das bases do nosso
Movimento, na qual não custa nada investir.

LC DE ARGANIL

Em verdadeiro ambiente de festa, admitiu-se
uma nova sócia – a CL Isabel Nunes – e cumpriu-se uma vez mais o objetivo internacional
de promover a leitura e a alfabetização, com
a entrega de um computador às crianças da
Casa de Acolhimento da Quinta de S. Miguel,
que se destina a auxiliá-las nos trabalhos
escolares.

ACTLions Clube de Arganil, continua a sua
atividade em prol da comunidade onde se
insere. Para além das visitas diárias aos lares
de Idosos, da Santa Casa da Misericórdia de
Arganil e Sarzedo e das atividades de voluntariado na Loja Solidária de Arganil, onde está
incluído apoio técnico de explicações a alunos
do 1º ciclo; este último mês tivemos ainda
outras atividades dignas de registo, tais
como:
Almoço para angariação de fundos, oferecido
pela CL Presidente em sua casa e que contou
com a presença de três dezenas de Companheiros. O montante angariado destina-se ao
apoio na compra de medicamentos à jovem

Ainda neste mês de junho demos enfase ao
Ambiente com atividades relacionadas com a
temática e com o projeto do ano passado
Bolotomania.
A nossa CL Presidente esteve também numa
sessão noturna de Contos, na Biblioteca Municipal de Tábua, no encerramento de um Projeto de Estágio de duas jovens que estão a
terminar o seu curso no âmbito da Ação Socio
Educativa (foto Biblioteca) onde foi dar o seu
contributo, com trabalhos da sua autoria .
No final deste mês de junho vamos ter a nossa
transmissão de funções e a entrada de um
novo sócio.
Este ano lionistico foi mais um ano de intenso
trabalho, mas coroado com o êxito desejado
e com a certeza de termos SERVIDO o nosso
próximo e cumprido os objetivos do nosso
Presidente Internacional.
Atingimos a meta… e agora atestemos para
nova corrida, para novo ano.
Bem haja a todos quantos nos ajudaram a
chegar a meta.

LC DE AROUCA
XXIV Aniversário LIONS CLUBE DE AROUCA
Homenageou dois arouquenses
Teve lugar, no domingo, dia 09 de Junho, o
XXIV aniversário do Lions Clube de Arouca,
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instituição de solidariedade ao serviço da
população carenciada, bem como da cultura,
apoiando estudantes e responsável pelas
colheitas de sangue. O Lions festejou então os
seus 24 anos, no meio de muito companheirismo. O presidente, após a saudação às bandeiras e aos presentes, à apresentação da
invocação e da leitura do código de ética, fez
saber quais as grandes iniciativas que o Clube
anualmente leva a efeito. Entre todas se realça,
sem dúvida, a “colheita de sangue”, acção que
se desenvolve em 13 das freguesias do concelho de Arouca e se recolhem centenas e
centenas de litros de sangue que revertem a
favor de todos quantos em hospitais públicos
e não só, necessitam desta “gota de sangue”
que é transmissora de vida. Estiveram presentes responsáveis lionísticos, salientando-se a
presença da governadora do Distrito 115 Centro/Norte CL Isabel Moreira, do presidente da
Câmara Municipal de Arouca, do presidente
da Federação Nacional dos Dadores Voluntários de Sangue e companheiros de vários
clubes do nosso distrito.

O Lions Clube procedeu, em acto solene, à
homenagem, mais que justa, ao Doutor José
Quaresma, recentemente doutorado pela
Faculdade de ciências da Educação da Universidade de Santiago de Compostela, onde
defendeu a tese “O descontentamento e o
desgaste profissional dos professores do
ensino básico e secundário”. O Prof. Quaresma
foi durante várias décadas professor do ensino
básico em algumas escolas do concelho de
Arouca. Para além da sua ligação ao ensino,
desempenhou e continua a desempenhar
vários cargos em várias instituições e associações do concelho de Arouca, trabalho em prol
da sociedade pelo qual foi condecorado pela
Câmara Municipal de Arouca, com a medalha
de mérito municipal “grau ouro”.Ocorrendo no
próximo dia 4 de Agosto, as bodas de ouro
sacerdotais, o Lions Clube de Arouca aproveitou a oportunidade para homenagear o Padre
Vilar, também ele Lions, pelo seu percurso de
vida feito ao longo de cerca de 50 anos, como
sacerdote e como homem profundamente
comprometido com as questões sociais e
humanas, da solidariedade e do bem comum,
que concretizou nas várias paróquias por onde
passou desde São João da Madeira, onde
começou como co-adjutor, quer como pároco
de Canelas, Espiunca e São Salvador do Burgo,
no concelho de Arouca. Durante mais de três
décadas, foi professor de Educação Moral e
Religiosa Católica e de Português em várias
escolas, desde Vila Nova de Gaia, passando
pelo Porto, Matosinhos, Castelo de Paiva e
Arouca. Durante vários anos foi responsável
pela Obra do Padre Grilo em Matosinhos,
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tendo sido fundador e editor do jornal da obra.
O Padre Vilar foi colaborador em muitas das
instituições e associações hoje presentes no
concelho de Arouca e não só, às quais se entregou de corpo e alma, tais como a Associação
dos Bombeiros Voluntários de Arouca, Escola
Secundária de Arouca, Lions Clube de Arouca,
Associação Valecambrense de Pais e Amigos
do Cidadão Deficiente e Centro Social Paroquial de São Salvador do Burgo de Arouca,
instituição da qual é presidente de direcção.
Em reconhecimento e expressando o sentir
unânime dos arouquenses, a Câmara Municipal de Arouca, deliberou, unanimemente, na
sua reunião de 21 de Dezembro de 1999, atribuir ao Padre Vilar a Medalha de Mérito Municipal – grau Ouro. Momento alto e de
enriquecimento foi a entrada de 3 novos Companheiros que vieram enriquecer e valorizar o
quadro social:
- Dra. Carla Alexandrina da Silva Bernardes;
- Diogo Fernando Pereira Fontes;
- João Domingos Ramos Ribeiro da Fonseca.
Antes do encerramento a CL Governadora
Isabel Moreira empossou a nova direcção do
Lions Clube de Arouca para o ano lionística
2013-2014: presidente CL Carlos Costa; secretário CL João Fonseca; tesoureiro CL Rui Jorge
e director social CL José Quaresma. Para
Assessor das Colheitas de Sangue CL Adriano
Duarte. Houve ainda troca de lembranças
entre a Governadora e o Presidente do Lions
de Arouca, bem como a distribuição de lembranças a todos os convidados e participantes.
Parabéns ao Lions de Arouca.

LC DA BAIRRADA
Apoio à Visão:
Distribuição de 20 caixas para recolha de óculos nas ópticas da região.
Em Abril o Clube pagou 150,00€ para o transporte de alunos da Escola Básica nº 2 de
Anadia, no âmbito do Clube da Floresta, para
estes participarem nas actividades que a
Coordenação Nacional do Prosepe agendou
para o dia 03 de Maio, tendo os mesmos
estado em contacto com a natureza e assistiram ao trabalho de vários artesãos presentes
na ExpoFlorestal.
Foi atribuída verba de 350,00€ para pagamento de um autocarro para possibilitar que
os alunos da EB1 de Sangalhos e da EB1 da
Poutena pudessem visitar o Zoo da Maia e por
isso estarem em contacto directo, não só com
os vários animais aprendendo a preservar
alguns em fase de extinção como terem contacto com o habitat dos mesmos e até da
própria natureza.
Visita a um Lar de Idosos:
MAIO/2013 – Visita com lanche como forma de
conviver com os vários idosos que se encontram nesta Instituição.
“Taça de Espumante”
JUNHO/2013 – Mais uma vez o Clube reuniu

para finalizar a actividade “Taça de Espumante”, a realizar sábado, dia 15, como forma
de angariar fundos, conviver com outros
membros da comunidade local e fazer a
entrega dos prémios do Cartaz da Paz.

LC Da BOAVISTA - PORTO
Inserida na campanha de combate à fome, o
Clube tem prestado assistência e apoio aos
“Amigos da Rua”, da cidade do Porto, colaborando mensalmente com o Grupo de Voluntários “Amor Caseiro” que todas as terças-feiras
confeciona e distribui refeições quentes completas a cerca de 120 Amigos da Rua da cidade
do Porto.
Sendo o “Amor Caseiro” um grupo de pessoas
voluntárias sem qualquer tipo de apoio institucional, o Clube colabora com esta equipa
fantástica, não só através da entrega de uma
verba mensal para a compra de ingredientes
necessários para a confecção das refeições,
da entrega de roupas e outros bens de primeira necessidade, como também através da
directa colaboração de CCLL que se juntam
aos Voluntários do “Amor Caseiro” no terreno,
uma vez que cada vez são mais as pessoas
que todas as terças-feiras aparecem para receber uma refeição quente, afecto e apoio.
No mês de Março a AMUT – Associação Mutualista dosTrabalhadores da Câmara Municipal
de Gondomar, associou-se ao Lions Clube da
Boavista / Lions Clube Internacional na sua
“Campanha de Recolha de Óculos Usados”,
pedindo a todos os seus associados que procurem nas gavetas e armários óculos usados,
já esquecidos e que apenas servem para ocupar espaço, no sentido de os entregarem aos
Lions que procederá ao tratamento dos mesmos.
Esta recolha mensal de óculos está a ser um
sucesso, não só pelo número de óculos recebidos e entregues na Sede do Distrito (500
óculos usados + 70 novos), como também pela
divulgação assertiva das acções que o Movimento Lions desenvolve repercutindo-se no
fantástico feedback recebido de amigos “não”
Lions.
Foi com grande orgulho e emoção que foi
recebida no dia 27 de Abril a Carta Constitutiva
do mais recente Clube Leo em Portugal!
A dedicação tomou a dianteira em mais uma
equipa de pessoas motivadas, jovens e inovadoras, com a Fundação do Leo Clube da Boavista.
A “mudança positiva” é a sua palavra de
ordem e estão preparados para lutar e conquistar batalhas, com muita confiança nos
corações!
No dia 18 de Maio é o dia em que se oficializa
o nascimento deste jovem Clube numa festa
que promete ser diferente, cheia de boas surpresas para o Movimento Lion!

LC DE BRAGA
No mês de Maio, equipa responsável pela
recolha e distribuição de enxovais, tem ao
longo deste mês intensificado a sua actividade
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por forma a concretizar a entrega de 4 enxovais para bebés; camas, lençóis, cobertores,
carrinhos, fraldas, roupas diversas, etc., de
acordo com a planificação estabelecida a 4
Instituições da cidade de Braga.

Realização de Palestra sob o tema “Monumento de Braga a Património Mundial da
Humanidade” pelo orador convidado Dr. José
Carlos Gonçalves Peixoto.
O Clube fez a entrega dos enxovais às representantes das Instituições contempladas.
Ao Clube continuam a chegar muitos pedidos
de ajuda, encaminhados quer pelo Hospital,
quer pela Junta de Freguesia. Através da
equipa “Gesto de Esperança” o Clube mantém
o apoio monetário a famílias que revelam
grandes dificuldades em suportar despesas
com medicamentos e próteses para doentes
oncológicos, rendas de casa, etc.
O Clube continua a apoiar uma aluna universitária.

LC DE CANTANHEDE
Passeio Mistério a Guimarães

e Clube padrinho, Governador Eleito Companheiro Eugénio Leite, 2º Vice DG companheiro
Américo Marques. A festa decorreu no
Marialva Park Hotel onde foram assinaladas
as iniciativas que desenvolve ao longo do ano
e traçados os planos para o futuro, num
mundo de prestação de serviços.

A festa abriu com a exposição do Cartaz da
Paz. Foram entregues prémios e menções
Honrosas do Concurso Internacional do Cartaz
da Paz a nove jovens da Escola EB2,3 Marquês
de Marialva, do qual foi vencedora a aluna Ana
Cutelo. O Lions Clube de Cantanhede também
teve a oportunidade de entregar um donativo
de 500 euros aos Bombeiros Voluntários de
Cantanhede.
Seguiu-se um almoço muito participado, onde
se viveram momentos de grande amizade e
Companheirismo. Aliás, verdadeira demonstração de companheirismo e amizade foi a
grande representatividade dos clubes e a simpatia do nosso querido Companheiro Fernando Alves que nos presenteou com uma
magnifica reportagem de fotos.... Um grande
bem haja para todos os Companheiros presentes. Alguns Companheiros Lions foram
alvo de homenagens pela dedicação ao Serviço, tal como o próprio clube que recebeu um
Certificado de Apreciação do Presidente Internacional.
A festa culminou com um grande momento
cultural o Coral Caetanense que encantou os
presentes.

