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Caros Lions,
Para a minha primeira mensagemna Revista LION, eu quero falar de pequenas
coisas. Quando o Lions Clubs International foi fundado há já mais de 100 anos,
assentava na ideia de que quempode ajudar, deve ajudar. Tão simples como isso.

DISTRITOS

Eu cresci com esses mesmos valores. Fui criado no Brooklyn, onde a maioria dos elementos das
famílias trabalhavam muito e chegavam a casa cansados no final do dia. Mas eles compreendiam o
valor de se apoiaremmutúamente. Eles sabiamque erammais fortes juntos. Esabiamque, por mais
cansados que estivessem, ou por mais difícil que parecesse a sua própria luta, ainda tinham algo
para dar. Então, eles fizeramisso.

DISTRITO MÚLTIPLO

É fácil fazer a diferença. E esse é o segredo que muitos Lions já entendem e que eu gostaria que
mais pessoas soubessem. Você não tem que acabar com todo o sofrimento da humanidade - não
por si mesmo. Mas você pode ajudar uma pessoa a melhorar a sua vida. Você pode pegar na bolsa e
ajudá-la durante algumtempo. E quando você pensa emservir empequenos momentos como este,
fica mais fácil ver quantas maneiras existem de retribuir. E fica ainda mais fácil quando cada um de
nós convida um novo sócio para se associar ao nosso clube. Isso nos dá mais mãos que ajudam. E
mais serviço do coração.
Sei que estamos todos ocupados e carregamos cargas pesadas - principalmente hoje emdia. Mas
lembre-se de que as pequenas coisas que você faz como Lion são tão importantes quanto as grandes.
Amaneira como você serve pode ser diferente de como eu sirvo ou de como o seu amigo serve. Eisso
é bom. Isso nos dá equilíbrio e diversidade. Isso nos torna Lions.

C

Como inicio do novo Ano Lionístico de 2021/22 trazemos-vos tambéma primeira
das seis edições da nossa LION, que serão publicadas no decorrer deste ano.

Nesta primeira edição, alémde uma biografia do Presidente Internacional, Douglas
X. Alexander, damos tambéma conhecer o seu desafio para o aumento global de sócios
da nossa Associação. Que cada umconvide umnovo sócio para o seu clube, pede-nos
o Presidente Internacional.
Mas, neste número da LIONpublicamos também, entre outros assuntos de interesse, entrevistas com os nossos novos líderes, Presidente do Conselho Nacional de
Governadores, CCJoão Pedro Mateus, e Governadores do Distritos 115 Centro Norte e
Centro Sul, respectivamente, DGAngelino Ferreira e DGSofia Felix, que nos dão conta
dos seus objectivos e metas para o novo Ano Lionístico. Publica-se também um texto
da Presidente dos Leos, Cleo Joana Mota.
Como habitual não podia faltar a informação sobre os clubes para que, através da
divulgação das muitas e extraordinárias actividades realizadas, nos permita perceber
o pulsar da vida do Lions e Leos do nosso País.

CLHenrique Matos
Editor Lion Portugal
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Tenho a honra de embarcar no próximo ano como seu presidente internacional e espero servi-lo
de todo o coração.
Sinceramente,
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DOUGLAS
X. ALEXANDER

MOMENTOSDEBEM-ESTAR
ANOVACARADOLIONS
QUERNUTRIROSEUESPÍRITO
PORMEIODOSERVIÇO...
Por Joan Cary

No início de maio, no meio de todas as entrevistas, fotos e
reuniões que precedemo anúncio de umnovo presidente,
o Vice-presidente Douglas Alexander saiu do Dollar Tree,
atravessando a rua para concluir as suas tarefas, quando
encontrou uma carteira no chão.
Dentro desta estava o cartão de identidade de uma mulher
e US $ 140 em dinheiro. Alexander viu no seu endereço
que ela morava a apenas alguns quarteirões de distância,
então ele dirigiu-se até lá para devolver a carteira. Mas
no momento esta não estava em casa e alguém lhe disse
que estava no Dollar Tree, à procura da carteira que tinha
perdido. Todos nós sabemos como isso é.

Quando os dois finalmente se encontraram e Alexander
deu à mulher a sua carteira com todo o dinheiro, ela quis
dar-lhe parte desse dinheiro como recompensa. Oque
a mulher não sabia era que estava cara a cara com um
homem de bom coração que estava prestes a assumir a
presidência da maior organização de serviços do mundo.
“Oh não,” disse-lhe ele. Isso fez com que ela se sentisse
bem por ter todo o seu dinheiro de volta. “Efez-me bem a
mim por lhe ter dado isso a ela. Éisso que fazemos como
seres humanos ”, diz ele.

LEOS

CLUBES

A história
de uma carteira perdida
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Alexander chama as esses momentos de “sentir-se
bem” e diz que eles voltam silenciosamente para ele
quando ele serve. São esses momentos, que começaram em criança crescendo no Brooklyn, NY, quando
ajudava os vizinhos com as suas compras, que reforçaram nele o desejo de continuar servindo.
AMULHERQUEPERDEUASUACARTEIRAESTAVAFRENTE
AFRENTEAUMHOMEMGRANDEQUEESTAVAPRÓXIMO
DE ASSUMIR A PRESIDÊNCIA DA MAIOR ORGANIZAÇÃO
DE SERVIÇOS DOMUNDO.

Uma grande família
no Brooklyn
Doug Alexander nasceu como filho do meio de nove
irmãos. Três irmãs, Cleo, Doris e Sandra o precederam, dois irmãos, Andra e Stanley, vieram atrás dele,
e então mais três meninas, Gladys, Verna e Yolanda
o seguiram.
Pode ser fácil perder-se no meio de uma grande família, mas ele não o fez. Eles eramuma
família religiosa, passando o dia todo de
domingo na igreja Batista, lembra-se
ele. Opai era motorista de camião. A
mãe ficava em casa com as crianças.
Às vezes, o dinheiro era curto. Às vezes
você tinha que colocar papelão nas solas
dos sapatos para tapar algum buraco. Mas
eles sempre tiveram um tecto sobre as suas
cabeças e comida para comer.
Quando os filhos cresceram, a sua mãe voltou para a
escola, obteve o diploma do ensino médio e tornou-se
enfermeira. Alexander diz que está orgulhoso dela.
“Os meus irmãos sempre disseramque eu era o favorito
da minha mãe”, diz Alexander comuma risada. “Não sei
de onde veio isso.” Mas quando ele tinha cerca de 12
anos, umvizinho disse-lhe: “Sempre soubemos que tu
irás ter sucesso”. Ele nunca mais se esqueceu disso.

Um jovem rapaz brilhante
Quando criança, Alexander ganhou o seu primeiro
dinheiro no supermercado, ajudando os clientes a
carregar suas compras para casa. Algumas pessoas
davam uma gorjeta de $ 1 e outras, apenas de alguns
cêntimos. Logo os rapazes da loja, incluindo Alexander,
descobriram“quemera quem” e esperarampoder aju-

dar aqueles com mais dinheiro. Mas Alexander disse:
“Foi tão bom ajudar alguém que não tinha dinheiro.
Eu também me lembro disso. Você faz isso porque é a
coisa certa a fazer. “
Esse mesmo desejo de ajudar e fazer a coisa certa continuou nos seus anos de jovemadulto. Como gerente da
filial de umbanco, ansioso para se envolver mais na sua
comunidade, Alexander foi convidado para uma reunião
dos Lions. Naquela noite, ele entrou no McDonald’s
Dining Room, um restaurante familiar não ligado à
“franchise”, e viu um grupo de homens, membros do
Lions Clube Brooklyn Bedford Stuyvesant, discutindo
projectos que beneficiariam a sua comunidade.“Eu
sabia que queria fazer parte disso”, diz Alexander.

Ele tornou-se Lion em 1984
No dia 1 de outubro de 1984 tornou-se oficialmente
Lion, mas só umpouco mais tarde é que ele realmente
se sentiu como tal. Ele ofereceu-se para participar
no programa de Acção de Graças do clube, levando
alimentos a famílias carenciadas. Numa casa, uma
mulher veio à porta. “Isto é para sua família”, disse um
Lion, entregando-lhe uma cesta de comida. Outro atrás
dele carregava o peru e um jarro de cidra.
Alexander lembra-se do que ela disse como resposta:
“Muito obrigada. Nunca ninguém fez algo assim pela
minha família. ”
“Desci aquelas escadas me sentindo tão bem com
aquela experiência”, diz ele. “Esse foi o dia em que me
tornei Lion, sabendo que estávamos realmente a fazer
a diferença.”
Onosso novo presidente tem muito mais memórias
como estas. Mas, por enquanto, Doug Alexander concentra-se no futuro, que inclui o aumento de sócios e
a diversidade ainda maior dos Lions.
Como o quarto director afro-americano do Lions, de
2010 a 2012, e o primeiro afro-americano a liderar o
Lions, ele viu em primeira mão a importância da diversidade. Na América do Norte, diz ele: “Acho que há
muito espaço para melhorias. Existempoucos lugares
onde eu fui nos meus anos de serviço onde olhei e vi
um verdadeiro caldeirão de todas as denominações
de pessoas. Acho que há uma oportunidade de mudar
isso pela nossa organização. ”

INTERNACIONAL

INTERNACIONAL
ENTREVISTA
DISTRITOS
DISTRITO MÚLTIPLO

BIOGRAFIA DO PRESIDENTE INTERNACIONAL

INTERNACIONAL

INTERNACIONAL
ENTREVISTA
DISTRITOS

Ele fala com o coração ...
Quando teve a oportunidade de concorrer à presidência, Alexander diz que
pensou muito e rezou antes de tomar
a sua decisão. “E eu sempre voltava
com a mesma resposta”, diz ele. “Vá em
frente.”
“As pessoas dizem-me sempre:‘ você
fala com o coração ’. Mas isso não é
sobre mim. É sobre nós, e o que podemos fazer para fazer a diferença neste
mundo. Isso serviu-me bem e continuarei assim. Não é sobre mim. ”
Isso é o que muitos que encontraram
a bondade de Alexandre perceberam.
Alexander promete liderar os Lions da
maneira como conduz a sua vida: com
coragem e bondade. Directo de seu
coração.

CLUBES

DISTRITO MÚLTIPLO

ALEXANDER
PROMETE
LIDERAROSLIONS
COMOCONDUZ
SUAVIDA:
COMCORAGEME
BONDADE. TUDO
VINDODIRECTODO
SEUCORAÇÃO.

Servimos com amor e compaixão em todo o mundo. A doação abnegada de nosso tempo e trabalho
diferencia os Lions. Não esperamos nada em troca. E ainda assim os nossos ganhos são enormes. O
nosso serviço oferece esperança e conexão diante de necessidades imensas: um convite para que o
mundo inteiro se junte a nós. Nós abraçamos a alegria que acompanha,

LEOS

O serviço que vem do coração.
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INTERNACIONAL

INTERNACIONAL

Um coração para servir.
Presidente Internacional,
Douglas X. Alexander

ENTREVISTA

Os Lions são uma família. Uma família à escala global,
na qual reina uma regra muito simples: o Serviço vem
directo do coração. Esses são os sentimentos de
Douglas X. Alexander, o nosso 105º presidente
internacional. E quem melhor para ser o líder desta
família internacional do que um homem que é Lion há
trinta e sete anos, reconhecido entre os seus pares e que
por acaso tem oito irmãos e irmãs?

DISTRITO MÚLTIPLO

DISTRITOS

Nascido e criado em Brooklyn, Nova York, o presidente
internacional Alexander serve a sua comunidade como
membro do Lions Clube Brooklyn Bedford Stuyvesant
desde 1984. Como muitos Lions, ele descobriu o seu
amor pelo mundo desde muito jovem. Empregado num
supermercado, ele sabia ajudar seus concidadãos antes
e depois do trabalho; não por um salário, mas por algo
muito mais precioso: o seu agradecimento e a sua
estima. Foi a gratificação resultante deste serviço que o
levou a uma profunda convicção que ainda hoje tem: o
Serviço do coração oferece à humanidade o mais belo
dos dons, a oportunidade de fazer algo pelo próximo,
fazendo a diferença na vida de alguém, sem esperar
nada em troca.
Alexander na sua vida de Lion até “Presidente
Internacional” reflecte de várias maneiras o seu sucesso
como empresário internacional. Quando iniciou a sua
vida profissional no mundo financeiro como caixa de
banco, ele entendeu que paciência, trabalho duro e
paixão abrem todas as portas. De facto, foi como vicepresidente do banco JP Morgan Chase que ele se
aposentou décadas depois.

LEOS

CLUBES

Estas mesmas qualidades - paciência, dedicação e
paixão - conjuntamente com o seu espírito de família
fizeram dele um Lion notável e a pessoa ideal para
liderar a nossa grande associação neste ano que agora
se inicia.
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SERVIÇO:
Um coração batendo.

LEOS

Ligando-se à Comunidade
por meio de doações
apaixonadas
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Ao considerar uma associação internacional
como a nossa é fácil, às vezes, esquecer o
indivíduo por trás do colectivo. Certamente
estamos orgulhosos de nossos 48.000 clubes e
1,4 milhão de sócios. Esses números ilustram a
amplitude do nosso serviço e da nossa
comunidade global.

