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Nós sonhamos e nós alcançamos

Barry J. Palmer
Presidente de Lions Clubs
International

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 encorajamento 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 hábitos formam o seu carácter. O seu carácter forma o seu destino.

O presidente Palmet e Anne lêm a crianças numa escola da Austrália, um incentivo a literacia.

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 vossos 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
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O Dia do Jogo, Futebol e Inclusão
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 intelectual. O projeto divulgado “Missão: Inclusão” parceria entre
a Special Olympics e a Lions Clubs International (LCI), também 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 intelectual e de desenvolvimento. Sua Excelência o Presidente
Dr. Joyce Banda, um Lion, na República do Malawi apresentou o evento.
Altos funcionários do governo africanos de 12 países e
representantes de organizações de saúde e invalidez participaram no fórum. Como um parceiro global da Special
Olympics, LCI serviu como intermediário para convocar os
principais líderes Lions a estarem presentes.
O Estádio CIVO em Lilongwe, Malawi,

“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 organização dedicada a melhorar a vida das pessoas com deficiência intelectual. Em áreas de recursos limitados,
parcerias como “Missão: Inclusão” são essenciais para
quebrar as barreiras que levam os indivíduos com deficiência 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 possamos fortalecer as políticas sociais que agilizam os serviços 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 participaram 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 deficiência 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 trabalhar para criarem impacto em
“Missão: Inclusão” na vida de
crianças e adultos com deficiência intelectual a nível mundial.
Numa só voz as organizações
pedem por uma missão irrecusável: 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
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Lions de Wisconsin levam a visão aos dominicanos
por Eric Margules
Quando os Lions de Kenosha, Wisconsin, aterraram na República
Dominicana, fazia muito mais calor do que quando entraram 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 Dominicana, 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 Assistance 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 Dominicana, Emer e os seus colegas tinham examinado 1.200
pessoas, prescrito 900 receitas para óculos e 200 ordens
para tratamentos de especialidade.

O cirurgião Lion Dr. Stephen Slana e dois assistentes de
oftalmologia encarregam-se de corrigir os graves problemas 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 transcende 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.
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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 inesquecível, onde predominará o companheirismo, o divertimento 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 visitantes 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 Unidos 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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Candidatos para Segundo Vice Presidente
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.
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-Vontade 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 Murfreesboro Lions Club dede 1978. É Companheiro Melvin Jones Progressivo. A juntar às suas responsabilidades 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 comércio 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 Internacional 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 profissionais. 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 Woodham 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 EXGOVERNADOR 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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Zé do Pedal
Luta Contra as Barreiras Arquitectónicas no Brasil
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 Governadora do Distrito LA6 do Lions Clube Internacional Ceres
das Graças Ribeiro e posteriormente participou da XV Convenção 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 lançada em junho de 2008, durante a minha viagem num kart
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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 Câmaras 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, principalmente 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 diferente das pessoas com deficiências que não gere pena,
senão Igualdade - Dignidade – Respeito, pois apenas eliminando as barreiras
arquitetónicas e sociais que dificultam às pessoas deficientes 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, ambientalista 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.

Distrito Multiplo

As Pontes
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 professor 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
CC GASPAR ALBINO
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 primeiro 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. Apadrinharam 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, verificaramse 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 Companheiro 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 esplendor, com as luzes das cidades do Porto e de Gaia a reflectirem-se nas suas águas com as suas pontes a unir as duas margens: “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.
Comigo também foi assim quando, em Indianapolis, fiz o meu curso de Governador.

Gaspar Albino
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Distrito 115 centro norte

A necessidade de mudança de paradigma é
evidente e deve ser assumida por todos nós!
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 expressão 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, volunDG Jorge Coutinho
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, esperemos 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 intenções 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 desfavorecidas 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 Barcelos 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!
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Distrito 115 centro sul