LC DA COVA DA BEIRA
Como vem sendo hábito o Lions Clube de
Cantanhede promoveu o seu passeio mistério,
no fim de semana de 14/15 de Abril desta vez
a Guimarães, berço da nacionalidade, ao qual
aderiram grande numero de companheiros e
familiares. Foi um alegre convívio que serviu
mais uma vez, reforçar os laços de Amizade e
Companheirismo entre todos. Ficamos mais
enriquecidos pois além de boa disposição a
cultura esteve sempre presente, com a ajuda
de um excelente guia Vimaranense.
Lions Clube de Cantanhede festejou o seu 49º
aniversário
No passado dia 26 de Maio o Lions Clube de
Cantanhede festejou o seu 49º aniversário na
privilegiada presença oficial do Governador,
Companheiro Frederico Burnay, Director Internacional, Companheiro Joaquim Borralho;
Presidente do CNG, Companheiro Vitor Melo

VI edição do Hospital “Faz de Conta”

Numa parceria fantástica Lions Clube Cova da
Beira e Alunos de Medicina da UBI, realizou-se
no passado mês de Abril, a VI edição do Hospital “Faz de Conta”, que procura uma aproximação das crianças aos médicos , de modo a lutar
com os receios que muitas vezes sentem.
Nesta iniciativa foram recebidas mais 600
crianças acompanhadas dos seus bonecos
“doentes” e recriados todos os passos – desde
a consulta médica, os tratamentos de enfer-

magem, o bloco operatório, a ida à farmácia
– para cuidar dos brinquedos
Uma iniciativa de sucesso que vai deixar saudades para o próximo ano.
Passeio “1 dia no Couto mineiro” - Minas da
Panasqueira

Dia 25 de Maio , o LC Cova da Beira e muitos
amigos realizou um passeio a que chamámos
“1 dia no Couto mineiro”.
Além da visita e da aventureira descida às
Minas da Panasqueira, Museu , loja de Cristais
e monumento “Cristo Operário”- realizou-se
o já habitual concurso de fotografia, cuja classificação será revelada, na próxima assembleia jantar de transmissão de funções.
Foi um dia pleno de satisfação.

LC DE ESPINHO
No dia 4 de Maio o Clube realizou uma colheita
de sangue na Freguesia de Anta efectuada
pelo Instituto Português de Sangue de Coimbra com a colaboração de:
Lions Clube de Espinho, Leo Clube de Espinho,
Centro Familiar de Anta, Paróquia de Anta,
Junta de Freguesia de Anta.
Total de Dádivas – 65

LC DE ESPOSENDE
No mês de Abril, a actividade designada
“Cante-se o Fado” foi inesquecível não só
porque a casa estava cheia (cerca de 300 pessoas) e a Solidariedade no clímax, mas porque
o Clube conseguiu angariar dinheiro para as
famílias mais carenciadas do concelho de
Esposende. Foram 3 horas bem passadas a
ouvir o fado, património imaterial da humanidade.
Esta actividade contou com a presença de oito
fadistas, dois guitarristas e um apresentador
de renome.
No intervalo do espectáculo foi vendido um
quadro de um pintor local. Os fadistas associaram-se de tal forma a esta causa solidária
que reverteu para o Clube, metade da receita
obtida com a venda dos CD´s.
O valor total angariado foi de 3.950,00€.
A Direcção do Clube, no mês de Maio entregou
a quantia de 2.500,00€ a uma família carenciada do concelho de Esposende a fim de fazer
face a uma despesa contraída com as inúmeras intervenções cirúrgicas, da sua filha, com
problemas motores e sem qualquer autonomia na locomoção, levadas a cabo ao longo
de vários anos.
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LC ESTORIL PALÁCIO

LC DE FAFE

Lions Club do Estoril Palácio e o Lions Club de
Darmstadt realizaram um jantar na Quinta de
Sto.António em Cascais onde foram partilhadas ideias e experiências lionisticas.

Continuação da Campanha de angariação
de roupa usada durante os meses de Abril
e Maio.

No dia 22 de Março, para além do Presidente
do Clube de Darmstadt, Prof. Encarnação,
contámos ainda com vários companheiros de
Darmstadt e com o 1º.Vice.Governador, CL
Eugénio Leite, em substituição do Governador.
Por problemas de agenda o Sr. Presidente da
Câmara de Cascais não pode marcar presença.
Para assinalar este encontro de Lions, os Clubes não se limitaram a um jantar e tiveram
como palestrantes os convidados H.J.Böhmer
da Câmara do Comércio e Indústria Luso
Alemã e ainda o Prof.Dr. D. Elias da Fraunhofer
Aicos. O representante da Camara Luso-Alemã
apresentou o funcionamento do sistema de
ensino alemão, “dual system” e o representante da Aicos apresentou o Projeto de Pesquisa de Tecnologias aplicadas à Indústria,
sediado no Porto.
O jantar terminou com troca de presentes
entre os Clubes.

LC DAS FLORES - Pérola do Ocidente
Parceria do Lions Clube das Flores - Pérol a do
Ocidente, com o Hotelcafé do jovem empresário Márcio Mendes, da Vila de Santa Cruz
das Flores
No passado mês de Abril realizou-se no Hotelcafé, sediado na Vila de Santa Cruz das Flores, o evento Miss República Portuguesa
2013, em que 20% das receitas reverteram
para a compra de 157 Kgs de alimentos para
9 famílias carenciadas da ilha das Flores,
sendo responsável pela compra e distribuição dos alimentos o Lions Clube das Flores
- Pérola do Ocidente.

Foi sem dúvida um crédito importante para o
nosso Clube, que vê assim o reconhecimento
público por parte da sociedade civil em relação
ao nosso trabalho em prol da ajuda aqueles
que mais necessitam.
Ao nível de ações de formação, a 1ª Vice- Presidente do clube a CL Mariza Queiroz, participou no curso de Formadores Lions que
decorreu de 22 a 25 de Março no FDI- Faculty
Development Institute- em Viena, Austria. Este
curso foi organizado pela Kathy Ryan (LCI staff)
e os formadores foram o PID Phil Nathan e o
GLT District MD 111 Franck Gerlinger e contou
com 21 participantes das seguintes nacionalidades: 3 Italianos, 1 Austríaco, 1 Ucraniano, 1
Grego, 2 Romenos, 2Turcos,1 Dinamarques,1
Búlgaro, 1 Francês,1 Islandes,2 Ingleses, 2
Noruegueses,1 Holandês, 1 Polaco e 1 Português.

LC DO FUNCHAL
XIII - Rally Paper Lions Clube do Funchal
No dia 13 de Abril, pelas 09H00, num magnifico
dia de primavera, foi para a estrada a edição
XIII do Rally Paper Lions Clube do Funchal.
Com 20 participantes na linha de partida, a
prova percorreu vários Km pelas bonitas e
sinuosas estradas da Madeira, desde o Funchal até à Serra de Água, passando por Câmara
de Lobos, Estreito de Câmara de Lobos e
Ribeira Brava.

Formação lionistica do D 115 CS
Esta ação de formação teve lugar no passado
dia 8 de Junho na Junta de Freguesia do Estoril e estiveram presentes os seguintes CCLL:
Margarida Mota, Pedro Alexandre, Ursula
Stohr, Rui Valente, Hortência Martinez. A formadora foi a nossa CL Mariza Queiroz.
No dia 8 de Junho foi festejado o 2º aniversário do LC Estoril Palácio e foi entregue o pin e
o Chevron do Clube Excelência 2011-2012.
Foram entregues 98 armações de óculos na
Governadoria para reciclagem.
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Após a linha de chegada na Serra de Água, na
Estalagem da Encumeada onde com a presença de 60 participantes neste evento, se
verificou o almoço de distribuição de prémios
aos mais bem classificados.
Foi um dia muito bem passado, no âmbito das
atividades e convívio lionísticos.
XXVI - Feira do Pão Regional
O Lions Clube do Funchal realisou a sua “XXVI
- Feira do Pão Regional” no Largo da Restauração no Funchal, nos dias 14, 15 e 16 de
Junho.
A abertura da feira teve lugar pelas 18H00 do
dia 14 de Junho, com a presença do Senhor
Secretário Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, Dr. Manuel António Correia e da
Vereadora da Câmara Municipal do Funchal,
Drª Rubina Leal em representação do Presidente da edilidade Funchalense, e outros
elementos das Secretarias Regionais envolvidas no apoio prestado a toda a logística da
feira.

Com o Largo da Restauração, devidamente
decorado e engalanado com as belas flores da
madeira e motivos turisticos regionais,
durante os três dias de feira desfilaram um
vasto leque de artistas pelo palco montado
para o efeito,e que alegraram todo o recinto
desde a sua abertuar ao seu encerramento.
Também conseguimos reunir o melhor da
tradição madeirense, com pão caseiro, broa e
bolo do caco, vindo de várias freguesias da
Região, bolos de noiva de Santana, bolo de
castanha do Curral das Freiras, bolos de mel,
broas de mel, etc; seguindo receitas tradicionais e de fabrico artesanal.
Tiveram ainda lugar os concursos de “Bolos
Profissionais” e de “Bolos Amadores”, com
muitos dos presentes a aguardar a classificação dos primeiros classificados, para depois
poderem se deliciar com estas eguarias.
A edição deste ano ultrapassou todas as nossas expectativas, devido ao momento conturbado que todos nós atravessamos com a
presente conjuntura económica.

LC DE GUIMARÃES

Apesar das 3 avarias mecânicas verificadas, o
Rally foi do agrado de todos os concorrentes,
manifestando mesmo a intenção de marcar
presença na próxima edição.

No mês de Abril, a Presidente CLTeresa Gama
Brandão e o CL António Gama Brandão estiveram presentes no Aniversário do Rotary
Clube de Guimarães. Também estiveram presentes, assim como outros Companheiros na
Exposição sobre “Guimarães: A Tradição das
Cutelarias”.Estão ainda nas comemorações do
25 de Abril a convite da Câmara Municipal.
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Este mês foram entregues mais oito próteses
mamárias a Senhoras mastectumizadas no
Hospital de Guimarães, no valor de 923,00€.
Realização de Assembleia Extraordinária
onde foi convidado o Past Governador Rui
Caldevilla.

Este começou por apresentar um power point,
onde foi feita uma reflexão sobre o Lionismo.
Foi uma exposição fantástica, onde este
grande orador nos fez reflectir sobre o que era
para ele o Lionismo e o porquê de estar neste
grande Movimento. Depois desta grande
exposição ainda houve tempo para muitas
perguntas, muitas respostas, muita aprendizagem e muita partilha.
No mês de Maio esteve presente na Sede do
Clube o Dr. Artur Fernandes que é o responsável pela angariação de fundos a nível da Liga
Portuguesa Contra o Cancro do Porto. Foi uma
reunião com bastante interesse, uma vez que
o Clube é responsável pelo peditório a favor
da Liga no concelho. Ficaram de ser estudadas
outras formas de mais angariações, para além
do peditório.
Estudo e Consciencialização sobre a Obesidade nas Escolas:
Os CCLL médicos do Clube já concluiram um
estudo feito no Agrupamento de Escolas Prof.
João de Meira, em Guimarães, sobre os hábitos alimentares dos alunos. Este foi especificamente feito a alunos do 4º ano de escolaridade.
Foi sem dúvida um trabalho exemplar. Já
foram feitas as análises e interpretação dos
dados, os quais foram impressos num
pequeno livro e entregue na Escola em estudo
e divulgado à comunidade e Câmara Municipal. Está um excelente trabalho.
Entrega de Materiais à Oncologia:
O Clube vai oferecer material e uma máquina
de ginecologia ao Serviço de Oncologia do
Hospital de Guimarães, no valor de
17.000,00€.
O Clube continua a oferecer, mensalmente, as
próteses mamárias a senhoras mastectumizadas a essa mesma unidade hospitalar. Tudo
isto se deve ao peditório a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro que o Clube faz.
Totais até este momento:
Número de horas – 3747
Número de pessoas assistidas – 530
Recursos angariados – 89.180,00€
Fundos doados – 38.518,00€
Total de actividades - 40

LC DE LAGOA
Lions Clube de Lagoa (Açores) está a reafirmar
o seu compromisso com o Ambiente

O Lions Clube de Lagoa (Açores) continua
muito empenhado em reafirmar a sua opção,
livre e consciente, de salvaguarda da Natureza
dos Açores e de promover a riqueza florestal,
valorizando, assim, o património natural açoriano. Na zona verde que lhe foi atribuída no
Parque Florestal da Macela, o Lions Clube de
Lagoa (Açores) já promoveu a plantação de
mais de uma centena de endémicas, tendo
envolvido nesse processo as entidades lionísticas que visitaram o nosso Lions Clube por
ocasião das comemorações dos 20 ANOS DE
SERVIÇO. Até ao final do presente Ano Lionístico vão ser plantadas mais 50 endémicas dos
Açores numa iniciativa que vai envolver todas
as crianças que são acolhidas na CASA LION
e todos os netos e netas dos Companheiros e
Companheiras no decorrer de um picnic denominado Encontro de Gerações. A adesão do
nosso Lions Clube a este compromisso com
o Ambiente originou a atribuição de um distintivo do Lions Internacional, que nos foi
remetido pelo Past Governador Imediato, CL
Nuno Ferrão, e que já foi aposto na Bandeira
Oficial do Lions Clube de Lagoa (Açores).
Eficiência Lionística
Menção Honrosa do Distrito 115 CS
para o Lions Clube de Lagoa (Açores)

teve em consideração aspetos de natureza
administrativa, como a elaboração dos relatórios mensais de atividades lionísticas e a sua
divulgação, o pagamento atempado das quotizações nacionais e internacionais, a conservação e o aumento de associados e a edição
de um boletim informativo. Na conversa telefónica mantida com o nosso Lions Clube, o
Governador Frederico Burnay reafirmou o seu
maior apreço pelo trabalho desenvolvido pelo
Lions Clube de Lagoa (Açores), recordando a
sua satisfação por ter participado nas comemorações dos 20 ANOS DE SERVIÇO. Este
prémio reconhece a intensa atividade lionística desenvolvida para celebrar a efeméride
comemorativa e, a juntar, a outras distinções,
entretanto, recebidas, vem culminar um Ano
Lionístico cheio de realiza-ções, como convém,
quando está em curso um envolvimento internacional de afirmação da importância do
Serviço lionístico e do voluntariado para a
Solidariedade. No concurso Nacional Eficiência Lionística o primeiro lugar foi atribuído ao
Lions Clube de São Miguel (Ponta Delgada)
que, assim, recebe mais uma relevante distinção. Por esse motivo, o Lions Clube de Lagoa
(Açores) apresenta aos Companheiros e Companheiras de Ponta Delgada as maiores saudações lionísticas. Dois Lions Clubes açorianos
distinguidos em concurso nacional enaltece o
Lionismo nos Açores.