Uma das características da nossa família de
serviços é que eles nunca param de crescer. A
nossa porta está sempre aberta para quem
desejar juntar-se a nós.
Acolhemos pessoas altruístas que respondem
à chamado dos seus corações de braços
abertos. Oferecemos a oportunidade de
participar em algo que nos transcende: O
serviço ao próximo.

Este ano, vamos ter em mente a parte mais
importante do nosso sucesso: Cada um dos

1/15/21 1:44 PM
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Lions. Você e todos os Lions são absolutamente
essenciais para o nosso sucesso colectivo. Você é
o coração pulsante do serviço. O tema deste ano,
Serviço de Coração, é, portanto, um lembrete a
todos os Distritos, Clubes e Lions sobre as origens
de nosso compromisso com o Lions Clubs
International. Movidos pela paixão pelo serviço,
podemos enfrentar todos os desafios juntos.

1/15/21 1:44

INTERNACIONAL

>INTERNACIONAL
INTERNACIONAL

CORAÇÃO DE LION

ENTREVISTA
ENTREVISTA

A chamada para o Serviço
Cada vida tem momentos decisivos. Pergunte a qualquer
companheiro quando se tornou Lion. Na maioria das vezes,
ele não lhe dirá quando entrou para um clube, mas quando
o serviço tomou conta de seu coração.

DISTRITOS
DISTRITOS

Na década de 1980, após repetidos convites de um colega,
um jovem e promissor profissional financeiro decidiu
associar-se ao Lions clube local. Homem de acção, ele
gostou da maneira como os Lions tiveram um impacto real
na sua cidade. Então, mês após mês, ele participava em
reuniões, de projectos.

DISTRITO MÚLTIPLO
MÚLTIPLO
DISTRITO

Com a aproximação do Dia de Ação de Graças em
Novembro, o seu clube realizou a entrega anual de
alimentos para famílias necessitadas. De porta em porta,
enquanto distribuía as cestas, os sorrisos e a alegria de seus
concidadãos começaram a transformá-lo de uma forma
que era familiar e nova.
E então aconteceu. Entrou no corredor de um prédio do
bairro, cesta na mão, e bateu à porta. Uma mãe abriu-lhe a
porta. Os Seus olhos encheram-se de lágrimas com a
generosidade dos Lions.
“Nunca ninguém fez algo assim por nós,” disse ela
suavemente. " Obrigada. "

LEOS
LEOS

CLUBES
CLUBES

Foi então que Douglas X. Alexander, que já era filho, irmão e
pai, também se tornou verdadeiramente um Lion. Cerca de
30 anos de serviço depois, ele é o nosso 105º presidente
internacional.

P_21-22_Alexander_ThemeDoc_01c_PO.indd 6
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PLANEAR O FUTURO

Prioridades globais para 2021-2022
Crescimento do quadro associativo e
envolvimento dos associados

ENTREVISTA

O crescimento da nossa associação significa que estamos
sempre prontos para servir. Não depende apenas da
chegada de novos sócios, mas também do compromisso
com o qual soubermos manter nossos Lions actuais. Cada
vez que perdemos um Lion, precisamos recrutar dois para
manter o nosso crescimento. Este compromisso manifestase na possibilidade de cada um viver o serviço que está no
seu coração.

Apoio à nossa Fundação
DISTRITOS

Estamos no último ano da Campanha 100, a mais ambiciosa
que já organizamos. A generosidade e o apoio da LCIF
alimentam os nossos serviços e a esperança em todo o
mundo. Vamos colocar os nossos corações em acção
apoiando a nossa Fundação para alcançar a nossa meta de
arrecadar $ 300 milhões.

Serviço Solidário
DISTRITO MÚLTIPLO

À medida que as comunidades em todo mundo procuram
recuperar o senso de normalidade, os Lions têm uma nova e
tremenda oportunidade de liderar pelo exemplo. Podemos
ajudar o mundo a recuperar neste momento em que tantas
pessoas ainda estão lutando. As nossas acções de serviço
mostraram a nossa criatividade ao longo do ano. Vamos
manter esse ímpeto para atender a qualquer necessidade
futura, sejam quais forem as circunstâncias.

Comunicação

LEOS

CLUBES

A transparência e linhas de comunicação, são essenciais
para um serviço eficaz, porque sempre foram um activo dos
Clubes Lions. Devemos continuar a cultivar os laços que nos
unem, uns aos outros, àqueles a quem servimos e às
organizações que nos apoiam. Os Lions são uma
comunidade global poderosa cujos membros trabalham
juntos. Que o seu departamento aproveite ao máximo esta
rede.

P_21-22_Alexander_ThemeDoc_01c_PO.indd 8
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OS NOSSOS CORAÇÕES MOSTRARÃO O CAMINHO.
O Serviço hoje

CLUBES

O mundo passou por muitas crises durante
este ano. Como Lions, encontramos maneiras
de servir preservando a saúde de todos. Como
sempre, temos sido um símbolo de esperança
para inúmeras pessoas e populações.

LEOS

Conforme o mundo muda, devemos aprender
com os eventos recentes. A importância de

P_21-22_Alexander_ThemeDoc_01c_PO.indd 10
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proteger os nossos Lions e as pessoas a quem o
nosso serviço se destina está no centro da
nossa vida associativa. O ano passado também
demonstrou a engenhosidade e criatividade
dos nossos clubes. Os Lions gastaram o seu
tempo desenvolvendo novas ideias e novas
maneiras de se connectar, como reuniões
virtuais e webi-nars e serviços seguros e muito
mais.

1/15/21 1:44 PM

Continuemos a servir preservando a saúde de
todos, privilegiando inovações e ferramentas de
comunicação que nos ajudem a estabelecer laços
sólidos e a fazer sempre melhor.

Liderar com o coração. Se cada um dos 1,4

milhão de Lions recrutasse apenas uma pessoa
por ano para se juntar a nós, poderíamos mais do
que duplicar o nosso número de associados apenas num ano. Poderíamos também duplicar o
impacto positivo da nossa acção contra os

IP_21-22_Alexander_ThemeDoc_01c_PO.indd 11

problemas mundiais. Esta é uma meta
ambiciosa, mas tudo começa com o compromisso de cada sócio de cada clube. Significa
oferecer oportunidades para os Lions mostrarem
iniciativa e participarem em acções concretas.
Quando a nossa associação atende às
expectativas dos seus membros, eles convidam
outras pessoas para se associarem. É a paixão
pelo serviço que faz com que essas pessoas se
tornem Lions. Vamos fazer tudo ao nosso
alcance para manter viva essa paixão.

1/15/21 1:44

SALVANDOVIDAS
EMBROOKLYN

DISTRITOS

Por Jamie Weber

Então estava tudo bem- mas não por muito tempo ... Aambulância começou
a exigir reparações caras. Sendo uma equipa de voluntários mal tinham
dinheiro para comprar combustível, quanto mais para uma nova ambulância.
Recorreram então ao clube de Alexander, presidente internacional, Lions
Clube Brooklyn Bedford-Stuyvesant. Postos ao corrente sobre a missão do
BSVAC, os sócios do clube começarama comprar gasolina e pneus para a
ambulância, mas era preciso fazer mais.
Foi então que a ideia de uma ambulância totalmente nova surgiu numa
reunião do clube. Mas como é que o clube poderia conseguir $ 50.000 USD?
“Asala ficou muito silenciosa”, disse Alexander. Mas então alguns membros
começarama disponibilizar $ 500, $ 1.000 USD. Depois aperceberam-se que
poderiam inscrever-se para um subsídio da LCIF. Uma nova ambulância
de emergência que antes parecia uma meta inatingível poderia em breve
tornar-se uma realidade.

DISTRITO MÚLTIPLO
CLUBES
LEOS

INTERNACIONAL

INTERNACIONAL
ENTREVISTA

LCIFNOVAIORQUE

Um subsídio de $ 17.500 USD
LCIFconcedeu ao Lions Clube Brooklyn Bedford Stuyvesant umsubsídio de
US $ 17.500. “Foi um dia de muito orgulho para Bedford-Stuyvesant”, disse
Alexander sobre o dia emque o Lions entregou a nova ambulância ao BSVAC.

ALCIF ajuda a salvar vidas na comunidade de Bed-Stuy, no Brooklyn, onde vive o
Presidente Internacional Douglas Alexander.
Necessidade desesperada ... Esta é uma maneira de descrever a situação
no bairro de Bedford-Stuyvesant, emBrooklyn, Nova York, onde reside o
presidente internacional Douglas Alexander. Um bairro historicamente
desfavorecido, Bed-Stuy, comoos moradores ochamam, precisava de uma
ambulância, comos moradores geralmente esperando 45 minutos para a
ajuda chegar. Como a procura excedia os recursos, vidas corriamperigo.

Uma única ambulância em segunda
mão para o bairro ...
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Ansiosos por ajudar, os Técnicos de Emergência Médica (EMTs) James
“Rocky” Robinson e Joe Perez lançaramo Bedford-Stuyvesant Volunteer
Ambulance Corps (BSVAC), comumveículo emsegunda mão. Apaixonada
pela vontade de melhorar sempre, a dupla temtrabalhadoincansavelmente
para reduzir o tempo médio de atendimento a chamadas de emergência,
para menos de quatro minutos. Não é à toa que inúmeras vidas foram
salvas graças ao BSVAC, que oferecia um serviço gratuito para quem
não tinha seguro.

Com uma ambulância moderna e heróis voluntários dedicados a salvar a
vida de seus vizinhos, Bed-Stuy de repente tornou-se mais seguro. Alémdos
serviços médicos de emergência, o BSVACé umcentro de treinamento, que
treina socorristas de todas as idades, seja ensinando crianças a administrar
primeiros socorros e praticar ressuscitaçãocárdio-pulmonar ou umprograma
de treino para paramédicos. Mais de 2.000 residentes aprenderama executar esses serviços essenciais e centenas deles tornaram-se paramédicos,
enfermeiras...

COMAAMBULÂNCIAMODERNA
EOS HERÓIS VOLUNTÁRIOS DEDICADOS

ASALVARAVIDADESEUS VIZINHOS,
DEREPENTESETORNAMAIS SEGURO.
Mudar a vida das pessoas

“Começamos principalmente para salvar vidas”, disse o comandante do
BSVAC, Antoine Robinson, filho de Rocky Robinson. “Mas tambémqueríamos
mudar vidas. Gente que não temsaída, não temrede de assistência... Damos-lhes agora uma oportunidade. OBSVACé agora mais uma organização de
mudança de vida e construção de carreira. “
“Quando servimos juntos, os nossos corações batemcommais força”, disse
Alexander. Juntos, LCIFe os dedicados Lions de Bed-Stuy criarammudanças
profundas e duradouras numa comunidade que amam.
Descubra mais sobre as oportunidades de subsídios da LCIF em: lcif.org/
grants. Emseguida, apoie os serviços Lionísticos na sua comunidade. Ajude
a Campanha 100 a atingir a meta de US$ 300 milhões doando em: lcif.org/
donate.

DAFOMEÀESPERANÇA
ALCIF apoiou e ajudou os Lions da India a modernizar e reformar instalações
que permitemque as crianças comambem.

a higiene. Embora os cuidadores tenham feito o melhor possível nessas
circunstâncias difíceis, as crianças sofriam.

Educação e alimentação

Os Lions, cientes da importância dos Anganwadies para as comunidades,
entraram em acção. Recorreram à Lions Clubs International Foundation
(LCIF), que concedeu umsubsídio de mais de US $ 84.000 para o combate
à fome e umsubsídio de mais de US$ 11.000 para Impacto na Comunidade
emDistritos e Clubes.

Para ajudar as crianças nas áreas rurais da Índia que enfrentama insegurança
alimentar, as creches administradas pelo governo são conhecidas como
“Anganwadies”. Além da educação pré-escolar, as crianças dos centros
recebemalimentação e aprendema alimentar-se.
Milhares de crianças na zona rural de Kerala dependemdesses “Anganwadies”
para as suas refeições, mas muitas dessas instalações tinhamequipamentos
antigos que precisavam de reparação. Frequentemente, também faltava

Lions mobilizam-se
pelos Anganwadies

Para garantir que as crianças tivessem refeições frescas e saudáveis, o
Lions usou os fundos da LCIF para reformar as cozinhas e refeitórios de
90 Anganwadies, em Kerala. As actualizações incluem balcões e pias de
aço inoxidável, canalizações actualizadas, mesas de trabalho com fogão
e novas geladeiras. Instalaramtambémmesas e bancos de aço inoxidável
nas salas de jantar para facilitar a limpeza e melhorar a higiene. Quase
1.000 Lions participaramda implementação dessas melhorias e continuam
acompanhando o funcionamento adequado das instalações.
Embora o projecto tenha ocorrido durante a Covid-19, quando o Anganwadies
foi fechado, os Lions persistiram, trabalhando como governo e professores
para receber e instalar o novo equipamento.

