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Nós sonhamos e nós alcançamos

NO INícIO deste aNO cONhecI Na INdIa um grupO de pessOas que escaLa mONtaNhas, atravessa rios, 
rápidos e enfrenta elefantes selvagens. entram nestes desafios para provar a eles mesmos 
que os limites e barreiras muitas vezes existem apenas na nossa mente. Os lions apoiam 
generosamente este inspirador programa para pessoas com incapacidades físicas.
ao viajar pelo mundo como Presidente Internacional fui inspirado pelos programas e 
projectos dos lions contra a fome, a devolver a visão a cegos e a incutir o sentido de 
responsabilidade nos mais novos. este ano eu incentivo os lions a seguirem os seus 
sonhos. Tenho, humildemente, encorajado os lions a alcançarem os seus sonhos em 
diversas acções e em muitos lugares ao longo do ano. espero que a minha voz de enco-
rajamento incentive mais sonhadores e motive os lions para continuarem a ultrapassar 
metas e a alcançar novos sonhos.
No decorrer da minha presidência apercebi-me, mais que nunca, da importância dos 
sonhos e o papel fundamental dos lions no serviço às suas comunidades.
Nós, os lions não somos feitos de material comum. Nós encontramos muitas vezes na 
sociedade a mentalidade “primeiro eu”. Na comunidade lion os outros veem primeiro . 
No nosso mundo os sonhos tornam-se realidade e os sonhadores triunfam sobre cínicos, 
opositores e pessimistas.
O meu melhor conselho é que continuem.  a nossa fórmula resulta há mais de um século. 
Não vamos consertar o que não está quebrado. mas eu insisto numa certa vigilância, 
numa determinação em pensar que é possível. Dê atenção aos seus pensamentos, eles 
tornam-se em palavras e as palavras em acções. as acções tornam-se hábitos. Os hábi-
tos formam o seu carácter. O seu carácter forma o seu destino.

a anne e eu estamos profundamente agradecidos da hospitalidade e cordialidade que 
os lions sempre nos deram. em todos os lugares encontramos bondade e carinho. Para 
vos dizer como um australiano “tiro-vos o chapéu a todos”.  Continuem a seguir os vos-
sos sonhos e que nos encontremos no fim do arco-iris e realizados enquanto lions que 
servem incansavelmente.  

Barry J. Palmer
O seu Presidente do lions Clubs International

O presidente Palmet e Anne lêm a crianças numa escola da Austrália, um incentivo a literacia.
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O estádIO cIvO em LILONgWe, maLaWI, gritou com entusiasmo 
enquanto a multidão esperava o pontapé inicial do Fórum 
de líderes africanos para a Deficiência. O evento não foi 
só uma partida de futebol e música, mas também um 
encontro de palestras e decisões de alto nível político para 
educação em saúde. 
O objetivo do fórum de três dias em fevereiro, o primeiro 
do género, foi apoiar as pessoas com deficiência intelec-
tual. O projeto divulgado “missão: Inclusão” parceria entre 
a Special Olympics e a lions Clubs International (lCI), tam-
bém esteve envolvido.
Desde 2001, a Special Olympics e  a lCI fez exames de visão 
a mais de 350.000 atletas da Special Olympics e forneceu 
mais de 110.000 óculos graduados a atletas. a “missão: 
Inclusão” vai além de exames de visão tenta criar programas 
de apoio, aceitação e a inclusão de pessoas com deficiência 
intelectual na comunidade. Isso inclui a integração de leos 
num  modelo desportivo chamado Unified Sports ®.
O Fórum de lideres africanos para a Deficiência foi  um 
evento histórico, que chamou a atenção para a situação de 
pessoas com deficiência, nomeadamente deficiência inte-
lectual e de desenvolvimento. Sua excelência o Presidente 
Dr. Joyce Banda, um lion, na república do malawi apre-
sentou o evento.
altos funcionários do governo africanos de 12 países e 
representantes de organizações de saúde e invalidez parti-
ciparam no fórum. Como um parceiro global da Special 
Olympics, lCI serviu como intermediário para convocar os 
principais líderes lions a estarem presentes.

O dia do Jogo, Futebol e Inclusão

“a lions Clubs International está muito feliz com a parceria 
com a Special Olympics malawi. É uma situação vantajosa 
para todos. a parceria com a Special Olympics  está em 
sintonia com o  nosso apoio global ao projecto “Opening 
eyes” , e a parceria aqui no malawi, em particular, está a 
ajudar-nos a expandir os clubes lions”, diz o presidente da 
lCIF, Wayne madden.
Durante o fórum, Banda anunciou a formação da african 
leadership alliance on Intellectual Disabilities, uma orga-
nização dedicada a melhorar a vida das pessoas com defi-
ciência intelectual. em áreas de recursos limitados, 
parcerias como “missão: Inclusão” são essenciais para 
quebrar as barreiras que levam os indivíduos com deficiên-
cia intelectual a serem marginalizados e discriminados por 
outros membros da comunidade.
“antes de podermos enfrentar as barreiras ambientais que 
impedem as nossas crianças na escola, antes de podermos 
lidar com a falta de formação dos médicos que impedem 
o acesso das nossas crianças aos hospitais, para que pos-
samos fortalecer as políticas sociais que agilizam os servi-
ços para a família, este estigma deve tornar-se notícia de 
ontem “, diz Banda.
No espírito de trabalho em equipa internacional, os leos do 
malawi e do Distrito 412 empenharam-se energicamente ao 
lado de atletas da Special Olympics do malawi, da Federação 
de Futebol do malawi, dos funcionários do governo do 
malawi e África do Sul e grandes nomes do futebol, como 
mark Fish, Phil masinga e Desiree ellis. Foi a primeira vez na 
África, onde atletas da leos e da Special Olympics participa-

ram lado a lado em desportos.
além disso, num fórum dedicado 
à família e à saúde, patrocinado 
pela lCIF reuniu mais de 100 
famílias de crianças com defi-
ciência intelectual, organizações 
sem fins lucrativos e outros, para 
trabalhar com a comunidade 
local em estratégias para integrar 
essa população marginalizada na 
saúde, educação e ações sociais, 
em todo o país.
a lions Clube Internacional e a 
Special Olympics estão a traba-
lhar para criarem impacto em 
“missão: Inclusão” na vida de 
crianças e adultos com deficiên-
cia intelectual a nível mundial. 
Numa só voz as organizações 
pedem por uma missão irrecusá-
vel: SerVIÇO para todos os que 
mais precisam dos lions.  

Um menino com necessidades especiais participa no Fórum de Líderes Africanos sobre Deficiência no Malawi.
Foto de: Fernando Cambeiro



6 LION Maio–junho 2014

INterNacIONaL

quaNdO Os LIONs de KeNOsha, WIscONsIN, aterraram na república 
Dominicana, fazia muito mais calor do que quando entra-
ram a bordo do avião, naquela manhã fria de Chicago. mas 
os lions focaram-se em algo muito mais importante do que 
um bom pedaço de tempo passado ao sol.
Com o apoio da Fundação lions Clubs International (lCIF) 
e de igrejas nos estados Unidos e na república Domini-
cana, lions de ambos os países juntaram-se para organizar 
uma clínica de visão gratuita oferecendo exames ópticos, 
óculos, medicação e cirurgias para a população da pequena 
cidade de Sabana yegua.
esta é a segunda vez que os lions de Kenosha viajam para 
a república Dominicana com a ajuda do International assis-
tance Grant da lCIF. este ano, um fundo de 30.000 dólares, 
em conjunto com fundos angariados pelos lions e pelas 
paróquias de Santa maria e de Santa ana no Wisconsin, 
possibilitou a este grupo de aproximadamente 30 lions e 
cidadãos de ambos os países montar a clínica.
muitas pessoas pelo mundo inteiro, incluindo os habitantes 
de Sabana yegua, são praticamente cegos no que toca à 
leitura. Segundo o Dr. Peter emer, um lion e optometrista 
que ajudou a organizar a missão, “eles nem sequer têm 
acesso a um básico par de óculos de leitura. Sem óculos 
de leitura, pode-se ser deficiente visual para qualquer tipo 
de tarefa visual de proximidade”.
apenas quatro dias depois de chegarem à república Domi-
nicana, emer e os seus colegas tinham examinado 1.200 
pessoas, prescrito 900 receitas para óculos e 200 ordens 
para tratamentos de especialidade.

Lions de Wisconsin levam a visão aos dominicanos
por Eric Margules

O cirurgião lion Dr. Stephen Slana e dois assistentes de 
oftalmologia encarregam-se de corrigir os graves proble-
mas de visão identificados durante os exames. No total, 
realizaram 118 cirurgias bem sucedidas, corrigindo tudo 
desde cataratas e pterígio até problemas com os músculos 
oculares.
este ano marcou a primeira vez que os lions instalaram 
clínicas-satélite em toda a república Dominicana, para tratar 
os habitantes que não podem deslocar-se a Sabana yegua. 
estas clínicas incluíram uma viagem a um bairro haitiano 
próximo, onde os lions executaram exames à vista numa 
velha igreja, e uma deslocação a uma prisão local, onde os 
prisioneiros e os guardas prisionais foram apetrechados 
com óculos de sol, gotas e bonés para protecção solar.
a cooperação internacional entre os lions de Wisconsin e 
os lions dominicanos tornou a viagem um sucesso. Desde 
o transporte de pacientes até à recolha de informação sobre 
os pacientes e assegurar os cuidados de continuidade, os 
lions dominicanos foram essenciais para a clínica.
mesmo depois do sucesso desta viagem, os lions estão ainda 
à procura de soluções para melhorar futuras missões. Para a 
sua próxima deslocação, os lions estão a pesquisar novas 
localizações para as clínicas e a procurar por métodos de 
melhorar o acesso dos pacientes a cuidados pós-cirúrgicos.
Uma coisa é clara: a parceria internacional criada entre 
lions é um laço de compromisso e de serviço que trans-
cende línguas e fronteiras. Perguntem aos milhares de 
dominicanos cujos futuros parecem mais brilhantes agora 
do que em qualquer outro momento.  

Peter emer, lion de Kenosha,Wisconsin, examina os olhos de um habitante de Sabana yegua, na república Dominicana.



7Maio–junho 2014 LION

INterNacIONaL

convocação para a convenção

em cumprimento ao artigo VI, Seção 2 dos regulamentos Internacionais, por meio deste faço a Convocação Oficial da 
Convenção Internacional de 2014. Nossa 97ª Convenção Internacional será realizada em Toronto, Canadá. ela terá início às 
10:00 horas do dia 4 de julho e terminará no dia 8 de julho. O propósito da convenção é eleger um presidente, primeiro 
vice-presidente, segundo vice-presidente e 17 membros da Diretoria Internacional e para transacionar outros assuntos 
conforme necessário antes da reunião. 
a quarta maior cidade da américa do Norte, Toronto não fica atrás de nenhuma cidade. ela oferece um núcleo urbano 
movimentado, uma diversidade étnica incrível e inúmeras atrações culturais, restaurantes e estabelecimentos comerciais. 
a sua composição cosmopolita, ambiente contemporâneo e vitalidade natural especialmente a tornam o local ideal para 
o nosso encontro internacional.
a semana da convenção será esplêndida e inesquecí-
vel, onde predominará o companheirismo, o diverti-
mento e o aprendizado. Os leões desfrutarão das 
antigas tradições leonísticas, como a cerimônia de 
troca das bandeiras, o festivo desfile internacional e o 
fantástico e multicultural show internacional.  as 
memoráveis sessões plenárias terão um discurso da 
oradora oficial, a cantora e atriz Olivia Newton-John, 
uma palestra de ruchira Gupta, a entrega do Prêmio 
Humanitário de 2014 a David Foster e a posse dos 
governadores de distrito e do presidente internacional 
de 2014-2015.
Os leões do Canadá darão as boas-vindas aos visitan-
tes e farão o possível para que esta convenção seja 
formidável em todos os sentidos. este ano incentivei 
os leões de todo o mundo para que Seguissem os seus 
Sonhos, e nossa convenção em Toronto será uma 
vitrine do poder e da realidade dos sonhos. Incentivo 
a todos que façam parte deste evento tão especial do 
lions.
assinado por mim em Oak Brook, Illinois, estados Uni-
dos da américa, neste dia 19 de maio de 2014.  

Cordiais saudações,

Barry J. Palmer
O seu Presidente do lions Clubs International
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aquando deste artigo existiam oito candidatos para Segundo Vice Presidente Internacional. a eleição está marcada para 
8 de Julho na 97ª Convenção Internacional em Toronto. O vencedor será Presidente Internacional em 2016-17.

candidatos para segundo vice presidente

Naresh aggarwal
Naresh aggarwal de Deli, India, foi Director Internacional de 1998 a 2000. É um empresário e presidente da 
divisão de equipamento ferroviário da Confederação Indiana de Indústria. membro do Batala Smile lions 
Club, foi nomeado pelo Board e três vezes “ leader de grupo” . recebeu o prémio embaixador da Boa-Von-
tade e 20 medalhas presidenciais. aggarwal é um grande doador e parceiro humanitário da lCIF.

m.p. “mike” butler
m.P.”mike” Butler membro do Kerrville Host lions Club no Texas, foi Director Internacional de 1984  a 1986 
e administrador nomeado pelo Board em 2006-2007. lion desde 1974, , serviu em numerosas missões do 
lions Clubs Internacional. Butler é um Companheiro melvin Jones Progressivo.  Foi coordenador GmT para 
a sua região constitucional e tornou-se o primeiro Presidente mundial GmT.

robert e. corlew
robert e. Corlew, de milton, Tennessee, é juiz. Foi Director Internacional de 2011 a 2013. membro do mur-
freesboro lions Club dede 1978. É Companheiro melvin Jones Progressivo. a juntar às suas responsabili-
dades nos lions, Corlew é um membro activo nas organizações cívicas da sua comunidade.

salim moussan
Salim moussan  de Beirute, no libano, é membro do Beirut St. Gabriel lions Club. Foi director Internacional 
de 1997 a 1999. Foi nomeado pelo Board duas vezes e “leader de grupo”. Foi fundador do “Centro lions para 
a Visão” no líbano e é um Companheiro melvin Jones Progressivo.  moussan tem uma empresa de comér-
cio e presidiu a várias conferencias  e fóruns, e  participou em 25 Convenções Internacionais.

steven d. sherer
Past-Director Internacional, Steven D. Sherer de Nova Filadélfia, Ohio, é membro do Dover lions Club desde 
1980. Contabilista, funcionário público e director financeiro/CFO das escolas Públicas de Nova Filadélfia. 
Companheiro melvin Jones Progressivo, recebeu inúmeros prémios lions e profissionais. Foi director Inter-
nacional  de 2006 a 2008 e foi coordenador da área GmT por 4 anos.

eugene m . spiess
Past Director Internacional , eugene m. Spiess,  de moore, Carolina do Sul é administrador e professor  
aposentado. membro do Spartanburg lions Club desde 1981, foi eleito para um mandato de dois anos no 
Conselho de administração da 93ª Convenção Internacional. recebeu vários prémios lions e honras profis-
sionais. Spiess é um Companheiro melvim Jones Progressivo.

rosane t. Jahnke vailatti
rosane T. Jahnke Vailatti foi Directora Internacional de 2008 a 2010. ela é membro do Jaraguá do Sol lions 
Club do Brasil. Foi professora e é actualmente advogada e dona de um hotel. activa em vários grupos  locais 
e profissionais é membro melvin Jones.
recebeu o prémio Helen Keler Knight of Sight e apoia crianças com necessidades especiais.

phil Nathan
Past Director Internaional, de earls Colne, Inglaterra,  é lion desde 1982 e membro fundador do South Woo-
dham Ferrers lions Club. Serviu na Directoria Internacional de 1999 a 2001. Corrector da Bolsa e director de 
uma empresa, Nathan foi presidente do Forum europeu em 2006 e é president do Forum europeu em 2014. 
Foi reconhecido por sua majestade a rainha Isabel II com um  mBe, membro do Império Britânico, pelo 
alcance dos seus trabalhos.
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Comunicado Oficial
Convenção Internacional 2014 em Toronto, Canadá

As seguintes emendas propostas aos Regulamentos Internacionais
serão reportadas aos delegados para voto na Convenção Internacional de 2014.

As emendas requerem a maioria de votos afirmativos para serem adotadas.

ITEM 1: UMA RESOLUÇÃO PARA CONCEDER 
AUTORIDADE AO CONSELHO DE 
GOVERNADORES PARA AFASTAR O 
PRESIDENTE DE CONSELHO 

DEVERÁ A SEGUINTE RESOLUÇÃO SER 
ADOTADA?

FICA RESOLVIDO QUE, o Artigo VIII dos 
Regulamentos Internacionais seja emendado 
inserindo-se o seguinte novo parágrafo como Seção 
6 e renumerando as demais seções de acordo:

Seção 6. AFASTAMENTO. Conforme 
solicitação da maioria do conselho de 
governadores, uma reunião extraordinária do 
conselho poderá ser convocada com o propósito de 
afastar o presidente de conselho.  Independente da 
maneira pela qual o presidente de conselho é 
selecionado, o presidente de conselho poderá ser 
afastado do conselho por justa causa, pelos votos 
afirmativos de 2/3 do número total de presidentes
de conselho.  

ITEM 2: UMA RESOLUÇÃO PARA PERMITIR QUE O 
ATUAL GOVERNADOR DE DISTRITO OU EX-
GOVERNADOR DE DISTRITO SIRVA COMO 
PRESIDENTE DE CONSELHO. 

DEVERÁ A SEGUINTE RESOLUÇÃO SER 
ADOTADA?

FICA RESOLVIDO QUE, o Artigo

VIII, Seção 4 dos Regulamentos Internacionais 
seja emendado inserindo-se a frase "atual ou" antes 
da frase "ex-governador de distrito" na linha 5 e 
linha 22 desta seção.   

ITEM 3: UMA RESOLUÇÃO PARA REVISAR OS 
DEVERES DO PRESIDENTE DE CONSELHO

DEVERÁ A SEGUINTE RESOLUÇÃO SER 
ADOTADA?

FICA RESOLVIDO QUE, o Artigo X, Seção 1 dos 
Regulamentos Internacionais seja emendado, 
deletando-se a linguagem existente em sua 
totalidade, substituindo-a com o seguinte:  

Seção 1. PRESIDENTE DO CONSELHO 
DE DISTRITO MÚLTIPLO. O presidente do
conselho de distrito múltiplo deve ser o facilitador 
administrativo do distrito múltiplo. Todas as ações 
estão sujeitas à autoridade, direcionamento e 
supervisão do conselho de governadores do distrito 
múltiplo.  

