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Paz dá trabalho. Ela tem que ser construída, peça por peça. É esse o tema da vencedora do
grande prémio do Concurso de Cartaz . A artista é Wei Jin Qian (foto), uma menina de
13 anos de idade a partir de Dalian, China.
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As três palavras mais importantes para os Lions:
Serviço, Serviço, Serviço
«Fortaleça o Orgulho através do serviço por causas merecedoras e justas». Este é o verso de
abertura no tema da minha canção. A palavra‑chave no verso é «serviço». Serviço é a pedra
basilar do meu programa. Todas as outras têm sentido tais como associação, liderança e acti‑
vidades que o clube mantem, como melhora e leva mais longe o nosso serviço aos outros. Para
nós, Lions, o serviço é a nossa identidade, o serviço é a nossa missão.

Enquanto viajo pelo mundo, uma das minhas maiores alegrias é ver e saber do sucesso dos
clubes em servir. É gratificante ver a entrada de novos sócios nos clubes e o desenvolvimento
dos seus líderes. Mais sócios dão mais corações e mais mãos o que leva ao aumento do serviço.
E os líderes mais bem treinados certamente nos vão ajudar a sermos mais eficazes e eficientes
na forma como proporcionamos esse serviço.
Joe Preston
Presidente Internacional
dos Clubes Lions

Não é um plano de receita para o sucesso, mas eu espero que vocês encontrarão neste número
da Revista LION as histórias para vos inspirar. Dentro destas páginas estão clubes que realiza‑
ram grandes feitos – que não receberam pré‑ ordens. Os clubes tomaram a iniciativa, a oportu‑
nidade e realizaram o serviço que levaram famílias e comunidades mais longe do que estavam
antes. O seu sucesso pode ser vosso, também. Enquanto está a implementar um projecto de
serviço, a começar um novo ou a recrutar novos sócios e a reter os sócios existentes, está
completamente nas vossas mãos a possibilidade do sucesso.
O sucesso é o cerne dos Lions. Os clubes abraçaram o Desafio do Serviço no Centenário para
ajudar 100 milhões de pessoas. Os clubes estão a reportar o serviço a níveis elevados. Isto
gera uma montanha de energia positiva e entusiasmo. Nós cuidamos, nós partilhamos e nós
fazemos.
Obrigado a todos por tudo o que têm feito para Fortalecer o Orgulho. O programa dos Prémios
a Sócios do Centenário recentemente anunciado reconhece os Lions e os clubes por terem
novos sócios e por terem começado novos clubes. Tenho confiança que vocês terão esse mesmo
espírito de «poder fazer» em tornar tudo bem‑ sucedido.
Aqui está algo que eu compus num avião e que expressa como eu me sinto:
Os nossos esforços não acabaram / a nossa viagem está longe de ter terminado / levantai a
alegria dos vossos corações / nós apenas começámos.

Joe Preston
Presidente Internacional dos Clubes Lions
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Internacional

É um Mundo dos Lions – e nós ficamos
felizes com isso
Foi um privilégio servir como vosso presidente internacional em 2014‑15 . Digo isto sincera e lite‑
ralmente. Foi um privilégio visitar uma escola na Índia a ser gerida por Lions de Delhi durante
54 anos, um privilégio estar numa instalação em França subsidiada por Lions que conduz impor‑
tante investigação na terapia de genes para doenças raras e um privilégio observar na Turquia
classes para crianças que são surdas e cegas. Viajar pelo mundo permitiu‑me a mim e à Joni
ver em primeira mão como os Lions em todo o mundo melhoram as suas comunidades e abra‑
çam o espírito de serviço.

Durante 98 anos os Lions têm crescido cada vez mais fortes e este ano não foi excepção. Em
2014‑15 os Lions mostraram que a previsão de Melvin Jones acerca das pessoas de pensamento
semelhante que se juntam para ajudar os seus vizinhos, e que continuam, e o fazem para lá das
fronteiras, na nossa contemporânea e recém‑pacificada cultura moderna.
Joe Preston
Presidente Internacional
dos Clubes Lions

O meu tema foi Fortalecer o Orgulho. O Meu orgulho nos Lions foi especialmente fortalecido
este ano. Graças à liderança dos presidentes de clubes, dos governadores de distritos e aos
esforços individuais dos seus sócios, nós assistimos a sólidas melhorias na associação, um
início muito bem‑ sucedido para começar o nosso Desafio do Serviço Centenário, forte partici‑
pação em novas iniciativas como a Semana de Serviço Mundial para Crianças e mantiveram o
suporte para estabelecer projectos, tais como a campanha para o sarampo.
A Joni e eu desejamos agradecer a todos os Lions que foram tão hospitaleiros para connosco
este ano, e também agradecemos a todos os Lions pelo seu magnífico serviço. Antes de ser
presidente, eu pensei que tinha um bom punhado de compromissos Lions para o serviço. A pro‑
fundidade e a lista das nossas actividades são espantosas. Espero encontrar muitos de vocês
nas Convenções e em outras realizações dos Lions e ansiosamente prevejo a celebração do
nosso Centenário em 2017, em Chicago.

Joe Preston
Presidente Internacional dos Clubes Lions
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Um Campo de Sonhos construído
para aqueles que têm deficiência
e, mais tarde, treinou uma equipa da Pequena Liga. O seu
filho Jake de 10 anos gosta muito de baseball como ele. Tal
pai, tal filho?
Bem, não é precisamente isso. É muito mais do que apenas isso.
Jake usa uma cadeira de rodas. Ele não jogou baseball até
que os Lions ajudaram a construir um recinto no Parque da
Cidade, em Covington, Geórgia. O parque está destinado a
jogadores com deficiências físicas e mentais. O jogo é um
pouco diferente de um jogo de pequena Liga padrão, mas o
sentimento de orgulho e satisfação para os jogadores e pais
são os mesmos. Com o novo campo, Branan sente que ele e
o seu filho estão a cumprir uma tradição de família. «Isto é
um sonho tornado realidade» – diz Branan.
Tornar os sonhos realidade é o objectivo da Liga Milagre.
Fundada em 1997, na Geórgia, a Liga Milagre foi pioneira no
baseball para jovens com deficiências. O jogo é jogado num
campo adaptado, acessível. Os membros da comunidade
servem como «companheiros» para dar assistência aos joga‑
dores. Todos os jogadores rebatem uma vez na defesa na sua
vez de jogar, alcança cada base de forma segura e faz uma
volta antes de terminar a jogada. E cada equipa e cada joga‑
dor ganham cada partida.
Os Lions do Distrito 18‑ I foram subsidiados com US$75,000
com um Subsídio‑Padrão da LCIF para apoiar a construção
do Campo da Liga Milagre no Parque da Cidade. Os Lions
têm‑ se mantido activamente envolvidos em muitos aspectos
do projecto, desde a angariação de fundos até à divulgação,
forneceram trabalho profissional e materiais de construção.
O Parque abriu oficialmente em Abril com 100 jogadores em
oito equipas.
Antes de haver o campo no Parque da Cidade, a Liga Milagre
estava num campo em Condado próximo. Era onde Morgan,
um rapaz de 6 anos com atrofia muscular da espinha de tipo
II, foi forçado a jogar durante dois anos. A distância valia a
pena. O seu irmão jogava e ele sentia que ficava fora‑de
‑linha.
Morgan agora joga para os Phillies e a sua família apoia‑ o na
sua cidade‑natal. «Havendo um campo da Liga Milagre tão
perto de casa significa que podemos chamar os nossos e
torna o baseball mais acessível aos rapazes locais» – diz Tangi
Forman, sua mãe.
Os Lions apoiaram o campo porque sabem como o desporto
desempenha um papel significativo no desenvolvimento das
crianças. Ensina capacidades motoras, trabalho em equipa e
espírito desportivo e pode ajudar a construir a base de uma
vida saudável. E além disto, praticar desportos diverte muito.
Mickie Bradley e o filho Taylor também estão entusiasmados
que a Liga Milagre tenha vindo para Newton County. Taylor
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Foto gentilmente cedida pela Liga Milagre de Newton County

Chris Branan jogou na Pequena Liga de baseball como criança

O Campo Milagre é um lugar de alegria
jogou com a Liga Milagre em Conyers durante 12 anos, e a
família assistiu ao imenso crescimento da sua auto‑con
fiança. Observar Taylor a jogar é uma magnífica experiência
para a família e para os seus amigos. «A forma como você
vê as coisas simples da vida mudará para sempre, depois de
ter testemunhado estes atletas com os maiores sorrisos e
gritos de entusiasmo a bater naquela bola, e ao ouvir todos
a felicitá‑los.» – disse Bradley.
Com a ajuda dos Lions locais e a LCIF ninguém em Newton
County fica de fora do maior passatempo Americano. Jogar
à bola!

Internacional

As Crianças da Rua em Bombaim
têm uma segunda oportunidade

Bombaim, a luminosa capital de Maha‑
rashtra ,

é a mais rica cidade da Índia.
Com uma população de 18,4 milhões
de pessoas. Bombaim é a residência de
mais milionários e super‑milionários
do que qualquer outra cidade da Índia.
Apesar disso a metrópole sofre da mais
alargada e abjecta pobreza e empo
brecido desemprego, e os serviços
públicos de saúde não existem para
aqueles que mais deles precisam.
A LCIF e os Lions na Índia estão a dar
passos gigantes para ajudar aqueles
que têm tantas necessidades.
Durante perto de 30 anos, o Centro de
Saúde Nirman dos Lions oferece con‑
sultas e tratamentos nas especialidades
de oftalmologia, ginecologia, dentista,
patologia e fisioterapia a centenas de
famílias de média e baixa condição. Os
Lions do Distrito 323‑A3 receberam
recentemente um subsídio‑Padrão da
LCIF de US30,000 para equipamento
para o Centro de Saúde Nirman dos
Lions. O centro é suportado e gerido
pelo Lions Clube Versova. Graças à LCIF
e aos Lions locais, o centro terá possibi‑
lidade de ajudar ainda mais gente, com
tecnologia mais rápida e moderna.
Além da falta de acesso aos cuidados
de saúde em Bombaim, os sem‑abrigo
são também um grande problema
social. Os Lions do Distrito 323‑A2 estão
a trabalhar com a Fundação Samatol,
uma organização não‑governamental
dedicada às crianças de rua, para cuida‑
rem dos sem‑abrigo e das crianças que
fugiram e andam a vadiar pelas esta‑
ções ferroviárias ou pelas ruas.
Até recentemente, os Lions não tinham
qualquer sítio para onde os levar, para
reabilitação. Agora, os Lions recebe‑

Um rapaz recebe tratamento médico numa clínica do
Centro de Saúde Nirman dos Lions, perto de Bombaim
ram um subsídio‑padrão da LCIF no
valor de US$26,822 para arranjar um lar
para as crianças de rua. Este subsídio
permite que os Lions locais alarguem a
colaboração com a Fundação Samatol
para continuar a fornecer serviços vi
tais às crianças que mais precisam.
Seis vezes ao ano, as crianças são reco‑
lhidas nas estações de comboios e
levadas para um campo de reabilitação
na casa, onde recebem comida, abrigo,
aconselhamento e cuidados médicos
de forma estruturada. O objectivo do
campo é reunir as crianças com as res‑
pectivas famílias. Quando isso não é
possível, as crianças são colocadas em
organizações que podem providenciar

uma assistência de longo prazo com
treino vocacional. De qualquer modo,
o campo pretende que as crianças não
voltem para a rua. O campo serve mais
de 240 crianças por ano.
A LCIF e os Lions locais estão activa‑
mente a trabalhar para melhorar o
acesso a cuidados de saúde de quali‑
dade e a suportes sociais aos jovens
carenciados, dentro e à volta de Bom‑
baim.
Para obter informação sobre a forma
como o seu clube pode pedir um
subsídio‑ Padrão à LCIF, deve consultar
lcif.org.
Cassandra Bannon
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Convenção Internacional 2015

Honolulu, Havaí, Estados Unidos
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Convocação para a Convenção
Em cumprimento ao Artigo VI, Seção 2 dos Regulamentos Inter‑

faço por meio desta a Convocação Oficial para a
Convenção Internacional de 2015. A 98ª Convenção Interna‑
cional acontecerá em Honolulu, Havaí, Estados Unidos. Ela
terá início às 9:30 hs do dia 26 de junho e terminará no dia 30
de junho. O propósito da convenção é eleger um presidente,
primeiro vice‑presidente, segundo vice‑presidente e 17 mem‑
bros da Diretoria Internacional e para transacionar outros
assuntos conforme necessário antes da reunião.

nacionais,

O Havaí é um local fantástico para a nossa convenção. Dos
impressionantes penhascos da Costa Napali em Kauai ao
brilho ardente da Cratera de Kilauea nas encostas do Mauna
Loa da ilha do Havaí, o Havaí possui uma beleza natural incrí‑
vel. O Centro de Convenções do Havaí é uma contrapartida
digna aos encantos que se encontram ao ar livre. As notáveis
instalações incluem cascatas tilintantes, serenos lagos de
peixes e agradáveis pátios.
Os cinco dias contarão com palestrantes de renome, artistas
da melhor categoria, música, dança e comida nativas, e, é
claro, as tradições das convenções de Lions, como o grande
desfile, a posse do novo presidente internacional e as três
sessões plenárias que expõem a incrível variedade e âmbito
do serviço dos Lions. Tim Shriver, presidente das Olimpíadas
Especiais, será o orador principal, e Save the Children rece‑

berá o Prémio Humanitário do Lions de 2015. Outro destaque
será o anúncio dos vencedores do Concurso de Redação e
do Cartaz sobre a Paz.
O show internacional contará com a estrela internacional de
rock suave Kenny Loggins, Mickey Thomas da banda Jeffer‑
son Starship e Steve Augeri da banda Journey. Para animar
as sessões plenárias teremos uma luxuosa produção do “Rei
Leão”, um espetáculo típico havaiano e uma exuberante festa
de discoteca.
A semana da convenção será esplêndida e inesquecível, onde
predominará o companheirismo, o divertimento e a forma‑
ção. Os Lions do Havaí vão receber calorosamente os visi
tantes com o espírito de aloha. Gostaria de lhe pedir para
Promover o orgulho de ser Lion juntando‑se a milhares de
companheiros Lions no Havaí.
Cordiais saudações,

Joe Preston
Presidente de Lions Clubs International
convention call.PO
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Candidatos para Segundo
Vice Presidente
Aquando deste artigo existiam 7 candidatos para Segundo
Vice Presidente Internacional. A eleição está marcada para
30 de Junho na 98ª Convenção Internacional em Honolulu.
O vencedor será Presidente Internacional no AL 2017‑18.
Naresh Aggarwal
Naresh Aggarwal de Delhi, Índia, foi
Diretor Internacional de 1998 a 2000.
É um empresário líder nos negócios
e filantropia. É sócio vitalício do
Batala Sorriso Lions Clube há 41
anos, foi nomeado pelo Board a líder
do grupo três vezes. Serviu em mui‑
tos cargos de liderança, incluindo
como Constitucional Líder de Área
da GLT. Recebeu o Prémio Embaixa‑
dor da Boa Vontade e 21 medalhas presidenciais. É um dos
principais doadores e parceiro humanitário da LCIF.

Rosane Teresinha Jahnke
Rosane Teresinha Jahnke foi Direc‑
tora Internacional de 2008 a 2010. É
membro do Jaraguá do Sol Lions
Clube no Brasil, foi professora e é
advogada. É Melvin Jones Progres‑
sivo, recebeu o prémio Helen Keller
Knight of Sight, participou em 18
convenções internacionais e 13
fóruns FOLAC. Ativa em muitos gru‑
pos comunitários e profissionais,
Jahnke promove os direitos das crianças com necessidades
especiais e a consciencialização da prevenção do cancro.
Salim Moussan
Salim Moussan de Beirute, no Líbano,
serviu como Diretor Internacional de
1997 a 1999. Membro do Beirut St.
Gabriel Lions Club, foi duas vezes
nomeado pelo Board “leader de
grupo”, e presidiu a vários fóruns de
liderança. É fluente em três línguas,
visitou 91 países, participou em 27
Convenções Internacionais consecu‑
tivas, 62 fóruns de área e mais de 40

Philippe Gerondal
Philippe Gerondal de Bruxelas, na
Bélgica, é sócio vitalício do Lions
Clube de Gembloux, ex‑professor
universitário é advogado honorário e
juiz. Companheiro Melvin Jones Pro‑
gressivo, Gerondal foi Director Inter‑
nacional de 2000 a 2002. Foi nomeado
conselheiro e coordenador na Cam‑
panha SightFirst II e Doador Extraor‑
dinário. Recebeu o prémio Embaixador da Boa Vontade e 15 prémios presidenciais. Fluente em
quatro idiomas, Gerondal tem sido um coordenador multina‑
cional LCIF desde 2008.
Patricia “Patti” Hill
Patti Hill de Edmonton, Canadá, é um
psicóloga e membro do Edmonton
Host Lions Club. Foi diretora interna‑
cional de 2007 a 2009. Ela tem sido
um membro da comissão do Fórum
de Liderança Lions EUA / Canadá,
coordenadora multi‑nacional para a
Campanha SightFirst II, e ex‑diretor
do Instituto de Northern Alberta Re
search Lions Eye. Foi apresentadora
em múltiplos fóruns e convenções. É companheiro Melvin
Jones Progressivo e GLT Constitucional Área 2 Líder, Hill
recebeu o Prémio Mulher de Inspiração, é ativa em muitas
organizações profissionais e comunitárias.
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conferências regionais.
Phil Nathan
Ex‑ Diretor Internacional Phil Nathan
de Earls Colne, Inglaterra, é Lion
desde 1982 e é um membro funda‑
dor da Woodham Ferrers Lions Club
Sul. Foi Director Internacional de
1999 a 2001. Corretor da bolsa e dire‑
tor de empresa, Nathan foi presi‑
dente do Fórum Europeu de 2006 e
de 2014. Foi reconhecido por Sua
Majestade a Rainha Elizabeth II com
um MBE, Membro do Império Britânico, pelo alcance dos
seus trabalhos.
Steven D. Sherer
Ex‑Diretor Internacional Steven D.
Sherer de New Philadelphia, Ohio, é
membro do Lions Clube de Dover
desde 1980. É um contador público
autorizado e diretor financeiro / CFO
das novas escolas da cidade de Fila‑
délfia. É Companheiro Melvin Jones
Progressivo, recebeu inúmeros pré‑
mios Lions, bem como elogios pro‑
fissionais.
Foi Diretor Internacional de 2006 a 2008, e foi coordenador
na área GMT durante quatro anos.

