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AS LIÇÕES DA PANDEMIA

S

Saudações Lions,
De entre todos os talentos que os Lions possuem, um em particular parece
ser consistente em todos os clubes e áreas jurisdicionais: a capacidade de
transformar situações difíceis em oportunidades.

DISTRITOS

Agora que estamos em 2021, mais de um ano desde o início dos primeiros confinamentos,
muitos clubes ajustaram-se a um novo normal. As regras da pandemia deixaram de nos parecer
estranhas, simplesmente passaram a fazer parte da nossa vida.

Terminado que está mais um desafiador Ano Lionístico, vivido num
contexto de pandemia, que a tudo e a todos afectou, levamos até vós o
sexto e também último número da nossa Lion que é publicada em duas
versões, impressa e digital.

T

Nesta edição, entre outros conteúdos igualmente interessantes, publicamos
as entrevistas aos actuais líderes do Movimento Lion em Portugal, que fazem
o balanço do seu mandato que agora termina.
Damos também nota das diversas atividades dos Clubes Lions e Leos,
concretizadas principalmente a favor dos mais carenciados, encontrando novas
formas de “Servir”, reflexo da rápida adaptação dos lions ao actual contexto
pandémico.

Embora saibamos que não será assim para sempre, algumas das adaptações que os clubes
fizeram no ano passado foram verdadeiramente inovadoras. E vale a pena verificar se elas
podem ter um lugar no nosso serviço para além da pandemia.

A experiência pessoal, como editor, nestes dois últimos anos, leva-me a
acreditar que a revista ainda é o melhor meio capaz de dar uma imagem geral
do nosso Movimento aos lions e o prazer de fazer parte dele.
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Por exemplo, agora temos reuniões sem estar na mesma sala. As reuniões virtuais permitiram
aos Lions servir com segurança durante a pandemia e também abriram portas para novas
possibilidades. Muitas vezes ouço pais ou jovens que estão a começar a sua vida profissional
a dizerem que adorariam servir, mas não tem tempo para assistir às reuniões. Mas e se essas
reuniões fossem em sua casa? E tudo o que era necessário era uma conexão com a internet e

Porque este é o último número revista do AL de 2020/21 queria deixar
aqui uma merecida palavra final de agradecimento aos elementos da equipa
de redacção, CL Vera Rodrigues, CL José Nascimento e CL Joaquim Matos, e
ao paginador António Cândido, que comigo fizeram a Lion durante este ano.

uma hora do seu tempo? Sem problemas no trânsito e sem necessidade perder tempo.
Temos o potencial de mudar radicalmente a forma como servimos. Isso não significa que
todos os clubes devam passar para as reuniões virtuais. Mas significa que cada clube deve

Por último dizer-vos que, numa prespectiva de “Serviço”, aceitei o honroso
convite do actual Presidente do CNG, CC João Pedro Mateus, para continuar à
frente da Revista Lion como seu Editor.

examinar quais as mudanças que foram feitas no ano passado e que podem valer a pena manter.
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SECOND YEAR DIRECTORS

As tradições são maravilhosas. Os Lions, especialmente, adoram manter o que é familiar por
perto. Mas as tradições podem e devem evoluir, assim como nós. Vamos aproveitar este mês,

CLUBES

em que nos concentramos no fortalecimento de nosso quadro associativo, para descobrir como
podemos evoluir e usar as lições do ano passado como um guia para o futuro.
Cordialmente,
Dr. Jung-Yul Choi
Presidente Internacional de Lions Clubs International

sumário
INTERNACIONAL

DISTRITO CENTRO NORTE

DISTRITO MÚLTIPLO

DISTRITO CENTRO SUL

2-11

LEOS

14-16
22-25
29,
32-43

2

MAIO | JUNHO | 2021

26-28
30-31

ENTREVISTAS

12-13, 17-21,
62-64

CLUBES

44 a 63
LEOS

65 a 67

Muhammad Adrees, Pakistan; Qazi Akram
Uddin Ahmed, Bangladesh; Shoichi Anzawa,
Japan; Billy J. (B.J.) Blankenship, United
States; Gary F. Brown, United States; Rodolfo
Espinal, Dominican Republic; Liao-Chuan
Huang, MD 300 Taiwan; Jongseok Kim, Korea;
Dr. Nawal Jugalkishor Malu, India; Geoffrey
Leeder, England; Mark S. Lyon, United States;
Heimo Potinkara, Finland; JP Singh, India; Steve
Thornton, United States; Juswan Tjoe, Indonesia; A. Geoffrey Wade, United States; Dr. Walter
Zemrosser, Austria.
FIRST YEAR DIRECTORS
Michael D. Banks, United States; Robert Block,
United States; Kyu-Dong Choi, Korea; Larry L.
Edwards, United States; Justin K. Faber, United
States; Allan J. Hunt, Canada; Daniel Isenrich,
Germany; Bent Jespersen, Denmark; Masayuki
Kawashima, Japan; Dr. Jose A. Marrero, Puerto
Rico; Nicole Miquel-Belaud, France; VP Nandakumar, India; Judge Christopher Shea Nickell,
United States; Sampath Ranganathan, India;
Marciano Silvestre, Brazil; Masafumi Watanabe,
Japan; Guo-jun Zhang, China.