Em colaboração com o conselho de governadores, 
o presidente de conselho deverá: 
(a) Fomentar os propósitos desta associação;
(b) Oferecer assistência na comunicação de 

informações relacionadas às normas, 
programas e eventos internacionais e de 
distrito múltiplo;

(c) Documentar e disponibilizar as metas e 
planejamento a longo prazo do distrito 
múltiplo, conforme estabelecidos pelo 
conselho de governadores; 

(d) Convocar reuniões e facilitar as discussões 
durante as reunião de conselho; 

(e) Facilitar as operações da convenção do 
distrito múltiplo;  

(f) Apoiar o trabalho iniciado pela Diretoria 
Internacional ou pelo conselho de 
governadores cuja intenção seja criar e 
fomentar a harmonia e a união entre os 
governadores de distrito;

(g) Apresentar relatórios e desempenhar os 
deveres conforme forem estipulados no 
estatuto e regulamentos do distrito múltiplo;

(h) Desempenhar outras funções administrativas 
conforme designação do conselho de 
governadores do distrito múltiplo; e

(i) Facilitar, por ocasião do término do seu 
mandato, a apresentação imediata das contas, 
fundos e registros do distrito múltiplo ao seu 
sucessor no cargo.
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depOIs de camINhar 1.650Km empurraNdO uma cadeIra de rOdas, Zé 

dO pedaL chega a sãO LuIs  ma

Depois de passar por três estados (roraima, amazonas, 
Pará), caminhando até 52km por dia, enfrentando chuvas 
torrenciais e suportando temperaturas de até 40 graus na 
constante busca de um mundo mais justo e humano 
baseado na trilogia dos conceitos de igualdade, dignidade 
e respeito e tentando eliminar barreiras que dificultam à 
pessoa com deficiência a participarem ativamente da vida 
social, José Geraldo de Souza Castro, Zé do Pedal, 56, 
membro do lions Clube de Viçosa, chegou a São luis - ma,
depois de percorrer os primeiros 1.650km de seu projeto: 
“extremas Fronteiras – Barreiras extremas” (Cruzada pela 
acessibilidade). 
Uma caminhada, de 10.700km, empurrando uma cadeira de 
rodas, saindo de Uiramutã, Fronteira norte com a Venezuela, 
no estado de roraima, passando por 20 estados brasileiros: 
roraima, amazonas, Pará, maranhão, Piauí, Ceará, rio 
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, alagoas, Sergipe, 
Bahia, Goiás, Brasília, minas Gerais, rio de Janeiro, São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina, rio Grande do Sul.
Zé do Pedal foi recebido na capital maranhense pela Gover-
nadora do Distrito la6 do lions Clube Internacional Ceres 
das Graças ribeiro e posteriormente participou da XV Con-
venção Distrital do Clube de Serviço, na qual participam 
mais de 600 delegados dos estados de amapá, maranhão, 
Pará e Piaui.
a caminhada pela acessibilidade teve a sua semente lan-
çada em junho de 2008, durante a minha viagem num kart 

Zé do pedal
Luta Contra as Barreiras arquitectónicas no Brasil

a pedal de Paris a Johanesburgo, na passagem pela cidade 
de león, no “Caminho Francês”, da rota de peregrinação a 
Santiago de Compostela, num dado momento escutei uma 
voz feminina dizendo: “No puedo” (não posso). era uma 
jovem numa cadeira de rodas tentando subir uma rampa 
que possuía um pequeno degrau de uns 5 cms de altura.
O projeto, tem como objetivo principal entregar, nas Câma-
ras legislativas dos municípios visitados, uma proposta de 
Projeto-lei sobre Normas de acessibilidade e outra para a 
criação de Conselhos municipais dos Direitos da pessoa 
com Deficiência e o de consciencializar as pessoas, princi-
palmente aquelas com poderes de decisão, a terem mais 
respeito com as pessoas deficientes (hoje em dia podem-se 
ver pessoas em cadeiras de rodas impossibilitadas de 
entrar em um banco ou setor publico, por falta de rampas 
de acesso ou de elevadores). e, projetar uma imagem dife-
rente das pessoas com deficiências que não gere pena, 
senão Igualdade - Dignidade – respeito, pois apenas elimi-
nando as barreiras
arquitetónicas e sociais que dificultam às pessoas deficien-
tes a participarem ativamente em todos os aspectos da vida 
social teremos um mundo mais justo e mais humano.

Quem é Zé do Pedal
145.000km de pedaladas ao redor do mundo
Fotógrafo, técnico de turismo, activista social, ambienta-
lista e ciclista, o mineiro de Guaraciaba e cidadão honorário 
de Viçosa, José Geraldo de Souza Castro, realiza, há 30 
anos, inusitadas aventuras ao redor do mundo.  
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CC GaSPar alBINO

cOmIgO também FOI assIm quaNdO, em INdIaNapOLIs, FIZ O meu cursO de gOverNadOr. Éramos só 
dois portugueses, eu e o DG Fernando Barros.  mas, do Brasil, eram trinta e um os  
governadores que saíram da mesma fornada. Pesos tão diferentes a traduzir bem a 
dimensão de cada um dos dois países irmãos, isto também no lionismo. O nosso pro-
fessor de então foi o saudoso PIP augustin Soliva, brasileiro com alma de português, 
um enorme amigo do nosso País, altamente prestigiado em todo o mundo lionístico. as 
amizades que então se construíram entre os governadores brasileiros e portugueses 
ainda hoje perduram. mas, dessa feita, a amizade só foi selada pela amizade.
Não já assim na Convenção de Hamburgo. logo que os Governadores eugénio leite e 
Jorge Coutinho terminaram a sua formação, tendo como mestre formador o português 
PID José maria Gorgulho, eles imediatamente procuraram a delegação portuguesa que 
se deslocara à alemanha. e, logo ali, esfusiantes de alegria, anunciaram que tinham 
combinado  estabelecer um pacto de irmanação com os seus colegas Governadores dos 
Distritos lC-2, lC-3, lC-12, pacto esse que veio a  concretizar-se no decurso do presente 
ano lionístico de 2013/2014, no passado mês de maio. Foi uma embaixada de 45 irmãos 
brasileiros que se deslocou a Portugal, em verdadeira peregrinação pelos sítios mais 
significativos na História do nosso País.

Fiz questão, como Presidente do Conselho Nacional de Governadores, de participar nos dois actos de irmanação. O pri-
meiro ocorreu no dia 22 de maio, no Casal de Paulos, em lisboa. Foi uma magnífica Jornada de amizade a que se viveu 
durante o jantar de irmanação. as faces dos nossos Companheiros Brasileiros traduziam à saciedade a alegria que lhes 
ia na alma. até lágrimas rebeldes brotando dos olhos dos convivas deixavam transparecer a  felicidade da partilha de 
momentos inolvidáveis como foi o da saudação às Bandeiras, ao som dos Hinos Nacionais dos dois Países Irmãos. apa-
drinharam o acto da irmanação, pelo Brasil, o Cl Carlos Busse, e por Portugal, o Cl antónio miranda. Os DGs José Carlos 
Stipp, do Distrito lC-2, eduardo Jacob, do Distrito lC-3, e José maria, do Distrito lC-12, assinaram com o DG eugénio 
leite, em nome do Distrito 115 CS, os documentos de Irmanação.
Foi uma emocionante jornada a que se viveu em lisboa. No final, o DG eugénio leite, visivelmente feliz, manifestou o 
desejo de que, no próximo ano lionístico, se realizasse um FÓrUm lUSO-BraSIleIrO. esperemos que tal venha a ser 
uma consoladora realidade.
eu prometera aos nossos Companheiros do Brasil que os voltaria a encontrar na cidade do Porto.
e assim aconteceu. O programa da Irmanação dos Distritos lC-2, lC-3 e lC-12 com o Distrito 115 CN previa um passeio 
pelo Douro, com a assinatura dos documentos de irmanação. Na circunstância, as intervenções calorosas dos DGs José 
Carlos Stipp, eduardo Jacob e José maria,  a anteceder o jantar convívio a bordo, encontraram nas palavras do DG Jorge 
Coutinho o reflexo dos momentos únicos que só a amizade fraternal consente.
Depois foi a visita a FaFe, a cidade que acolheu as nossas CONVeNÇÕeS e que reclama para si o título da “cidade mais 
brasileira de Portugal”. O Presidente da Câmara, Dr. raúl Cunha, mais uma vez soube receber os lions, de forma fidalga. 
No final do almoço, em consequência das palavras proferidas pelos vários oradores brasileiros e portugueses, verificaram-
se dois factos que só um profundo espírito de irmandade consente:
Primeiro, foi, no calor do encontro luso-brasileiro, a admissão do Presidente da Câmara, Dr. raúl Cunha, como Compa-
nheiro lions do Clube de Fafe.
 Segundo, e não menos significativo, foi a embaixada brasileira ter-se comprometido a reciprocar o desejo de irmanação 
da cidade de Fafe com a “cidade mais portuguesa do Brasil”: OUrO PreTO. 
esta capa da nossa lION tem uma foto da autoria do nosso Companheiro João Pedro. É o rio Douro em todo o seu esplen-
dor, com as luzes das cidades do Porto e de Gaia a reflectirem-se nas suas águas com as suas pontes a unir as duas mar-
gens: “Portus”, dum lado; do outro, “Calem” a garantirem-nos a soma exacta do 
nosso País: POrTUGal.
Um POrTUGal que, tempos idos, deu “novos mundos ao mundo” e que transformou 
oceanos em pontes que unem povos que souberam fazer da língua portuguesa a 
nossa mÁTrIa amaDa.  

Gaspar albino

    

as pontes
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DG JOrGe COUTINHO

cONsIderO O mOvImeNtO LION gLObaLmeNte eFIcaZ e deseNvOLvIdO em tOdas as suas dImeNsões. 
Todavia, esta opinião não me impede de observar a pouca capacidade que o movimento 
tem demonstrado em adaptar-se às constantes mutações e pressões da sociedade que, 
mais do que nunca, necessita do nosso apoio. 
Somos um povo conhecido pela sua capacidade de se “desenrascar”. No entanto, tal expres-
são não é sinónima de inovação com efeitos positivos duradouros para a sociedade. mais 
do que pequenas inovações incrementais, por vezes esporádicas e resultantes de espaços 
de criatividade casuísticos, urge atuar no sentido de prolongar os efeitos das nossas ações. 
a prova desta inconsistência é por demais evidente, tornando-se especialmente visível 
quando várias atividades são lançadas todos os anos sem observar o verdadeiro impacto 
na sociedade, salvo honrosas exceções.
aqui chegados, a necessidade de mudança de paradigma é evidente e deve ser assumida 
por todos nós. Partindo do maior ativo que temos - os mais de 2.500 sócios, CN e CS, volun-
tários e entusiastas da causa solidária -, cada um de nós deverá ser capaz de identificar o 
que poderá contribuir de forma marginal para um todo que se espera forte e coeso.

Um dos contributos essenciais passa pela participação ativa na renovação do núcleo de sócios do movimento. Os Distritos 
115 - CN e CS, mesmo com resultados simpáticos em alguns casos, apresentam um longo caminho a percorrer no que 
concerne ao rejuvenescimento. Se fizermos um estudo da média da nossa faixa etária, verificamos que a mesma tem 
evoluído substancialmente, tendendo para o lado direito na sua pirâmide de idades. a renovação tarda em aparecer de 
forma consubstanciada. Por sua vez, a resistência à mudança é enorme.
Temos à nossa volta, imensos companheiros com competências adequadas às necessidades do movimento. Percursos 
profissionais de relevo, capacidades humanas de excelência e trilhos lionísticos de forte comprometimento, são traços 
comuns em muitos membros do movimento. 
No entanto, a estrutura lionística portuguesa nem sempre dá espaço a que todos mostrem o seu valor, deixando na sombra 
alguns companheiros que, em muito, poderiam contribuir para o engrandecimento do movimento. Importa diversificar os 
membros eleitos para os cargos dos gabinetes do Distrito, implementar uma gestão mais rotativa na nossa Fundação e, espe-
remos nós, dar continuidade ao bálsamo positivo que tem sido dado pelo IVI-lions que agora dá os seus primeiros passos.
Posto isto, impõe-se a questão: 
“Caros Companheiros, e a renovação nos nossos clubes? Para quando?”
É preciso dar um novo rumo. Para tal, temos que ter a coragem de mudar o “status quo” instalado. Não será fruto do 
acaso que os nossos filhos, muitos deles com um histórico de forte envolvência no movimento leo, tenham poucas inten-
ções de aderir ao movimento lion…
mas, Caros Companheiros, não nos podemos deixar imbuir num espírito de negatividade, esquecendo o que de bom se 
tem efetuado nas zonas de influência de cada clube. São de diversos tipos os exemplos de atividades com forte impacto 
na sociedade local: Bolsas de estudo que vários clubes tão bem têm promovido (ex: lC de Braga), Projeto SImBa levado 
a cabo de forma brilhante pelo lC de Famalicão que, em parceria com várias instituições, proporcionou a crianças desfa-
vorecidas economicamente, a sua inserção plena na sociedade; Visita a lares de idosos que, por momentos, contribuem 
para um sorriso de alguém que há muito não o fazia; ajuda monetária a instituições de crianças inadaptadas, como Bar-
celos faz há 30 anos ininterruptos; Colheitas de sangue, entrega de cabazes, cartaz da paz, entre outras. 
É com este saber-fazer que temos que seguir em frente, atuando em prol da celebração de parcerias conjuntas com poder 
de decisão partilhado e capazes de fazer chegar a nossa ação a um número alargado de cidadãos. Neste domínio, sublinho 
o enorme exemplo que foi dado com a ligação à “Floresta Unida”, sendo uma das Bandeiras do movimento em Portugal. 
Uma vez definidas as atividades importa promovê-las e difundi-las não só interna como externamente. as nossas ações 
só terão o impacto pretendido se devidamente divulgadas, gerando um efeito aglutinador e de pertença entre todos.
Por isso, aproveito este espaço para deixar um desafio à futura  Governadora: constituir um grupo de trabalho que crie uma 
rede/canal de informação para as diversas atividades dos clubes, agrupando-os num veículo único de fácil acesso a todos. 
estou certo que este será apenas mais um passo que será dado num futuro próximo. acredito, Caros Companheiros, que 
muitas novas iniciativas estarão prestes a surgir neste virar de página. a criação do IVI-lions, de que ouviram falar na 
Convenção Nacional, pode muito bem ter essa missão. O PDG Carlos lopes, pai da “criança” 
muito está a fazer para que surja algo de que o Distrito se possa orgulhar.
e tudo isto, Porque só agindo em conjunto, com Sensibilidade e atitude, seremos  mais 
fortes!  

a necessidade de mudança de paradigma é 
evidente e deve ser assumida por todos nós!
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DG eUGÉNIO leITe

aquI, da ILha da FLOres, FreguesIa maIs OcIdeNtaL da eurOpa, medito sobre este ano lionístico 
que agora se aproxima do seu terminus. Nada me impede, nem a mim nem aos mem-
bros da Governadoria, de estarem onde os nossos companheiros desempenham a sua 
nobre ação, nem mesmo as poderosas forças da natureza (vide, https://www.youtube.
com/watch?v=1k3HktHvfxw ).
Um misto de alegria e de frustação atravessa o meu coração neste momento de despe-
dida. À alegria juntam-se os sonhos que alimentavam o meu imaginário idealista e que 
acreditava que a solidariedade não tinha limite, não havendo argumentos, jogos de 
poder, necessidades de exposição ou afirmações pessoais por detrás de tão nobre arte 
de ajudar a comunidade. Infelizmente, o tempo provou que tal não era verdade e incon-
fessáveis jogos persistem em tentar obstruir a chegada às comunidades da solidariedade 
de que tanto precisam nestes conturbados tempos que atrevessamos. mas esses sonhos, 
todos, estão no terreno em plena aplicação, mostrando o enorme valor e pujança do 
movimento lionístico do Distrito 115 CS.
Sem pretender ser exaustivo, gostaria de referenciar alguns desses projetos. O Projeto 

Saúde Visual escolar lions/Opticália já rastreou centenas de crianças em múltiplas escolas e fez chegar àquelas carencia-
das dezenas de consultas, óculos e lentes.
as Feiras de Saúde lion, com apoio do InstitutOptico e Widex, sucedem-se a um ritmo semanal, rastreando a população 
e fornecendo aos mais carenciados consultas, óculos, lentes e aparelhos auditivos.
O Projeto JOIN está em plena fase de expansão, dando corpo a um princípio de que a solidariedade deve tambem ter 
expressão na nossa familia lion, apoiando membros lions e seus familiares diretos na procura de emprego.
O Projeto Ser maIS Solidário iniciou a sua fase piloto e as primeiras 20 familias estão a ser apoiadas com suporte dado 
pelos lions Clubes envolvidos, através de leite mensal (18lt) e pela Fundação montepio (cartão pré-pago).
Como a solidariedade não conhece fronteiras, os protocolos assinados com estas Instituições contemplam sempre a pos-
sibilidade de serem extensíveis ao Distrito 115 Centro Norte.
mas é preciso não esquecer um conjunto vasto e inumerável de outras atividades desenvolvidas pelos clubes com apoios locais 
e de inestimável valor para as respetivas comunidades, assim como o sucesso de projetos como o Cartaz da Paz, Fórum do 
meio ambiente, Programa Pera, Caminhada pela Diabetes ou Geminação com Distritos do Brasil (lC2, lC3 e lC12). 
a lista seria extensa mas, de uma forma sentida, agradeço a todos os Companheiros, pois o sucesso do movimento é 
vosso e de aqueles que convosco desenvolvem o trabalho junto das comunidades.
acrescento ainda o reconhecimento do enorme esforço feito pelo Distrito para impulsionar o movimento através da visita do 1ºVice 
Presidente Internacional Joe Preston a Portugal, associando-se também às Comemorações dos 60 anos de lionismo em Portugal.
Foi ainda bem visível a enorme campanha de divulgação do movimento, cumprindo o pedido do Presidente Internacional 
Barry Palmer, lançada com sucesso pelos clubes nos meios regionais através da divulgação das atividades, no lançamento 
de marcos lionísticos pelo Distrito ou na presença em órgãos de comunicação nacionais escritos e televisivos.
Neste movimento de transição, impulso e dinamização do movimento para o séc. XXI, não foram esquecidos os novos veículos 
de divulgação como as redes sociais e o website. Se, no primeiro caso, e apesar dos múltiplos entraves e obstruções colocados, 
foi possível impulsionar o Facebook para um nova e mais atual dinâmica, o mesmo não aconteceu com o website, já que o não 
fornecimento dos acessos do site ocasionou a manutenção de uma plataforma institucional pouco apelativa e de elevada inefi-
cácia na prossecução dos seus objetivos, não permitindo que o mesmo se transformasse num Fórum de divulgação lionística.
Os pilares do movimento lionístico do séc. XXI estão implementados: a dinâmica de motivação dos clubes, os parceiros 
solidários, o ressurgimento da Fundação lion de Portugal à luz da atual legislação para as fundações e, por último, Pro-
jetos de ambiente Distrital que dêm a real dimensão do enorme trabalho social e de  solidariedade que os lionsclubes 
vêm desenvolvendo ao longo de décadas.
resta-me, neste momento, agradecer a todos os clubes e membros lions que, ao longo deste ano lionístico, sempre deram 
um enorme apoio e contributo a todas as iniciativas dos clubes, distrito e governadoria. a 
todos “Bem Hajam” e “Obrigado”.
Obrigado também àqueles, poucos, membros lions que se esforçaram por “emperrar” este 
movimento, pois foram um excelente estímulo ao trabalho e à iniciativa deste movimento. 
a eles “Bem Hajam”, pois todos são precisos.
Companheiros: o futuro pertence a vós e ninguém é dono de nada neste grandioso movi-
mento lionístico.
agradecendo a todos, termino este ano lionístico levando uma enorme e engrandecedora 
experiência humana.  