LC DE LEÇA DA PALMEIRA
No mês de Fevereiro o Clube fez o pagamento
de medicamentos a duas famílias muito
pobres.
E, ainda, a entrega de cabazes de alimentos a
cinco famílias muito carenciadas.
No mês de Março o Clube deu continuação à
acção conjunta Rotary/Lions do concelho de
Matosinhos em prol das 4 corporações de
Bombeiros do concelho.
O Clube deu início do Torneio de Sueca,
durante o mês de Maio para angariação de
fundos para o Centro Franciscano.
Deu continuação da acção conjunta Rotary/
Lions do concelho de Matosinhos em prol das
4 corporações de Bombeiros do concelho.

LC DE LEIRIA
Grande Baile do Liz
O Lions Clube de Lagoa (Açores) recebeu uma
Menção Honrosa pelo seu desempenho lionístico, no âmbito do concurso nacional Eficiência Lionística instituído no Distrito 115
Centro Sul dos Lions de Portugal. A atribuição
desta distinção foi confirmada pelo Governador Frederico Burnay em contato telefónico
mantido com a Direção do nosso Lions Clube.
O referido concurso nacional foi criado com o
objetivo de avaliar o desempenho dos clubes
que compõem o Distrito 115 Centro Sul, estimulando-os ao cumprimento das metas da
Associação Internacional e do Governador. O
concurso envolveu a participação de todos os
59 Lions Clubes do Distrito 115 Centro Sul e

No dia 2 de Fevereiro o LC de Leiria realizou
o já tradicional Grande Baile do Liz, cuja receita
de 3.150,01€ reverteu a favor da APPDA Leiria,
(Associação Portuguesa para as Perturbações
do desenvolvimento e Autismo.
29ª Aniversário do Lions Clube de Leiria
No dia 18 de Maio de 2013, o Lions Clube de
Leiria teve o seu Almoço do 29ª Aniversário
que teve a presença das mais relevantes autoridades Lionísticas.
Nesta cerimónia o Clube deu entrada a dois
novos Sócios, procedeu à entrega de cheque
à APPDA e entrega de Pins comemorativos a
sócios.
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Passeio Mistério
A 8 de Junho de 2013 – Realização do passeio
mistério, confirmando-se as melhores expectativas dos participantes, numa incursão a
Coimbra, com visitas ao Museu Machado de
Castro e à Quinta das Lágrimas.

Na comemoração do 17º Aniversário da Carta
Constitutiva, o companheiro Governador
Frederico Burnay, o Past Governador Nuno
Ferrão e o Presidente do CNG Companheiro
Vítor Melo entregam a CL Irene Quininha o
prémio de Presidente de Região de Excelência do AL 2011-2012.

Continua a ser dada Assistência e Apoio a
Doentes, através de ações de voluntariado,
consultas e apoio a pessoas idosas.
É prestada Assistência a Famílias Carentes
quer através da entrega de roupas, quer do
pagamento de passes de transporte mensais
a 4 pessoas carenciadas, compra de medicamentos e pagamento de contas de eletricidade
a família desempregada.
No âmbito da campanha de Combate à Fome
tem vindo a ser feito voluntariado semanalmente, e em associação com a Legião da Boa
Vontade, a sem abrigos e outras famílias
carenciadas.
Foram também feitos vários donativos para
a Associação de Solidariedade Social Jardim
de Luz, Legião da Boa Vontade, Casa do “
Gaiato”, e ainda para a Fraternidade Jardim
de Luz
Continua o trabalho de docência na Universidade da Terceira Idade no âmbito da Cultura.
No âmbito da atividade Social a CL PDG Isabel
Antunes fez uma apresentação do Tema «Suicídio», na Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas.

LC LISBOA NORTE

LC LISBOA-ALVALADE

Entrega do Chevron de 10 anos de Lionismo
ao CL Fernando Patrício, na Assembleia de
Abril na Sede do Clube, pelo Presidente CL
José Duarte e pela Past Presidente CL Efigénia Delgado

Saudação as Bandeiras no 17º. Aniversário
da Carta Constitutiva comemorado no passado dia 12 de Abril.
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No dia 20 de Abril, em colaboração com os
Clubes de Lisboa Centro e Lisboa Sete Colinas, efetuou-se um rastreio de saúde com
várias valências, tendo ficado o Rastreio do
despiste do Cancro do Colo do Útero e de
Oftalmologia a cargo do Lions Clube de Lisboa Alvalade, pelas nossas Companheiras
médicas Ginecologistas, Irene Quininha, Efigénia Delgado e Mara Marques e a Optometrista Ana Isabel Rodrigues Pereira Foto 8
Lions Clube Lisboa Alvalade efetuou um
rastreio de visão na Escola Secundária Eça
de Queiroz (Olivais) para alunos até aos 14
anos de idade. Foram rastreados 45 alunos
e 10 adultos (professores e outros funcionários).

O Lions Clube Lisboa Norte, fez um rastreio
de saúde da VISÃO, na Escola Básica das
Telheiras, onde foram vistas cerca de 80 pessoas, no passado dia 4 de Abril.
No dia 22 de Abril, o Lions Clube Lisboa Norte
fez entrega de brinquedos e livros, na Escola
Básica , 1º. Ciclo, na rua das Chagas, no Bairro
Alto.
A presidente do Clube Isabel Cupertino e a CL
Fernanda Godinho foram recebidas pelo Presidente da Junta de Freguesia, Luis Monteiro,
e pela Educadora, com quem procederam à
entrega às Crianças.

LC LISBOA BENFICA
O Lions Clube Lisboa Benfica continua a assegurar o Serviço a Jovens através da entrega
de 4 Bolsas de estudo mensais, apoio e acompanhamento escolar de três alunos com dificuldades de aprendizagem.

A presidente do Clube Lisboa Norte, Isabel
Cupertino, com a CL Fernanda Godinho e o
Presidente da Junta , Luis Monteiro, na
entrega de brinquedos a Crianças muito
carenciadas.

Foi feita oferta de livros e brinquedos para
crianças do Centro Social do 6 de Maio na
Buraca dirigido pela Irmã Deolinda.

Lions Clube Lisboa Norte esteve representado
no jantar de Aniversário do Lions Clube Sete
Colinas, no dia 18 de Abril, pelo CL José Zaluar,
que interveio no debate que se seguiu à Conferência proferida pelo Professor Dr. Vera Cruz
Pinto, Director da Faculdade de Direito da
Universidade Nova, sobre o tema “ O Direito
e a Crise.”
O Lions Clube Lisboa Norte participou na 44a.
Convenção Nacional, tendo sido Delegados a
Presidente Isabel Cupertino e o CL Coelho
Fernandes, Membro do Gabinete do PCNG
Vitor Melo.
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A CL Isabel Cupertino recebeu do Governador
Frederico Burnay um Certificado de Apreço,
pelo seu desempenho como presidente, principalmente no âmbito do combate à iliteracia.
No jantar da Amizade, o CL Coelho Fernandes
e o CL Américo Almeida, do Clube, tal como
outros Fadistas, cantaram o Fado, abrilhantando o Momento.
O Lions Clube Lisboa Norte, fez novo rastreio
de saúde, no dia 06 de Maio, na Escola Secundária Rainha D. Leonor, em parceria com o
Rotary Clube De Lisboa-Norte.
O rastreio teve várias valências: Colesterol,
Glicémia, Audição, Visão, Pulso, Tensão Arterial. Houve uma boa adesão.

A presidente do Lions Clube Lisboa
Norte,Isabel Cupertino, com o Presidente do
Rotary Club de Lisboa -Norte, Carlos Coimbra,
no Rastreio de Saúde, efectuado em parceria,
entre o Lions Lisboa Norte e o Rotary Lisboa
Norte. Este rastreio envolveu diferentes
valências , designadamente colesterol,
glicémia ,audição, visão, pulso e tensão
arterial, efectuado na Escola Secundária
Rainha D. Leonor, no dia 6 de Maio de 2013.

Houve uma palestra, a terceira deste Ano Lionístico, esta sobre Saúde: DISLEXIA, proferida
pelo Dr. Alves da Silva, Ilustre Médico e digníssimo Companheiro.
Seguiu-se o momento alto da Tomada de
Posse de 2 novas Companheiras , Anabela
Amaral e Elvira Mateus.
Vendeu-se através de rifas um quadro a óleo,
o terceiro deste Ano Lionístico também, da
autoria do CL Estanislau. A presidente do
Clube entregou um cheque de 500 euros ao
presidente da Junta de Freguesia de Santos O
Velho, ali presente, para as crianças mais
carenciadas da sua Freguesia.
O Clube recebeu o prémio de Excelência relativo ao ano lionístico de 2011/2012 e a CL Alzira
Monteiro, recebeu uma medalha internacional
pelo aumento do número de Sócios no seu
Ano de presidência.
Seguiu-se aTransmissão de Funções, ficando
a Presidente do Clube Isabel Cupertino com
a função de Presidente mais um Ano Lionístico, assessorada do CL Joaquim Patrício, CL
Fernanda Godinho e CL Fátima Dias.
Estiveram presentes neste Evento, além do
Governador, o Past Governador Nuno Ferrão
e Esposa, o 1º Vice Governador eleito Américo
Marques, o 2º Vice Governador eleito Carlos
Manito.
Vários Clubes estiveram representados: Benfica, Lisboa Alvalade, Montijo, Sintra Romântica, Cascais Cidadela, Lisboa Mater e Lisboa
Belém.
Também nos honrou a presença Rotária.
Ainda a presença de Amigos, numa bonita
moldura humana, num jantar animado com
música ao vivo.
2o. Encontro de Escritores da Lusofonia

Além da representação dos Lions, estiveram
Rotários, Elos, Fundação Manrique , a Confraria do Bacalhau ,o Adido Cultural de Timor
Leste e outras Individualidades ligadas ao
mundo da Cultura Lusófona.
Música Africana deu uma nota especial de
Animação.

LC LISBOA SETE COLINAS
As formigas “trabalhaderas” do LC Sete Colinas, sem folgas, nem feriados, tiveram os seus
momentos de cigarras. O mais importante foi
o seu VII Aniversário em que o ponto mais alto
foi a tomada de posse pela nossa Companheira Graça Gerardo, cega, que leu em braille,
o Código Ética sem hesitações, nem timidez.
Houve emoção no ar! A Palestra pelo Prof. Vera
Cruz sobre a Crise não nos fez chorar, antes
pelo contrário.

Mas o trabalho corrente continuou às portas
e janelas do LC Sete Colinas: a gerência da
Loja Solidária nos 3 sábados de cada mês, as
aulas de Alfabetização do projeto Ler com Arte,
as visitas aos sem-abrigo, as recolhas de roupas, brinquedos, sapatos, artigos para casa,
ajuda para equipamento da escola (livros,
papel), o cumprir das suas obrigações financeiras com os nossos gémeos, os bolseiros e
a TeleAssistência.

No rastreio de Saúde, a Presidente do Clube
Isabel Cupertino, com a Past Presidente Alzira
Monteiro.

Jantar de Angariação de Fundos, Palestra
sobre a Dislexia, Tomada de Posse de Novos
Sócios e Transmissão Funções
O Lions Clube Lisboa Norte teve no dia 05 de
Junho, pela terceira vez a honrosa visita do
Governador Frederico Burnay e sua Esposa.