ENTREVISTA

BREVE BIOGRAFIA DOS CANDIDATOS AO LUGAR

Somsakdi Lovisuth

Svein Ǿystein Berntsen

DISTRITOS

Svein Ǿystein Berntsen de Hetlevik, Noruega, foi Diretor Internacional de 2014 a 2016.
É o proprietário e presidente de uma empresa de software e associado do Lions Clube
Askøy. Foi assessor nomeado do Conselho de Administração Lion, presidente do Comitê
de Liderança Internacional e presidente do Comitê Supervisor do Fórum da Europa de
2016. Recebeu vários prémios, incluindo múltiplos Prémios Presidenciais e o prémio de
maior honra concedido pela Associação, o Prêmio de Embaixador da Boa Vontade. Além
das suas actividades Lionísticas foi líder de vários projectos internacionais de ajuda
humanitária.

Pravin Chhajed

LEOS

CLUBES
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Pravin Chhajed, de Ahmedabad, Gujarat,
Índia, foi Diretor Internacional de 2001 a
2003. É director de uma empresa têxtil com
certificação Star Export House. É Lion desde
1979, faz parte do Lion Clube Ahmedabad
Karnavati desde 1984, o maior Lions clube
com mais de 2.000 associados. Ele patrocinou pessoalmente mais de 500 associados
e recebeu o Prêmio Chave
Supremo. Foi coordenador de projectos para
o Hospital Lionístico de Olhos de
Karnavati, Banco
de Sangue, Centro
de Diálise, Escola
LML, foi director
do seminário de
DGE de 2005 e presidente de dois Fóruns
do ISAAME. É Companheiro
Melvin Jones Progressivo e recebeu o Prémio
de Embaixador da Boa Vontade.
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Rosane T. Jahnke
Rosane T. Jahnke, do Balneário Camboriú no Estado
de Santa Catarina, Brasil, foi Directora Internacional
de 2008 a 2010. A ROsane é associada do Lions
Clube Balneário Camboriú Centro e é ex-professora,
empresária e advogada. Companheira de Melvin
Jones Progressiva e Paladina dos Cegos de Helen
Keller. ROsane serviu no Comitê de Orientação da
LCIF, foi líder de grupo e líder de GLT. Recebeu nove
Prêmios Presidenciais, assim como a maior honra
concedida pela associação, o Prémio de Embaixador da Boa Vontade. Participou em 23 convenções
internacionais e em 20 fóruns, sempre promoveu os
direitos das pessoas com necessidades especiais,
bem como a consciencialização sobre a prevenção
do cancro.

Somsakdi Lovisuth, de Bangkok, Tailândia, foi Director Internacional de 2004 a 2006. É o presidente de uma empresa de engenharia elétrica de alta tecnologia. É associado do Lions Clube
Bangkok Cosmopolitan desde 1986. Foi líder de área da GMT/GLT, Lion coordenador para o Cambodja e Laos e coordenador nacional da Campanha SightFirst II. Como Parceiro Humanitário de
LCIF e Dador Extraordinário para o SightFirst II, recebeu inúmeros prémios, incluindo o Prémio de
Governador de Distrito 100%, vários Prémios Presidenciais e o prémio de maior honra concedido
pela Associação, o Prêmio de Embaixador da Boa Vontade.

Fabrício Oliveira

A. P. Singh

Fabrício Oliveira, de Catolé do Rocha, Brasil, foi
Diretor Internacional
de 2006 a 2008.
É administrador e
empresário e é associado do Lions Clube
Catolé do Rocha desde
1985. É Companheiro de
Melvin Jones Progressivo
e recebeu o Prémio Medalha da
Visão Global, o Prémio de Embaixador da Boa
Vontade e vários Prémios Presidenciais. O
Ex-Director Internacional Oliveira faz também
parte de muitas organizações profissionais e
comunitárias.

A. P. Singh de Calcutá, Índia, foi Diretor
Internacional de 2004 a 2006. É contador
público e associado do Lions Clube Calcutá
Vikas desde 1984. Recebeu vários Prémios
Presidenciais, bem como o Prémio
de Embaixador da Boa Vontade.
É Companheiro de Melvin
Jones e Dador Principal para a Campanha
SightFirst II e Campanha 100. O Ex-Director
Internacional Singh é
reconhecido por realizar
uma série de programas de
serviço em colaboração com
outros consórcios, fundações e
corporações.

G. Ramaswamy
G. Ramaswamy, de Coimbatore, Índia, foi Diretor Internacional de 1996 a
1998. É empresário e associado do Lions Clube Annur (Town) desde 1985. É
Companheiro de Melvin Jones Progressivo e recebeu o Prémio de Embaixador
da Boa Vontade e vários Prémios Presidenciais. Faz parte de várias organizações profissionais, comunitárias e desportivas e foi homenageado com
o reconhecimento de Cavalier pelas suas realizações e contribuições nos
campos social, educacional e religioso.
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12 A 21 DE ABRIL DE 2021
COMISSÃO DE AUDITORIA
• A Comissão recebeu uma atualização da Auditoria Interna

de Lions Clubs International incluindo a classificação geral
da auditoria e observações de auditoria para projectos de
auditoria concluídos. O acompanhamento das observações
será realizado como parte do processo de auditoria interna.
• A comissão recebeu uma visão geral do processo de Gerenciamento de Riscos Empresariais.
• O Departamento de Subsídios da LCIF forneceu à Comissão
uma visão geral do processo de Subsídios de LCIF e uma
atualização sobre as prioridades de concessão de Subsídios.