Impulso do Lionismo para o séc. xxI
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a 45ª cONveNçãO NacIONaL decOrreu duraNte Os dIas 25, 26 e 27 de abrIL 

em FaFe. Foi num clima de grande hospitalidade, amizade e 
companheirismo que os lions foram recebidos nesta cidade.
Sob o lema “Convenções da alegria e do Companheirismo” 
os trabalhos do grande encontro nacional decorreram no 
edifício do Teatro Cinema de Fafe, num ambiente de grande 
paixão, motivação e interesse pelos temas em debate. 
No dia 25 à noite, deram-se as boas vindas  à “sala de visi-
tas do minho” com a “Noite da Companheira”, em home-
nagem a todas as Companheiras do Distrito multiplo, com 
boa gastronomia, romantismo, música popular e bailarico.
No dia 26 às 10 horas da manhã, o presidente do CNG Gaspar 
albino, deu por aberta a 45ª Convenção do Distrito multiplo 115.
Distintos Companheiros foram chamados para a Saudação 
às Bandeiras, com a assembleia de pé, enquanto em simul-
tâneo decorria a projeção multimédia das Bandeiras de 
todos os Clubes participantes na Convenção.
a Companheira Gabriela Fernandes do lions Clube da 
amadora fez a Invocação, realçando os valores que melvin 
Jones legou aos lions na sua génese.
Seguiu-se um momento de Saudade e Homenagem, vivido 
de uma forma muito sentida. Com toda a assembleia de pé 
e em respeitoso silêncio, foram passando na tela do palco, 
os nomes dos Companheiros que partiram do nosso con-
vívio durante o presente ano lionístico.
Depois da leitura do Código de Ética pelo PDG José Jacinto 
Pereira do lions Clube de Guimarães, o Presidente do CNG 
Gaspar albino procedeu  à entrega da Direcção da Sessão 
ao moderador, PCC ribeiro Cardoso, Director executivo das 
Convenções.
Seguidamente e após umas breves palavras da Presidente 
do lions Clube de Fafe Cl Cristina de Sousa, interveio em 
inglês (com tradução da Companheira PCC  Teresa Gama 
Brandão) o Cl Vice-Governador Harald  riegel, em repre-
sentação oficial do Dm 111 da alemanha.

Fafe, terra minhota, recebeu
as convenções Lions de 2014

De seguida, o Presidente do Distrito múltiplo leo, Bruno 
Soares, descreveu sucintamente como decorreu a Confe-
rência leo realizada no estoril e informou sobre o número 
de Clubes leos activos e inactivos e as diversas actividades 
levadas a cabo no presente ano lionístico.

Bruno Soares - Presidente do Distrito Multiplo Leo

Tomou de seguida a palavra o Senhor Presidente da 
Câmara municipal de Fafe, Dr. raul Cunha, que manifestou 
a honra que ele e a sua cidade sentiam por receber as Con-
venções lions, desejando uma boa estada  e convidando 
os presentes a apreciar os monumentos e a degustar as 
iguarias gastronómicas da região.
O PCC ribeiro Cardoso após perguntar à assembleia se 
queria intervir sobre a ractificação da acta da XlIV Con-
venção Nacional (amadora), submeteu a acta à votação, 
sendo a mesma aprovada por maioria.
a realização do Campo Internacional da Juventude 2015, 
foi entregue ao lions Clube de Faro após aprovação por 
unanimidade. 
Para a deliberação sobre o relatório e Contas e Parecer do 
Conselho Fiscal da Fundação lions de Portugal, respeitante 
a 2013, na qualidade de Tesoureiro da Fundação o PCC Vitor 
melo,  interveio para informar o ponto da situação relativa-
mente às contas e também sobre a evolução das obras da 
futura sede da Fundação, cedida pela Câmara municipal do 
Pombal. após intervenção de pedido de esclarecimento do 
PDG Nuno Ferrão, passou-se à votação, tendo o relatório 
e Contas sido aprovado por unanimidade e aclamação.

dIstrItO muLtIpLO
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PCC Vitor Melo

Depois de um intervalo de meia hora, assistiu-se a um 
momento musical pelo “Coral do Santo Condestável” de 
Fafe, que cantou três peças de muito agrado dos Compa-
nheiros participantes nesta convenção, sendo por isso bas-
tante ovacionados.
Seguiu-se a Oração de Sapiência pelo Professor Doutor 
miguel Cadilhe, ilustre professor universitário e político, 
que nos deu a honra de o ouvir dissertar sobre as Finanças 
Públicas no enquadramento histórico e social de Portugal 
nas últimas décadas. Com a sua palavra fluente, levou a 
atenta audiência a compreender melhor as causas da situa-
ção dramática que Portugal vive, apontando possíveis solu-
ções  para a saída da enorme crise que os portugueses 
estão a suportar. Foi uma excelente aula de Finanças e 
economia Política que teve como pano de fundo a proble-
mática social do nosso País.

Dr. Miguel Cadilhe

após os agradecimentos, os trabalhos da Convenção do 
Distrito múltiplo foram suspensos até ao dia seguinte.

entretanto e após o almoço, os trabalhos das Convenções 
do Distrito 115 Centro Norte e 115 Centro Sul decorreram 
em salas separadas, do Cine Teatro de Fafe, durante a tarde.
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 apresentaram aos cargos elegíveis. No distrito Cen-
tro Norte foi eleita Governadora para o al 2014/2015 a Cl 
anabela Caldevilla , do lions Clube de Boavista-Porto e 
como 1º Vice-Governador Cl aureliano Soares do lC de 
Oliveira de azeméis.
No distrito Centro Sul, foi eleito como Governador para o 
próximo al 2014/2015 o Cl américo marques, do lions 
Clube lisboa Centro, como 1º Vice-Governador o Cl Carlos 
manito Torres, do lions Clube Cascais Cidadela. 
a Convenção do Distrito Centro-Norte teve como pales-
trante o Professor Júlio machado Vaz e o Distrito Centro Sul 
o jornalista do expresso, Henrique monteiro.
Os trabalhos da 45ª Convenção do Distrito múltiplo foram 
retomados na manhã do dia seguinte.
Com uma agenda muito sobrecarregada, o Presidente do 
CNG, CC Gaspar albino abriu os trabalhos da Convenção e 
de imediato entregou a sessão ao PCC ribeiro Cardoso, direc-
tor das Convenções. Para Deliberação sobre o relatório e 
Contas e Parecer do Concelho Fiscal do Distrito múltiplo 115 
relativo ao a.l. 2012/2013, chamou o PCC Vitor melo que fez 
a análise destes documentos e os colocou à discussão. após 
as intervenções e esclarecimentos, foram postos à votação, 
tendo sido aprovados por maioria com seis abstenções.
O ponto seguinte, foi a aprovação por unanimidade e acla-
mação da candidatura a Clube Organizador das Conven-
ções 2015, feita pelos Clubes da Divisão 2, do Distrito 
Centro Sul e apresentada pela Cl Patrícia leite do lC de 
Coimbra. Propuseram organizar as Convenções do ano 
lionístico 2014/2015 na Figueira da Foz, numa organização 
conjunta dos Clubes de arganil, Cantanhede, Coimbra, 
Figueira da Foz e Santa Catarina. 
De seguida foi apresentado o relatório do CC Gaspar 
albino que descreveu as actividades ao longo do corrente 
ano lionístico, mencionando as suas participações na Con-
venção de Hamburgo, no Fórum europeu de Istambul, na 
celebração dos 60º aniversário do lions Clube de lisboa, 
Clube mater do lionismo em Portugal, na Homenagem aos 
Past-Governadores, na Conferência leo do estoril e na 
visita do Vice-Presidente Internacional Joseph Preston. 
Informou ainda a assembleia ter firmado, em nome do Dm 
115, um protocolo com o Casino da Figueira, de cooperação 
genérica entre as duas entidades, para projectos de objecto 
ou finalidade social e comunitária.
No ponto seguinte apresentaram-se, debateram-se e vota-
ram-se as propostas enviadas à Convenção.
O CCe edmundo lima dirigiu-se à assembleia e confirmou a sua 
renúncia ao cargo, com enorme mágoa, por razões de saúde.
a assembleia saudou o CCe edmundo lima com uma 
vibrante salva de Palmas, traduzindo assim a aceitação da 
sua renúncia.
Seguiu-se a apresentação de candidaturas:
Candidato a Presidente do Conselho Nacional de Governa-
dores (CNG) para o a.l. 2015/2016 – PDG Carlos lopes (lC 
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Vila do Conde) – O Candidato fez a apresentação sintética 
dos objectivos do seu programa.
Candidato à função de Presidente do Conselho Nacional de 
Governadores (CNG) para o a.l. 2014/2015 – Perante a apre-
sentação de duas candidaturas fora de prazo, colocadas à 
votação, ambas foram admitidas.
Face à renúncia da candidatura do PDG Cipriano Pinto, 
restou a do PDG Frederico Burnay, do lions Clube lisboa
-Belém, o qual apresentou os principais objectivos que 
propõe desenvolver e alcançar no seu mandato.
De seguida o Cl PDG Cipriano Pinto, do lions Clube de 
Oeiras, interveio para confirmar a sua renúncia e dar conta 
das razões da sua decisão.
No intervalo para a votação houve mais um momento 
musical, com a actuação de um trio da academia de música 
José atalaia.

após a contagem dos votos, procedeu-se à divulgação dos 
resultados, tendo sido eleitos os candidatos a presidente 
do CNG 2015/2016; Presidente do CNG 2014/2015; Conselho 
Fiscal – Biénio 2014/2016; e CerN – Comissão de estatutos 
e regulamentos e Nomeações a.l. 2014/2015.
Seguiu-se a Intervenção do PDI Joaquim Borralho, orador 
oficial das Convenções como representante da associação 
lions Internacional, durante a qual fez uma apresentação 
detalhada em Power Point das principais metas e objectivos 
da associação Internacional. Depois, em nome da associa-
ção Internacional entregou diplomas de reconhecimento a 
vários companheiros.

A Presidente do Lions Clube de Fafe Cristina Sousa entrega uma lem-
brança ao CC Gaspar Albino

Finalmente, o Presidente do CNG, CC Gaspar albino, agra-
deceu a presença de todos e a forma activa e correcta como 
decorreram os trabalhos da 45ª Convenção, bem como o 
empenhamento do lions Clube de Fafe, da sua Presidente 
Cristina de Sousa, do Director das Convençãos, PCC ribeiro 
Cardoso, e a colaboração da Câmara municipal de Fafe 
destacando o empenhamento pessoal do seu Presidente, 
Dr. raul Cunha.

PDI Joaquim Borralho entrega Diploma de Reconhecimento ao PCC 
Ribeiro Cardoso

Os eleitos para AL 2014/2015, Governador do Distrito 115 Centro Sul 
Armando Marques, Presidente do CNG Frederico Burnay e do Distrito 
115 Centro Norte Anabela Caldevilla

e foi assim que pelas catorze horas e trinta minutos se deu 
por encerrada a 45ª Convenção do Distrito multiplo 115.

Fotos do Cl João Pedro Silva
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O cartaz da paz nas convenções Fafe / 2014

O Concurso de Cartaz sobre a Paz , cujo tema para o ano 
lionístico 2013/2014 era “nosso mundo nosso Futuro” , 
também quis estar presente nas Convenções Nacional e 
Distritais que decorreram em Fafe.
assim , por vontade do nosso Presidente do C.N.G. Compa-
nheiro Gaspar albino, que desejou se mantivesse a tradição 
, estiveram em exposição no Salão Nobre do Teatro Cine de 
Fafe, todos os cartazes ( salvo poucas exceções)  recebidos 
nas Governadorias do C/S e C/N , destinados ao Concurso do 
Cartaz sobre a Paz, tendo os assessores distritais, a quem 
deixo um agradecimento,  promovido o seu envio para Fafe.
O local tinha todas as condições para a  montagem da 
exposição e  visibilidade dos trabalhos , além de que pro-
porcionou a presença de muitos companheiros por ser um 
dos  espaços de apoio para os momentos de “pausa para 
café”, durante a realização  das Convenções. Cabe aqui o 
reconhecimento à esforçada ajuda dos Companheiros do 
lions Clube de Fafe, acácio almeida e José m. Durães, que 
me acompanharam na montagem da exposição. 
Não é demais dar relevo à importância pedagógica deste 
Concurso, iniciativa de lions Internacional, com participação 
de jovens de todo o mundo e o patrocínio de lions Clubes.
 através dele é possível aos educadores falar aos nossos 
jovens do valor da vida e leva-los à tomada de consciência” 
que deve incentivar-nos à busca de formas pacíficas de 
transformação das relações humanas que sejam alternati-
vas às guerras, à marginalização e à exclusão, que são 
expressões dos sofrimentos a que conduz a violência”.  
Sabemos que não tem sido fácil a acção dos Companheiros 
dedicados a esta atividade de serviço , pelas dificuldades   
criadas com novos critérios de exigência nos estabeleci-
mentos de ensino, mas não podemos desanimar e deve-
mos, pelo contrário, apelar à compreensão por parte de 
directores de escolas e professores do valor pedagógico , 
mesmo para o bem estar na escola, desta atividade.
Falar da Paz aos jovens das escolas ou de grupos organi-
zados,   será uma semente que, a partir deles, pode e deve 
ser cuidada  com vista a um futuro mais feliz.
aos Companheiros e Companheiras que vão no futuro 
dedicar o seu tempo e o seu esforço para implantar cada 
vez mais o “ Concurso do Cartaz da Paz” , desejo o maior 
êxito para o seu trabalho.
atrevo-me, para terminar , a lançar um repto ao futuro Pre-
sidente do Conselho Nacional de Governadores, Compa-
nheiro P.D.G. Frederico Burnay: Por que não reservar na 

Convenção Nacional de 2015, à semelhança do que acon-
tece nas Convenções Internacionais, um momento especial 
dedicado ao CarTaZ Da PaZ, com reconhecimento publico 
aos vencedores dos Distritos ?

Cª.l. marIa emílIa CrISTIaNO O. SaNTOS 
aSSeSSOra DO D.m.115 Para O CarTaZ Da PaZ

prOcedImeNtOs...

Não gosto de julgar pessoas que apenas consideram 
defender o que é seu,  pois esta é uma das caracterís-
ticas comum de todo o ser humano. a questão  que 
coloco e o motivo que me leva a escrever sobre este 
acontecimento é a  dualidade de critérios que por vezes 
temos e pretendemos utilizar em  situações que nada 
dignificam não só o ser humano assim como organi-
zações a que pertencemos.  Usou-se e abusou-se da 
palavra “Ética” na assembleia lion.  Sendo “Ética” um 
conjunto de normas e princípios morais que regem a 
conduta  de uma pessoa, de um grupo ou de uma 
sociedade, achamos que perante  comentários pouco 
abonatórios, alguém se esqueceu de juntar a palavra 
Ética outra palavra que é também um dos alicerces da 
sociedade - a palavra respeito.  
É gratificante assistir à renovação de Quadros que 
administram a nossa  associação pelo alto significado 
que para todos nós esse acto representa.  É a renova-
ção de ideias, e a aceitação de normas, de ideais e de 
dar forma aos  sonhos.  
mal vai um exército em que cada soldado tem um 
regulamento próprio  É nos lideres que escolhemos e 
na obediencia que lhes devemos desde o  juramento 
primário quando se é lion--”aceitar todo e qualquer 
cargo”--- que  começamos a caminhada para a, lide-
rança. a apresentação dos novos dirigentes não se 
deve basear no “apontar” o dedo  nem no criar uma 
ideia não real de uma situação mal explicada que lhe 
possa  trazer dividendos. Não é uma atitude elegante 
nem bom exemplo para os vindouros.  
recordo novamente que a palavra respeito tem que 
caminhar juntamente  com a palavra Ética. 
Um dos padrões soberanos do lionísmo é a postura 
apresentada pelos seus  lideres em assembleia e que 
nos transmitem a dignidade com que  aceitaram as 
regras devidas, cumprindo a grandeza lionistica.  
Desde que os actos sejam dignos não haverá vencedores 
nem vencidos  e éÌ assim que acontece lionismo.  

PCC a.aNDraDe SIlVa

    



18 LION Maio–junho 2014

dIstrItO muLtIpLO

NO dIa 22 de maIO, Os LIONs dO d115cs viveram um momento, 
verdadeiramente especial, um encontro com 47 Compa-
nheiros brasileiros dos Distritos lC-2, lC-3, lC-12. 
Foi um fim de tarde maravilhoso, de contagiante alegria, 
fraternidade e partilha. Puseram – se em comum objetivos, 
oportunidades de atividades localizadas no tempo, quem 
sabe, um dia, para uma Caminhada do lado de cá e de lá 
do oceano que não nos separa senão em distância. através 
de uma projeção pudemos conhecer melhor as atividades 
dos Clubes de cada Distrito e concluirmos que as áreas de 
atuação são bem idênticas, embora impere a marca regio-
nal de acordo com as comunidades locais.

Geraram – se ao longo do jantar, diálogos orientados por 
encontro de irmãos em lionismo, perguntas sobre ativida-
des, sobre história portuguesa ou tradições. Os Compa-
nheiros revelaram o seu cunho gentil e simpático de quem 
preza a portugalidade histórica e os lions portugueses tudo 
fizeram para tornarem inesquecível essa noite.

O DG eugénio leite estava feliz, porque realizou um com-
promisso assumido na Convenção Internacional durante o 
Seminário de Governadores – irmanar o D115CS com Dis-
tritos lions do Brasil.

