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Já faz algum tempo que não ando pelos corredores da Boys ’High
School em Brooklyn, Nova York, onde estudei, e muita coisa mudou
desde que me formei. Nos anos 70, tornou-se a Escola de Ensino Médio
para meninos e meninas e foi transferida para umcampus maior emFulton e Utica. Mas o
edifício original na 832 Marcy Ave, aquele de que me lembro tão bem, é conhecido por sua
arquitetura renascentista românica, foi inscrito no Registo Nacional de Locais Históricos
e é considerado um dos melhores edifícios de Brooklyn. Foi um lugar memorável para
passar os meus anos de formação como umjovememBedford – Stuyvesant. Umlugar
como aquele deixa uma boa impressão.
Então, quando voltei anos atrás para participar do programa do Diretor por umDia, o que
me surpreendeu foi a sensação de nostalgia, embora o colégio emque entrei naquele dia
não fosse mais apenas para meninos e, na verdade, estava numlocal totalmente diferente.
No entanto, no momento emque entrei no prédio, fui transportado de volta no tempo. De
repente, eu estava imersoemmemórias de meus dias andandopelos corredores, rindocom
meus amigos e estudando muito. Ocheiro de lápis afiado no ar, o barulho dos sapatos no
chão polido, a frieza dos armários quando você se encosta neles - essas sensações eram
tão vivas neste novo lugar quanto estavamnas minhas memórias. Percebi que não foi a
beleza e o significado histórico do edifício original que me impressionou mais, foi o que
senti ao passar pelas portas. E esse tipo de memória é feito por meio das pessoas, dos
valores e da alma de umlugar. Essas são as coisas que fizeramumlugar no meu coração.
Claro, a beleza da vista é uma benção. Mas há muito mais.
Somos Lions e dedicamo-nos a ajudar a erradicar a cegueira evitável e a tornar a vida
melhor para as pessoas com deficiência visual. Mas sinto que é importante observar o
que muitos semvisão me disseramrepetidamente - sim, a vida é mais desafiadora sem
visão. Mas ainda é rica embeleza e cores de umtipo diferente.
Então, neste mês de Outubro, que é o Mês da Conscienlização da Visão, gostaria de
celebrar a beleza da vida além do que podemos ver. Helen Keller disse isso da melhor
maneira: “As melhores e mais belas coisas do mundo não podem ser vistas ou mesmo
tocadas - elas devemser sentidas como coração”.

Caras/os Companheiras/os
Nesta número da nossa Revista Lion, o segundo deste Ano Lionístico, que é editada
apenas em formato digital, levamos até vós um conjunto de artigos e notícias que, esperamos,
sejamdo vosso agrado.
No âmbito internacional, alémda mensagemdo nosso PI Alexander X. Douglas, damos conhecimento de duas de actividades dos Lions, em Santa Lúcia e no Suriname e também um artigo
sobre a última Convenção Internacional que decorreu de forma não convencional.
Sobre a GMA–AbordagemGlobal do Quadro Associativo, que publicamos a partir da página 11, o
CLPIDJoséRibeiroGorgulhofez-nos chegar importantes informações eesclarecimentos sobreotema.
Publicamos também textos dos nossos líderes, CCJoão Pedro Mateus, DGSofia Félix e DG
Angelino Ferreira. Uma entrevista com o escritor Ricardo Lemos, vencedor do Prémio Literário
Lions de Portugal 2020/21, e uma notícia sobre o protocolo assinado coma LPCCpara o combate
ao Cancro Infantil.
Temos ainda o habitual espaço Lion Saúde a cargo da CL Ana Correia de Oliveira e do CL
Miguel Sousa Neves, umartigo do PCC Nuno Ferrão sobre uma visita a Chipre, a notícia de uma
actividade da assessoria do Cancro Infantil, realizada emCantanhede e outra sobre o XXI Encontro
Luso-Galaico a realizar emEsposende.
Por último, mas não menos importante, damos notícia das actividades dos Clubes Lions e
Leos que nos foramfazendo chegar.
“Vejo a LIONcomo um espaço de partilha, mas também de reflexão e de envolvimento, não
apenas dos líderes, mas de todos. Umespaço de informação transmitida comentusiasmo, alegria,
optimismo e um forte sentimento de pertença ao nosso grande Movimento. Uma revista onde
os projectos concretos das mais importantes actividades lionísticas dos nossos clubes, que nos
impulsionema sermos mais conhecidos e valorizados por aquilo que fazemos emprol dos outros,
no combate à fome, na diabetes, na luta contra o cancro infantil, no meio ambiente e noutras
vertentes, utilizando todos os recursos financeiros e humanos de que dispomos, chegassemao
conhecimento de todos, entusiasmando-nos a querer fazer sempre mais e melhor.”
Umabraço
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Atenciosamente,

Presidente Internacional de Lions Clubs International
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We Grow”, encoraja os residentes em toda a ilha a reduzir seus
gastos coma alimentação cultivando os seus próprios alimentos.
“Esta iniciativa está a ajudar os St. Lucians a cultivar mais alimentos locais e a reduzir nossa conta de importação de alimentos”,
diz Emmanuel.
OLions Castries viu uma oportunidade de ajudar os residentes
que não tinhamos seus próprios quintais para hortas - o St. Lucy’s
Home para Idosos e a Cornerstone House emCastries, que fornece
comida e abrigo para os necessitados.
Os Lions já forneciamrefeições quentes para os residentes das
duas casas mensalmente, e eles sabiamque uma horta permitiria
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SANTALÚCIA

Os residentes do Lar para Idosos St. Lucy, na ilha de Santa
Lúcia, nas Índias Ocidentais, têmdesfrutado de uma abundância
de vegetais recém-cultivados que adicionamsabor e nutrientes
valiosos às suas dietas.
Graças, emparte, aos esforços do Lions Clube Castries, de 50
sócios, uma variedade de vegetais, incluindo brócolos, tomate,
couve chinesa e alface, são cultivados numa horta de 30 m2.
Oprojecto para fornecer alimentos saudáveis a residentes
vulneráveis, como os que moram neste Lar, criou raízes em
dezembro de 2020, quando o Lions Castries forneceu plantas
para a horta.
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Santa Lúcia recentemente fez esforços para melhorar a
sustentabilidade na ilha - umproblema que foi destacado pela
redução das importações de alimentos durante a pandemia de
COVID-19.
“Oinício da pandemia COVID-19 viu reduções drásticas na
quantidade de alimentos disponíveis no nosso mercado local”,
disse opresidente doclube Castries, Christopher Emmanuel. “Isso
fez com que muitos residentes locais começassem a cultivar
suas próprias hortas.”
Um grupo chamado “Recover St. Lucia” foi formado para
ajudar a combater a pandemia. Umde seus esforços, “Eat What

que eles conseguissemalimentos básicos frescos do seu quintal.
Enquanto o jardim da Casa de Santa Lucy é supervisionado
pelo administrador Silvestre Phillip, um ex-professor de ciências
agrícolas, e por um jardineiro empregado pela casa, cerca de 10
residentes que ainda se podem mover também ajudam a cuidar
do jardim.
“Vemos isso como uma forma de terapia para os participantes”,
diz Phillip. “Os moradores tambémficammuito felizes emconsumir
alimentos nutritivos que eles produzemna sua própria horta.”
Para outros clubes que estão considerando iniciar umprojeto
semelhante, Emmanuel temalguns conselhos.
“Primeiro, fale comas casas ou organizações que deseja ajudar
para garantir que este seja umprojecto de que eles precisame que
será útil para eles”, diz ele. “Emseguida, faça umlevantamento da
propriedade para ter certeza de que será adequada para uma horta.”
Ele tambémaconselha a trabalhar comumoficial de extensão
agrícola local ou outro especialista que possa fornecer orientação
técnica.
“Certifique-se de monitorizar oprojetopara garantir que ocultivo
está indo conforme o planeado”, diz Emmanuel. “Reabasteça as
mudas para que seja sustentável.”
Emmanuel diz que oseu clube temoprazer de ajudar os residentes mais vulneráveis da ilha a prosperar comuma dieta saudável.
“Este projetofornece aos residentes umfornecimentoconstante
de alimentos orgânicos cultivados localmente, o que é bompara
suas dietas”, diz ele. “Tambémajudará a diminuir o custo de suas
contas mensais coma alimentação.”
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SURINAME

Oprofessor Naipal tem a missão de salvar o litoral - e, assim,
preservar o sustento dos agricultores residentes do Suriname,
bemcomo o ecossistema precário que depende deles. Eos Lions
intervierampara ajudar. Amissão de resgate de Naipal para reparar os danos causados pelo desenvolvimento humano envolve a
construção de andaimes nas águas lamacentas para prender os
sedimentos de forma que haja lama suficiente para os mangueirais

TRATANDODOSMANGUEIRAIS
O cultivo dessas árvores costeiras pode ajudar a salvar o Suriname
Empoleirado no topo da costa norte da América do Sul, o
Suriname é o mais pequeno país do continente, mas os Lions
de lá têmdesempenhado umgrande papel no combate às mudanças climáticas.
Aperda das florestas naturais de mangueiras levou à erosão
da costa lamacenta do Suriname. Alimentada pelo lodo levado da
foz do Amazonas, a terra deveria estar a crescer e não a desaparecer. Mas os diques erguidos na década de 1960 para construir
uma rodovia conectando as costas leste e oeste do país cortam
diretamente os pântanos onde água doce e água salgada se
misturam. Aágua misturada - chamada de água doce - é onde os
mangueirais prosperam. Semas raízes das árvores para prender
o lodo, grande parte do solo fértil é levado pela água.
Um dos ecossistemas mais importantes e produtivos do
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planeta, os mangueirais saudáveis não só podemproporcionar
às comunidades costeiras uma vida sustentável, mas também
protegem os litorais de desastres naturais e, de acordo com o
Mangrove Action Project, são capazes de capturar mais carbono
por hectare do que qualquer outro tipo de floresta.
OLions Clube Paramaribo Central tem apoiado o Projeto
Mangueiral da Universidade Anton de Kom do Suriname sob a
direção do Professor hidrólogo, S. Naipal, desde 2015.
“Aerosão da costa prejudica as terras agrícolas”, escreve o
presidente do clube, Glenn Tewari. “Plantar árvores de mangue
evita que osolofértil seja arrastadopelos oceanos.” Os residentes
do Suriname dependemdo solo fértil para a agricultura produzir
alimentos, mas as constantes inundações devido à erosão têm
dificultado a agricultura.

VENCEDOR DOPRÉMIO
KINDNESS MATTERS SERVICE

criaremraízes. Logo que os mangueirais recém-plantados estejam
estabelecidos, eles evitamque o oceano lave o solo.
As plantas são cultivadas em estufas especiais a partir de
sementes colhidas ao longo da costa. Depois de prontas, as mudas
são plantadas na lama comtalas para as proteger das ondas.
Os Lions doaramo tipo específico de madeira resistente à água
necessária para construir o andaime e garantir que ele chegue
até o local de construção. Eles também doaram a madeira para
construir as estufas onde crescemas mudas e auxiliar no plantio
de mangueirais. “Trabalhamos com a natureza, para a natureza”,
escreve Tewari. “Amadeira vemdo sertão para ajudar a restaurar
e proteger a natureza na planície costeira. Oclube espera que seu
trabalho proporcione uma proteção melhor para espécies ameaçadas de extinção, como o Flamingo e o Ibis Escarlate, pássaros
que vivemnas águas salobras da costa.
Uma vez que o litoral esteja estabilizado, a terra pode ser cultivada novamente e o povo do Suriname pode ter uma fonte local
de alimentos mais confiável.
Os Lions de Paramaribo Central aceitaram o projeto porque
sabemcomo uma costa saudável é importante para a sua comunidade. Mais de 90 por cento da população do Suriname vive ao
longo da costa. Eeles fizeramparceria commuitas organizações
locais, incluindo lenhadores, alémda Universidade, a fimde realizar
o plantio de forma adequada.
“Oúnico know-howé construir a infraestrutura necessária para
economizar o solo”, diz Tewari. “Anatureza faz o resto.”

OLions Clube Paramaribo Central é umdos vencedores do Prémio de Serviço emMatéria de
Bondade de 2021. Para mais histórias e para verificar a lista de todos os vencedores, visite
https://www.lionsclubs.org/en/kindness-matters-service-award.

NÃO-CONVENCIONAL

O LCIcon deste ano estabeleceu um novo padrão para o que pode ser uma
Convenção Internacional.

OAno Lionístico de 2020-2021 foi diferente de qualquer outro
e culminou numa convençãoverdadeiramente nãoconvencional.
De muitas maneiras, a 103.o Convenção Anual do Lions Clubs
International foi tudo o que os Lions esperame muito mais. Foi
umgrande evento repleto de seminários, shows, participações
especiais e discursos inspiradores. Reuniu a grande comunidade
Lionística, permitiu que eles se conhecessem, aprendessem
sobre o que outros clubes fazem, discutissemsobre serviços e
se divertissem- tudo no conforto e segurança de suas próprias
casas.
A Convenção Internacional de 2020 programada para ser
realizada emSingapura foi cancelada devido à pandemia global
COVID-19. Mas quando2021chegou, os Lions nãoestavamdispostos
a abrir mãode toda aquela união. Eles precisavamdisso. Oserviço
não é algo que os Lions fazemno vácuo. Euma convenção internacional parecia a maneira perfeita de reconectar e reabastecer
os tanques coma necessária ligação depois de umano difícil.
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No entanto, era essencial manter todos seguros. Portanto, a
convençãodeste anofoi a primeira a ser realizada exclusivamente
online. Efoi umsucesso estrondoso.
Emtodos os níveis, a primeira ConvençãoInternacional virtual
não decepcionou. Realizado de 25a 29 de junho de 2021, o evento
de cinco dias não só celebrou o trabalho dos Lions em todo o
mundo, mas também provou que os Lions podem conectar-se
de maneira significativa, mesmo quando não podem estar na
mesma sala.
Quase 20.000 Lions de 152 países participaramno evento. E,
embora os Lions não pudessem literalmente dar cotoveladas,
dar abraços ou reunir para eventos de serviço, não faltou alegria
nas janelas de “bate-papo” activas.
Liderados por uma equipa envolvente de anfitriões, Ric Walker
e Mia Park, os espectadores forambrindados comuma variedade
de entretenimento de classe mundial, seminários interessantes
e intervalos regulares liderados pelo Lion Jesse Colon.