Internacional

Comunicado Oficial
Convenção Internacional de
2015 Honolulu, Hawaii, EUA
As seguintes emendas propostas aos Esta‑
tuto e Regulamentos Internacionais serão
reportadas aos delegados para voto na Con‑
venção Internacional de 2015.
ITEM 1: UMA RESOLUÇÃO PARA REVER‑
MOS A COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA IN
TERNACIONAL PARA REALOCARMOS A
REPRESENTAÇÃO DOS DIRETORES INTER‑
NACIONAIS DIMINUINDO OS DIRETORES
DOS EUA EM 3 E AUMENTANDO OS DIRE‑
TORES DO ISAAME EM 2 E DO OSEAL EM 1
DURANTE UM PERÍODO DE TRÊS ANOS.
(ESTA EMENDA AO ESTATUTO REQUER 2/3
DOS VOTOS PARA SER ADOTADA)
DEVERÁ A SEGUINTE RESOLUÇÃO SER
ADOTADA?
FICA RESOLVIDO QUE, a vigorar a partir do
ano de 2016‑2017, o Artigo V, Seção 3, se
gundo parágrafo do Estatuto Internacional
será emendado, eliminando‑ se a linguagem
existente na sua totalidade, substituindo‑a
com o seguinte:
Em todos os anos pares serão eleitos dezes‑
sete (17) diretores, consistindo de três (3) de
clubes da Índia, Sul da Ásia, África e Oriente
Médio; um (1) dos clubes da Austrália, Nova
Zelândia, Papua Nova Guiné, Indonésia e das
Ilhas do Sul do Pacífico, três (3) dos clubes
da Europa; três (3) dos clubes do Oriente e
Sudeste da Ásia; um (1) dos clubes da Amé‑
rica do Sul, América Central, México e Ilhas
do Mar do Caribe; e seis (6) dos clubes dos
Estados Unidos da América, seus afiliados
Bermudas e Bahamas.
FICA RESOLVIDO QUE, a vigorar a partir do
ano de 2017‑2018, o Artigo V, Seção 3, ter‑
ceiro parágrafo do Estatuto Internacional
será emendado, eliminando‑ se a linguagem
existente na sua totalidade, substituindo‑a
com o seguinte:
Em todos os anos ímpares serão eleitos
dezessete (17) diretores, sendo dois (2) de
clubes da Índia, Sul da Ásia, África e Oriente
Médio; um (1) de clubes do Canadá; três (3)
de clubes da Europa; quatro (4) de clubes do
Oriente e Sudeste da Ásia; um (1) de clubes
da América do Sul, América Central, México
e Ilhas do Mar do Caribe; e seis (6) de clubes
dos Estados Unidos da América, seus afilia‑
dos, Bermudas e Bahamas.
FICA AINDA RESOLVIDO QUE, a vigorar a
partir do ano de 2018‑2019, o Artigo V, Seção
3, segundo parágrafo do Estatuto Internacio‑
nal será emendado, eliminando‑ se a lingua‑

gem existente na sua totalidade, substituindo‑a com o seguinte:
Em todos os anos pares serão eleitos dezes‑
sete (17) diretores consistindo de quatro (4)
de clubes da Índia, Sul da Ásia, África e
Oriente Médio; um (1) dos clubes da Austrá‑
lia, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Indo‑
nésia e das Ilhas do Sul do Pacífico, três (3)
dos clubes da Europa; três (3) dos clubes do
Oriente e Sudeste da Ásia; um (1) dos clubes
da América do Sul, América Central, México
e Ilhas do Mar do Caribe; e cinco (5) dos clu‑
bes dos Estados Unidos da América, seus
afiliados Bermudas e Bahamas.
ITEM 2: UMA RESOLUÇÃO PARA REINSTA‑
LAR O CARGO DE TERCEIRO VICE‑PRESI
DENTE (ESTA EMENDA AO ESTATUTO E
REGULAMENTOS REQUER 2/3 DOS VOTOS
PARA SER ADOTADA)
DEVERÁ A SEGUINTE RESOLUÇÃO SER
ADOTADA?
Fica resolvido que o Estatuto e Regulamen‑
tos Internacionais devem ser revistos para se
reinstalar o cargo de Terceiro Vice‑ Presidente
Internacional a ter início no mandato de
2016‑2017, conforme segue:
O Artigo V, Seção 1 do Estatuto Internacional
deve ser emendado, inserindo‑se a frase
“terceiro vice‑presidente” após a frase
“segundo vice‑ presidente”.
O Artigo V, Seção 3 do Estatuto Internacional
deve ser emendado, substituindo‑ se a frase
“primeiro e segundo” pela frase “primeiro,
segundo e terceiro”.
O Artigo II, Seção I dos Regulamentos Inter‑
nacionais deve ser emendado, inserindo‑se
a frase “terceiro vice‑ presidente” após a fra
se “segundo vice‑presidente”, e substituindo
‑se a frase “e primeiro vice‑ presidente” pela
frase “primeiro vice‑presidente e segundo
vice‑ presidente.”
O Artigo II, Seção 2 dos Regulamentos Inter‑
nacionais deve ser emendado substituindo‑se a palavra “SEGUNDO” pela palavra
“TERCEIRO”.
O Artigo II, Seção 2. (a) dos Regulamentos
Internacionais deve ser emendado substi
tuindo‑se a palavra “segundo” pela palavra
“terceiro”.
Artigo II, Seção 2. (a) (4) dos Regulamentos
Internacionais deve ser emendado substi
tuindo‑ se a palavra “segundo” pela palavra
“terceiro”.
O Artigo II, Seção 2. (b) dos Regulamentos
Internacionais deve ser emendado acres
centando‑ se a frase “somente um associado
de clube que tenha servido no cargo de ter‑
ceiro vice‑presidente poderá ser eleito ao
cargo de segundo vice‑presidente”, após a
frase “Exceto no caso de uma vaga em um
cargo, que deve ser preenchida de acordo
com os dispositivos destes regulamentos ou
estatuto,”.
O Artigo II, Seção 4. (a) dos Regulamentos
Internacionais deve ser emendado substi

tuindo‑ se a palavra “segundo” pela palavra
“terceiro”.
O Artigo VI, Seção 3 dos Regulamentos Inter‑
nacionais deve ser emendado, substituindo‑se a frase “primeiro e segundo” pela
frase “primeiro, segundo e terceiro”.
ITEM 3: UMA RESOLUÇÃO PARA MUDAR O
NOME DO COMITÉ DE LIDERANÇA PARA
COMITÉ DE DESENVOLVIMENTO DA LIDE‑
RANÇA. (ESTA EMENDA AOS REGULAMEN‑
TOS REQUER MAIORIA DE VOTOS PARA SER
ADOTADA)
DEVERÁ A SEGUINTE RESOLUÇÃO SER
ADOTADA?
FICA RESOLVIDO QUE, o Artigo IV, Seção 1(f)
dos Regulamentos Internacionais deve ser
emendado inserindo‑se a palavra “Desenvol‑
vimento da” antes da palavra “Liderança”.
ITEM 4: UMA RESOLUÇÃO QUE REQUER
PAGAMENTO DE QUOTAS DELINQUENTES
PELO MENOS 15 DIAS ANTES DO ENCERRA‑
MENTO DAS CREDENCIAIS NAS CONVEN‑
ÇÕES DE DISTRITO. (ESTA EMENDA AOS
REGULAMENTOS REQUER MAIORIA DE
VOTOS PARA SER ADOTADA)
DEVERÁ A SEGUINTE RESOLUÇÃO SER
ADOTADA?
FICA RESOLVIDO QUE, a vigorar em 1 de julho
de 2016, o Artigo IX, Seção 3 dos Regula
mentos Internacionais deve ser emendado
substituindo‑se a frase “em qualquer mo
mento” pela frase “até quinze (15) dias” após
a palavra “direitos”.
ITEM 5: UMA RESOLUÇÃO PARA EMENDAR
OS PROCEDIMENTOS DE REDISTRITA‑
MENTO. (ESTA EMENDA AOS REGULAMEN‑
TOS REQUER MAIORIA DE VOTOS PARA SER
ADOTADA)
DEVERÁ A SEGUINTE RESOLUÇÃO SER
ADOTADA?
FICA RESOLVIDO QUE, o Artigo VIII, Seção 3
dos Regulamentos Internacionais será emen‑
dado, eliminando‑se o primeiro parágrafo na
sua totalidade, substituindo‑o com o seguinte:
“Qualquer distrito único que queira tornar‑se
um distrito múltiplo, ou qualquer distrito múl‑
tiplo que queira acrescentar um ou mais sub‑
distritos a ele, ou queira mudar um ou mais
subdistritos existentes, deverá apresentar à
Diretoria Internacional uma proposta de
redistritamento aprovada por maioria de
votos na convenção do respectivo distrito
único ou subdistrito que tenha 35 clubes e
1.250 associados e do distrito múltiplo. Qual‑
quer distrito múltiplo que queira consolidar
um ou mais subdistritos, dos quais um ou
mais subdistritos tenha menos que 35 clubes
e 1.250 associados, deverá enviar para a Dire‑
toria Internacional uma proposta de redistri‑
tamento aprovada por maioria de votos na
convenção do distrito múltiplo.”
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365 Dias... Valeram o Esforço? Claro!
Pensamento que me acolhe amiúde, não que abale ou demova ,

mas confesso que é uma reali‑
dade da qual tenho dificuldade por vezes em me alhear. Por quê? Pergunto‑me se outros
sentiram o mesmo. Creio que a diferença está na atitude moldada ao longo dos anos pela
educação, cultura e princípios básicos que considero, como a Ética, a Integridade e Respon‑
sabilidade, o respeito por Leis e Regulamentos, pelo Direito dos demais, o amor ao Trabalho
e o desejo de Superação. Sou feliz, Sim!

CC FREDERICO BURNAY

Recordo‑me que esta maratona teve início em Fafe, cidade anfitriã da Convenção Nacional
de 2014, por sinal, terra justa onde tenho muitos e bons amigos. É sabido que mesmo no
melhor dos exércitos, por vezes e em resultado de inesperados e descabidos comportamen‑
tos pouco éticos por parte de alguns que preferem jogar nos bastidores, actuando como
auto‑proclamados senadores à boa maneira espartana, cozinham entre si de acordo com
superiores interesses, esquecendo os direitos dos demais. Questiono se é legítimo levar
vantagens sobre tudo e todos e se ao apercebermo‑nos de algo errado, o mais cómodo e
ideal será dizer: “deixa‑pra‑lá”.

“Eu sou do tempo em que”... Preocupa‑me deveras que numa tarde com muito sol e agradável, nos arredores da capital, os
Princípios Orientadores foram para a “gaveta” – decidiu‑se que é possível alterar documentos préviamente aprovados bem
como inscreverem‑se novas rúbricas, que tudo fica validado, certificado e aprovado. Pugnarei no futuro para que o sentido
do voto observado faça jurisprudência, o mesmo é dizer que as mesmas deliberações servem de fundamento para causas
análogas no futuro. E depois, ... Ah! Existe ainda o prémio recompensa para quem não é diligente na condução das tarefas.
Mas o mais importante e o que vale, são os 365 dias vividos plenos de Alegria e muita Motivação, com o sentido do Dever e
de que muito me Orgulho. Realizaram‑se as Actividades da responsabilidade do Distrito Múltiplo e outras ainda que devo
salientar: – a escolha de Lisboa para a realização do Curso de Formadores do Instituto de Desenvolvimento de LCI e que teve
a participação de 20 Lions oriundos de toda a Europa; a Visita Oficial do 1º Vice‑ Presidente Internacional Jitsuhiro Yamada; a
Festa de Encerramento da Actividade Eu Sou Vigilante da Floresta realizada em Oleiros; o Simpósio Nacional da Criança em
Coimbra, o qual teve figuras de relevo nacional como Oradores convidados; a Conferência LEO no Porto e o LEO Forma em
Coimbra; o Seminário para os Governadores Eleitos, entre outras.
Dúvidas não tenho que sem o apoio e trabalho Lionístico dedicado de alguns, a minha tarefa não seria completa, pelo que
terei de lembrar e prestar o meu reconhecimento aos Lions Isabel Carvalho, Graça Amado, Cristina Teles, Júlia Lima, João
Martins, David Lopes, Pedro Crisóstomo, Américo Ribeiro, Gaspar Albino entre outros membros do Gabinete e muito parti‑
cularmente aos Leos Bruno Soares e Pedro Amado. Não encontro facilmente palavras para descrever o sentido e profundo
agradecimento ao Companheiro José Nascimento, o Editor da LION, mas pela amizade e respeito mútuo que nos une, um
simples “até já”. Pela dedicação, lealdade e disponibilidade total, a Amiga Secretária CL Dinora Salsinha e o Tesoureiro PDG
Jorge Coutinho, Companheiros que compartilharam os momentos alegres e souberam me escutar nos mais difíceis. Os que
comigo partilharam a Direcção do Distrito Múltiplo, agradeço reconhecido pela interação.
Pela sua acção e empenho total no grande crescimento e motivação que almejou para o Distrito, permito‑me destacar a Gover‑
nadora do 115 Centro Norte. Em primeira mão, confirmo que durante a 1ª Sessão Plenária da Convenção Internacional no dia
28 de Junho em Honolulu – Hawaii, a Governadora Anabela Caldevilla, subirá à tribuna para receber
o Prémio Orgulho Pela Excelência. Tal deve‑se ao facto de ser o Distrito da Área Jurisdicional IV
(Europa) com maior número de Clubes de Excelência qualificados. Bem Hajas Anabela, sentimos
Orgulho em Ser Lion. Resta‑me desejar ao CCE Carlos Lopes, um profícuo e excelente ano. A todos
Lions, sentida gratidão e afirmar que foi um previlégio e uma honra ter Servido. Bem Hajam.
CC Frederico Burnay
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Partilho e Celebro com todos Vós
o Prémio Orgulho pela Excelência
Queridos Amig(a)os e Companheir(a)os

Estamos na recta final de mais um Ano Lionístico, uma época muito especial para mim, um
marco para a minha vida e daqueles que me rodeiam. E, enquanto ainda ouvimos os últimos
acordes desta grande festa, não posso deixar de vos expressar uma nota do meu eterno
agradecimento, a ultima no exercício do cargo de Governadora do D115CN. Há um ano atrás,
ao aceitar este desafio, considerei que era uma loucura, das que gosto de apelidar como minha,
mas inspirada no mote do PI Joe Preston – o orgulho de ser Lion – motivada por uma meta
com um profundo significado e por um sonho que desejava realizado – ver conhecido e reco‑
nhecido o fantástico trabalho que os Grandes Lions do meu pequenino Distrito fazem – pelo
Amor que sinto pela família Lionística, pela Alegria, pela Felicidade dos outros e, pelo grato
prazer de viver intensamente a Vida, começou esta fantástica viagem…!
Anabela Caldevilla
Governadora do Distrito 115 CN

Para os que me conhecem, sabem que o fiz com um sorriso, com entrega total, porque tam‑
bém tinha consciência do quanto iria crescer e aprender com esta experiência. Desde logo,
decidi que seria apenas e só uma comandante de um navio e que iria precisar da força e da
motivação de muitos outros tripulantes, para que chegássemos a bom porto.

Desta maneira, incitei‑vos para que se juntassem a mim, porque acredito que este trabalho não se faz sozinho e que mesmo
usando todas as minhas forças, só seria possível obter sucesso, com o esforço e dedicação de todos vós. E com enorme Ale‑
gria rapidamente constatei que durante este ano não existiriam “lados”, que seríamos apenas UM TODO e juntos remaríamos
focados no objectivo de Servir…
Confesso que tive alturas em que receei não ser capaz de chegar ao fim, tive momentos em que duvidei da minha força.
O receio que tinha em não ser bem‑ sucedida mantinha‑ se apenas por não “gostar” de certas formalidades, por presumir
que poderia falhar se me exigissem algo que não estivesse nas minhas competências. É certo que errei algumas vezes.
Porém, tudo o que fiz foi de coração aberto com que me dediquei, desde o primeiro dia, em que decidi pôr os meus pés
neste caminho.
Para além disso, este foi o ano em que o meu mundo familiar abalou. Como alguém que se completa na Família, senti que o
chão me fugia dos pés, que o tempo resvalava como areia entre os dedos. Nessa altura alguns desses meus receios foram‑ se
gradualmente esfumando no tempo, porque cada um de vós foi capaz de me abraçar nos momentos mais difíceis, de me ilu‑
minar o caminho e de me dar a Força de que eu precisava para continuar. Senti, mais uma vez, que me encontrava no mais
fantástico Movimento de serviço do Mundo, na Alegria de Servir lado a lado com a Coragem, e com vontade e determinação
de honrar a memória do meu Pai, o meu Mestre nos valores da Vida, retomei com garra esta viagem. Do fundo do meu cora‑
ção, digo‑vos: muito Obrigada!
Aproveito igualmente, para agradecer a todos os Companheiros pelo sucesso da Convenção Nacional do D115, o momento
alto deste ano, onde fomentámos as ligações que nos unem no Serviço e alimentam o nosso Movimento da mais pura Ami‑
zade, da Solidariedade mais serena, do sentido de Propósito. Por tudo isso, um abraço de gratidão para todos os que con‑
tribuíram para o sucesso da nossa Convenção. Dedico aqui alguns agradecimentos especiais aos CCLL João Pedro, António
Rocha e Domingos Costa que, numa sessão matinal, nos facilitaram diversificadas ferramentas para sermos melhores Lions.
Agradeço igualmente à Dra. Cinira Palotta, que com mestria nos apresentou a “Programação Neuro Linguística” e que, duma
forma muito ligeira e aprazível, nos ensinou a tirarmos o melhor partido do nosso motor cerebral para atingirmos a Excelên‑
cia. Por fim, dirijo um agradecimento muito especial ao Dr. José Pedro Cobra que, de forma muito divertida, nos surpreendeu
a todos e foi capaz de expor temas muito sérios transmitindo‑nos a responsabilidade sermos felizes para sempre, nunca
esquecendo aquilo que nos move, os símbolos do nosso Movimento, aqueles que orgulhosamente exibimos ao peito. Foi,
sem dúvida, uma das palestras mais bonitas a que tivemos o prazer de assistir, não só porque o Dr. José Pedro Cobra soube
fazer‑nos sorrir e rir enquanto debatia um tema sério, mas também porque teve o cuidado de se informar de todos os deta‑
lhes sobre o Movimento Lion (Nacional e internacional) e assim motivar‑nos de uma forma impar para continuarmos este
caminho solidário.
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Amigos, hoje a menos de 15 dias de terminar este man‑
dato, é com profundo orgulho que partilho e celebro com
todos vós o Prémio Orgulho pela Excelência concedido
pelo Lions Clubs International ao Distrito 115 Centro
Norte. Este justo e merecido reconhecimento foi‑nos
atribuído pelo facto de ser, de entre todos os Distritos
na Área Jurisdicional 4 (156 Distritos, 9.569 Clubes,
258.986 Lions) isto é, de toda a Europa, – o Distrito com
maior número de Clubes já qualificados para receber o
Prémio de Clube de Excelência no AL 2014-2015.
Saber que, no próximo dia 28 de Junho, na Convenção
Internacional em Honolulu, o nome de Portugal e do
D115CN vão aparecer em todos os écrans para milhares
de Lions de todo o Mundo, deixa‑ me sem palavras por‑
que não consigo exprimir a profunda emoção que sinto.
Tudo isto se deve, exclusivamente, ao brilhante traba‑
lho dos Clubes do D115CN, ao nosso Empenho, à nossa
Fé, à nossa Esperança e ao Amor que sentimos pelo
que fazemos. Este inesperado reconhecimento foi a
“cereja em cima do bolo” e o grandioso presente que
nos leva a pensar que vale sempre a pena lutarmos por
tudo aquilo em que verdadeiramente acreditamos.
Tendo em conta os números e o relevo deste reconhe‑
cimento, é também importante realçar que o mesmo
foi alcançado porque arriscámos mais do que outros
julgaram ser seguro, nos empenhamos mais do que
outros julgaram ser necessário, que sonhámos mais do
que os outros julgaram ser razoável e, persistimos mais
do que os outros julgaram ser possível.
Seria de toda a justiça referir todos os nomes dos CCLL
que tornaram este sonho realizável. No próximo dia 4 de
Julho na Cerimónia de Transmissão de Funções, tere‑
mos certamente oportunidade para o fazer.
Despeço‑ me com um “Até Sempre” e dizendo‑vos que
a minha disponibilidade continua para colaborar com
a fantástica equipa do meu querido amigo e Compa‑
nheiro Aureliano Soares, assim como com todos vós,
em tudo o que entenderem necessário. Sem saudosis‑
mos, porque gosto de olhar para o Presente e para o
Futuro, guardarei no coração os maravilhosos momen‑
tos que vivi durante este ano na vossa companhia,
como uns dos mais preciosos da minha vida.
Talvez tenha sido demasiado ousada em arriscar assu‑
mir este papel de Governadora. … Mas hoje, sinto que
a Alegria se aloja na Ousadia de Viver
intensamente. A verdade, meus
queridos amigos, é que eu não
sei viver de outra forma!
OBRIGADA A TODOS ….
Anabela Caldevilla
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Refletir sobre o trabalho
desenvolvido
e elencar os momentos mais
significativos das realizações
conseguidas
Em 01 de Julho de 2014, quando,
formalmente, assumi em ter‑
mos internos do D115 CS a
função de DG do AL 2014/2015,
fi‑lo com a consciência da
assunção de um cargo que
de mim exigiria responsabi
lidade, trabalho, dedicação e
amor a uma causa de Serviço
em prol dos mais carenciados.
Eis que, passados onze meses
e meio – como o tempo pas
sa… – a minha disposição
Américo Marques
para continuar é exatamente
Governador do Distrito 115 CS
a mesma que no primeiro dia.
Não, não digo isto porque sei
que o meu mandato está a chegar ao fim. Digo‑o porque
existe um longo caminho a percorrer e a meta está longe,
muito longe. Terá talvez, nesta altura, chegado o momento
de parar e refletir. Refletir sobre o trabalho desenvolvido e
elencar os momentos mais significativos das realizações
conseguidas.
Recordo a primeira visita oficial, no dia 12 de Julho de 2014,
onde pela primeira vez falei das quatro áreas de intervenção
que o Presidente Internacional Joe Preston indicou como
fazendo parte do seu programa: VISÃO, FOME, JOVENS e
MEIO AMBIENTE.
Recordo, também, as ações encetadas em parceria com outras
Instituições ou levadas a cabo pelo D115 CS com a ajuda de
Clubes Lions anfitriões:
– ACAPO: no dia do seu aniversário, na Batalha, onde estivemos
presentes com cerca de 750 pessoas (na sua maioria cegos) e
fizemos a entrega simbólica de 108 bengalas oferecidas por
vários Companheiros que quiseram aderir ao nosso apelo;
– APDP: caminhada pela Diabetes “Strides”;
– Mafra: plantação de árvores na Tapada de Mafra, suportada
pela campanha “Uma Árvore Um Euro”, que obteve a aderên‑
cia de muitos Companheiros que fizeram o favor de responder
ao apelo lançado pela Governadoria;
– Floresta Unida: em que marcámos a nossa presença na reflo‑
restação do Caramulo;
– VIP Yamada: na receção e acompanhamento durante a sua
estadia em Portugal, D115 CS, com passagem por Ponta Del‑
gada e D115 CN;
– Opticália e Instituto Óptico: continuidade no apoio a rastreios
a crianças e adultos;