O Lions Clube Lisboa Norte, participou no 2o.
Encontro de Escritores da Lusofonia, com
Estatuto de ONG , organizado pela AECODE,
em Almoço no Hotel Real Palácio, no dia 10 de
Junho, em comemoração do Dia de Portugal
e das Comunidades.
O Clube foi representado pela presidente
Isabel Cupertino e pela Secretária eleita,
Fernanda Godinho, tendo recebido um
Logotipo em quartzo , comemorativo da
efeméride.
A presidente falou sobre o papel do Lionismo
no Mundo.
Houve o Momento dos Escritores, onde cada
um apresentou as suas Obras .
A presidente disse poesia alusiva à data, e a
CL Fernanda Godinho falou sobre o seu livro,
que está no prelo.

Reuniram-se energias para levar a cabo 3
Rastreios de dia completo cada, com apenas
2 semanas de intervalo: colaborámos com os
LC Lisboa Centro e LC Alvalade no Rastreio da
Ameixoeira e realizámos os nossos já habituais Rastreios com, pelo menos, 5 valências,
em colaboração com as Juntas de Freguesias
de Anjos e Arroios, em 4 de Maio (simultaneamente em tenda e espaço fechado). Um
carinho especial às Companheiras do LC Alvalade pela colaboração na Ginecologia e ao
antigo Companheiro do Sete Colinas, Dr. Luis
Menezes pela Clínica Geral. O Rastreio da JF
de Belém foi em 25 de Maio. À ESTESL um
obrigado por mais um ano de preciosa cola-
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boração, bem como à ANO, Acustica Médica
e Fac. Medicina Dentária.
E tanto, sem trabalho de jovens não tem graça!
Na Escola Almeida Garrett, fomos convidados
a fazer parte da Exposição dedicada à Paz,
centrando-se nas figuras do Consul Aristides
de Sousa Mendes e Anne Frank. Nos painéis
preparados pela formiga Lion (de costas) CL
M. Eugénia Costa e Silva estiveram expostos
todos os Cartazes da Paz dos últimos anos
(menções Honrosas e o Vencedor deste Ano
do DM 115CS). Excelente oportunidade para
divulgação do Movimento, sobretudo o Leo.
Finalmente, para relaxar, a nossa CL Guia
Pestana levou a efeito um workshop sobre
como disciplinar a nossa postura. Foi didático
e divertido e angariaram-se fundos para ajudar
quem de nós precisa.
E ainda convivemos em eventos internos e
externos , em nome do Lionismo.
Podem contar com a nova Direção eleita: CL
Helder Fráguas, Presidente; CL Ana Almeida,
Vice Presidente; CL Lurdes Barata, Secretária;
CL Filomena Teles, Tesoureira. Feliz novo Ano
Lionistico a todas as novas Direções da parte
do LC Lisboa Sete Colinas.

LC LISBOA BELÉM
Projeto PERA, “Sorrisos de Escola em
Escola”
Integrado nas Comemorações do 20.º Aniversátio do Lions Clube Lisboa Belém, entregámos em 2 de Abril, dia da fundação do nosso
Clube, uma parte dos produtos para Apoiar 29
crianças carenciadas de pequeno-almoço,
inseridas no Programa Escolar de Reforço
Alimentar (PERA) do Ministério da Educação
e Ciência, apoiado também pela nossa Governadoria, com a sigla “Sorrisos de Escola em
Escola”, à Escola Básica do Alto do Lumiar
(Musgueira), com o patrocínio da Sonae/Continente.
Loja Solidária da Junta de Freguesia de Santa
Maria de Belém
As três voluntárias do Lions Clube Lisboa
Belém, ao serviço da Loja Solidária, da Junta
de Freguesia de Santa Maria de Belém, asseguraram hoje, Sábado, 6 de Abril, a logística
da Loja. Para se ter a ideia da importância
desta Loja Solidária na Comunidade que o
executivo da Junta inaugurou em momento
certo, foram entregues, entre as 10h e as
13h30m, dezenas de bens essenciais de vestuário e calçado, a vinte e oito pessoas, mulheres e homens, alguns acompanhados de
crianças... Algumas pessoas recorreram à Loja
Solidária, pela primeira vez.

Cabaz da Páscoa
A 3 de Abril, o Lions Clube Lisboa Belém, doou
um Cabaz da Páscoa, à Casa do Infantado
“CrescerSer”, associação sensibilizada para a
problemática dos menores em risco, dos 0 aos
12 anos. Tem a lotação completa de 12 crianças. Atividade integrada nas nossas Comemorações do 20.º Aniversário que celebrámos
com uma Assembleia Geral, em 14 de Abril...
RAP - Programa de Incentivo à Leitura e contra
o Analfabetismo
Em 4 de Abril, o Lions Clube Lisboa Belém
entregou à Escola Básica EB1, do Bairro do
Restelo, 52 livros de histórias para crianças,
inserido no RAP - Reading Action Programm,
do nosso Presidente Internacional, PI Wayne
Madden, de Incentivo à leitura e contra o Analfabetismo. O Presidente Fernando Antunes leu
para os 49 alunos, de duas Turmas do 2.º Ano,
na presença dos professores, um enxerto do
livro “O João Porcalhão” e a Vice-presidente,
CL Dinora Salsinha, leu uma pequena “história
de Natal” que os alunos escutaram com muita
atenção e com um silêncio profundo. Esta
Atividade esteve inserida nas Comemorações
do 20.º Aniversário da fundação do nosso
Lions Clube.

Visita à Loja Solidária
A 4 de Maio, o Presidente, do Lions Clube
Lisboa Belém, homenageou as Companheiras
voluntárias da “Loja Solidária” da Junta de
Freguesia de Santa Maria de Belém, com a
medalha Comemorativa do 20.º Aniversário
da sua fundação, pelo voluntariado de uma
Atividade Anual muito honrosa... As companheiras voluntárias homenageadas pelo Presidente Fernando Antunes, do Lions Clube de
Lisboa Belém, são: CL Dinora Coimbra, CL
Cátia Pedro, CL Fernanda Gaspar e Ana Baptista.
Sorrisos de Escola em Escola, Projeto PERA

tir a 29 crianças, da Escola Básica do Alto do
Lumiar (Musgueira), que tomassem o
pequeno-almoço que não conseguem tomar
em casa por incapacidade financeira das suas
famílias, nos 77 dias, entre 1 de Fevereiro e 15
de Março (27 dias) e de 3 de Abril a 14 de Junho
(50 dias), com o patrocínio do Grupo SONAE/
Continente. Este carregamento foi o último
reforço da nossa coesão enquanto Movimento
Lion. Um agradecimento especial ao companheiro José Arlindo que pôs à nossa disposição a sua carrinha assim como a do Presidente,
e também um agradecimento especial à Companheira CL Dinora Coimbra que participou
entusiasticamente nesta Atividade. Bem
hajam!
Apoio Solidário à APADP - Associação dos Pais
e Amigos dos Deficientes Profundos
O Lions Clube realizou, a 2 de Junho, uma
Assembleia/Convívio/Almoço na APADP Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Profundos, em Mira Sintra, Cacém. Este
evento teve como finalidade a angariação de
Fundos para esta Associação. Os Mentores
desta Atividade foram os Diretores Sociais
do Lions Clube, CL Jaime Silveira e CL Henrique Oliveira, com a colaboração da família
e de amigos foi possível realizar uma grande
Atividade que honra o nosso Lions Clube.
Tivemos a participação de muitos lions, nossos companheiros, e de outros Lions Clubes,
como o Lisboa-Benfica, como o Lisboa-Centro, como o nosso afilhado, Lisboa-Sete
Colinas, como o nosso afilhado Sintra
Romântica, entre outros Companheiros e
amigos Comandos... Neste momento difícil
da sociedade, com o amor em Servir, conseguimos angariar e oferecer um cheque no
valor de 3.500 euros. Obrigado companheiros e amigos solidários. Bem hajam por uma
atitude tão nobre que foi este momento que
se viveu em comunidade!...

LC DE LOULÉ
O Clube Lions de Vilamoura construíu em
colaboração uma cozinha, para inaugurar no
fim de Julho.
Ajudamos uma escola em Loulé todos os dias
com o pequeno almoço para as crianças.
Doamos 500 Euros cada trimestre para a
ASCA-Assoc. Cultural e Social de Almancil.

Ruth Gale recebe reconhecimento por ser um
membro de 20º ano

Cumprimos! A 3 de Junho, o Lions Clube Lisboa Belém cumpriu o compromisso de garan-
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mos um almoço de Fados em Março, uma
exposição com 5 artistas Escandinavos onde
cada um deles doa uma obra para rifar. Fizémos também um almoço com uma prova de
azeite em Maio, e um passeio em Junho onde
os participantes doaram uma pequena soma
para a nossa causa da escola.
No dia 15 de Junho celebrámos o 25º de aniversário/jubileu onde tivémos a alegria de
integrar dois membros, há muitos anos no
Lions, vindos de um dos Clubes da Suécia e
que agora vivem em Portugal. Foram recebidos com as bem-vindas, como membros ao
nosso Clube Lions em Loule.
E neste dia de jubileu ficámos muito felizes
por dar posse a mais três novos membros no
nosso Clube.

LC DA MAIA
No mês de Maio o Clube ofereceu donativos
no valor de 500,00€ às seguintes Instituições:
• Cruz Vermelha Portuguesa (Delegação da
Maia)
• A.S.M.A.N. Maia (Associação de Solidariedade Social Mouta Azenha Nova)
• Grupo Folclórico de Moreira da Maia

LC DE MATOSINHOS
Universidade Sénior Florbela Espanca:
“Mergulhar em Matosinhos, o Lugar do Mar”
subordinada ao tema “Matosinhos e o Mar “
apresentado pelo Dr. Joel Cleto, decorreu no
dia 06 de Junho, no Auditório da Biblioteca
Municipal Florbela Espanca.
Mergulhar em “Matosinhos, o Lugar do Mar”
é um projecto organizado pela Universidade
Sénior Florbela Espanca que visa valorizar as
qualidades do Concelho de Matosinhos nas
suas diversas vertentes (Arquitectura, Pintura,
Música, Literatura, História e Património e o
Mar).

o tema” A Inovação e Transferência de Tecnologia pelas Universidades e pelo IST”

Com o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos, através da empresa municipal Matosinhos Sport, o Lions Clube de Matosinhos e
a Governadoria do Distrito 115 Centro Norte
dos Lions, em colaboração com a Associação
Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP) e
a Sociedade Portuguesa de Diabetologia
(SPD), organizou o “Põe-te a mexer pela Diabetes”.
Esta iniciativa, consistiu numa caminhada de
solidariedade e convívio, realizada num
domingo dia 9, no qual o São Pedro marcou
presença. A concentração e partida decorreu
na marginal Matosinhos, às 10 horas da
manhã, apesar da chuva tiveram presentes
mais de 300 pessoas que apoiaram esta
causa.
Pretendíamos proporcionar a divulgação de
informação sobre a diabetes em geral, com
especial incidência na diabetes tipo I, que é
diagnosticada em crianças e jovens, a desmontagem de alguns mitos existentes sobre
a doença e momentos de alegria e convívio,
com a presença de crianças e jovens com
diabetes e das suas famílias, este objetivo foi
amplamente cumprido com a cobertura nacional dada pela RTP, TVI, Porto Canal e Rádio
Nova.
Os fundos angariados, provenientes da venda
de camisolas alusivas aos participantes na
caminhada (3 euros) serão entregues à APDP
e à SPD, para serem utilizados no financiamento de ações de promoção da investigação
sobre diabetes e no apoio aos doentes, em
Portugal.

No dia 22 de Abril, entrega de livros a Escola
e cheque do programa Pêra.

No dia 17 de maio – o Clube participou na
atividade distrital, Sou Vigilante da Floresta,
destinada a crianças do 4º Ano de escolaridade.
No dia 24 de Maio realizou-se o 21º Aniversário do LC Montijo, realizando-se no mesmo
dia a visita do Governador ao clube.
Realizando as atividades inseridas no seu
Plano Anual de Atividades, o Lions Clube do
Montijo cumpre assim o seu principal objetivo – “Servir os mais desprotegidos na sua
Comunidade”.

LC DE OEIRAS
CARTAZ DA PAZ - Entregas de Diplomas

LC DE Montijo

Põe-te a mexer pelos Diabetes:
Na senda do Lionismo e em prole da comunidade onde está inserido, o Lions Clube do
Montijo realizou as seguintes atividades:
No dia 6 de Abril, realizou-se o festival de
ginástica, cuja angariação foi a favor do programa pêra.