DISTRITO MÚLTIPLO

Equipamentos mais modernos
e higiénicos
“Os equipamentos mais modernos e higiénicos, assimcomo uma geladeira,
eraminimagináveis para esses Centros semo seu apoio”, disse V.P. Sajeendran, autoridade de Kerala de Kunnathunad. “Agradeço à LCIFpor contribuir
para que os Lions implementemtal projecto, que atende a uma necessidade
urgente da comunidade. “

CLUBES

Graças aos subsídios de LCIF e à gentileza e serviço dos Lions, mais de
2.200 crianças por ano que dependem de Anganwadies desfrutam agora
de refeições frescas e nutritivas numambiente limpo.

LEOS

A campanha 100 existe em parte
para estender os serviços dos Lions
a novas causas, como a luta contra
a fome. Doe hoje em: lcif.org/donate. Para saber mais sobre como LCIF
permite que os Lions apoiem as comunidades, visite lcif.org.
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A fome, um triste problema generalizado no mundo, afecta muitas comunidades, especialmente crianças, de forma incomensurável. Adesnutrição
crónica leva a doenças e atrasos no desenvolvimento físico e mental. Quatro
emcada dez crianças na Índia estão subnutridas ou atrofiadas (de acordo
coma Rede Indiana de Bancos Alimentares).

CCJOÃOPEDROMATEUS PRESIDENTECONSELHONACIONALDEGOVERNADORES(CNG) ALDE2021/22

SENTIDODECOMPROMISSO
O CC João Pedro Mateus, em entrevista de inicio de

ENTREVISTA

mandato, falou-nos da sua pertença ao Lions Clube
de Vagos de que foi sócio fundador e primeiro
presidente e da sua candidatura ao cargo de
presidente do CNG que quer assumir com o
sentido de compromisso com que sempre tem
pautado a sua vida. Disse-nos que considera
como primeiro objectivo da missão do Presidente
do CNG contribuir para que os subdistritos

DISTRITOS

consigam que os Clubes estejam sempre ativos e se
rejuvenesçam aumentando o seu quadro social e
se entusiasmem a criar novos Clubes. Se assim
acontecer iremos ter o grato prazer
de festejar o acontecimento,
no final do mandato,

LEOS

CLUBES

DISTRITO MÚLTIPLO

referiu.

OCLUBEENTIDADE
MAISIMPORTANTEDOMOVIMENTO
Por Henrique Matos

Antes de mais gostaríamos de saber há quanto tempo é LION? O
que o motiva a fazer parte do Movimento Lion?
Quando alguém me pergunta quantos anos tenho de Lion, logo se
agiganta na minha retentiva os idos de 1990, ano da fundação do meu
Clube, o Lions Clube de Vagos, cujos companheiros fundadores me quiseramdar a honra de ser o seu primeiro Presidente. Aeles quero prestar
aqui as minhas homenagens, nomeadamente, aos que já partiram para
a sua última morada.
Alembrança da fundaçãodomeu Clube temocondãode me emocionar
sobremaneira, porque tivemos o alto patrocínio do Lions Clube de Santa
Joana Princesa, fundado por Companheiros ilustres, nomeadamente, o
saudoso PCCAntónio Joaquim Gaspar Albino. É também interessante
lembrar que este nosso Clube Padrinho era presidido pela Companheira
Maria Adelaide Borges, a primeira mulher emPortugal a exercer umcargo
dirigente numClube Lions. Tambémnãopossodeixar de referir que tivemos
a presença da Autoridade Eclesiástica, na pessoa do saudoso Bispo D.
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António Marcelino, que tinha sido fundador de umClube Lion na Região
de Castelo Branco. E ficou como Padrinho Físico o nosso Companheiro
Jaime Borges que nunca nos regateia a sua presença e apoio. Comesta
experiência originária tão rica, não admira que eu me sinta bemao serviço
do Lions Clube de Vagos e faça todos os possíveis para que o Clube se
rejuvenesça e se perpetue como um espaço privilegiado para que as
gerações mais novas continuematravés dele a servir a sua Comunidade.
Para mim, a entidade mais importante do nosso Movimento é de facto o
Clube, onde eu me tenho sentido como “peixe na água”.

SENTIMENTO RECONFORTANTE DE ESTARMOS INTEGRADOS NA SOCIEDADE COM
UTILIDADE
Oque o levou a candidatar-se ao cargo de Presidente do CNG?
Como sabem, o Movimento Lion é uma verdadeira Universidade que
possui um repositório de conhecimentos acumulados durante mais de
cem anos e que nos permite ir aumentando a nossa bagagem cultural.

Mas para alémdisso permite-nos ter sempre
aquele sentimento reconfortante de que estamos sempre integrados na Sociedade, com
utilidade e, por isso, nunca nos sentimos “uma
carta fora dobaralho”. Istoé fundamental para
nos sentirmos de bemconnosco. Éotal Amor
Próprio tão necessário na caminhada para
a felicidade. É tudo isto que me traz o sentimento de que sou um eterno devedor ao
nossoMovimentoPlanetário. Depois, surgiu
odesafiode alguns Companheiros, que com
o tempo passarama ser grandes amigos,
a quem eu não consegui virar as costas.
E foi assim que eu assumi esta aventura,
que já não parece muito adequada à minha
idade, mas que eu quero cumprir até ao fim
do mandato, porque sempre tive o sentido do
compromisso muito bemvincado.
Para si qual deverá ser, na estrutura do Movimento, a
principal missão do Presidente do CNG?
Aquantidade de Clubes que existemno nosso País e a grande quantidade de Companheiras e Companheiros que dentro deles se relacionam
com amizade e companheirismo, com vista ao Serviço Comunitário são
de facto um Património importantíssimo, que representa uma herança
inquantificável para as gerações que nos vão sucedendo. A missão do
Presidente do CNGé de facilitador para que os subdistritos consigamque
os Clubes estejamsempre ativos e se rejuvenesçamaumentando o seu
quadro social e se entusiasmema criar novos Clubes. Se assimacontecer
iremos ter o grato prazer de festejar o acontecimento, no final do mandato.

O NOSSO MOVIMENTO TEM UMA ENORME
CAPACIDADE DE REINVENÇÃO E UMA NOTÁVEL CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO
Oque é que os Lions do Distrito Múltiplo 115 podem esperar de si
enquanto Presidente do CNG? Quais os maiores desafios que espera
ver superados com sucesso no final do ano Lionístico?
Logoà partida têmtodoomeu respeitoe admiraçãoporque se colocaramao serviço das suas Comunidades semesperar qualquer recompensa
material, o que é de saudar respeitosamente nesta sociedade atual, que
atravessa um período negativo. Como sabem, o nosso Movimento tem
uma enorme capacidade de reinvenção. APandemia não tempermitido
atividades presenciais, mas os nossos Clubes e os nossos Distritos têm
continuadoas suas atividades de forma virtual, demonstrandouma notável
capacidade de adaptação. Mas não é a mesma coisa, porque o serviço à
Comunidade para ter consistência e sustentabilidade temque brotar da
Amizade que se vai criando entre as Companheiras e Companheiros do
Clube. Como sabem, esta tragédia que nos temcondicionado os nossos
movimentos despertou em nós um sentimento muito humano que é «o
medo». Omedo é fundamental para organizarmos o nosso dia-a-dia,
tomando sempre emconsideração a segurança; mas temos que começar
a pensar que vemaí umtempo novo que nos vai permitir a aproximação

humanizadora. Vai ser este opróximodesafioe
por isso, comoprimeiroresponsável doLions a
nível nacional apelo a todas as Companheiras
e Companheiros que comecemos a trabalhar
todos no sentido da aproximação uns dos
outros.

ESPERO MUITO DOS NOSSOS LEOS QUE ESTÃO A
INICIAR O ANO LEONÍSTICO COM GRANDE DINÂMICA
Tendo presente o atual contexto pandémico que ainda vivemos, quais as metas/
objetivos que traçou para o presente Ano
Lionístico? Há alguns projectos/ideias que,
emespecial, gostasse de ver implementado no
seu mandato?
Os Planos de Atividades e Objetivos deixo-os para os nossos dois Excelentes Governadores, que contamsempre comigo como
facilitador, sempre com os olhos postos na estabilidade e animação de
todos os Clubes de Portugal. No entanto, espero muito dos nossos Leos
que estão a iniciar o Ano Leonístico comuma grande dinâmica. AAtividade
do Cancro Pediátrico já tem imenso trabalho feito. OPrémio literário vai
tambémter este ano umano promissor assimcomo o Prémio da Música
que este ano é sobre a voz humana. Mas tambémconfio que este ano vai
ser muito forte para a atividade Lions-Quest.

OBECTIVO ÚLTIMO O SER HUMANO
Uma das prioridades do mandato do Presidente Internacional
Douglas X. Alexander para o AL 2021/2022 é o aumento global de
associados. Sabendo que nos dias de hoje não é fácil as pessoas
disponibilizarem-se para fazer parte de movimentos ou associações, de
que forma, na sua opinião, pode o Lions aumentar o seu quadro social?
Onosso Presidente Internacional fez umapelo logo no início do seu
mandato para um aumento global de associados e eu quero juntar a
minha à sua voz. Como sabem o nosso Movimento está espalhado por
todos os Continentes e temcomo objetivo último o Ser Humano, que tem
em si mesmo duas estruturas distintas: - Uma é a Estrutura Física cujo
desenvolvimento encontra resposta adequada no Exercício Físico; mas
há uma outra, a Estrutura Ética, que só se desenvolve e fortifica com a
pedagogia dos bons exemplos, coma interiorização de valores humanos
e sociais e coma interiorização de sementes de preocupação pelo outro.
Emsuma, é recomendável que ocentrode tudopasse doEu, ensimesmado
e apropriador para o Outro, o que os Lions sabem fazer como ninguém.
Quando penso o nosso Movimento, nesta perspetiva eminentemente
humana e social, sinto uma forte motivação para o preservar e aumentar
a sua importância.
Como é da nossa tradição, temos todos que continuar a contribuir
e, cada vez mais, para que o Ser Humano se Socialize e a Sociedade se
Humanize
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DGSOFIAFÉLIX GOVERNADORADODISTRITO115CENTROSUL
A DG Sofia Félix em entrevista de inicio de mandato disse-nos dos motivos porque aceitou
candidatar-se ao cargo de governadora e do apoio extraordinário dos companheiros do seu clube
à sua candidatura e que o principal desafio é o da retenção de sócios. Falou-nos da sua total
disponibilidade para o Serviço em prol das comunidades. Um Governador deve ser um facilitador que
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tem como principal propósito unir, impulsionar e motivar os companheiros, afirmou.

TRANSFERÊNCIADEFUNÇÕESDODISTRITOMÚLTIPLO115
EDOSDISTRITOSCENTRONORTEECENTROSULEMCOIMBRA
Dezenas de Lions juntam-se para Jornada de Transmissão de Funções em
Coimbra cumprindo com todas as regras da DGS
No passado dia 3 de julho de 2021, reuniu o Lions Clube Portugal
para a Jornada de Transmissão de Funções e para a 1.a reunião dos gabinetes. Omomento ocorreu na Quinta da Ínsua em Coimbra contando
com a presença online e offline de grande número de companheiros e
companheiras. Sempre com as devidas normas de segurança e higiene
recomendadas pela DGS.
Asessãocorreu coma maior tranquilidade comoé apanágiodoespírito
lionístico. Onovo Conselho Nacional de Governadores é presidido pelo
CCJoão Pedro Mateus e temcomo Vice-Presidentes a DGSofia Félix, que
assume a função de Tesoureira e o DGAngelino Ferreira, que assume a
função de Secretário. São estes os novos Governadores do Centro-Sul e
do Centro-Norte, respetivamente.
OPresidente doConselhoNacional de Governadores, JoãoPedroMateus
destacou a importância que os Lions têm na comunidade e reforçou a
necessidade de unir os serviços da nossa organização nas cinco áreas
de causas globais, como diabetes, visão, fome, meio ambiente e cancro
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infantil. Deixou o desafio para se causar ainda mais impacto de forma a
superar os obstáculos a que hoje assistimos, nas nossas comunidades.
Muniu-se de uma equipa experiente onde todos e todas poderão dar
o seu prestimoso contributo.
Aprimeira reunião de trabalho do Distrito Múltiplo teve lugar da parte
da manhã e os Distritos Centro-Sul e Centro-Norte tiverama sua primeira
reunião de trabalho da parte da tarde.
Constatamos que oMovimentoLionísticoganha cada vez mais prestígio
e importância. Aprópria Câmara Municipal de Lisboa prestou homenagem
ao Lionismo, na pessoa do seu fundador, ao atribuir o nome Melvin Jones
a uma rua da freguesia de São Domingos de Benfica.