COMISSÃO DE ESTATUTOS E REGULAMENTOS
• Removeu o Governador de Distrito Cheng-Yu Lu do cargo

•

CLUBES

•

•
•
•
•

•

LEOS

serviram anteriormente como governadores de distrito não
sejam qualificados para serem eleitos como segundo vice-governador de distrito.

de governador de distrito do Distrito 300-C3 (DM 300 Taiwan) por violação do dever e não cumprimento do Estatuto
e Regulamentos e Normas da Administração Internacional.
O Lions Clube Changhua Yuan Ching foi informado para revogar a filiação de Cheng-Yu Lu por conduta inadequada,
deixando de ser Lion. Declarou que Cheng-Yu Lu não deverá
ser reconhecido no futuro como Lion ou como ex-governador de distrito por Lions Clubs International ou por nenhum
clube ou distrito, não tendo direito de se filiar no Lionismo
no futuro. Nomeou o Ex-Governador de Distrito Imediato
Hsueh Chu Hsu para preencher a vaga no cargo de governador de distrito para o restante do ano Lionístico.
O Lions Clube Banska Bystrica foi instruído para revogar a filiação de Pavol Mora e o Lions Clube Heart of Slovakia foi para revogar a filiação de Bohumir Kratky por condutas inadequadas,
deixando de ser Lions. Declarou que Pavol Mora e Bohumir
Kratky não deverão ser reconhecidos no futuro como Lions por
Lions Clubs International ou por nenhum clube ou distrito, não
tendo direito de se filiarem ao Lionismo no futuro.
Analisou o histórico e recebeu uma atualização sobre as
questões relacionadas com os clubes sem distrito de Chipre
e solicitou aos funcionários da Divisão Jurídica que continuassem monitorizando a situação e fornecessem as comunicações apropriadas para garantir o cumprimento das
normas da Administração.
Declarou que o ex-associado Nebojsa Davidovski não tenha
direitos para futura filiação no Lionismo e que não seja reconhecido no futuro como Lion.
Alterou o Capítulo VI, Parágrafo B.1. do Manual de Normas
da Administração para corrigir uma referência imprecisa.
Alterou o Capítulo XVIII, Parágrafo H.1. do Manual de Normas
da Administração para remover um texto desnecessário.
Redigiu uma resolução para ser relatada à Convenção Internacional de 2021 para emendar o Artigo V, Seção 4(a) do Estatuto Internacional para autorizar a Administração Internacional a aprovar procedimentos alternativos para a eleição
de dirigentes executivos e diretores internacionais quando
uma convenção internacional não puder ser convocada .
Redigiu uma resolução a ser relatada à Convenção Internacional de 2021 para emendar o Artigo IX, Seção 6(c) dos
Regulamentos Internacionais para alterar as qualificações
do segundo vice-governador de distrito para que Lions que
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COMISSÃO DAS CONVENÇÕES
• Analisou e aprovou os planos para a Convenção Internacional virtual de 2021.

• Estabeleceu as taxas de inscrição para a Convenção Internacional de 2022.

• Continuou a avaliar a viabilidade de Deli como o destino

para a Convenção Internacional de 2022 devido à pandemia
em curso.

estratégico de Lions International e gostaria de expressar sua
gratidão à Presidente da Equipa do Projecto de LCI, Ex-Diretora
Internacional Joyce Middleton, a toda a equipa do projecto e
aos funcionários pelo seu trabalho árduo.
• Analisou e concordou com as melhorias recomendadas para
as funções e responsabilidades da liderança distrital. Essas
mudanças visam fornecer clareza, foco estratégico e enfatizar
o desenvolvimento do plano, a criação da equipa, o cumprimento das metas e a continuidade de um ano para o outro.
• Recebeu uma apresentação do Primeiro Vice-Presidente Douglas X. Alexander sobre seu tema e mensagem para 20212022 e desejou-lhe um ano de muito sucesso como presidente
internacional.

COMISSÃO DE COMUNICAÇÕES E MARKETING

• Aprovou os requisitos revisados para o Prémio de Excelência

• Analisou as previsões orçamentárias da divisão para o ano

•

• Analisou e aprovou o perfil do programa de Subsídios de RP

•
•
•

•

COMISSÃO DE FINANÇAS E OPERAÇÕES DA SEDE
• Aprovou a previsão do terceiro trimestre de 2020-2021,

refletcindo um superavit.
• Autorizou Gloria Giri, Gerente Regional do escritório do ISAME, a actuar como signatária em nome da Associação Internacional de Lions Clubs na Índia, aprovando a resolução da
administração para Import Export Compliance (IEC).
• Recomendou que, devido ao impacto da pandemia global
e o efeito que teve sobre os Lions em todo o mundo juntamente com o superávit da associação resultante de despesas reduzidas e maiores retornos de investimento, seja
adiada a votação sobre o aumento das quotas internacionais para junho de 2022 com o aumento a entrar em vigor
em julho de 2023, julho de 2024 e julho de 2025.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA
• Confirmou os preparativos finais para os Dias 1 a 3 do Semi-

nário virtual de Primeiro Vice-Governador de Distrito/Governador de Distrito Eleito (1ºVDG/DGE) de 2021, que ocorrerá

de viagens para os Representantes Leo-Lion junto da Administração Internacional.