Distrito 115 CS
– Widex: Entrega de próteses auditivas
– Fundação Montepio: no apoio a família carenciadas com o
sistema da utilização de cartões recarregáveis;
– Intercâmbio Juvenil e encerramento das jornadas;
– Campo da Juventude, em apoio aos Leos, na Tocha;
– Cartaz e texto da Paz, organizado pelo Lions Clube de Setúbal;
– Dia Melvin Jones: realização em Vila de Rei, com o apoio do
Clube local;
– FDI (Faculty Development Institute): organização portuguesa
onde estivemos junto de todos os participantes, sendo de
realçar a presença de 3 portugueses que concluíram o curso
com distinção;
– Sou Vigilante da Floresta: organização do LC de Castelo
Branco, festa fantástica com cerca de 450 crianças;
– Fórum do Algarve, sobre a Economia do Mar;
– Organização de quatro reuniões de Governadoria, em
Figueira da Foz, Caldas da Rainha, Setúbal e Carcavelos;
– Visitas efetuadas, até este momento, a 50 dos 55 Clubes que
pertencem ao D115 CS;
– Reuniões ou visitas, feitas junto de Instituições várias, como
por exemplo: Associação de Alzheimer; Coração Amarelo;
Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla; Liga Portuguesa
Contra o Cancro; Casa do Gaiato, em Setúbal; Casa do Marco,
na Moita; Casa de Acolhimento Quinta de São Miguel, na Ama‑
dora; Casa Lion, em Lagoa/Açores; Lar da Boa Vontade, resi‑
dência de deficientes motores com sede em Carcavelos;
– Participação em oito reuniões de Divisão;
– Organização de uma reunião com o Conselho Consultivo;
– Organização de uma jornada de reflexão Lionística;
– Participação em reuniões do CPG e Fundação Lions de Por‑
tugal;
– Participação nas comemorações da Escola de Armas de
Mafra;
– Inauguração de marco Lionístico, promovido pelo LC Lisboa
Centro;
– Presença em eventos organizados pelos Clubes, nomeada‑
mente: LC Coimbra; LC da Região dos Açores; LC Funchal; LC
Montijo; LC Amadora; LC Alvalade; LC Lisboa Belém; LC Lisboa
Tejo; LC Alcântara; LC da Divisão do Algarve; LC Lisboa Centro;
LC Costa do Sol Carcavelos; LC Caldas da Rainha; LC Abrantes;
LC Monsanto; LC Benfica; LC Lisboa Tejo;
– Participação nas transmissões de funções dos seguintes
Clubes: LC Lisboa Mater; LC Lisboa Belém; LC Lisboa Mon‑
santo; LC Lisboa Alvalade; LC Lisboa Centro; LC Coimbra;
– Presença no ato de posse da Companheira Luísa Vaz Tava‑
res no hospital de Portalegre, onde está imobilizada e aca‑

mada há 14 anos, apesar de continuar a participar ativamente
– não obstante todas as suas dificuldades motoras –, com o
Lions Clube de Setúbal. Trata‑se de um acontecimento que
recordo com imensa satisfação, como um dos momentos
mais marcantes da minha vida como Lion.
– Assinatura de protocolos com: ACAPO; Serviços Sociais da
Universidade de Lisboa; Alto Comissariado para a Migração.
Passagem pela TVI, no programa “Você na TV”, acompa‑
nhado por mais 15 Companheiros de diversos Clubes.
De salientar a fundação de 2 Clubes Leos – Costa do Sol Car‑
cavelos e Pombal.
Refiro, também, a constituição do núcleo de Lagos, através
do Lions Clube de Loulé e a possibilidade da constituição,
ainda durante o presente AL, do núcleo de Albufeira de igual
modo através do Lions Clube de Loulé.
Tudo isto foi possível porque dispus de uma equipa fantás‑
tica, que soube estar presente nos momentos certos, para
me incentivar e apoiar em todas as ações levadas a efeito.
Não posso esquecer, de forma alguma, a colaboração e ajuda
dos Clubes. São eles a mola real de sustentabilidade do movi‑
mento lionístico.
Foram horas, semanas e meses de muito trabalho e pouco
descanso. Momentos tirados à família e aos amigos para
estar presente com a minha segunda família, os LIONS. Fi‑lo
com amor e muitas vezes com paixão; com a convicção de
defender uma causa que abracei, e jamais esquecerei os
momentos de felicidade, amizade e solidariedade passados
entre vós. É a Vós, Companheiros e Amigos, que agradeço
do fundo do meu coração tudo o que partilhei e desfrutei de
bom convosco.
Deixo aqui a minha mensagem de esperança num mundo
melhor, mais justo, mais solidário, com menos desigualdades
sociais onde, cada um de nós, possa colocar ao serviço dos
mais necessitados, a sua vontade de SERVIR sem contra par‑
tidas.
Finalmente para a nova equipa Governativa
do AL 2015/2016 que iniciará as suas
funções, a partir de 01 de Julho pró‑
ximo, desejo as maiores felicidades
no desempenho da sua missão
Até sempre, com amizade.
Unidos no Servir com Orgulho de
sermos LIONS 
Américo Marques

ERRATA Lion Março-Abril 2015 – Pag. 14 (Texto do DG Américo Marques)
Com o nosso pedido de desculpas, publicamos o sexto parágrafo completo do texto do Companheiro DG Américo Mar‑
ques, que por lapso saiu amputado: Embora já noticiada na revista anterior a visita do VIP Yamada, foi com enorme satis‑
fação que recebi a notícia que transcrevo abaixo:
“A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores aprovou, por unanimidade, na sua sessão plenária realizada
a 12 de fevereiro, na cidade da Horta, um Voto de Congratulação pelo Centenário dos Lions que foi evocado em Assem‑
bleia Solene promovida pelo Lions Clube de Lagoa (Açores), em janeiro passado, aquando da visita do 1º VIP Yamada”.
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46ª Convenção Nacional

Dur ante os três primeiros dias do mês de Maio, os Lions

para aí celebrarem a Festa da
Família Lions. Foram dias de trabalho, mas também de diver‑
são. A propósito, foi recordado que a 1ª Convenção Nacional
em 1970, teve também lugar na “Rainha da Costa de Prata”,
cidade que sempre soube acolher os Lions.
Tinha por intuito que a 46ª Convenção fosse marcada pela
Alegria, aproximando‑se na medida do possível do espectá‑
culo que são as Convenções Internacionais – música, som,
imagem e muito Companheirismo... Com os meios disponí‑
veis, pelo menos tentou‑se! Considero a motivação maior para
a adesão de Jovens e rejuvenescimento do quadro social.
Na Abertura e recordando os 26 anos do Distrito Múltiplo, foi
prestada homenagem aos Ex‑Presidentes do Conselho e em
particular ao primeiro elenco da Direcção (1989‑90), os Lions
Fernando Esteves, Carlos Quinta e Costa e João Azevedo e
Silva. Motivo também de Orgulho para os Lions de Portugal,
o desempenho no cargo de Director Internacional da Associa‑
ção dos Companheiros Rui Taveira, José Ribeiro Gorgulho e
Joaquim Borralho.
De reter, a intervenção do Presidente LEO Bruno Soares que
revelou a actual dinâmica do Movimento LEO – após um
período mais difícil está de novo muito activo e demonstra a
sua força de Servir, comprovado no crescimento de Clubes
e aumento de Companheiros Leos.
Sem surpresa, o Lions Clube de Faro viu confirmado a sua
pretensão para a realização do Campo Internacional da
Juventude em 2016, cumprindo assim um dos Objectivos
Lions – Criar e fomentar um espírito de compreensão entre
reuniram‑ se na Figueira da Foz
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os povos da Terra. Houve
lugar para a apresenta‑
ção do Relatório da Fun‑
dação dos Lions de Portugal, onde foi prestado o
justo reconhecimento ao
Companheiro Filipe de
Matos, pelo árduo traba‑
lho desenvolvido na le
galização da Fundação,
antigo desígnio dos Lions.
Seguiu‑se um momento
cultural com a audição de
quatro peças executada
por um Quarteto de Cor‑
das, o qual foi do agrado
geral. Outro momento alto, a intervenção do Orador Convi‑
dado, o Professor Doutor João Calvão da Silva, professor na
Universidade de Coimbra e ex‑Lions, o qual nos honrou com
uma intervenção dedicada ao tema “A Crise Financeira Global,
o Euro e a Europa”.
Por estarmos na Figueira da Foz, justamente foram recorda‑
dos e homenajeados os Lions José Dias Costa e Jorge
Galamba Marques, figuras ímpares do Movimento dado o
empenho e dedicação à causa Lions. À Cerimónia compare‑
ceram familiares que emocianados e agradecidos, receberam
a placa Evocativa deste gesto dos Companheiros Lions.
Os trabalhos decorreram sem acometimentos imprevistos,
mas gostaria de relevar a aceitação para a criação do Con‑

Distrito Multiplo
curso de Música Lions, o qual deve trazer um aporte substan‑
cial na divulgação do Lions entre jovens músicos promissores
e sociedade em geral, bem como o futuro Instituto de Visão
Lions.
Uma vez que o Distrito Múltiplo tinha tido recentemente a
honra da visita do 1º Vice‑Presidente Internacional Jitsuhiro
Yamada, considerei utilizar a “prata da casa” convidando para
o efeito, o Companheiro António Maia Gomes como Orador
Oficial da Convenção. Em boa hora aceitou e fez a sua inter‑
venção que teve por tema o “Lionismo no Século XXI”. Come‑
çou por questionar se será o Lionismo dos nossos dias
diferente do que então foi idealizado por Melvin Jones? Salien‑
tou que não, mas na forma de o viver e praticar, os Lions terão
certamente de se adptar a uma sociedade que evoluiu e se
tornou diferente, fruto de muitos acontecimentos, do pro‑
gresso da ciência e do desenvolvimento nos seus mais varia‑
dos aspectos, da mudança de mentalidades e de novos estilos
de vida. Espero sinceramente que este pensamento seja
entendido e que os Lions reconheçam a adptação inevitável à
realidade actual e façam as mudanças subjectivas.
As sessões de âmbito social decorreram ambas em ambiente
acolhedor, vivenciando‑se verdadeiros momentos de Ami‑
zade e Companheirismo com uma carga de Alegria q.b.
Sem surpresas ou algo imprevisível, a PDG Tiete Santos
Costa viu confirmada a sua candidatura para liderar os des‑
tinos do Distrito Múltiplo no ano de 2016‑17. Importa agora
saudar o Companheiro Carlos Lopes, futuro Presidente do
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Conselho, fazendo votos de um excelente desempenho por
modo a que o Movimento continue a afirmar‑se nas Comu‑
nidades, objectivo para o qual contará com o meu apoio e
fraterna amizade.
Uma última palavra para reconhecer na pessoa do Director
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da Convenção, o Lion José Manuel Russo, a entrega e traba‑
lho desenvolvido pelos Clubes Organizadores que muito
contribuiu para o sucesso desta Convenção.
A todos, Companheiras e Companheiros, um grande Bem
Haja.
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Bem‑estar da criança foi o mote para um dia
de debate e “brincadeira”
O Parque Verde da cidade de Coimbra
acolheu a 23 de maio de 2015 ,

o “Simpó‑
sio Nacional Bem Estar da Criança: –
Intervir para Mudar”.
Após um espetáculo com crianças da
escola de dança do Colégio Rainha
Santa Isabel de Coimbra, o presidente
do Conselho Nacional de Governado‑
res Frederico Burnay e a assessora do
DM115, presidente da comissão orga‑
nizadora, a CL Graça Patrão Amado,
deram início ao Simpósio, contando
depois, como oradores da primeira
mesa redonda, com Álvaro Laborinho
Lúcio e Paulo Guerra, o primeiro juíz
conselheiro jubilado e o segundo juiz
desembargador, que falaram sobre “A
Criança e os seus Direitos”. O debate
foi moderado pelo CL Filipe Albuquer‑
que Matos.
“Um olhar sobre o bem‑ estar infantil”
foi o tema da segunda mesa redonda,
moderada por Anabela Pereira, profes‑
sora da Universidade de Aveiro e que
contou com Nuno Lobo Antunes e
Maria da Luz Vale Dias, o primeiro
médico de pediatria e a segunda pro‑
fessora na Universidade de Coimbra,
como oradores.
A atuação do grupo coral de crianças
do 1º ciclo do Colégio Rainha Santa
Isabel abrilhantou o final dos trabalhos
deste simpósio.
Marcaram presença representantes do
Município de Coimbra, Segurança So
cial, Turismo, Saúde, Misericórdia de
Cantanhede, Colégio Rainha Santa Isa‑
bel, 1º e 2º Jardim‑ Escola João de Deus,
vários Lions Clubes dos D115 CS e D115
CN, Leo Clubes do DM115, entidades
lionísticas, instituições de solidariedade
e outras individualidades da sociedade
em geral.
Ainda durante a manhã, as crianças de
algumas instituições convidadas pude‑
ram usufruir de ateliers de leitura e de
pintura, bem como, atividades lúdico
‑desportivas dinamizadas e apoiadas
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pelo Leo Clube de Coimbra II. A este
grupo juntaram‑se, ainda, outros leos
e jovens que voluntariamente aderiram
a esta iniciativa.
Da parte de tarde, foi tempo de muita
música, dança, sorrisos e grande anima‑
ção...! Ao som de tambores, organizou
‑se a “Lions Children First Stride” rumo
à ponte pedonal e que culminou com a
formação de um cordão humano e uma
largada de balões sobre as águas do
Mondego, marcando simbolicamente
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esta jornada do Serviço Lionístico para
Crianças.
Assim, foi neste ambiente de festa e
alegria que se assinalou o Dia Mundial
da Criança.
É com uma forte determinação e o
orgulho de sermos Lions que Nós Ser‑
vimos!
CL GRAÇA AMADO
Assessora DM115 – Serviço Lionístico para
Crianças AL 2014|2015
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Eu Sou Vigilante da Floresta em Oleiros
actividade já com tradição no nosso país mobilizou
cerca de 400 crianças
a Campa‑
nha Ecológica Nacional “Eu Sou Vigilante da Floresta”, que
recebeu cerca de 400 crianças do 1.º ciclo do ensino básico
de vários estabelecimentos (públicos e privados). Estiveram
presentes cerca de 100 adultos, entre Lions, convidados,
Professores e auxiliares.
Esta Atividade teve como anfitrião, o Lions Clube de Castelo
Branco‑Centro e foi realizada em parceria com o Município
de Oleiros. Contou com o apoio do Agrupamento de Escolas
de Oleiros e dos Bombeiros Voluntários do Município, assim
como o patrocínio de duas empresas da região: a Celtejo e
a Danone.
Numa agradável concentração festiva, as crianças inicia‑
ram esta jornada no Jardim Municipal, onde receberam brin‑
des, t‑ shirts, bonés e um reforço alimentar. Partiram depois
para uma caminhada de cerca de 2 km pelas ruas da vila,
incluindo uma visita ao Quartel dos Bombeiros Voluntá‑
rios, na qual puderam ter contacto com as viaturas de socorro
e combate a incêndios.
O Almoço foi ao ar livre, no recinto do Agrupamento de Esco‑
las em ambiente de grande alegria e animação. Dificilmente,
os Companheiros que estiveram presentes, poderão esque‑
cer os sorrisos e a alegria das crianças que participaram
nesta acção. Durante a refeição, houve ainda tempo para que
Lions e Entidades Civis, pudessem conviver em espírito de
A vila de Oleiros, acolheu no passado dia 22 de maio

são Companheirismo e trocar ideias sobre actividades e pro‑
jectos futuros.
O tempo estava óptimo, com temperatura amena e um bonito
dia de Sol, o que ajudou imenso. Após o almoço na escola, as
crianças dirigiram‑se ao auditório da Santa Casa da Miseri‑
córdia para assistir à visualização de um filme didático sobre
a floresta e a produção de pasta de papel.
De volta ao Jardim Municipal, teve lugar uma simbólica lar‑
gada de balões e de seguida decorreu uma representação
teatral “Anacleto Descuidado”, que de forma didática e diver‑
tida pretendeu ensinar os comportamentos correctos e ade‑
quados à proteccão da floresta e um flash mob com todos os
participantes, atividades estas a cargo do Município. Estas
actividades foram do agrado de todos e uma boa forma de
terminar a Festa de Encerramento do “Vigilante da Floresta”
Em pleno coração do Pinhal, a jornada encerrou com a
entrega de prémios – tablets, bicicletas e bolas de futebol.
Os prémios foram como é habitual, decorrentes desta ação
pedagógica que envolveu o preenchimento de questionários
e pintura de desenhos que estiveram em exposição naquele
dia no Jardim Municipal. Após o lanche, os participantes
rumaram às suas terras bastante satisfeitas e mais conscien‑
tes sobre a importância do espaço florestal e da sua preser‑
vação, assim como a noção que “todos são Vigilantes da
Floresta”.
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As crianças e escolas participantes eram provenientes de 5
concelhos, sendo trazidas a participar por 3 Lions Clubes – LC
Sintra‑ Romântica, LC Vila de Rei e LC Castelo Branco‑ Centro.
Juntaram‑ se à Festa entidades tais como Sr. Director Geral
dos Estabelecimentos de Ensino, Dr. José Alberto Duarte,
o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oleiros, o Ex‑ Pre‑
sidente do Conselho de Governadores Drº Fernando Mar‑
ques Jorge, o Sr. Vice‑ Presidente da CM de Oleiros, Sr. Vítor
Antunes e o Sr. Vereador Paulo Urbano. De referir que a CM
de Oleiros foi responsável pelo apoio logístico e restante
material. O PCC Fernando Marques Jorge, Presidente desta
Autarquia, merece mais uma vez o nosso agradecimento.
Representou a Celtejo, maior empresa exportadora do Dis‑
trito de Castelo Branco, o Director Eng. Carlos Coelho, o
qual manifestou a sua satisfação com o desenrolar desta
iniciativa.
Presentes estiveram também os Companheiros PDI Joaquim
Borralho e Maria Sam Pedro, o CC Frederico Burnay, o DG
Américo Marques, o PCC Carlos Santos Costa e a CCE Tiete
Santos Costa, o PDG Nuno Ferrão, o Assessor da actividade
“Eu Sou Vigilante da Floresta”, CL João Alves Martins, o
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representante da LCIF CL Vitorino Bento, a Presidente de
Divisão CL Maria Eugénia Borges, entre vários outros Lions.
Um agradecimento também ao CL António Felino e CL Gou‑
veia Ferreira, membros da Comissão desta actividade no LC
de Csstelo Branco‑ Centro.
Foi um dia de grande alegria e satisfação para os que pude‑
ram participar.
Em dois momentos diferentes, intervieram várias entidades
Civis e Lionísticas, manifestando a sua alegria por mais uma
iniciativa “Eu Sou Vigilante da Floresta”, actividade já com
tradição no Distrito Múltiplo. Dirigiram palavras de incentivo
às crianças participantes, manifestando‑lhes também a
importância da conservação da natureza. Foram também
transmitidos às crianças e seus educadores, em breves pala‑
vras, o que são os Lions e alguma pedagogia em relação à
actividade em causa.
No final da tarde, foi entregue um lanche e todos regressaram
a suas casas, cientes dos objectivos desta acção lionística.
Pedro Crisóstomo
LC de Castelo Branco‑ Centro