AQUI ESTÃOALGUNS DESTAQUES

>

ODESFILEDAS NAÇÕES ILUMINOUATELA

Walker e Park cumprimentaramos Lions do Studio HQ
- o lobby convertido da Sede da LCI emOak Brook, Illinois.
Você nunca saberia que eles estavam a poucos metros
do escritório original de Melvin Jones quando a Four Star
Brass Band deu início ao tradicional Desfile das Nações
coma versão de When the Saints Go Marching In.
ODesfile das Nações representa os mais de 200 países
e áreas geográficas onde os Lions Clubes estão localizados. Este ano foi especial porque o desfile foi feito a
partir de vídeos de cada local, dando aos espectadores
umvislumbre dos aspectos únicos da vida dos Lions em
todo o mundo.
Dirigentes executivos, ex-presidentes e directores internacionais do Lions (passados e presentes) juntaram-se ao
desfile virtual, cada umcomo seu próprio estilo. Oactual
presidente internacional Douglas Alexander apareceu
num modelo T de 1917, que foi construído no mesmo ano
emque o Lions Clubes foi fundado.
Alguns ex-presidentes compartilharam momentos
memoráveis do
 seu desfile, como quando o ex-presidente
Joe Preston e a sua esposa foramapanhados numaguaceiro comsua filha de umano emseu carrinho de bebé.
Os espíritos do trio não foramafectados, disse ele, mesmo
que suas roupas estivessemmolhadas.

E assim como num desfile ao vivo, o público pôde
juntar-se aos “aplausos” virtualmente. Os participantes
podiam“bater palmas” digitando 6s e 7s.
Os vencedores do Prémio da Paz inspiraram todos.
A juventude salvará o mundo. Especialmente os jovens
envolvidos como Lions.
OConcurso Anual do Cartaz sobre a Paz e do Texto
sobre a Paz são sempre populares, mas este ano foi mais
importante doque nunca para que os Lions se mantenham
conectados aos jovens. Oconcurso do Cartaz sobre a Paz
oferece aos alunos uma plataforma para compartilhar
suas ideias sobre a paz e como eles visualizamummundo
melhor.
Avencedora do Grande Prêmio, Yue Zhang, disse que
espera que seu poster influencie outras pessoas a “ter uma
semente [pela paz] plantada emseus corações”.
Ovencedor do Texto sobre a Paz, Joshua Wood, fez
umdiscurso e leu sua proposta vencedora, “Paz e Serviço
andamde mãos dadas”.
“Eu fiz uma promessa ao meu avô”, disse ele. “Que
vou espalhar a palavra sobre servir aos outros e como
isso não só promove a paz para os outros, mas também
proporciona uma paz interior pela qual tantas pessoas se
estão esforçando.”
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APASSAGEMDAPRESIDÊNCIA

Nunca o Lions Clubs International teve um presidente internacional com
dois mandatos, e foi agridoce dizer adeus ao Dr. Jung Yul-Choi, que se dirigiu
aos Lions ao preparar-se para deixar o cargo, elogiando-os por servir em
alguns dos momentos mais difíceis de nossas vidas.
“Sim. Omundo mudou ”, disse ele. “Mas nós também mudamos. Nós
adaptamo-nos. Inovamos. Continuamos a servir comsegurança. Nãosobrevivemos simplesmente a este desafio. Nós levantamo-nos para enfrentá-lo
juntos. Eacredito que o que conquistamos este ano não se baseará apenas
no nosso primeiro século de serviço. Isso vai definir o nosso próximo.”
De sua localizaçãona Coreia doSul, PIPChoi parabenizou onovopresidente
internacional Douglas X. Alexander. “Estou realmente entusiasmado com este
momento, e verdadeiramente humilde por ele”, disse Alexander. “Prometo que vou
abraçar este momento e esta oportunidade incrível que você me deu. Aminha jornada
aqui se desenrolou ao longo de uma vida ... Mas esta não é uma jornada que eu fiz sozinho. E
estou muito agradecido a todos vocês que trilharam esse caminho comigo. Para aqueles que me acolheram, me orientarame serviramcomigo, obrigado. ”

ABRINDO
OCAMINHO
>

Os seminários são sempre um dos aspectos mais
populares da Convenção.
Os Lions adorama oportunidade de aprender uns com
os outros, e este ano não foi
diferente. Desdecoisas divertidas como colecta de selos
e troca de distintivos até aos
aspectos de como fazer seu
clubecrescer eparaondeenviar comunicados àimprensa,
houve muito burburinho nos
seminários deste ano.
Lions e Leos reuniram
para conversar sobre tudo,
desde como ser um bom
líder, construir uma comunidade coma comunicação
social e começar um clube
virtual. Se você precisasse,
havia também um excelente tutorial de comofazer um
vídeo Tik-Tok viral.
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UMSIMPLES DESEJO

Para aqueles que não estão familiarizados comela, a palestrante principal Malala Yousafzai começou a sua campanha pela
educaçãoaos 11 anos quandoescreveu anonimamente para a BBC
sobre a vida sob os Talibãs, no Vale de Swat, no Paquistão. Aos 15
anos, ela foi baleada pelos Talibãs por defender publicamente a
educação de meninas. Ela sobreviveu e nunca desistiu de lutar
pelo que acreditava. Ela fundou o Malala Fund com o seu pai,
Ziauddin, e recebeu o Prêmio Nobel da Paz emreconhecimento
pelos seus esforços para garantir que todas as meninas possam
ter acesso a uma educação de qualidade e a um ambiente de
aprendizagemseguro . Em2017, Malala foi nomeada Mensageira
da Paz da ONU, umtítulo prestigioso dado a indivíduos ilustres
que oferecem seu tempo, talento e paixão para aumentar a
consciêncialização sobre os esforços das Nações Unidas para
melhorar a vida de biliões de pessoas emtodos os lugares.
A sessão de abertura foi moderada por Soulaima Gourani,
CEOe cofundador da Happioh, uma empresa de software com
sede no Vale do Silício e nomeada como “Jovem Líder Global”
pelo FórumEconómico Mundial. Gourani dedicou sua vida a dar
voz a comunidades carentes.
Aentrevista foi uma chamada de atenção para a importância
das organizações de serviço - por que é importante viver uma
vida centrada em ajudar os outros. Ela reiterou que as nossas
diferenças tornamo mundo mais bonito e que há sempre uma
oportunidade de fazer do mundo umlugar melhor por meio da
tolerância e ajudando os outros a viver uma vida comdignidade
e comoportunidades.

Não faltou brilho e o “glamour” neste evento virtual.
Durante a Convenção, o
entretenimento incluiu uma
cerimónia da bandeira deslumbrante e uma variedade
de convidados especiais,
desde a finalista da Eurovision Elina Nechayeva à
Broadway Sensation, Michael Cavanaugh.
Mas, para muitos que assistiam, amaior estreladetodas
era uma jovemdoPaquistão.
> RESERVEJÁ

ADATA

Com uma Convenção
Internacional bem-sucedida e o novo
Ano Lionístico em andamento, já estamos
ansiosos para o evento
do próximo ano, de 24
a 28 de Junho emMontreal, Canadá.

PIDJOSÉRIBEIROGORGULHO
ÁREALÍDERGAT
DGESEMINARGROUPLÍDER

GMA

(GLOBALMEMBERSHIP
APPROACH)

ABORDAGEMGLOBAL
DOQUADROASSOCIATIVO

AAbordagemGlobal do Quadro Associativo combina uma abordagem
estratégica e umconjuntode recursos para seremutilizados pelas equipas
distritais para aumentar o quadro associativo ao:
• Rejuvenescer os distritos comnovos clubes
• Revitalizar os clubes comnovos associados
• Voltar a motivar os associados existentes com companheirismo e
serviços interessantes.
Aabordagemtemaplicabilidade universal, comcapacidade de personalização combase nas necessidades e circunstâncias regionais.
Emoutubro de 2018, o Comité de Desenvolvimento do Quadro Associativo aprovou umprograma piloto para aumentar o número de associados
na AJ I e AJ II.
Esse programa piloto foi chamado de Iniciativa para o Quadro Associativo da América do Norte.
Oprograma foi implementado até junho de 2020 e resultou na abordagemmencionada para o aumento de associados.
Essa abordagemestá agora a ser implementada globalmente como
a AbordagemGlobal do Quadro Associativo.
Para a Área Geográfica da Europa foram selecionados 16 Distritos
Pilotos para se iniciar este novo Programa.

Os Distritos escolhidos foramos seguintes:
101 V

SUÉCIA

107 B

FINLANDIA

107 M

FINLANDIA

102 W

SUIÇA

111 MS

ALEMANHA

130(D+PR)

BULGARIA

105 A

INGLATERRA

110 CO

HOLANDA

118 Y

TURKIA

133

REPUBLICAIRLANDA

103 E

FRANÇA

112 C

BELGICA

108 IB1

ITÁLIA

108 TA3

ITÁLIA

108 YA

ITÁLIA

115 CN

PORTUGAL

ABORDAGEMGLOBALDOQUADROASSOCIATIVO

LIGAÇÃODAABORDAGEMGLOBALDOQUADROASSOCIATIVO

A Abordagem Global do Quadro Associativo combina uma
abordagemestratégica e umconjunto de recursos para as equipas distritais utilizarempara aumentar o quadro associativo ao:
Rejuvenescer os distritos comnovos clubes
Revitalizar os clubes comnovos associados
Voltar a motivar os associados existentes comcompanheirismo e serviços interessantes
Aabordagemtemaplicabilidade universal, comcapacidade
de personalização combase nas necessidades e circunstâncias
regionais.

COMONELION

A meta da Abordagem Global do Quadro Associativo é o
crescimento positivo de associados. Essa meta é fundamental
para a meta mais ampla do One Lion: ser o líder global emserviços comunitários e humanitários. Da mesma forma, muitas
das estratégias descritas na abordagemestratégica do One Lion
apoiarão direta e indiretamente as metas da AbordagemGlobal
do Quadro Associativo.
Aparticipação na AbordagemGlobal do Quadro Associativo é
determinada aonível de distrito. Muitos dos programas e recursos
desenvolvidos por meio do One Lion serão implementados ao
HISTÓRIA
nível internacional, como reposicionamento das causas globais
Emoutubro de 2018, o Comitê de Desenvolvimento do Quadro ou ao nível de clube, como aumentar a satisfação dos associados
Associativoaprovou umprograma pilotopara aumentar onúmero coma experiência no clube. One Lion apoiará, não substituirá os
de associados na AJ I e AJ II. Esse programa piloto foi chamado planos de ação distritais desenvolvidos por meio da Abordagem
Iniciativa para o Quadro Associativo da América do Norte. O Global do Quadro Associativo.
programa-piloto foi implementado até junho de 2020 e resultou
na abordagemmencionada para o aumento de associados. Essa
abordagemestá agora a ser implementada globalmente como CRONOGRAMAEORÇAMENTO
a AbordagemGlobal do Quadro Associativo.
Todas as AJs vão testar essa abordagem, comvariações regionais em2021-2022. AEquipa Global de Ação (GAT) conduzirá
o processo piloto e fornecerá suporte e responsabilidade em
cada AJ. As melhores ideias serão integradas no nosso processo
mundial em2022-2023

2018-2019

LEOS

CLUBES

Começo da Iniciativa
para o Quadro
Associativo da América
do Norte

2019-2020

2020-2021

Nove distritos piloto
nas AJs I e II testarama
abordagem

Todos os distritos nas
AJs I e II poderiam
participar, início nas AJs
III- VIII.

Até setembro de 2020, não havia orçamento associado à
AbordagemGlobal doQuadroAssociativo, pois é uma abordagem,
e os recursos incluídos já estão cobertos pelos orçamentos existentes. Conforme a abordagemé refinada, pode haver aspectos
da abordagem que exijam um novo orçamento. Isso poderia
incluir, entre outros:
Mobilizar a GATpara apoiar a abordagem
Qualquer prêmiodesenvolvidocomoumaspectopermanente
dessa abordagem
Quaisquer despesas adicionais necessárias para proporcionar
supervisão estratégica e desenvolvimento de recurso, como
12
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2021-2022
Todos os distritos nas
AJs I e II, e distritos
piloto nas AJs III-VIII

Divisão

Desenvolvimento
do Quadro Associativo

Embora o controle e o gerenciamento do projeto da Abordagem Global do Quadro Associativo estejam sob o escopo do
Comitê de Desenvolvimento do Quadro Associativo e Divisão,
outras partes interessadas serão necessárias para garantir o
sucesso. As responsabilidades específicas estãoreferidas abaixo.