Realização de palestra no dia 19 de Abril, apresentada pelo Pr. Arlindo de Oliveira, presidente
do Instituto Superior técnico que apresentou

O Presidente do Clube, o Coordenador do
Concurso dos textos «Imagine a Paz» e outros
membros do Clube,deslocaram-se às Escolas
EB2 de S.JULIÃO DA BARRA e ESCOLA
SECUNDÁRIA MARQUÊS DE POMBAL, nos
dias 23 e 29 de Maio, do corrente ano, para as
Cerimónias de Entregas de Diplomas de Realização e Participação dos consequentes
prémios,1º 2º e 3º lugares, depois da apreciação e classificação dos trabalhos pelo Júri do
Concurso.
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As Escolas fizeram-se representar no Evento
através dos seus Coordenadores/Diretores,
Professores e Alunos, concorrentes e colegas,
havendo diversas intervenções sobre os objetivos do Lionismo e sobre o tema da Paz.
Exposição das Associações integrantes da
«Rede Social da Freguesia de Oeiras e S. Julião
da Barra»

O Clube fez a entrega de roupas nas Freguesias de Válega e Furadouro (Ovar).
O Clube realizou um sorteio para angariação
de fundos.
Oferta de bolsa de estudo/mensal, no valor de
100,00€.
No mês de Abril o Clube teve a oferta mensal
de uma bolsa de estudo no valor de
100,00€.
No mês de Maio o Clube teve a oferta mensal
de uma bolsa de estudo no valor de
100,00€.

LC DE PAÇOS DE FERREIRA

Representação do Clube na Cerimónia Inaugural da Exposição das Associações integrantes
da« Rede Social da Freguesia de Oeiras e S.
Julião da Barra», no Oeiras Parque, onde o
Clube esteve representado num placard evidenciando os objeti vos e realizações
lionisticas,divulgando o Clube à Comunidade.

LC DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS
Pagamento aos três Bolseiros, estudantes
universitários da bolsa mensal, no valor total
de 225,00€, no dia 8 de Março.
Recolha de Sangue:
No dia 4 de Março na Biblioteca Municipal
de Oliveira de Azeméis, com a presença de 24
dadores.
No dia 9 de Março no Salão Nobre da
Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis,
com a presença de 108 dadores. Neste mesmo
dia foram recolhidas 54 amostras de sangue
para Medula Óssea, para tentar encontrar
dador compatível para jovem do concelho.
Freguesia de Bustelo, com a presença de 44
dadores, no dia 16 de Março
Recolha de sangue na Freguesia de Macieira
de Sarnes com a presença de 54 dadores no
dia 7 de Abril.

O Clube efectuou as seguintes Colheitas de
Sangue:
Dia 09 – Sanfins, com a presença de 102 Dadores.
Dia 11 – Hospital da Santa Casa da Misericórdia, com a presença de 18 Dadores.
Dia 16 – Frazão, com a presença de 104 Dadores.
Dia 23 – Eiriz, com a presença de 64 Dadores.
Dia 25 – Hospital da Santa Casa da Misericórdia, com a presença de 40 Dadores.

O Clube efectuou as seguintes Colheitas de
Sangue:
Dia 09 – Lamoso, com a presença de 68 Dadores.
Dia 11 – Hospital da Santa Casa da Misericórdia, com a presença de 10 Dadores.
Dia 16 – Freamunde, com a presença de 137
Dadores.
Dia 25 – Hospital da Santa Casa da Misericórdia, com a presença de 33 Dadores.
TOTAL MÊS MARÇO/2013 – 248 DÁDIVAS DE
SANGUE
Horas de Voluntariado: 53 Horas.

O Lions Cl. Parede, realizou o seu almoço anual
com a presença do Governador DG.Frederico
Burnay, no qual foram entregues donativos a
Institituições de Solidariedade de Parede:
Bombeiros de Parede; Cº Com.Paróquia de
Parede; Igreja do Murtal; Cercica; e Irmãs do
Bom Pastor do Murtal, sendo o valor total
atribuido de Euros.26.000,00.

LC DE PAREDE

LC DO PORTO

3 novas viaturas de combate a Incêndios
adquiridos pelos “Bombeiros Voluntários de
Parede”

Serviço à Comunidade no mês de Abril:
O Clube entregou às Irmâs Missionárias da
Imaculada, livros, roupa e alimentos, no valor
de 150,00€.
O Clube enviou, uma vez mais, à Congregação
Missionária do Espírito Santo, o seu donativo
para as suas missões, no valor de 100,00€.
O Clube continua com o acolhimento de
jovens na sua Sede, que lá fazem os seus
momentos de lazer e guardam os alimentos
para a distribuição pelas famílias carenciadas.
No dia 3 de Maio o Clube, a convite da Fundação Portuguesa de Cardiologia – Delegação
Norte, esteve presente no jantar que decorreu
no Casino de Espinho, onde foi homenageado
pelo Senhor Professor Doutor João José
Lopes Gomes, recebendo a medalha da Fundação, pela colaboração assídua no seu Peditório.

LC DE OVAR
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Entregues donativos a Institituições de Solidariedade

TOTAL MÊS FEVEREIRO/2013 – 328 DÁDIVAS
DE SANGUE
Horas de Voluntariado: 53 Horas.

Recolha de Sangue na Freguesia de Palmaz,
concelho de Oliveira de Azeméis, com a presença de 41 dadores, no dia 19 de Maio.
Recolha de Sangue na CERCIAZ, em Oliveira
de Azeméis, com a presença de 32 dadores,
no dia 20 de Maio.

Visita ao Lar de Maceda (Ovar) com convívio
com os residentes e entrega de cadeira de
rodas.
Fez-se também a entrega de livros para a
Biblioteca que o Clube está a construir no
Lar.

combate a Incêndios adquiridos pelos “Bombeiros Voluntários de Parede” recorrendo 85%
ao QREN (Fundo Comunitário) e 15% à Câmara
Municipal de Cascais.
O sucesso desta aquisição deve-se principalmente à dedicação do Presidente dos Bombeiros de Parede, Manuel João Almeida, sócio do
Lions Clube de Parede, assim como à sua
equipe que mercê de muito trabalho conseguiram congregar estes fundos para a
Parede.
O Lionismo de Parede e a nossa comunidade
estão mais ricos por terem Lions que estão no
topo de decisões tão valiosas.
O Lions Clube de Parede no dia 19 de Junho,
num almoço do Clube com a presença do
Governador entregou um donativo à Instituição dos Bombeiros Voluntários de Parede no
valor de 12.000,00 Euros.

O Lions Clube de Parede foi convidado a participar na Inauguração de 3 novas viaturas de
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Durante todo o mês de Maio, o Clube efectuou
o peditório a favor da Fundação Portuguesa
de Cardiologia – Delegação Norte, requisitando 7 cofres.
No dia 5 de Maio o Clube comemorou o Dia
da Mãe num infantário da comunidade, tendo
distribuído uma prenda para as crianças oferecerem às suas mães nesse dia, no valor total
de 80,00€.

Visita do Prof. Marcelo Rebelo de Sousa ao
Lions Clube da Póvoa de Varzim

árvores por parte de crianças portadoras de
deficiência.
A iniciativa contou com o apoio da Câmara
Municipal de Ponta Delgada e Junta de Freguesia de São Pedro.

LC DA PÓVOA DE VARZIM
Colheita de Sangue
No dia 19 de Abril - Colheita de Sangue na
Póvoa de Varzim com a presença de 105
dadores.
Convívio de Jogos – Lions e Leos

A convite do Cl Rodrigo Leite, o CL Marcelo
Rebelo de Sousa, esteve nos dias 4 e 5 de
Junho, na Póvoa de Varzim
No dia 4 de Junho realizou-se uma Conferência, no Clube de Caçadores da Estela. “Á conversa com…. Marcelo Rebelo de Sousa”
Estiveram presentes mais de 300 pessoas
(muitas ficaram lá fora…). Que ficaram encantadas com as palavras e a simpatia do CL
Marcelo Rebelo de Sousa.

LC DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

No dia 20 de Abril o LC da Póvoa de Varzim
realizou um Convívio de Jogos no
Clube Caçadores da Estela, com a colaboração
dos Leos Clube da Póvoa de Varzim.
Jogou-se a canasta, sueca, paintball… Foi uma
tarde muito animada…
Visita do Presidente Internacional ao Lions
Clube da Póvoa de Varzim
No dia 23 de Maio o Presidente Internacional
Wayne Madden visitou o LC da Póvoa de Varzim.
O Presidente da Câmara da Póvoa de Varzim
recebeu-o na Câmara Municipal.
Foi depois visitar a Casa de Santa Maria da
Estela. Instituição que recebeu da LCIF
75.000,00 USD
Jantar de Aniversário do Lions Clube da Póvoa
de Varzim
No dia 1 de Junho, realizou-se o 36º aniversário do Lions Clube da Póvoa de Varzim, no
Clube de Golfe da Estela.
A Governadora Isabel aproveitou o momento
para entregar o Chevron de 40 anos ao CL
Rodrigo Leite, os chevrons de 35 anos aos
fundadores do Clube e chevrons de 10 e 15
anos a alguns companheiros.
Estiveram presentes no jantar 16 Clubes Lions.
Foi um momento de companheirismo muito
agradável.

O Clube continua a levar a efeito a recolha de
máquinas de costura usadas e recolha de
livros novos e usados para serem enviados e
doados à Guiné-Bissau.
O Presidente do Clube, CL Luís Raínho, integrado na coluna humanitária, partiu no dia 7,
com destino à República da Guiné-Bissau, com
diversos bens de consumo, os quais foram
entregues no estabelecimento das “Irmãs
Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição”, na cidade de Buba, Guiné-Bissau, no
dia 17.
O CL Presidente informou que foi uma viagem
inesquecível de grande importância pessoal e
de divulgação do ideal Lionístico pelas terras
e países por onde passou.

LC DE SÃO MIGUEL (AÇORES)
O Clube Comemora Dia Mundial da Terra
O Lions Clube de São Miguel promoveu no
Parque Urbano, em Ponta Delgada, no âmbito
do Dia Mundial da Terra, uma plantação de

Dezenas de crianças portadoras de deficiência
puderam assim plantar com as próprias mãos
uma árvore contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida no planeta e enviando
uma mensagem ambiental às futuras gerações.
Festa Solidária de Primavera revela-se um
sucesso
O Lions Clube de São Miguel promoveu no
Auditório Luís de Camões, em Ponta Delgada, uma iniciativa cultural denominada
“Festa Solidária de Primavera”, em parceria
com o Conservatório Regional de Ponta Delgada.
O evento teve a duração de 90 minutos e cada
ingresso custou 5 euros, sendo que o resultado da receita será aplicado na rede de apoio
a famílias carenciadas do Lions Clube de São
Miguel.
Actualmente, o Lions Clube de São Miguel, o
maior do país, apoia cerca de noventa pessoas
carenciadas através do fornecimento de alimentação, mensalmente.
A abrir o evento actuou o Grupo Coral dos
Séniores da Universidade dos Açores, conduzido pela maestrina Rita Andrade.
Seguiu-se a actuação do Conservatório Regional de Ponta Delgada que interpretou temas
de Mozart, C. Saint-Saens e G Rossini.
A “Festa Solidária de Primavera” contemplou
também a actuação da soprano Carina
Andrade e do tenor Gonçalo Soares acompanhados ao piano pela professora Sevtlana
Pascoal.
Seguiu-se um momento de Tai Chi ministrado
pelo professor França e a actuação aeróbica
do Ginásio Corpore.
Após um pequeno intervalo teve lugar a
entrega dos prémios relativos a rifas, a actuação do Grupo de Teatro Sénior da Universidade dos Açores e um momento de yoga por
Paulo Andrade, enquanto Jorge Valério promoveu um momento de música oriental.
A professora Milagres Paz promoveu uma
actuação de ballet com os seus alunos,
seguindo-se uma passagem de modelos das
Galerias Lima 5 e o momento Lion a concluir
o espectáculo.
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Visita de avaliação ao projecto “Espaço B”

A Direcção do Lions Clube de S. Miguel realizou uma visita de avaliação ao projecto que,
no presente ano lionístico, desenvolve junto
de crianças de Escolas Básicas da Covoada e
dos Arrifes em cooperação com o respectivo
Agrupamento Escolar e com a organização
“Espaço B”.
O projecto visa, fundamentalmente, promover
a letracia e desenvolver melhores hábitos de
leitura junto de crianças a quem tal iniciativa
mais poderia beneficiar, sendo esta uma das
meritórias actividades que o Clube vem financiando durante o actual mandato.
Esta visita foi também integrada no plano de
actividades desenvolvidas por aquele Lions
Clube no âmbito das comemorações da
“Semana da Criança”.

Santo, contou com a colaboração do Lions
Clube de São Miguel, e, por via dessa presença, acabou por ter também a adesão de
muitos cidadãos fora do universo camarário.
Aderiram mais de três dezenas de pessoas à
recolha de sangue para o Hospital de Ponta
Delgada, embora nem todas reunissem as
condições necessárias para o efeito.
O Lions Clube de São Miguel também forneceu um lanche a cada uma das pessoas que
aderiram a esta iniciativa proposta pelo Hospital Divino Espírito Santo.