Distrito 115 CS

Fórum sobre “Economia do Mar”
ideias e propostas visando um melhor empenhamento
do País na abordagem da riqueza do mar
em conju‑
gação com a Universidade do Algarve (UALG), efetuou‑ se na
Faculdade de Economia da UALG, um Fórum sobre “Econo‑
mia do Mar”, tendo como objetivo um profícuo dialogo sobre
as potencialidades do poder económico do Mar, no País em
geral, e na região do Algarve em particular.
Estiveram presentes como palestrantes, o Secretário de
Estado do Mar, o Reitor da Universidade do Algarve, o Pre‑
sidente da CCDR, o Presidente da Região de Turismo do
Algarve, um deputado à Assembleia da República e vários
professores da Faculdade de Economia da Universidade.
A Ministra da Agricultura e Mar, que aceitou o convite e inte‑
grou a Comissão de Honra do Forum, infelizmente não pôde
estar presente.
A moderação foi efectuada pela Doutora Maria Bebiano da
UALG e por este vosso companheiro.
O Forum teve uma ampla participação da comunidade, que
era o principal objectivo da organização do Forum.
Foi efectuada uma ampla discussão dos temas com a parti‑
cipação de instituições e de personalidades com profundos
conhecimentos nas suas áreas de atuação, que apresentaram
ideias e propostas visando um melhor empenhamento do
País na abordagem da riqueza do mar.
Vários oradores salientaram a enorme potencialidade do Mar
na economia de Portugal, porquanto o nosso País tem a
maior área marítima da União Europeia, e com potencialida‑
des e capacidades para criar e desenvolver um melhor e mais
sustentado desenvolvimento económico de Portugal, ha
vendo, todavia, ainda problemas não só burocráticos em
termos de legislação, mas também limitações de capacidade
financeira para os investimentos necessários para uma
melhor abordagem da economia do mar.
Foi importante a interligação funcional entre os Lions e a
Universidade, que neste caso concreto foi com a UALG.
A realização de Fórum consta dos Objetivos Lions, tendo
como primordial intenção a promoção de o estudo, aborda‑
gem e discussão publica, que de alguma forma possam trazer
benefício às comunidades onde os clubes Lions estejam
inseridos, criando uma maior dinâmica de interação entre as
forças culturais, ambientais, numa perspetiva socioeconó‑
mica para um melhor futuro no desenvolvimento da região.
O evento foi publicitado em jornais nacionais e regionais e
teve um impacto significativo para a melhoria da dinâmica
nos clubes da região do Algarve. Este tipo de eventos, que
podem merecer uma amplitude e relevância significativos do
impacto na comunidade, têm pouca relevância financeira
comparada com outras actividades Lionisticas e de menor
impacto, quer no imediato quer de futuro.

No dia 15 de Maio, no período das 14,30 às 19 horas,

Não devemos esquecer que a juventude de um País é o futuro
da comunidade portuguesa e qualquer impacto a nível do
sector universitário trará benefícios ao movimento Lions num
próximo futuro.
Fica o nosso agradecimento por todos os que direta e indi‑
rectamente apoiaram a realização do Forum. Deu trabalho, é
certo, mas compensa largamente o serviço á comunidade de
todos os que optaram pela causa e movimento Lions.
Carlos Nunes
Presidente de Divisão 10

O palestrante é o
Secretário de Estado
do Mar e na mesa estão
o Secretário de Estado,
O Governador CL Américo
Marques, O Reitor António
Branco e o Presidente
da CCDR do Algarve
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RE‑FOOD Um projecto de sucesso
de Alívio à Fome
Os Clubes Lions que não tenham estruturas para socorrer
directamente as pessoas com carências alimentares, encon‑
tram na RE‑FOOD um aliado importante.
A RE‑FOOD tem como objectivo resgatar alimentos exceden‑
tes, (essencialmente já cozinhados) e distribuí‑los junto de
quem mais precisa.
A fim de darmos a conhecer melhor este projecto já implan‑
tado em praticamente todo o país, entrevistámos o seu cria‑
dor, Hunter Halder:

– Quando, como, onde e porquê nasceu este projecto?
O primeiro dia de serviço do Projecto Re‑food foi na Quarta
‑feira dia 9 de Março, 2011, numa área de 7 quarteirões da
(agora) antiga freguesia de Nossa Senhora de Fátima em
Lisboa.
O projecto surgiu no contexto duma conversa com a minha
filha acerca da comida desperdiçada – estava eu numa fase
de mudança de carreira, e na altura, tinha tomado a decisão
de trabalhar para os outros. Vários projectos foram contem‑
plados, mas o último a ser idealizado, o da Re‑food, devido
à urgência do assunto (a fome) e à capacidade de lançar o
mesmo sozinho (sem ter convencer outras pessoas ou orga‑
nizações a actuar) foi escolhida e lançado.
O projecto Re‑food nasceu porque acreditamos que é possí‑
vel eliminar o desperdício alimentar e acabar com a fome,
incluindo neste esforço todos os membros da comunidade.
– Com que apoios contou inicialmente e quais as entidades
que já apoiam este projecto ?
No início, os apoios foram apenas os poucos euros disponi‑
bilizados pelos próprios voluntários – nos primeiros 6 meses,
600€ foram investidos em embalagens, sacos, detergentes,
etc. Durante este tempo resgatamos 6.000 refeições – o que
implica custos reais à volta de 10 cêntimos por refeição.
Os apoios actuais são uma reflexão da nossa abordagem à
comunidade – que é a inclusão. Já celebrámos mais que 25
contratos comodatos com entidades diversos (governo, cida‑
des, freguesias, misericórdias, associações, igrejas, entida‑
des religiosas e empresas). Temos mais de 700 parceiros
“fontes de alimentos”, desde distribuidores maiores até aos
cafés mais pequenos. Todos na comunidade são convidados
a participar na vida do projecto. Este convite, felizmente, às
vezes, resulta em apoios que facilita a manutenção dos
núcleos já abertos (colmatar os custos mensais modestos)
ou ajudar nos custos de abertura de novos núcleos (adapta‑
ção de espaços, recheio, etc.). São tantas as entidades que
apoiam o projecto nos 20 núcleos em funcionamento e nas
mais de 35 equipas que estão a trabalhar para abrir, que não
podemos listar todos aqui – mas inclui as maiores empresas
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Hunter Halder

e fundações do País e também as pequenas e medias empre‑
sas em cada comunidade.
– Em que localidades já existem núcleos RE‑FOOD ?
Núcleos a funcionar: Nossa Senhora de Fátima, Telheiras,
Estrela, Lumiar, Alfragide, Olivais, Foz do Douro, São Sebas‑
tião de Pedreira, Carnide, Algoz‑Tunes, Braga, Misericórdia,
Alcobaça, Cascais, Parque das Nações, Alvalade, Almancil,
Belém, Santo António e Covilhã. Em breve irão abrir também
em Alcântara (dia 20 de Junho), Cascais CPR (Carcavelos,
Parede e São Domingos da Rana), Ermesinde e Santa Clara.
Ao mesmo tempo, outras equipas estão a trabalhar para abrir
em: Benfica, São Domingos de Benfica, Campo de Ourique,
Penha da França, Areeiro, Santa Maria Maior, Rio de Mouro,
Almada, Odivelas, Oeiras, Sacavém, Amadora, Faro, Quar‑
teira, Coruche, Cartaxo, Santarém, Caldas da Rainha, Leiria,
Coimbra, Fundão, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Vila
Nova da Famalicão, Senhora de Hora, Leça da Palmeira,
Cedofeita, Maia, Vila Nova de Gaia e outras localidades que
podem também abrir durante 2015 ou em 2016.
– Sabe o número de pessoas carenciadas a nível nacional
apoiadas com alimentos pela RE‑FOOD ?
À volta de 1.750 pessoas recebem cabazes de comida 5 a 6 dias
por semana – mas este número está a crescer todos os dias.
– Qual o impacto social deste projecto em Portugal ?
O Projecto Re‑food nasceu em Portugal, no coração de Lis‑
boa, na Nossa Senhora de Fátima e, embora tenha já sido
inspiração para outros projectos noutros Países, ainda não
está presente além das nossas fronteiras (condição que pode
mudar em breve).
Acreditamos que temos um impacto social evidente (face aos
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vários grupos em contacto directo com o projecto) e também
na sociedade à nossa volta (incluído muitos grupos que não
estão em contacto directo com o projecto).
Claro, o impacto mais directo e tangível é mudar a realidade
das pessoas em condição de insuficiência ou insegurança
alimentar para uma condição de suficiência e segurança –
mas este é apenas o primeiro impacto positivo.
Os benefícios do projecto incluem a oportunidade criada para
milhares de pessoas de boa vontade – cidadãos voluntários
– oferecerem um pouco de seu tempo para ajudar o próximo
e mudar o mundo na sua própria comunidade.
Inclui também o impacto pessoal nos mais que 700 parceiros
de alimentos onde todos percebem que a comida que foi
anteriormente deitada no lixo já está a alimentar quem pre‑
cisa – muda uma atitude de “vergonha” (os nossos avós
dizem que é “pecado deitar fora boa comida”) para uma ati‑
tude de “orgulho” (sabendo que a acção deles contribui para
alimentação de famílias necessitadas).
Inclui também um impacto positivo no ambiente – cada refei‑
ção resgatada é menos uma que vai para o aterro para poluir
o planeta. A ação dos mais de 2.000 voluntários do projecto

é visivel na comunidade e este facto tem um impacto nas
atitudes e comportamentos dos cidadãos não directamente
ligado ao projecto.
– Tem conhecimento da participação e apoio de algum Clube
LION na RE‑FOOD? Em que localidades?
Já foi comunicado o interesse por parte de clubes de Lions
em alguns locais – lembro‑me de assistir a um Jantar do
Lions (Clube do Restelo ou Belém) onde foi apresentada ao
Presidente da Junta da Freguesia, Dr. Fernando Rosa, que na
sequência deste contacto disponibilizou um espaço muito
bom para facilitar o trabalho de Re‑food em Belém (este
núcleo acabou de abrir no dia 9 de Maio, 2015).
Além de boa vontade que sempre sentimos nos clubes de
Lions, temos a certeza que há membros servindo entre os
cidadãos voluntários em muitos núcleos Re‑food.
O papel mais indicado para organizações de boa vontade,
como os Lions, é sempre facilitar a implantação do Projecto
Re‑food nas suas áreas de interesse e influência – Re‑food é
um projecto comunitário e conta com todos na comunidade
para ajudar a atingir a nossa missão.

Visita a Portugal
do 1º Vice
Presidente
Internacional

ライオンズ
ポルトガル・アゾレス諸島のラゴア
クラ
育施設「カサ・ライオンズ
ブ が運営する学童保
」で子どもたちの歓迎を受ける
（ライオンズの家）
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をするこ
いる親の話を聞いてあげて、精神的なフォロー
の力が発
とも考えられます。そうした奉仕には特に女性
にも必要
揮されるところです。地域をよく見回せば、他
す。
とされている活動がたくさん見つかると思いま

昭和33年12月19日付第3種郵便物認可

世界をリードする日本に
、植樹や識字率向
佐藤 過去には国際会長の呼び掛けで
に取り組
上など特定の事業に全世界のライオンズが一斉
予定はあ
んだことがありました。そうした提案をされる
りますか？

❶
●
。115複合地
ポルトガルのクラブ数は92、会員数は2,222人
中南部の115CS
区に二つの準地区がある。山田副会長はまず、
・ソアーレス連
地区を訪れ、首都リスボンで首相代理のペドロ
かな
。行政の手が届
訪問（❶）
帯・雇用・社会保障大臣を表敬
者の連携の重要
い所で発揮されるライオンズの奉仕の力と、両
オとの会合では、
性を確認し合った。同地区のライオンズ及びレ
。不況下の会員
大半の時間が参加者との質疑応答に費やされた
「不況の時にこ
増強の難しさを訴える声に対して山田副会長は
て奮起を促した。
そ一層ライオンズの奉仕が必要になる」と述べ
ぶアゾレス諸
リスボンに続いて訪れたのは、大西洋上に浮か
らす最大のサン
島。九つの島に9クラブがあり、約13万人が暮
つ、ラゴア ライ
ミゲル島では6クラブが活動している。その一
活用して、市内で唯一の学童保育施設
ブ はLCIF交付金を
オンズクラ
が施設の運営管
「カサ・ライオンズ」を整備した。ライオンズ
担当し、児童42
理を、行政の補助を受けたNPOが人員の提供を
でいる。視察に
人がここで放課後を過ごして、共に学び、遊ん
披露して歓迎し
訪れた山田副会長一行を、子どもたちは寸劇を
方政府知事とラゴア市長
た（❷）。サンミゲル島ではアゾレス地
会議（❸）、ラゴ
を表敬訪問、他の島々にあるクラブとのウェブ
念の夕べなど、
クラ
ア ライオンズブ が企画した国際協会100周年記
ルが組まれてい
20時間に満たない滞在時間に多忙なスケジュー
に取り組んでい
たが、誇りと情熱を持って地域に根差した奉仕
田副会長は「ラ
る島のクラブの活動ぶりを目の当たりにした山
イオンズの鑑」と称賛を贈った。

❷
●

❸
●
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長が変わる度に新
山田 それは考えていません。国際会
組んでい
しいことを打ち出したのでは、一生懸命に取り
今年度の
るクラブがついていけないと考えるからです。
対する奉
い子どもたちに
会長は恵まれな
プレストン国際
もそれを
られますが、私
るよう訴えてお
仕活動に参加す
継承していこうと考えています。
までに取り組んで
佐藤 お話を伺っていて、我々がこれ
ことが、
きた奉仕を更に強化してしっかりとやり遂げる
した。
生命の尊厳を守ることにつながると受け止めま
ル平和
山田副会長は以前、ライオンズクラブがノーベ
る、とい
賞を受賞すれば世界の会員全員が受賞者になれ
「和」と
うことをおっしゃっていました。テーマの中に
ないのか
いう言葉が入っているので、その軸はぶれてい
うか？
なと推察しますが、実際のところいかがでしょ
会の動きは、深く
山田 ノーベル平和賞に関する国際協
バナーの
静かに進行しています。もともとは私が地区ガ
、国際理事就任1年目で
時に打ち出したアイデアですが
����
の発想が面白いと
長期計画委員会に抜擢されたのも、こ
の長期計
認められたからではないかと思っています。そ
とになり、
画委員会で提案して取り組んでみようというこ
したが、
しばらくは代々の国際会長に引き継がれていま
ポインテ
途中で立ち消えになってしまった。その後、ア
と、まず
ィーとして所属したPR委員会で再び提案する
、今は毎
は候補にならなければ始まらないということで
ています。
年200ぐらいあるというノミネートの中に入っ
つか実現する日が
佐藤 それはうれしいことですね。い
来ることを期待しています。
オン
最後になりますが、山田副会長から日本のライ
？ 日本
ズ・メンバーに向けてメッセージを頂けますか
、次から
から34年ぶりの国際会長となられるわけですが

して各国要人との会談や対外交
来年度1年間、世界のライオンズの顔と
地方政府知事との記者会見）
流にも活躍する（ポルトガル・アゾレス

何が必要
はもっと短い期間で国際会長を輩出するために
かということも含めて、お聞かせください。
を見てきて、日本
山田 世界を回って各国のライオンズ
において
ライオンズの質は高いと感じています。会員数
貢献をし
も、LCIFにおいても、世界でも高いレベルの
イオニズ
ています。ただ、もう一歩上を目指したい。ラ
と高まっ
る理解度がもっ
ムそのもの、つまり奉仕に対す
張って言
オンズだと胸を
ていったなら、世界最高のライ
えるようになると思います。
長を出
年ごとに国際会
私は日本のライオンズは7、8
それには
考えています。
せるぐらいの力を持っていると
国際理事
まず、国際会長を目指そうという意識を持って
葉の壁に
ない。従来は言
こなければなら
になる人が出て
んが、実
よって難しいという考えがあったかもしれませ
ん。その
際のところ言葉の壁などというものはありませ
、言うべ
ために通訳者がいるのであって、言いたいこと
いいので
で堂々と言えば
ことなく日本語
きことは臆する
物事を考
という枠の中で
日本ライオンズ
す。これまでは
ります。
えていて、国際的な視野が足りなかった面もあ
委員会が
この状況を何とかするために、昨年度から国際
くるよう
立ち上がったことで、さまざまな情報が入って
って、日
になりました。こうした維新を進めることによ
なると、
本が世界のライオンズをリードしていく存在に
私は確信しています。
LION 2015年4月号増刊

A revista LION do Japão do
mês de Abril, dedica um
suplemento à visita do
1º Vice Presidente Yamada a
Portugal e à Filandia, com
especial destaque a Portugal.
Reproduzimos algumas
páginas para os nossos
leitores.
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Lions Clube de Amadora

X Sarau de ginástica Lions de solidariedade
O Sarau de Ginástica deste ano foi realizado mais cedo, a fim
de o integrar nas celebrações dos 30 anos do Lions Clube de
Amadora.
Contámos uma vez mais com a indispensável parceria que
mantemos com o Clube Desportivo Associação de Escolas
Amadora Oeste e com a Direção da Escola Secundária Seomara
da Costa Primo, que nos cede graciosamente o pavilhão gim‑
nodesportivo da escola.
Os preparativos começaram com a antecedência necessária, a
fim de garantir que tudo estaria a postos na noite do dia 18 de

26

LION

Maio–Junho 2015

Abril. E este ano conseguimos concretizar o momento de divul‑
gação do nosso Movimento e do nosso Clube que há tanto
ambicionávamos: na abertura do sarau foi projetado um filme
de LCI de divulgação do Movimento, legendado em português,
ao qual se seguiu um outro, elaborado por nós, e que retratava
todas as atividades realizadas no corrente Ano Lionístico. E o
público correspondeu com fortes aplausos, refletindo que o
objetivo tinha sido alcançado!
Ato contínuo, o sarau foi aberto com o habitual desfile de todas
as classes participantes, cada uma apadrinhada por um Clube

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: 420 atletas, 17 classes de ginástica participantes e 17
Clubes Lions representados. Com todos perfilados frente às
bancadas, foi tempo de se juntarem a nós, sócios do Lions
Clube de Amadora, o Presente do Conselho Nacional de Gover‑
nadores, CL Frederico Burnay e o Governador do Distrito 115
Centro Sul, CL Américo Marques, para então entoar o Hino
Nacional. Bandeiras em riste e público de pé, este é um dos
momentos que sempre nos emociona…
Após os agradecimentos às entidades que tornaram possível
o evento, proferidos pela Presidente do Clube, CL Gabriela Fer‑
nandes, seguiram‑ se breves, mas sentidas, palavras do Presi‑
dente do CNG e do Governador do Distrito 115 CS, que
enalteceram esta atividade do LCA, que é já um marco indelé‑
vel do trabalho desenvolvido pelo nosso Clube.
E o sarau teve início com um momento único, uma surpresa,
uma prenda de aniversário para o nosso Clube: através de um
pequeno túnel com a saída estrategicamente colocada entre as

bandeiras e ao som da música do Rei Leão, foram saindo “leõe‑
zinhos” caracterizados a rigor, que executaram uma coreogra‑
fia que embeveceu o público e muito em particular os sócios
do nosso Clube que, no final, fizeram questão em tirar fotos
com tão queridos pequeninos atletas.
O espetáculo primou pela dinâmica, pela alegria, pela origina‑
lidade e pela elevada qualidade das exibições que, por diversas
vezes levou o público ao rubro dos aplausos.
O breve intervalo foi preenchido pela entrega simbólica do
cheque com o valor angariado à Dra. Elisabete Costa, Diretora
da Casa de Acolhimento Quinta de São Miguel, instituição a
favor da qual reverteu o proveito do Sarau. Também este
momento foi fortemente aplaudido pelo público que assim
testemunhou a entrega de uma importância para a qual havia
contribuído.
Terminado o espetáculo, foram muitos os Companheiros e
Amigos que nos vieram felicitar, e entre eles, o Ex.mo Sr. Pro‑
fessor Rui Fontinha, Diretor da Escola, o Ex.mo Sr. Professo
Carlos Dias, Diretor Desportivo da Escola e ainda a Ex.ma Sra.
Vereadora Cristina Farinha, que assistiu ao Sarau em represen‑
tação da Presidente da Câmara Municipal da Amadora, Ex.ma
Sra. Dr. Carla Tavares.
O X Sarau de Ginástica encheu‑nos de orgulho e de felicidade
por, uma vez mais, termos atingido claramente o objetivo a que
nos propomos. E este ano ainda mais, com a particularidade
de termos conseguido divulgar quem somos e o que fazemos.