Irmanação do distrito 115 cs com os distritos 
Lc2, Lc3 e Lc12 do brasil
jornadas da amizade

aos DG José maria e C ana marli, DG eduardo Jacob e C 
liliane, DG José Carlos Stipp e C elisabeth, obrigada pela 
capacidade de inspiração para que tantos Companheiros 
leões tenham aderido ao desafio. ao Cl antónio miranda 
e Cl Carlos Busse a nossa gratidão por terem criado plata-
formas de entendimento cá e lá para tudo se tornar possível. 
a todos os Companheiros visitantes, obrigada, do coração, 
pela vossa alegria e pelo vosso compromisso. a todos os 
Companheiros e Companheiras do nosso distrito que vie-
ram de longe, como loulé, Vilamoura, Coimbra, Castelo 
Branco … temos a certeza que valeu a pena estar presente 
e fazer parte de mais um momento marcante  deste ano 
lionístico pródigo em grandes e bons eventos.  

PCC marIa aVelINa aNGeIraS
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NO dIa 26 de maIO tomou forma a vontade de cooperação e 
intercâmbio lionístico nascida na 96ª Convenção Interna-
cional de Hamburgo entre os governadores Jorge Coutinho 
(D115CN), José Carlos Stipp (lC2), eduardo Jacob (lC3) e 
José maria (lC12).
Numa sociedade pautada pela colaboração interorganiza-
cional como resposta à diminuição de recursos e ao cres-
cimento de apelos à solidariedade, esta irmanação marca 
indelevelmente um passo na abertura das potencialidades 
particulares de cada lion, de cada clube e de cada distrito, 
ao Serviço colectivo do movimento, juntando sinergias no 
esforço por um mundo melhor.
No convívio entre os governadores proporcionado em 
Hamburgo, encontraram-se potencialidades, dificuldades e 
oportunidades nas duas margens do atlântico, surgindo 
então a perspectiva de que os quatro distritos poderiam 
promover atividades de cooperação em beneficio das suas 
comunidades, nomeadamente na promoção de oportuni-
dades para os mais jovens de ambos os países.
a celebração desta irmanação teve lugar numa cidade 
emblemática do país, berço do Infante dos descobrimentos, 
D. Henrique, cidade tripeira que alimentou tropas no palco 
de resistência pela nacionalidade, com tanto de nobre 
como de invicta, com tanto de típico como de solidário.

após um dia de visita às cidades do Porto e Vila Nova de 
Gaia, organizada, documentada e guiada por um pequeno 
grupo de companheiros do D115CN, o Douro acolheu a 
comitiva representando os quatro distritos, navegando até 
ao pôr do sol, e decorando o jantar com as margens ilumi-
nadas, uma moldura dinâmica e única num quadro ímpar 
que se tornou esta cerimónia.

Irmanação do distrito 115 cN com os distritos 
Lc2, Lc3 e Lc12 do brasil

O evento a bordo contou com a participação de quarenta e 
três companheiros dos três distritos brasileiros e cerca de 
cinquenta e três companheiros do D115CN, incluindo o CC 
Gaspar albino, o DG Jorge Coutinho e membros de direc-
ção e gabinete e muitas comitivas de clubes.

após o ocaso a cerimónia formal iniciou com os hinos das 
duas Nações irmãs. O DG Jorge Coutinho procedeu à aber-
tura oficial da sessão seguida da saudação às bandeiras. 
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a PDG lucinda Fonseca proferiu a Invocação reflectindo 
sobre este momento lionístico:
Há momentos onde a alegria e o brilho da vida estão pre-
sentes.
Há momentos em que só se cruzam os que sabem olhar...
Há momentos que nos permitem descobrir, 
lampejos de beleza na música das coisas...
Há momentos que serão para guardar!
É este, um desses momentos!
Que este momento consagre o Terceiro Objetivo do movi-
mento lion, através da Irmanação dos nossos Distri-
tos: “Criar e alimentar um espírito de entendimento, entre 
os povos do mundo”.
Que este momento obrigue as estrelas a sorrirem, pela 
alegria da nossa celebração e, que o brilho de cada estrela, 
permaneça indelével, em cada lion aqui presente.  

PDG lUCINDa FONSeCa

após a leitura do Código de Ética do lions pela Cl maria 
manuela dos Santos, a Cl alcina Félix dirigiu umas palavras 
de Boas-vindas às comitivas brasileira e portuguesa termi-
nando com a apresentação lionística enumerando todos 
os clubes representados.
Tomou então lugar a cerimónia de assinatura das Cartas de 
Irmanação pelos quatro governadores que perpetuam a 
vontade dos distritos agora irmanados.
este acto simbólico e formal, foi seguido pelas intervenções 
dos governadores brasileiros DG José Carlos Stipp, DG 
eduardo Jacob, DG José maria e do Presidente do Conselho 
Nacional de Governadores do Dm115 CC Gaspar albino, 
que aludiram aos objectivos desta Irmanação e ao trabalho 
cooperativo que se espera deste laço de geminação.
a sessão foi encerrada pelo DG Jorge Coutinho expres-
sando a sua gratidão pelo passo agora dado, o seu agrado 
por ter acolhido no seu distrito o evento que deu forma a 
este compromisso, e invocou o paradigma da sociedade 
contemporânea e a construção de respostas às dificuldades 
emergentes a que os lions se propõe.
após, a troca de lembranças entre os quatro distritos foi 
um espelho da amizade que rapidamente cresceu entre os 
participantes, que quiseram assim oferecer um pouco de 
cada povo na forma de artesanato e peças representativas, 
além dos símbolos lionísticos.
O jantar decorreu navegando entre as pontes que unem as 
duas cidades sobre o Douro, numa feliz alusão às pontes 
de cooperação que se iniciam entre dois países separadas 
pelo mesmo elemento.

O promissor trio de Francisca Tadeu, jovens flautista, gui-
tarrista e percussionista, acompanhou o jantar e encerrou 
o evento com músicas brasileiras e portuguesas em sinto-
nia com o espírito de partilha e Companheirismo que nor-
teou todo o dia.  

Um dos cicerones, 

Cl JOãO PeDrO SIlVa
TeSOUreIrO DO GaBINeTe DO D115CN 2013/2014
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ainda os 60 anos de Lionismo

60 aNOs, cada cLube, dO mINhO aOs açOres, cumpriu os seus pro-
gramas, desenvolveu as suas ajudas aos que precisam, 
acertou o passo com os objetivos dos Governadores, 
seguiu os apelos dos Presidentes Internacionais…
lançou “sementes de bemequer” e renovou a alegria de 
ser lion, mudou para Construir, operou milagres através 
do Serviço, Serviu com Ética, alimentou a União por um 
lionismo melhor, acreditou e faz agora do Sonho a passa-
gem para a realidade do Bem-fazer…
Cada um, com as suas características, concretiza todos os 
anos ajudas vitais para milhares de pessoas, em muitas áreas 
e sempre, com ânimo, com entrega, com Solidariedade.
Por isso estes 60 anos têm sido ricos de atividades a favor 
das crianças, veja – se o IPO de lisboa espaço lion, a ludo-
teca do Hospital D. estefânia…consultem os programas dos 
Clubes e veja – se como todos se entregam ao apoio das 
crianças que precisam nas escolas, com a dádiva de mate-
riais, livros, verbas para a realização de visitas de estudo, 
saídas ao Circo, ao teatro. Quantos costeiam atividades 
necessários à saúde, como natação, ginástica especial… 
vejam – se os apoios às Cercis, às crianças com deficiências 
especiais…
Sempre foi notório, em todos os programas, o apoio aos 
deficientes, aos invisuais e aos surdos … Pela saúde e pre-
venção a maior parte dos Clubes faz rastreios nas comu-
nidades, nas Instituições de Seniores, nas escolas. Jornadas 
de saúde exemplares, dádivas de sangue, vacinação.
a mesma entrega aos adolescentes, apoiando iniciativas 
das escolas que, sem as nossas verbas, não realizariam 
algumas atividades, o nosso programa do Campo da 
Juventude, exemplar no mundo inteiro, o desenvolvimento 
progressivo da mentalidade do intercâmbio Juvenil, o 
apoio a iniciativas ligadas à procura do 1º emprego…

Os Seniores têm dos lions, um olhar especial, porque a 
média de idade dos sócios coloca muitos de nós nessa 
etapa da vida e sabemos como nos sentimos úteis e capa-
zes, por isso apoiamos espaços e atividades que sublimem 
a dignidade, a alegria, a utilidade de todos, independente-
mente da idade, da sua força ou da sua menor destreza.
Pelo ambiente multiplicaram – se os esforços: limpeza de 
passeios, reciclagem orientada nos bairros problemáticos, 
plantação de árvores, o Programa “eu sou Vigilante da Flo-
resta”, percursos ao ar livre, Caminhadas…
Promovem – se Debates, Seminários, organizam – se Visitas 
culturais a museus, Palácios, ruínas … Desafiam – se lions e 
não lions a escreverem para o Concurso do Texto literário.
enfim, nestes 60 anos vivemos o ideal lionístico sempre 
adaptado às circunstâncias, mas sempre ajudando a fazer 
a diferença e tornando mais esperançosas as pessoas que 
nos procuram com pedido de ajuda.
ajudámos a construir o momento mais alto, em termos de 
imagem e divulgação destes 60 anos, o Pavilhão na expo 
98…achamos até único em grandiosidade e qualidade na 
existência da própria associação.
e tudo isto só foi possível, porque o Senhor embaixador 
do Brasil , Negrão de lima, trouxe da sua terra mãe, a ideia 
genial de melvin Jones e a transmitiu a luís de mello rego, 
amadeu Gaudêncio, Bellard da Fonseca, luís loura, luís 
lupi, Sam levy, João Korth … e outros que a aceitaram. 
assim, no dia 4 de dezembro de 1953,nasceu o 1º Clube 
português, o lC lisboa Host (mater).
Portugal foi o 50º país a aderir ao lionismo
Obrigado , Companheiros, por nos terem iniciado nesta 
filosofia do voluntariado visível.  

PCC aVelINa aNGeIraS

FUNDaÇãO BaNCO De 
OlHOS De GOIaS SaÚDa OS 
60 aNOS DO lIONISmO em 
POrTUGal

emissão de Selos de Correio 
com as fotos dos 3 Past-Directo-
res Internacionais de Portugal 
!º Foto - PDI Joaquim Borralho; 
2ª Foto - PDI José ribeiro Gor-
gulho; 3ª Foto PDI rui Taveira
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dIstrItO muLtIpLO

a a.S.I.l., associação criada para se dedicar a uma causa 
que sendo altruísta e generosa também é lionística, por-
que os lions podem também com o seu espírito solidário 
olhar para o semelhante que está mais próximo de si, a 
Família lions.
a aSIl tem procurado corresponder aos objetivos para que 
foi criada desde há três décadas, sendo os seus associados 
credores das nossas homenagens e o nosso apreço pela 
solidariedade que têm vindo a prestar aos familiares de Com-
panheiras e Companheiros que nos deixaram para sempre.
Para além do apoio moral, a entrega monetária atempa-
damente aos beneficiários, geralmente bastante opor-
tuno, em alguns casos até de grande valia, é sem dúvida 
uma atitude de auxílio mútuo que muito dignifica o 
nosso movimento. 
embora a admissão de novos sócios, numa atitude 
voluntária e sobretudo solidária, tenha vindo a verificar-
se, no entanto devido ás baixas que infelizmente vão 
acontecendo, o quadro social continua diminuto.
Compreensivelmente, numa época actual de contenção de 
custos, o pagamento da Joia pelos novos sócios tem sido 
naturalmente um entrave nas admissões. 
atenta a esta situação, a aSIl acaba de aprovar a sua 
suspensão para os novos associados, sendo apenas 
pedido um modesto custo de Inscrição.
a aSSOCIaÇãO De SOlIDarIeDaDe INTer-lIONS con-
vida-o a participar nos seus objetivos.
a Direção está disponível para quaisquer dúvida ou 
esclarecimento.
Contacto:
Tmv. 965 019 055
e-mail: asil.dm115@lionsclubes.pt  

JOrGe SOareS FerreIra
PreSIDeNTe Da DIreÇãO

asIL  associação de 
Solidariedade inter-Lions

a veteraNIa e a FOrmaçãO dOs seus membrOs, permite considerar 
o CPG como a consciência crítica e ética do Distrito múltiplo...
O Círculo de Past-Governadores (CPG), fundado em 1996 é 
uma associação constituída por todos aqueles que tiveram 
a responsabilidade de governar um Distrito lion.
assim, ao falarmos do CPG estamos a falar implicitamente 
da história do lionismo Português que acaba de comemo-
rar os seus 60 anos de vida.
ao contrário do que muitos possam pensar não se trata de 
um orgão de elite do Distrito múltiplo, só porque em lio-
nismo não há elitismo, a não ser na entrega como procu-
ramos servir as nossas comunidades. É pelo contrário um 
orgão que na sua humildade e discreção, mas com a maior 
experiência dos seus membros, procura dar a melhor res-
posta aos problemas maiores do lionismo Português, mui-
tas vezes em apoio e a pedido dos Governadores de Distrito 
e do Conselho Nacional de Governadores.
O governador, presente ou passado, torna-se assim uma 
das figuras centrais do movimento, governando enquanto 
exerce a função e em funções de conselho, estudo ou inves-
tigação, após o seu mandato. 
O Governador, já no papel de Past-Governador (PDG), conti-
nua a ser um dos pilares da estrutura lion, desempenhando 
tarefas de assessor no Distrito, apoiando funcionalmente 
Clubes ou Divisões, participando em novos projectos, mode-
rando disputas, dinamizando o crescimento do quadro social, 
actuando na formação lionística, etc, e preocupando-se ele 
próprio com a sua própria formação.
a veterania e a formação dos seus membros, permite con-
siderar o CPG como a consciência crítica e ética do Distrito 
múltiplo, como facilmente se infere pela qualidade lionís-
tica e dedicação dos que tiveram a iniciativa de o criar e 
dos que se constituíram seus sócios fundadores. Infeliz-
mente, muitos já partiram, mas daqui evocamos saudosa 
e solenemente a sua memória e lhes prestamos a mais 
justa e sentida homenagem.
Nos Objectivos do CPG tem também cabimento a execução 
de tarefas específicas, quer a nível de planeamento ou de 
execução.
refiro como exemplo a nossa participação no Projecto “Ins-
tituto lion para a Visão” de que já ouvistes falar na Con-
venção Nacional de 2013. Com ele pretende-se instaurar 
em Portugal aquela que sempre foi a “Imagem de marca” 
do lionismo Internacional desde Hellen Keller (1925), ou 
seja, a luta contra a cegueira reversível, seja chamada 
“Sight First” ou “Visão para Todos”. Não importa a desig-
nação, importa sim, como pediu na altura aquela extraor-
dinária mulher, “acender a luz àqueles que vivem na 
escuridão”.

Companheiras e Companheiros
apesar do muito que já se fez, muito mais há para fazer no 
CPG, nomeadamente a sua ligação e cooperação com os 
outros orgãos do Distrito múltiplo, obtendo sinergias que 
acelerem o progresso do lionismo Português e a sua 
melhor adequação às realidades do Século XXI, em com-
pleta conformidade com os seus perenes Objectivos.
De todos agradecemos essa cooperação; e a todos ofere-
cemos a nossa total entrega.
Como disse um dia Winston Churchill: “Se alguém tem 
alguns conhecimentos deixe que os outros também acen-
dam as suas velas com eles”.  

O PreSIDeNTe DO CPG
PDG CIPrIaNO PINTO

O círculo de past
governadores (cpg)
Consciência crítica e 
ética do Distrito Multiplo
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a 30 e 31 de maio,  o Presidente da Divisão 7, Cl Fernando 
antunes,  acompanhou os lions Clubes, lions Clube lisboa 
Belém e lions Clube lisboa Sete Colinas, parceiros na 1.ª Feira 
da Saúde da Junta de Freguesia de Belém que se realizou no 
jardim em frente ao mosteiro dos Jerónimos..
   O lions Clube lisboa Belém, com a sua Presidente Dinora 
Salsinha e vários Companheiros,  e o lions lisboa Sete Coli-
nas, com o Cl José Teles e vários companheiros, acompanha-
ram, nesta Feira da Saúde, respetivamente os nossos dois 

1.ª Feira da saúde da Junta de Freguesia de belém
parceiros Widex-Centro auditivo e o Institutóptico e a escola 
Superior Tecnologias da Saúde, com várias polivalências de 
rastreios.
este evento foi um êxito com a participação de muitos Fregue-
ses que se deve ao excelente trabalho do Presidente da Junta 
de Freguesia de Belém, Dr. Fernando ribeiro rosa, e a todos 
os elementos presentes da sua equipa de técnicos.  
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realizaram-se nos dias 29 e 30 março de 2014, mais uma edição das Jornadas de Saúde de Cascais, (pelo 12º ano consecutivo), 
organização conjunta do lions Clube Cascais Cidadela e rotary Clube Cascais estoril.
Durante o fim de semana foram feitos  270 rastreios gratuitos de Tensão arterial; 100 sessões de aconselhamento de Saúde; 
160 avaliações do índice de massa Corporal com aconselhamento dietético; 115 rastreios da acuidade visual e 300 avaliações 
dos níveis de Colesterol total e Glicemia.

    

Jornadas de saúde de cascais

Pelo seu interesse publicamos a carta do lC de Braga que foi entregue em mão antes da Convenção de Fafe aos CCll Past 
International Director Joaquim Borralho e Governador do Distrito 115CN  Jorge Coutinho.

Companheiro PID Joaquim Borralho
Ilustre representante da Direcção Internacional nas Convenções 2013/14 em FaFe

Braga, 26 de abril de 2014

O apelo do PI para que os lions, até 30 do corrente mês, ajudem a recolher fundos para a Campanha de Irradicação do Sarampo 
sensibilizou-nos particularmente.
admitir que no século XXI possa haver 300 crianças que diariamente morrem por falta de uma vacina rasga os corações mais 
resistentes.
Cada um dos 54 Companheiros do lions Clube de Braga decidiu que, por cada um deles, haja pelo menos 10 crianças que 
possam dizer sim à vida.
Que o sorriso destas 540 crianças perdure no tempo e o futuro lhes reserve a alegria de um dia também poderem ser solidárias.
agradecemos-lhe, caro Companheiro, que dê conta desta decisão ao nosso Presidente Internacional.
a transferência dos 540 USD vai ser efectuada de imediato a favor da Fundação Internacional de lions Clubes.

 as melhores saudações lionísticas

Paulo Jorge Pinto rodrigues
Presidente

carta do pdI Joaquim borralho

Caros Companheiros do lC Braga na pessoa do seu Pres. Paulo rodrigues

em meu nome pessoal, do IP Barry Palmer da lCI e do IPIP madden da lCIF queremos agradecer a todos os membros do lC 
Braga a sensibilidade que têm para com a Campanha de Irradicação do Sarampo com a generosidade da entrega de 540,00 
USa á lCIF.