•

•

Controlar a abordagem
Oferecer gestão de projeto e coordenar comoutras divisões para garantir que os resultados sejamatingidos.
Desenvolver e aprimorar recursos conforme necessário para apoiar a AbordagemGlobal do Quadro Associativo
Informar e apoiar o Comitê de Desenvolvimento do Quadro deAssociativo
Rever as normas da administração e atualizá-las adequadamente
Analisar dados quantitativos e qualitativos para atualizar recursos, identificando diferenças regionais.
Trabalhar comMarketing para desenvolver a marca, pontos de discussão, perguntas frequentes e PPTs
Trabalhar com Desenvolvimento da Liderança e Operações e Atendimento aos Associados na abordagem de
treinamento, consolidação de currículo e materiais de treinamento
Colaborar com Operações e Atendimento aos Associados no envolvimento da liderança da GAT e estrutura de
suporte
Agendar reuniões mensais regulares das partes interessadas
Rever as melhores práticas e lições aprendidas e atualizar a AbordagemGlobal do Quadro Associativo
Analisar os recursos existentes combase nas atualizações da implementação da AbordagemGlobal do Quadro
Associativo
Cuidar de solicitações de tradução e desenvolver relatórios

Desenvolvimento
da Liderança

• Incorporar ao currículo e eventos de treinamento do 1.o VDG/DGE.
• Desenvolver comunicação e estratégia de comunicação e engajamento de Líderes do Grupo.
• Trabalhar com Quadro Associativo para desenvolver materiais para currículo e treinamento para outros níveis
de liderança, conforme necessário.
• Rever os recursos e materiais da LDexistentes para possíveis atualizações
• Rever as normas da diretoria e atualizá-las adequadamente

Operações e Atendimentoaos
Associados

• Trabalhar comQuadro Associativo e Desenvolvimento da Liderança na abordagemde treinamento, consolidação
de currículo e materiais de treinamento
• Fornecer gerenciamento de projeto ao Líder Lion do GATe funcionários do GAT
• Auxiliar no desenvolvimento de recursos regionais para apoiar a liderança de AJ/AR/Área
• Funcionários da GAT apoiam a liderança de AJ/AR/Área no desenvolvimento dos planos da Abordagem Global
do Quadro Associativo para promover o processo e recursos de apoio
• Alinhar comos recursos das metas distritais, incorporando as melhores práticas
• Atualizar a equipe da Central de Atendimento aos Associados (MSC) e atualizar a base de conhecimento
• Coordenar compromissos comos Dirigentes Executivos, Presidente da GATe Líderes da GATde AJ/AR
• Revisar os recursos e materiais da GATexistentes para possíveis atualizações
• Analisar as atualizações sugeridas às respectivas divisões para consideração.
• Atualizar as funções e responsabilidades da GAT

Marketing

• Desenvolver uma estratégia de comunicaçãode marketingpara promover AbordagemGlobal doQuadroAssociativo
• Oferecer suporte ao desenvolvimento de recursos de marca, incluindo pontos de discussão, materiais de evento,
perguntas frequentes, modelos de PPT, etc.
• Desenvolver uma estratégia para web e comunicação social
• Compartilhar “Melhores Práticas” e “aprendizados” da Iniciativa para o Quadro Associativo da América do Norte
• Implementar plano de comunicação e identificar oportunidades para promover a AbordagemGlobal do Quadro
Associativo emcomunicações corporativas
• Apoiar o desenvolvimento de recursos personalizáveis para líderes de campo
• Rever as normas da diretoria e atualizá-las adequadamente

Administração de Distritos e
Clubes

•
•
•
•
•
•

Equipe de Operações

• Supervisionar a conclusão do programa piloto da Iniciativa para o Quadro Associativo da América do Norte
• Supervisionar os programas piloto de Região/Divisão/Clube para a Iniciativa do Quadro Associativo da América
do Norte em2020/2021
• Compartilhar as lições aprendidas com as Divisões para incorporar em futura Abordagem Global do Quadro
Associativo e recursos.

Todos os distritos em
todo o mundo podem
participar

CONTROLEERESPONSABILIDADESDAABORDAGEM
GLOBALDOQUADROASSOCIATIVO

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

2022-2023

número de funcionários.

Responsabilidades

Apoiar a tradução de recursos
Desenvolver guia para auxiliar na tradução de recursos regionalizados
Rastrear e catalogar versões regionalizadas de recursos
Analisar e atualizar as funções e responsabilidades dos cargos de DM/D/Clube para possíveis atualizações
Apoiar a análise de recursos e materiais exstentes para possíveis atualizações
Revisar as normas da diretoria e atualizá-las adequadamente

INTERNACIONAL

INTERNACIONAL
ENTREVISTA
DISTRITOS
DISTRITO MÚLTIPLO

ABORDAGEMGLOBAL DOQUADROASSOCIATIVO

COMOFOI DESENVOLVIDAESSAABORDAGEM?
Durante sua reunião de outubro de 2018, a administração do
Lions Clubs International autorizou o início do programa piloto
da Iniciativa para o Quadro Associativo da América do Norte
para tratar das dificuldades enfrentadas para aumentar o quadro
associativo na América do Norte. Como resultado, foi criado um
processo passo a passo para resolver com o desenvolvimento
do quadro associativo de acordo comos recursos disponíveis e
adaptações regionais para atender às necessidades específicas
de cada distrito.
PORQUEÉIMPORTANTEAABORDAGEMGLOBALDOQUADRO
ASSOCIATIVO?
A reduçãode associados repercutemnos Lions clubes domundo
todo. Este processo pode revitalizar o crescimento do quadro
associativo e agregar mais mãos ativas emapoio à nossa principal missão de atender às necessidades humanitárias e ser o
líder global emserviços impactantes.
QUAISSÃOOSOBJETIVOSDAABORDAGEMGLOBALDOQUADROASSOCIATIVO?
Rejuvenescer distritos com novos clubes, 2) Revitalizar clubes
com novos associados, 3) Voltar a motivar os associados com
novas oportunidades de companheirismoe serviços empolgantes,
4) Proporcionar treinamentos e apoio aos nossos líderes Lions
e 5) Encerrar cada ano comumcrescimento líquido positivo de
associados.
QUAL É OPLANODA ABORDAGEMGLOBAL DOQUADROASSOCIATIVO?
Durante o ano Lionístico de 2020-2021, a Equipe Global de Ação
(GAT) iniciou em uma jornada de aprendizagem para entender
melhor como as regiões estão tratando do aumento e conservação de associados, de acordo com as metas do distrito. Ao
mesmo tempo, a liderança da GATselecionou distritos piloto de
todo o mundo para participar da AbordagemGlobal do Quadro
Associativo no ano Lionístico de 2021-2022. As lições aprendidas
e compartilhadas pelos distritos piloto e pela liderança da GAT
ajudarão a criar os materiais de apoio da AbordagemGlobal do
Quadro Associativo em preparação para a expansão global no
ano Lionístico de 2022-2023.
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QUEMESTÁALIDERAR ESSAABORDAGEM?
AAbordagemGlobal do Quadro Associativo está a ser liderada
pelo presidente internacional Doug Alexander e pelos vice-presidentes Brian Sheehan e Patti Hill, juntamente com os líderes
Lions da GAT.
ONDE SE PODE ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES SOBRE
OPROCESSO, RECURSOS E RESULTADOS DA ABORDAGEM
GLOBAL DOQUADROASSOCIATIVO?
Mais informações podemser obtidas pelo e-mail membership@
lionsclubs.org ou contatando o Líder local da GAT da sua Área
ou Área Jurisdicional/Regional.
COMOSÃOSELECIONADOS OS DISTRITOS PILOTODAABORDAGEMGLOBAL DOQUADROASSOCIATIVO?
Os Líderes da GATde Área Jurisdicional/Regional selecionamos
distritos piloto de acordo coma respectiva abordagemregional
comfatores quanto às tendências do quadro associativo, dados
demográficos e aceitação por parte dos distritos.
OQUE ACONTECE DEPOIS DE UMDISTRITODECIDIR PARTICIPAR?
Os líderes decadadistritoreúnem-secomos respectivos líderes da
GATde área ou área jurisdicional/regional para analisar oprocesso
daAbordagemGlobal doQuadroAssociativo, quecomeçacomCriar
umaEquipa, ondeescolherãoindivíduos altamentemotivados einvestidos paraajudar aapoiar ocrescimentododistrito. Depois disso,
segue-se comCriar uma Visão e Criar umPlano, onde os distritos
identificarãoas necessidades da respectiva área e definirãometas
realistas para o quadro associativo. Então, os distritos concluirão a
etapa final do processo: Criar Sucesso, que enfatiza a importância
de assumir a responsabilidade e da comunicação emrelação ao
cumprimento das metas.
QUEMLIDERAAINICIATIVANOSDISTRITOSENVOLVIDOSNA
ABORDAGEMGLOBAL DOQUADROASSOCIATIVO?
Recomenda-se que o Coordenador da GMT de distrito sob a
orientação do Governador de Distrito divulgue e gerencie a abordagem, promova a execução e reporte os resultados da mesma.
OCoordenador da GMTde Distrito trabalha coma equipe do governador de distrito, coordenadores de GSTe GLT, presidentes de
região/divisãoe outros líderes distritais para criar, implementar e
atribuir responsabilidades quanto ao plano. No entanto, a função
de liderança da AbordagemGlobal do Quadro Associativo pode
ser adaptada de acordo coma região e ser ocupada por umEx-Governador de Distrito ou outro líder respeitado.

QUAIS SÃOAS FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS PRESIDENTES DE CONSELHONOS DISTRITOS DA ABORDAGEM
GLOBAL DOQUADROASSOCIATIVO?
Os presidentes de conselho analisam as metas e planos dos
distritos e demonstramapoio à abordageme aos líderes. Devem
alocar ummomento nas reuniões de conselho para dar notícias
sobre progresso, próximos passos, troca de ideias e resolução
de problemas.
QUAISSÃOASFUNÇÕESERESPONSABILIDADESDASEQUIPAS
DOS GOVERNADORES DE DISTRITONOS DISTRITOS ENVOLVIDOS NAABORDAGEMGLOBALDOQUADROASSOCIATIVO?
As equipes dos governadores de distrito estão diretamente
envolvidas no planeamento, divulgação e apoio às atividades
da Abordagem Global do Quadro Associativo dos respectivos
distritos. As funções são individualmente identificadas durante
o processo de formação da equipa de cada distrito.
QUAL OENVOLVIMENTODOGAT?
A rede de voluntários da GAT atua como o principal canal de
comunicação e apoio para a Abordagem Global do Quadro
Associativo. Por exemplo, em nível de distrito, a GMT seria
responsável por garantir que a Abordagem Global do Quadro
Associativo seja implementada. Os Líderes de Área da GATprovidenciamwebinars para compartilhar os processos e recursos

comos líderes da GATde DM, equipes do DGe coordenadores
da GAT. Os líderes da GAT de DManalisam as metas e planos
distritais para que possamajudar os distritos na implementação
e prestação de contas.
COMOPODEMOS DISTRITOS ENVOLVER OS CLUBES DIRETAMENTE NOAPOIOÀ ABORDAGEMGLOBAL DOQUADRO
ASSOCIATIVO?
Todos os distritos devemenvolver os clubes emprojetos aolongodo
ano, comodedesenvolvimentodeliderança, marketingdeclubes e
boas-vindasanovosassociados. Oenvolvimentoemâmbitodoclube
é a base para osucessonoaumentoe conservaçãode associados.
COMOÉ FINANCIADA A ABORDAGEMGLOBAL DOQUADRO
ASSOCIATIVO?
A Abordagem Global do Quadro Associativo é financiada com
orçamentos operacionais existentes.
QUAIS SÃOOS FUNDOS DISPONÍVEIS PARA OS DISTRITOS
PARTICIPANTES?
Os distritos podemsolicitar subsídios existentes oferecidos por
LCI e LCIF, bemcomo reservar fundos distritais para implementar
os planos da Abordagem Global do Quadro Associativo. Não
haverá nenhum financiamento adicional para os distritos que
participemdo processo.

Abordagem Global do Quadro Associativo
Cronograma da GAT

APRENDER
0

APRENDER

DESCOBRIR

Analisar os quatro
PowerPoints do processo
da Abordagem Global do
Quadro Associativo

Determinar os distritos
piloto participantes no
processo

Janeiro

Rever os materiais de
apoio

Regionalizar os materiais
e armazená-los na Box

Criar um cronograma
realista para a
implementação

Começar a envolver
virtualmente os distritos
piloto

Fazer comentários sobre
cada etapa do processo

DESCOBRIR
Fevereiro

Março

PLANEAR

AGIR

PLANEAR

Dezembro

AGIR

Continuar engajando
virtualmente os distritos
piloto

Abril

Implementação de Criar
uma equipa

Maio

Implementação de Criar
uma Visão

Junho

Implementação de Criar
um Plano

Julho

Implementação de Criar
Sucesso

INTERNACIONAL

INTERNACIONAL
ENTREVISTA
DISTRITOS
DISTRITO MÚLTIPLO

OQUEÉAABORDAGEMGLOBAL DOQUADROASSOCIATIVO?
AAbordagemGlobal doQuadroAssociativoé umprocessocriado
para ajudar a combater odeclíniode associados emtodoomundo.

LEOS

CLUBES

DÚVIDASFREQUENTES

DISTRITO MÚLTIPLO

> INTERNACIONAL
ENTREVISTA
DISTRITOS
DISTRITO MÚLTIPLO
CLUBES
LEOS

... os nossos Clubes são um património social que
temos que preservar e rejuvenescer. A sociedade
precisa de nós, porque apelamos ao lado bom do
Ser Humano: “ ... comedidos na crítica, generosos no
elogio; servimos e não nos servimos”.

CCJOÃOPEDROMATEUS
PRESIDENTECONSELHONACIONAL
DEGOVERNADORES(CNG)

P

assado que está o período de grande afastamento
social e até de confinamento forçado que ameaçou
a continuidade dos nossos Clubes Lions, o que foi
de certo modo mitigado com a nossa capacidade

de reinvenção de procedimentos, lançando mão dos recursos
cibernéticos à disposição, foi possível levar a efeito algumas
atividades e o próprio convívio entre Lions multiplicou-se por
todo o País, mas de forma virtual.
Conselho Europeu – CC João Pedro Mateus

LANÇAMENTO
DOLIVRO
“DESAPARECIDA”
PRÉMIONACIONAL
DELITERATURA
LIONS
DEPORTUGAL
No passado dia 4 de
setembro fomos à Feira
do Livro de Lisboa, onde
foi feita uma sessão pública para apresentação
do Romance “Desaparecida”, de Ricardo Lemos. Esta obra ganhou
o Prémio Nacional de
Literatura Lions de Portugal, no AL 2020-2021.
Presentes nessa reunião
o DM115, a Fundação
Lions de Portugal, a
Editora Guerra e Paz e o
laureado que travou um
diálogocheiode conteúdo como Presidente do
Júri que avaliou todas
as obras a concurso. Foi
uma excelente jornada
cultural que nos deixou
orgulhosos.
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FORUMEUROPEU

Protocolo Lions/LPCC – DG Sofia Félix; Presidente da Liga; CC João Pedro Mateus; e DG Angelino Ferreira

ASSINATURADOPROTOCOLO
COMALIGAPORTUGUESACONTRAOCANCRO
No passado dia 11 de Setembro, reunimo-nos
emCoimbra na sede da Liga Portuguesa contra
o Cancro, onde assinámos um protocolo para
concessãode 2 Bolsas de InvestigaçãoMédica na
área doCancroInfantil, cujofinanciamentojá está
a ser acautelado coma dádiva de 2 camionetes
de Bolachas pela empresa Vieira de Castro, de

Vila Nova de Famalicão, cuja distribuição vai de
certeza ser bem sucedida com o trabalho dos
Companheiros dos Lions Clubes do nosso Distrito
Múltiplo, e por muitas atividades de angariação
de fundos, que se vão fazendo, nomeadamente,
torneio de golfe em Cantanhede e um passeio
no Rio Tejo.