CLHugo Trindade Correia
Assessor para a Comunicação do Distrito Múltiplo 115

UMAMENSAGEMDEALEGRIA
EDEESPERANÇA!
VEREMCADADIFICULDADE
UMAOPORTUNIDADE!
Por Henrique Matos

Antes de mais gostaríamos de saber há quanto tempo é Lion? Oque a motiva
a fazer parte do Movimento Lion?
Sou Lion há cerca de 13anos, entrei com29 anos. Oque me motiva a fazer parte
da associação é o facto de me identificar com os princípios e valores plasmados
no Código de Ética e a possibilidade de fazer algo em prol das comunidades. Os
lions são líderes natos. Para alémde reconhecer que a própria associação está
extremamente bem organizada e não se esquece de reconhecer o esforço de
quemtrabalha para o bemcomum.
Oque a levou a candidatar-se ao cargo de Governador?
Candidatei-me emprimeiro lugar, porque contei como apoio
extraordinário dos companheiros do meu clube, o LCde Arganil, eles foram sem dúvida os principais entusiastas da
candidatura.
Emsegundo lugar porque gostaria de ter oportunidade
de conhecer mais emprofundidade toda a estrutura lionística
e os vários clubes, uma vez que me cruzei ao longo dos anos
comcompanheiros que muitoadmiroe gostaria de concretizar
projetos emparceria comos mesmos. Comefeito, existe muita riqueza no
trabalhodonossovoluntariadode norte a sul e ilhas, acreditei tambémque
a minha experiência emgestão de projetos poderia vir a ser uma mais valia.

UNIR, IMPULSIONAR E MOTIVAR
Para si, que papel deve desempenhar na estrutura do Movimento Lions um
Governador de Distrito? Qual deverá ser a sua principal missão?
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UmGovernador deve ser umfacilitador, temcomo principal propósito
unir, impulsionar os companheiros e motivá-los. Porque está tudolá, temos
clubes e companheiros fantásticos que verdadeiramente transformam
vidas coma sua ação.
Oque é que os Lions emPortugal e o Distrito Centro Sul emespecial
podemesperar de si enquanto Governadora? Quais os maiores desafios
que espera ver superados com sucesso no final do ano Lionístico?
Os Lions contam com a minha disponibilidade para os ajudar, para
incentivá-los e apoiá-los a ultrapassar os obstáculos. Oprincipal desafio
é o da retenção de sócios, a pandemia promoveu algum isolamento,
desconexão e incerteza quanto ao futuro. Contudo, os Lions têm provas
dadas ao longo de mais de umséculo de existência e eu acredito na garra
e resiliência dos nossos companheiros. Espero por isso, que comalegria,
força e empenho no serviço consigamos que muitos reconheçamque faz
sentido pertencer a esta família. Aqui fazemos diferença.  

....LEOS QUE COM O SEU ARROJO E JUVENTUDE NOS IMPULSIONAM A SAIR DA NOSSA
ZONA DE CONFORTO E A ABRAÇAR INICIATIVAS MUITO INTERESSANTES
Uma das prioridades do mandato do Presidente Internacional
Douglas X. Alexander para o AL de 2021/22 é o aumento global de
associados. Sabendo que nos dias de hoje não é fácil as pessoas
disponibilizarem-se para fazer parte de movimentos ou associações,
de que forma pode o Lions emPortugal aumentar o seu quadro social?
Como referi anteriormente projetos interessantes atraem pessoas
que precisamente encontraramno Lions espaço para concretizar os seus
objetivos e até, porque não, os seus sonhos. Temos ainda de enfatizar que
os Lions estãoalinhados comas problemáticas atuais, sendofundamentais
para ultrapassar as dificuldades das suas comunidades. Temos ainda
dentro da própria associação recursos incríveis seja a nossa Fundação
Internacional ( LCIF), seja a Fundação Nacional, seja o nosso site comum
importante centro de recursos ou comuma continua aposta na formação
dos nossos associados. Não nos podemos ainda, esquecer dos nossos
Leos que como seu arrojo e juventude nos impulsionama sair da nossa
zona de conforto e a abraçar iniciativas muito interessantes.
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“ VER EM CADA DIFICULDADE
UMA OPORTUNIDADE”
Na sua opinião, qual será o caminho do Lionismo em Portugal
para o futuro?
Ocaminho que gostaria que os Lions trilhassemseria de uma instituição que temmemória e respeito pela sua história, isso é fundamental,
onde há espaço para todos, mas que se consegue projetar na sociedade
atual, aumentando a sua visibilidade e alargando as suas parcerias e
abraçando cada vez mais áreas de serviço mais inovadoras.
Que mensagem gostaria de deixar aos Clubes e aos Lions e Leos
do Distrito 115 Centro Sul?
Gostaria de deixar uma mensagemde alegria e de esperança. Citando
Churchill temos de ver emcada dificuldade uma oportunidade!

INCENTIVAR AUNIÃO, ALEGRIA
E ADEDICAÇÃOAOSERVIÇO
Tendo presente o actual contexto pandémico que ainda vivemos, quais as metas/objectivos que traçou para o presente
Ano Lionístico? Há algum ou alguns projectos que, em especial,
gostasse de ver implementados no seu mandato?
Tentarei estar presente no maior número de iniciativas dos
clubes, como prova de reconhecimento e incentivar ao máximo a
união, alegria e a dedicação ao serviço. Aexistência de projetos
desafiadores são umgrande motor de atração de novos associados,
para além de aumentar a visibilidade das nossas iniciativas e o
reconhecimento dos Lions. Apromoção de parcerias são de igual
modo preponderantes para que sejam implementados projetos
nas 5 principais áreas de serviço. Para tal conto comuma equipa
muito dedicada e dinâmica que está já a trabalhar no terreno organizando e comunicando toda a informação relevante aos clubes.

GAT–FORMAÇÃOLIONÍSTICA
PARAOALDE2021/22
No dia 7 de Agosto, no âmbito da GATreuniu o Distrito Múltiplo, com
o intuito de preparar o plano das formações lionísticas para 2021/ 2022.
Aprofícua reunião de trabalho contou coma presença do CLJoão Pedro
Mateus (CCDM115), CLJosé Maria Ribeiro Gorgulho (Área Líder GAT4-F),
CL Angelino Ferreira (DG115 CN), CL Sofia Félix (DG115 CS), CL Georgy
Glushik e CLEduardo Fernandes (1 e 2 VDGdo Distrito 115CN) e CLArmando
Cottim e CL Isabel Silva ( 1 e 2 VDGdo Distrito 115 CS), CL Isabel Ismael

(GLTDM), CLJoaquimBeja Simões (GLTCN) e CLCarlos Ferreira (Assessor
para Tecnologia da Informação).
Os trabalhos decorreram em ambiente de grande companheirismo,
terminando com uma excelente receção, proporcionada pelos Companheiros Joaquim Félix e Maria Filomena Félix do LCArganil, que a todos
muito agradou, culminando coma habitual foto de grupo.
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DGANGELINOFERREIRA GOVERNADORDODISTRITO115CENTRONORTEALDE2021-22
A completar 34 anos de serviço lionístico, Angelino Ferreira, Governador do Distrito 115
Centro Norte, dá nota dos principais objetivos para o mandato, que passam por atingir
um crescimento líquido de associados na ordem dos 6%, contando para isso com o
empenho dos clubes e do projecto GMA - Global Membership Approach (Abordagem
Global do Quadro Associativo), que visa dotar os Clubes de ferramentas para a
dinamização do seu quadro associativo. Destaca ainda a aposta na continuidade da
formação
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Por Henrique Matos

Antes de mais gostaríamos de saber há quanto tempo é Lion? O
que o motiva a fazer parte do Movimento Lion?
Aminha entrada no Lions deu-se em1988, ainda o nosso movimento
estava organizado como distrito único, sendo empossado pelo então
Governador CL Maia Gomes, que hoje ocupa a importante função de
Presidente do Conselho de Administração da Fundação Lions Portugal.
Por isso, e estando prestes a completar 34 anos de serviço lionístico,
a motivação de pertencer a este movimento advémda forma como encaramos a vida e os problemas que afectamo nosso semelhante. Por vezes,
estes problemas estão próximos e permitemuma intervenção directa, mas
outras estão distantes, sendo mais fácil minorar essas desigualdades e ou
sofrimento enquadrados nesta grande Associação Internacional, que faz a
diferença juntode milhões de Seres Humanos espalhados por todooGlobo.

“AGRANDEAPOSTAPASSA
PELASUSTENTABILIDADEDOSCLUBES
EAUMENTODEASSOCIADOS”

Oque o levou a candidatar-se ao cargo de Governador?
Interiorizei, quando entrei no movimento, que ser Lion é nunca dizer
não, quando se é chamado a Servir, consubstanciando o nosso lema
internacional “We Serve”. Na verdade, nunca ambicionei ser isto ou aquilo,
mas a disponibilidade e a vontade de servir levou-me a desempenhar
funções e a frequentar os cursos disponibilizados por Lions Internacional.
E, embora o que me empolgue seja o serviço, o incentivo e apoio de ilustres Companheiros conduziram-me até este desafiante e honroso cargo.

28

29

JULHO | AGOSTO | 2021

Para si, que papel deve desempenhar na estrutura do Movimento

MAIO | JUNHO | 2021

Lions umGovernador de Distrito? Qual deverá ser a principal missão?
Um Governador de Distrito deve ser sobretudo um facilitador das
relações entre todas as partes envolvidas na prestação do Serviço. Esão
bastantes! Por essa razão a articulação, por vezes, apresenta dificuldades,
que mais facilmente serão ultrapassadas se tivermos emconta que somos
uma Associaçãode Voluntários, que pressupõe umpermanente movimento
de entradas e saídas de membros, mas tambémuma rotatividade anual
de lideranças, que tem inequívocas vantagens, mas também pode ter
inconveniente se não houver uma preparação cuidada. Emsuma, a missão
de umGovernador, na minha opinião, passa essencialmente por manter
emalta o entusiasmo e as expectativas de todos intervenientes, nomeadamente dos Membros do Gabinete, Direcções dos Cubes e Associados.
Tendo em vista o actual contexto pandémico que ainda vivemos,
quais as metas/objectivos que traçou para o presente Ano Lionístico?
Há alguns projectos que, emespecial, gostasse de ver implementado
no seu mandato?
Embora haja alguns sinais de que estamos a caminhar rumo à “normalidade” que a pandemia nos roubou, há ainda algumas situações
preocupantes, pelo que continuaremos a ter de garantir que as nossas
iniciativas seguemtodas as regras de segurança impostas pelas nossas
autoridades de saúde, por forma a que, no final, possamos ser também
nesta área apontados como umexemplo a seguir.
Os objectivos do Governador, expressos na candidatura ao cargo, são
sobretudo os de garantir o funcionamento da Instituição de acordo como
estabelecido nos estatutos e regulamentos, tendo como função expressa

LEOS

CLUBES

APOSTA NA FORMAÇÃO PARA CONTINUAR
– Uma das prioridades do mandato do presidente Internacional
Douglas X. Alexander para o AL de 2021/22 é o aumento global de
associados. Sabendo que nos dias de hoje não é fácil as pessoas
disponibilizarem-se para fazer parte de movimentos ou associações,
de que forma, na sua opinião, pode o Lions em Portugal aumentar o
seu quadro social?
Aprioridade do nosso Presidente Internacional é efectivamente uma
das grandes necessidades do nosso movimento, dado que, apesar do
número global de Lions ter um acentuado incremento, em áreas tradicionais de implantação do lionísmo, como a CA6-Europa onde estamos
incluídos, regista-se um decréscimo. Para reverter esta situação, é necessário conhecer e analisar as razões e, sobretudo, agir, seguindo as
boas práticas conhecidas.
Os Gabinetes têm disponibilizado acções de formação lionística, no
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incentivar e reforçar a acção dos Clubes,
que são a base na prestação do Serviço. Para isso, contamos com o
imprescindível apoio de todos os Membros do Gabinete, muito especialmente os
Presidentes de Divisão, do GAT
e das diferentes Assessorias.
A grande meta a que me
propus, e que também ela assenta na acção dos Clubes, é o
de atingir umincrementolíquido
de Associados de 6%nofinal do
Ano Lionístico.
Para atingir esta meta,
além do empenho dos Clubes,
contamos também com a implementação do projecto GMAGlobal Membership Approach
(Abordagem Global do Quadro
Associativo), que conta com a
participação de um vasto conjuntode Companheiras e Companheiros Lions, portadores de um conhecimento
alargado da nossa realidade lionística. Pretende-se,
usando a sistematização de métodos de análise e busca de soluções
já testados noutras Áreas Constitucionais, dotar os Clubes de ferramentas
para a dinamização do seu quadro Associativo, ajudar a criar novos Clubes
e incentivar à adesão às cada vez mais necessárias formações lionísticas,
sejamelas presenciais ou online.
Gostaria também que no decurso deste ano lionístico, se concretizasse a instalação do Centro de Deficiência Visual no norte, estando a
implementação dependente de pormenores que a Assessoria da Visão
está a diligenciar. Na área do Ambiente estamos comduas propostas de
serviço para os Clubes – Followmytree e Omar começa aqui – que por
certo merecerão o melhor acolhimento por parte dos Clubes.

sentido de criar as dinâmicas necessárias nos Clubes, e nós
iremos continuar essa aposta.
Espero que o programa GMA, de que já falei, possa
ser aproveitado pelos Clubes para reforçar os seus
quadros associativos, mas sobretudo para incutir
em cada Companheira e Companheiro a vontade e
o orgulho de convidar familiares e amigos para pertenceremao LIONS.
Na sua opinião, qual será o caminho do Lionismo
em Portugal para o futuro?
Os Clubes de Serviço terão sempre uma área de
actuação local, dado que as instituições de apoio social
têmregras e timings que acabampor apresentar lacunas
a colmatar. Acredito que o lionismo progressivamente
aumentará a sua actuação emáreas globais a nível do
país - veja-se o sucesso do projecto LUCAS de apoio à
investigação na vertente cancro infantil –mas tambéma
nível internacional através de uma maior comparticipação
dos Associados para a LCIF, podendo-se assimalavancar
o combate aos cada vez mais frequentes problemas
ambientais, de saúde, de fome, etc.
Que mensagem gostaria de deixar aos Clubes e aos Lions e
Leos do Distrito 115 Centro Norte?
Aos Clubes, mas sobretudo aos Lions e Leos, gostaria de enviar uma
mensagem calorosa de incentivo e de agradecimento antecipado pelo
tempo disponibilizado emprol dos Outros. Para NÓSQUESERVIMOScom
Paixão, nada é mais gratificante do que saber que do nosso trabalho
solidário resultará no sorriso de umnosso semelhante.