Impulso do Lionismo para o Séc. XXI
medito sobre este ano lionístico
que agora se aproxima do seu terminus. Nada me impede, nem a mim nem aos membros 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 despedida. 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 inconfessáveis 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
DG eugénio leite
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 carenciadas 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 possibilidade 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 ineficácia 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, Projetos 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 movimento lionístico.
Agradecendo a todos, termino este ano lionístico levando uma enorme e engrandecedora
experiência humana.
Aqui, da ilha da Flores, freguesia mais ocidental da Europa,
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Fafe, terra minhota, recebeu
as Convenções Lions de 2014
A 45ª Convenção Nacional decorreu durante os dias 25, 26 e 27 de Abril

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 visitas do Minho” com a “Noite da Companheira”, em homenagem 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 simultâneo 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 convívio 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 representação oficial do DM 111 da Alemanha.
em Fafe.
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De seguida, o Presidente do Distrito Múltiplo Leo, Bruno
Soares, descreveu sucintamente como decorreu a Conferência 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 Convenções 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 Convenção 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 relativamente 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

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 Companheiros participantes nesta convenção, sendo por isso bastante 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 situação dramática que Portugal vive, apontando possíveis soluções 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 problemática 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 Centro 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 palestrante 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, director 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 aclamação da candidatura a Clube Organizador das Convenções 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 Convenção 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 votaram-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 Governadores (CNG) para o A.L. 2015/2016 – PDG Carlos Lopes (LC

Maio–junho 2014

LION

15

Distrito Multiplo
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 apresentação 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 Associação Internacional entregou diplomas de reconhecimento a
vários companheiros.

Finalmente, o Presidente do CNG, CC Gaspar Albino, agradeceu 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.
A Presidente do Lions Clube de Fafe Cristina Sousa entrega uma lembrança ao CC Gaspar Albino
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Fotos do CL João Pedro Silva

Distrito Multiplo
O Cartaz da Paz nas Convenções Fafe / 2014

Convenção Nacional de 2015, à semelhança do que acontece 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

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. Companheiro 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 proporcionou 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 alternativas 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 estabelecimentos de ensino, mas não podemos desanimar e devemos, 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 organizados, 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 Presidente do Conselho Nacional de Governadores, Companheiro P.D.G. Frederico Burnay: Por que não reservar na

PROCEDIMENTOS...
Não gosto de julgar pessoas que apenas consideram
defender o que é seu, pois esta é uma das características 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 organizações 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 renovação 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, liderança. 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
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Irmanação do Distrito 115 CS com os Distritos
LC2, LC3 e LC12 do Brasil
Jornadas da Amizade
No dia 22 de maio, os Lions do D115CS viveram um momento,
verdadeiramente especial, um Encontro com 47 Companheiros 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 regional de acordo com as comunidades locais.

Geraram – se ao longo do jantar, diálogos orientados por
encontro de irmãos em Lionismo, perguntas sobre atividades, sobre história portuguesa ou tradições. Os Companheiros 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 compromisso assumido na Convenção Internacional durante o
Seminário de Governadores – irmanar o D115CS com Distritos Lions do Brasil.
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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 plataformas 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 vieram 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

Distrito Multiplo

Irmanação do Distrito 115 CN com os Distritos
LC2, LC3 e LC12 do Brasil
tomou forma a vontade de cooperação e
intercâmbio Lionístico nascida na 96ª Convenção Internacional de Hamburgo entre os governadores Jorge Coutinho
(D115CN), José Carlos Stipp (LC2), Eduardo Jacob (LC3) e
José Maria (LC12).
Numa sociedade pautada pela colaboração interorganizacional como resposta à diminuição de recursos e ao crescimento 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 oportunidades 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.
No dia 26 de maio

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 direcção e gabinete e muitas comitivas de clubes.

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 iluminadas, uma moldura dinâmica e única num quadro ímpar
que se tornou esta cerimónia.

Após o ocaso a cerimónia formal iniciou com os hinos das
duas Nações irmãs. O DG Jorge Coutinho procedeu à abertura 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 presentes.
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 Movimento Lion, através da Irmanação dos nossos Distritos: “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.

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 terminando 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 expressando 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.