COMISSÃO DE ATIVIDADES DE SERVIÇO
• Recebeu um relato sobre os relatórios de serviço, incluindo
•

• Analisou o progresso e contribuições fornecidas para o plano

COMISSÃO DE SERVIÇOS AOS DISTRITOS E CLUBES
de Clube e o Prémio de Excelência de Distrito.
Aprovou a transferência do redistritamento do Distrito 300C3 entre Distrito 300D-3 e Distrito 300D-5 para criar o Distrito
Múltiplo 300D do encerramento da Convenção Internacional de
2023 para o encerramento da Convenção Internacional de 2021.
Aprovou a renomeação dos distritos no Distrito Múltiplo 324.
Nomeou os líderes Lions para servirem como Lions Coordenadores no ano Lionístico de 2021-2022.
Solicitou que uma emenda estatutária seja apresentada aos
delegados durante a Convenção Internacional de 2021 para
tornar ex-governadores de distrito não qualificados para serem eleitos para o cargo de segundo vice-governador de
distrito ou para preencher a vaga de primeiro ou segundo
vice-governador de distrito. Se aprovada pelos delegados,
as alterações entrarão em vigor em 1º de julho de 2022.
Aprovou uma disposição opcional para fornecer um cargo para
um Leo ou Leo-Lion servir como conselheiro de Gabinete ou
de Conselho nos Regulamentos Padrão de distrito e distrito
múltiplo.

• Atualizou o texto no Capítulo XXI para permitir um orçamento

Lionístico de 2021-2022

•
•
•
•

COMISSÃO DE TECNOLOGIA
• A Comissão recebeu uma atualização sobre a situação do

•

actualizado e as actualizações para solicitação.

• Analisou um prémio de marketing criado para incentivar os

•
•

•
•

•

clubes a reconhecer as realizações em marketing. A decisão
de avançar com o financiamento deste novo prémio será considerada numa reunião futura.
Analisou e aprovou os planos e financiamento para o patrocínio do Torneio da Parada das Rosas de 2022.
Analisou as actualizações sobre programas de marca e visibilidade, incluindo média social, melhorias no site, campanha
publicitária global, programas de relações públicas, pilotos de
PSA e centro de vídeos.
Analisou o esboço de actualizações do protocolo. A Comissão
encaminhará o assunto para o Comitê de Planeamento de
Longo Prazo, para revisão e comentários.
Analisou os planos para adicionar o “nepalês” como idioma
oficial de Lions Clubs International. Aprovou uma alteração na
lista de idiomas observada no Capítulo XX., Parágrafo J., Seção
1. do Manual de Normas da Administração para incluir o “nepalês” como idioma oficial de Lions Clubs International.
Analisou o Capítulo XIX das Normas da Administração para
alterar a tabela de prémios para esclarecer a função do Conselho de Curadores de LCIF como revisor dos candidatos ao
Prémio Humanitário da LCIF.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
DO QUADRO ASSOCIATIVO

•

•

•

•

•

• Decidiu descontinuar o programa piloto “Envolva um Veterano” em 30 de junho de 2021.

• Aprovou a Abordagem Global do Quadro Associativo para

apoiar o desenvolvimento do quadro associativo globalmente.

• Aprovou o programa “Vamos nos Filiar Juntos” como uma

nova iniciativa de programa.
• Recolocou o financiamento do Subsídio para Desenvolvimento
do Quadro Associativo, transferindo US$ 5.000 da AJ I para a
AJ VII.
• Atualizou o texto no Capítulo III para permitir que os Representantes Leo-Lion junto à Administração participem de vários
Fóruns Leo.

o número de pessoas atendidas, o número de atividades de
serviço e a percentagem de relatórios de serviços dos clubes.
Recebeu uma atualização sobre os eventos de defesa de causas, incluindo o Dia do Lions junto à Organização das Nações
Unidas e o Dia do Lions no Capitólio, ambos realizados virtualmente este ano.
Discutiu melhorias para o programa de Lions Nomeados Representantes junto às Nações Unidas.
Recebeu uma atualização sobre a parceria de LCI com a Associação de Especialistas em Instrução e Tratamento da Diabetes.
Recebeu uma atualização sobre todos os programas de serviço e discutiu os comentários dos assessores de Acampamentos e Intercâmbios Juvenis.
Discutiu os aprimoramentos para o Prémio de Serviços a Bondade Importa.