OS DESAFIOS

“Sustentabilidade
dos clubes é o grande desafio”
- Oque é que os Lions em Portugal e o Distrito Centro Norte
em especial podem esperar de si enquanto Governador? Quais
os maiores desafios que espera ver superados com sucesso no
final do ano Lionistico?
Emprimeiro lugar, podemesperar a minha total disponibilidade
e empenho para contribuir com tudo o que for possível para que
atinjamos objectivos que planearam. Juntamente comigo está uma
vasta equipa no Gabinete, de Lions com Paixão, motivada para,
no regresso tão desejado da actividade presencial, dar resposta
aos anseios e necessidades dos Clubes. Ogrande desafio que
gostaria de ver superado é o da sustentabilidade dos Clubes,
nomeadamente daqueles que se encontramcommais dificuldades
para alcançar o número de associados considerado mínimo por
Lions Internacional, por isso, o meu maior foco estará centrado
nesses Clubes a fim de os ajudar a alcançar esse desiderato.

POSSEDOSMEMBROSDOGABINETEDECORREUEMCOIMBRA

GOVERNADORDEUACONHECER
PROGRAMAEOBJETIVOSDOMANDATO
O Governador Angelino Ferreira deu a conhecer o programa e objetivos para
o novo ano lionístico e deu posse aos assessores durante a primeira reunião
de gabinete do Distrito 115 Centro Norte que decorreu, no dia 3 de julho, em
Coimbra.
Na ocasião, oGovernador deu tambéma conhecer oseu lema - “Paixão,
Inclusãoe Ação” –a que associa uma imagemque realça ogirassol, símbolo
de felicidade e de vitalidade, e os famosos chapéus coloridos de Águeda,
sua terra natal. “Da mesma forma que o girassol gira para encontrar a luz
solar, tambémos Lions se movimentampara responder às necessidades
das suas comunidades”, explicou o DGAngelino Ferreira, justificando a
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escolha daquela flor que preenche o seu emblema.
Como habitualmente nesta primeira reunião de gabinete – onde se
procedeu à passagemde testemunho entre o anterior e atual governador
–foi dada posse aos membros do gabinete e assessores e foi votado, por
unanimidade, o orçamento da Governadoria para o ano lionístico 2021/22.
Foramainda dados a conhecer o programa e objetivos para o mandato.
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ENTREVISTA
DISTRITOS

sores. Temcomo secretário Luís Mendes da Paz (Lions Clube de Águeda) e
como tesoureira Margarida Silva (Lions Clube da Póvoa de Varzim). Fazem
parte do comité de honra José Maria Gorgulho (Past Diretor Internacional)
e António Faria Gomes, ambos do Lions Clube de Águeda.
Areunião do Distrito Centro Norte aconteceu no mesmo espaço onde
decorreramas reuniões do Distrito Múltiplo 115 e do Distrito Centro Sul. A
próxima reunião de gabinete está marcada para dia 10 de outubro.
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Entre muitos outros, destaque para o reforço do quadro associativo –
também uma das prioridades do Presidente Internacional Douglas X.
Alexander – definindo Angelino Ferreira como meta um crescimento
líquido de 6%do número de associados.
Já empossados, também os assessores deram a conhecer alguns
dos seus objetivos.
Ogabinete do governador conta comcerca de duas dezenas de asses-

LIVRO“RETRATOSECONCEITOS”

COMPANHEIROSLION
PUBLICAMNOVOLIVRO
QUEMÉ?
Angelino Ferreira conta com uma ligação ao movimento Lions
de mais de três décadas, como associado do Lions Clube de Águeda,
onde já assumiu diversos cargos, nomeadamente o de presidente da
direção durante dois mandatos (2001-2002 e 2015-2016). Licenciado
em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Ciência e Tecnologia
da Universidade de Coimbra, dedicou toda a sua vida profissional
à indústria das “duas rodas”, estando ainda ligado à realização de
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importantes eventos desportivos, como o Mundial de Motocross.
Foi presidente da direção da ABIMOTA - Associação Nacional das
Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins (1998-2000) e
membro da comissão de instalação do LEA–Laboratório de Ensaios
da ABIMOTA. Foi ainda vereador da Câmara Municipal de Águeda
(1997).
PCCIsabel Moreira

Os companheiros Lion, Teresa e António Gama Brandão, publicaramo livro “RETRATOS E CONCEITOS” escrito em parceria que, tal como referem na simpática dedicatória
do exemplar que tiveram a amabilidade de nos oferecer, retratam diversas facetas das
sua vidas profissionais e afectivas, bem como uma síntese biográfica de diversas personalidades ilustres.
Com prefácio do também companheiro Lion, Prof. Doutor Adriano Moreira, o livro
transporta-nos, numa primeira parte “RETRATOS”, numa viagem pelas biografias de
algumas personalidades portuguesas contemporâneas e estrangeiras que, pelas suas
vidas, qualidades intelectuais e actividades realizadas, se destacaramemdiversas áreas
profissionais, culturais e sociais. Numa segunda parte “CONCEITOS” os autores abordam
vários temas onde se destacamos referentes à criança e ao Movimento Lion.

Por CL Ana Correia de Oliveira
Médica; Assessora para o Cancro
Infantil DM Lion 115

Aalimentaçãotemumpapel fundamental na
nossa saúde. Há 2500 anos atrás já Hipócrates
referia a célebre frase: “que o teu alimento seja
o teu medicamento”.
Sabe-se atualmente que não devemos utilizar a alimentação como substituição  de um
tratamento médico mas sim como adjuvante
no tratamento e, sobretudo, na prevenção de
doenças. Temos o exemplo da hipertensão
arterial, onde a redução do consumo de sal é
essencial. AOrganização Mundial de Saúde refere que devemos ingerir cerca de 5 a 6 grama
de sal por dia. Mas, de acordo comos diversos
estudos científicos existentes, os portuguesas
consumemfrequentemente mais dodobrodesse
valor. Tal leva a que ocorra um risco superior
de eventos cardiovasculares, especialmente o
Acidente Vascular Cerebral, relacionado com a
Hipertensão Arterial. Para alémda Hipertensão
Arterial, outras doenças estão tambémrelacio-
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nadas emparte commaus hábitos alimentares,
como por exemplo Diabetes ou Dislipidemia (colesterol aumentado). Hábitos como consumo
excessivo de gorduras mono-insaturadas ou
excessode açúcares aumenta oriscode eventos
cardiovasculares pelo que se deve seguir uma
alimentação mais saudável.
ADieta Mediterrânica é, assim,  uma herança
que devemos preservar. É um património que
representa uma parte integrante da cultura mediterrânica, envolvendo a história e as raízes de
três continentes: Europa, a Ásia e África. Num
ambiente conhecidopeloseuclima amenoe temperado, foramsurgindoreceitas e pratos simples
e equilibrados. Nos anos 50 foram descritas as
inúmeras vantagens desta “dieta”, principalmente
na prevençãode doença coronária. Rica emlegumes e frutas, cereais, frutos secos e sementes e
baixoconsumode gorduras saturadas, comprivilégio de tempero comazeite e ervas aromáticas,

traduz uma opção saudável que se deve seguir.
Em 2010 a Dieta Mediterrânica foi considerada
Património Cultural Imaterial da Humanidade,
pela Unesco, traduzindoa importância para toda a
Humanidade. Noentanto, mesmocomesta “dieta”,
a moderação deve estar sempre presente. Deve
também ser acompanhada por atividade física
regular, de acordo com a capacidade física de
cada pessoa. Os benefícios físicos e psicológicos associados à atividade física estão sempre
presentes e devemfazer parte da vida diária de
cada indivíduo.
Numa altura de férias, onde se cometem
mais excessos alimentares, devemos estar cientes que a alimentação saudável e a atividade
física são essenciais e devem fazer parte da
“mala de viagem”.
Imagens retiradas do pixabay:
https://pixabay.com/pt/images/search/fruta/

LIONS CLUBE DA MAIA

COMEMORAÇÃODO49.OANIVERSÁRIO,OREENCONTRO
OLions Clube da
Maia assinalou nopassado dia 12 de junho o
seu 49.o aniversário,
tendo contado com a
participação de companheiros dos clubes
de Águeda, de Barcelos, de Santa Joana
Princesa, da Senhora
da Hora, de Vila do
Conde e de Vila Praia
de Âncora.
O evento contou
também com a participaçãodoGovernador
do D115CN, CL Carlos
Ferreira, doPast Governador, CLJoão Pedro e
do Governador Eleito,
CLAngelino Ferreira.
Salientava a Presidente a “Emoção, que
sempre nos atinge
e desassossega em
qualquer reencontro,
neste de forma especial pelos tempos difíceis que temos vindo
a atravessar”.
Tomaram posse
seis novos sócios, tendo a Presidente agradecido “... às novas sócias e aos novos sócios
por terem aderido ao
movimento lionístico”
e acrescentado“Vocês
são a renovação, são
o presente e o futuro,
são a certeza da continuidade”.
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AIMPORTÂNCIA
LIONS DAALIMENTAÇÃO
SAÚDE NANOSSASAÚDE

actividades dos clubes
do distrito 115 centro norte

CLUBES

LIONS CLUBE DE GUIMARÃES

TOMADADEPOSSEDANOVADIREÇÃO

CONCURSODEESCRITA
Tomou posse no passado dia 19 de junho a Direção do Lions Clube da
Maia para o ano lionístico de 2021/2022.
Apresentou como programa, para alémde manter a habitual atenção
às causas globais do movimento lionístico, o propósito de se empenhar
fortemente na organização da 53.a Convenção do DM115 e das 33.as Con-
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venções do D115CNe do D115CS, cujas candidaturas foramaprovadas nas
convenções de Barcelos, realizadas no passado mês de maio.
Com o objetivo de continuar a renovação dos membros do clube,
tomaramposse mais dois novos sócios, tendo tambémsido assinalada a
fidelidade de outros sócios através da atribuição de emblemas evocativos.

OLions Clube de Guimarães, como auxílio e colaboração da Câmara
Municipal e da Biblioteca Raúl Brandão, organizou umConcurso de Escrita
dirigido aos estudantes vimaranenses do ensino básico e secundário,
tendo por objetivos essenciais estimular a criação literária e promover
o desenvolvimento da língua portuguesa.
Foramadmitidos mais de 150 textos emPoesia e Prosa que foramavaliados pelas nossas Companheiras Ana Maria Caetano, Anabela Guerreiro,
Isabel Abreu e Maria Manuela Coelho, assimcomo por membro indicado
pela Biblioteca Municipal Raúl Brandão.
Foi entregue umprémio por cada umdos primeiros classificados por

cada ciclo do ensino básico e pelo ensino secundário. Foramentregues
vales para acesso a espetáculos culturais organizados pelo Município
de Guimarães e pelas entidades participadas a usufruir durante os 12
meses a contar da atribuição do prémio para os cerca de 30 textos que
mereceramMenção Honrosa.
No passado dia 22 de junho decorreu nos jardins da Biblioteca Municipal Raul Brandão a cerimónia de entrega dos prémios. Umevento muito
participadoque contou coma presença dos premiados, dos respetivos pais
e famílias e contou ainda coma presença da Sr.a Vereadora da Educação
da Câmara Municipal de Guimarães.