Saudações lionisticas,
Joaquim Borralho

sarampO  desafio de 1 milhão de dólares da LcIF
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Lealdade às tradições
O dia 6 de abril de 2014 foi dia de festa. O lions Clube de Vila 
Franca do Campo cumpriu a tradição e preparou um almoço 
aberto a todos os doentes da comunidade que serve, jun-
tando-se à comemoração do Dia Diocesano do Doente.
estiveram presentes 150 doentes no pavilhão multiusos de 
Vila Franca do Campo. Foram servidas cerca de 180 refeições. 
Durante a festa foi preciosa a colaboração de um grupo de 
jovens que frequenta o 1.º ano do curso profissional de apoio 
Psicossocial da escola Básica e Secundária de Vila Franca do 
Campo. Prestaram uma grande ajuda na receção e acompa-
nhamento das pessoas com mobilidade reduzida, na distribui-
ção das refeições e noutras tarefas associadas O entusiasmo 
e alegria próprios da juventude contribuíram para a boa dis-
posição de todos. 

serviço à comunidade
No final da festa, os companheiros e companheiras do lions 

LionS CLuBE DE ViLa FRanCa Do CaMPo – aÇoRES

Lealdade, companheirismo, serviço, amizade

Clube de Vila Franca do Campo decidiram adquirir mais uma 
cama articulada para dar resposta a um pedido da enfermeira 
responsável pelo apoio ao domicílio do centro de saúde local. 
Com esta, já são três as camas articuladas que o lions Clube 
de Vila Franca tem emprestadas no concelho, contribuindo 
para uma melhor qualidade de vida de pessoas que se encon-
tram debilitadas fisicamente. Foi a cereja no topo do bolo.

amizade
a festa foi uma oportunidade para semear, regar e colher o 
fruto do espírito de lealdade, companheiro e serviço entre 
várias gerações. a festa do doente pode ser traduzida numa 
palavra: amizade. 

Cl Paula Vieira
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açOres

Festa Família Lion micaelense

Festejar o DIa Da FamílIa lIONíSTICa foi a promessa feita 
aos Clubes micaelenses no 1º encontro que realizámos, em 
Setembro, com os respetivos presidentes. Ficando em agenda 
organizar um evento, anual enquanto houver lionismo em S. 
miguel, livre de protocolos, onde cada clube apresente ele-
mentos da Comunidade por si patrocinados na área das artes 
plásticas, música ou escrita, dar também a conhecer os alunos 
e trabalhos vencedores dos concursos lionísticos, Cartaz e 
Texto da Paz e os dotes culinários dos/as n/companheiros/as.
algum tempo mais tarde, fomos agradavelmente surpreendidos 
pelo apelo do n/Presidente Internacional Cl Barry Palmer, para 
fazermos do mês de abril, mês da família e amigos dos Lions, 
pedido que se encaixava perfeitamente no nosso projecto e foi  
sem mais delongas, agendado o evento para o dia 12 de abril.
este ano o local escolhido foi a vila de rabo de Peixe, onde 
juntámos companheiros, familiares e amigos para uma tarde 
de saudável convívio onde a partilha e a amizade foram uma 
constante. a este evento juntou-se o grupo de cantares local 
vozes do mar do Norte.

Gostaríamos de agradecer o empenho dos companheiros e 
companheiras do lIONS ClUBe De raBO De PeIXe na deco-
ração e preparação do espaço e a disponibilidade do grupo 
de cantares na animação e alegria que nos proporcionou, 
interpretando com encanto e profissionalismo canções de 
compositores açorianos. 
Quanto à ementa foi duma riqueza e variedade digna das « 
mãos de fada» das(os) nossas(os) companheiras(os). Bem 
hajam pelo carinho posto em tão boas iguarias.
Para o ano e em abril, juntar-nos-emos noutro lugar, onde 
outro Clube será o anfitrião organizador.

PaUlINO amaral – Pr. reGIãO
CIDÁlIa SIlVa – Pr DIVISãO 12
PeDrO Blayer – Pr DIVISãO 11

Opticália nos açores

O Protocolo celebrado 
entre o lIONS De POrTU-
Gal e a OPTICÁlIa já 
beneficia crianças em 
idade escolar nos açores, 

mais precisamente na ilha de S. miguel. Na foto, vemos o 
optometrista Dr. rui a consultar um aluno duma escola do 
concelho de Nordeste. Já anteriormente foram beneficiados 
alunos de escolas de rabo de Peixe e ribeira Grande e ainda 
este mês serão consultadas e agraciadas, com aros e lentes, 
alunos do concelho de Vila Franca do Campo. 

O governador volta aos açores

Desta vez, coube aos lions Clube da Ilha Terceira receber o Cl 
eugénio leite, digníssimo Governador do Distrito múltiplo 115 
CS-Portugal e respetiva comitiva a saber, Governador eleito 
américo marques, Vice-Governador Carlos manito, Past-
Governador Nuno Ferrão, Presidente de região Paulino ama-
ral e assessora para a Preservação, Consciencialização e ação 
em prol da Visão Patrícia leite. a visita começou no dia 30 de 
abril com a apresentação de cumprimentos na autarquia de 
angra do Heroísmo, seguida de uma ida ao serviço de Pedia-
tria e Neonatologia do Hospital de Santo espírito. esta visita 
serviu para sensibilizar a comitiva para o apoio que o clube 
vai necessitar quando apresentar um pedido de comparticipa
ção à LcIF para, em parceria com entidades locais, adquirir 
equipamento e mobiliário para aquelas unidades. Já noite, 
deu-se início à assembleia Geral em honra do Governador, 
onde a hospitalidade e culinária terceirenses presentearam os 
visitantes com muito carinho e bom gosto. Nesse encontro, a 
comitiva  louvou o espírito lionístico dos companheiros locais 
e apelou ao empenho e voluntarismo, para que os compro-
missos assumidos pelo clube junto da coletividade sejam 
cumpridos. Dos companheiros locais ouvimos a promessa de 
honrar a sua palavra.
No dia seguinte e após reunião de trabalho com os Cls da 
Direção antónio Humberto Cunha presidente, Álvaro Gregório 
secretário e Osvaldo Ávila tesoureiro começámos, já com sau-
dades, o nosso regresso ao aeroporto. De passagem, quise-
ram os n/Cls terceirenses mostrar-nos parte dos encantos da 
cidade património mundial, como o monte Brasil, o centro 
histórico e o jardim municipal.
a todos os companheiros, o nosso muito obrigado pela sim-
patia, hospitalidade e amizade.

PaUlINO amaral – Pres. de região açores



acção lions em portugal

27Maio–junho 2014 LION

Lc águeda

Lions homenageou Faria gomes na comemoração dos 36 anos 
do clube

O lions Clube de Águeda homenageou antónio Faria Gomes 
na comemoração do seu 36º aniversário, com o descerramento 
de uma lápide com o nome do homenageado, junto ao centro 
de saúde de Águeda e com um almoço, onde se destacaram 
as qualidades humanas e profissionais de Faria Gomes.
O almoço de aniversário do lions Clube de Águeda e homena-
gem ao médico e membro do Clube Faria Gomes reuniu perto 
de duas centenas de pessoas que puderam testemunhar a 
admissão de duas novas sócias, Zulmira Saraiva e Áurea martins.
Na oportunidade, Idalina Guerra, presidente do clube, destacou 
os principais projetos do clube aguedense, o Banco de leite, que 
apoia crianças e famílias carenciadas através do fornecimento 
de leite e a recuperação de casas de famílias menos favorecidas.  
leonor Gomes, filha de Faria Gomes, fez a apresentação do 
homenageado, destacando, sobretudo aspetos da sua persona-
lidade, como a “ânsia de saber cada vez mais”, o seu “carácter 
humano”, mas também o seu pioneirismo em termos profissio-
nais, nomeadamente quando introduziu a cirurgia oro-facial no 
Hospital de Águeda, onde trabalhou durante seis anos. 

uma força da natureza

“Com ele aprendi que não é com a intelectualidade que se faz 
uma grande carreira, mas sim com o carácter, e que uma amizade 
só é genuína, autentica quando a integridade, lealdade, 
altruísmo, compaixão e 
bondade estão presentes”, 
frisou leonor Gomes, classi-
ficando Faria Gomes como 
“uma força da natureza”.
Depois seguiram-se um rol 
de intervenções felicitando 
o lions de Águeda pelo seu 
36º aniversário e pela inicia-
tiva de homenagear Faria 
Gomes, destacando as qualidades pessoais e profissionais do 
homenageado, caso de luís Ventura (lions Clube da Bairrada); 
abel ribeiro (lions Clube Senhora da Hora); amorim Figueiredo 
(Provedor Santa Casa da misericórdia de Águeda); Fernando 
Saraiva (Bombeiros de Águeda); marques Vidal (juiz conselheiro 
jubilado e ex-diretor da Policia Judiciária); General Canelhas; 
linhares Furtado, Daniel Queirós; Fernando Guerra (ex-aluno 
de Faria Gomes); José ribeiro Gorgulho (aguedense ex-diretor 
internacional do lions, portador de uma mensagem enviada 
pelo responsável máximo do lions no mundo a elogiar Faria 
Gomes); Joaquim Borralho (ex-diretor internacional); Gaspar 
albino (presidente do conselho nacional de governadores); rui 
Bastos (presidente do rotary Club de Águeda), Jorge almeida 
(vice-presidente da Câmara) e Jorge Coutinho (governador do 
Distrito 115 CS). 
Faria Gomes foi, entre muitas outras coisas, médico do Hospital 
de Águeda (seis anos) e do Hospital de aveiro (25 anos), onde 
foi chefe de serviço e diretor de serviço de estomatologia; tra-

balhou ainda nos Hospitais de Coimbra como chefe de serviço, 
foi professor na Universidade de Coimbra, primeiro presidente 
eleito fora de lisboa da Sociedade Portuguesa de estomatologia 
e medicina Dentária, foi ainda presidente da direção do recreio 
Desportivo de Águeda e presidente da direção dos Bombeiros 
de Águeda e Bombeiros do Distrito de aveiro. 
emocionado, agradeceu a homenagem do lions Clube de 
Águeda, frisando que “a busca de um mundo cada vez 
melhor” norteou a sua vida, não esquecendo de incluir no 
vasto rol de agradecimento, os seus doentes a quem deu 
sempre o melhor que pode e soube, como frisou na sua inter-
venção de agradecimento. 
Faria Gomes: “um exemplo”
“O Lions Clube de Águeda não é um clube mais ou menos. 
Foi sempre um clube mais”
luís Ventura, do lions Clube da Bairrada, clube padrinho do 
lions Clube de Águeda
“Grande senhor, Grande Lion, Um homem bom!”
abel ribeiro, lions Clube Senhora da Hora (Porto) 
“Está no escalão dos homens excecionais”
General Canelhas 
“É uma referência para os médicos dentistas portugueses”
Fernando Guerra (médico dentista e ex-aluno de Faria Gomes)
“A sua fama e mérito não têm limites”
Gaspar albino (presidente conselho nacional de governadores 
do lions)
“Um cidadão exemplo e de mérito extraordinário!”
rui Bastos (presidente do rotary Club de Águeda)
“Que o seu exemplo nos ajude a todos ser cada vez melhores 
todos os dias”
Jorge almeida (vice-presidente da Câmara de Águeda) 
“Um exemplo para o Lionismo Português”
Jorge Coutinho (governador do Distrito 115 Centro Norte de 
lions Clubes)
“Orgulho do Lions Clube de Águeda e exemplo para a sociedade”
Idalina Guerra (presidente do lions Clube de Águeda)

Faria gomes dá nome a praceta em águeda

“Só fiz a minha obrigação” disse Faria Gomes, aquando do 
descerramento de uma lápide com o seu nome, junto ao cen-
tro de saúde de Águeda. “Um exemplo”, considerou Gil Nadais, 
presidente da câmara de Águeda, enaltecendo a figura de Faria 
Gomes naquela cerimónia. 
recorde-se que a atribuição do nome de Faria Gomes àquela 
praceta foi aprovado, por unanimidade, em reunião do execu-
tivo municipal. Um facto por muito destacado ao longo do dia. 
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rastreio da visão às crianças do préescolar do município de 
anadia

Numa actividade que se insere no âmbito de uma das missões 
de serviço  mais queridas dos lions Clubes , o lions Clube da 
Bairrada realizou, em parceria com um estabelecimento de 
óptica de anadia, o rastreio visual gratuito a todas as crianças 
dos três aos cinco anos de idade do ensino pré-primário  do 
município de anadia , que são cerca de seis centenas.

Rastreio da visão a crianças

Desde a segunda semana de março até meados de abril, uma 
unidade móvel  de saúde visual, devida e modernamente 
equipada e uma equipa de técnicos credenciados, acompa-
nhados de elementos do lions Clube, percorreu todas as  29 
instituições públicas e privadas, rastreando as crianças devi-
damente autorizadas pelos seus encarregados de educação.
a finalidade imediata deste rastreio é detetar , nestas idades, 
patologias que, mais tarde, teriam maior dificuldade de serem 
tratadas.  assinale-se que foram rastreadas  488 crianças ,ten-
do-se apurado 9,2 %  de casos que necessitam de acompa-
nhamento médico especializado, sendo  intenção do lions 
Clube da Bairrada , acompanhar os casos de crianças prove-
nientes de famílias carenciadas , se for pedida  a sua ajuda.
a campanha decorreu com normalidade e devemos salientar 
a pronta colaboração das entidades escolares envolvidas e a 
disponibilidade e sentido humanitário dos técnicos e do 
empresário  do estabelecimento  aliópticas de anadia,  sem 
os quais esta actividade não seria possível.

LIONs cLube de barceLOs

30.ª Noite de Fado a favor da apacI – associação de pais e 
amigos das crianças Inadaptadas

No dia 28 de março, vésperas da 30.ª Noite de Fado a favor da 
aPaCI, cerca de 19 Companheiros do lions Clube de Barcelos, 
visitaram as instalações da associação de Pais e amigos das 
Crianças Inadaptadas.
No dia 29 de março aconteceu a 30.ª Noite de Fado a favor da 
aPaCI – associação de Pais e amigos das Crianças Inadapta-
das. mais uma vez, o lions Clube de Barcelos organizou e 
promoveu este evento, onde a solidariedade foi palpável e o 

LIONs cLube  da baIrrada

como é já tradição o Lions clube da bairrada realizou a sua 
“Festa da paz” 
Presentes no auditório da Biblioteca municipal de anadia,  o 
Presidente do C.N.G. Companheiro Gaspar albino, Vice-Presi-
dente da Câmara municipal engº. Jorge Sampaio, Cª. lion 
P.D.G. Isabel moreira , Drª. rosa Tomás - convidada para pro-
ferir palestra sobre a Paz – ,  Diretores de escolas, Professores, 
jovens autores de “Cartazes sobre a  Paz”, familiares  e amigos 
e companheiros lions. 

Presidente do C.N.G. Gaspar Albino entrega diploma e lembrança a uma 

das alunas

De acordo com o programa, deu início à sessão o Presidente 
do Clube C.l. adelino mega , que em breve improviso histo-
riou a participação do Clube nesta actividade de lions Inter-
nacional, seguindo-se intervenção da palestrante convidada e 
a entrega de diplomas e lembranças aos alunos vencedores 
de cada escola, às quais foram entregues certificados de par-
ticipação.
Para encerrar a “Festa” foi proporcionado aos presentes um 
momento cultural, com a participação de alunos dos quatro 
estabelecimentos de ensino participantes no “Concurso do 
Cartaz sobre a Paz “,  com declamação de poemas da sua auto-
ria sobre a paz e várias interpretações musicais a que não 
faltaram piano, flauta, violino e guitarras.
Foram momentos de encantamento e alguns de grande emo-
ção, que todos os presentes aplaudiram, fazendo votos de 
reedição da iniciativa no próximo ano lionístico.

l. V. 

Os quatro vencedores exibindo os diplomas que lhes foram atribuidos
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ajuda a uma família carenciada

Não são raras as vezes em que recebemos pedidos de ajuda 
de famílias carenciadas do nosso Concelho. Também não são 
raras as vezes em que acudimos a esses pedidos.
Na sequência de um pedido que nos foi dirigido, o Clube, em 
assembleia, acordou em deferir esse pedido de ajuda, através 
da entrega da quantia de 150,00€ (cento e cinquenta euros) 
mensais. a ajuda por nós prestada terá a duração de 8 meses, 
tendo-se iniciado em maio com a entrega do primeiro cheque 
no dia 7, e finalizando-se em Dezembro deste mesmo ano. O 
valor global deste donativo é de 1.200,00 (mil e duzentos euros).

entrega de artigos para bebé pela comissão do berço do Lions 
clube de barcelos

a Comissão do Berço do lions Clube de Barcelos entregou no 
dia 20 de maio à associação Sócio Caritativa Sta maria maior 
um cabaz de produtos para bebé no valor de 300€.

grupotico s.a. doa 100 óculos de sol novos ao Lions clube de 
barcelos

No âmbito da iniciativa reciclagem para a Visão, acção do 
lions Club Internacional, com particular incidência no mês de 

rastreio da visão às crianças do préescolar do município de 
anadia

Numa actividade que se insere no âmbito de uma das missões 
de serviço  mais queridas dos lions Clubes , o lions Clube da 
Bairrada realizou, em parceria com um estabelecimento de 
óptica de anadia, o rastreio visual gratuito a todas as crianças 
dos três aos cinco anos de idade do ensino pré-primário  do 
município de anadia , que são cerca de seis centenas.

Rastreio da visão a crianças

Desde a segunda semana de março até meados de abril, uma 
unidade móvel  de saúde visual, devida e modernamente 
equipada e uma equipa de técnicos credenciados, acompa-
nhados de elementos do lions Clube, percorreu todas as  29 
instituições públicas e privadas, rastreando as crianças devi-
damente autorizadas pelos seus encarregados de educação.
a finalidade imediata deste rastreio é detetar , nestas idades, 
patologias que, mais tarde, teriam maior dificuldade de serem 
tratadas.  assinale-se que foram rastreadas  488 crianças ,ten-
do-se apurado 9,2 %  de casos que necessitam de acompa-
nhamento médico especializado, sendo  intenção do lions 
Clube da Bairrada , acompanhar os casos de crianças prove-
nientes de famílias carenciadas , se for pedida  a sua ajuda.
a campanha decorreu com normalidade e devemos salientar 
a pronta colaboração das entidades escolares envolvidas e a 
disponibilidade e sentido humanitário dos técnicos e do 
empresário  do estabelecimento  aliópticas de anadia,  sem 
os quais esta actividade não seria possível.