•

apoio à próxima convenção virtual A Comissão revisou as próximas etapas e solicitou que os funcionários fornecessem actualizações frequentes sobre o progresso.
A Comissão também foi actualizada sobre a situação do planeamento para uma eleição virtual. A Comissão teve a oportunidade de testar com sucesso o sistema de votação eletrónica e aprovou o seu uso para a eleição internacional.
A Comissão analisou o esboço do Plano Estratégico de Lions
International e ficou satisfeita com a abrangência e os detalhes. Além disso, a comissão discutiu especificamente o
impacto do plano estratégico na Divisão de Tecnologia e as
prioridades planeadas e aguarda actualizações sobre as solicitações adicionais que possam surgir.
A Comissão teve uma discussão abrangente sobre iniciativas
de produtos. Discutiu a necessidade de melhorar a adopção
dos produtos digitais e instruiu os funcionários a continuarem
seus esforços em conjunto com Marketing e Equipe Global de
Ação (GAT) para identificar maneiras de aumentar a consciencialização dos associados sobre os produtos.
A Comissão analisou as atualizações da Comissão de Atividades de Serviço sobre dados dos relatórios de serviço. Solicitou
uma reunião com a Comissão de Atividades de Serviço numa
próxima reunião da administração para discutir maneiras de
melhorar os dados de serviço, incluindo indicadores dinâmicos
com base na atividade.
A Comissão recebeu actualizações sobre iniciativas de privacidade e medidas em andamento relacionadas com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR). A Comissão aprova as iniciativas de segurança e privacidade planeadas para os
próximos três a seis meses.
A Comissão analisou a projecção orçamental do terceiro trimestre de 2020-2021 e o orçamento proposto para a Divisão
de Tecnologia no ano Lionístico de 2021-2022. A Comissão
observou que houve uma variação negativa entre os valores
efetivos de 2019 e o orçamento de 2021-2022; no entanto, ficou satisfeita com a explicação fornecida pelos funcionários
sobre os factores que contribuíram para a variação.
A Comissão analisou o orçamento de 2021-2022 para Materiais
para Clubes e Comércio Eletrónico. O orçamento teve uma
variação positiva em relação aos valores efetcivos de 2019, o
que foi atribuído a ajustes feitos na alocação da sede. A comissão concordou com os planos de lançar uma nova loja de
comércio eletrónico para o Japão, actualmente planeada para
o quarto trimestre.

INTERNACIONAL

INTERNACIONAL

REUNIÃO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNACIONAL
SUMÁRIO EXECUTIVO

entre as semanas de 19 de abril a 6 de junho de 2021 e o Dia 4
do Seminário, que ocorrerá em 25 de junho de 2021.
• Aprovou a proposta de cronograma de institutos de liderança
para 2021-2022.
• Incentivou o Distrito Múltiplo 11 (Michigan, EUA) a continuar
a ser piloto por mais um ano para refinar o seu processo de
apoio e prestação de contas para os coordenadores da GAT.

INTERNACIONAL
Por Katya Cengel

Fotos de Bill Irwin
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NOVA ZELÂNDIA

DEIXANDO TUDO
PARA TRÁS

POR UM DIA, AS FAMÍLIAS DE VÍTIMAS DE ATAQUE A TIROS NA NOVA ZELÂNDIA
PODEM SER ELAS MESMAS NOVAMENTE
Liz McMillan estava num evento comunitário no distrito de Ashburton, Nova
Zelândia, a cerca de uma hora de carro de
Christchurch, quando ouviu a notícia. Um
supremacista branco atacou fiéis muçulmanos em duas mesquitas na segunda maior
cidade da Nova Zelândia, Christchurch, na
Ilha do Sul, matando 51 pessoas e ferindo dezenas de outras. O atirador, Brenton
Tarrant, dirigia-se a uma terceira mesquita
quando foi preso. Essa mesquita ficava em
Ashburton.
“Foi algo que ninguém esperava que
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acontecesse na Nova Zelândia, muito menos na Ilha do Sul”, disse McMillan, que tem
vários cargos de governo em Ashburton,
incluindo o de vice-prefeito.
O tiroteio de 15 de Março de 2019 não
foi a primeira grande tragédia a atingir a região na década de 2010. Em 4 de setembro
de 2010, um terramoto de 7,1 em Christchurch causou grandes danos e inúmeras
réplicas, incluindo um terramoto de 6,3 em
22 de fevereiro de 2011, que provocou185
mortos e cerca de 170.000 edifícios danificados ou destruídos. Em menos de uma

década, a região de Canterbury, onde Christchurch e Ashburton ficam, experimentou
o pior desastre natural e o pior tiroteio em
massa da sua história recente.
A tragédia tornava-se uma marca registada de Canterbury.
No entanto, o infortúnio não é tudo pelo
que a região e o país podem ser conhecidos - eles também têm muitos Lions. De
acordo com Te Ara, The Encyclopedia of
New Zealand, os Lions são o maior grupo
de serviço na Nova Zelândia. E entre os
Lions clubes da Nova Zelândia, o Methven

Lions Club, em Ashburton, é um dos maiores,
com 75 sócios.
“Os Lions são muito importantes aqui,
provavelmente porque toda a gente conhece
alguém que é sócio de um Clube Lion”, disse
McMillan.
Quando ela ouviu que os membros do
Clube Methven estavam a prestar auxílio às
vítimas dos ataques às Mesquitas, ela não
se surpreendeu. Eles fizeram o mesmo a
seguir ao terramoto.
“Faz parte da sua natureza fazer isso”,
diz McMillan.
Mac McElwain, sócio do clube, explica que
morar num país com apenas cinco milhões
de habitantes, levava cada um sentir que
fazia parte do acontecimento embora não

fizesse”. O Lions Clube Methven queria que
a comunidade muçulmana, que representa
cerca de apenas cerca de 1% da população
ou cerca de 60.000 pessoas, soubesse que
era apoiada.
“Não somos nós”, diz o Lion McElwain,
um fazendeiro reformado de 73 anos e publicitário, referindo-se ao crime de ódio. “Não é
o que fazemos.”
Em vez disso, o que eles fizeram foi doar
dinheiro às vítimas do tiroteio. McElwain
não queria que o dinheiro fosse para uma
grande organização com grandes objectivos
e obstáculos ainda maiores para chegar às
vítimas. Ele queria apoiar uma organização
mais pequena que trabalhasse no local todos
os dias. Na recém-formada NZ Gifts of Love