Lions Clube da Lusofonia

Na Guiné Bissau com o Projeto “Formar Formadores
na Área da Saúde
No prosseguimento das atividades do Lions Clube da Lusofo‑
nia, e como Presidente deste Clube, desloquei‑me no passado
mês de Abril à Guiné‑Bissau.
O objetivo da viagem era auditar, juntamente com Companhei‑
ros do Lions Clube de Bissau, a entrega e o bom uso do Mobi‑
liário e Material Escolar que havíamos doado recentemente à
Diocese de Bissau e fazermos a apresentação do projeto “For‑
mar Formadores na Área da Saúde” para especialidades técni‑
cas dirigidas ao tratamento de doenças do foro Oncológico.
Relativamente à doação do Mobiliário Escolar, tivemos a opor‑
tunidade de dialogar com D. José Camnate, Bispo da Diocese
de Bissau, que nos deu testemunho do seu agradecimento e
nos apresentou a Madre Secretária e a pessoa encarregada
pelo Economato da Diocese, responsáveis pela distribuição dos
bens por diversas instituições sobre jurisdição do Prelado. Este
Mobiliário e Material Escolar tinham sido colocados à disponi‑
bilidade do Movimento Lions pelas Câmaras Municipais da
Trofa e de Matosinhos e pelas Empresas Nautilus, Viarco, Arco
‑Íris e A.Brito SA.
De seguida, com a presença e a intervenção do Sr.º Dr. Mustafá
Na Lamba, médico do Hospital Simão Mendes e do Hospital da
Cumura, com quem havíamos trabalhado no dia anterior, fize‑

Reunião com o snr D. José, Bispo de Bissau, dr. Mustafá Na Lamba,
e companheiro Lion Roberto Mendes

mos uma exposição ao Sr.º Bispo sobre o Projeto “Formar
Formadores na Área da Saúde”, a quem deixamos depois um
dossier.
O objetivo desta reunião de trabalho visou envolver a Diocese
de Bissau no apoio ao Projeto da Área da Saúde, facultando
alojamento e alimentação aos Formadores e disponibilizando
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espaço aos Formandos para as aulas teóricas e facultando o
acesso ao Estágio Prático em ambiente hospitalar no Hospital
da Cumura.
Paralelamente, entregamos ao Sr.º Dr. Mustafá na Lamba e ao
Sr. Bispo D. José Camnate, um compromisso de uma Empresa
Farmacêutica Portuguesa, para fornecimento de medicamen‑
tos para tratamento de doenças Oncológicas, a custo de
fabrico.
A recetividade do Sr.º Bispo a toda e envolvente do projeto foi
totalmente positiva e foi altamente compensadora para todo o
esforço despendido.
De salientar que os Professores Lúcio Lara Santos e Carlos
Lopes, Presidente do CNG eleito para o AL 2015‑2016, serão os
Coordenadores desta Formação, a custo zero na sua fase ini‑
cial, que será extensiva a outros Países dos PALOP.
No final dos trabalhos, foi‑nos facultada a visita à Clínica Pedi‑
átrica de Bor, à Casa de Acolhimento Bambaram, à Escola
Infantil do Cristo Redentor e à Escola Secundária, que irá iniciar
a sua atividade no próximo Ano Escolar. Em todas estas insti‑
tuições pudemos comprovar a distribuição e o bom uso dos
bens doados, conforme fotos em anexo.
Na noite anterior ao nosso regresso a Portugal, fomos informa‑
dos pelo Sr.º Dr. Mustafa Na Lamba que já tinha agendada uma
reunião com a Sr.ª Ministra da Saúde para apresentação do
Projeto ao Governo da Guiné‑Bissau e solicitar também apoio
para o mesmo, nomeadamente no pagamento das viagens dos
Formadores.
Estes Formandos serão os futuros Formadores nos seus Países.
Tudo indica, que este projeto se irá iniciar com a chegada a

Mobiliário em utilização

Portugal, nas próximas semanas, de duas enfermeiras Ango‑
lanas.
O Lions Clube da Lusofonia congratula‑ se com a sua participa‑
ção neste projecto que consideramos da maior importância na
área da saúde. Pretendemos chegar ao maior número de Países
Lusófonos possível, para assim podermos aumentar exponen‑
cialmente os conhecimentos na área oncológica e contribuir
para minimizar o sofrimento e o número de mortos devido a
esta doença.
Outros projectos, noutras áreas surgirão, dos quais daremos
conta mais tarde. Servimos por Paixão!

José Martins Rodrigues
Lions Clube da Lusofonia (Presidente)

Em fim de mandato nos Açores
Valeu a pena?
A resposta encontra‑se algures na revista LION de Jan‑Fev 2014
e é da autoria do nosso querido e insuspeito COMPANHEIRO
GASPAR ALBINO
“…….é difícil descrever a forma como o nosso Movimento é
vivido naquela maravilhosa ilha atlântica……….Aprendi a viver,
ao fim de 43 anos de filiação lionistica, um lionismo mais pro‑
fundamente sentido, mais próximo do próximo, mais conse‑
quente com os nossos ideais, com os nossos objectivos
pautados por princípios de uma ética irrepreensível
De facto, trabalhar em equipa com a dedicação e ajuda dos CLs
Pres de Divisão Cidália Silva e Pedro Blayer e a colaboração e
simpatia de todos os CLs que militam os Clubes Açorianos é
uma SORTE que só se tem uma vez na vida, mais precisamente
duas vezes, já que foram 2 anos lionísticos consecutivos.
Por isso digo:
– Vale sempre a pena quando se acredita no que se faz e temos
o apoio dos demais.
Foi também com enorme orgulho e grande satisfação que
assisti durante o meu mandato, à entrega de Prémios de Exce‑
lência de Clubes nos Açores, e a 2 Votos de Louvor da Assem‑
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bleia Regional dos Açores aos clubes de Lagoa (Açores) e de
Vila do Porto.
Não posso esquecer nem deixar de agradecer o apoio da Opti‑
cália. Foram mais de 60 pares de óculos oferecidos a crianças
de famílias carenciadas na ilha de S. Miguel. Um agradeci‑
mento muito especial ao oftalmologista Dr Gil Resendes e ao
optometrista Dr Rui Sousa, que desde a primeira hora se dis‑
ponibilizaram para colaborar com o nosso movimento. Sem a
sua generosa ajuda, estas crianças ainda hoje estariam a aguar‑
dar consulta, e sem óculos.
Um sentido abraço pela colaboração sempre rápida e simpática
do Past‑Governador Eugénio Leite e do Governador Américo
Marques e às suas equipas, bem como às colaboradores em
serviço na nossa sede, pelo apoio prestado aos companheiros
dos Açores.
E como os últimos são os primeiros, aquele abraço fraterno a
todos os companheiros açorianos, que independentemente
das suas funções lionisticas, sempre me receberam com um
sorriso de amizade e simpatia.
UM GRANDE BEM‑ HAJA a todos.VOSSO AMIGO
PAULINO AMARAL

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 Águeda

Homenagem a aluna do IDL nos 37 anos
do Lions de Águeda
O Lions Clube de Águeda homenageou Camila Ferreira, aluna
do Instituto Duarte de Lemos (Trofa), que ganhou uma menção
honrosa no concurso mundial do Lions “Cartaz sobre a Paz”
A homenagem à aluna, natural da Mourisca do Vouga, aconte‑
ceu no decorrer do almoço do aniversário do 37.º aniversário
do clube, que contou com representantes de vários clubes
Lions do país e do representante do Rotary Club de Águeda,
Fátima Ervedoso.
Também a governadora do Lions, Anabella Caldevilla, esteve
presente, naquela que foi a sua visita oficial ao clube ague‑
dense.

No local de confraternização, esteve patente uma exposição
fotográfica alusiva às atividades do Lions Clube de Águeda bem
como dos cartazes dos alunos que concorreram a nível conce‑
lhio ao concurso “Cartaz sobre a Paz”.
No almoço, Faria Gomes, presidente do Lions Clube de Águeda,
agradeceu a colaboração de todos nesta sua última atividade
na liderança de instituições.
Angelino Ferreira será o presidente do clube no próximo man‑
dato 2015/16, cumprindo assim o seu segundo mandato como
presidente.

Amadora e de Cascais, nas pessoas do Vereador, Ex.mo Sr.
Eduardo Rosa e do Chefe de Gabinete do Presidente, Ex.mo
Sr. Dr. Rui Rei, respetivamente.
A sessão foi aberta pelo Presidente do LC de Cascais Cidadela,
PCC Vítor Melo, que proferiu as primeiras saudações, seguindo
‑se breves intervenções das Presidentes do LC de Amadora, CL
Gabriela Fernandes e do LC de Sintra Romântica, CL Isa Venân‑
cio. Após as cerimónias protocolares, a direção dos trabalhos
foi oferecida ao PCC Alcides dos Santos, Companheiro Lion de
reconhecida experiência e dedicação ao Movimento.

Após a refeição, tomaram posse os novos sócios dos 3 Clubes:
a CL Dulce Nunes, tendo como madrinha a CL Paula Silva, pas‑
sou a integrar o quadro social do LC de Amadora; o CL Jorge
Fatal Nogueira, teve como padrinho o VDG Carlos Manitto
Torres e tornou‑ se sócio do LC Cascais Cidadela; e os CCLL Inês
Siborro e Fernando Silva tiveram como madrinha a CL Isa
Venâncio e tornaram‑ se sócios do LC Sintra Romântica.

Lions Clubes de Amadora, Cascais Cidadela
e Sintra Romântica
As grandes datas celebram‑se com os amigos
Geminados entre si há seis anos, os Lions Clubes de Amadora,
Cascais Cidadela e Sintra Romântica decidiram celebrar em
conjunto os seus aniversários e fazer coincidir a data com a
visita oficial do Governador Américo Marques.
O evento teve lugar no passado dia 17 de Abril e o local esco‑
lhido foi o Restaurante Quinta de Santo António, na Malveira
da Serra.
A sala estava repleta de Companheiros e Amigos aos quais se
juntaram os representantes dos Presidentes dos Município da

Depois deste momento alto, seguiram‑se os de reconheci‑
mento. O LC de Amadora reconheceu todos os sócios pela
passagem dos 30 anos do Clube e a Past Presidente, CL Vanda
Lourenço, atribuiu o Prémio Amigo dos Lions 2013/2014 à agora
sócia, Dulce Nunes, pelo altruísmo e dedicação com que traba‑
lhou lado a lado com os sócios do LC de Amadora no AL tran‑
sato.
Depois foi a vez do PCC Vítor Melo reconhecer todos os sócios
do LC Cascais Cidadela e de homenagear o CL Eduardo Naia
Marques, pelos seus 50 anos de Lionísmo.
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Por último, os sócios do LC Sintra Romântica prestaram também
um bonito reconhecimento à sua Presidente, CL Isa Venâncio.

junto à LCIF e cada Presidente recebeu um exemplar da peça
de oferta do Governador: uma bonita travessa em cerâmica.
Uma vez encerrada a sessão, foi tempo de cantar os Parabéns a
Você e de se apagarem as velas colocadas frente a cada um dos
3 logotipos, que decoravam o lindíssimo bolo de aniversário.

LIONS CLUBE DA BAIRRADA
Lions Clube da Bairrada premeia Cartaz e Texto sobre a Paz

E quando todos pensavam que os reconhecimentos tinham
terminado, os 3 Presidentes, junto das Bandeiras, reconhece‑
ram com um diploma o LC Lisboa‑Belém, na pessoa do seu
Presidente, CL José Arlindo Santos, por ser o Clube com maior
representatividade no evento.
No momento das intervenções, tomou primeiro a palavra o
Ex.mo Sr. Vereador da Câmara Municipal da Amadora, que
reconheceu publicamente o trabalho do LC de Amadora em
prol da comunidade amadorense, após o que ofereceu em
nome da Autarquia da Amadora uma lindíssima placa alusiva
à comemoração dos 30 anos do Clube.

Seguiu‑se a intervenção Chefe de Gabinete do Presidente da
Câmara de Cascais, Ex.mo Sr. Dr. Rui Rei, que enalteceu tam‑
bém o trabalho desenvolvido pelo LC Cascais Cidadela, ao qual
ofereceu uma bonita brochura alusiva ao concelho de Cascais.
As palavras proferidas pelos 3 Presidentes foram breves, mas
de profundo agradecimento a todos os que tinham aceite o
convite e que compareceram para testemunhar a festa dos
nossos aniversários, num verdadeiro espírito de amizade e
companheirismo.
A última intervenção da noite foi, naturalmente, a do DG Amé‑
rico Marques, que colocou a tónica nos programas internacio‑
nais e nacionais, no espírito lionístico de que todos nos
devemos orgulhar e incentivou os 3 Clubes a continuar na
prossecução dos nossos objetivos.
Perante a Assembleia, os três Clubes ofereceram ao Governa‑
dor a réplica de um cheque, que simbolizava um donativo con‑
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A “Festa da Paz” teve lu
gar na Biblioteca Munici‑
pal de Anadia, local onde
foram expostos todos os
110 trabalhos realizados
por alunos dos Municípios
de Anadia e Oliveira do
Bairro.
A C o m p a n h e ir a I s il d a
Alves, Presidente do Lions
Clube da Bairrada, numa
breve intervenção, revelou
aos muitos presentes, que
enchiam por completo o
auditório da Biblioteca Mu
nicipal, o desafio lançado
anualmente por Lions In
tern acional «trabalhar a
Paz, com os jovens, através dos concursos “Cartaz da Paz” e
“Texto literário sobre a Paz”», tendo este ano os alunos patro‑
cinados pelo Clube obtido um 2º lugar no Cartaz da Paz e um
2º lugar no “Texto literário” a nível nacional.
O orador convidado Padre José Fernandes, do Colégio Sale‑
siano de Mogofores, proferiu uma original e interessante pales‑
tra, destacando que « … porque existem várias formas de Paz,
esta também pode ser encontrada no trabalho, no desassos‑
sego, na acção», pois « ficar ou estar em Paz pode ser o mesmo
que fazer boas acções; ficar em paz com a verdade; estar em
paz porque estou em ruido, estou em luta.»
A Eng.ª Teresa Cardoso, Presidente da Câmara de Anadia,
mostrou‑ se bastante agradada com esta festa, pois o tema da
Paz é pedra de toque para uma necessária reflexão dos mais
novos e também dos mais velhos.
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Refira‑se que estiveram também presentes na mesa de honra o
Companheiro PCC Gaspar Albino e a Assessora Distrital do Cen‑
tro/Norte C.ª L. Iolanda Paiva e foram os seguintes os premiados:
Tomás Américo P. Miguel e Maria Beatriz Loureiro do Souto e
Silva, Colégio N.ªS.ª da Assunção; Clara Roberta Martins Fonte,
EB 2.3, Anadia; Joana Cardoso da Cruz, EB 2.3, Vilarinho do
Bairro; Emília Neves Cardoso, Agrupamento Esciolas de Anadia;
Inês Marques Cerca, Colégio Salesiano de Mogofores; Maria
Martins, IPSB – Colégio Frei Gil de Bustos/Oliveira do Bairro.

PDG Luis Ventura – Lions Clube da Bairrada

LIONS CLUBE DE BARCELOS

Participaram no torneio dos Lions, cinquenta e cinco jogadores,
nacionais e estrangeiros, que originou uma receita total de
1.750 euros. O representante da Liga Portuguesa Contra o Can‑
cro presente, Dr. Vitor Melquíades, recebeu a informação com
enorme satisfação pelo bom resultado obtido neste Torneio.
O Torneio proporcionou um bom dia de convívio entre organi‑
zadores, patrocinadores e jogadores na altura da entrega de
prémios, compostos especialmente de viagens e estadias em
unidades hoteleiras.
O Lions Clube de Caldas da Rainha efectuou a entrega do che‑
que do donativo na sede da liga, com a presença do nosso
Governador Américo Marques, e dos representantes da Liga
Portuguesa Contra o Cancro.

Torneio da Sueca – Solidário
Organização em parceria com o LEO CLUBE DE BARCELOS do
“Torneio da Sueca – Solidário”, com vista à angariação de fun‑
dos, para deslocação à “Atividade das Crianças 2015”, de jovens
institucionalizadas da Casa do Menino Deus.
Esta ação solidária decorreu nas instalações do quartel dos
Bombeiros Voluntários de Barcelinhos.
XXXI Noite de Fados a favor da APACI
No dia 21 de Março, realizou‑ se a XXXI Noite de Fados a favor
da APACI de Barcelos, uma associação de apoio e acolhimento
de crianças inadaptadas (centro de dia e lar residencial).
A fadista convidada foi a barcelense LUÍSA VILAS BOAS que
cantou alguns temas do seu vasto repertório

Governador Américo Marques entrega o troféu ao 1º Classificado

LIONS CLUBE DE CALDAS DA RAINHA
Torneio de Golf a Favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro
O Lions Clube de Caldas da Rainha, realizou no Guardian Bom
Sucesso Golf um Torneio a Favor da Liga Portuguesa Contra o
Cancro.
O Clube caldense mobilizou muitas empresas e instituições que
patrocinaram este evento.
Este torneio que teve o reconhecimento da Federação Portu‑
gesa de Golf, foi um enorme sucesso.