LIONs cLube de barceLOs

30.ª Noite de Fado a favor da apacI – associação de pais e 
amigos das crianças Inadaptadas

No dia 28 de março, vésperas da 30.ª Noite de Fado a favor da 
aPaCI, cerca de 19 Companheiros do lions Clube de Barcelos, 
visitaram as instalações da associação de Pais e amigos das 
Crianças Inadaptadas.
No dia 29 de março aconteceu a 30.ª Noite de Fado a favor da 
aPaCI – associação de Pais e amigos das Crianças Inadapta-
das. mais uma vez, o lions Clube de Barcelos organizou e 
promoveu este evento, onde a solidariedade foi palpável e o 

calor humano encheu a 
sala. Foram muitos os ami-
gos (aproximadamente 
240) que aceitaram o con-
vite de ajudar a ajudar e, 
que fizeram com que esta 
tão nobre causa fosse um 
bocadinho de cada um de 
nós. esta foi uma grande 
Noite, não só por ter sido 
uma noite solidária que 
cumpriu com todos os 
seus objetivos, mas por-
que se ouviu fado. e este ano o fado veio pelas mãos da jovem 
fadista barcelense Carla Cortez que, acompanhada por bri-
lhantes músicos, deslumbrou o público que clamou por mais. 
assim se conheceu uma estrela que certamente brilhará no 
mundo do fado. Com estes ingredientes esta noite só poderia 
ter sido o sucesso que foi, sendo certo que todos os presentes 
fizeram jus ao lema deste ano lionístico “Solidariedade ativa”.
O presidente do lions – Filipe Oliveira e a Presidente da aPaCI 
– Dr.ª eduarda rego, agradeceram a tão expressive solidarie-
dade demonstrada, sinal da preocupação que a sociedade 
barcelense tem com a sua comunidade.

abril é o mês da família e dos amigos” do Lions clube Inter
nacional

No âmbito de uma iniciativa internacional, “abril é o mês da 
família e dos amigos” do lions Clube Internacional, o Clube 
de Barcelos realizou, na sexta feira 4 de abril, um Chá Solidá-
rio em que se ouviu poesia e música. a escritora Bernardete 
Costa trouxe até nós algumas das suas criações e foi acom-
panhada pelos músicos Filipe Cruz (Guitarra Clássica), mário 
Patusco (Guitarra Clássica) e ana Patrícia Oliveira (Violino). Foi 
uma noite muita agradável, em que se celebrou a família e a 
amizade e onde, mais uma vez, a solidariedade aconteceu. Os 
fundos angariados reverteram na totalidade para ajudar uma 
família carenciada da cidade de Barcelos que já havia sido 
identificada pela associação Sócio-Caritiva Santa maria maior. 
Para além desta angariação de fundos, foram ainda entregues, 
nesta noite, um par de óculos graduados a uma criança de 7 
anos que havia sido diagnosticada num rastreio em Janeiro e 
que, passados três meses ainda não tinha óculos. esta história 
foi trazida ao conhecimento da direção do lions através do 
seu Presidente Filipe Oliveira, pela mesma associação supra. 
a partir desse momento, não foram precisas mais do que 24 
horas para que a situação fosse resolvida e o menino tivesse, 
finalmente, os óculos de que necessitava,uma vez que o seu 
rendimento escolar já estava a ser prejudicado. assim se cum-
priu mais um evento solidário, e com ele a missão que o lions 
Clube de Barcelos traça ano após ano.

entrega de donativo

No passado dia 22 de abril procedeu-se à entrega do cheque 
no valor de 200,00 € (duzentos euros), produto do Chá Soli-
dário, realizado a 4 de abril no âmbito da iniciativa “abril é o 
mês da família e dos amigos”, à família carenciada identificada 
pela associação Sócio-Caritativa Sta maria maior de Barcelos. 
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maio, o GrUPOTICO, S.a. 
doou 100 óculos de sol 
novos ao lions Clube de 
Barcelos. Os óculos doados 
serão agora enviados para a 
Governadoria do Distrito 115 
CN a fim de serem distribuí-
dos por países em vias de 
desenvolvimento.

    

30.ª Noite de Fado  entrega do cheque à apacI

No dia 27 de maio, na sede do lions Clube de Barcelos, foi 
entregue pela Direcção do Clube à Presidente da aPaCI um 
cheque no valor de sete mil e setenta e cinco euros, resultante 

do apuramento 
de contas da 
30.ª  Noite de 
Fado a favor da 
a Pa C I .  e s t e 
evento decorreu 
no passado dia 
29 de março e 
foi um sucesso 
a  t o d o s  o s 
níveis.

LIONs cLube de casteLO braNcO

O lions Clube de Castelo Branco fez a oferta de 22 pares de 
óculos a estudantes carenciados e cerca de 350 peças de ves-
tuário novo a uma instituição de caridade do concelho de 
Oleiros.
Na  assembleia de jantar,  que teve lugar no dia 23 de abril,  
foi proferida pelo Dr. Jorge monteiro, Cordenador da UlS de 
Castelo Branco, uma palestra  sobre a Diabetes. 
No dia 21 de maio, no lar major rato, em alcains, teve lugar 
um rastreio a 22 pessoas.

LIONs cLube de cOImbra

Lc coimbra apoia famílias alimentando quem precisa

O lions Clube de Coimbra fez a entrega de dois cabazes da 
atividade ”alimente quem precisa”, levada a efeito na Junta 
de Freguesia de Santa Clara/Castelo Viegas e na Junta de Fre-
guesia de Santo antónio dos Olivais, a duas famílias sinaliza-
das pelos respetivos serviços sociais. Na sua assembleia de 
abril concretizámos um donativo em dinheiro e em géneros 
alimentícios para a CaSa - Centro de apoio ao Sem abrigo - 
Delegação de Coimbra, representada nessa assembleia pela 
Drª Paula manuela Santos

ainda durante o mês de abril efetuámos a entrega de um 
enxoval para o pequeno Tiago, na maternidade Daniel de 
matos, a um jovem casal em início de vida, no desemprego e 
com muitas dificuldades financeiras. O enxoval era composto 
por um ovo, produtos de higiene, brinquedos, fraldas e roupa. 
Foi por indicação da Coordenadora do Serviço Social daquela 
maternidade que o casal foi sinalizado, tendo na sua presença 
sido entregue o enxoval pelas Companheiras Helena marques 
e Helena Furtado. a organização do evento, ficou a dever-se 
ao Cl antonino Silvestre que foi profissional médico daquela 
Instituição.

Lc coimbra ao serviço da cultura

em março e abril a cultura teve um papel preponderante. 
Homenageámos o nosso muito amigo pintor Pedro Olayo 
filho, que nos presenteou com as suas singulares obras de 
arte e que generosamente também nos proporcionou momen-
tos únicos musicais. em abril contámos com a presença da 
pintora e nossa amiga maria Guia Pimpão bem como da nossa 
Companheira Natércia Pinto através da exposição de pinturas 
e joias “Cumplicidades”. em março, tradicionalmente dedica-
mos a opção gastronómica da nossa assembleia à lampreia, 
pelo que este ano repetimos a possibilidade de todos sabo-
rearem este ciclóstomo de água doce.

  

Lc coimbra admite novo sócio

Integrado no “Programa de revezamento mundial de almoços 
lions”, de abril, realizámos a nossa assembleia, onde reunimos 
as nossa famílias e amigos dos leões, no Hotel D. luís em 
Coimbra. Nesta assembleia, brilhantemente dirigida pelo Cl Gil 
Patrão admitimos um novo sócio, o Cl Filipe leite e que teve 
como padrinho o nosso DG eugénio leite. ao novo sócio dese-
jamos um futuro de grande sucesso no nosso movimento.
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LIONs cLube de espOseNde

em abril, no mês da Família, visitamos a aSCra – associação 
Social Cultural e recreativa de apúlia, uma instituição sem 
fins lucrativos, sedeada em apúlia, a única entidade do con-
celho de esposende que acolhe crianças em situação de risco. 
Para além da visita às instalações e das brincadeiras com as 
crianças da instituição, presenteamo-las com ovos da Páscoa, 
ganhando alguns sorrisos.
em maio, exibimos o filme português “Gaiola Dourada”, no audi-
tório municipal de espo-
sende,  cu jas  verbas 
angariadas reverteram, na 
totalidade, para o Banco 
de medicamentos para 
Idosos Carenciados do 
Concelho de esposende, 
projecto que tem sido 
desenvolvido no decurso 
deste  ano l ion ís t ico 
2013/2014.
Celebramos, também, em 
maio, o 27.º aniversário, 
do nosso clube, com a 
presença do Governador Jorge Coutinho, das autoridades 
locais, nomeadamente, o Presidente da Câmara municipal de 
esposende, Benjamim Pereira e a representante dos Bombei-
ros Voluntários de esposende, maria Ferreira, bem como com 
a presença de outros clubes lions, como o lions Clube de 
Barcelos, Viana do Castelo, Vila Praia de Âncora, Ponte de lima 
e Vila Nova de Famalicão. a par da festa, foram entregues os 
pin´s aos companheiros admitidos em Outubro e Dezembro e 
admitido um novo sócio, o companheiro Filipe Passos, empre-
sário. Os companheiros Fernando Fonseca e manuel Peres 
Filipe, ao serviço do lionismo, há 25 anos, também foram 
galardoados com os prémios Chevrons.
Colaboramos em campanhas de angariação de fundos da 
associação Portuguesa de Cardiologia e, para finalizar o mês, 
na campanha de recolha de alimentos, em hipermercados 
locais, do Banco alimentar Contra Fome.

LIONs cLub estOrIL paLácIO

campanhas de angariação de 
alimentos

No âmbito do atividades pla-
neadas para este al, tiveram 
lugar campanhas de angariação 
de alimentos para ajudar alunos 
carenciados no agrupamento de 
escolas Ibn mucana.

colaborámos coma cm de cascais no projeto O2 de reflores
tação da serra de sintra

P l a n t á m o s 
naquela área 87 
árvores (medro-
nheiros e azi-
nheiras)  que, 
agora, devemos 
manter...
O Projeto O2 de 
reflorestação da 
Serra de Sintra 

tem como objetivo reflorestar a serra de Sintra com espécies autóc-
tones, como a azinheira e o medronheiro, e cuidar desse plantio. 
O lCeP aderiu a este projeto ambientalista como forma de estrei-
tar laços internos e externos colaborando com a comunidade.

rastreios de visão...cola
boração com a empresa 
Opticália...

No dia 20 de maio reali-
zou-se um raSTreIO 
ÓPTICO no agrupa-
mento de escolas Ibn 
mucana (e repetido na 
escola Salesiana de 
manique)...para alunos 
d o  7 º  a n o .  Fo i  u m 
sucesso que os lIONS partilham com a empresa OPTICÁlIa!!!

LIONs cLube de guImarães

No dia 10 de maio a  Cl Isabel abreu, assessora dos Serviços 
lionísticos para Crianças e o Clube, organizaram uma Confe-
rência cujo tema foi: “Parentalidade Positiva: das Políticas ao 
apoio às famílias e à criança”.
Teve como Palestrante a Professora Doutora ana Tomás de 
almeida da Universidade do minho. esta teve lugar no Salão 
Nobre da Pousada de Santa marinha em Guimarães. após 
uma reflexão e diálogo sobre o tema, nada melhor para ter-
minar com um bom e agradável lanche.

Campanha de Angariação de Leite

Reflorestação de Sintra

Técnicas da OPTICÁLIA
a realizarem o rastreio...
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LIONs cLube de Leça da paLmeIra

vIII torneio de sueca

No mês de abril o Clube iniciou o seu VIII Torneio de Sueca 
cuja receita reverterá a favor do Centro Franciscano de Pasto-
ral e acção Social de leça da Palmeira.

LIONs cLube LIsbOa beNFIca

O lions Clube lisboa Benfica, com a colaboração da Junta de 
Freguesia de Benfica e o apoio muito importante do Instituto 
Optico através da sua Optometrista maria João Vasconcelos, 
realizou no dia 3 de maio um rastreio da Visão.
O clube perdeu no dia 4 de maio uma das suas fundadoras, a 
Cl maria do Carmo rodrigues, que residia atualmente nos 
Canhas - Ponta do Sol / madeira. Deixou-nos no Dia da mãe, 
ela que foi uma mãe e Companheira para tantos. O lionismo 
perdeu nessa data uma verdadeira lION.
O lClB continua a entregar  4 Bolsas de estudo mensais a 
jovens carenciados e a apoiar e acompanhar alunos com difi-
culdades de aprendizagem. 
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, gaz e água  a casal 
desempregada. entrega de enxoval a bebé no valor de 100€ .
Contribuição de peças para enxoval de bebé, organizado pela 
conferência de S. Vicente de Paula (60,00€). Contribuição a 
rapaz desempregado para pagamento de renda de um quarto.
Donativo de roupa à legião da Boa Vontade (60,00€ 1 H)
No âmbito do Projeto Pêra tem vindo a ser feito voluntariado 
semanalmente, em associação como a legião da Boa Vontade, 
a sem abrigos e outras famílias carenciadas.Foram dados 
donativos a sem-abrigo (50,00€) e à a.P.a.m. associação de 
apoio à mãe Solteira, que tem a seu cargo 120 crianças 
(12,00€/mês). 
mantém-se as contribuições mensais a várias associações de 
apoio à comunidade (Obra de S. Vicente de Paulo, lar da Sãozinha, 
na abrigada alenquer, ajuda à Comunidade Vida e Paz, associação 
de Portuguesa  de amigos de raoul Falerau –leprosos). 
No âmbito do Projeto Banco de leite continua a  ser entregue  
mensalmente  leite, croissants e papas, Nestum e Cerelac, ao 
Centro Social e Paroquial Nossa Senhora mãe de Deus, alto 
da Cova da moura (Centro Infantil São Gerardo), a qual pro-
tege e acolhe 60 crianças dos 5 meses aos 6 anos de idade ( 
60,00€ - 10 H).
No âmbito do Projeto Preservar a Visão teve lugar uma ativi-
dade destinada à população de Benfica, organizado pelo clube 
com apoio da Junta de Freguesia de Benfica e do Instituto 
Ótico de lisboa (colaboração da Optometrista maria João 
Vasconcelos). Foram rastreadas 20 pessoas no sábado dia 3 
de maio as quais foram reencaminhadas para a mesma Ótica 
Continua, também o trabalho de docência na Universidade da 
Terceira Idade  na marinha Grande e que se desenvolve no 
âmbito da Cultura.

projecto  preservar a visão 

É dada assistência e apoio a Doentes, através de ações de 
acompanhamento a doentes e a pessoas idosas, realização de 
consultas de gastroentrologia. 
Continuam a ser recolhidos óculos usados para envio entrega 
na Sede dos lions Clube para serem redirecionados para 
posto de ponto de reciclagem dos mesmos (em espanha).
Foi feito como habitualmente o peditório para a Fundação 
Portuguesa de Cardiologia, em Sintra. 

LIONs cLube LIsbOa NOrte

a presidente do lions Clube lisboa Norte, Isabel Cupertino, 
entregou, no dia 16 de abril, dois sacos de roupa de criança e 
adulto, agasalhos, no total de 20 Kg, assim como um peluche 
para criança,à Irmã Deolinda, da Obra Social do Bairro 6 de 
maio, na Damaia, para serem entregues a famílias carenciadas 
que a Obra protege. esta acção do lisboa Norte, pretendeu 
dar um fio de alegria nesta Páscoa de 2014. 
a presidente do lions Clube lisboa Norte, Isabel Cupertino, 
organizou uma Sessão de Poesia na escola Básica 2, 3 eugénio 
dos Santos , em lisboa, para alunos do 9o ano, no dia 08 de 
maio de 2014.
Foram lidos e debatidos vários poemas da autora, tendo 
havido uma grande participação dos discentes.
a Sessão de Poesia  foi acompanhada pelo violinista João 
Canto e Castro, que abrilhantou o momento.
estiveram ainda presentes, vários Professores e a Compa-
nheira elvira mateus.
esta Sessão culminará com a elaboração de um opúsculo, com 
poemas da autora e dos alunos.
Iniciativa de cariz cultural que, pretendeu também uma apro-
ximação dos alunos e docentes, ao movimento lion.
a Presidente do lions Clube lisboa Norte, Isabel Cupertino, 
fez , em 01 de Junho de 2014, Dia mundial da Criança,entrega 
de dois sacos de brinquedos para as crianças necessitadas, à 
Irmã Deolinda rodrigues,missionaria Dominicana, que está à 
frente do Centro Social Bairro 6 de maio, na Damaia.
este Centro Social, ajuda há quase trinta anos, famílias com 
grandes  carências e acompanha o crescimento das crianças 
que nascem no seio dessas mesmas famílias.

Um aluno declamando, acompanhado ao violino por João 
Canto e Castro
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mérito dos lions à D. maria Serrano pela sua actividade social 
em geral em matosinhos de grande relevo, nas últimas 5 déca-
das. este Galardão foi-lhe atribuído, conforme regulamento 
do Cidadão do ano em vigor no Clube. 
Nesse mesmo Jantar foram empossados dois novos Compa-
nheiros.

projecto de remodelação total das antigas instalações na rua 
roberto Ivens do Lar da santa cruz

está em curso a elaboração de um projecto de remodelação 
total das antigas instalações na rua roberto Ivens do lar da 
Santa Cruz. Neste momento as suas 16  utentes encontram-se 
instaladas num edifício provisório. as antigas instalações, que 
ainda funcionam como armazém, encontram-se extrema-
mente degradadas e com problemas graves de segurança. 
este projecto, em fase de elaboração, espera-se que venha a 
ser financiado pela Fundação lions de Portugal, pela Fundação 
Internacional, pela Câmara municipal de matosinhos e por 
outros fundos a angariar pelo Clube na Comunidade Civil. este 
projecto está a ser executado por dois Companheiros com a 
ajuda de seus filhos engenheiros Civis. Um cálculo provisório 
aponta para um orçamento de cerca de 100.000,00 euros. 

universidade sénior Florbela espanca

Exposição de Registo de Azulejos  (USFE)

a Universidade Sénior Florbela espanca promovida e gerida admi-
nistrativa e pedagogicamente pelo Clube consta de folha anexa. 
O l C matosinhos participa na Direcção (participação diária de 
3 sócios) no Conselho Fiscal (3 sócios) e no Corpo Pedagógico 
(4 sócios) e a USFe encontra-se em pleno funcionamento há 
6 anos consecutivos, em resultado de uma colaboração entre 
o Clube e a associação empresarial de matosinhos que parti-
cipa da Direcção e do conselho Fiscal e também – sobretudo 
nos dois primeiros anos. Com o financiamento de obras e a 
aquisição de equipamento, da Câmara municipal de matosi-
nhos., cujo Presidente é também Presidente da assembleia 
Geral da associação Cultural Senhor do Padrão, que tem por 
únicos sócios, precisamente  as três Instituições aqui referidas. 
a actividade da USFe tem-se revelado extremamente frutífera 
na comunidade local, tendo inscritos no ano em curso mais 
de 120 alunos que para além da frequência da sua actividade 
curricular, participam em grande número em actividades de 
Teatro e Dança, com um transbordante entusiasmo. O lions 
Clube de matosinhos espera vir a integrar alguns alunos da 
USFe no seu quadro de sócios que se mostrem com maior 
capacidade e disponibilidade para SerVIr.