Acabámos de participar no Fórum Europeu em
Tessalónica/ Grécia que decorreu de 6 a 9 de outubro. Ainda não teve o número de participantes
que era habitual em anos anteriores, mas fica-nos
a impressão de que já estamos a viver um tempo
novo. Orespeito pelas regras sanitárias, a exigência
do certificado de vacinação, o uso da máscara e o
distanciamento social, fez comque nos sentíssemos
em segurança. ADelegação de Portugal composta
por 6 Companheiros do nosso Distrito Múltiplo 115,
dada a sua postura diligente e como verdadeiros
diplomatas deixarampor terras helénicas uma marca
de Portugal que a todos honra e dignifica:
ODGAngelino Ferreira desde o início acompanhou e apoiou o nosso concorrente, Nuno Miguel
Santos Ramos, ao 29.o Concurso Musical Thomas
Kuti; a DGSofia Félix juntamente com a VDGIsabel
Silva participaram em muitas sessões de trabalho
que decorriam nas várias salas do Fórum; o PCC
Nuno Ferrão e a CL Ana Ferrão também estiveram
sempre muito ativos. No Comité Euro África, nas suas
funções de delegado, oPCCNunoFerrãoteve ocasião
de salientar a nossa participação com a atividade
que está a decorrer no Centro-Sul, “Um Livro para
Angola”; Eu, como tinha o dever de representação
de Portugal, estive no Conselho Europeu onde se discutirame votaramas diversas resoluções e moções
apresentadas, para além da aprovação das contas

EF2021-Del. Portugal: PCC Nuno Ferrão; CL Ana Ferrão; DG Sofia Félix;
VDG Isabel Silva; CC João Pedro Mateus; e DG Angelino Ferreira.

DISTRITOS

PID Luís Domínguez; CC João Pedro Mateus; PIP Gudrun e seu marido; e PCC Nuno Ferrão

LEOS

CLUBES

DISTRITO MÚLTIPLO

PID Elisabeth Haderer,
convidada para a nossa Convenção

do último Fórume aprovação da candidatura para o próximo Fórumque vai decorrer na
Croácia, de 27 a 29 de Outubro de 2022, na cidade de Zagreb. Para alémdisso, estive na
sessão de trabalho dos cegos e ambliopes, onde se tratou das barreiras que eles têmque
ultrapassar no seu dia-a-dia e respetivas soluções, mas tambémtive ocasião de estar
comos nossos DG’s Sofia e Angelino e a VDGIsabel, numa sessão onde foi apresentado
um equipamento para transformar água inquinada em água potável, um recurso que
tem sido utilizado para levar água às populações de países subdesenvolvidos. Para
alémdisso, eu e os nossos 2 Governadores gravámos tambémumpequeno vídeo para
as Jornadas Leonísticas que iam decorrer nesse fim-de-semana, na Figueira da Foz.
Foi uma experiência inesquecível e eu, como primeiro responsável do Distrito Múltiplo,
não posso deixar de agradecer profundamente sensibilizado a toda a nossa Delegação.

Renovadoacordopara
ainvestigaçãodocancroinfantil

PRESENÇAEMDIVERSAS ACTIVIDADEDODM115
Regressados aonosso“Jardimà beira plantado”, oDGAngelino
e eu estivemos no XXXIII Aniversário do Lions Clube de Santa
Joana Princesa, numa notável manifestação de alegria e boa
disposição, onde estiveram muitos Clubes representados. Isto
aconteceu no sábado, dia 16 de outubro, mas no dia seguinte,
domingo, já estava a seguir para Coimbra, onde tive o privilégio
de participar com a DGSofia Félix na atividade “Há poesia no
Jardim” organizada pela CL Guigui Borges, no âmbito da sua
assessoria doCancroInfantil. Esta atividade foi acolhida de forma
fidalga pelos nossos Companheiros Joaquime Filomena Félix, os
nossos excelentíssimos anfitriões; e, por isso, não admira que se
tenha vivido ali uma tarde verdadeiramente mágica, resultando
numa boa atividade de angariação de fundos para a área do
Cancro Pediátrico.
Todoeste entusiasmo, leva-nos a ter esperança noreencontro
de todos nós no nosso respetivo Clube; e, emverdadeira amizade
e companheirismo, para além do reconfortante sentimento de
pertença que resulta de termos as quotas em dia, possamos
dizer abertamente: esta é a minha segunda família.

18

SETEMBRO | OUTUBRO | 2021

CL. ª Filomena Félix e CC João Pedro Mateus

Como Lions, sentimos que os nossos Clubes são umpatrimónio social que temos que preservar e rejuvenescer. Asociedade
precisa de nós, porque apelamos ao lado bomdo Ser Humano:
“... comedidos na crítica, generosos no elogio; servimos e não
nos servimos”.
Conto comtodos e todos podemcontar sempre comigo...

Por PCC Isabel Moreira

Os Lions e a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) renovaram o protocolo
de colaboração com vista à atribuição de mais duas bolsas de investigação na
área do cancro infantil, no valor de 27 mil euros, para o ano de 2022.

DISTRITO MÚLTIPLO
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PROTOCOLOLIONSPORTUGAL/
/LIGAPORTUGUESACONTRAOCANCRO

Reforçando o compromisso de continuar a contribuir para a
investigação científica emoncologia, na área do cancro infantil,
Lions e LPCCrenovaramo protocolo existente neste âmbito entre
as duas organizações, comvista à atribuiçãode mais duas bolsas
de investigação na área do cancro infantil, para 2022, no valor
total de 27 mil euros.
Oprotocolofoi assinadonodia 11 setembro, na sede doNúcleo
Regional doCentroda LPCC, emCoimbra. Na cerimónia, estiveram
presentes para sua subscrição o presidente do Distrito Múltiplo
115 do Lions Clubes, João Pedro Mateus; o presidente da Liga
Portuguesa Contra o Cancro, Vítor Rodrigues; Angelino Ferreira,
Governador doDistrito115CentroNorte e Sofia Félix, Governadora
do Distrito 115 Centro Sul.
Na ocasião, João Pedro Mateus destacou a ação dos Lions a
nível mundial e a projeção dos Lions Portugueses no contexto
internacional.
Já o governador do Centro Norte Angelino Ferreira agradeceu
a presença da equipa de trabalho e dos apoios para a causa da
investigação do cancro infantil.
A governadora do Centro Sul Sofia Félix destacou que no
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cerne de qualquer organização estão as pessoas e que são elas
a força motriz comtoda a “sua dedicação e trabalho”.

PRESIDENTE DA LIGA DEIXA REPTO
Por sua vez, Vítor Rodrigues, presidente da LPCC, referiu-se
ao “valor simbólico” da atribuição das duas bolsas e salientou a
importância da parceria que contribuiu para “ajudar a sociedade
a prestar atenção ao cancro infantil”. Por fim, deixou um repto
de incentivo ao aparecimento de mais projetos na área social,
uma vez que as candidaturas se destinamnão só a projetos de
investigação clinica mas também a projetos de investigação
social na área do cancro infantil.
Refira-se que marcaram ainda presença na cerimónia os
assessores do projeto LUCAS, Ana Correia de Oliveira, Ernesto
Oliveira, Olga Alves e Maria Clara Guterres; e ainda o presidente
da Região B Mário Velindro e da presidente de Divisão 3 Maria
Helena Coimbra, ambos do Lions Clube de Coimbra, entre outros
assessores e Lions de Coimbra e de Águeda.

Respondendo à missiva do nosso editor, o incansável, CL
Henrique Matos, endereço breves palavras aos nossos companheiros Lions emjeitode balançodestes quatromeses, enquanto
Governadora do Distrito 115 Centro Sul.
Ciente da responsabilidade que o exercício de umcargo de
eleição acarreta, a Governadoria tem pautado a sua atuação
pelo exercício da transparência e pela promoção do serviço e
da amizade.
Deste modo, é commuita alegria que registo o retomar dos
encontros presenciais, confirmando que o Distrito volta a ter o
mesmo dinamismo que sempre o caracterizou.
Estamos assim a conseguir a responder a uma malfadada
pandemia e não iremos permitir mais que esta condicione as
nossas asas para podermos voar bemalto.
Nestes últimos meses, os clubes têm-se desdobrado em
várias atividades, nas nossas 5 principais áreas de atuação
(visão, diabetes, alívio à fome, meio ambiente e cancro infantil),
bem como, têm desempenhado um papel decisivo na parceria
comas assessorias nos projetos propostos pela Governadoria.

A GOVERNADORIA TEM-SE ENVOLVIDO ATIVAMENTE EM AÇÕES DE ÂMBITO NACIONAL
Atente-se às inúmeras iniciativas para a angariaçãode verbas
para o cancro infantil e a recolha de cerca de 15 mil livros para
equipar a primeira biblioteca pública no Moxico (Angola). É já
umnúmero impressionante que só é possível através da grande
capacidade de iniciativa dos nossos companheiros que acreditam que a alma também tem que ter alimento e que a língua
Portuguesa é umpatrimónio maior que deve ser preservado.
Foram promovidas duas ações de formação uma para dirigentes de Clubes e outra para Presidentes de Região e de Divisão
comuma adesão muito expressiva e comuma apreciação muito
favorável pelos participantes.
Paralelamente, a Governadoria tem-se envolvido ativamente
em ações de âmbito Nacional, fomentando-se as excelentes
relações pessoais e institucionais com a restante equipa que
compõemo Conselho Nacional de Governadores.
Mais recentementeestivepresentenoFórumEuropeuemSaló-
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GOVERNADORADODISTRITOLION115
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GOVERNADORIATEMPAUTADO
ASUAATUAÇÃOPELOEXERCÍCIO
DATRANSPARÊNCIA
EPELAPROMOÇÃO
DOSERVIÇOEDAAMIZADE.

nica, ogrupoqueaí sedeslocoufoi muitobem
acolhido e foi possível assistir a seminários
sobre temáticas pertinentes, destaco - LCIF,
Lions Quest, Novas Vozes, Equipa GAT(coma
abordagemGMA-Global MembershipApproach), Wash (promoção do tratamento da água
nos países emdesenvolvimento).
RETER OS SÓCIOS,
MOTIVANDO-OS
E CONSOLIDANDO
O COMPANHEIRISMO
Por último, deixo uma palavra à força
motriz do nosso Distrito, o sócio. Sem associados não nos é possível desenvolver
o que mais gostamos emLionismo que é o
serviço e o poder ajudar o próximo.
Por isso, torna-sefundamental agir emdois
vetorespor umlado, reter ossócios, motivando-os e consolidando o companheirismo. Por
outro, aGovernadorialançaoobjetivodecada
clube poder atrair 2 novos sócios, garantindo
arenovaçãodos seus quadros eassegurando
a continuidade dos clubes.
Terminocomumapalavradealegriaeesperança porque o futuro dos Lions é grande
e cada umde nós temuma palavra a dizer!