LC DE SANTA CATARINA
A recolha de alimentos de primeira necessidade que efectuou foram entregues ao Centro
Social da Cova Gala
O Clube efectuou um almoço de angariação
de fundos em casa dos Companheiros Delfim
e Delminda Neves
O Clube organizou o tradicional passeio anual
– “Santa Catarina à descoberta de Portugal”

Passeio com idosos
O clube promoveu um passeio e um lanche
com idosos e investiu em duas bolsas de
estudo canalizadas por jovens oriundos de
famílias desfavorecidas no valor de 1500
euros.
Companheiros do clube participaram entretanto num jantar de angariação de fundos,
promovido pelos nossos companheiros de
Rabo de Peixe em parceria com a Associação
INFOsolidária, visando ajudar famílias carenciadas.
Recolha de sangue foi um êxito

Mais de três dezenas de pessoas, entre colaboradores da Câmara Municipal de Ponta
Delgada e elementos do Lions Clube de São
Miguel, aderiram à iniciativa “Recolha de Sangue Benévolo”, que decorreu nos Paços do
Concelho.
A recolha de sangue, que resulta de mais uma
parceria entre a autarquia presidida por José
Manuel Bolieiro e o Hospital do Divino Espírito
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Entrega de alimentos de primeira necessidade
ao Centro Social da Cova Gala

LC SANTA JOANA PRINCESA
O Lions Santa Joana Princesa aderiu ao Projeto PÊRA, disponibilizando reforço alimentar
a seis crianças carenciadas pertencentes ao
Agrupamento de Escolas de Esgueira.
Decorreu em Fevereiro, o dia 22, um jantar/
palestra com o Chef Hélio Loureiro sob o tema
“À mesa com fome de pequenas histórias” ,
evento que decorreu no Hotel Imperial com a
presença de 90 convidados. O tema foi interessante onde foi feito o desenvolvimento
histórico da introdução dos condimentos da
comida.

Durante o mês de Março o Clube continuou a
subsidiar, diáriamente, 6 pequenos-almoços,
a crianças carenciadas pertencentes ao Agrupamento de Escolas de Esgueira.
a 8 de Março realizou uma Colheita de Sangue:
Compareceram 30 Dadores e foram recolhidas
25 unidades de sangue.
25.03.2013 - Bazar de Páscoa:
Venda de louça, ovos de páscoa, serigrafias,
brinquedos e peças de artesanato, para angariação de fundos.
O Clube ofereceu um par de óculos a um aluno
carenciado do Agrupamento de Escolas de S.
Bernardo.
Durante o mês de Abril o Clube continuou a
subsidiar, diáriamente, 6 pequenos-almoços,
a crianças carenciadas pertencentes ao Agrupamento de Escolas de Esgueira.
Dando continuidade ao trabalho que o Clube
tem vindo a desenvolver todos os meses, teve
lugar mais uma Recolha de Sangue, apoiada
pelo IPS de Coimbra, à qual compareceram 40
dadores voluntários, do núcleo que o Clube
mantém em actividade tendo sido recolhidas
35 unidades de sangue.
09.04.2013 - Preparação de Angariação de Fundos:
Tem estado a ser feita a preparação logística
de uma acção de angariação de fundos a favor
da IPSS “Florinhas do Vouga”, de Aveiro, com
a participação de diversos artistas convidados.
Continuam a ser recolhidos os vários recipientes distribuídos por diversas farmácias da
região, os óculos, no âmbito da “Campanha
de Recolha de Óculos Usados”.
15 a 18.04.2013 – Foi realizado o Rastreio Visual
nas Escolas do Ensino Básico do Agrupamento
de Aradas (Aradas, Leirinhas, Quinta do Picado
e Verdemilho), envolvendo alunos do 1º ao 4º
anos, num total de 303 rastreios efectuados,
com o apoio da AVEIRÓPTICA.Durante o mês
de Maio o Clube continua a subsidiar, diáriamente, 6 pequenos-almoços, a crianças carenciadas pertencentes ao Agrupamento de
Escolas de Esgueira.
No dia 12 de Maio o Clube realizou mais uma
Recolha de Sangue, que teve lugar no Salão
D. João Evangelista Vidal, com o apoio do
Instituto Português de Sangue, a que se apresentaram 41 dadores, tendo sido recolhidas
32 unidades de sangue.
Uma vez mais o Clube levou a efeito um Rastreio Visual, desta feita, aos alunos do 1º ao 4º
anos do Agrupamento de Escolas de Aradas.

LC DE SANTA MARIA DA FEIRA

O clube tem levado a cabo todos os meses
recolhas de sangue com, no mês de Fevereiro,
a recolha de sangue a 40 utentes.
O Clube ofereceu óculos a uma criança carenciada do 6º ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas de São Bernardo.

No mês de Abril efectuaram-se 95 exames de
Rastreio de Amblíopia de parceria com o Serviço de Oftalmologia do CHEDV – Hospital São
Sebastião, em Santa Maria da Feira.
Durante este mês realizaram-se 420 horas de
Serviço de Voluntariado no CHEDV – Hospital
São Sebastião em Santa Maria da Feira.
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Actividades do Clube durante o mês de
Maio:
Presença de diversos Companheiros e Companheiras no Jantar de Beneficência, pela
Obra Diocesana de Promoção Social, do Porto,
levado a efeito no Porto Palácio Hotel.
Presença de diversos Companheiros e Companheiras no Concerto de Beneficência, realizado no Europarque em Santa Maria da Feira,
cujas receitas reverteram para a Liga dos Amigos do Hospital São Sebastião no apoio à
Oncologia, pelo músico Pedro Abrunhosa.
Presença de diversos Companheiros e Companheiras no “Imaginarius” – Festival Internacional de Teatro de Rua de Santa Maria da
Feira, realizado pela Feira Viva.
Efectuaram-se 90 exames de Rastreio de

Chegámos ao Bombarral às 11h00
Após a visita de comboio ao Jardim da Paz,
entre estátuas e pagodes, que muito agradou
a todos, assistimos a uma prova de vinhos
“Bacalhôa” e tivemos a oportunidade de
adquirir umas garrafas na Adega.
Seguiu-se um almoço muito bem servido no
restaurante “Alcaide” na bela vila de Óbidos.
Para encerrar fizemos uma visita à vila e, os que
quiseram, deram um passeio de “charrette”.

Amblíopia de parceria com o Serviço de Oftalmologia do CHEDV – Hospital São Sebastião,
em Santa Maria da Feira.
Durante este mês realizaram-se 480 horas de
Serviço de Voluntariado no CHEDV – Hospital
São Sebastião em Santa Maria da Feira.

LC DE SANTIAGO DO CACÉM
LC de Santiago do Cacém recebe Prémio de
Excelência
No dia 11 de Maio o CL Governador Frederico
Burnay e o CL Past Governador Jorge Ferreira
deslocaram-se a Santiago do Cacém a fim de
entregarem o Prémio de Excelência ao Lions

LC DO SEIXAL
Intervenção social com incidência na promoção da saúde das populações locais
Como vem sendo hábito, desde há onze anos,
o Lions Clube do Seixal promoveu nos dias 18
e 19 no Parque das Paivas, na Amora, em parceria com a Câmara Municipal do Seixal, a
Junta de Freguesia da Amora e Cruz Vermelha
Portuguesa, a campanha “Saúde para Todos”,
com o objetivo de sensibilizar as camadas da
população mais vulneráveis, jovens e idosos,
para os cuidados a ter em matéria de saúde e
adopção de práticas de exercício e alimentares
tendentes a preservá-la ou acautelar a
doença.

Clube de Santiago do Cacém pelo seu desempenho no ano de 2011/2012.

Visita à Quinta dos Loridos
No dia 02 de Junho, para a comemoração do
dia da Companheira, o Lions Club de Santiago
do Cacém, realizou um passeio à Quinta dos
Loridos no Bombarral.
Com saída pelas 07h30 da manhã do Largo da
Rodoviária, fomos de autocarro e com muito
boa disposição, devido à presença de quase
todos os nossos Companheiros e Companheiras.

Para além dos representantes dos referidos
promotores contou para o efeito com a colaboração empenhada de elevado número de
agentes ligados à saúde – Instituto Português
do Sangue, Instituto de Cardiologia de
Almada, Instituto Egas Moniz, Associação
Nacional de Ópticos, Widex, Dra. Jaqueline
Fernandes – que realizaram mais de 2000
rastreios em áreas tão diversas como a visão,
audição, tensão arterial, diabetes, colesterol,
estado da dentição, sensibilidade da pele aos
U.V., a par de palestras sobre assuntos de
interesse geral.
De entre estas, é de destacar a realização pelo
responsável do Instituto Português do Sangue
– IPS - Dr. Luis Negrão, duma intervenção
relativa aos condicionalismos das colheitas de
sangue e duração dos produtos resultantes
das mesmas.
Instituto que, aproveitando a vasta rede de

contatos de dadores locais promoveu num só
dia 85 colheitas de sangue e referenciação de
15 potenciais doadores de medula. Durante os
dois dias em que decorreu o certame, o
ambiente envolvente foi animado e suavizado
através de múltiplas intervenções de pessoas
e grupos ligados à cultura nas áreas da Educação Física, Música e Dança, que deram ao
evento o cariz de festividade de que se alimentam os espíritos e se ajuda a superar as contrariedades da vida.
A ampla participação de dois grupos etários
mais afastados – crianças e idosos – foi bem
o sinal do êxito e acolhimento que esta ação
teve por parte da população e do cuidado tido
pelos promotores na sua realização. Neste
contexto, não podemos deixar de realçar a
contribuição da Câmara Municipal, quer através da sua Vereadora da Ação Social, Drª.
Corália Loureiro, que levou a sua participação
ao ponto de se envolver pessoalmente nas
ações de dança então em curso, para além das
diversas direções de serviços, dirigentes e
funcionários camarários.
À presença contínua de companheiros do
Lions Clube do Seixal foi dado o reconhecimento e calor humano de outros clubes lions
cujos companheiros nos visitaram, de que
destacamos a comparência do Diretor Internacional, CL Joaquim Borralho e esposa Sampedro, do Past-Governador CL Nuno Ferrão,
Presidente Divisão 9, CL José Gueifão do Presidente do LC Almada-Tejo, CL Luisa Gueifão,
CL Carlos Manito e CL António Oliveira.
Homenagem à mulher
Não obstante a recuperação e reconhecimento
que vem sendo assegurado da sua participação e méritos através da assunção de responsabilidades na sociedade portuguesa,
porventura ainda muito longe do desejável,
certo é que se justifica ainda hoje a manutenção da promoção de diferenciações positivas
premiando a “Mulher”.
Nesta linha, o LC Seixal promove anualmente a celebração do Dia da Companheira,
que este ano ocorreu dia 25 na sua sede, e
que, para além de elevado número de presenças de companheiros e convidados, que
se encarregaram da logística gastronómica,
pôde contar com representações teatrais
evocativas da vida de três mulheres célebres, Maria de Molina, Joana de Áustria e
Princesa de Éboly, desempenhos de que se
incumbiram duas companheiras e uma convidada, representações escrutinadas pelos
presentes, que premiaram com um livro a
mais feliz, da responsabilidade da CL Eugénia Costa.

LC SEIXAL MIRATEJO
No passado dia 12 de Maio realizou-se a habitual actividade chamada “Dia da Companheira”, na Quinta do Sol Posto, Fernão Ferro,
Seixal, onde foram angariados 500.00€, destinados ao fundo de aquisição de Cabazes de
Natal, a distribuir por Famílias carenciadas que
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serão indicadas pela Câmara Municipal do
Seixal.

no entanto tudo o que recebemos alivia a fome
de muita gente no seu lar ou em instituições.