Da esquerda para a direita, Dr. Vitor Melquíades, adjunto da direção da Liga,
Engª Filipa Rocha Vogal da Direção da Liga, Engº Francisco Cavaleiro de
Ferreira, presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Américo Marques
Goverdador do Distrito 115 CS, José Nascimento, Presidente do LC de
Caldas da Rainha, e Eduardo Horta, Assessor do Governador para o
desporto, principal organizador do torneio.
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LIONS CLUBE DE CANTANHEDE
Realiza o terceiro encontro Solidário de Coros a favor
do Banco de Leite
No sentido de contribuir para o Banco de Leite o LC de Canta‑
nhede juntou em momento de festa 4 coros infantis. Reuniram o
Coro Cantemus – Coro Juvenil de Cantanhede, Coro Clony –
Famalicão, Coro Infantil de Febres e Coro infantil de S. Caetano.

Desta forma o Banco de Leite durante o ano de 2014 apoiou 34
famílias que envolveu cerca de 75 crianças proporcionando
2.840 litros de leite pasteurizado e 7 bebés com 83 embalagens
de leite em pó. Para alcançar estes resultados, o Lions Clube
de Cantanhede contou com a colaboração de 16 Padrinhos,
entre os quais Farmácias, Empresas, Junta de Freguesia,
C.C.A.M. de Cantanhede, Companheiros Lions e Cidadãos anó‑
nimos.
Dos donativos dos Padrinhos foi possível alcançar um valor de
2.250,00 euros em dinheiro, sendo que as farmácias doaram
em género (leite em pó) contabilizando um valor de 1.294,69
euros, e em géneros, os companheiros Lions, fizeram chegar
ainda 158 L de leite.
Contudo e para a manutenção desta resposta social, o Lions
Clube de Cantanhede desenvolveu outros eventos de angaria‑
ção de donativos para permitir apoiar, durante mais tempo,
crianças e famílias fragilizadas, tendo alcançado um valor de
2.650,44 euros.

Assistiram ao Concerto Solidário cerca de 400 pessoas que con‑
tribuíram com uma receita de 1080 euros, para que possamos
ajudar cada vez mais crianças em situação vulnerável.
Banco de Leite
Faz balanço do ano 2013/ 2014 e renova parcerias
No dia 2 de Abril, teve lugar no salão da Casa Francisco Pinto
do Município de Cantanhede a reunião de balanço do trabalho
desenvolvido e a assinatura dos protocolos dos PADRINHOS
do Banco do Leite, os Lions Clube de Cantanhede teve repre‑
sentado pela CL Olga Alves e CL. Carlos Maltez, que têm a seu
cargo a dinamização do banco do leite e pela CL. Helena Oli‑
veira, secretária do Clube, Vereador da Acção Social e Solida‑
riedade, Drº Pedro Cardoso e Padrinhos.
O Vereador da Acção Social e Solidariedade, Pedro Cardoso,
em representação do Município enalteceu mais uma vez esta
iniciativa e referiu a importância deste projecto social dinami‑
zado pelos Lions em parceria com o Município de Cantanhede.
Felicitou o gesto de solidariedade dos Padrinhos que assim
contribuem para criar mais uma resposta específica na área
alimentar: a doação de leite para crianças dos 0 aos 6 anos,
pertencentes a famílias carenciadas do concelho de Canta‑
nhede.
O Banco do Leite, que funciona no Banco de Recursos Colmeia,
é uma iniciativa do Lions Clube de Cantanhede que, conjunta‑
mente com o Município de Cantanhede, as instituições que
integram o Conselho Local de Acção Social, e os Padrinhos, se
propuseram desenvolver, através de uma parceria com o obje‑
tivo prioritário de contribuir para a melhoria das condições de
vida das crianças dos 0 aos 6 anos, oriundas de famílias caren‑
ciadas, um projecto que resulta na atribuição de leite, essencial
à sua alimentação, recorrendo para o efeito, a dádivas da comu‑
nidade – entidades públicas e privadas, empresas, bancos, far‑
mácias e cidadãos do concelho – através do apadrinhamento.
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Este gesto de solidariedade, de apadrinhamento e realização de
eventos, foi o mote para a manutenção da resposta social e soli‑
dária do Banco de Leite do Lions Clube de Cantanhede, que para
o ano de 2015/2016 vai poder contar com mais padrinhos o que
permite perpetuar esta caminhada na ajuda a mais crianças.

LIONS CLUBE DE CASTELO BRANCO
Jantar do mês das Companheiras com fados
O Lions Clube de Castelo Branco organizou o Jantar do mês
das Companheiras com fados, e deu posse a dois novos sócios
(com 36 e 42 anos). O PDI Joaquim Borralho aproveitou a opor‑
tunidade para fazer a entrega de um certificado do Presidente
Internacional.
Estiveram presentes, o PDI Joaquim Borralho, o CC Frederico
Burnay, o PCC Fernando Marques Jorge e o DG eleito Carlos
Torres além de muitos outros companheiros e convidados, num
total de 68 pessoas.
O clube com este aumento de sócios, passou a ter 39 membros.
Realizaram‑se também neste mês, 2 rastreios visuais e a
entrega de 73 livros à biblioteca do Estabelecimento Prisional
de Castelo Branco.
Foi entregue 1 enxoval a uma mãe carenciada, 600 euros para
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comparticipar a aquisição de um aparelho postural para uma
aluna paraplégica e 500 euros para apoiar a reconstrução de
uma escola no Congo, a pedido dos Missionários.

ámos o Distrito 115 CS com a reflorestação da tapada de Mafra
e com a oferta de 50 bengalas brancas para a ACAPO, aliámo
‑nos como já vem sendo hábito ao Banco Alimentar, contri‑
buindo na ajuda às mais de 26mil pessoas, levámos a cabo um
concerto solidário, angariando brinquedos e roupa para a
ADAV e a CASA. Através da iniciativa Coimbra Fitness Solidá‑
rio, que juntou bem mais de uma centena de pessoas e com o
apoio do Holmes Place de Coimbra, conseguimos angariar
cerca 170 kg de alimentos para a Casa do Gaiato de Coimbra.
Oferecemos enxovais de bebé para jovens mães carenciadas,
proporcionando o conforto e o aconchego necessários ao cres‑
cimento saudável e feliz dos seus filhos. Envolvemo‑nos nos
projetos Saúde Visual Escolar e Ser MAIS Solidário, com os
quais ajudámos a melhorar a qualidade de visão de 30 jovens
carenciados e a melhorar a qualidade de vida de 6 agregados
familiares proporcionando maior estabilidade económica.
Organizamos um Ciclo de Debates Lions e palestras de livre
discussão de temas atuais e necessários à sociedade. Desen‑
volvemos o CEP e organizamos atividades internas cujo princi‑
pal objetivo foram a verdadeira amizade, o são companheirismo
e o estreitar laços, como o Chá e o Passeio da Companheira.

LIONS CLUBE DE COIMBRA
Lions Clube de Coimbra em Retrospetiva
Demos início ao capítulo 51 da história do Lions Clube de Coim‑
bra, onde o principal objetivo continuou a ser a nossa contri‑
buição para uma sociedade mais justa e feliz. Para tal, colocamos as mãos à obra desenvolvendo projetos locais, partici‑
pando nos projetos do nosso distrito e nos internacionais indo
desta forma de encontro às diretrizes do nosso Presidente
Internacional, Joe Preston.
Cumpriu‑ se mais um ano de história ao serviço da comunidade,
perspetivando que os novos projetos e ideias fossem capazes
de aumentar a abrangência e qualidade do nosso apoio. Depois
de um fantástico 2013/2014, fomos reconhecidos com a distin‑
ção de Clube de Excelência. Celebrámos, por isso, a data de
aniversário do nosso clube de uma forma muito nobre, sau‑
dando e agradecendo a presença de quem nos visitou e o ines‑
timável contributo do nosso Companheiro Polybio Serra e Silva
que proporcionou ao nosso Clube o lançamento do livro, “Era
uma vez um Coração”, cujo valor da venda reverte a favor do
Lions Clube de Coimbra, para assim podermos dar voz às ini‑
ciativas que ambicionamos concretizar.
Estivemos sempre ligados aos que mais precisaram de nós!
Realizámos rastreios visuais, auditivos e de controlo metabó‑
lico na Feira Prevenir Saúde e no Rastreio pela Diabetes, apoi‑

Falta pouco mais de um mês para terminar a celebração de
mais um ano a servir. Com o mesmo entusiamo inicial, só tenho
a agradecer a possibilidade de ter podido contribuir de alguma
forma com o meu conhecimento, escrevendo‑se assim mais
um capitulo e agradecer a cooperação e o apoio incondicional
daqueles que me ajudaram nesta caminhada. Acredito que o
segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande
equipa! Não tenho dúvidas que em Coimbra este ano se traba‑
lhou desta forma. Obrigado a todos! Até breve!

Lions Clube das Flores – Pérola do Ocidente
O 25 DE ABRIL DE 2015 FOI UM DIA ESPECIAL
Entrega camas articuladas ao Lar de Idosos das Lajes
O Lions Clube das Flores – Pérola do Ocidente procedeu, à
entrega formal à Santa Casa da Misericórdia das Lajes das
Flores, de um conjunto de 10 camas articuladas e respetivos
equipamentos complementares, destinado ao Lar de Idosos
daquela instituição.
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Tratou‑se da conclusão de um projeto lionístico do maior
alcance social e que foi apoiado pela Associação Internacional
de Lions Clubes, através da Fundação Internacional de Lions
Clubes, pelo Governo Regional dos Açores, por intermédio da
Secretaria Regional da Solidariedade Social e pela Câmara
Municipal de Lajes das Flores. O projeto recebeu ainda, muitas
contribuições privadas da comunidade florentina que partici‑
pou em diversos eventos lionísticos de angariação de fundos
e do Lions Clube de Lagoa (Açores) que é o Lions Clube padri‑
nho do Lions Clube das Flores – Pérola do Ocidente.
As camas articuladas agora, entregues vão permitir aumentar a
capacidade de internamento do Lar de Idosos das Lajes das Flo‑
res que era uma necessidade urgente daquela valência social.
A respetiva cerimónia de entrega decorreu nas instalações do
referido lar de idosos e contou com a presença do Provedor,
Padre Davide Barcelos, e restantes mesários da Santa Casa da
Misericórdia das Lajes, do Presidente da Câmara Municipal de
Lajes, Luís Maciel, do Secretário da Governadoria do Distrito
115 Centro Sul dos Lions de Portugal, Pedro Crisóstomo, e de
uma comitiva do Lions Clube de Lagoa (Açores) liderada pelo
Presidente Jorge Stone.
A concretização deste projeto lionístico valoriza a utilidade do
Lionismo nas ilhas dos Açores e contribui para a preservação
da dignidade humana.

Visita de uma Comitiva do Lions Clube de Lagoa (Açores), ao Lions Clube
das Flores – Pérola do Ocidente, Clube Afilhado

No restaurante do Hotel Café, na Vila de Santa Cruz, realizou‑ se
a Assembleia Solene comemorativa do 13.º Aniversário do
Lions Clube das Flores – Pérola do Ocidente, na presença do
Secretário do Distrito 115 Centro Sul dos Lions Clubes de Por‑
tugal, Companheiro Pedro Crisóstomo, fazendo‑se acompa‑
nhar da sua mulher, Dra. Ana Gaio.
Estavam presentes o Vereador da Câmara Municipal de Santa
Cruz das Flores, Dr. Fábio Medina, o Presidente da Câmara
Municipal das Lajes das Flores, Dr. Luís Maciel, membros do
Lions Clube das Flores e também uma comitiva do Lions Clube
de Lagoa (Açores), nosso Clube Padrinho.
No momento solene da Assembleia, tomaram posse 4 novos
associados: Ernst Heiko e a sua mulher Sybille Elisabeth, e o
casal Meinhard e Maria Bernadette Erlacher, naturais da Ale‑
manha e da Áustria.

LIONS CLUBE DO FUNCHAL
VISITA DO GOVERNADOR AMÉRICO MARQUES AO FUNCHAL

Uma comitiva composta pelos órgãos de Direção do Lions Clube
de Lagoa (Açores), acompanhados pelas suas mulheres, visita‑
ram pela 1.ª vez o clube afilhado, o Lions Clube das Flores –
Pérola do Ocidente, a fim de participarem na cerimónia formal
de entrega de 10 camas ao Lar de Idosos da Santa Casa da
Misericórdia das Lajes das Flores e na Assembleia Solene Come‑
morativa do 13.º Aniversário do Lions Clube Pérola do Ocidente.
Foram momentos inesquecíveis de são companheirismo e de
alegria, vividos com os companheiros e companheiras de Lagoa:
Jorge e Eduarda Stone, Luís e Alda Eleutério, José e Lusa Baião,
Primitivo e Eduarda Marques.
Durante a sua estadia, tiveram a oportunidade de disfrutar as
belezas inigualáveis da ilha das Flores, deslocando‑se na car‑
rinha da Casa do Povo das Lajes, a quem agradecemos publi‑
camente a gentil cedência.
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Receção e apresentação de cumprimentos
na Câmara Municipal do Funchal

Momento da receção na C.M.F.
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Após a chegada ao Funchal, teve lugar no Salão Nobre da
Câmara Municipal do Funchal, a apresentação de cumprimen‑
tos ao Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Dr. Paulo
Cafôfo.

Assinatura no Livro de Honra da C.M.F.

Após os respetivos discursos de boas vindas e agradecimen‑
tos, houve lugar a um Madeira de Honra a todos os Companhei‑
ros presentes, e a assinatura do Livro de Honra da Autarquia
pelo nosso Governador CL Américo Marques.
Reunião na sede do Lions Clube do Funchal com o núcleo
regional da Liga Contra o Cancro
Na tarde do dia 10 de Abril, na presença do Governador do
Distrito 115 CS CL Américo Marques, e do PDG Nuno Ferrão,
teve lugar na sede do Lions Clube do Funchal, na Rua Imperatriz
D. Amélia, uma reunião com o Núcleo Regional da Liga Contra
o Cancro.
O Presidente do Clube CL Paulo Pereira, depois de uma breves
palavras, procedeu à entrega de uma verba de € 500,00 (qui‑
nhentos euros), ao Presidente do Núcleo Regional da Liga Con‑
tra o Cancro, a fim de apoiar uma bolsa de investigação
denominada “Rubina Barros” e que se destina a patrocinar
trabalhos de investigação no âmbito da luta contra o cancro.
De referir que «Rubina Barros», infelizmente já falecida em
2014, foi uma estudante universitária na área de medicina, com
a ajuda de uma bolsa de estudo por parte do Lions Clube do
Funchal, que actualmente contamos com 13 bolseiros.

Marcha pela Saúde do Núcleo Regional
da Liga Contra o Cancro

No dia 11 de Abril, teve lugar numa das principais artérias da
cidade do Funchal, uma «Marcha pela Saúde» numa organiza‑
ção do Núcleo Regional da Liga Contra o Cancro, a fim de assi‑
nalar o dia Mundial da Saúde que se comemorou a 7 de Abril.
Grandes incêndios na Madeira no verão de 2013
Decorria o verão de 2013, quando foram desencadeados os
pavorosos incêndios que devastaram uma larga mancha flo‑
restal, levando consigo diversas habitações completamente
devoradas pelas chamas.
O Lions Clube do Funchal, de imediato foi para o terreno no
sentido de angariar fundos para a ajuda a famílias de baixos
recursos financeiros e que ficaram sem nada.

Habitação reconstruida com o apoio da verba de 5.000,00

Nesse sentido foram conseguidos apoios por parte da Gover‑
nadoria do Distrito 115 CS, para a aquisição de bens alimenta‑
res, que foram distribuídos por diversos agregados familiares.
Na sequência desses apoios foi também possível adquirir
diversas roupas, e uma verba de € 5.000,00, para a ajuda na
reconstrução de uma habitação.
Para além destes apoios, o Lions Clube do Funchal, tem colo‑
cado em algumas casas afetadas e entretanto reconstruídas,
algumas mobílias e eletrodomésticos.
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LIONS CLUBE DE GAIA
As ações realizadas e promo‑
vidas pelo Lions Clube de Gaia
inseriram‑se na divulgação
junto da população em geral
dos objetivos, que estão con‑
tidos nas ações que os Lions
Clubes promovem para ajuda
e apoio às populações mais
carenciadas, que no caso pre‑
sente se traduziu na realização
de duas ações de parceria
com Instituições de serviço e
empresas do nosso Conce‑
lho, que visaram criar acor‑
dos no sentido de obter num
caso, ou seja a ação em con‑
junto com a Farmácia Gaia Jardim a angariação de fundos para
apoio à APPDA e bem assim, aproveitar para contribuir para
que a população em geral pudesse ter acesso a um rastreio
para analisar situação de alguns fatores de sua saúde. Após a
retirada dos valores de eventuais encargos havidos, o valor
restante será entregue em data a anunciar e em ato próprio e
adequado para o efeito, à Direção da Instituição supra indicada,
visando assim satisfazer os fins também supra enunciados.

dade local para poder oferecer em 2014/2015 a qualquer hora
do dia maçãs em regime de consumo gratuito para todos os
alunos da escola.

Uma vez mais o Lions Clube de Leiria agradece a preciosa cola‑
boração do companheiro Filipe Matos.

Lions Clube Lisboa Belém
XXII Aniversário da Fundação do Lions Clube Lisboa Belém  
Em 12 de abril, o Lions Clube Lisboa Belém comemorou o seu
22.º Aniversário da sua Fundação, com Visita Oficial do nosso
Presidente do Conselho Nacional de Governadores, CC Frede‑
rico Burnay, e com a visita do nosso 1.º Vice‑ Governador Carlos
Manitto Torres, em representação do nosso Governador Amé‑
rico Marques, de várias entidades lionísticas, convidados e
nossos Companheiros. Destaco a presença do Presidente da
Freguesia de Belém, Dr. Fernando Ribeiro Rosa, e dois Compa‑
nheiros do LC2 Parque Continental, do Brasil.

LIONS CLUBE DE LEIRIA
Leiria – Escola com 900 alunos – Conferência Lions, Leos
O companheiro Filipe Matos deslocou‑se a Leiria para uma
conferência na Gandara dos Olivais.
Decorreu na Escola Secundária Afonso Lopes Vieira (ESALV)e
teve a audiência dos alunos e professores, sendo o tema
“O Lionismo”.
Os alunos da faixa etária 16, 18 anos mostraram interesse nas
atividades de apoio social, e mostraram‑ se surpreendidos pela
dinâmica do movimento Leo em Leiria.
Ficou assim a semente do Lionismo nesta escola que tem mais
de 900 jovens.
Na ESALV o Lions Clube de Leiria ao abrigo do Pograma Esco‑
lar de Reforço Alimentar (PERA) angariou apoios na comuni‑
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O Presidente José Arlindo Santos abriu a Sessão com a Sau‑
dação às Bandeiras, a Invocação da autoria da nossa compa‑
nheira Aidinha Ferreira e a Leitura dos Objetivos de Lions
Clubes Internacional, pelo Presidente de Divisão Henrique
Oliveira. Após este momento de protocolo a Direção da Sessão
foi transmitida para o companheiro Fernando Antunes que
dirigiu a Assembleia muito concorrida, com a participação de

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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120 companheiros, convidados e amigos dos lions, até aos
momentos de companheirismo que tiveram o seu momento
alto de Poesia, com a poetisa CL Lurdes Vila Viçosa Maneta, e
de Fado, com as CLL fadistas Margarida Matos Mota e Fernanda
Madaleno, e à viola o artista Alberto Madeira. O momento mais
solene desta Sessão foi dirigido pelo Presidente José Arlindo
– a entrega do «Prémio de Excelência de Lions Clube» ao Lions
Clube e o “PIN de Excelência» à Presidente do AL 2013/2014, a
Companheira Dinora Salsinha, assim o Presidente José Arlindo
convidou o nosso 1.º Vice‑ Governador Carlos Manitto a fazer a
entrega dos referidos Prémios de Excelência que muito meri‑
toriamente, este Lions Clube e a Presidente Dinora Sasinha
mereceram pelo excelente trabalho feito no último AL, a favor
dos mais desfavorecidos da nossa Comunidade. Parabéns aos
Companheiros do Lions Clube Lisboa Belém!