PDG Lucinda Fonseca

2013

O promissor trio de Francisca Tadeu, jovens flautista, guitarrista e percussionista, acompanhou o jantar e encerrou
o evento com músicas brasileiras e portuguesas em sintonia com o espírito de partilha e Companheirismo que norteou 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
cumpriu os seus programas, 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 passagem 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 Ludoteca 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 materiais, 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 prevenção a maior parte dos Clubes faz Rastreios nas comunidades, 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…
60 anos, cada Clube, do Minho aos Açores,

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 capazes, por isso apoiamos espaços e atividades que sublimem
a dignidade, a alegria, a utilidade de todos, independentemente 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 Floresta”, 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-Directores Internacionais de Portugal
!º Foto - PDI Joaquim Borralho;
2ª Foto - PDI José Ribeiro Gorgulho; 3ª Foto PDI Rui Taveira
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O Círculo de Past-Governadores (CPG)
Consciência crítica e
ética do Distrito Multiplo
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 comemorar 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 Lionismo não há elitismo, a não ser na entrega como procuramos 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 resposta aos problemas maiores do Lionismo Português, muitas 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 investigação, após o seu mandato.
O Governador, já no papel de Past-Governador (PDG), continua a ser um dos pilares da estrutura Lion, desempenhando
tarefas de assessor no Distrito, apoiando funcionalmente
Clubes ou Divisões, participando em novos projectos, moderando 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 considerar o CPG como a consciência crítica e ética do Distrito
Múltiplo, como facilmente se infere pela qualidade Lionística e dedicação dos que tiveram a iniciativa de o criar e
dos que se constituíram seus sócios fundadores. Infelizmente, 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 “Instituto Lion para a Visão” de que já ouvistes falar na Convenção 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 designação, importa sim, como pediu na altura aquela extraordinária mulher, “acender a luz àqueles que vivem na
escuridão”.
A veterania e a formação dos seus membros,
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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 completa conformidade com os seus perenes Objectivos.
De todos agradecemos essa cooperação; e a todos oferecemos a nossa total entrega.
Como disse um dia Winston Churchill: “Se alguém tem
alguns conhecimentos deixe que os outros também acendam as suas velas com eles”.
O Presidente do CPG
PDG Cipriano Pinto

ASIL - Associação de
Solidariedade Inter-Lions
A A.S.I.L., Associação criada para se dedicar a uma causa
que sendo altruísta e generosa também é Lionística, porque 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 Companheiras e Companheiros que nos deixaram para sempre.
Para além do apoio moral, a entrega monetária atempadamente aos beneficiários, geralmente bastante oportuno, 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 verificarse, 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 convida-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

acção lions em portugal

1.ª Feira da Saúde da Junta de Freguesia de Belém
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 Colinas, com o CL José Teles e vários companheiros, acompanharam, nesta Feira da Saúde, respetivamente os nossos dois

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 Fregueses 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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Jornadas de Saúde de Cascais
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.

SARAMPO - Desafio de 1 milhão de dólares da LCIF
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
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LIONS CLUBE DE VILA FRANCA DO CAMPO – AÇORES

Lealdade, Companheirismo, Serviço, Amizade
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, juntando-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 acompanhamento das pessoas com mobilidade reduzida, na distribuição das refeições e noutras tarefas associadas O entusiasmo
e alegria próprios da juventude contribuíram para a boa disposição de todos.

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 encontram 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

Serviço à comunidade
No final da festa, os companheiros e companheiras do Lions
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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 elementos 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 decoração 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.

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, PastGovernador Nuno Ferrão, Presidente de Região Paulino Amaral 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 Pediatria 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 compromissos 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 saudades, o nosso regresso ao aeroporto. De passagem, quiseram 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 simpatia, hospitalidade e amizade.
PAULINO AMARAL – Pres. de Região Açores

PAULINO AMARAL – PR. REGIÃO
CIDÁLIA SILVA – PR DIVISÃO 12
PEDRO BLAYER – PR DIVISÃO 11
Opticália nos Açores
O Protocolo celebrado
entre o LIONS DE PORTUGAL e a OPTICÁLIA já
beneficia crianças em
idade escolar nos Açores,
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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 homenagem 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 personalidade, como a “ânsia de saber cada vez mais”, o seu “carácter
humano”, mas também o seu pioneirismo em termos profissionais, 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, classificando 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 iniciativa 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 intervenção 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 centro 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 executivo municipal. Um facto por muito destacado ao longo do dia.
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LIONS CLUBE DA BAIRRADA

Rastreio da Visão às crianças do Pré-Escolar do Município de
Anadia

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-Presidente da Câmara Municipal Engº. Jorge Sampaio, Cª. Lion
P.D.G. Isabel Moreira , Drª. Rosa Tomás - convidada para proferir palestra sobre a Paz – , Diretores de Escolas, Professores,
jovens autores de “Cartazes sobre a Paz”, familiares e amigos
e companheiros Lions.