Lions e Leo Clube da Senhora da Hora - duas
gerações uma vontade - SERVIR

LC DA SENHORA DA HORA
Educação / Consciencialização Ambiental:
Em Maio o Clube Efectuou uma actividade de
conciencialização Ambiental com 192 crianças
do 4º ano de escolaridade do Agrupamento de
Escolas Srª da Hora, nas instalações dos Bombeiros Voluntários de S. Mamede de Infesta.
30.05.2013 - Realização de Palestra conjunta,
a convite do Clube Rotary da Senhora da Hora,
para comemoração do “Dia do Vizinho. Esta
palestra foi proferida pelo Padre José Maia,
Presidente da FILOS.
Momentos de serviço, que nos fazem bem!
Acreditamos que no dia 02 de Junho de 2013,
como em 2012, 2011, 2010 e… em muitos
outros dias de muitos outros anos, em numerosas atividades prestamos serviço à comunidade. Pode ser um bom serviço, mas sem
dúvida é um serviço bom porque o que recebemos em troca do que damos é muito! Destacamos esse dia como um dos momentos
bons, que vivemos no serviço ao Lionismo.
Uma vez mais “colados” à porta de acesso ao
LIDL da Senhora da Hora – Nós servimos –
Das 9h00 da manhã até às 21h00, de novo o
Lions Clube da Senhora Hora participou na
recolha de alimentos para o Banco Alimentar
Contra a Fome, na campanha “alimente esta
ideia”. Neste dia com a excelente colaboração
e simpática presença de duas companheiras
do Leo Clube da Senhora da Hora. É assim…
Juntos servimos melhor!
Em grupos de dois ou três CCLL, fomo-nos
revezando de duas em duas horas. E… lá
estamos distribuindo sacos e… sorrisos,
mesmo a pessoas menos bem-humoradas,
mesmo para essas temos sempre um sorriso
aberto e um “muito obrigado”.
São horas de serviço, companheirismo, de
partilha e de aprendizagem, “damos” o nosso
tempo, (muitas vezes escasso…), e damos a
nossa ternura em cada saco que entregamos
a quem entra no estabelecimento, mas... recebemos muito mais do que o saco com a dádiva,
que pode ser simplesmente uma lata de salsichas, um frasco de feijão, como pode ser um
carro cheio de compras – o que recebemos é
solidariedade, é respeito pelos mais carenciados, é o contentamento de quem quer ajudar
a minimizar o sofrimento do outro, é nesse
sentimento de dádiva e partilha que nos revemos! Um pacote de esparguete pode ajudar a
aliviar, temporariamente a fome de alguém…
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Com este dia - momento - de serviço bom,
contribuímos para as cerca de 2.445 toneladas
de alimentos recolhidos pelo BACF, e que
serão distribuídos por quem mais necessita.
É de pequenas gotas de água que se enchem os
rios e os oceanos, e é com pequenos gestos que
se constrói um mundo melhor! Não temos a
pretensão de mudar o mundo, mas temos a
pretensão de contribuir com o nosso serviço para
diminuir as dificuldades diárias de alguns
homens mulheres e crianças, é para isso que
trabalhamos todos os dias. É para isso que servimos todos os dias. Fazemo-lo nas pequenas e
nas grandes atitudes. O circuito de serviço do
Lions Clube da Senhora da Hora – damos – recebemos – damos de novo! Nós servimos!

LC De setúbal
Lions Clube de Setúbal e “Artes e Afectos”

sobre as bandeiras presentes: Clube, Município, União Europeia e Nacional.
Para encerrar o protocolo lionístico a CL Presidente Maria Silvina Almeida, anunciou a
tomada de posse de uma nova sócia do
clube; Marta Ferreira Ribeiro Cabral Polónia,
que chamou para junto das bandeiras, acompanhada do esposo, Adriano Cabral Polónia,
do Padrinho CL Jaime Ferreira Ribeiro e
esposa Maria do Rosário Ribeiro e do presidente da comissão de sócios CL Jorge
Raposo.
Presentes / Ausentes: 40 amigos do Lions e
da APPACDM, ausentes, disseram presente
enviando os seus donativos para a atividade.
De salientar a particularidade deste jantar, de
excelente qualidade, ter sido confecionado e
servido pelos alunos da Escola de Hotelaria
de Setúbal, sob a coordenação dos responsáveis pela cozinha do Novotel.
“Sorrisos de Escola em Escola”
O Lions Clube de Setúbal respondeu afirmativamente à campanha “Sorrisos de Escola
em Escola” sendo o Lions parceiro oficial do
PERA, programa criado na dependência
directa do Ministério da Educação e Ciência
e que funciona desde Setembro de 2012.
O objectivo deste programa é disponibilizar
aos alunos em situação de carência alimentar, identificados pelas escolas, uma primeira
refeição do dia, constituindo-se como alternativa apenas nos casos em que não se
encontram delineadas outras estratégias
para suprir carências alimentares de crianças
em idade escolar.
Assim, o Lions Clube de Setúbal, angariou
650 euros e proporcionou aos 13 alunos
identificados pela Escola Secundaria Dom
Manuel Martins, o pequeno-almoço, para o
3º período deste ano lectivo.
Lions Clube de Setúbal e a Pesca Desportiva
do Alto Mar com utentes da APPACDM de
Setúbal

De acordo com o planeado, o Jantar de Maio
do Lions Clube de Setúbal, coincidiu com a
Festa de angariação de fundos para a APPACDM. Tratou-se, portanto, dum jantar especial, com forte envolvência de outras
entidades e convidados, que nesta ocasião
colaboram com o nosso Clube no desenvolvimento desta atividade.
A anteceder o jantar propriamente dito
decorreu, no espaço envolvente da piscina
do Novotel, uma receção aos CL’s e convidados, servida pelos alunos da Escola Hoteleira
de Setúbal e animada pelo conjunto “ Os
Violetas “, constituído por alunos do Conservatório de Música de Setúbal.
Cerca das 21:00 horas iniciou-se então o
Jantar/Festa, com a CL Presidente Maria Silvina Almeida a abrir o evento, a lembrar o
tema desta atividade: ARTES & AFECTOS e
a agradecer a presença de todos e o apoio
das entidades e pessoas apoiantes.
Passou-se de imediato a um olhar/ reflexão

Decorreu no passado dia 25 e 26 de Maio,
uma atividade que envolveu 6 utentes da
APPACDM, que constou na iniciação à Pesca
Desportiva do Alto Mar.
No dia 25 de Maio decorreu uma ação de
formação, onde diversos temas relacionados
com a prática da modalidade foram abordados.
No dia 26 de Maio, decorreu a saída para o
Mar, para uma secção prática sobre a Pesca
Desportiva do Alto Mar, tendo os utentes da
APPACDM demonstrado a capacidade para
a pesca com a captura de belos exemplares,
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sendo reconhecida a importância pedagógica e terapêutica deste tipo de atividade
para os utentes da APPACDM

LC SINTRA ROMÂNTICA
Campanha de Recolha de Óculos Usados
Nos meses de Abril e Maio o Lions Clube
Sintra Romântica, cumprindo mais um dos
objetivos Lionísticos, realizou uma campanha de recolha de óculos usados, no Agrupamento de Escolas de Rio de Mouro e no
Facebook, tendo sido muita boa a adesão,
quer dos alunos, professores e funcionários,
quer a resposta dos facebookianos. Durante
o mês de Abril e Maio, foram recolhidos
cerca de 10kg de óculos usados e em muito
bom estado.
Workschop de Chá Solidário

Hoje ficámos por um Roteiro de Mitos e Lendas.....
Caminhada “Sintra Mítica Noturna”
No dia 31 de Maio, prosseguindo o Objectivo
de dar a conhecer o movimento Lionistico,
fizemos mais uma caminhada nesta magnifica
Vila de Sintra, com os nossos parceiros “Serra
De Sintra Passeios” e “Sintra Subterrânea”....
Numa noite muito agradável, de temperatura
amena, sem vento, percorremos locais miticos
da Vila onde fomos ouvindo, para além do
contexto histórico, o mito ou a lenda correspondente...No final, fomos presenteados com
uns magnificos chocolates, não tendo sido
esquecido o pormenor de haver pessoas diabéticas integradas na caminhada.
Roteiro II – Sintra Sagrada em jeep
No dia 12 de Maio, Entre o Céu e a Terra, 1º
Roteiro de jeep, percorrido pelo L C Sintra
Romântica....em prol da divulgação do Lionismo em Sintra.
Roteiro I-Sintra Sagrada- Entre o Céu e a Terra
em Jeep

Mais uma vez, no dia 13 de Abril, ficou comprovado que a Solidariedade não tem portas
nem janelas. Amigos não Lions juntaram-se
ao Lions Clube Sintra Romântica, na Casa de
Chá Dom Lopo, para uma ação de recolha de
produtos para maquinas de lavar roupa e loiça
a fim de ajudar uma Instituição deste lindo
Concelho de Sintra. Foram doados 450 doses
de detergente para a máquina de lavar roupa
e 300 doses para a maquina de lavar loiça,
bem como 6 litros de amaciador para a
roupa.

No dia 26 de Maio, mais um fantástico Roteiro
de jeep realizado. Desta vez o Roteiro I. Um
grupo extraordinário de pessoas que amam
Sintra. Locais fantásticos. Um domingo de
verdadeira aventura, cultura e divertimento…
L C Sintra Romântica interage com a Comunidade e divulga o movimento Lionistico...

LC DE TROFA

Caminhada Sintra Mítica

No dia 20 de Maio, o Lions Clube Sintra
Romântica caminham em Sintra, uma forma
saudável de se envolverem com a Comunidade e de darem a conhecer o movimento
Lionistico nesta maravilhosa Vila ...Em breve
organizaremos uma caminhada para amigos
Lions e não Lions num Roteiro Romântico...

O Lions Clube de Trofa no dia 9 de Março
organizou uma colheita de sangue, São
Martinho de Bougado, nos Bombeiros
Voluntários de Trofa, e um Chá de Afetos na
Escola Secundária de Trofa, em conjunto
com o Rotary Clube, que contou com a presença de 190 mulheres, e teve uma receita
de mil euros a dividir pelas duas instituições
destinada a donativos. No dia 23 de Março
o Clube efectuou uma colheita de sangue
em S. Romão com 79 dádivas e uma colheita
em Alvarelhos com 42 dádivas. Ainda neste
dia foram entregues donativos à Conferência de S. Vicente de Paulo de S. Martinho e
de S. Tiago, no valor de 250 euros cada. Nos
dia 12 e 13 de Abril, o Clube efectuou uma
colheita de sangue em Fradelos com 37
dádivas, uma na Trofa (Eurico Ferreira) com
57 dádivas, e outra em Lousado com 45
dádivas. No dia 30 de Abril num jantar na
Quinta da Azenha, com os Rotary Club foram

entregues donativos à Conferência de S.
Vicente de Paulo de S. Martinho e de S.
Tiago, no valor de 250 euros cada. No dia
11 de Maio o Clube efectuou uma colheita
de sangue no Muro com 61 dádivas. O Clube
fez nesta data também o envio de um donativo de 100,00 euros para o programa “Pera”.
No dia 25 de Maio o Clube efectuou uma
colheita de sangue em Ribeirão com 116
dádivas. Neste dia ainda participaram no
cordão humano de Trofa.

LC DE VAGOS
Rastreios Diversos:
21.04.2013 - Foram rastreadas 35 pessoas em
Vagos. Os rastreios efectuados foram à tensão
arterial, glicémia e colesterol.
Foram rastreadas 58 crianças do 4º ano de
escolaridade em Vagos, Salgueiro, Lombomeão e Sosa.
Rastreio da Visão:
Durante o mês de Maio foram rastreadas 161
adolescentes da Escola Secundária de
Vagos;
Foram rastreadas 33 crianças nas Freguesias
da Gafanha da Boa-Hora, Ouca e Calvão.

LC DE VIANA DO CASTELO
O Lions Clube de Viana do Castelo no passado
dia 11 de Maio de 2013, homenageou o Colégio
do Minho, pelo seu 70º Aniversário, contou
com a presença de sua Excelência Reverendíssima D. Anacleto Oliveira Bispo da Diocese
de Viana do Castelo, seu Presidente, do seu
actual Director Dr. Ricardo Sousa, de antigos
e actuais professores e educandos do Colégio
do Minho, pelo seu contributo para o ensino
particular na Cidade e no Distrito de Viana do
Castelo
Esta homenagem decorreu durante o jantar
comemorativo do 35º aniversário, da fundação
do Lions Clube de Viana do Castelo, em que
estiveram ainda presentes, além do Presidente
da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Eng.
José Maria Costa, a Drª Flora Silva, Presidente
da Assembleia Municipal e Presidente da Delegação de Cruz Vermelha de Viana do Castelo,
a nossa Governadora Isabel Moreira, o Presidente de Divisão o Companheiro Alberto
Magalhães, o Presidente do Rotary de Viana
do Castelo, Dr. Correia da Silva e representados vários clubes
Durante do jantar foram ainda distinguidos,
os nossos Companheiros Fundadores, CL
Alcino Ferreira, CL Borja Serafim, CL José
Pequeno e CL Victor Silva, tendo recebido o
Chevron dos seus trinta e cinco anos de lionismo.
O clube no dia 11 de maio de 2013 editou mais
um número da sua Revista NAU, o 29º , que
preparou durante o mês de abril, quer solicitando artigos a diversas entidades, lionísticas
e outras, quer angariando publicidade junto
das empresas do concelho, que permitem a
sustentabilidade económica daquela revista
do longos dos anos.
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Miguel Torga. Juntámos 50 pessoas num
ambiente de alegria e boa disposição. Feitas
as contas, o Clube beneficiou 205.00€ para as
suas actividades.
conferência

No passado dia 16 de março de 2013, o nosso
Clube em parceria com a Câmara Municipal
de Viana do Castelo, com o Rotary de Viana
do Castelo, promoveu um jantar de beneficência a favor da Delegação da Cruz Vermelha de
Viana do Castelo, onde estiveram presentes
mais de 300 pessoas, cujo valor global atingiu
os três mil e quinhentos euros.

lc De Vila Do conDe
ser e estar para servir
Na procura activa da melhor forma de ser e
de estar para melhor SERVIR a cidade em
que vive, o Lions Clube de Vila do Conde vai
cumprindo com alegria a programação que
se propôs realizar este ano. Eis algumas das
actividades em que participou e organizou:

– O convívio em ambiente de tertúlia é sempre
muito importante para integrar melhor os
LIONS na sociedade. No passado dia 31 de
Maio organizámos uma conferência no Salão
Nobre do Círculo Operário Católico de Operários. A conferencista foi a Prof. Doutora Clarinda Azevedo Maia, Catedrática Jubilada da
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, uma vilacondense muito estimada, que
abordou um tema muito necessário quanto
actual: “Diversidade Linguística na Europa”. A
sala encheu, a apresentação muito apreciada,
a discussão que se seguiu muito participada.
Banco alimentar contra a fome
– Nos dias 1 e 2 de Junho lá estivemos num
supermercado da cidade, a colaborar com o
Bando Alimentar na procura de alimentos para
tantas distribuir pelas tantas pessoas que precisam. Estivemos ao lado do Núcleo de Paramiloidose e dos Escuteiros.