LEOS

Aceitemumabraço amigo
Sofia Félix
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Caros/as Companheiros/as
Estamos a meio do primeiro semestre Lionístico e duas perceções se manifestam. Aprimeira é a de que existe umconjunto
de Clubes comenorme vontade e capacidade de ultrapassar a
turbulência causada pela pandemia e de regressar em força à
sua missão de SERVIR, tirando partido da ânsia que as pessoas
sentem de convívio, de sair de casa, enfim de viver. Asegunda
é a de que existemoutros Clubes que não se conseguemlibertar das “amarras” que o confinamento nos impôs, limitando o
contacto pessoal e revelando dificuldades de seguir emfrente,
ainda que usando os novos recursos que foram surgindo para
ultrapassar essas dificuldades.
Éevidente que todo o Gabinete do Distrito está a direcionar

os seus esforços no sentido de apoiar os Clubes a regressarem
à sua atividade normal.
Cabe aqui uma reflexão, pois sendo os Clubes Lions entidades autónomas, todo o apoio só será possível se houver a vontade dos mesmos, isto é das suas Direções e dos seus Associados.
Assim, os Clubes devem evitar a tendência de se isolarem
do restante movimento, não participando nas reuniões que se
vão promovendo.
Étambémaltamente desejável que cada vez mais os Clubes
e seus Associados se disponibilizempara tirar o melhor proveito
das diferentes oportunidades de melhoria de conhecimento,
proporcionadas por acções de formação, conferências, fóruns,
convenções, entre muitas outras.
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ANGELINOFERREIRA
GOVERNADORDODISTRITOLION115
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“TODOOGABINETEDODISTRITO
ESTÁADIRECIONAROSSEUS
ESFORÇOSNOSENTIDODEAPOIAR
OSCLUBESAREGRESSAREM
ÀSUAATIVIDADENORMAL”

Neste momento, encontra-se emadiantada
fase de desenvolvimento mais uma ferramenta
de apoio aos Clubes, lançada por Lions Internacional e implementada pelo Distrito 115 CN,
enquanto Distrito Piloto. Trata-se da designada
GMA- AbordagemGlobal Quadro Associativo,
que pretende fornecer um conjunto de recomendações de práticas a utilizar pelos Clubes
em quatro áreas específicas: novos sócios,
dinamização do quadro associativo, novos
Clubes e formação de líderes.
Neste momento, e depois de três reuniões
efectuadas pelo grupo de trabalho criado para
oefeito, estãodefinidos os companheiros coordenadores para cada uma das áreas e referenciadas as especificidades do Movimento Lions
a trabalhar. Aproxima-se a hora de abordar os
Clubes e procurar a sua envolvência noprojeto,
no sentido de reforçar a actividade de SERVIR
a comunidade.
Entretanto, após o período de arranque
do Ano Lionístico, a preparação, organização
e realização de acções não parou, nem nos
Clubes nemna Governadoria. Otrabalho está
em curso em múltiplas frentes: formação de
Presidentes de Divisão, apoio aos Leos, participaçãonoFórumEuropeu, conferências ZOOM
de Assessorias e Clubes, reuniões de Gabinete,
apoio aos Clubes emdiferentes actividades e
participação emdiversos aniversários.
Aproveito para salientar duas actividades
de relevo que se encontramempreparação e
que todo o Distrito 115 CNdeve acarinhar, por
forma a mostrarmos toda a nossa força enquanto Movimento de Solidariedade. Refiro-me às
Convenções na Maia (6, 7e de maio) e aoFórum
Luso Galaico emEsposende (4 de junho). Estas
duas excelentes oportunidades de convíviopor
certo também contribuirão para que no final
do ano possamos dizer NÓSLIONSSERVIMOS
e que esse SERVIÇOVEIOdo CORAÇÃO- lema
do nosso Presidente Internacional CLDouglas
Alexander.
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LIONISMOSEMFRONTEIRAS
CRÓNICADEUMAVISITALIONACHIPRE
Unir os clubes por laços de amizade, bom companheirismo e compreensão
recíproca

Por PCC Nuno Ferrão

AAssociação Lions Internacional está
presente em quase todos os países do
mundo mas tambémemvários territórios.
Umdeste é no norte da ilha de Chipre. Enquantoosul da ilha é umestadosoberano,
membro da União Europeia, a parte norte
encontra-se sobdomínioturcodesde 1974.
Disputas antigas, entre a comunidade grega e turca presentes na ilha, não

permitem uma solução diplomática, não
obstante os esforços da ONUque estão
presentes, há décadas, na fronteira entre
ambas as partes da ilha.
Semembargodostatus quo vigente,
olionismos floresce emtoda a ilha, embora
as relações entre os clubes lions, do norte
e do sul, sejampraticamente inexistentes.
Aproveitandoa participaçãonoFórum

Europeu de Salónica, aproveitei para fazer
uma visita à famosa zona de Famagusta,
uma cidade turística, de belas praias, dividida por arame farpado, pois está numa
zona de fronteira. Aí nos esperava a ex-presidente imediata dos clubes de Chipre
Norte, a companheira Tuna Karatepe.
Recebidos, eu e a minha mulher, na
fronteira, logo nos levaram a visitar a
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GMA: NOVOS SÓCIOS,
DINAMIZAÇÃO DO QUADRO
ASSOCIATIVO,
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RICARDO LEMOS VENCEDOR DO PRÉMIO NACIONAL DE LITERATURA LIONS 2021
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“Acima de tudo,
escrevo porque gosto
de ler. A minha
verdadeira paixão
é a leitura”

DISTRITOS

Ricardo Lemos venceu o Prémio Nacional de Literatura
Lions de Portugal do Ano Lionístico de 2020/21 com o
romance “DESAPARECIDA”.

LEOS

CLUBES

Por Henrique Matos

cidade e a uma reunião de boas vindas, num dos hotéis com
melhor vista sobre a praia de Famagusta. Fomos informados da
ambição dos clubes se transformaremnuma Região Lions, pois
atualmente sãoconsiderados clubes nãopertencentes a nenhum
distrito, isto é, undistrict. Pese embora algumas esperanças de
ex-presidentes internacionais, tal ainda não aconteceu, mesmo
tendo 17 clubes ativos emfuncionamento.
Oalmoço foi um verdadeiro encontro lionístico, onde estiveram presentes os presidentes de três dos quatro clubes de
Famagusta, um dos quais com poucos meses de vida. Aí nos
falaramdas várias atividades comcrianças e jovens que promovem. Houve oportunidade para uma bonita troca de galhardetes.
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No dia seguinte visitámos a parte norte de Nicósia, a capital.
Ocompanheiro Ezcan Ozsoy mostrou-nos zona muçulmana
da cidade e a antiga catedral, agora transformada em mesquita. Deu-nos nota de uma grande campanha ambiental que
desenvolveram, nomeadamente a colocação de cerca de 350
ninhos em zonas ardidas, como forma de atrair as aves para
essas zonas da ilha.
Foramdois dias de troca de experiências e de fortalecimento
dos laços lionísticos comcompanheiros de zonas bemdistantes.
É esta uma das muitas belezas da Associação Lions Internacional, plasmada nos seus objetivos: unir os clubes por laços
de amizade, bomcompanheirismo e compreensão recíproca.

Oque significou para si vencer o
Prémio Nacional de Literatura Lions
Foi com grande alegria que recebi a
notícia. Possibilitou a publicação do romance e uma maior visibilidade associada
à distinção. Nesse sentido foi transformador. Aproveito para agradecer mais uma
vez à Fundação Lions e ao Distrito 115 pela
atribuição e organização deste prémio.
Que importância atribui a este tipo
de prémios?

Julgo que são importantes. Omercado
editorial português é pequeno e as oportunidades para novos autores são reduzidas. Aexistência destes prémios permite a
publicação e divulgação de obras que de
outra forma talvez não chegassemaos leitores. Os últimos anos foramdifíceis, com
editoras comcalendários suspensos e sem
grande vontade de arriscar em autores
desconhecidos. Estes prémios de inéditos
garantemque, apesar das circunstâncias,
a produçãoliterária continua, renovandoe

trazendo novas vozes para o nosso acervo
comum.
Como teve conhecimento da existência do prémio?
Andava a tentar publicar o livro da forma tradicional –abordando directamente
as editoras comomanuscrito–e apesar de
algumas respostas simpáticas e promessas ténues, ainda não tinha encontrado
casa. Julgo que foi alguém de uma das
editoras que me sugeriu que candidatas-

dadeiro filão de literatura de viagemque,
para além da Peregrinação e da História
Trágico-Marítima, está muito esquecido.
Textos comoARelaçãode EstevãoCacella,
e as Cartas do Tibete, do Padre António de
Andrade, ou o Tratado Breve de André de
Almada tiveramuma influência directa no
curso da narrativa. As histórias do Diogo
do Couto tambémmerecemumdestaque
especial. Perdi muitas horas nos arquivos
online da Torre do Tombo e da Biblioteca
Nacional que foram fundamentais para
aceder a muita da literatura coeva e aos
processos da Inquisição. Sobre os processos: nãosãoleitura fácil, mas julgoque nos
mostrammuito sobre a época e sobre nós
próprios, descendentes de perseguidores
e perseguidos. E até na mais profunda
escuridão se encontra umpouco de luz.

Quando é que decidiu começar a
escrever? E porque é que escreve?
Não foi uma decisão consciente. Sempre gostei de escrever. Alguns contos na
adolescência, depois guiões para curtas-metragens, jornalismo de viagem. Passei
uns anos desligado da escrita, mas durou
pouco. Voltei a escrever ficção. Contos,
esboços de romances. Tirei ummestrado
emEscrita Criativa, onde escrevi algumas
das histórias de Desaparecida. Acima
de tudo, escrevo porque gosto de ler. A
minha verdadeira paixão é a leitura.
Planeia antecipadamente o esquema do livro ou apenas vai escrevendo
de acordo com a inspiração?
Não planeei o livro antecipadamente.
Foi crescendode uma forma orgânica, gradual. Começoucomoumasériedecontos e
comuma terra fictícia, algures noNorte do
país. Ganhou contornos de romance, com
ligações entre as histórias e os personagens, e uma escala mais vasta. Só então
comecei aesquematizar. Gostodeescrever
de uma forma livre, comuma ideia vaga de
onde quero chegar, mas sem saber bem
comofazê-lo. Torna oprocessomais longo,
requer mais rondas de revisões. Aforma
final surge de um tratamento cuidado, de
várias decisões e reflexões, e exige eventualmenteumaesquematizaçãoponderada,
mas oímpetoinicial é mais intuitivo. Gosto
de me deixar levar, tanto quanto possível,
pelos personagens e pela narrativa.
Porque escreveu este livro?
Surgiu de uma vontade de registar
histórias que tinha ouvido, lembranças
de infância, e algumas personagens e situações. Uma tradição oral ancorada no
meio rural. Eu sou uma criatura urbana,
mas sempre mantive uma ligação forte à
terra dos meus pais e dos meus avós. Hoje
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emdia vivo entre Londres e o Porto, mas
quando estou emPortugal passo grande
parte do tempo fora da cidade. Sou um
acumulador de histórias, de coisas que
ouço, que me contam, que me acontecem, que leio. Oromance reflecte isso.
Tambémsou umleitor voraz de História e
os segmentos do livro que se passamem
períodos históricos são influenciados por
uma vontade de revisitar assuntos que não
sãodoconhecimentogeral, ouque quando
o são, costumamser recordados de uma
forma redutora ou triunfalista, como é o
caso da Expansão e do período imperial.
Fez alguma pesquisa durante a escrita do livro?

Talvez até demais, mas não consegui
evitar. A pesquisa é fundamental quando se trabalha com períodos históricos,
para responder a certas perguntas práticas – como viviam as pessoas, o que
faziam – para contextualizar o período,
para dar ao texto umsabor da época. No
entanto, o trabalho do escritor é apagar
os vestígios dessa pesquisa. Umromance
não é um texto académico. Anarrativa é
o mais importante: as personagens e as
suas viagens interiores e exteriores. Mas é
difícil. Atentação é grande para incluir todos os detalhes interessantes que vamos
acumulando. Para este livro vasculhei os
arquivos online e as bibliotecas, li sobre a
Expansão, a Inquisição. Descobri umver-

Que outros livros ou histórias já
escreveu? Quer falar-nos deles?
Tenho muitos contos e livros abandonados que talvez um dia revisite. Neste
momento estou a escrever, influenciado
pelas restrições da pandemia, algumas
lembranças de viagem. Sãotextos de não-ficção, maioritariamente. Não sei qual vai
ser a forma final do livro: umlivro de viagens ou uma ficção baseada nelas. Talvez
umpoucodos dois. Aomesmotempoando
a trabalhar noutro romance, mas ainda é
cedo para falar dele.
Que livros ou autores gosta de ler?
Tem algumas referências em termos
literários? Que escritores o inspiram?
É uma pergunta difícil de responder.
Depende dos dias. Para este livro, os jogos
biográficos do Borges, a invenção literária de Machado de Assis e a oralidade de
Bohumil Hrabal forammuito importantes.
Quando comecei a escrever o romance,
tive a felicidade de ler o Conversas de
Manhã e de Tarde do Naguib Mahfouz
onde descobri que podia usar aqueles
contos dispersos que estava a escrever,
pequenas narrativas separadas por gerações e séculos, para contar uma história

coma própria aldeia como personagem,
com personagens recorrentes, histórias
de família. Tem também qualquer coisa
das Mil e Uma Noites, no interesse por
histórias dentro de histórias, pelo prazer
de contar. Umlivroé feitode muitos outros
livros, seja através da pesquisa que oautor
faz, ou dos livros que o marcamdurante a
escrita do romance, durante a vida.
Qual o livro ou livros, dos últimos
que leu, de que mais gostou?
Líbano, Labirinto da Alexandra Lucas Coelho. É um livro de recordações,
reflexões históricas, fotografia. Também
já visitei o Líbano, e o livro da Alexandra
levou-me de volta a Beirute. Tambémgostei da biografia do José Cardoso Pires do
Bruno Vieira Amaral e do novo romance
da Djaimilia Pereira de Almeida, Maremoto.
Por último: Agota Kristóf, Trilogia da Cidade
de K. Já li a trilogia há bastante tempo, mas
foi recentemente publicada emPortugal
numsó volume e recomenda-se.
De que trata o livro Desaparecida vencedor do Prémio de Literatura
Lions?
Desaparecida retrata uma aldeia
imaginária, uma terra à beira-mar. Atravessa séculos, gerações, acompanhando algumas famílias e personagens
que assombram os habitantes da
aldeia. Superstições, fantasmas,
viagens, milagres, pássaros,
baleias, embustes e aventureiros: é um romance sobre
a força das histórias, sobre
a influência e o poder que
têm sobre nós, sobre as
que escolhemos contar.
Sobre o que perdemos
quando nos esquecemos de onde vimos,
do nosso passado, ou
das gerações anteriores. Uma viagem
entre a realidade e
a imaginação.

“DESAPARECIDA”
Desaparecida, uma aldeia à
beira-mar, onde os fantasmas só
morremquando são esquecidos.
Fatimah conhece bema terra.
As histórias e as memórias que
conta e repete, como se a vida
toda coubesse no contar, como
se o quebrar do fio antecipasse
o fimdo mundo.
Bartolomeu Vagamundo,
um pássaro feito gente, escapa
da Inquisição e embarca numa
odisseia. Maria, sua descendente,
chega a Desaparecida e mergulha
nas suas origens: umuniverso de
viagens, regressos, lendas e desaparecimentos.
Superstições, milagres, embustes e aventureiros, pássaros,
sinfonias, baleias e aguardente:
Desaparecida gravita entre o
imaginário e o real, comhistórias
dentrode histórias ecos que atravessam continentes e séculos e
assombram a memória dos habitantes da aldeia.
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se a obra a um prémio literário. Fiz uma
pesquisa inicial e descobri o prémio da
Lions. Comumempurrãoda minha mulher
acabei mesmo por enviar. Ainda bem.