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

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 historiou a participação do Clube nesta actividade de Lions Internacional, 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 participação.
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 autoria sobre a paz e várias interpretações musicais a que não
faltaram piano, flauta, violino e guitarras.
Foram momentos de encantamento e alguns de grande emoção, que todos os presentes aplaudiram, fazendo votos de
reedição da iniciativa no próximo ano lionístico.

L. V.

LION

LIONS CLUBE DE BARCELOS
30.ª Noite de Fado a favor da APACI – Associação de Pais e
Amigos das Crianças Inadaptadas

Os quatro vencedores exibindo os diplomas que lhes foram atribuidos
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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, acompanhados de elementos do Lions Clube, percorreu todas as 29
instituições públicas e privadas, rastreando as crianças devidamente 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 ,tendo-se apurado 9,2 % de casos que necessitam de acompanhamento médico especializado, sendo intenção do Lions
Clube da Bairrada , acompanhar os casos de crianças provenientes 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.
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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 Inadaptadas. Mais uma vez, o Lions Clube de Barcelos organizou e
promoveu este evento, onde a solidariedade foi palpável e o
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calor humano encheu a
sala. Foram muitos os amigos (aproximadamente
240) que aceitaram o convite 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 porque se ouviu fado. E este ano o fado veio pelas mãos da jovem
fadista barcelense Carla Cortez que, acompanhada por brilhantes 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 solidariedade 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 Solidário em que se ouviu poesia e música. A Escritora Bernardete
Costa trouxe até nós algumas das suas criações e foi acompanhada 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 cumpriu mais um evento solidário, e com ele a Missão que o Lions
Clube de Barcelos traça ano após ano.

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€.

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 Solidário, 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.

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

Maio–junho 2014

LION

29

acção lions em portugal
Maio, o GRUPOTICO, S.A.
doou 10 0 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 distribuídos 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 todos os
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 vestuário 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.

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 momentos 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 dedicamos a opção gastronómica da nossa Assembleia à Lampreia,
pelo que este ano repetimos a possibilidade de todos saborearem este ciclóstomo de água doce.

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 Freguesia de Santo António dos Olivais, a duas famílias sinalizadas 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
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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 desejamos um futuro de grande sucesso no nosso movimento.

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

Campanhas de angariação de
alimentos
No âmbito do Atividades planeadas para este AL, tiveram
lugar campanhas de angariação
de alimentos para ajudar alunos
carenciados no agrupamento de
escolas Ibn Mucana.
Campanha de Angariação de Leite

Colaborámos coma CM de Cascais no Projeto O2 de reflores
tação da Serra de Sintra

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 concelho 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 Auditório Municipal de Esposende, cujas 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 lionístico
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 Bombeiros 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, empresário. 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.

Plantámos
naquela área 87
árvores (medronheiros e azinheiras) que,
agora, devemos
manter...
O Projeto O2 de
reflorestação da
Reflorestação de Sintra
Serra de Sintra
tem como objetivo reflorestar a serra de Sintra com espécies autóctones, como a azinheira e o medronheiro, e cuidar desse plantio.
O LCEP aderiu a este projeto ambientalista como forma de estreitar laços internos e externos colaborando com a comunidade.
Rastreios de Visão...cola
boração com a empresa
Opticália...
No dia 20 de maio realizou-se um RASTREIO
ÓPTICO no agrupamento de escolas Ibn
Mucana (e repetido na
E s c o l a Sa l e s i a n a d e Técnicas da OPTICÁLIA
Manique)...para alunos a realizarem o rastreio...
do 7º ano. Foi um
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 Conferência 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 terminar com um bom e agradável lanche.
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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 Pastoral e Acção Social de Leça da Palmeira.