Past Governador Eugénio Leite, referente ao AL 2013/2014, na
qual refere “Grato pelo reconhecimento pelo serviço de valor
inestimável prestado à Comunidade e a esta Organização.” Por
fim, o Governador Américo Marques prestigiou os fundadores,
CL Mérida Santinho e CL Pedro Braga Martins, que são a “chama
viva” deste Lions Clube de serviço à comunidade durante vinte
e dois anos... A Presidente Tininha reconheceu o trabalho de
todos os companheiros, elogiando a dedicação da Secretária, CL
Antonieta Castaño e do Tesoureiro, CL Américo Esteves. A Ses‑
são terminou com a troca habitual de lembranças...

Lions Clube de Lisboa Benfica
Visita oficial do Governador ao Lions Clube de Lisboa Ben‑
fica Por Fernando Antunes, Assessor do Governador  Em abril, o
nosso Governador Américo Marques visitou oficialmente o
Lions Clube Lisboa Benfica, nas comemorações do seu 22.º Ani‑
versário. A Presidente Tininha congratulou‑se com a presença
do Governador, de muitos Companheiros e Amigos do Lions
Clube de Lisboa Benfica, passando a direção da Sessão à nossa
Companheira Lurdes Loução. O nosso Governador aproveitou a
oportunidade para enaltecer as atividades deste Lions Clube,
como prova disso o chevron para a sua bandeira, enviado pelo
Lions Internacional. O Lions Clube de Lisboa Benfica também foi
homenageado com a entrega de uma Menção Honrosa, do

Lions Clube Lisboa Centro
Inauguração do Marco do Movimento Lionístico
O nosso Governador Américo Marques, do Lions Clube Lisboa
Centro, inaugurou, neste sábado (7 de junho), o “Marco Lionís‑
tico” do seu Lions Clube, a convite da Presidente do Lions Clube
Lisboa Centro, CL Mena Costa, e com a presença de várias enti‑
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dades lionísticas e muitos Companheiros de vários Lions Clu‑
bes, numa rotunda da Alta de Lisboa, agora «Rotunda dos Lions».
Após a inauguração, os convidados foram visitar a Sede deste
Lions Clube, onde os esperava uma farta mesa de vários petiscos
e bebidas que deliciaram todos os Companheiros e Amigos...

Na mesma valência, o Clube ofereceu roupas de criança/enxo‑
val, que entregou na Associação Apoio de Berço. Fez nova
recolha de roupas, calçado, roupa de cama, edredão, toalhas,
tapetes, brinquedos, que entregou para a Associação que apoia
as famílias carenciados do Bairro 6 de Maio, na Damaia.
O Lion Clube Lisboa Norte fez uma venda de quadro a óleo,
cujo produto, no valor de 500,00 foi entregue à Presidente da
Direcção da APPDA de Lisboa, Dra Paula Figueiredo, para os
autistas.

LION CLUBE LISBOA SETE COLINAS
Atividades regulares mensais foram garantidas pelos Compa‑
nheiros, entre elas o pagamento de bolsa a jovem unversitário,
apoio a pessoa idosa carenciada (Tele Assistência) e passe para
gémeos que acompanhamos desde há alguns anos.

LIONS CLUBE LISBOA NORTE

A turma de alunos participantes no Cartaz da Paz e sua profes‑
sora forma acariciados com uma lembrança pelo seu empenho
e carinho.

O Clube continua na assistência humanitária, semanalmente
no apoio à confecção da Sopa e Alimento quente, para serem
distribuídos em carrinhas para os mais carenciados sem
‑abrigo, da zona da Grande Lisboa.

A presidente do Lions Clube Lisboa Norte, Isabel Cupertino, visitou de novo
um Lar de Idosos e Doentes, em Palmela, levando uma palavra de calor aos
Utentes. Na foto, a presidente com os Idosos e pessoal do Lar.
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Mas a atividade que “merece” as nossas fotos é a da atribuição
de óculos a quatro alunos do grupo de alfabetização (dois pares
cada) que com o nosso apoio e do CL Eugénio Leite (obrigado!!) e da sua Clínica se tornou realidade. Festejou‑se com
uma singela refeição no restaurante que desejavam conhecer
(MacDonald’s!).

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 DA MAIA
Actividades AL 2014/2015
O Clube levou a efeito a cerimónia de inauguração de Monu‑
mento Lions na Maia.
Participação do Clube no Rastreio Visual e Daltonismo.
Efectuada visita semanal aos idosos – Projecto Mãos Dadas.

Clubes, Anabela Caldevilla, – que destacou dois dos projetos
mais emblemáticos do clube mealhadense, o projeto de recu‑
peração de casas de famílias menos favorecidas e o apoio a
crianças através da comparticipação de despesas de educação
– e ainda o presidente do Conselho Nacional de Governadores,
Frederico Burnay, o Past Diretor internacional, José Maria Gor‑
gulho, os vice governadores Rosário Soares e Raúl Amado,
respetivamente, dos distritos Centro Norte e Centro Sul de
Lions Clubes e o anterior presidente do Conselho Nacional de
Governadores Gaspar Albino.
A Câmara municipal da Mealhada também se fez representar
pelo seu vice‑presidente, Guilherme Duarte que, na sua inter‑
venção, felicitou o clube pelo aniversário e pelo seu papel na
comunidade. Recorde‑ se que a bióloga Milene Matos foi recen‑
temente distinguida com o Prémio Internacional Terre de Fem‑
mes, com o projeto “Biodiversidade para Todos”, instituído
pela Fundação Yves Rocher. A mata nacional do Buçaco tem
sido uma das suas principais áreas de estudo.
No seu discurso de agradecimento, Milene Matos partilhou o
galardão com todas as pessoas e entidades que “se envolvem
na proteção da natureza (e das pessoas) da região” e deixou
um desejo para que no futuro os agentes decisores se “coor‑
denem de forma mais eficiente em prol do bem comum”.

Lions Clube de Mealhada
O Lions Clube de Mealhada distinguiu a bióloga Milene Matos
e o Grupo Desportivo da Mealhada (GDM) com a entrega dos
galardões Cidadão do Ano e Instituição do ano, respetivamente
A homenagem aconteceu no decorrer da comemoração do
nono aniversário do clube, no sábado, dia 9, nas instalações do
Museu Etnográfico da Pampilhosa – Casa Rural Quinhentista.
A apresentação de Milene Matos esteve a cargo da CL Rosário
Mendes e do GDM dos companheiros Júlio Penetra e Andrea
Dinis.
Na oportunidade, o clube admitiu também um novo sócio, apa‑
drinhado pelo CL João Madeira. Trata‑ se de Pedro Paiva, de 42
anos de idade, natural da Mealhada, a residir atualmente em
Coimbra. É consultor, auditor e formador nas áreas inovação,
da qualidade e criatividade e é o vice‑presidente da Assembleia
Geral do GDM, clube distinguido pelo Lions este ano. Está tam‑
bém ligado ao Coimbra Toastmasters Club (é Immediate Past
President), um clube de liderança e oratória.
Depois da sessão solene de entrega dos galardões, seguiu‑ se
um almoço de confraternização também nas instalações do
museu, animado pela fadista Edna Costa, do Luso, que recen‑
temente lançou o CD “Saudade”.
No final, teve lugar uma visita guiada ao Museu, que foi do
agrado dos representantes dos 11 clubes que marcaram pre‑
sença no aniversário do clube mealhadense (Oliveira de Aze‑
méis, Lisboa‑Belém, Santa Joana Princesa – Aveiro, Ílhavo,
Águeda, São João da Madeira, Matosinhos – Lusofonia, Vagos,
Coimbra, Bairrada e ainda o Rotary Club de Caminha).
Também os líderes do movimento Lions fizeram questão de se
associar à festa dos 9 anos do Lions de Mealhada, marcando
presença o governador eleito Aureliano Cabral, em represen‑
tação da Governadora do Distrito 115 Centro Norte de Lions

O Grupo Desportivo da Mealhada (GDM), fundado a 4 de abril
de 1945, tem hoje mais de duas centenas de atletas distribuídos
pelos escalões Seniores, Juniores, Juvenis, Iniciados, Infantis
e Escolas. O clube destaca‑se pela aposta na formação, área
em que foi pioneiro, sendo aquele que mais atletas movimenta.
Luís Oliveira, presidente da direção da coletividade, dedicou o
galardão a todos os “associativistas e mealhadenses que, ao
longo dos últimos 70 anos, dedicaram o seu tempo e o seu
saber a esta causa tão nobre de proporcionar aos outros as
melhores condições para a prática do desporto na Mealhada”.
Carlos Pinheiro, presidente do Lions Clube de Mealhada, agra‑
deceu sobretudo “a todos os que contribuíram para o sucesso
deste evento”, salientando a aposta do clube em divulgar tam‑
bém o património concelhio, por isso escolheu desta vez a Casa
Rural Quinhentista para palco da realização do evento.
De referir que na cerimónia, o Lions Clube de Mealhada fez
questão de cumprir um minuto de silêncio, solidarizando‑se
com a dor da Governadora Anabela Caldevilla, ausente nas
cerimónias devido ao falecimento do seu pai.

Lions Clube de Mealhada, 13 de maio 2015
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Lions Clube de Montijo
23.º Aniversário do Lions Clube de Montijo
A 22 de maio, o Lions Clube de Montijo comemorou o 23.º Ani‑
versário de Serviços à Comunidade, com Visita Oficial do nosso
Governador Américo Fernandes Marques e vários convidados
da Administração Civil.
Foi um Aniversário cheio de emoções, começando pela visita
cultural, ao Museu Agrícola de Atalaia, que levou os visitantes
a um passado recente da Comunidade Local.
A Presidente, CL Carla Albuquerque, abriu a Sessão com a
saudação às bandeiras, com a Invocação do Companheiro Joa‑
quim Caeiro e com a Leitura dos Objetivos dos Lions pela Com‑
panheira Vina Albano.
A seguir, a Presidente entrega a Direção da Sessão, ao nosso
PDG Nuno Ferrão que, com a sua dinâmica que todos reconhe‑
cem, a dirigiu de forma exemplar...

Nos Momentos de Companheirismo houve muitas interven‑
ções para manifestarem o seu apreço e satisfação por convi‑
verem este momento tão importante para este Lions Clube.
As autoridades civis também intervieram, com destaque para
o Presidente da Câmara Municipal do Montijo, Eng. Nuno Canto,
que manifestou o seu regozijo em fazer parceria com este
Lions Clube no combate às necessidades prementes da sua
Comunidade...

Mas o Momento Alto desta Assembleia foi a entrada de dois
novos sócios para o Lions Clube de Montijo.
O Governador Américo Marques destacou o Lions Clube de
Montijo como de Excelência há três anos e como testemunho
do AL 2013/14, o Past‑ Governador Eugénio Leite entrega o Lou‑
vor do Lions internacional para colocar na bandeira e o PIN para
o Presidente deste AL, CL João Paulo Dinis,
O Lions clube também quis homenagear o Past‑Presidente
João Paulo Dinis com a Comenda Melvin Jones.
Mas as surpresas não acabaram e a maior foi a homenagem de
todos os lions do Lions Clube ao Companheiro José Lopes, que
foi surpreendido com a oferta de um busto, obra da nossa
Companheira, Presidente de Divisão, CL Maria José Brito...

LIONS CLUBE DO NORDESTE
Videoconferência & Roteiro Turístico
No dia 02/05/2015, pelas 8:30 horas, o LCNordeste realizou uma
videoconferência onde compareceram representantes de quase
todos os clubes da RAA para prestar cumprimentos na Conven‑
ção Nacional do D115CS, que decorreu na Figueira da Foz.
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Os representantes dos Clubes prestaram cumprimentos a
todos os presentes na Convenção, num gesto inédito que jun‑
tou os clubes da região em mais um momento de companhei‑
rismo e união.
Logo a seguir, pelas 9:30 horas, o LCNordeste promoveu, em
parceria com a Câmara Municipal do Nordeste, um passeio
pedestre pela Vila de Nordeste com o intuito de divulgar o patri‑
mónio, a cultura e a oferta turística desta bela vila açoriana.

O percurso seguiu pela Estrada Regional até ao centro da vila,
passando por locais desconhecidos dos nossos amigos e CL
de outros clubes, que muito apreciaram este passeio cultural.
No final foi feito um pequeno piquenique.
Deixamos aqui algumas imagens do passeio e não podemos
deixar de agradecer a presença de todos aqueles que dispen‑
saram um pouco do seu tempo para nos acompanhar neste
percurso.

Lions Clube de Oeiras
Entrega de Prémios do Concurso Cartaz da Paz
O Lions Clube de Oeiras, dia 16 de Abril, procedeu à entrega
dos prémios relativo à participação dos Jardins de Infância e
Escolas do 1º Ciclo do nosso Concelho, no Concurso Cartaz da
Paz, cujo tema foi « Paz, Amor e Compreensão».
A entrega dos mesmos, teve lugar na Biblioteca Municipal de
Oeiras, destacando‑se a presença do Sr. Vice‑Presidente da
Cãmara de Oeiras, Dr. Carlos Morgado e do Sr. Presidente da
União de Juntas de Freguesias, Oeiras/Alto da Barra, Paço de
Arcos e Caxias, Dr. Nuno Campilho.

O passeio iniciou‑ se no Miradouro da Vista dos Barcos, ponto
de referência para os habitantes locais por ser o local de onde
se «avistavam» os barcos vindos do Continente. É daqui que
se consegue obter uma ótima vista para o porto de pescas da
vila, local de chegada dos povoadores desta vila.

Na mesma cerimónia, a Professora Doutora Mónica Dias,
presenteou‑nos com uma palestra sobre a «PAZ»,sendo um
momento de reflexão muito do agrado de todos os presentes.
No dia 20 de Maio,foram também entregues na Biblioteca da
Escola Secundária Quinta do Marquês‑ Oeiras, os prémios dos
Textos da Paz.
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O Lions Clube de Oeiras, destaca assim a colaboração das
Coordenadoras, dos Professores, Pais, Cls e agradece a todos,
o esforço e dedicação, para que esta atividade resultasse com
sucesso.

Santiago do Cacem, aos alunos do 1 e 4 anos do 1 Ciclo de
Escolaridade, tendo sido rastreádos 561 alunos.

Lions Clube de S. João S. JOÃO DA MADEIRA

LIONS CLUBE DE VAGOS
Comemoração dos 25 anos (Bodas de Prata)
O Lions Clube de Vagos na comemoração dos seus 25 anos
inaugurou um Marco Lionístico junto ao quartel dos Bombeiros
de Vagos. Este monumento aos Lions foi apoiado pela autarquia
de Vagos. Na ocasião, o Sr. Presidente da Câmara Silvério Rega‑
lado, disse que este marco “assinala a dedicação que as pessoas
ligadas ao Lions têm feito perante a sociedade vaguense”.

LIONS CLUBE DE SANTIAGO DO CACÉM
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Rastreio da Visão

Marco Lionístico de Vagos

O Lions Clube de Santiago do Cacem realizou nos dias 7 a 10
de maio, um Rastreio da Visão, com o apoio da Unidade de
Saúde Pública do Alentejo Litoral, nas escolas do Concelho de

Nas cerimónias comemorativas dos 25 anos estiveram presen‑
tes muitos Clubes Lions, incluindo o seu padrinho, o Lions
Clube Santa Joana Princesa.
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Foram entregues pins de 25 anos aos 10 sócios fundadores, e
ainda destinguidos os vencedores do prémio escolar “João
Grave”.

– A rotunda é circular e tem como revestimento relva natural
devidamente regada automaticamente....
Esta foi a Nossa maneira de projectarmos o Nosso Movimento
no Futuro e de recordarmos os já idos e lembrando a Obra e o
Homem que Somos...
UMA LEMBRANÇA PARA A COMUNIDADE DE VALE DE CAM‑
BRA....

LIONS CLUBE DE VALE DE CAMBRA
Em Vale de Cambra – D115‑ CN – foi inauurado o Monumento
Lions
A obra é da autoria do CL Aníbal Moreira da Costa e teve como
principal executor o nosso CL Manuel Tavares da Silva que foi
o grande obreiro deste evento.
O memorial é construído em dois materiais – Pedra e Inox:
A ‑ PEDRA – de granito
– Uma pedra única com altura de altura 6,50 metros à vista;
Tem uma secção de 1,15x1,15 metros e pesa cerca de 26 tone‑
ladas.
– Possui duas pedras mais pequenas – uma com o nome do
nosso Presidente da Câmara – José Pinheiro e Silva que inau‑
gurou e outra com os autores.
B ‑ INOX
– Possui a esfera armilar no seu topo com um diâmetro de
3,00 metros;
– Tem dois emblemas de LIONS INTERNACIONAL em duas
faces opostas com os dizeres do nosso Clube e a comissão
que levou a efeito a obra;
Outras características a realçar:
– Tem quatro holofotes que iluminarão o memorial projectando‑ o
no céu...

Lions Clube de Viana do Castelo
O Lions Clube de Viana do Castelo, no passado dia 9 de Maio,
festejou a passagem do 37.º Aniversário com um jantar festivo
que se realizou no Hotel Flor de Sal, nesta cidade, onde parti‑
ciparam dezenas de Lions.
A Mesa da Presidência era composta pelo Presidente do Cube,
Past Governador Duarte Marques (que há oito meses estava
ausente por falta de saúde), o Governador‑ eleito CL Aureliano
Soares – em representação da respetiva Governadora Anabela
Caldevilla, impossibilitada de estar presente pelo falecimento
de seu pai, o Past‑ Governador CL Armindo Rodrigo Leite, padri‑
nho físico deste Clube e o Engº Bouça de Morais, em represen‑
tação do Rotary Clube de Viana.
Estiveram presentes representações de 15 Clubes de diversas
zonas do País, que vieram participar nesta festa de aniversário.
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Os Companheiros do Clube de Viana, homenagearam o Presi‑
dente do Clube com a oferta de uma peça de louça devida‑
mente personalizada, satisfeitos pelo seu regresso, ainda não
definitivo, mas já lhe sendo possível participar neste evento.
No intervalo do jantar, exibiu‑se a Ronda Típica da Meadela,
que foi muito aplaudida por todos.
Depois de várias intervenções, o Presidente abriu simbolica‑
mente o Bolo de Aniversário, enquanto os presentes cantavam
o «Parabéns a Você».
No final o Presidente num breve improviso e muito emocio‑
nado, agradeceu a todos.

vidades e do espírito de serviço que preside ao lionismo. Ficou
combinado que o cuidado com “o cantinho das endémicas”
seria da responsabilidade de todos.

O momento alto foi quando um menino de 9 anos exclamou
em voz alta “Agora já somos todos Lions”! Para além do nas‑
cimento de “o cantinho das endémicas” também a semente do
lionismo foi lançada na mente e no coração daquelas crianças.