SAÚDE DEVISÃOSÃO

DASMAISANTIGAS
PREOCUPAÇÕESDO
LIONSNOMUNDO
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SAÚDE DAPESSOAIDOSA

LIONS OSPROBLEMAS

Por CL Miguel Sousa Neves
Médico Oftalmologista;
Assessor para a Visão DM Lion 115

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

No passado dia 1 de outubro foi celebradooDia Internacional da Pessoa Idosa.
Este Dia temcomofinalidade homenagear
os pessoas idosas e sensibilizar para as
oportunidades e desafios colocados pelo
envelhecimento da população. Pretende-se assim agradecer a todas as pessoas
mais experientes que, como seu conhecimento e experiências de vida, partilham
momentos únicos de elevada riqueza cultural e emocional com as pessoas mais
novas.
Sob o tema “Equidade digital para
todas as idades” este dia pretende também relembrar as dificuldades sociais,
económicas e culturais que provocam
desigualdades no acesso às tecnologias.
Numa altura de pandemia, onde se recorreu a aulas e convívios online (não sendo
esta abordagem igualável à preferencia
presencial) muitos idosos não tiveram
acesso às mesmas, aumentando a desigualdade e, infelizmente, promovendo o
isolamento social.
Muitos serviços de saúde transitaram
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provisoriamente para uma abordagem
online ou telefónica, diminuindo assim
o acesso aos mesmos por idosos com
dificuldades de acesso tecnológico.
De acordocoma OrganizaçãoMundial
de Saúde, 2021 é tambémo primeiro ano
em que se celebra a Década do Envelhecimento Saudável, uma iniciativa das
Nações Unidas que levou à criação de
uma plataforma para promover mudanças
sociais com vista a melhorar a vida das
pessoas de todas as idades.
Oenvelhecimento ativo é essencial
e deve ser uma opção viável  acessível à
população. A pratica corrente de exercício fisico adaptado às limitações de cada
pessoa deve ser uma aposta de futuro,

preferencialmente acompanhado por um
profissional da área de educação fisica.
A alimentação saudável e a literacia em
saúde também devem ser valorizadas,
preferindo ingestão de alimentos mais
saudáveis e  controlo do peso, evitando
assim o excesso de peso e obesidade,
relacionados como aumento de eventos
cardiovasculares.
Por fim, a visita ao médico assistente deve ser periodica, de acordo com as
necessidades de cada pessoa e a adesão
medicamentosa deve ser uma rotina.
Ovoluntariado permite tambémuma
interação social única e gratificante, para
quemdá e quemrecebe, sendouma medida de excelência noenvelhecimentoativo.

OLions Clube é, praticamente desde
o seu início, a Organização Não-Governamental que de longe mais investe no
combate contra a cegueira evitável um
pouco por todo o mundo.
Deve esse apoio em parte ao apelo
feito por Hellen Keller na Convenção do
Lions de 1925 – sete anos apenas após
a sua Fundação. Hellen Keller nascida
em Tuscumbia (Alabama), nos Estados
Unidos, em1880, desenvolveu uma febre
aos 18 meses de idade que a deixou cega
e surda. Coma ajuda de uma professora,
Anne Mansfield Sullivan, a então jovem
aprendeu a linguagemde sinais e braile.
Alguns anos depois, aprendeu a falar e
em adulta tornou-se defensora incansável das pessoas comdeficiências. Aos 45
anos participou da Convenção do Lions
Clubs International e desafiou os Lions
a se tornarem “paladinos dos cegos na
cruzada contra a escuridão”.
Odesafio foi logo aceite e desde então
o trabalho passou a incluir programas de

visão focados na cegueira evitável, sobretudo realizados comdestaque para o
continente Africano, onde o Lions realiza
ações de voluntariadodesde a distribuição
de óculos à realização de cirurgias oftalmológicas de forma voluntária.

Cirurgia de catarata –
em que consiste afinal
e o que melhora?
Normalmente a cirurgia de catarata
aparece em plano destacado nos seus
projetos empaíses cominúmeras carências económicas e comsistemas de saúde
residuais. Ora, nesta edição, e da forma
mais simples possível, tentarei explicar
de forma resumida desde os sintomas ao
seu tratamento/cirurgia.
Todos nós iremos ter cataratas se vivermos o suficiente. Isso é um facto. A
catarata é uma peça doolhoque, enquanto
transparente, se chama cristalino – que
temumtamanho muito pequeno e serve
para que foquemos bemos objetos - mas
que a partir do momento emque começa
a opacificar passa a chamar-se catarata.

As cataratas surgem geralmente como
consequência de envelhecimento dessa
peça (cristalino).
Há, noentanto, casos emque a catarata é congénita (surge à nascença) e noutros casos pode surgir comoconsequência
de medicamentos, doenças crónicas e
inflamatórias. Mas estas são exceções, e
por isso, mais raras.
Em relação aos sintomas, o paciente
percebe que algo na visão não está bem
quandoas cataratas alterama capacidade
de visão. Comotoda a luz que entra noolho
deve passar pelocristalino, qualquer parte
deste que bloqueie, distorça ou faça com
que a luz se torne difusa pode provocar
uma visão deficiente. A deterioração da
visão depende da localização da catarata e da densidade (maturidade) que a
mesma tenha.
Odiagnóstico é normalmente feito
em consulta de Oftalmologia, enquanto
o médico examina o olho com um oftalmoscópio (um instrumento utilizado
para visualizar a parte interior do olho), ou
ainda, com mais precisão, utilizando um
instrumento chamado lâmpada de fenda.
Éimportante que seja feito umexame
cuidadoso para se verificar se existem
outras doenças oculares que podem ter
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ACTIVIDADEDEANGARIAÇÃODEFUNDOS

influência no tratamento e no resultado final.
Otratamento para a remoção da catarata, e a devolução de
uma visão límpida, é a cirurgia que pode realizar-se empessoas
de qualquer idade. Geralmente apenas se recorre a anestesia
local com gotas sem qualquer tipo de injeção e em regime de
ambulatório. A cirurgia demora em média 15 a 20 minutos e o
paciente temalta logo a seguir.
Desvendando um pouco o procedimento, durante a intervenção extrai-se parcialmente o cristalino por um aparelho de
ultrassom e coloca-se uma peça de substituição – uma lente
intraocular.
Esta é atualmente uma cirurgia muito comum e segura e
após a cirurgia o paciente poderá retomar a sua atividade normal
rapidamente, devendoapenas realizar uma consulta pós-cirurgia
na semana seguinte.
Geralmente a pessoa passa a ver bastante bemembora possa
necessitar de óculos de apoio.

32

SETEMBRO | OUTUBRO | 2021

CATARATAS SÃO HOJE UM MAL MENOR

Ou seja, caso tenha cataratas, não fique muito preocupado.
Oque há anos atrás seria uma notícia terrível é hoje um mal
menor no que reporta aos cuidados de visão, porque tem uma
solução geralmente eficaz.
A partir do momento em que é detetada uma catarata e a
mesma perturba a visão, é precisopensar emresolver oproblema
e a resolução passa sempre pela cirurgia. Na consulta prévia
à intervenção são sempre feitos os exames necessários para
que outras patologias não afetem ou façam despoletar outro
problema. Oobjetivo é sempre atingir uma excelente visão com
o mínimo de contrariedades.
Acirurgia não é isenta de problemas mas é extremamente
raro que surjamcomplicações graves.

Os anfitriões Filomena Félix e Joaquim Félix deram palco
a uma tarde mágica, vivida emverdadeiro companheirismo e
amizade, pincelada de poesia declamada por vários Companheiros Lions e bons momentos musicais com Bruno Pio na
guitarra clássica e José Filipe Martins na guitarra Portuguesa,
culminando comummagnifico lanche tão bempreparado pela
Companheira Maria Filomena Félix.
Tivemos a presença da nossa Governadora DGSofia Felix,
doPresidente doConselhode Governadores JoãoPedroMateus,
do vice Governador Armando A. Cottim, 2.a Vice governadora
Isabel Silva, a Presidente de Divisão 3 Maria Helena Coimbra,
companheiros e amigos convidados.
Umagradecimento especial da Assessoria aos queridos
Companheiros Maria Filomena Félix e JoaquimFélix pela dedicação e generosidade. Ummuito obrigada ao Bruno Pio e José
Martins pelos belos momentos musicais e a todos os companheiros e amigos presentes e a todos os companheiros que
não estiverampresentes, mas que contribuírampara a causa.
CLOlga Alves e CLClara Guterres
Assessoria do cancro infantil
Distrito115CS

DISTRITO MÚLTIPLO
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VAMOSAJUDAR
NOREGRESSOÀSAULAS?

XXI ENCONTROLUSO-GALAICO

CLUBES

ESPOSENDE- MAIODE 2022

REUNIÃOPREPARATÓRIA

LEOS

No dia 1 de Outubro de 2021, teve lugar no Hotel Suave Mar
emEsposende, a primeira reunião preparatória do XXI Encontro
Luso-Galaico, que será organizadopeloLions Clube de Esposende.
Estiverampresentes nessa reunião a direção do Lions Cube
de Esposende, o Governador D115CN, CL Angelino Ferreira e a
comissãoorganizadora, nomeada peloLions Clube de Esposende.
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Trataramde planear data e tema do evento para que as agendas
dos Governadores dos dois Distritos Múltiplos 115e 116, pudessem
convergir na data.
Oportunamente se divulgará mais sobre este evento.
CL Agostinho Filipe Santos
Lions Clube de Esposende

Hoje com alegria concluímos a nossa campanha “Vamos ajudar no regresso às aulas” com a entrega de vários
kits escolares à ADILO – Agência de
Desenvolvimento Integrado de Lordelo
do Ouro.
A ADILOé uma associaçãode direito
privado semfins lucrativos, localizada
na freguesia de Lordelo do Ouro, que
temcomo “Missão” promover o desenvolvimento comunitário e apoiar a população mais vulnerável e que desde
1995, temcentrado a sua intervenção na
criação e dinamização de estruturas e serviços de apoio social
e na conceção e desenvolvimento de projetos de intervenção
emdiversas áreas, nomeadamente emprego e formação, apoio
psicossocial a crianças, jovens, adultos e famílias, promoção da
cidadania, empoderamento comunitário.
Para o sucesso desta nossa campanha contámos mais uma
vez coma fantástica ajuda da UFLOM, doLeoKids Porto/Boavista,
da Vieira de Castro e de vários amigos (Papelarte, Andreia Carmo, Catarina Branco, Ana Pinto, Isabel Sousa e outros..) a quem
enviamos umgrande Abraço de gratidão.
As crianças que são apoiadas pela ADILOvão sentir que
juntos também estamos aqui por elas e que Servir é o nosso
objetivo principal.
Obrigado a todos

CLUBES

> INTERNACIONAL

actividades dos clubes
do distrito 115 centro norte

LIONSCLUBEDEVILANOVADEFAMALICÃOOFERECECAMAARTICULADA
AOCENTROSOCIALDERUIVÃES
O Lions Clube de Vila Nova
de Famalicão regressou de férias
comredobrada energia para Servir
a comunidade da qual fazemos
parte!
Desta forma, e dandocontinuidade à jornada de apoio a Instituições Sociais do Concelho que o
Lions Clube vem desenvolvendo
ao longo dos anos, procedeu- se
no passado dia 10 de setembro, à
entrega de mais uma cama articulada, desta feita ao Centro Social
de Ruivães!
Odonativo resulta da parceria
de longos anos estabelecida entre
o Lions Clube de Vila Nova de Famalicão e o Lions Clube de Roissy
Pays de France!
Juntos, Nós Servimos!

DISTRITOS

OLions Clube da Maia retomou no
passado mês de setembro a visita a
idosas e a idosos em situação de isolamento social, no âmbito da sua ação
de combate à solidão designada Mãos
Dadas.

CLUBES

DISTRITO MÚLTIPLO

APOIOAIDOSOSEMSITUAÇÃODEISOLAMENTOSOCIAL
Para alémdas visitas presenciais, cada
situação é tambémacompanhada através
de contactos telefónicos periódicos, com
vista a minorar as carências afetivas desencadeadas pela ausência de contacto
social ou familiar.

SITEDASCONVENÇÕESLIONÍSTICAS
DE2022

LEOS

Encontra-se disponível em www.convencoeslions.com a informação atualizada sobre as convenções lionísticas do ano de
2022, a realizar na Cidade da Maia, nos dias 06, 07 e 08 de maio.
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Por outro lado, quando a resposta institucional de apoio de que eventualmente
disponham, seja ou passe a ser insuficiente, o Lions Clube da Maia aconselha
e acompanha essas pessoas na procura
de uma nova resposta mais satisfatória.

PRESIDENTEDACÂMARAMUNICIPAL, DR. PAULOCUNHA, RECEBEUOLIONS
CLUBEDEVILANOVADEFAMALICÃONOEDIFÍCIODOSPAÇOSDOCONCELHO
OLions Clube de Vila Nova de Famalicão foi
recebido no dia 21 de setembro, nos Paços do
ConcelhopeloSr. Presidente da Câmara Municipal,
Dr. Paulo Cunha.
A reunião teve como objetivo apresentar a
nova Direção do Lions Clube para o Ano Lionístico
2021/2022.
Na referida reunião, tanto o Sr. Presidente da
Câmara, Dr. Paulo Cunha como o Presidente do
Lions Clube, CL José Duarte Pinheiro Lacerda,
reiteraramodesejode dar continuidade à estreita
colaboração existente entre as duas entidades,
trabalhandoemprol da comunidade Famalicense.
Na referida reunião o Presidente do Lions
Clube fez-se acompanhar pelo Tesoureiro, CL
Ricarte Pereira e pela Assessora Leo do Clube,
CLRita Fonseca.