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 BENFICA
LIONS CLUBE LISBOA NORTE
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 dificuldades 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 protege 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 atividade 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.
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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 Companheira 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 aproximação 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

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

O Lions Internacional Club em Loulé
acabou o ano lionístico com um balanço
positivo. Tivemos o
prazer de admitir 5
novos membros,
contando agora com
um total de 23 membros 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 despesas de transporte e para o acompanhamento de duas crianças com deficiência no centro hípico, durante de um ano.
Outro projeto em desenvolvimento que precisa de apoios
financeiros frequentemente, visa assegurar o pequeno-almoço 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 implementação 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 torneio de golfe no Pestana Vila Sol.

Mérito dos Lions à D. Maria Serrano pela sua actividade social
em geral em Matosinhos de grande relevo, nas últimas 5 décadas. Este Galardão foi-lhe atribuído, conforme Regulamento
do Cidadão do Ano em vigor no Clube.
Nesse mesmo Jantar foram empossados dois novos Companheiros.

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 extremamente 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)

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

A Universidade Sénior Florbela Espanca promovida e gerida administrativa 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 participa 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 Matosinhos., 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.
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LIONS CLUBE DA MEALHADA

acrescentando: “saber que, mesmo remando contra a maré, o
nosso trabalho continua a ser necessário, é gratificante”.

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 festival Escolíadas, realizando, desde 1990, mais de 250 espetáculos, 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-Arqueológico da Casa Rural
Quinhentista (Pampilhosa), durante 30
anos, foi ainda fundador do Museu do
Po r c o . A u t o r d e
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, Carlos 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, representada por Miguel Pereira e Mariana Couto, se mostraram sensibilizados 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 convicções, 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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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, instituições 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 Governador do Distrito 115 Centro Norte e o presidente do Conselho Nacional 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 confraternização nas Portas de Coimbra, na Mata do Bussaco, com a participação 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 destes 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 procedeuse 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 Assembleia de jantar, em que contou com a presença de vários convidados. 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”.

Publique as actividades do seu Clube na Revista LION Envie textos e fotos para
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Mais uma vez o LC de Montijo, com o patrocínio da Firma Stec/
Raporal, apoiou o Programa PERA doando à Escola Poeta Joaquim 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 presunto rolado e 1200 pacotinhos de leite com chocolate.
No dia 29 o LC Montijo participou na Feira da Saúde do Agrupamento de escolas Poeta Joaquim Serra.

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 Alimentar de cerca de 100 alunos da Escola Joaquim Serra e Agrupamento 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 Fernandes (com Fado ao piano) e o “Portuguese Bass Quintet”.

Atividades de maio
No dia 9 de maio em
Santo Isidro Pegões, o LCM levou
a cabo a plantação
de 50 pinheiros.
No dia 10 participámos na atividade da
Divisão 9 “Prevenir
Saúde”. Esta atividade 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, algumas 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, proferiu 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 Governador 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 companheira o “Titulo de Companheira Melvin 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.

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, comemoramos o nosso aniversário apenas em família com ligeiras
alterações de protocolo.
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Dia da Mãe “ A Liss for
Your Mother”

Foram empossados cinco novos companheiros que proferiram,
juntos com as suas madrinhas, junto às bandeiras, o seu compromisso 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.

O Lions Clube do Porto
celebrou, no dia 4 de
Maio, o dia da Mãe com
as crianças de um infantário 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.

Formação Lionística
Serviço à Comunidade
No dia 2 de maio, tivemos a alegria de partilhar momentos de
aprendizagem com os companheiros PDG Nuno Ferrão e 2º. VDG
Carlos ManitoTorres que orientaram uma sessão de formação Lionística - metas para o Nível UM do Programa Básico de Mentoreamento, 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

No dia 20 de Junho faz a entrega de um diploma de frequência 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 exames 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.