and Strength, ele encontrou o que procurava.
Vicki-Anne Parker criou uma instituição
de caridade para fornecer pacotes de cuidados e apoio às vítimas dos tiros na mesquita
e às suas famílias. Quando o pai de uma das
vítimas veio da Turquia para visitar o seu
filho, Parker percebeu que o homem não tinha
roupas de inverno e forneceu-lhas. Levava
comida para o hospital e pacotes de cuidados para as casas. Ela usou o dinheiro que o
Lions Clube Methven lhe deu para comprar um
frigorífico comercial e uma geladeira comercial para armazenar todos os alimentos que
eram doados à comunidade. Em dada altura
perguntou a McElwain se os Lions poderiam
fazer outra coisa.
Tendo perdido a sua casa, o seu noivo
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ram McElwain. O criador de ovinos e bovinos
reformado não é apenas bom a tomar iniciativas, mas também em seguir em frente,
diz Rackham. Com suas respostas é fácil
ver o publicitário que há em McElwain. O
seu cabelo grisalho à altura dos ombros
torna difícil ver o fazendeiro tradicional.
Mas os dois estão lá, assim como o duplo
status de McElwain como um novato e um
veterano. McElwain deixou a área após os
terramotos, mas voltou quando se aposentou há quatro ou cinco anos. De volta
a Methven, ele queria servir à comunidade
e conhecê-la melhor.
“Então, entrei para o Lions Clube e fiz
75 novos amigos”, diz ele.
Foi a um desses amigos que McElwain
pediu ajuda depois de aceitar o pedido de
Parker para mostrar às vítimas um dia em
Methven. Parker disse a McElwain que os
sobreviventes da mesquita Linwood com
a qual ela estava a trabalhar sentiam-se
presos. McElwain concordou que uma viagem no país seria uma boa fuga para eles.
Porém só depois pensou: “Caramba, como
vamos fazer isso?”
Foi então que falou com Francis de
“Frank” Royston. Imigrante irlandês, Royston filiou-se no clube de Methven há 27
anos, pouco depois de chegar à Nova Zelândia com a sua esposa Kiwi e os três filhos.

Um homem grande - “mais ou menos do
tamanho dum urso” de acordo com McElwain - Royston tem uma natureza gentil e
talento para fazer as crianças se abrirem.
Ele também conhece muitas pessoas da
comunidade, pessoas com quem conversou
para ajudar na visita. Enquanto os Lions
organizavam o dia, os cidadãos de Methven
tornaram isso possível. O autocarro que os
Lions usaram para ir buscar os membros
da mesquita Linwood foi emprestado sem
nenhum custo, além do combustível. O mesmo aconteceu com o passeio de barco no
rio Rakaia.
O passeio de barco foi a primeira coisa
que fizeram no sábado, 17 de abril, apenas
um mês depois do ataque. Também foi o
mais popular entre o grupo de cerca de 30
pessoas da mesquita com idade entre 10 e
67 anos. Enquanto o motorista do barco subia o rio, McElwain lembra-se das crianças
e de seus cuidadores gritando de alegria.
A maioria dos passageiros molhou-se, mas
eles pareciam não se importar. Quando a
viagem terminou, uma mulher mais velha
aproximou-se de Parker. “Posso ir uma segunda vez?” Perguntou. “Este é o melhor
dia de que me lembro na vida.”
O ex-Linwood Iman Ibrahim Abdelhalim diz que os participantes voltaram a
Christchurch com atitudes positivas e só
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e vários amigos no terramoto de 2011,
Parker sabia como era importante para os
sobreviventes do trauma poderem deixar
tudo para trás, mesmo que fosse apenas
por algumas horas.
“Você é levado para longe de olhares
indiscretos”, diz ela. “Pode rir. Pode chorar.
Pode ser você mesmo. Você pode ser até
um idiota sem ser julgado. ”
Isso não foi possível em Christchurch,
onde os jornalistas seguiam Parker até às
casas das vítimas. Mas em Methven, o que
McElwain chama de “pequena cidade do
interior” com cerca de 1.800 habitantes,
Parker viu uma oportunidade. Perto o suficiente de Christchurch para ser facilmente
acessível, Methven é conhecida pela sua
hospitalidade, a sua montanha - e os seus
Lions. Foi o Lions Clube Methven que ajudou a transformar o Monte vizinho, Hutt,
numa popular estação de esqui em 1970,
financiando um estudo de viabilidade. Mais
recentemente, o clube ajudou McMillan a
construir uma pista de skate.
“Eles são uma parte muito importante
de nossa comunidade”, diz McMillan. “Para
mim, eles são o tipo certo de pessoas, se
você quiser que algo seja feito.”
Quando os próprios Lions de Methven
querem que algo seja feito, o ex-presidente
imediato Gary Rackham diz que eles procu-