CLUBES

LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

ENTREVISTA

> INTERNACIONAL

LIONS CLUBE DA MAIA

LIONS CLUBE ALMADA-TEJO

DISTRITOS

ENTREVISTA

ACTIVIDADEDEAPOIO
AFAMILIASCARENCIADAS
DOCONCELHODEALMADA
OLIONSCLUBEALMADA-TEJO
CONTINUAAAPOIAR
OSQUEMAISPRECISAM
Continuandoa sua actividade de apoio
a famílias carenciadas do Concelho de
Almada, iniciada emJunho de 2020, cuja
situação se agravou devido à crise pan-

démica provocada pela Covid 19, o Lions
Clube Almada-Tejo entregou no mês de
Setembro ao Centro Social Paroquial
do Cristo Rei 700 latas de grão e feijão

destinadas a fazer parte da composição
de cabazes alimentares a distribuir pelo
conjunto de famílias e pessoas individualmente apoiadas por este Centro Social.

DISTRITO MÚLTIPLO

LAÇODOURADOEORGANIZAÇÃODOPEDITÓRIO
DALIGAPORTUGUESACONTRAOCANCRO
Porque o cancro infantil não deve deixar ninguémindiferente.
Setembro é o mês Internacional de Sensibilização para o Cancro Infantil e dourado é a cor que simboliza a força,
corageme resiliência destas crianças e jovens.
OLions Clube de Vila Nova de Famalicão uniu os companheiros para assinalar a data, aproveitando a reunião de preparação do peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que este ano decorrerá entre os dias 29 de outubro e 1 de Novembro.
Não fique indiferente, porque “Contra o cancro, todos contam.”

CLUBES

ENTREVISTAFAMALICÃOSOLIDÁRIO

LEOS

Rádio Cidade Hoje endereçou um convite ao Lions
Clube de Vila Nova de Famalicão, na pessoa do seu
presidente CL Duarte Lacerda, para uma entrevista a
divulgar no âmbito da Rubrica Famalicão Solidário.
Na referida entrevista o CLPresidente aproveitou
para dar a conhecer os princípios, a missão e a ação
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do clube na comunidade famalicense, bem como
as atividades previstas e já executadas para o AL
2021/2022.
Aentrevista foi para o ar no passado dia 30 de setembro, sendo igualmente divulgada na próxima edição
empapel do Jornal Cidade Hoje.

ANIVERSÁRIODAENTREGADACARTACONSTITUTIVAEVISITAOFICIAL
DAGOVERNADORADODISTRITO115CENTRO/SUL, DGSOFIAFELIX
Teve lugar no dia 23 de Outubro o Almoço Comemorativo
do 31.o Aniversário da Entrega
da Carta Constitutiva do Clube.
Oevento decorreu no Hotel
TrypAlmada/Lisboa, na Costa de
Caparica, e contou com a presença da Governadora doDistrito
115Centro/Sul, DGSofia Félix, que
nesse dia efectuou a sua visita
oficial ao clube.
Registamos tambémas simpáticas presenças da presidente
de Região, CL Teresa Paula Brito

e da presidente de Divisão CL
Gaby Nascimento, do PCCCarlos
Torres, do PCCNuno Ferrão e de
companheiros do LCde Almada,
LCdo Montijo, LCLisboa- Norte e
LCde Oeiras-Tejo que connosco
quiseram festejar mais um aniversário do nosso Clube.
ASra. Presidente da Câmara
Municipal de Almada, Dra. Inês de
Medeiros, tambémquis associar-se ao nosso aniversário festivo
estando presente no decorrer
do almoço.

CLUBES

> INTERNACIONAL

actividades dos clubes
do distrito 115 centro SUL

LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

ENTREGADOPRÉMIOTEIXEIRADEMATOS

GOLFE–COMBATEAOCANCROINFANTIL
TORNEIOSOLIDÁRIODEGOLFEAFAVORDOCANCROINFANTIL
ANGARIOU1.200EUROS

DISTRITOS

OPrémioDr. Teixeira de Matos, destinadoa distinguir omelhor
aluno do 12o. Ano da Escola Secundária de Cacilhas-Tejo, é anualmente atribuídopeloLions Clube de Almada Tejo, emhomenagem
a umdos principais dinamizadores e fundadores do clube.
Acerimónia de entrega dos prémios aos alunos vencedores
deste anoe aodoanopassado, respectivamente, AfonsodoCarmo

Rosado Santos e Andreia Pereira da Silva, teve lugar no decorrer
da Assembleia Almoço comemorativa do 31o Aniversário da Entrega da Carta Constitutiva, coma presença da Governadora do
Distrito 115/CS, DGSofia Félix. Os alunos estavamacompanhados
de familiares e da anterior e da actual directora da escola, Dra.
Margarida Fonseca e Dra. Guilhermina Rodrigues.

VISITAAOATELIERDOPINTORALMADENSELOUROARTUR
No âmbito das Actividades de Companheirismo e Cultura o Clube levou a efeito, no dia 16 de
Outubro, uma visita cultural ao atelier do Pintor Almadense Louro Artur.

LEOS

CLUBES

DISTRITO MÚLTIPLO

CLUBES

> INTERNACIONAL

LIONS CLUBE DE CANTANHEDE

ENTREVISTA

LIONS CLUBE ALMADA-TEJO
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OLions Clube de Cantanhede e a assessoria do cancro infantil realizaram
um torneio solidário de golfe, no dia 19
de Setembro, domingo, no Clube de Golfe
de Cantanhede, parceiro do Lions na realização desta iniciativa.
Entre jogadores federados e amantes da modalidade, o torneio reuniu 36
jogadores, nomeadamente o campeão
mundial na variante de Pitch&Put, Hugo
Espírito Santo.
Além de dar a oportunidade a muitos de experimentarempela primeira vez
o golfe, o grande objetivo deste torneio
solidário foi contribuir para angariar fundos para financiar projetos na área do
cancro infantil, bemcomo “sensibilizar e
consciencializar as nossas comunidades
para a doença”.
Oevento foi um sucesso graças aos
patrocinadores da iniciativa (Rei dos Leitões, Adega Cooperativa de Cantanhede,
Caves São Domingos, Sociedade da Água
de Luso, OnThe Green, Câmara Municipal e
Clube de Golfe de Cantanhede), bemcomo
a todos os federados, não federados, convidados e Lions de todo o país presentes.
“Sozinhos, pouco podemos fazer; juntos,
podemos fazer muito “
Foram também muitos os Lions que
marcarampresença no evento, oriundos
de clubes de vários pontos do país, mas
tambémmuitos amantes dogolfe que não
quiseramdeixar de se associar e contribuir
para a causa, muitos optando apenas por
participar noalmoçoconvívio, que antecedeua entrega dos prémios aos vencedores
do torneio.
Primeiro prémio Gross; JoaquimAlves
e JoaquimRegalheiro . Prémio do primeiro
Net; Luís Gil , Augusto Alegre e Afonso

Alegre.
A Governadora do Lions, Sofia Félix,
devido a compromissos profissionais, delegou a sua presença na vice-governadora
Isabel Silva.
No final, houve tempo ainda para uma
visita guiada às instalações da Crioestaminal, situada no Biocant Park de Cantanhede. Fundada em 2003, a empresa é
pioneira e líder emPortugal noisolamento
e criopreservação de células estaminais
dosangue e dotecidodocordãoumbilical.
Cumprimentos

Olga Alves
Presidente do LCCantanhede
Assessora para o cancro infantil

TRABALHARCOMEMOÇÃO/VOLUNTÁRIOSCOMAMOR
Iniciativas em destaque que concretizam o Lionismo no clube
- BomAcolhimento aos Novos Associados,
- Foco dirigido à Satisfação dos Sócios,
- Fazer participar o Público na Angariação de Fundos para as Actividades Sociais do clube
- Circulação de Informação.

DISTRITOS

Realizou-se no dia 14 de Outubro a Assembleia Jantar do Clube. Foi vivida com muita
emoção e partilhada em verdadeiro companheirismoe amizade, coma honrosa presença
da nossa Governadora DGSofia Félix e da PCC
Isabel Moreira e da 2.a Vice Governadora Isabel
Silva. Umdos momentos altos da assembleia
foi o da tomada de posse de umnovo sócio.

COMBATEÀFOME

PARTICIPAÇÃONAREDACÇÃOSOBREPAZ

Continuando a sua atividade de apoio a famílias carenciadas
no contexto da epidemia, voluntários Lions, realizarammais uma
entrega de cabazes alimentares a 35famílias carenciadas, cerca
de 300 kg de alimentos, 500 litros de leite e 25 kg de leite empó.
Muito gratos a todos os padrinhos e parceiros solidários. Unidos
numobjetivo comum. Nós servimos.

Evento que envolve os jovens com deficiência visual. A Presidente CL Vivinha Jardim e a CL Dalila Ramos tiveram a primeira
reunião na Escola dos Deficientes Áudio Visuais onde fizeram a apresentação do regulamento da Redacção e do Cartaz da Paz,
tendo emvista a sua participação nesta acividade.

TOMADADEPOSSE
DEUMNOVOSÓCIO

CLUBES

DISTRITO MÚLTIPLO

NOVOSÓCIO

No dia 18 de setembro, emcerimónia preparada para
o efeito tomou, posse umnovo sócio do clube. Na ocasião
foi lida uma mensagemda DGSofia Félix dirigida ao novo
companheiro, CLLuís Madruga, que passou a fazer parte
da equipa que está a organizar o Rally Paper e da Área
da luta contra a fome.

DONATIVO

LEOS

CLUBES

LIONS CLUBE DO FUNCHAL

ENTREVISTA

> INTERNACIONAL

LIONS CLUBE DE CANTANHEDE

OLions Clube de Cantanhede foi presenteado pela Empresa S. José com mais um donativo de 1000 euros para
o projeto Banco de Leite. Contámos com a presença da
Vereadora da Ação Social Enf. Célia S. José, do Município de
Cantanhede, nosso parceiro .
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PROGRAMADEBOLSASDEESTUDO
Também no mesmo dia teve lugar, na sede do Clube,
um almoço convívio com mais de 70 participantes (sócios
34 e amigos 38), cujos ingredientes foram oferecidos por
três companheiras e onde cada um pagou a sua refeição
destinando-se a receita angariada a financiar o Programa
de bolsas de Estudo do Clube. Na ocasião foram leiloadas
algumas ofertas de duas empresas (Florista Tulipa e Restaurante Vivaldi) cujo resultado veio aumentar o valor da verba
destinada ao Programa.

LIONS CLUBE LISBOA BELÉM

APOIOAOCENTRODEACOLHIMENTO
DELEIRIA(CAL)

ASSEMBLEIAGERAL
DESÓCIOS

OLions Clube de Leiria iniciou no passado dia 7 de Setembro as atividades do novo
anoLionístico, com a apresentação do Plano de Actividades
para o ano que agora se inicia.
Aadversidade do contexto
de pandemia atual continua
mas, emnós Lions e Leos, continua, também, uma enorme
vontade de prosseguir com o
comprometimento que temos
no apoio à nossa comunidade,
querendo, sempre, estarmos
presentes como homens, mu-

Em Setembro realizou-se a primeira
Assembleia Geral presencial e já com
todos os sócios vacinados, onde foram
apresentadas as actividades já realizadas.
OLions Clube Internacional reconheceu a dedicação de 25 anos de Serviço,
à companheira Tiete Santos Costa, e ofereceu umchevron ao Clube, pelo Ano de
Excelência.

lheres e jovens guiados pela
bondade de a servir .
Assim, neste acreditar que
melhorar umacomunidadepassará pelo bem estar de todos
os seus membros, garantindo
que todos tenham acesso a
alimentos nutritivos, o nosso
programa de apoioàs pessoas
carenciadas que frequentamo
CentrodeAcolhimentodeLeiria
CAL continuou, sem interrupção, sendo a entrega de bens
alimentares uma constante ao
longo de todos os meses.

UMLIVRO
PARAANGOLA
No desenvolvimento da Atividade
do Distrito, “Um Livro
para Angola”, oClube já
temmais de 60 caixas
de livros, devidamente
classificados e embalados, para enviar para
o Moxito.

LEOS

CLUBES

DISTRITO MÚLTIPLO

ASSEMBLEIAJANTAR–CONFERÊNCIA
Decorreu, no passado dia
19 de Outubro, mais uma Assembleia de Jantar dos Lions
Clube de Leiria, noRestaurante “ ANora” que contou com
dois momentos distintos.
No primeiro momento
procedeu-se à atribuição de
medalhas comemorativas
Lion ao CL Carlos Jorge e ao
CL Manuel Vitorino que este
ano completaram, respectivamente, 35 anos e 25 anos
de Lionísmo.
Osegundomomentotivemos a presença do distinto
conferencista convidado, Dr
Joaquim Alves Gaspar, oficial reformado da Marinha,
doutorado pela Universidade
de Lisboa, e especialista em
Oceanografia, Navegação, Hidrografia e Cartografia Matemático, que se dedicou nos
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últimos anos à investigação
histórica sobre a cartografia
náutica antiga, utilizando
ferramentas matemáticas
inovadoras.
Como, atualmente, dirige
um projeto de investigação
na Faculdade de Ciências da

Universidade de Lisboa, financiado pelo Conselho Europeu
deInvestigação, sobreaorigem
eevoluçãodascartasnáuticas,
durante a Idade Média e Idade Moderna, trouxe-nos uma
desafiadora temática “ Era a
terraredondaem1500”,quenos

transportouparaumadeliciosa
e imaginária viagemnáutica
plena de sabedoria que enriqueceutodos osparticipantes.
Seguiu-se um debate
onde houve lugar às respostas das questões levantadas
pelos presentes .

CLUBES

> INTERNACIONAL
ENTREVISTA
DISTRITOS

LIONS CLUBE DE LEIRIA

ATIVIDADEDO
CARTAZDAPAZ
Com vista à participação no Cartaz da Paz este
AL, foram entregues os
Kits respetivos às Escolas EBde Elvas e o Colégio
Helen Keller, patrocinadas
pelo Clube.

COMBATE
AOCANCRO
INFANTIL
Realizámos uma “Oficina do Lucas”, na Escola
EB de Telheiras, para ajudar as crianças, no combate ao Cancro Infantil.