Baile de angariação de fundos, a favor da Associação Huma
nitária dos Bombeiros Voluntários de Pombal
LIONS CLUBE DA SENHORA DA HORA
No passado dia 26 de Abril o “Lions Clube de Pombal - Marquês de Pombal”, levou a efeito um Jantar e baile de angariação de fundos, a favor da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Pombal, a Direção do Clube agradece 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 infantário 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 executado, as crianças receberão de prémio um livro Porto Editora.
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- 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 certificados a todos os participantes e prémios aos 3 melhores
classificados e ainda 2 Menções Honrosas. Este ano recebemos um total de 120
trabalhos de 4 escolas da
Entrega de prémios aos participantes nossa Cidade.
- Nos dias 18 de março, 15 e 16
no Concurso do Cartaz da Paz
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.

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

nador C/N, C/L Jorge Coutinho, o Presidente do Lions Clube
do Porto , Clube padrinho do nosso e ainda
o Presidente do Conselho Nacional de Governadores, 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.

Conferência Dr. Eugénio da Fonseca Presidente da Cáritas de
Setúbal sobre “Solidariedade nos tempos actuais”: Na reunião de jantar de 8 Abril, o Lions Clube de Setúbal teve o prazer de contar com a presença do Dr. Eugénio da Fonseca
Presidente da Cáritas de Setúbal, que nos falou sobre “Solidariedade 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”
Lions Clube de
Setúbal foi convidado para estar presente como entidade
parceira. No dia 25
de Abril vai desenvolver um workshop
sobre pesca no Parque de Albarquel para os jovens com deficiência 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 Associação Portuguesa Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) uma actividade de Pesca em Alto Mar.

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.

LIONS CLUBE DE VIANA DO CASTELO

O Clube festejou o 36º. Aniversário
No passado dia 17 de Maio, o Clube festejou o 36º. Aniversário num jantar festivo no Hotel Flor de Sal nesta cidade de
Viana do Castelo, onde estiveram presentes , além do Gover-

Convívio de Idosos
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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 mensagens 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 ajudar 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 derrubado 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 informar quais eram os objetivos deste evento, relembrando um
pensamento muito lionístico da autoria do escritor latino americano, 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 comemorativo decorrido num clima de extremo companheirismo.
A sessão presidida pelo CL Joaquim Vieira e dirigida pela
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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 privilegiadas, destaque ainda para a presença do Leo Clube de
Famalicão e do Presidente do Rotary Clube, a Câmara Municipal 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 realizada 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 Projeto 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 Alexandra Salgado, CL Joaquim Vieira e CL Vítor Ribeiro, procurando 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 Assembleias 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 garrafas 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 rastreios de diabetes, colesterol e tensão arterial.
A despistagem decorreu no Mercadinho de Vilamoura e constituiu 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.

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

distrito multiplo Leo

Um Distrito mais organizado, mais funcional e
com as portas abertas para o crescimento
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

Leo Clube de Vila Nova de Famalicão
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 presentes no evento marcado por momentos de alegria e emotividade, 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 comunidade 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 comunidade. 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 crianças. 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 biopsicossocial, crescendo e interagindo socialmente de forma saudável. 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-
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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

Prémio Nacional de Literatura

40

LION

Maio–junho 2014

Alimentar para a recolha de alimentos que decorreu nos dias
31 de Maio e 1 de Junho, procurando dar um pequeno contributo 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 esquecendo os Projetos nacionais e internacionais que o Leo e o
Lionísmo abraçam.

LIONS DE PORTUGAL

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

EDITORIAL

60 Anos a Servir por um mundo melhor

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 diversas, não permitiram o seu ideal funcionamento.
Embora não tenha sido possível ao editor responder positivamente aos vários convites 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 Múltiplo Leo Bruno Soares, PDI Joaquim Borralho e PDI José Ribeiro Gorgulho, CL Carlos 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
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cultura

Real Bordalo
PCC Vitor Melo

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.

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 Sociedade Nacional de Belas Artes.
Os vários prémios que lhe foram atribuídos são testemunho do êxito obtido, o que o levou a dedicar-se
inteiramente a esta atividade artística.
A sua primeira exposição individual a aguarela e pastel 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 cidades 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 douradas, 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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revista.lion@lionsclubes.pt. Ao enviar fotos identifique‑as ao texto da actividade correspondente
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