LIONs cLube de LOuLé

O lions Internacio-
nal Club em loulé 
acabou o ano lionís-
tico com um balanço 
positivo. Tivemos o 
prazer de admitir 5 
novos membros, 
contando agora com 
um total de 23 mem-

bros ativos, inseridos em diversos projetos de solidariedade 
na região algarvia, cujas necessidades são evidentes.
O último projeto envolveu o centro hípico “Pine Trees riding 
Centre”. No dia 25 de maio tivemos o prazer de entregar um 
cheque no valor de 500€ a rosemary para fazer face às des-
pesas de transporte e para o acompanhamento de duas crian-
ças com deficiência no centro hípico, durante de um ano.
Outro projeto em desenvolvimento que precisa de apoios 
financeiros frequentemente, visa assegurar o pequeno-al-
moço nas escolas a crianças com dificuldades económico, e 
doações anuais de 2000 euros para o Centro Comunitário de 
loulé, com o objetivo de oferecer refeições a 500 pessoas. 
Para a escola de Invisuais de Faro, o nosso  clube juntou-se 
ao lions Clube de Vilamoura, tornando possível a implemen-
tação de uma cozinha adaptada aos alunos desta instituição.
Todas as nossas atividades têm objetivos específicos e para 
isso pretendemos angariar fundos para colmatar as várias 
necessidades da região. 
Um dos nossos eventos mais recentes  de grande sucesso foi 
a visita à quinta Von rosen com um almoço em Santa luzia e 
a festa anual “Garden Party” será no dia 15 de Junho na casa 
dum dos nossos membros, com o objetivo de angariar fundos 
para os vários projetos. Um outro evento da agenda é o tor-
neio de golfe no Pestana Vila Sol.

LIONs cLube de matOsINhOs

galardão de mérito dos Lions à d. maria serrano

Entrega do Galardão de “Cidadão do Ano

Durante o Jantar do 47º aniversário do clube, com a presença 
de numerosos lions Clubes visitantes e com a presença do 
Governador do Distrito 115C/N, foi entregue o Galardão de 
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acrescentando: “saber que, mesmo remando contra a maré, o 
nosso trabalho continua a ser necessário, é gratificante”.

recorde-se que o lions Clube de mealhada instituiu em 2007 a 
atribuição dos galardões “Instituição do ano” e “Cidadão do 
ano” com o objetivo de homenagear, respetivamente, institui-
ções e cidadãos que se tenham distinguido por atividades, 
iniciativas ou contribuições beneméritas que, de modo algum, 
tenham contribuído para um maior bem estar social, material, 
moral e cultural da comunidade mealhadense.
a homenagem foi testemunhada por familiares e amigos dos 
homenageados, entidades lionisticas (nomeadamente o Governa-
dor do Distrito 115 Centro Norte e o presidente do Conselho Nacio-
nal de Governadores Gaspar albino) e representantes de vários 
clubes do país (Oliveira de azeméis, Porto, Ilhavo, aveiro, Águeda, 
anadia, Vagos, Vila Nova de Famalicão, Viana do Castelo).
a seguir à cerimónia, teve lugar um almoço de confraterniza-
ção nas Portas de Coimbra, na mata do Bussaco, com a parti-
cipação dos convidados do clube.

LIONs cLube dO mONtIJO

O lions Clube do montijo desenvolveu durante o mês de abril 
as seguintes atividades:
Do rastreio visual, que o lC de montijo realizou em janeiro de 
2014, aos alunos do 1ºano do 1º Ciclo do ensino Básico das 
escolas do Concelho de montijo, foram detetados alunos com 
problemas visuais dos quais 30 eram carenciados. a lista des-
tes alunos foi entregue no Gabinete de ação Social da Câmara 
do montijo que depois os encaminhou para o Instituto Óptico 
do montijo. após serem observadas chegou-se á conclusão 
que 16 necessitavam de usar óculos. em 4 de abril procedeu-
se à entrega dos óculos aos alunos acima mencionados. Onze 
pares de óculos foram financiados pela Junta de Freguesia de 
montijo/afonsoeiro e pelo Instituto Óptico, quatro pares foram 
financiados pelo lC de montijo e um par pelo lC de montijo 
e Junta de Freguesia de Canha.
Foram também entregues cinco pares de óculos a cinco adultos 
carenciados, ao abrigo da parceria estabelecida entre o Instituto 
Óptico de montijo, o lC de montijo e a Câmara municipal.
O lC de montijo reuniu-se no dia 11 de abril para uma assem-
bleia de jantar, em que contou com a presença de vários con-
vidados. Nesta assembleia tomaram posse dois novos sócios 
e tivemos um palestrante, o Deputado da assembleia da 
republica Dr. Pedro marques, que nos falou sobre o tema: “ 
Sustentabilidade e reforma da Segurança Social”.

LIONs cLube da meaLhada

Lions homenageou machado Lopes e associação escolíadas 

O lions Clube de mealhada homenageou o arqueólogo 
machado lopes e a associação escolíadas, com a entrega dos 
galardões “Personalidade do ano 2013” e Instituição do ano 
2013”. a cerimónia decorreu, no sábado, no Convento de Santa 
Cruz, na mata do Bussaco.
a entrega dos galardões foi precedida de uma apresentação 
dos homenageados. Na oportunidade, Isabel moreira, que fez 
a apresentação da associação escolíadas, destacou o facto da 
associação ter realizado, até ao momento, 25 edições do fes-
tival escolíadas, realizando, desde 1990, mais de 250 espetá-
culos, que envolveram mais de 35 mil alunos e professores, 
de 34 escolas de 23 concelhos (dos distritos de aveiro, Castelo 
Branco, Coimbra e Viseu), e que foram vistos por mais de 15 
mil espectadores por ano em média.
O elogio de machado lopes foi feito por armando martinez, 
escultor Galego.

responsável pelo 
museu etno-arqueo-
lógico da Casa rural 
Quinhentista (Pampi-
lhosa), durante 30 
anos, foi ainda fun-
dador do museu do 
Porco .  autor  de 
várias monografias e 
de livros, é membro 

de honra e fundador de diversas associações nacionais e 
estrangeiras, agraciado com várias medalhas e com um voto 
de louvor atribuído pela Câmara municipal de Coimbra em 2011. 
mais recentemente, foi agraciado com a medalha “Vermeil” 
(prata dourada) pela “Société d´encouragement au Bien”, de 
Paris, que reconhece o “empenho e o devotamento à causa 
cívica e à cultura pelo menos durante 20 anos”.
Na cerimónia, o presidente do lions Clube de mealhada, Car-
los Pinheiro, agradeceu à Câmara municipal da mealhada e à 
Fundação mata do Bussaco “o apoio na realização da festa” e 
destacou os principais projetos do Clube mealhadense: o 
apoio escolar a crianças carenciadas e a reconstrução de casas 
de famílias desfavorecidas.
Projetos elogiados depois pelo Governador do Distrito 115 
Centro Norte de lions Clubes, Jorge Coutinho.
Quer machado lopes quer a associação escolíadas, represen-
tada por miguel Pereira e mariana Couto, se mostraram sen-
sibilizados com a distinção.
“a chave para um procedimento de bem é viver-se uma vida 
que mereça ser lembrada, pondo sempre o futuro atrás, nunca 
o entregando à providência”, disse machado lopes no discurso 
de agradecimento, acrescentando “nunca sacrifiquei convic-
ções, nunca roubei o espaço a ninguém, nunca recusei a luz, 
nunca estagnei em cisterna, nunca multipliquei defeitos, nunca 
quis ser massa amorfa, própria para tudo e boa para nada”.
“Saber que não estamos sozinhos numa luta constante pela arte 
e pela cultura na educação mantém-nos vivos”, afirmou, por sua 
vez, miguel Pereira, em representação da associação escolíadas, 
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até 30 de maio foram rastreados 264 alunos. Dos alunos 
observados detetaram-se 28 casos de crianças carenciadas, 
escalão a, com problemas visuais. Uma destas crianças foi 
encaminhada para uma consulta oftalmológica num hospital 
de lisboa.Às restantes 27 crianças foi atribuído um vaucher 
que lhes permite levantar os óculos e lentes, gratuitamente, 
na Opticália em montijo. 

gala solidária do Lions clube de montijo a favor do programa pera

No sentido de contribuir para o Programa de reforço alimen-
tar de cerca de 100 alunos da escola Joaquim Serra e agrupa-
mento de escolas Don Pedro Varela, e a pedido do Presidente 
do lCm, João Paulo Dinis, reuniram-se no Cine Teatro Joaquim 
de almeida para a realização desta Gala: o Coro Infantil e a 
Companhia de Dança do Crame; o “Grupo Coral do montijo”; 
Titus Isfan (em guitarra clássica); elsa Gomes e Cândido Fer-
nandes (com Fado ao piano) e o “Portuguese Bass  Quintet”.

LIONs cLube de paçOs de FerreIra

Durante o mês de Fevereiro o Clube efectuou as seguintes 
Colheitas de Sangue:
Dia 01 – Sanfins, com a presença de 96 Dadores.
Dia 08 – eiriz, com a presença de 65 Dadores.
Dia 10 - Hospital Santa Casa da misericórdia, com a presença 
de 29 Dadores.
Dia 15 – Frazão, com a presença de 67 Dadores.
Dia 24 - Hospital Santa Casa da misericórdia, com a presença 
de 42 Dadores.
TOTal mÊS FeVereIrO/2014 –  299 DÁDIVaS De SaNGUe

LIONs cLube das FLOres  pérOLa dO OcIdeNte

doze anos do Lions clube pérola do Ocidente

No dia 1 de maio, o lions Clube Pérola do Ocidente comemorou 
o seu 12º aniversário. O evento teve lugar no restaurante Hotel 
Café em Santa Cruz das Flores, no decurso de um jantar, animado 
pela alegria contagiante dos companheiros e seus convidados.
Devido ao cancelamento do voo Sata, não pudemos ter entre 
nós os companheiros que, junto com o nosso governador, se 
deslocavam nesse dia à ilha para a viagem protocolar habitual 
do governador do Distrito 115. Habituados que estamos a 
estes revezes, resultado da nossa situação geográfica, come-
moramos o nosso aniversário apenas em família com ligeiras 
alterações de protocolo.

mais uma vez o lC de montijo, com o patrocínio da Firma Stec/
raporal, apoiou o Programa Pera doando à escola Poeta Joa-
quim Serra – 2,735Kg de fiambre, 1,010Kg de presunto rolado 
e 600 pacotinhos de leite com chocolate e ao agrupamento da 
escola Don Pedro Varela – 8,034Kg de fiambre, 1,108Kg de pre-
sunto rolado e 1200 pacotinhos de leite com chocolate.
No dia 29 o lC montijo participou na Feira da Saúde do agru-
pamento de escolas Poeta Joaquim Serra.

atividades de maio

No dia 9 de maio em 
S a n t o  I s i d r o  - 
Pegões, o lCm levou 
a cabo a plantação 
de 50 pinheiros.
No dia 10 participá-
mos na atividade da 
Divisão 9 “Prevenir 
Saúde”. esta ativi-
dade realizou-se no 
Novotel de Setúbal, 

das 9h às 12,30h, e nela foram realizados vários rastreios: 
audição, Visão, Glicémia, Colesterol, Tensão arterial e massa 
Corporal. Durante esta atividade decorreram, também, algu-
mas sessões de yoga. Às 13h realizou-se um almoço onde 
estiveram presentes alguns dos CCll dos clubes da divisão 9 
e outros. após o almoço o Dr. Pintão, Cl do lC de elvas, pro-
feriu uma palestra sobre o que é a Diabetes, como prevenir e 
tratar esta doença. 
Dia 23, o lC de montijo celebrou o seu XXII aniversário com uma 
assembleia de jantar em que contou com a visita oficial do Gover-
nador eugénio leite e a Cl Patrícia leite. 
estiveram, também presentes  vários 
PDGs, CCll de 11 Clubes e convidados.
O Past Governador Frederico Burney  
entregou à Cl ana Ferrão o “Prémio de 
excelência do Clube”do a.l. 2012/2013. 
Foi também entregue  a esta compa-
nheira o “Titulo de Companheira mel-
vin Jones”.

plano de saúde visual Lions/Opticália

O lC de montijo aderiu a este projeto e iniciou no dia 26 de 
maio o rastreio a todas as crianças do 7º ano de escolaridade, 
de todas as escolas do Concelho de montijo. este rastreio só 
terminará no dia 4 de junho. 
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Foram empossados cinco novos companheiros que proferiram, 
juntos com as suas madrinhas, junto às bandeiras, o seu com-
promisso solene. Foi também lido em voz alta e em uníssono 
com todos os companheiros presentes, o Código de Ética.
No final foi servido o bolo de aniversário depois de apagadas as 
velas e de se ter ouvido também o Parabéns a você da praxe.
a visita do nosso governador foi adiada para o dia 9 de junho. 

Formação Lionística

No dia 2 de maio, tivemos a alegria de partilhar momentos de 
aprendizagem com os companheiros PDG Nuno Ferrão e 2º. VDG 
Carlos manito Torres que orientaram uma sessão de formação lio-
nística - metas para o Nível Um do Programa Básico de mentorea-
mento, a cinco novos associados e a outros tantos membros do lC 
das Flores - Pérola do Ocidente e convidados, que teve lugar no 
auditório da Câmara municipal de lajes das Flores.
muita informação e um estímulo para que mais pessoas de 
boa vontade adiram á nossa causa, os nossos companheiros 
deixaram uma mensagem de esperança e de entusiasmo a 
todos os que já são e àqueles que queiram vir a ser lions.

LIONs cLube de pOmbaL  marquês de pOmbaL

baile de angariação de fundos, a favor da associação huma
nitária dos bombeiros voluntários de pombal

No passado dia 26 de abril o “lions Clube de Pombal - mar-
quês de Pombal”, levou a efeito um Jantar e baile de angaria-
ção de fundos, a favor da associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Pombal, a Direção do Clube agra-
dece o empenho e dedicação de todos os Companheiros e 
Companheiras, e está muito grata pela colaboração de toda a 
Comunidade Pombalense pelo êxito alcançado

LIONs cLube dO pOrtO

convívio e respeito pela Natureza 
No âmbito do serviço à comunidade, o lions Clube do Porto 
ofereceu um lanche na sua sede, às 22 crianças de um infan-
tário local, que lá conviveram e tiveram um tarde diferente.
Foi também entregue a cada criança o desenho da floresta, onde 
elas têm de assinalar as situações correctas e incorrectas que lá 
ocorrem. mais tarde, ao entregarem o desenho devidamente exe-
cutado, as crianças receberão de prémio um livro Porto editora.

acçãO LIONs em pOrtugaL

dia da mãe  “ a Liss for 
Your mother”

O lions Clube do Porto 
celebrou, no dia 4 de 
maio, o dia da mãe com 
as crianças de um infan-
tário da comunidade, 
entregando-lhes um marcador, um livro Porto editora e uma 
guloseima para oferecerem às mães. 

peditório da Fundação portuguesa de cardiologia delegação Norte

O lions Clube do Porto colaborou, como habitualmente, com 
a Fundação Portuguesa de Cardiologia Delegação Norte, no 
seu Peditório Nacional, requisitando 7 cofres, que se realizou, 
durante todo o mês de maio.

serviço à comunidade

No dia 20 de Junho faz a entrega de um diploma de frequên-
cia de  Iniciação  de língua  Inglesa e um livro  “Porto editora”  
às 22 crianças de um infantário local.

LIONs cLube de saNta marIa da FeIra

Durante os meses de março e abril o Clube efectuou 185 exa-
mes de rastreio de ambliopia de parceria com o Serviço de 
Oftalmologia do CHeDV – Hospital São Sebastião, em Santa 
maria da Feira.
Durante este período realizaram-se 900 horas de Serviço de 
Voluntariado no CHeDV – Hospital São Sebastião em Santa 
maria da Feira.

LIONs cLube da seNhOra da hOra

- No dia 13 de março levamos a efeito no Salão Nobre da Junta 
de Freguesia da Senhora da 
Hora a cerimónia de entrega de 
prémios aos participantes no 
Cartaz da Paz. Distribuímos cer-
tificados a todos os participan-
tes e prémios aos 3 melhores 
classificados e ainda 2 men-
ções Honrosas. este ano rece-
b e m o s  u m  t o t a l  d e  12 0 
trabalhos de 4 escolas da 
nossa Cidade.
- Nos dias 18 de março, 15 e 16 
de abril distribuímos cabazes 

de alimentos a 142 famílias, num total de 3.000 kg, no valor 
de 3.500€. 
- No dia 18 de março e no dia 15 de abril visitamos os utentes 
do lar Canto de encanto para uma sessão de leitura e convívio 
com os mesmos.

Entrega de prémios aos participantes 

no Concurso do Cartaz da Paz
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nador C/N, C/l Jorge Coutinho, o Presidente do lions Clube 
do Porto , Clube padri-
nho do nosso e ainda 
o Presidente do Conse-
lho Nacional de Gover-
nadores, C/l Gaspar 
albino.
Durante este jantar, 
admitimos um novo 
sócio de nome rui 
Pedro mota alves Pires 

e homenageamos a associação Juventude de Viana, a quem 
lhes foi entregue um quadro personalizado e relativo a esta 
homenagem.

entregamos prendas e diplomas a 3 alunos do Colégio do minho, 
desta cidade, por terem participado no concurso “Cartaz da Paz” 
e terem sido distinguidos e premiados pelo respetivo júri.
Fizemos também a entrega do prémio chave, enviado por 
lions Internacional à companheira Isaura martins, a quém 
ainda lhe foi entregue o prémio excelência pelo Seu ano de 
Presidente no a/l 2012/2013.
No final do jantar foram entregues pequenas lembranças às 
senhoras ali presentes, bem como distribuímos a nossa 
revista “ a NaU” que saiu exatamente naquele dia.

LIONs cLube de vILa dO pOrtO saNta marIa

convívio pascal com idosos 

lions Clube de Vila do Porto  promoveu, no passado dia 17 de 
abril, pelas 14H30, um convívio na Santa Casa da misericórdia 
de Vila do Porto, juntando os utentes desta instituição  com 
os utentes do  recolhimento   de Santa maria madalena. 
a animação esteve a cargo do Grupo Coral de Idosos da ilha 
sob a liderança do Cl  Filipe Bettencourt.

Convívio de Idosos

- Durante os meses de março e abril  ajudamos várias famílias 
em situação precária, pagando algumas despesas correntes. 