DOAÇÃODEROUPAS

OLions Clube do Montijo efetuou nos meses de Julho, Agosto e
Setembro recolhas de roupas para posterior doação à Loja Social
do Montijo (30 sacos e 2 malas), coma finalidade desta instituição
encaminhar os artigos para as famílias mais carenciadas.

DISTRITOS

Coma presença da Governadora do Distrito 115CS, DGSofia Félix, diversos companheiros e entidades lionísticas e civis marcaram
presença na inauguração do Monumento Lion, emCarnaxide, uma pirâmide imponente.

ACTIVIDADESDEAPOIO
AOSMAISCARENCIADOS

PALESTRASOBREOPROGRAMA
“APOIO65-IDOSOEMSEGURANÇA”

Emparceria coma Oculista Cristal d’Ouro, foramoferecidos dois pares
de óculos a uma pessoa carenciada.
A pedido da “Comunidade Vida e Paz” o Clube fez entrega a esta
Instituição de roupa e bens alimentares.
Também a uma família carenciada, referenciada pelo clube, foi entregue roupa e alimentos.

CLUBES

DISTRITO MÚLTIPLO

PRESENÇANAINAUGURAÇÃODOMONUMENTOAOSLIONSEAOSLEOS,
EMCARNAXIDE

Realizou-se no dia 22 de outubro de 2021 a 2.a Assembleia
de Jantar comPalestra do ano lionístico 2021-22, que decorreu
no Tryp Hotel do Montijo.
Apalestra versando o programa “Apoio 65-Idoso em Segurança” foi apresentada pela Capitão Vanessa Martins, da Guarda
Nacional Republicana, a qual foi muito participada e comintervenções relevantes dos companheiros. Foi ainda apresentadoum
“retrato” do programa de apoio ao idoso no concelho do Montijo
e analisada interação como voluntariado lionístico.

VOLUNTARIADO
NALOJASOLIDÁRIA

LEOS

OClube assegurou através do voluntariado
de algumas companheiras, mesmo durante a
pandemia, o funcionamento da Loja Solidária,
a favor das pessoas mais frágeis e semabrigo.
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CLUBES

LIONS CLUBE DO MONTIJO

ENTREVISTA

> INTERNACIONAL

LIONS CLUBE LISBOA BELÉM

PALESTRASOBREOTEMA“SAÚDEORAL”

01DESETEMBRO2021

Realizou-se no dia 24 de setembrode 2021 a 1.a Assembleia de Jantar
comPalestra do ano lionístico 202122, que decorreu no Tryp Hotel do
Montijo.
A palestra versando o tema da
“Saúde Oral” foi apresentada pela
Dra Marta Silva da ONGDMundo a
Sorrir e foi muito participada com
intervenções relevantes dos companheiros.
Procedeu-se também à cerimónia de imposição do Chevron

de Companheiro Melvin Jones no
Estandarte do Clube, tendo estado
presente neste ato o PDGimediato
João Campino.
Registou-se uma intervençãoem
direto, a partir de Catolé doRocha no
Brasil, por videochamada, do3.o Vice-Presidente Internacional CLFabricio
Oliveira, que saudou a assembleia e
manifestou o seu agrado pelo retorno destas atividades, depois de ultrapassarmos os constrangimentos
impostos pela pandemia COVID-19.

APOIOAOPROGRAMA
‘LEITURAPARACEGOS’
ORGANIZADOPELAACAP

DISTRITO MÚLTIPLO

16DESETEMBRO2021
Visita do Lions Clube Oeiras Tejo à CL Graça Gerardo,
assessora do programa ‘Leitura para Cegos’ em apoio ao
programa ‘Leitura para Cegos’ e aquisição de 2 livros em
Braille que serão ofertados para o projeto ‘Um Livro para
Angola’ organizado pela nossa Governadora do D115CS,CL
Sofia Félix (criação de uma Biblioteca no Moxico, Angola)

RASTREIOÀVISÃO
OLions Clube do Montijo efetuou na segunda quinzena de Outubro de
2021, emcolaboração coma Camara Municipal, a Essilor e o Instituto Optico, o
Rastreio à Visão aos alunos do 1.oano de escolaridade das escolas do concelho
do Montijo. Foram efetuados 499 rastreios, tendo sido detetados 21 casos a
necessitar de acompanhamento e tratamento oftalmológico.

LIONS CLUBE LISBOA-NORTE

ACTIVIDADEDEAPOIO
AOSSEM-ABRIGO
EMLISBOA
OLions Clube Lisboa Norte continua a sua
actividade de apoio aos sem-abrigo na sua
zona de influência emLisboa, consubstanciada no fornecimento nocturno de agasalhos e
alimentação.

LEOS

CLUBES

CLUBES
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LIONS CLUBE OEIRAS-TEJO

DISTRITOS

ENTREVISTA

LIONS CLUBE DO MONTIJO
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APOIOAO‘TRATAMENTO
DOCANCROINFANTIL’
OLions Clube Oeiras-Tejo participou na Atividade ‘Passeio de
BarconoTejo’ de apoioà ‘Luta contra ocancroInfantil’ promovido
pela Assessoria do Cancro Infantil do D115CS e contou com o
patrocínio e a presença da Governadora do D115CS, CLSofia Félix.

CLUBES

> INTERNACIONAL
ENTREVISTA
DISTRITOS

LIONS CLUBE DE VILAMOURA

ESTAMOSAINGRESSARNUMNOVOTEMPO–ODESCONFINAMENTO...
No Lions Clube de Setúbal,
vamos normalizar commoderação e responsabilidade o
desconfinamento que está a
acontecer para que o sorriso
se veja, o amor se sinta e que
o repartir aconteça naturalmente!...
É altura de utilizarmos as
competências adquiridas, os
pontos fortes, as habilidades
de cada um e de todos e assimmelhorar o bem-estar comum. Adquirido este conforto
e, com regras definidas para
a concretização de atividades
no terreno, estamos perante o
tempo de fazer.
Com uma boa comunicaçãointerna e externa, a colaboração surge e o motor da força
do serviço coloca sobre rodas
e emvelocidade de cruzeiro a
resolução de problemas com
e para a comunidade. Neste
contexto, o envolvimento de
todos os sócios é primordial

CLUBES

DISTRITO MÚLTIPLO

LIONS CLUBE DE SETÚBAL

ATIVIDADEDERASTREIOÀVISÃO
e a vontade de cada um na
criação e concretização das
atividades é preponderante na
tarefa de todos.
As assembleias presenciais já recomeçaram e já
se projetaram encontros ao
vivo e atividades ao longo de

todo o Ano Lionístico. É com
este espírito de “fazer” que o
Lions Clube de Setúbal temem
marcha parcerias, atividades
de solidariedade e atividades
outras que irão reverter para
fundos dirigidos à Comunidade
e que nos levam a dizer com

orgulho e propriedade “Estamos aqui para ajudar”!...
A colaboração com entidades locais está sempre
viva em nós. E foi munidos
deste espírito, que aceitámos
o convite da Sr.a Presidente da
Câmara Municipal de Setúbal
para estarmos presentes nos
eventos oficiais comemorativos do Dia de Bocage, da
Cidade e do Concelho. Assim,
no dia 15 de Setembro, Dia da
Cidade, marcámos presença
na cerimónia do Hastear da
Bandeira, na interpretação do
Hino da Cidade e depositámos
flores na Estátua de Bocage.
TODOSJUNTOSCONTINUAREMOSADARVIDAAOLIONISMO!...

LEOS

Maria Augusta
das Dores
Lions Clube de Setúbal
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OLions Clube de Vilamoura
promoveu na sexta-feira, 8 de
outubro, na Praça do Mar, em
Quarteira, oseusegundorastreio
gratuitoàvisão, assinalandoassimo Dia Mundial da Visão.
Ainiciativa, aberta à população emgeral, registou cerca
de meia centena de rastreios,
incluindoumgrupodealunosda
escola de Boliqueime, umgrupo de crianças de etnia cigana,
idososencaminhadospelaAção
Social da autarquia de Loulé.
Uma iniciativa do Lions
Clube de Vilamoura (que vai
doar as armações e as lentes),
como apoio da Óptica Jóia, de
Almancil; Lentes ZEISS; Fundação António Aleixo, que disponibilizou a carrinha; Junta de
Freguesia de Quarteira, representada pelo seu presidente,
Telmo Pinto; Câmara Munici-

pal de Loulé; e FundaçãoLions
Club Internacional.
O rastreio, dinamizado
pelas companheiras Fátima
Madeira e Cristina Rosa e pelos companheiros João Cruz
e Manu Palma, contou ainda
coma presença do presidente

do Clube, CLJorge Madeira, da
vice-presidente, CL Soledade
Madeira, dos companheiros
Sousa Otto, Lorete Otto, Valter
Mendes, Rosi, Helena Madeira
e a presença especial do companheiro António Cortesão, do
Lions Lisboa Matter.

De referir que a marca
ZEISS, através da Óptica Jóia,
disponibilizará posteriormente,
emarticulação da Ação Social
da Junta de Freguesia de Quarteira, armações e lentes para
as crianças de famílias mais
desfavorecidas.

DISTRITOS

ENTREVISTA

XXVII JORNADASLEONÍSTICAS

DISTRITO MÚLTIPLO

LEOREABILITA

CLUBES
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ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

OLeo Reabilita é uma iniciativa dos
Leos de Portugal que visa realizar à reabilitação de instituições comunitárias que
apoiamcrianças emsituação de fragilidade social e cidadãos portadores de
deficiência.
Esta iniciativa decorreu no dia 3 de
Julho na Trofa, na Associação de Solidariedade e Ação Social - ASAS; e no dia 17
de Julho na Figueira da Foz, no Centro de
Atividades Ocupacionais da APPACDM.Por
motivos alheios à nossa vontade, não foi
possível realizar nas datas previstas as
reabilitações dos espaços Vila Nova de
Gaia - Associação Protetora da Criança - e
do espaço emAveiro - Obra da Criança.
Queremos agradecer, publicamente,

à LCIF, à Fundação Lions de Portugal e
a todas as pessoas que nos ajudaram a
angariar dinheiro para que esta iniciativa
fosse possível.

Desafiamos-vos a estarematentos às
nossas redes sociais, porque em breve
traremos mais novidades acerca deste
assunto!

REUNIÃODECONSELHO
LEOS

No passado dia 2 de Outubro, decorreu a 1.a Reunião de Conselho dos Leos de Portugal. Contámos coma presença dos
presidentes dos Clubes Leo a nível nacional e das Assessoras Lion do Distrito Múltiplo 115.
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As Jornadas Leonísticas regressarameste ano numnovo
formato. Esta ediçãofoi organizada através de uma parceria
entre oLeoClube de Coimbra II,
o Leo Clube da Figueira da Foz
- Foz doMondegoe oLeoClube
de Pombal e aconteceram no
passado dia 9 e 10 de Outubro.
Após a sessão de abertura,
tivemos oprivilégiodereceber a
formadoraClaraRodrigues, que
nos deu uma formação acerca
de Empreendedorismo e Design Thinking direcionada para
os projetos sociais. Recebemos
também o formador Ricardo
Gonçalves, cujaformaçãoincidiu
sobreospassosdeelaboraçãoe
apresentação de umPitch.
Na tarde de sábado, os
participantes dividiram-se por
equipas, tendo sido apoiados
por mentores Lion. Cada equipa desenvolveu uma atividade
e, nofinal dodia, apresentaram
a sua ideia ao júri composto
pela CLIsabel Ismael, o CLCarlos Ferreira e oCLJoãoPedrosa
Russo.
A manhã de domingo ficou reservada a uma sessão
de trabalhos do DMLeo 115,
na qual tivemos o privilégio
de contar com a presença de
alguns companheiros Lion,
que partilharam connosco a
sua experiência e conhecimentos. Assim, terminou o primeiro evento nacional deste ano
leonístico, com um evidente
balanço positivo.

LEOS
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ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

LEO

CLUBE
DE COIMBRA - II

TRANSMISSÃO
DEFUNÇÕES

Decorreu no passado
dia 7 de Outubro, a cerimónia de Transmissão de
Funções do Leo Clube de
Coimbra II.

LEO

CLUBE
DA FIGUEIRA DA FOZ
- FOZ DO MONDEGO

LEOEDUCA

OLeo Educa foi uma atividade do Leo Clube da Figueira da
Foz - Foz do Mondego e contou com o apoio do Lions Clube da
Figueira da Foz. Esta atividade consistiu no apadrinhamento de
kits de material escolar para crianças apoiadas pelo Centro de
Acolhimento Temporário da APPACDMe pelo projeto Sorrisos
Solidários da Figueira da Foz.

LEO

RECOLHADEBENS
COMDESTINO
ACABOVERDE

LEO

CLUBES

DISTRITO MÚLTIPLO

CLUBE
DA COVILHÃ

CLUBE
DA PÓVOA DE VARZIM

LEOS

CAMPANHAESCOLAAMIGA

Nodecorrer domês de Setembro, oLeo
Clube da Covilhã organizou uma recolha
de bens com destino a Cabo Verde, nos
quais se incluía material escolar, produtos
de higiene, incluindo a higiene menstrual.
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OLEOCLUBEDAPÓVOADEVARZIM participou na campanha Escola Amiga foi desenvolvida pelo Leo Clube da Trofa e
consistiu numa recolha de material escolar, que foi entregue
na Associação de Solidariedade e Ação Social (ASAS). Teve
o apoio das papelarias Novo Mundo, Altf4, Turpin e Papelix.

TRANSMISSÃODEFUNÇÕES
Teve lugar no passado dia 7 de Outubro, a cerimónia de Transmissão de Funções do Leo Clube de Vila Nova de Famalicão. A
cerimónia contou com a presença da direção do Clube Lion de Famalicão e com a presença da CL Joana Mota do DMLeo 115 e
ainda companheiros de outros Leo Clubes.

DISTRITO MÚLTIPLO
CLUBES
LEOS
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LEO

CLUBE
DE VILA NOVA
DE FAMALICÃO
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