8.a EDIÇÃODO“GAIACONVIDA” -MOSTRADEPRODUTOSTRADICIONAISDEGASTRONOMIA”

TRANSMISSÃO
DEPODERES
ENTREDIREÇÕES
EA1.a REUNIÃO
DANOVADIREÇÃO
Realizou-se no passado dia 6 de
julho a transmissão de poderes entre
a anterior e a nova Direção, emcujo ato
apenas estiveram presentes os membros cessantes e os novos empossados
devido às restrições colocadas pela
pandemia. Foram empossados, como
Presidente o CL José Duarte Lacerda,
como Secretário o CL Vítor Ribeiro e
como Tesoureiro o CLRicardo Pereira.
A nova Direcção realizou a sua
primeira reunião de trabalho no dia 14
de julho, tendo por base a definição de
linhas estratégicas e a agilização das
atividades planeadas nas diferentes
áreas temáticas para o AL2021/ 2022.
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LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE GAIA

O“GaiaConVida – Mostra de
Produtos Tradicionais de Gastronomia” é umevento organizado há
já muitos anos pelo Lions Clube de
Vila Nova de Gaia, sendo neste ano
de 2021 a sua 8.a edição. ASOLIDARIEDADE é seu objetivo, ajudando
sobretudo instituições de Vila Nova
de Gaia a continuaremas ações que
desenvolvemembenefício da população que apoiampara garantir
o seu bem-estar individual e social,
com a reversão da receita obtida
nesta Mostra de um diversificado
leque de produtos alimentares de
cariz tradicional e singulares de algumas regiões do nosso país. Nas
anteriores edições do GaiaConVida já foram apoiadas instituições
como a APPDA Norte, a APPACDM
de Gaia, a CERCIGAIA, a Aldeia de
Crianças SOS, a Associação Na-
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cional de Amputados (ANAMP) e
uma Associação de Investigação e
Cuidados de Suporte emOncologia
(AICSO).
Apandemia COVID-19, que chegou oficialmente ao nosso País a
2 de março de 2020, originou um
impacto socioeconómico na vida
de muitos portugueses, que, num
cenário repentino de perdas financeiras, necessitamde medidas de
apoio de várias frentes que contribuam para a sua recuperação,
dando-lhes uma esperança para
o futuro. Apesar dos receios gerados pelo novo Coronavírus SARS-COV-2, a realizaçãodeste eventofoi
mantida pelo Lions Clube de Gaia,
e aceite pelas entidades locais e
pelos seus participantes, pela sua
componente social.
A “8.a edição do GaiaConVida”

decorreu de 12 a 23 de agosto de
2021, no Cais de Gaia, junto ao teleférico. Durante 11 dias são criadas
condições para que a tradição se
instale na cidade de Gaia, tornando-a palcodoque é Português! Épossível encontrar uma seleçãode produtos agroalimentares tradicionais,
desde oPresunto, a Alheira, oQueijo
da Serra da Estrela, oPastel de Chaves, oPastel de Nata, as Compotas e
Doces Artesanais, a Bifana à moda
do Porto e muito mais.
Referir a valiosa disponibilidade de várias entidades para a
realização desta iniciativa, que
desde a sua primeira edição abraçameste projeto de cariz solidário
e contribuem para o seu sucesso,
nomeadamente a administração
local, a Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia e a Junta de Freguesia

de Mafamude e Vilar do Paraíso,
a Administração do Cais de Gaia,
empresas privadas de vários setores de atividade económica e a
comunicação social do concelho, o
“Terras de Gaia” e o “Gaiense” que
sempre destacaram este evento
solidário.
Na abertura oficial deste evento, no dia 12 de agosto de 2021, o
Cais de Gaia foi preenchido magnificamente, mais uma vez, pelo
grupo“Blue &White –Strings Duet”,
constituído por dois jovens, com
uma atuação de violino eletrónico.
Na ocasião estiverampresentes o
actual Governador do Distrito 115
Centro Norte, DGAngelino Ferreirae o Past-Governador Imediato,
DGCarlos Ferreira, além de vários
companheiras e companheiros e
elementos das autarquias locais.

LEOREABILITA
OLEOClube de Famalicão participou com grande êxito no LEO
REABILITA realizado na Trofa, com
a intervenção efetuada na ASAS
– Associação de Solidariedade e
Acção Social.
Reconhecimentoprofissional a
todos quantos estiveram na linha
da frente no combate à pandemia
COVID– 19
OPresidente da nossa Direção
participou no evento de reconhecimento a todos quantos estiveram
na linha da frente de combate à
pandemia COVID– 19, organizado
pelo Rotary Clube de Famalicão no
dia 8 de Julho.
Foramhomenageados oCentro
Hospitalar do Médio Ave, o ACESde

Famalicão, o Delegado de Saúde,
a Santa Casa da Misericórdia, as
Corporações de Bombeiros doCon-

celhoe a Cruz Vermelha de Ribeirão.
Anova DireçãodoRotary Clube
para oanorotário2021/2022 tomou

posse na sequência desta reunião,
a quem o nosso Clube deseja os
maiores sucessos.

LCFAMALICÃOAPOIA
OPROJECTO“THEVILLAGE”

OFERTADEEQUIPAMENTO
HOSPITALAR
AOSERVIÇODEPEDIATRIA
DOHOSPITALDESÃOJOÃO

Tendo sido convidado para apoiar o projeto “The Village”, o nosso Clube entendeu envolver-se no mesmo, por
considerar o papel que este poderá vira a ter no apoio ao
desenvolvimento artístico dos jovens de Famalicão. Para
tanto, ofereceu material de revestimento obtido junto da
empresa MCTUConstrução.
Oprojeto, desenvolvidopela Associação–MusicVillage
e que está instalado na antiga escola primária de Meães,
Calendário, visa constituir uma residência artística que
irá servir como polo criativo e cultural a nível nacional e
internacional, mas também local para potenciar artistas
locais comumambiente profissional e material de elite.

No âmbito da parceria com o L. C.
Roissy Pays de France, o nosso Clube
ofereceu cinco berços hospitalares ao
Serviço de Pediatria do Hospital de S.
João. Aentrega ocorreu no passado dia
21 de junho, no Centro Hospitalar de S.
João, no Porto, na presença de médicos
daquele Serviço e de representante da
Administração daquele Centro Hospitalar.

ENTREGADEPRÉMIOSDOCONCURSODOCARTAZSOBREAPAZ
PROMOVIDOPELOL. C.INTERNACIONAL
OL. C. Famalicão vempromovendo ao longo dos anos junto das
escolas do concelho a participação no Concurso do Cartaz sobre
a Paz. No âmbito na edição do XXXII concurso, o nosso Clube teve
o prazer de ver serem atribuídos
os primeiros prémios, quer
do Distrito 115 CN, quer do
Distrito Múltiplo 115 à aluna
Ana Isabel Costa Ribeiro,
da Didaxis de Riba de Ave.
O Distrito Múltiplo 115 foi
representado por este trabalho no referido Concurso
Internacional.

LEOS
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Alémdeste 1.o prémio, o nosso
Clube congratula-se ainda com
duas menções honrosas do Distrito 115 CNatribuídos a trabalhos de
duas outras concorrentes por nós
apresentadas.
Devido à impossi-

bilidade de entrega do prémio do
ano anterior, os prémios dos concursos dos dois últimos anos foram
entregues emcerimónia realizada
no passado dia 30 de junho, que

contou coma presença dos Governadores do Distrito 115 CNdos respetivos Anos Lionísticos, bemcomo
da Assessora doCartaz da Paz doD.
Múltiplo 115, tendo tambémestado
presentes representantes das Direções
das Escolas participantes.
Damos parabéns a todos os
participantes por
partilharem connosco a sua visão
sobre a paz.

OFERTADEEQUIPAMENTOGERIÁTRICOAVÁRIAS
INSTITUIÇÕESEUNIDADESHOSPITALARES
Ainda no âmbito
da parceria com o L.
C. Roissy Pays de France, o L. C. Famalicão,
dando continuidade
a jornadas de apoio a
Instituições Sociais e
Unidades Hospitalares, fez a entrega no
passado dia 9 de junhoa diversas Instituições de equipamento
hospitalar e geriátrico
(camas articuladas e
colchões), cadeiras
de rodas, desinfetante multiusos, dispositivos de compressão,
ortóteses, compressas
absorventes e equipamento de proteção individual, tudo no valor
de € 12.500,00.
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LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

CLUBES
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LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

HOMENAGEMDAJUNTADEFREGUESIADEMOGEGE
AOL. C.VILANOVADEFAMALICÃO
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Fomos agradavelmente surpreendidos pelogestoda
Junta de Freguesia de Mogege, que nos quis fazer uma
singela homenagemde agradecimento, na sequência da
parceria como nosso Clube, já duradoura e de sucesso,
cuja ato teve lugar no dia 3 de julho.

Agradecemos na pessoa do Sr. Presidente da Junta
de Freguesia a amabilidade com que fomos recebidos
e agraciados, reiterando a nossa disponibilidade para
continuar esta parceria de sucesso, em prol da comunidade que servimos.

ENTREGADE
EMBALAGENSDE
DESINFETANTE
AENTIDADES
DENATUREZA
SOCIAL

LIONS CLUBE ALMADA-TEJO

ACTIVIDADEDEAPOIOAFAMILIASCARENCIADASDOCONCELHODEALMADA
Continuando a sua
actividade de apoio a
famílias carenciadas do
Concelhode Almada, iniciada há mais dumano,
cuja situaçãose agravou
devido à crise pandémica provocada pela Covid
19, oLions Clube Almada-Tejoentregou nomês de
Julho ao Centro Social
Paroquial do Cristo Rei
650 latas de salsichas
destinadas a fazer parte da composição de
cabazes alimentares a
distribuir pelo conjunto
de famílias e pessoas individualmente apoiadas
por este Centro Social.

No âmbito da parceria
que temos com o Lions
Clube de Roissy Pays de
France, demos continuidade à jornada de apoio
a comunidades onde nos
integramos, com a entrega de desinfetante às
Paróquias de S. Tiago de
Antas e de Calendário, e
de desinfetante multiusos e
equipamentos de proteção
individual à Cruz Vermelha
de Oliveira São Mateus.

OFERTADEEQUIPAMENTOHOSPITALAR
ÀUNIDADEHOSPITALARDEFAMALICÃODOCHMA
No passado dia 25 de junho procedemos à entrega de quatro cadeiras de rodas ao Hospital de Dia do Serviço de Oncologia da Unidade
Hospitalar de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave, na presença
de responsáveis desta Unidade Hospitalar.
Aoferta resulta do protocolo de longos anos estabelecido entre a Liga
Portuguesa Contra o Cancro e o L. C. de Vila Nova de Famalicão, sendo o
Clube odinamizador noConcelhodopeditórioanual realizadopor esta Liga.
Onosso Clube vem procurando contribuir para colmatar as necessidades evidenciadas pela Liga a nível nacional e local, assimcomo tem
vindo a colaborar diretamente com o Serviço de Oncologia da Unidade

actividades dos clubes
do distrito 115 centro SUL

Hospitalar de Famalicão do CHMA, emações de natureza variável, desde
obras de remodelação ao fornecimento de equipamento diverso.

CLUBES

> INTERNACIONAL

LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

TRANSMISSÃODEFUNÇÕESDADIRECÇÃOPARAOALDE2021/22

Direcção AL de 2021/22

CL Castro Leal

LEOS

Acerimónia de transmissão oficial de funções para os novos Corpos Sociais que irão dirigir o Lions Clube Almada-Tejo no próximo Ano Lionístico
de 2021/22, cuja direcção é presidida pelo CLCarlos Manuel Castro Leal, teve lugar no dia 14 de Julho, na Sede do Clube, emAlmada.
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ENTREGADEPRÉMIOSDOCARTAZDAPAZETEXTOSDAPAZ

ACTIVIDADEDEAPOIOAOSSEMABRIGO

No passado dia 01 de Julho, o
Lions Clube de Leiria deslocou-se
às Instalações da Escola Secundária Henrique Sommer, local onde
decorreu a cerimónia da entrega do
prémio do primeiro lugar do Concurso “ Cartaz da Paz” à aluna Sara
Vieira e da entrega do prémio do
segundo lugar do Concurso “ Texto da Paz” à aluna Iara Sebastião,
ambas a frequentar essa mesma
escola.
De referir, ainda, que na cerimónia estiverampresentes a antiga
e a atual Direção do Lions Clube de
Leiria, o senhor Diretor da Escola,
os Encarregados da Educação e os
professores que acompanharamas
alunas comnotável disponibilidade,
empenho e dedicação a quem O
Lions Clube de Leiria voltou a agradecer e a parabenizar.

OLions clube Lisboa Norte continua a
sua actividade de apoio aos mais necewssitados distribuindoroupas e diversos bens
alimentares aos sem abrigo em diversos
locais da cidade de Lisboa.

CLUBES

LIONS CLUBE COVA DA BEIRA

ENTREGA
DE“CHEVRONS”

TRANSMISSÃODEFUNÇÕES

LEOS

Findou mais umano Lionístico 2020/2021 e mais uma cerimónia
de Transmissãode poderes/Passagemde testemunho da antiga para
a atual Direção do Lions Clube de Leiria teve lugar, no passado dia
12 de Junho, no Restaurante Casarão emLeiria para o Ano Lionístico
2021/2022 que agora inicia.
Foi umconvívio onde imperou, como sempre, o companheirismo
e se fez umbalanço do ano que agora encerra e se apresentou as
propostas do ano que agora começa.
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VISITAOFICIALDOGOVERNADOR
DODISTRITO115CS, DGJOÃOCAMPINO
OLions Clube de Leiria, no passado dia 29 de Junho, teve a honra de
receber a visita oficial do Companheiro Governador do Distrito Múltiplo
115 Centro Sul ALde 2020/21, DGJoão Campino.