LIONs cLube de setúbaL

semana mundial da Imunização do 
sarampo  recolha de fundos: em 
comemoração à Semana mundial da 
Imunização, lCIF lançou um desafio 
de 30 dias para angariar US$ 1 milhão 
para a Iniciativa do lions Contra o Sarampo: Uma vacina salva 
uma vida. O lions Clube de Setúbal juntou-se a esta iniciativa 
e na reunião de 8 abril, angariou 95 euros. Foram entregues 
caixas de recolha de donativos no Novotel e na medisete, 
assim como a uma companheira.  

conferência dr. eugénio da Fonseca presidente da cáritas de 
setúbal sobre “solidariedade nos tempos actuais”: Na reu-
nião de jantar de 8 abril, o lions Clube de Setúbal teve o pra-
zer de contar com a presença do Dr. eugénio da Fonseca 
Presidente da Cáritas de Setúbal, que nos falou sobre “Soli-
dariedade nos tempos actuais”.

conscientização / educação sobre a segurança: Na “Semana 
da Segurança” no dia 28 abril será colocado um simulador de 
capotagem no pátio da escola luísa Todi para as crianças 
terem contacto com este equipamento. estão representadas 
todas as forças de segurança. entidade promotora é o lions 
Clube de Setúbal.  

Jogos do sado  Feira da pesca  workshop de pesca e pesca 
em alto mar, para jovens com deficiência mental: Integrado 
nos “Jogos do Sado 
- Feira da Pesca” 
l i o n s  C l u b e  d e 
Setúbal foi convi-
dado para estar pre-
sente como entidade 
parceira. No dia 25 
de abril vai desen-
volver um workshop 
sobre pesca no Parque de albarquel para os jovens com defi-
ciência mental da associação Portuguesa Pais e amigos do 
Cidadão Deficiente mental (aPPaCDm). No dia 26 de abril 
desenvolveu para os jovens com deficiência mental da asso-
ciação Portuguesa Pais e amigos do Cidadão Deficiente men-
tal (aPPaCDm) uma actividade de Pesca em alto mar. 

LIONs cLube de vIaNa dO casteLO

O clube festejou o 36º. aniversário

No passado dia 17 de maio, o Clube festejou o 36º. aniversá-
rio num jantar festivo no Hotel Flor de Sal nesta cidade de 
Viana do Castelo, onde estiveram presentes , além do Gover-
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Diretora de Sessão, Cl liliana Soares contou com a presença 
dos mais altos Dirigentes lionísticos, com representações de 
lions Clubes nacionais e internacionais, nomeadamente o 
lions Clube de roissy, com quem o Clube tem relações privi-
legiadas, destaque ainda para a presença do leo Clube de 
Famalicão e do Presidente do rotary Clube, a Câmara muni-
cipal de Vila Nova de Famalicão esteve representada pelo 
Vice-Presidente da Câmara, Dr. ricardo mendes. Os discursos 
da noite foram pautados por sólidos elogios ao trabalho 
desenvolvido pelo Clube desde a sua fundação, distinguindo 
a juventude e a capacidade de ação que o lions continua a ter 
na atualidade através de projetos com extrema validade 
social. a verba angariada através da Tômbola Solidária reali-
zada durante o evento reverterá precisamente para os vários 
projetos que o Clube abraça atualmente, procurando colmatar 
as necessidades emergentes da população famalicense.
No mês de maio iniciaram-se as visitas aos Parceiros do Pro-
jeto SImBa. as visitas de acompanhamento contam com a 
Participação dos Companheiros que fazem parte da Comissão 
do Projeto - Cl liliana Soares, Cl maria José abreu, Cl ale-
xandra Salgado, Cl Joaquim Vieira e Cl Vítor ribeiro, procu-
rando compreender o envolvimento das crianças inseridas no 
SImBa, conhecer as instituições que acolhem o Projeto e a 
dinâmica de trabalho das mesmas, efetuar os pagamentos 
inerentes às atividades, vivenciando de um modo discreto 
mas presente a transformação das utopias das meninas e 
meninos que estão no SImBa em doces realidades.
O Clube continua a “Colorir a Ideia” do cabaz alimentar as favor 
das lojas Sociais do nosso Concelho, campanha que decorrer 
em todos os Jantares mensais, contando com a imprescindível 
colaboração de Companheiros, amigos e Convidados.
Foi, precisamente, através de uma oferta efetuada por dois 
amigos que têm respondido afirmativamente ao convite do 
nosso lions Clube para estarem presentes nas nossas assem-
bleias mensais que se tornou possível colaboramos, uma vez 
mais, com a associação de Voluntariado Hospitalar do CHma, 
ePe Hospital São João de Deus, através do donativo de gar-
rafas de água, uma das necessidades referidas pela Direção 
do Voluntariado. a par desta oferta pontual, continuamos a 
colaborar com a associação através do financiamento de 
material orto protésico para Oncologia. 

cLube LIONs de vILamOura

O Clube lions de Vilamoura organizou no domingo 11 de maio, 
uma iniciativa de “ Prevenção de Diabetes”, que incluiu ras-
treios de diabetes, colesterol e tensão arterial.
a despistagem decorreu no mercadinho de Vilamoura e cons-
tituiu uma parceria entre o Clube de Vilamoura, a Farmácia 
Silva, pertencente à família de um dos companheiros do nosso 
Clube, e a academia Sénior de Vilamoura, núcleo da associa
ção vencer o tempo, associação para a prevenção e educação 
da saúde, cujo objetivo é promover uma maior dinamização 
intelectual, social, física e cultural da população sénior do 
algarve, apoiando uma intervenção continuada que contribua 
para a sua qualidade de vida.
Nesta acção foram rastreadas cerca de 70 pessoas.

Foram cerca de três horas de um convívio são e agradável, 
que veio quebrar a rotina do dia a dia destas instituições. 
É de realçar todo o empenho e dedicação à causa da terceira 
idade do  companheiro Filipe Bettencourt, que soube imprimir 
um ritmo próprio e adequado ao evento, além de todas as men-
sagens sábias e animadoras que foi transmitindo aos presentes.
No uso da palavra o presidente dos lions Clube, João Braga, 
fez questão de lembrar o objetivo primordial do Clube  de aju-
dar pessoas carenciadas da comunidade e afirmar que “ faz 
parte da ética lionista cultivar a amizade” e que este convívio, 
além de querer contribuir para uma Páscoa mais feliz,  teve 
também a intenção de levar a amizade dos sócios do Clube aos 
utentes, funcionários e dirigentes,  de ambas as instituições.
No final do evento o Clube presenteou todos os idosos  com 
o tradicional ovo de Páscoa.

convívio da primavera no dia 25 de abril

O lions Clube de Vila do Porto levou a efeito, no dia 25 de 
abril, um jantar que intitulou de  “Convívio da Primavera”, com 
o objetivo de  angariar fundos  para as ações  de solidariedade 
destinadas a pessoas carenciadas da comunidade.

Um aspeto do “Convívio da Primavera” 

O convívio teve a animação musical  dos conceituados artistas 
marienses ernesto Bica e roberto Freitas, e houve também 
lugar a uma palestra proferida pela companheira drª. Nélia 
Figueiredo, e uma vez que  era o dia  “25 de abril”, não deixou 
de abordar a efeméride, falando sobre  a  evolução histórica do  
regime político autoritário, autocrata e corporativista do estado 
Novo, que vigorou em Portugal durante 41 anos até ser derru-
bado  pelos chamados militares de abril, há quarenta anos.
Os marienses são um povo solidário e o presidente do Clube,  
João Braga, na abertura do convívio fez questão de enaltecer 
esta faceta muito própria dos ilhéus e ao mesmo tempo infor-
mar  quais eram os  objetivos deste evento, relembrando um 
pensamento muito lionístico da autoria do escritor latino ame-
ricano, recém falecido, prémio Nobel da literatura  em 1982,   
Garcia marquez,  o qual  dizia que “a  solidariedade é o amor 
em movimento”, e afirmando que era isto mesmo que estava 
acontecendo, ali, no Salão de Festas da Banda 15 de agosto.

LIONs cLube de vILa NOva de FamaLIcãO

O lions Clube de Vila Nova de Famalicão festejou, no mês de 
abril, o seu trigésimo sétimo aniversário, tendo o jantar come-
morativo decorrido num clima de extremo companheirismo. 
a sessão presidida pelo Cl Joaquim Vieira e dirigida pela 
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dIstrItO muLtIpLO LeO

e quaNdO se dá pOr eLa, está O aNO LeONístIcO a termINar. Parece que foi ontem que a aventura começou. mas sabe bem olhar 
para trás e perceber que o trabalho a que nos propusemos está à vista! Um Distrito mais organizado, mais funcional e 
com as portas abertas para o crescimento. Uma nova imagem capaz de suscitar a curiosidade a qualquer passante. Uma 
forma de atuar mais dinâmica e ambiciosa. a proximidade cada vez maior entre Distrito múltiplo e Clubes.
Para mim foi um ano muito especial porque, pela primeira vez, tive a oportunidade de conhecer os leos por todo o país. 
Os seus espaços. a sua comunidade. a forma como para ela trabalham. a vontade e a entrega com que o fazem. Com 
tudo isto conheci também novas realidades. Deparei-me com as diferentes dificuldades que cada um sente. apercebi-me 
das visões distintas que cada um tem sobre o movimento. e é muito bom conseguirmos que todos estejam predispostos 
a cooperar e a fazer crescer os leos de Portugal. 
No próximo ano, novos desafios se avizinham e é necessário conseguir manter o crescimento sustentado do Dm leo 115 
sem nunca descorar todo o trabalho que foi realizado até agora. Na minha opinião, a grande aposta deve cair sobre a 
formação leo. Desde sempre defendi que deve existir formação para os leos pelo menos uma vez por ano. O ideal seria 
até haver mais. até porque sem formação não é possível que o movimento cresça da forma que todos desejamos. Tem 
sempre de haver uma base para que os jovens possam aprender o que é ser leo. e, portanto, a formação conjugada com 
os momentos de amizade e companheirismo são muito importantes para atingirmos o grande objetivo do próximo ano 
leonístico. Crescer.
Caros Companheiros, aproveitemos todos estes momentos que os leos nos proporcionam. Sejamos felizes por ser leo. 
Porque, de facto, é algo muito bom. Para nós. Para a comunidade. Para todos.

Bem haja,

miguel morim
Vice-Presidente Dm 115 leo – al 13/14 

um distrito mais organizado, mais funcional e 
com as portas abertas para o crescimento 

Num evento conjunto do lions e do leo Clube de Vila Nova 
de Famalicão decorreu no passado dia 30 de maio o Jantar 
de Tomada de Posse de novos leos.
Diversas individualidades do leonísmo e lionísmo nacional, 
do município e da comunidade famalicense estiveram pre-
sentes no evento marcado por momentos de alegria e emo-
tividade, sendo pautado por discursos sentidos onde foram 
parabenizados os novos leos pela coragem que demonstram 
ao abraçarem os desafios inerentes a um Clube Social, com 
forte presença na vida das comunidades locais e mundiais.
Foram treze os novos sócios admitidos no Clube, tendo sido 
realizada também a cerimónia oficial de Tomada de Posse dos 
Dirigentes do leo Clube de Vila Nova de Famalicão para o 
próximo ano. Davide Fernandes, um jovem famalicense com 
forte capacidade de liderança será o Presidente do leo Clube, 
José eduardo Fonseca, neto de um dos Fundadores do Clube 
o saudoso Companheiro Heitor Fonseca, apresenta-se como 
Vice-Presidente, Jéssica Carvalho assume funções como 
Secretária e ana luísa Barbosa como Tesoureira. Uma Direção 
com excelentes qualidades de trabalho e com sólidos valores 
morais, que certamente assumirão um papel preponderante 
na vida do leo Clube, materializando as diretrizes de ação do 
mesmo, com vista ao desenvolvimento de ações na comuni-
dade famalicense à frente de uma grupo que demonstra 

imensa vontade de Servir, com dinamismo, motivação e com 
uma alegria contagiante.
este foi o culminar solene de algumas iniciativas que o Clube 
tinha vindo já a desenvolver desde a sua formação, um marco 
importante na caminhada leonística que este grupo de jovens 
famalicense se propõe a desenvolver na e para a comuni-
dade. Destacamos no seu Serviço atividades como “liberté”, 
colaboração na Campanha do Banco alimentar e presença na 
atividade leonística das Crianças.
Quarenta anos depois da revolução dos Cravos foi noite de 
“liberté”, o evento solidário promovido pelo leo Clube de Vila 
Nova de Famalicão decorreu no espaço do Chez Café Café, 
no centro da cidade, uma festa solidária cuja receita reverterá 
para o desenvolvimento de atividade leonísticas com crian-
ças. Uma vez que a área da infância é um dos principais 
enfoques de interesse assumidos pelos leos de Famalicão, o 
Clube procura que todas as crianças tenham acesso a 
momentos únicos de convívio e desenvolvimento biopsicos-
social, crescendo e interagindo socialmente de forma saudá-
vel. a Direção do lions Clube de Vila Nova de Famalicão 
fez-se representar por elementos da Direção, apoiando o 
recém-formado Clube, acreditando veementemente no seu 
valor e reconhecendo a capacidade de trabalho e inovação.
e foi precisamente nesta linha de ação que o leo Clube mar-

LeO cLube de vILa NOva de FamaLIcãO
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cou presença na atividade das Crianças que decorreu na Tocha, 
os Companheiros leos Jéssica Carvalho, Catarina lopes, 
Davide Fernandes e José eduardo Fonseca foram elementos 
fundamentais nesta experiência única e repleta de abraços, 
sorrisos, brincadeiras e felicidade, que transforma todos os 
anos um fim-de-semana intenso num sonho tornado realidade 
para muitas crianças em situação de vulnerabilidade social.
Não esquecendo que o leo Clube trabalha também para a 
comunidade, uma equipa de leos foi voluntária do Banco 

alimentar para a recolha de alimentos que decorreu nos dias 
31 de maio e 1 de Junho, procurando dar um pequeno contri-
buto para um grande projeto que cada vez assume maior 
importância para aqueles que nada ou pouco possuem.
Famalicão está cada vez mais ativo, acreditando que com base 
na parceria entre lions e leos se construirá um sólido e eficaz 
trabalho de Serviço à comunidade famalicense, não esque-
cendo os Projetos nacionais e internacionais que o leo e o 
lionísmo abraçam.  

Prémio nacional de Literatura LIONs de pOrtugaL
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edItOrIaL

Cl JOSÉ NaSCImeNTO

Neste aNO, muItas FOram as actIvIdades e Os mOmeNtOs sOLeNes cOmemOratIvOs dos 60 anos 
do lionismo em Portugal. Desde o aniversário do Clube mater, passando pela visita 
do 1º Vice Presidente Internacional Joseph Preston, às mais diversas actividades dos 
Clubes, tudo se conjugou para fosse marcante os 60 anos dos lions em Portugal a 
Servir por um mundo melhor.
É com inquietação que nos interrogamos se a revista correspondeu aos desejos de 
todos os intervenientes nestas comemorações. Se conseguiu dar cobertura condigna 
aos diversos eventos. 
apesar da implementação da regra que criou o Conselho editorial, dificuldades diver-
sas, não permitiram o  seu ideal funcionamento. 
embora não tenha sido possível ao editor responder positivamente aos vários con-
vites para os muitos eventos de norte a sul do país, que muito o honraram, foi muito 
gratificante e enriquecedor dar testemunho dessas actividades.
Pensamos que, ainda muito está por fazer para melhorar a versão portuguesa da 
revista lION. Torná-la mais atraente, com mais diversidade e riqueza de conteúdos, 
de forma a ser mais apetecível a sua leitura, será o desafio para o próximo editor.
agradeço reconhecidamente a ajuda e colaboração (durante estas seis edições), em 
primeiro lugar ao CC Gaspar albino, sempre disponível e carinhoso, aos elementos 
do Conselho editorial: DG Isabel moreira; Cl mário maia; Cl Tiago Sá-Carneiro, aos 
Governadores DG Jorge Coutinho e DG eugénio leite, ao Presidente do Distrito múl-
tiplo leo Bruno Soares, PDI Joaquim Borralho e PDI José ribeiro Gorgulho, Cl Car-
los Vieira (Presidente da Fundação lions de Portugal), PCC Jorge Ferreira (Presidente 
da aSIl), aos assessores do Distrito múltiplo e dos Distritos Norte e do Sul, assim 
como a todos os Clubes de Norte a Sul do País, incluindo as ilhas da madeira e dos 
açores.
a todos os leitores apresento sinceras desculpas por eventuais gralhas ao longo 
destas edições.
Obrigado a todos pelo Vosso Carinho e amizade.  

Um abraço fraterno e amigo

Cl José Nascimento

60 anos a servir por um mundo melhor
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cuLtura

O LION

Homem sensível e profundamente humano.
De uma singularidade minuciosa, dialogante consigo mesmo e com os outros e, como artista, com as coisas que o rodeiam.
No lions Clube de lisboa Tejo é um homem simples, modesto, ocultando-se em si mesmo. apesar de tudo vai com certeza 
figurar nos anais da cultura Portuguesa por direito próprio.
O fino e apurado trato entre todos os sócios do Clube, a amizade que os une converge num ambiente que se confina com 
o carisma do Companheiro real Bordalo.
as ofertas de algumas das suas obras para o Clube, que as leiloa-a, canalizando os seus fundos para as suas atividades 
é uma das suas características, que também o identifica como lION.  

real bordalo
PCC VITOr melO

O artIsta

artur real Bordalo da Silva (real Bordalo), nasceu em 
lisboa em 1925.
Cedo mostrou vocação para o desenho e para a pintura.
Os vários contactos que estabeleceu nos diversos 
empregos, resultaram num maior interesse pelas 
artes plásticas, o que o levou a inscrever-se na Socie-
dade Nacional de Belas artes.
Os vários prémios que lhe foram atribuídos são tes-
temunho do êxito obtido, o que o levou a dedicar-se 
inteiramente a esta atividade artística.
a sua primeira exposição individual a aguarela e pas-
tel foi no Casino da figueira da Foz (Salão Nobre) em 
1952, à qual se seguiu outra, em 1953, na Sociedade 
de Belas artes.
Incentivado tanto pelo público como pela crítica, o 
êxito alcançado justificou a sua integração no Grupo 
Português de aguarelistas e, mais tarde, no Grupo de 
artistas Portugueses.
Seguiram-se exposições e exposições em diversas cida-
des do país e do estrangeiro (madrid, Sevilha, lugano, 
Paris, estocolmo, rio de Janeiro, Nápoles, etc).
Tornou-se um dos grandes aguarelistas.
Dominando firmemente esta difícil técnica, cedo se 
afirmou, não se escusando aos tempos que vão desde 
os interiores dos templos com as suas talhas doura-
das, até à mais subtil atmosfera das suas paisagens.
Fascinado por lisboa, transmite-nos a sua alma, 
sendo por isso capaz de criar com esta nossa cidade 
uma relação de amOr.
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