tinham coisas boas a dizer sobre o dia. Para
Abdelhalim, o primeiro capelão muçulmano da
Universidade de Canterbury, o passeio proporcionou exatamente o que ele tem tentado
fazer pela sua comunidade, uma oportunidade
de avançar em vez de retroceder.
Muitas das crianças perderam os pais
nos ataques. As mães ficaram sem o apoio
emocional e financeiro dos seus maridos.
Ajudá-los a recuperar para poderem voltar à
vida normal tem sido muito, muito difícil, diz
Abdelhalim, que há 20 anos ensina árabe e o
Alcorão a jovens.
Os Lions ensinaram-lhes diferentes tradições: como fazer pikelets, várias vezes
descritos como mini panquecas, crumpets,
drop scones e biscoitos macios. Em seguida, levaram o grupo à tosquia de ovelhas.
Segundo Abdelhalim, muitas das crianças
nunca tinham estado numa fazenda.
Para fazendeiros como Royston e McElwain, ordenhar uma vaca ou observar os
cães a pastorear ovelhas é uma experiência
diária. Royston, que tem quase 70 anos, ficou
surpreso ao ver que as crianças estavam
tão fascinadas com as ovelhas quanto com
a tosquia propriamente dita. Outra novidade
para muitas das crianças foi andar a cavalo.
Eles estavam a ver coisas novas, diz
McElwain, mas já tinham visto coisas que
ninguém deveria ver. O atirador não apenas
abriu fogo contra fiéis em duas mesquitas,
mas também transmitiu ao vivo os ataques.
O juiz de condenação Cameron Mander descreveu o acto como “desumano” e o atirador
como um dos piores assassinos. Os tiroteios

deixaram os sobreviventes traumatizados,
diz Royston.
“Fechado, como flores”, diz McElwain.
“Durante o dia, eles abriram-se e começaram
a sorrir. Tornaram-se crianças novamente. ”
Essa transformação impressionou tanto
o Distrito 202J do Lions que eles premiaram
o clube como o Melhor Projecto do AL.. Os
ataques chocaram profundamente o país,
escreveu a governadora do Distrito 202J,
Ella Buston. O tiroteio resultou em leis mais
rígidas sobre armas de fogo na Nova Zelândia.
“O Lions Clube Methven organizou o
dia para dar às crianças e cuidadores uma
oportunidade de tentar colocar os eventos
daquele dia horrível e as consequências de
lado por algum tempo”, escreveu Buston.
No final do dia, ficou claro que sim. Depois
do chá e da pizza num bar, o grupo embarcou

no autocarro de volta para Christchurch. Na
viagem um grupo de meninos tomou conta
do sistema sonoro e cantou a música pop “I
Believe I Can Fly” de R. Kelly durante todo
o caminho de volta para Christchurch. “Foi
realmente emocionante”, diz Parker.
Parker passou a trabalhar com outras
comunidades, mas Abdelhalim diz que outras organizações continuam a ajudá-los.
O dia 15 de março não afectou apenas os
muçulmanos, afectou toda a Nova Zelândia.
Antes de agosto de 2020, quando o atirador
da mesquita, Brenton Tarrant, foi condenado
à prisão perpétua sem liberdade condicional,
a sentença nunca havia sido usada no país.
Abdelhalim diz que há Nova Zelândia antes de
15 de março e Nova Zelândia depois. Aquele
dia mudou tudo, mas é um dia no qual ele
tenta não se lembrar.
“Não podemos mudar nada do que aconteceu no dia 15, mas podemos mudar tudo
no futuro”, diz Abdelhalim.
O dia em que todos querem pensar agora
é o dia em Methven. Quando Parker encontra
membros da comunidade, ela diz que eles ainda falam sobre “o melhor dia que já tiveram”.
Quanto a McElwain e os outros Lions, não
voltaram a ver os seus visitantes novamente
e isso está OK para eles.
Para McElwain, o fato da sua pequena cidade se ter reunido para ajudar pessoas que
eles nunca conheceram e que nunca mais encontrariam foi o que tornou o dia tão especial.
“Acreditávamos que era apenas um momento no tempo”, diz McElwain. “Uma coisa
única que não devemos tentar repetir.”

ENTREVISTA

> INTERNACIONAL
ENTREVISTA

ENTREVISTA CARLOS MANITTO TORRES

PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE GOVERNADORES (CNG) AL 2020/2021

“Uma visão nacional
do Lionismo Português”
Carlos Torres, presidente do Conselho Nacional de Governadores, em entrevista
à Lion, faz um “balanço positivo” do mandato que agora termina, considerando
que, não obstante o contexto pandémico vivido, os Lions continuaram a servir as
suas comunidades e mantiveram-se ligados através dos meios alternativos de
comunicação. O exercício do cargo de presidente do CNG permitiu-me ter “uma
visão nacional do Lionismo português”, afirmou.

Por Henrique Matos
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Que balanço faz do Ano
Lionístico que agora termina e do seu mandato como
presidente do CNG?
Faço um balanço positivo
do AL 2020-2021, não obstante
as regras de saúde pública na
prevenção da disseminação da
pandemia de Covid 19, os Lions
serviram as suas comunidades
em segurança, comunicaram
em são companheirismo através de vídeo-conferências e
webinares.