Paula Vieira

Lions Clube de Vilamoura
Lions Clube de Vila Franca
Lions Clube de Vila Franca do Campo cria “o cantinho
das endémicas” no Dia da Terra
A manhã de 22 de abril foi diferente para os alunos do 3.º ano
da escola do primeiro ciclo Francisco de Medeiros Garoupa
(Água d’Alto, São Miguel, Açores). As crianças deslocaram‑ se
à sede do Lions Clube de Vila Franca do Campo para criarem
“o cantinho das endémicas” no terreno contíguo.

Desfile de moda para angariação de fundos para apoio a
Doentes com Parkinson e Alzheimer no Algarve
O Lions Clube de Vilamoura, no dia 16 de maio, reuniu os seus
associados num jantar de angariação de fundos, com desfile
de moda, no Hotel Vila Sol, em Quarteira; o desfile foi gentil‑
mente patrocinado pela Boutique “La Dolce Vita”, de Almancil
e proporcionou momentos muito agradáveis aos 60 convidados
presentes.
Após o jantar, a Presidente do ano lionístico, Maria Teresa
Pereira, agradeceu a presença de todos, convidados, modelos
e patrocinadores, lembrando a causa a que se destinavam os
donativos angariados: apoiar a Associação Humanitária de
Doentes de Parkinson e Alzheimer do Algarve – Quarteira.
O Clube organizara anteriormente, a 18 de abril, uma Prova de
Vinhos, no hotel Crowne Plaza, de Vilamoura, com o mesmo
objetivo solidário.

Com a assistência técnica dos polícias florestais da Direção
Regional dos Recursos Florestais, meninos e meninas, compa‑
nheiros e companheiras plantaram várias plantas endémicas
contribuindo, desde modo, para a preservação do património
ambiental da Região Autónoma dos Açores.
A curiosidade própria da infância levou a inúmeras questões
sobre quem são os Lions e o que fazem. Inteiraram‑ se das ati‑
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Distrito Multiplo leo

Ilha dos Piratas – Atividade das Crianças 2015
Nos passados dias 29, 30 e 31 de
Maio, teve lugar a 20ª edição
da Atividade das Crianças
dinamizada pelos Leos de Por‑
tugal! Mais uma vez, o local
escolhido foi a Quinta da Fonte
Quente, na Tocha, que este
ano ficou única e exclusiva‑
mente reservada para os Leos
de Portugal, Lions e convida‑
dos, onde obtivemos 160 ins‑
crições!
BRUNO SOARES
Esta 20ª edição contou com o
Presidente do Distrito
recorde histórico de inscri‑
Múltiplo Leo
ções e adesão à atividade e
isso deve‑ se em muito à Dire‑
ção do Distrito Multiplo Leo e
à Comissão Organizadora da
Actividade das Crianças. Aos
Leos e Lions pertencentes a
estas duas estruturas deve‑
mos um grande OBRIGADO
por toda a disponibilidade,
ser viço e ajuda que desde
cedo demonstraram para com
a organização desta atividade!
Com a grande adesão, e com o recorde de inscrições atingido
maior era a responsabilidade para tornar esta atividade única
e memorável tanto para os Leos como acima de tudo para as
80 crianças que tivemos inscritas!
O tema escolhido para este ano,foi a Ilha dos Piratas. Com o
intuito de dar um conceito diferente ao da ultima edição da
Atividade das Crianças, a organização deste ano apostou
numa caracterização plena do tema, desde o inicio ao final
do fim de semana. Foram feitos esforços e desde o vestuário,
mascaras e demais elementos caracterizadores dos piratas
nada faltou aos mais pequenos e aos Leos de Portugal para
estes entrarem na magia do tema da Ilha dos Piratas.
Com o inicio da atividade em dois autocarros distintos que
rumaram desde o norte do país até à Tocha era necessário
utilizar todo o tempo disponível para começar a animar as
crianças que os Leo Clubes de Barcelos, Póvoa de Varzim, Sra
da Hora, Boavista, Espinho, Trofa, Vila Nova de Famalicão e
Coimbra levaram à atividade, e com isso entregamos uma
carta‑convocatória para os “marujos” que iniciavam então a
sua viagem para a Ilha dos Piratas na Tocha. Já cheios de
energia e no espirito desta atividade, a comissão organizadora
promoveu uma recepção diferente, onde a boa disposição no
interior dos autocarros reinava! “Bem vindos a bordo!”, foi o
tema de Sexta Feira, onde após servidas as refeições, promo‑
vemos através de uma pequena peça de teatro e de um filme
os “ensinamentos de como ser um bom pirata!”.
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Após servido, o pequeno almoço de Sábado foi tempo da
ginastica matinal dos “marujos” antes da “gincana de jogos
piratas”, onde os dez grupos tinham de percorrer os demais
jogos providenciados pela organização, onde culminava com
a procura das peças do mapa do tesouro! No sabado à tarde,
e (re)inovando em detrimento do ano anterior, voltamos a
inserir a Guerra de Tintas no programa da Actividade das
Crianças, onde os “pequenos e graúdos” espalhavam cor e
magia entre sorrisos, saltos e corrida! No entretanto, a Cor‑
poração de Bombeiros Voluntários de Cantanhede promoveu
uma interação incrivel através da demonstração de cuidados
de primeiros socorros e com a amostra dos camiões de com‑
bate a incêndios. No entanto, e já com imensos sorrisos
estampados na cara, as crianças foram ainda mais surpreen‑
didas com a possibilidade de passearem com os Bombeiros
nos camiões pelo interior da Quinta. A interação do corpo de
Bombeiros Voluntários não terminou sem o “tradicional”
banho de mangueira onde este ano se juntou espuma.
Apesar de já muito ter ocorrido, o dia ainda estava longe de
chegar ao fim, pois faltava “apresentar os relatórios de
bordo” dos Marujos acerca do dia que tiveram! Terminadas
apresentações após o jantar, foi tempo de descanso das
crianças e de reunião Leo, onde o convívio, a boa disposição,
a música e a alegria eram elementos fundamentais.
Volvido o dia 30, era chegado o Domingo dia 31, dia de des‑
pedida, do “OBRIGADO”, de chorar, de lágrimas e promessas
de no próximo ano voltar à grande atividade dos Leos de
Portugal, no entanto, não foram esquecidos o valor que o
Ambiente têm no movimento! Nesse sentido foi promovida

a reflorestação da Quinta e de vários espaços da mesma!
Com o convivio na hora de almoço, onde o Arraial foi o local
escolhido era hora de regressar a casa!

Testemunhos Leo & Lions
Débora Silva, Leo Clube da Figueira da Foz – “Parabéns a
organização, da minha parte tenho a dizer que foi uma expe‑
riência incrível !”.
Carolina Franco, Leo Clube da Boavista – “Foi incrível!”
Raquel Cerqueira, Leo Clube da Sra. da Hora – “Parabéns à
organização! Foi incrível.”
Júlia Lima, Lions Clube de Faro, Assessora Leo D 115 CS – “O
resultado de todo o trabalho desenvolvido para que o fim de
semana fosse algo mágico teve como “cereja em topo do
bolo” a nossa capacidade de conseguirmos ser tambem
crianças. E resultou em pleno. Em todas as faces se viam
sorrisos apesar do cansaço dos nossos Leos. Quanto mais
conheço os Leos mais tenho vontade de continuar a ser um
deles. Obrigada por tudo o que nos dão. Obrigada por nos
deixarem aprender convosco.”
Juliana Lopes, Leo Clube de Barcelos – “Adorei e os miúdos
também adoraram! Queriam ficar mais alguns dias! Parabéns
à organização! Foi espetacular!”
Alcina Félix, Lions Clube da Sra. da Hora, Assessora D115 CN
– “Foram dias inesquecíveis tudo graças aos nossos LEOS
que são UMA MARAVILHA! smile emoticon Que bom estar
convosco ... foi uma iniciativa muito bonita. Ter estes dias os
sorrisos, beijos e abraços dos nossos meninos da AC e estar
com todos vós foi um privilégio. Obrigada por tudo queridos
LEOS, GENTE LINDA POR FORA E POR DENTRO!”

Agradecimentos
Comissão Organizadora – CLeos: Bruno Soares; Bruno Fon‑
seca; Miguel Morim; Daniel Francisco; CLions: João Gomes;
Luisa Ribeiro; Direção do DM Leo 115 e Assessores Leo e
Lion; Vieira de Castro; Clinica de Oftamlogia Dr Miguel Sousa
Neves; Ovnitur; Loja do Helder; Papelaria Novo Mundo.
Bruno Silva Soares
Presidente DM Leo 115 2014/2015
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37ª Conferência Nacional Leo
– Fazer das Tripas Coração
as 37ª Con‑
ferência Nacional. Um fim‑ de‑ semana de pleno convívio que
excedeu todas as nossas expectativas. Todo o trabalho rea‑
lizado e tempo dispensado para a organização foi compen‑
sado em todos os momentos de companheirismo, seriedade
e acima de tudo amizade. Pensamos que esta Conferência
marcaram um novo começo no Leonismo por algumas ativi‑
dades realizadas e pelo número de Companheiros que ade‑
riram. Sentimos que o Leonismo cresce de dia para dia que
é como um sonho concretizado. Queremos agradecer a todos
os Companheiros Leo, Lions e amigos tanto pela presença
como por aquilo que deram a esta 37ª Conferência Nacional,
desde a participação nas atividades solidárias de rua realiza‑
das na sexta à noite, na sessão dos trabalhos e nos bons
momentos de confratenização.
Um grande obrigado a todos. P›lo Leo Clube da Boavista,
Nos dias 10, 11 e 12 de Abril decorreu na Boavista

CLeo Joana Mota
Presidente do Leo Clube da Boavista
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Leo Clube de Coimbra II
Cada dia é uma nova oportunidade para Servir
Durante o mês de Abril, o Leo Clube de Coimbra II esteve repre‑
sentado na XXXVII Conferência Leo realizada no Porto e parti‑
cipou na visita à Casa da Fundação Ronald McDonald,
promovida pelo DM Leo 115 na mesma cidade. Marcamos
igualmente presença no Torneio de Sueca organizado pelo Leo
Clube da Trofa, assim como no XXV Aniversário do Leo Clube
de Barcelos. Em Coimbra, organizamos um Jantar Solidário no
dia 25 de Abril, que decorreu num verdadeiro ambiente de
amizade e companheirismo, onde as famílias e amigos das
diferentes gerações – Leos e Lions – se reuniram para ajudar a
patrocinar a participação de crianças desfavorecidas na “AC
2015”.

de Coimbra II prestou apoio à organização dinamizando as ati‑
vidades para as crianças. Por sua vez, nos dias 29, 30 e 31 o Leo
Clube de Coimbra II participou na “AC 2015 – Ilha dos Piratas”
e tratou‑ se de um momento muito especial para nós pois foi a
primeira vez que o Leo Clube se mobilizou para levar crianças
a esta atividade nacional LEO. O fim‑ de‑ semana foi vivido num
ambiente de grande partilha e entreajuda entre todos os Leos
de Portugal e são estes momentos que alimentam e fazem
crescer a família LEO. No final, o feedback das crianças foi fan‑
tástico o que fez com todo o nosso esforço durante o ano tenha
valido ainda mais a pena.
Por fim, e durante os dois meses referidos, demos continuidade
ao programa «Aprender com os Leos» que se trata de uma
iniciativa semanal de apoio ao estudo para crianças institucio‑
nalizadas, e participamos novamente na equipa de intervenção
direta “Mão Amiga”, uma iniciativa que vai ao encontro da
população sem‑abrigo.
Junho é agora o mês de balanço e transmissão de funções no
Leo Clube de Coimbra II que, durante o AL 2014/2015, contabi‑
lizou cento e quinze (115) atividades leonísticas. E porque cada
dia é uma nova oportunidade para Servir, o próximo AL está já
a ser preparado em Coimbra e as novidadade vêm a caminho.

CLeo Pedro Patrão Amado
Presidente Leo Clube de Coimbra II

Jantar Solidário do dia 25 de Abril

Durante o mês de Maio marcamos presença na 46a Convenção
Nacional Lion e nas 26as Convenções Distritais do DM 115, e
destacamos a colaboração na importante iniciativa dos Servi‑
ços Lionísticos para as Crianças do Distrito Múltiplo 115 de
Lions Club International, que foi a organização do «Simpósio
Nacional sobre o Bem‑Estar da Criança: Intervir Para Mudar»
realizado em Coimbra no dia 22. Nesta iniciativa, o Leo Clube

Ilha dos Piratas

Simpósio Nacional Sobre o Bem‑ Estar da Criança» em Coimbra
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Leo Clube de Famalicão
Leo Clube de Famalicão lança Leo ao Cubo
O Leo Clube de Famalicão, lançou no dia 5 de Junho o seu mais
recente projeto “Leo ao Cubo”! Esta é uma iniciativa inédita no
Concelho de Famalicão, assim como, na comunidade Leonís‑
tica, apelando à generosidade de todos.
O Leo ao Cubo – Recolha de Brinquedos encontra‑ se na Praça
9 de Abril, no centro da cidade famalicense e nas imediações
da Sede Social do Lions Clube, sendo que a sessão de inaugu‑
ração do mesmo contou com a presença de várias Entidades
oficiais, assim como, com representação de Lions e Leos Clu‑
bes, comunidade em geral, destacando‑ se a presença do Vere‑
ador Mário Passos, em representação da Câmara Municipal, da
Governadora do D115CN, DG Anabela Caldevilla e do Presi‑
dente do Lions Clube de Famalicão, CL Joaquim Vieira.
O momento alto da Sessão de Inauguração foi o discurso do
CLeo Davide Fernandes, Presidente do Leo Clube de Famalicão,
explanando aos presentes o âmbito desta ação inserida na
dinâmica Leonística.

Sem querermos retirar magia à descoberta do que será este
“Cubo Solidário” levantamos a pontinha do embrulho e reve‑
lamos que será um sólido geométrico, de grandes proporções,
para a recolha de brinquedos a favor das crianças em situação
de fragilidade social e, ou instabilidade familiar que estão ao
cuidado ou são acompanhadas pelos Serviços Sociais, Comis‑
são de Proteção e, ou Instituições de Acolhimento.
Não podemos deixar de dar especial relevância ao trabalho
desenvolvido pelas Companheiras Leo Jéssica Carvalho e Sara
Lopes Madureira, grandes impulsionadoras da atividade e pelo
Conselheiro Leo, CL Carlos Barbosa que foi incansável para que
a utopia se transformasse em realidade, agradecendo publica‑
mente à Empresa famalicense ENIF – Comunicação e Publici‑
dade, na pessoa do seu Administrador Alberto Gomes que
abraçou desde o primeiro momento esta ideia, patrocinando
na totalidade a execução do Cubo Solidário.
A Campanha estará no terreno durante um mês, estando todos

os Companheiros Leos e Lions, amigos e comunidade convi
dados a passarem por lá, levando as vossas crianças, convi
dando‑as a doar um brinquedo, acompanhando com elas o
crescimento quantitativo dos brinquedos, e explicando, de uma
forma simpática, que estão a oferecer sorrisos a outras crian‑
ças! Isto porque a solidariedade também se ensina!
O Leo Clube de Famalicão conta com todos para juntos ofere‑
cermos sorrisos! Não se esqueçam somos Lions! Somos Leos!
Somos Famalicão!
Jantar de aniversário Leo Clube da Boavista e Leo Clube de
Vila Nova de Famalicão
Na passada sexta‑feira, dia 5 de Junho, realizou se o 1º aniver‑
sário do Leo Clube de Vila Nova de Famalicão e o 2º aniversário
do Leo Clube da Boavista, no restaurante Miranda situado no
centro de Vila Nova de Famalicão.
Num espirito de companheirismo, os dois Leo Clubes juntaram
se para celebrar os respetivos aniversários, tendo o jantar sido
marcado pelo espirito das Festas Antoninas, num ambiente de
festa e boa disposição entre Leo e Lions Clubes.
Nesse sentido, gostaríamos de agradecer a presença da CLion
Anabela Caldevilla, Governadora D 115 CN, da CLion Alcina
Félix, Assessora Leo D 115 CN e do CLeo Bruno Soares, Presi‑
dente DM Leo 115. As suas palavras de apoio e reconhecimento,
mais vontade nos trouxeram de continuar mos a trabalhar e a
dignificar o movimento Leonistico.

Um agradecimento especial aos companheiros do Lions Clube
da Boavista, Lions Clube da Senhora da Hora e do Lions Clube
de Vila Nova de Famalicão, pelo incentivo e apoio incondicional
que manifestam desde o início com o Leo Clube de Vila Nova
de Famalicão.
E por último, gostaríamos de agradecer aos companheiros do
Leo Clube da Trofa, Leo Clube de Barcelos, Leo Clube de Coim‑
bra, Leo Clube da Figueira da Foz e Leo Clube da Póvoa pela
vossa presença e, por terem tornado este jantar num momento
ainda mais especial para o nosso Clube.

Catarina Sousa Lopes
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editorial

Este último editorial é de balanço e de agradecimentos.

Desde a edição de Janeiro/Fevereiro, obrigatoriamente a revista LION portuguesa passou a ter
mais matéria internacional, o que nos criou alguma dificuldade, e se repercutiu no espaço dis‑
ponível para as actividades dos Clubes, dos Assessores, e dos Governadores.
No início do meu mandato, defini que restringiria o Editorial somente à primeira e à última edi‑
ção. Foi também uma forma de contribuir com mais espaço para as notícias mais importantes.
Neste ano lionístico, que agora finda, a edição de Julho/Agosto, teve mais 8 páginas, a de
Novembro/Dezembro mais 16, e a esta edição foi necessário acrescentar mais 8 páginas.

José Nascimento
Editor

Os número de Páginas dedicadas aos Clubes nestas 6 edições foi, em média, de 16 páginas por
edição.
Foram três anos de partilha e enriquecimento pessoal. Como LION, permitiu‑me conhecer de
perto a realidade do movimento em Portugal e no mundo.
Nestes três anos, em consciência, fiz o que todos os Lions têm feito: colocar a minha experiên‑
cia e o meu saber ao serviço dos outros.
Durante estes três mandatos tentei ser justo, e pretendi dar a todos os clubes do Distrito Múl‑
tiplo o destaque e o realce em função da actividade em notícia. Sei que nem sempre foi possí‑
vel corresponder às expectativas de cada um. Mas, as restrições de espaço em cada número,
condicionaram sempre e muito o trabalho do editor.
Como tudo na vida, era possível fazer diferente e até melhor. Perdoem‑me, os que de alguma
forma, se sentiram defraudados com o meu trabalho, como editor.
A partir de Janeiro de 2018, a revista LION, por decisão internacional, deixará de ter suporte
físico, ou seja, passará a ser exclusivamente digital. O trabalho do editor será o mesmo, mas
vai haver uma redução de custos substancial, sem a impressão e a expedição. Ficarão só os
custos com a paginação o que permitirá, se assim o entenderem, o aumento do número de
páginas.
Também foi minha preocupação que a revista não apresentasse nenhuma sobrecarga financeira
ao Distrito Múltiplo. Penso que essa parte também foi conseguida nestes três anos.
Como puderam verificar a partir da edição nº 5, o arranjo gráfico da capa, está já de acordo com
as últimas orientações internacionais de harmonização.
Agradeço ao Companheiro Presidente do Conselho Nacional de Governadores, Frederico Burnay,
a confiança que em mim depositou, mas também o seu apoio e cooperação em todas as edições
da revista LION. Aproveito e estendo o meu agradecimento por igual aos Past‑Presidentes do
CNG Vitor Melo e Gaspar Albino.
Para terminar, deixo um agradecimento ao conselho de Redacção da LION, muito especialmente
à Companheira PDG Isabel Antunes, que teve um trabalho muito sobrecarregado com as tra‑
duções dos textos internacionais obrigatórios. Agradeço também aos Governadores, aos Asses‑
sores e aos Clubes pela forma exemplar como colaboraram com o editor.
Obrigado Companheiros!
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