A unicidade da data e o hábito da materialização
de datas festivas em ações nobres foi o mote
para a apresentação entre a Família Lionística
do mais recente projeto do nosso Lions Clube,
o SIMBA – Projeto de Proteção Social do Interesse Maior da Criança e do Jovem, iniciativa
para a qual reverterá na totalidade a tômbola
solidária realizada no decorrer do Jantar.
O Projeto que irá ser desenvolvido e coordenado pelo Lions Clube de Vila Nova de Famalicão, numa colaboração indissociável com a
CPCJ do nosso Concelho e cuja data de apresentação pública aos meios de comunicação
social e comunidade famalicense será anunciada brevemente, assume-se como um projeto inovador na área social, tendo como
missão a implementação de ações que promovam o direito das crianças e jovens participarem plenamente na vida cultural, artística
e desportiva, como forma de inclusão, potenciando o seu desenvolvimento pleno e a igualdade de oportunidades.
O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão compromete-se a dar continuidade ao trabalho
desenvolvido, corporalizando a máxima “Nós
Servimos”.
lions clube de Vila nova de Famalicão apoia
iii caminhada da família

rally paper

lc De Vila noVa De Famalicão
A Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde,
o Lions CVC e a Associação de Desporto Automóvel de Vila do Conde uniram os seus esforços e vontades e organizaram no dia 20 de
Abril o 16º Rally Paper em favor da construção
da Cantina Social, unidade fundamental para
dar resposta às muitas solicitações diárias de
alimentação por parte das pessoas mais desfavorecidas. Este ano o número de inscrições
foi muito grande e a receita acabou por se
aproximar dos 2000.00€
passeio das companheiras

– No dia 18 de Maio realizou-se o já tradicional
Passeio das Companheiras. Este ano foi escolhido passeio ao Douro e a Trás-os-Montes,
tendo-nos deslocado a Panóias, ao encontro
da nossa antiguidade; e a Galafura ao encontro do Douro, da paisagem, do vinho e de
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lions clube de Vila nova de Famalicão comemora 36º aniversário e dá a conhecer o
simba

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão celebrou o seu 36º aniversário no passado dia 13
de Abril, com a realização de um Jantar Comemorativo no Restaurante Eugénios. Das várias
entidades e Companheiros presentes realçamos a presença do Dr. Ademar Carvalho, em
representação da Câmara Municipal, da representante da Comissão de Proteção de Crianças
e Jovens (CPCJ), Dra. Carmen Araújo, do Vice
Governador do Distrito 115 CN, do Presidente
do CNG e dos representantes do Lions Clube
de Roissy – Pays de France, com quem o nosso
Clube tem um protocolo de cooperação.
Um dos momentos altos do programa foi o
da admissão de dois novos sócios que, com
juventude, espírito de trabalho e vontade de
servir irão fortalecer a capacidade de trabalho
do nosso Clube.

A Direção do Lions Clube de Vila Nova de
Famalicão, associa-se uma vez mais a uma
iniciativa da Santa Casa da Misericórdia,
apoiando a III Caminhada da Família, organizada pelo Lar Jorge Reis com quem o nosso
clube mantém uma colaboração intensa.
A ideia desta atividade, que conta já com duas
edições de sucesso, surgiu da necessidade de
tornar mais abrangente o programa de atividades da Instituição, procurando através de
práticas saudáveis, alargar à comunidade as
vivências institucionais da Santa Casa da
Misericórdia de Vila Nova de Famalicão e particularmente do Lar Jorge Reis – Estrutura
Residencial para Idosos.
Consideramos que esta iniciativa se impõe
cada vez mais como promotora de saúde
física, mas especialmente como impulsionadora de momentos de convívio intergeracional. Aliás este é um dos objetivos da
Organização, materializado no momento em
que os residentes do Lar Jorge Reis acolhem
os caminheiros aquando da chegada num
agradável momento de familiaridade.
O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão associa-se assim a uma iniciativa que consideramos
de especial relevância nas vivências da comunidade famalicenses, apoiando a iniciativa
através da promoção do evento, através da
participação ativa de vários Companheiros na
Caminhada e patrocinando o Prémio Criança,
atribuído ao participante mais novo.
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Abraços Grátis – Free Hugs Leo

Os “Abraços Grátis” é uma iniciativa que já
foi feita em várias cidades de diversos países
e até por outros clubes Leos. Consiste em
oferecer abraços de forma gratuita pelas
ruas. O Distrito Múltiplo resolveu lançar este
evento a todos os Clubes Leos do país, no
mesmo dia e à mesma hora. O desafio foi
aceite por cinco clubes Leos: Trofa, Boavista,
Senhora da Hora, Barcelos e Figueira da
Foz.
A Rua Santa Catarina no Porto e a Figueira
da Foz foram os palcos para esta iniciativa e
o dia 19 de Maio de 2013 o escolhido para
levar os Leos para o meio das ruas a oferecer
abraços. Foi um dia único e indiscritível em
que com um simples abraço proporcionamos
momentos únicos quer às pessoas quer para
nós. Aprendemos que apenas com um
abraço podemos fazer tanto pelo nosso próximo, algo que o dinheiro nunca poderia
comprar. Demos amor, carinho, afecto, alegria e entrega e em troca recebemos um
sorriso e uma lágrima caída de gratidão. A
reacção das pessoas surpreendeu-nos de
forma muito positiva e nunca pensamos que
o impacto poderia ser tão gratificante.
Ser Leo é isto mesmo: dar de nós a quem
precisa, sem esperar nada em troca!
Juliana Lopes
Presidente do DM Leo 115

de serviço que tem efetuado junto da Comunidade Setubalense.
A comemoração do 3º Aniversario decorreu
ao jantar no Restaurante Social, na paróquia
da Nossa Senhora da Conceição.
Assim, o Leo Clube de Setúbal, fez intenção
de comemorar o seu aniversário, com uma
ação de solidariedade e serviço à comunidade, revertendo o valor angariando no
jantar para esta instituição de Setúbal, que
tem desenvolvido nos últimos anos, importante ação no combate à fome.
No decorrer do jantar de Aniversario, de
realçar dois momentos altos, o tradicional
apagar das velas e a admissão de uma nova
socia para o Leo Clube.
Por fim, o Presidente do Leo Clube de Setúbal
Rodrigo Mareco, proferiu algumas palavras
alusivas à ocasião, não esquecendo a instituição “Restaurante Social”, na pessoa do Sr.
Padre Constantino Alves, também presente
no jantar.
São atividades de serviço como a que podemos constatar, que irá certamente fortalecer
o Movimento no seu Todo.

“ As fantasias dos nossos
sonhos, podem ser a Magia
da nossa Realidade!”
A promessa de uma Actividade das Crianças
– “ Crianças na Floresta!” diferente, mais
didática, com um imaginário em torno da
fantasia e da magia foi cumprida, e apresentada na ultima Conferência Leo em Setúbal.
O mote estava dado, a “magia” estava a
caminho, e por fim as fantasias dos sonhos
tornaram-se realidade.
No passado fim-de-semana, 24, 25 e 26 de
Maio, os Leos de Portugal “deram asas a
imaginação!” e fizeram dos sonhos realidade! As inscrições “voaram” e de um
momento para o outro, a organização tinha
em mãos 45 Crianças de Norte a Sul, desde
Faro, Leiria, Sra da Hora e Trofa, e com Leo
Clubes desde Faro, Leiria, Espinho, Sra. Da
Hora, Boavista, Trofa e Barcelos, acrescentando então o Núcleo Leo de Coimbra, os
Lions não quiserem de deixar passar esta
“fantasia” em vão, e juntaram-se a todos
nós. Um fim de semana recheado de surpresas e actividades para os miúdos, iniciandose na Sexta, dia 24, a noite, com um serão
mágico e de formalização das equipas. O
sábado prometia ser recheado de magia e
actividades, actividades essas que as crianças se divertiram, correram, sorriam, acima
de tudo espalhavam a sua “magia” e felicidade. O serão de sábado a noite, é sempre
difícil de avaliar, as crianças (e os monitores)
superam-se a si mesmos, e demonstram
todas as suas qualidades, fazem do teatro,
dança, música, mimica pura magia de felicidade! Terminamos no Domingo com a habitual plantação de Arvores.
Foi um fim-de-semana mágico, de fantasia,
onde os Leos de Portugal se juntaram e fizeram
deste fim-de-semana inesquecível para estas
crianças que estão habituadas a ter e a viver
com pouco e onde um simples sorriso e abraço
reconforta-nos de todo o trabalho, cansaço,
horas e horas despendidas a tentar superarmonos a nós próprios e a fazer deste fim-desemana memorável! A todos os Companheiros
Leos e Lions que estiveram presentes, penso
que são momentos como esta actividade que
fazem a “vida ter um pouco mais de sentido!”,
o nosso muito obrigado pela ajuda, disponibilidade, paciência, boa disposição e acima de
tudo, obrigado pela “Vossa Magia em tornar
estas fantasias, realidade!”
Bruno Soares
Vice Presidente do Distrito
Múltiplo Leo 115 2012/13

3º Aniversário do LC de Setúbal
O Leo Clube de Setubal comemorou o seu 3º
Aniversário no dia 19 de Abril, pelo que nesta
data tão importante para um jovem Clube, o
Lions Clube de Setúbal com a sua presença,
realçou tão importante marco, desejando ao
mesmo que continue nas ações meritórias
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EDITORIAL

Final do Ano Lionístico...
virar de página!

A EXTRAORDINÁRIA AVENTURA DO EDITOR...

CL JOSÉ NASCIMENTO
Editor

Chegou ao fim mais um ano Lionístico, que foi um extraordinário desafio e uma grande
aventura como editor da revista LION.
Ao responder positivamente ao convite do companheiro Vitor Melo, presidente do Conselho Nacional de Governadores do Distrito Multiplo 115, tinha em mente poder contribuir para uma revista ainda mais dinâmica e mais identificada com as actividades de
serviço dos LIONS, de acordo com as regras internacionais, e para isso contava com a
ajuda de todos os Companheiros.
Pretendi abrir um novo ciclo, em que o editor se reduz à posição de um técnico ao serviço da revista, feita por todos os Lions, e especialmente pelos Clubes que geram as
notícias dos seus serviços às comunidades em que se inserem.
Antes de ler as regras internacionais, já tinha feito saber ao Companheiro Vitor Melo
que só iria fazer dois editoriais, um no início e outro no fim do mandato (sempre no fim
da revista e não nas primeiras páginas). A posterior leitura das regras internacionais
do editor, veio confirmar que não deve nunca, em caso algum, iniciar-se a revista que
não seja com a mensagem do Presidente Internacional.
A revista, como veículo de comunicação do movimento LION em Portugal, não conseguiu ainda fazer com que os grandes meios de comunicação fizessem eco das nossas
actividades, e elas foram muitas. Esperemos que jornalistas mais atentos à realidade
deste país, de grandes carências, ajudem a divulgar as nossas actividades, dando espaço
aos lions, nos seus orgãos de comunicação. Felizmente, muitos foram os meios locais
e regionais que deram cobertura às actividades dos Lions.
Agradeço a ajuda e colaboração, durante estas seis edições, do CC Vitor Melo, da Companheira Gabriela Fernandes, (sempre disponível), dos Governadores Isabel Moreira e
Frederico Burnay, da Presidente do Distrito Multiplo Leo Juliana Lopes, do DI Joaquim
Borralho, do CL Carlos Vieira - Presidente da Fundação, CL Jorge Ferreira - Presidente
da ASIL, dos Assessores do presidente do CNG e dos Governadores, assim como de
todos os Clubes de Norte a Sul do país, incluindo Açores e Madeira.
Foi muito gratificante o contacto directo com a realidade das actividades dos Clubes e
a sua preciosa colaboração.
Tenho plena consciência que é sempre possível fazer melhor.
Peço a todos os Companheiros as minhas sinceras desculpas pelas falhas cometidas.
Conto com a Vossa benevolência.
Obrigado a todos os LIONS pelo Vosso carinho e Amizade.
Um abraço fraterno e amigo,
CL JOSÉ NASCIMENTO
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