Antes do inicio de férias e
em cerimónia preparada para o
efeito a direcção do Lions Clube
Cova da Beira entregou, a vários
companheiros, distinguidos por
Lions Internacional os respectivos
“Chevrons
A cerimónia serviu também
para dar a todos um novo ânimo
para o serviço.
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LIONS CLUBE DO FUNCHAL

ANOQUETERMINA... ANOQUESEINICIA...
CONTINUIDADEQUESEDESEJA...

NOVAPRESIDENTETOMAPOSSEETRAÇAOBJETIVOS

Iniciado um Novo Ano Lionístico, aqui estamos de volta à
participação na rubrica “Clubes”
da Revista Lion, a primeira do AL
2021/22. Enquanto Lions, comprometemo-nos continuar a construir
o apoio às nossas comunidades,
para quemé tãoimportante a nossa
ajuda! Mas, a pandemia ainda persiste! Porém, aos poucos a luz ao
fundo do túnel aumenta, fica mais
brilhante, começamos a desconfinar e a possibilidade de fisicamente
estarmos mais perto da comunidade alimenta-nos a vontade de estar
próximouns dos outros e voltarmos
a dizer, olhos nos olhos, PRESENTE.
Agora, iniciado o desconfinamento, utilizaremos não só as mestrias que ao longo dos anos fomos
tornando mais fortes, mas também
as novas competências que a COVID–19 nos forçou a alcançar, através de estratégias reinventadas,
para gerar entusiasmoe compreensão na discussão de assuntos de
interesse dirigidos à nossa comunidade, mantendo unida a Família
Lion. Comesta complementaridade
desejamos que as nossas escolhas
sejam mais assertivas, a resolução de problemas mais rápida e
a comunicação, a colaboração e
a participação mais eficazes. Com
a voluntariedade e expectativa de

Reunião de Assembleia Geral

Tomada de posse da Nova Direção do AL 2021/2022

reforçarmos oserviço, resta-nos começar a desconfinar, arregaçarmos
as mangas e trabalhar emconjunto
para e coma comunidade.
No Lions Clube de Setúbal, finalizámos, presencialmente (ainda
commuitocuidado) oAL2020/2021
coma entrada de dois novos sócios
e a tomada de posse da Direção do
AL2021/2022. Iniciámos este Novo

Ano comuma reunião da Nova Direção na sede do Lions Clube de
Setúbal e que contou tambémcom
a presença do CL Luís Tavares da
Silva, Coordenador de Atividades,
onde identificámos estratégias para
o Ano Lionístico que começou, já
coma definição de regras para atividades no terreno. Tambémneste
início de Ano continuámos com o

apoio à Família carenciada que
apoiamos mensalmente.
A FORÇA DOSERVIÇOajudar-nos-á!
Alimentar o sorriso da solidariedade conseguida, leva-nos a
sentir que Ser Lion é uma PRERROGATIVAque desejamos merecer!...
CLMaria Augusta das Dores

CLUBES
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LIONS CLUBE DE SETÚBAL

LEOS

Entrada de 2 Novos sócios
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Presidente do AL 2021/ 22 e Past Presidente

No início de julho, numa cerimónia que reuniu os sócios do
Clube, tomaram posse os órgãos
sociais, assumindo a Presidência a
CLTeresa Luísa Araújo Dias Borges
Jardim.
APresidente cessante, CLLígia
Brazão, iniciou a sessão fazendo o
relato da forma como decorreu o
ano lionístico 2020/2021, realçando que apesar da pandemia do
Covid-19 se saldou de uma forma
muito positiva, agradecendo toda
a colaboração, companheirismo e
amizade recebida dos companheiros do Clube do Funchal comuma
referência especial e umlouvor aos
membros da Direção. A CL Lígia
Brazão presenteou ainda todos os
presentes com uma rosquilha de
pão e uma quadra da sua autoria
e revelou que o valor da sua oferta
reverterá para a LCIF, oque motivou
da parte de todos os companheiros
presentes uma contribuição como
mesmo propósito.
OCL Manuel Aldónio Andrade
Fernandes, tesoureirocessante, referiu que a situação financeira do
Clube que terminou oanolionístico
comsaldo positivo.
Aquando da tomada de posse,
a nova Presidente apresentou como
lema para oseu mandatoa Emoção
e oVoluntariado, “considerandoque
as duas palavras juntas fazemtodo
o sentido na missão Nós Servimos,
comedidos na crítica e fáceis no
elogio, na procura constante do
trabalho comemoção”, reforçando
ainda que “o trabalho e colaboração de todos são imprescindíveis
para alcançar os compromissos
que todos assumem ao integrar o
Lions Clube”.
Na apresentação do programa
de ação para o seu mandato, a CL
Teresa Jardim salientou a sua intençãode implementar oPrograma

Internacional Quest, de dar corpo
aos concursos do cartaz e redação sobre a Paz e de fotografia do
meio ambiente. Anova Presidente
enfatizou ainda a abertura doClube
aos mais novos com a criação ou
reabertura do Clube Leo, apelando

aos companheiros que tragam os
seus filhos, netos e sobrinhos ao
clube.
Para este ano, oClube pretende
assim prosseguir com a recolha
de óculos e lentes além de, se a
situação pandémica o permitir,

realizar as atividades habituais de
angariação de fundos para o Clube
como a Feira do Pão, o Raly Paper,
o Arraial de São Martinho, o Jantar
da Companheira e doCompanheiro
e a Feira do Natal.

LIONS CLUBE LISBOA MATTER

REUNIÃODEFINEATIVIDADES

CERIMÓNIADETRANSMISSÃODEFUNÇÕES

No passado dia 24 de julho,
reuniramcoma Direção do Clube,
numa articulação com a CL Maria
Carmo Melvill de Araújo, a assessora da Governadora do Distrito 115
CS, DGSofia Félix, a Presidente de
Região 7, DISTRITO115 C/Se Assessora para o Cancro Infantil, Maria
Clara Montenegro Guterres e a CL
Ana Santa Marta Assessora para
os Campos Juvenis.
No encontro foramdiscutidos
alguns assuntos, como a doação
de livros por um CL cujo produto
da doação reverterá para o cancro
infantil para bolsas de investigação.
Sobre o Projeto Lucas de apoio
ao cancro infantil, ficou acordado
que este ano o Clube vai vender
caixas de bolachas na Feira de
Natal, revertendo as verbas para
o cancro infantil.
ACL Ana Santa Marta referiu-se ao programa de intercâmbio de
férias para estudantes que estão
a acontecer no continente e nos

açores commuitosucesso. OClube
do Funchal manifestou interesse

emabordar este tema e a possibilidade de fazer parte dele, numtema

a discutir mais à frente.

reafirmar que a casa é de todos e
que deste fato resulta que todos
teremos que ser responsáveis pela
fruição do espaço.

Tambéma Tesoureira, CLMadalena Gouveia, enfatizou o património do Clube, reforçando que tem
contactado como mesmo nas suas

arrumações, organização e arrolamento e inventário dos bens e
equipamentos.

BRUNCHREÚNE
COMPANHEIROS
No último dia de julho, o Clube
organizou umevento que reuniu os
seus elementos numbrunch ao ar
livre nos Jardins de Santa Catarina.
A Presidente dirigiu-se aos
presentes no início da refeição
lembrandoque havia prometidotrabalhar comemoção e que o nosso
voluntariadoseria feitosempre com
amor e que em breve gostaria de
aferir o sentir de todos. Referiu que
neste primeiro mês tem sido feito
umgrande esforçona melhoria das
condições de trabalhoe na limpeza
da sede que começam a ser visíveis, tendo tido a preocupação de
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Após ano e meio de pandemia, conseguimos reunir
presencialmente na cerimónia
de transmissão de funções da
Direção do A.L. 2020/21 para
a Direção do A. Lionístico
2021/22, a qual tem como
Presidente a CL Myriam Correia Ribeiro, que apresentou
o seu programa de atividades,
referindo-se adiante algumas
já encetadas.
Mereceu referência o notável trabalho realizado pelo
anterior Presidente, CL Próspero dos Santos, que conseguiu levar a cabo, via zoom,
umprograma de palestras de
elevado nível.
Estiveram presentes o
ainda Governador do Distrito
115 C. Sul, João Campino, os
ex-Governadores Fernando
Marques Jorge e Frederico
Burnay, a Presidente da Região CL Clara Guterres, e os
presidentes ou representantes
de 11 Clubes.
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LIONS CLUBE DO FUNCHAL
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LIONS CLUBE OEIRAS-TEJO

DAS ATIVIDADES PROGRAMADAS, FORAMJÁDESENCADEADAS AS SEGUINTES:

INAUGURAÇÃODOOBELISCOLION,EMOEIRAS–DIA10DEJULHODE2021

REUNIÃONACINEMATECAINFANTIL (PALÁCIOFOZ)
Teve lugar uma reunião de trabalho coma Diretora da Cinemateca Infantil,
tendo ficado a porta aberta para que no futuro possam ser organizadas
visitas de grupos de jovens pertencentes às entidades comque mantemos
relações regulares, como sejam as Aldeias SOS, Fundação “OSéculo”,
APPACDM.

ENTREVISTA

> INTERNACIONAL

LIONS CLUBE LISBOA MATTER

ADGSOFIAFELIXVISITAOFICIALMENTE
OCLUBENACOMEMORAÇÃO
DO27.OANIVERSÁRIO

VISITA/ REUNIÃODE TRABALHO
NOVELEIROPRÍNCIPE PERFEITO

DISTRITO MÚLTIPLO

Preparação desta iniciativa e das atividades que inclui, cujo resultado
líquidoreverterá na totalidade a favor da investigaçãodocancroinfantil.

ACerimónia realizou-se no Restaurante ‘Bataria da Laje’, emOeiras e contou coma honrosa presença da Governadora do Distrito 115
Centro Sul, DGSofia Félix que antes esteve presente na inauguração
do Obelisco Lion Anossa Governadora e o Presidente do nosso Clube,
Carlos Teixeira trocaramgalhardetes.
PCCConstantino Madureira

ENCONTROCOM
ADMINISTRAÇÃODO
JARDIMZOOLÓGICO

CLUBES

Foi abordada a possibilidade de levarmos grupos de
crianças das Instituições
comque mais trabalhamos
a visitar o Jardim Zoológico, emcondições e datas a
acordar.

VISITAÀCASALION–ALDEIASOS (BICESSE)

LEOS

Reunião agradável que culminou em visita à Casa Lion, tendo sido efetuado um levantamento superficial das
necessidades, que serão agora pormenorizadas em orçamentos. A Casa encontra-se em bom estado geral,
admitindo-se, no entanto, que poderemos vir a apoiar a montagem da cozinha (em cumprimento da legislação
vigente) e a pintura de alguns quartos.
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Todas estas ações concorrem para dinamizar a
imagem dos Lions perante
a sociedade; no entanto, é
intençãodesta Direçãoprivilegiar a angariaçãode donativos para o cancro infantil
(IPO– Lisboa), a qual tema
forte concordância das presidências da Região De das
Divisões 7e 8 e conta como
apoio dos Clubes afilhados.

OHOMEMSONHA E A OBRA NASCE – Sonho do nosso Companheiro
JoaquimBorralho que encontrou eco no Presidente da C.M.O. Dr. Isaltino
Morais e no escultor da C.M.O. Comissário Luís Araújo.
Este Obelisco é dedicado aos Lions e Leos do Concelho de Oeiras e
está situado na Rotunda da Avenida Portugal, em Carnaxide, Oeiras e é
uma homenagem da Câmara Municipal de Oeiras aos Lions por toda a
ação de solidariedade desenvolvida pelos Lions no Concelho de Oeiras.
Presidiu à Cerimónia de inauguração o Presidente da C.MOeiras, Dr.
IsaltinoMorais acompanhadopeloPresidente da U.F. de Carnaxide-Queijas.
Arepresentação Lion foi Presidida pela Governadora do Distrito Lion 115
Centro/Sul, DGSofia Felix, pelo Presidente do Clube, CL Carlos Teixeira e
pelo PIDJoaquimBorralho. Foramoradores, o Presidente da C.M. de Oeiras,
Dr. Isaltino Morais e pelos Lions, o PID. JoaquimBorralho.

XVII TORNEIODEGOLFESOLIDÁRIO

33.OANIVERSÁRIOASSINALADOCOMDISTINÇÕESEHOMENAGENS

OLions Clube de Vilamoura promoveu, na manhã de 31 de julho, o seu
XVII Torneio de Golfe de Solidariedade, comvista ao combate à fome e ao
apoio aos mais carenciados.
No final do Torneio, que teve lugar no Clubhouse do campo de golfe
Vila Sol Pestana, decorreu o almoço de entrega de prémios coma mesa
de honra presidida pelo presidente do Lions Clube de Vilamoura, Jorge
Madeira. Integrou ainda a sessão a vice-presidente Soledade Madeira, a
governadora do Distrito 115 CS, Sofia Félix, o past governador João Campino, o CCE Américo Marques, o PCC(Past Council Chairperson) Nuno
Ferrão, o presidente da LCIF (Fundação Internacional de Lions Clubes),
José Russo, a presidente de Divisão, Conceição Machado, entre outros.
Marcou ainda presença o presidente da Junta de Freguesia de Quarteira,
Telmo Pinto e esposa.
Estiveramainda presente CLdos Clubes Lisboa Centro, Montijo, Arganil,
Loulé, Tavira Romana, Figueira da Foz, Vila de Rei e Mater.
OLions Clube de Vilamoura homenageou o profissional de golfe Tony
Barnabé, um dos pioneiros do golfe em Portugal, com um vastíssimo
palmarés na modalidade, tanto a nível nacional como internacional.

O Clube assinalou 33 anos
de existência na noite de 26 de
junho, com um jantar festivo que
contou com a presença, além dos
CLanfitriões, que CLdos Clubes de
Lisboa Norte, Setúbal Sado, Vila de
Rei, Loulé, Tavira Romana.
Opresidente do clube, Jorge
Madeira, abriu a sessão coma saudaçãoàs bandeiras, começandopor
agradecer “a todos os membros da
direção, João Lopes, Aléxys, Fátima
Madeira, Paulo Madeira, Cristina
Rosa, Teresa Rosa que fez o vídeo,
JoãoCruz e Tony Alexandre, onosso
grupo que colabora para que tudo
isto seja possível”, agradecendo a
presença doGovernador doDistrito
Lions, JoãoCampino; presidente da
ACCAPO,RicardoMartins; presidente
da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo; e presidente da Junta de
Freguesia de Quarteira, TelmoPinto.
Na sessão tomaram posse
como novos CL Teresa Rosa e
Manuel Palma, tendo ainda sido
homenageados os fundadores do
Lions Clube de Vilamoura, Sousa
Otto e Calçada Correia, brindados
comoLeãode Prata doLions Clube
de Vilamoura.
O Governador do Distrito
Lions, João Campino, considerou
a presidência de Jorge Madeira
como “maravilhosa, que enche o
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CLUBES

DISTRITO MÚLTIPLO

CLUBES

> INTERNACIONAL

LIONS CLUBE VILAMOURA
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LIONS CLUBE VILAMOURA
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coração de qualquer governador.
OGovernador entregou então os
chevrons que chegaram do Lions
Internacional: Leão de 30 anos de
sócia a Leonilde Pinto; Leão de
35 anos de sócio a António Sousa
Otto e João Calçada Correia; Clube
de Excelência 2019/2020 ao Lions
Clube de Vilamoura; Soledade
Madeira, vice-presidente do Lions
Clube de Vilamoura, recebeu uma
medalha especial pela angariação
de 25 sócios.
O presidente da Câmara
Municipal de Loulé, Vítor Aleixo,
sublinhou a missão do Clube, de-

fendendo: “é louvável a ação do
Lions Clube de Vilamoura porque
pudemos ver novídeovárias iniciativas de solidariedade social numa
altura emque este conceito de ser
solidário, estender a mão a quem
precisa, talvez empoucos momentos da nossa história fizesse tanto
sentido como neste contexto de
pandemia. Todos passamos por ela
mas alguns commuito sofrimento,
muita preocupação e ansiedade.
Haver pessoas com esta nobreza
de caráter, organizações como o
Lions que, nestas alturas, estão lá,
junto das situações onde é neces-

sárioacorrer, é muitobonitoe é isso
que nos torna, a todos nós, mais
humanos”.
Foi ainda apresentado Hélder
Cavaco, o qual, coma intervenção
do Lions Clube de Vilamoura, fez
uma operação às duas córneas em
Coimbra, no valor de 16 mil euros,
através de umbenfeitor de Montenegro, o que lhe permitiu passar de
2%da visão para 60%.
Ojantar foi animado pelo grupo de fados de Coimbra, InVersus,
sempre disponíveis gratuitamente
para o Lions Clube de Vilamoura e
pelo artista Aléxyis.

ENTREVISTA

Fazer parte do Movimento Leo/Lion é pertencer a uma
grande família que acredita que mudar o mundo não é uma
utopia. Écrescer a acreditar que a mudança começa emnós
todos os dias no nosso dia-a-dia. Os Leos são sinónimos
de oportunidades infindáveis para podermos fazer a nossa
parte pela comunidade, pois tudoé possível. Todas as ideias
são ouvidas e impulsionadas. Todas as causas são abraçadas e trabalhadas. Todos crescemenquanto indivíduos
quando fazemo melhor acto do mundo: Servir o próximo.

SERVIR A COMUNIDADE COM AMOR

DISTRITO MÚLTIPLO

DISTRITOS

Ser Leo é servir a comunidade comamor, é ter emsi a
vontade de mudar o mundo e acima de tudo agir, para que
essa mudança seja significativa. Nós os jovens somos a
mudança, juntos temos impacto e nos Leos nós, fazemos
impactosocial. Nós temos a sorte de mudar vidas enquanto
nos desenvolvemos enquanto seres humanos. Ser Leo é
especial, é único e a única forma de o conseguir descrever
é experienciar.
Dar mais um ano de mim aos Leos, enquanto presidente do Distrito Múltiplo Leo 115 é gratificante, pois posso
continuar aquilo que tracei o ano passado, não se muda
o mundo numúnico dia e por esse motivo terei mais 365
dias para ser o pilar do movimento que me ajudou a ser
quemsou hoje.
Os Leos precisam de dar o próximo passo e é nesse
sentidoque caminhamos neste AnoLeonístico21/22, desde
a criação de novos clubes à reestruturação dos que em
20/21 não foramcapazes de se reerguer.

SER DE NOVO
O BRAÇO AMIGO DOS CLUBES LEOS

LEOS

CLUBES

Oque falta fazer? Falta fazer muita coisa e daqui a um

ACTIVIDADE “LEO REABILITA”
ano faltarão muitas mais, porque as necessidades todos
os anos aumentame nós temos de as acompanhar. Aquilo
que eu que me vou focar este ano é ser novamente o braço
amigodos LeoClubes e ser oapoiodos Lions para a criação
de Clubes, fazendo comque os Leos e Lions emconjunto
sejammais e melhores.
Como nos tornamos mais e melhores? Mantendo-nos
unidos mais do que nunca, essa únião está cada vez mais
forte e eu sinto muito orgulho nisso, porque a solução para
movimento Leo ser bem sucedido é de termos os Lions
connosco sempre, pois eles são a nossa inspiração, os
nossos mentores e é essa a percepção que quero trazer
para o nosso movimento.
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e os Clubes Leos deTrofa, Figueira da Foz, Boavista e Ílhavo,
o seu objetivo é melhorar os espaços onde vivem mais de

Ser Leo está cravado emmim, eu não seria a mesma
semeste movimento.
Estar envolvida no Lionismo desde os 10 e no Leonismo
desde os 14 é uma longa história que se resume a uma
palavra gratidão.
Sou grata aos meus pais por me darem valores de
resiliência, entre ajuda, amor ao próximo, desde muito
nova e me apoiarem em todas as loucuras como voltar a
ser presidente mais umano.
Sou grata a todos os Leos por darem todos os dias
um pouco de si às suas comunidades, porque este
movimento só existe porque cada um de nós dá o seu
contributo todos os dias, eu sou só uma pessoa que tem
muitas ideias, mas sem os Leos não passam de ideias
e nós este ano queremos ações que enchamo coração
daqueles que já temsaudades nossas, do nosso serviço,
amizade e amor.
Este anocontinuarei de braços abertos, comumsorriso
no rosto a dar o meu melhor pelos Leos de Portugal.

120 crianças e jovens, dando-lhes mais condições para se

Ser, Crescer e Servir, três palavras que serão o mote deste novo Ano Leonístico, onde trago comigo uma nova equipa,
para que emconjunto possamos pôr a nossa experiência ao serviço dos Leos.
Seres humano é aquilo que somos e nós acreditamos que é importante dar as ferramentas e as oportunidades para que
os Leos se possamdesenvolver, desde formações, experimentar novos cargos, criar worskops de ideias, ou seja é darmos
a oportunidade aos Leos, de antes de irempara campo poderemser seres mais instruidos e capazes.
Crescer é a ambição deste ano, crescermos numtodo: crescer o número de sócios, crescer o número de clubes ativos
e ainda a criação de novos clubes.
Servir é aquilo que somos e fazemos enquanto movimento, aquilo que já está no nosso sangue, mas que ganhará mais
força por ter seres mais capazes a servir.

Presidente do DM

O Leo Reabilita foi um projeto desenvolvido pelo DM Leo 115

RESILIÊNCIA, ENTRE AJUDA, E AMOR

ANOLEONÍSTICODE2021/22 SER, CRESCER, SERVIR

CLeo Joana Mota

MELHORAROSESPAÇOS
ONDEVIVEMMAISDE120CRIANÇASEJOVENS

desenvolverem enquanto seres humanos.

LEOS

> INTERNACIONAL

SERVIROPRÓXIMO

1.o LEOREABILITA
TROFA
No dia 3de Julho iniciamos o Leo Reabilita na instituição ASAS- Associação de
Solidariedade e Ação Social na Trofa.
Foi umdia intenso de muito trabalho,
mas que compensou cada esforço e dedicaçãode todos os Leos, Lions e voluntários
que se juntarama nós nesta iniciativa.
Não existemdúvidas que a diferença
existe, antes era um espaço cinzento e
sem vida e agora um espaço colorido,
confortável e muito alegre.

LEOS

CLUBES

DISTRITO MÚLTIPLO

DISTRITOS
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2.o LEOREABILITA
FIGUEIRADAFOZ
Nodia 17de Julhorealizamos
osegundoLeoReabilita na APPACDMAlhadas, na Figueira da Foz.
Remodelamos a sala de
convivio e o refeitório, juntos
Leo, Lions e voluntários fizeram
a diferença. Otrabalho é notório, antes um espaço triste e
sem vida. Hoje em dia é o sítio
perfeito para aqueles que todos
os dias, ali passam, sejamseres
mais felizes.

Juntos mudamos estes 2 espaços e consequentemente a vida daqueles
que todos os dias passampor estas instituições.
Os Leos de Portugal queremagradecer ao João Pinto Coelho da Briefar
pelo trabalho em parceria incrível, pois é ele quem organiza minuciosamente cada reabilitação.
Agradecer ainda a todos os patrocinadores, que nos ajudarama que
fosse possível:

ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO
LCIF - Lions Clube Internacional Foundation, Fundação dos Lions de
Portugal, Vieira de Castro, CINTintas, Caterpillar, Rocha do Futuro Ld.ª e
Escola ETEPA- Escola Tecnológica Profissional Albicastrense.
Assimcomo aqueles que a nível individual apoiaramesta iniciativa,
obrigada!!
Haverão ainda mais duas iniciativas (Ílhavo e Gaia), que se encontram,
ainda semdata definida.

LC

FIGUEIRA DA FOZ
– FOZ DO MONDEGO

TRANSMISSÃODEFUNÇÕESDODMLEO115
DISTRITOS

LEOSQUIZZ

INTERCÂMBIOCULTURALLEO

DISTRITO MÚLTIPLO

No passado dia 27 de Junho e de acordo como princípio de Lions
International “Criar e fomentar umespírito de compreensão entre os
povos da Terra”, é pelas 18h30 (hora de Portugal) realizaramumintercâmbiocultural comoLeoClubeSênior deCampoMourão(LD9-Brasil).
Ao longo do encontro promoveramvários momentos de compa-

LC

POMBAL

TRANSMISSÃODEFUNÇÕES

CLUBES
LEOS

No dia 29 de Julho, a partir das 20h30, no restaurante 100 Montaditos o Leo Clube da Figueira da Foz, realizou a segunda edição
do Leos QUIZZY. Os fundos angariados revertempara a organização de atividades sociais do Leo Clube.

No dia 17 de Julho ocorreu a Transmissão de Funções do DMLeo 115,
via Zoom, seguindo-se de umLeo Quizz, que contou coma presença de
27 Leos e Lions.
A tomada de posse ficou marcada pela continuidade da presidente
Joana Mota, enquanto líder do movimento Leo e da apresentação da sua
nova equipa. Tomou posse a Maria Saias do Leo Clube Lisboa-Beléma Vice
58
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Presidente, Inês Santos do Leo Clube Figueira da Foz - Foz do Mondego
comosecretária e a Francisca Rodrigues doLeoClube de Pombal enquanto
secretária. Após o momento protocolar seguiu-se uma inicativa dinâmica
o Leo Quizz que teve como vitóriosa a CL Débora Silva do Leo Clube da
Figueira da Foz - Foz do Mondego.

nheirismo, assimcomo uma apresentação histórica, demográfica
e cultural de cada país.
Leos e Lions estiverampresentes e experienciou-se o espírito
do movimento Lion entre 2 clubes que têmos mesmos ideais, mas
que estão em partes diferentes do mundo.

No dia 19 de Junho, decorreu a Transmissão de Funções e a entrada
de novos sócios do Leo Clube de Pombal, juntamente como Lions Clube
de Pombal - Marquês de Pombal, juntos Leos e Lions comemoraram
mais umano de serviço e traçaramo futuro do próximo ano Leonístico.

LEOS

> INTERNACIONAL
ENTREVISTA

ACTIVIDADE “LEO REABILITA”
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