LEOS

CLUBES

A maior parte do
seu mandato foi vivido num contexto de
confinamento e de
afastamento social
que afectou tudo e
todos. Ainda assim
conseguiu cumprir
todos os objetivos
que se tinha proposto realizar?
Sim, melhorámos a comunicação entre
os Lions e os
Leos, através
da equipa GLT,
organizamos

12

MAIO | JUNHO | 2021

várias formações Lionísticas
das quais destaco a preparação dos vice-governadores, e
dos novos companheiros (ELLI).
Tivemos ainda através de Webinares formação Lionística diversa para todos os companheiros
que a desejaram.
Das diversas actividades
desenvolvidas pelo Distrito
Múltiplo 115 quer falar-nos
daquela ou daquelas que
considera mais emblemáticas? O que mais o marcou no
exercício do seu mandato?
Fizemos as comemorações
do dia do nosso Fundador Melvin
Jones, do dia Mundial da Diabetes, a Convenção Nacional do
DM 115, através da internet,
mantendo assim a segurança
pessoal que a pandemia nos
impõe.
Realizámos os Concursos
Lions de Literatura e Música,
entregámos duas bolsas de Investigação em Cancro Infantil,
em cerimónia organizada pelo
L.C. de Cantanhede.
Procedemos a nomeação
dos novos dirigentes da Fundação Lions de Portugal, através

dos novos Curadores escolhidos
pelos Governadores. Representámos o DM 115, no Fórum Lions
do Observatório do Mediterrâneo
e no Fórum Lion Luso-brasileiro.
Apoiamos o DM Leo no Programa
Reabilita.
Já desempenhou diversos
outros cargos no Movimento.
Gostou desta experiência?
Sim, foi muito gratificante.
Permitiu-me ter uma visão nacional do Lionismo português,
Estar presente em inúmeras
conferencias on-line organizadas por clubes Lions do norte
ao sul do País.
O desempenho do cargo
de presidente do Conselho
Nacional de Governadores
alterou de alguma maneira
a sua visão em relação ao

Movimento Lion?
Sim, a possibilidade de realização de atividades a nível nacional, como foi o caso da angariação de bolsas de investigação
sobre Cancro Infantil.
Gostaríamos de saber
como vê o futuro e o crescimento do Movimento Lion em
Portugal e no Mundo?
Vejo o crescimento do movimento Lions Mundial com muito
optimismo, neste ano lionístico já
aumentámos o número de companheiros em mais de 20 000. No entanto, a nível nacional o panorama
não é tão brilhante, pois embora
o D115CN espere acabar o Ano
Lionístico com um saldo positivo
de novos sócios, no D115CS houve
uma grande perca de companheiros, difícil de recuperar até ao final
do ano.

Quer deixar uma mensagem de final de mandato aos
Clubes e aos Lions e Leos do
Distrito Múltiplo?
Sim dizer-lhes que continuem a Servir com Muito Amor e
em segurança. Mantenham uma
boa comunicação entre Lions-Leos e outras associações de
Serviço Local. Engrandeçam ainda mais o Movimento Lion.

AUMENTAR
O NÚMERO
DE CLUBES E
REJUVENESCER A
MÉDIA DE IDADE
DOS SÓCIOS
Parece-lhe ter havido alguma coisa que poderia ter

corrido melhor ou que poderia
talvez ter sido feito de maneira diferente?
Se houvesse um melhor
conhecimento dos problemas
de alguns clubes Lions, talvez
se pudesse ter actuado proactivamente, evitando o seu encerramento e a perda de companheiros.
Que objectivos para o seu
mandato não concretizou? O
que mais gostaria de ter feito
e não fez?
Gostaria de ter aumentado
mais a dimensão do Distrito
Múltiplo 115, com a criação de
novos clubes e o aumento de
novos companheiros, de modo
a aumentar não apenas o número
de clubes e de sócios mas também de rejuvenescer a média das
idades dos nossos lions.

A Associação de Solidariedade Inter-Lions do DM115 de Lions Clubes, é uma Instituição
com 37 anos de existência e, tendo começado com a designação de MÚTUA, foi criada
com base no espírito solidário dos Lions para com o seu semelhante, tal como disse
Melvin Jones,
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“Ninguém pode ir muito longe
se não fizer algo pelo seu semelhante”

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
E ELEITORAL DOS NOVOS CORPOS SOCIAIS
A Associação de Solidariedade Inter-Lions reuniu no passado
dia 8 de maio em Pombal, a sua Assembleia-Geral presidida pelo
Presidente da Mesa José Neiva Santos, aproveitando o aliviar das
restrições de combate à pandemia da Covid19 que impediram,
até agora, a realização de reuniões sociais.
Após a saudação às Bandeiras, foram analisados e discutidos
o Plano de Ação e Orçamento para o corrente ano de 2021, com parecer favorável do Conselho Fiscal, e aprovados por unanimidade.
Esse plano procura relançar e atrair mais associados para
a Associação, tornando mais conhecido o seu pendor solidário,
estando planeadas algumas atividades, como um almoço solidário, a realizar na Mealhada no dia 19 de junho.
Igualmente foi apreciado o Relatório e Contas do Ano de
2020, com Parecer favorável do Conselho Fiscal, tendo sido as
questões suscitadas totalmente esclarecidas e, aprovado por
unanimidade todos os documentos em apreciação, incluindo
dois votos de louvor à Direção pelo excelente trabalho realizado.
Seguiu-se a Assembleia Eleitoral para eleição dos novos
membros dos Corpos Sociais para o biénio 2021 e 2022.
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Recebida a lista candidata e apresentada pelo Presidente
da Direção, a mesma foi submetida a sufrágio e eleita pelos
associados presentes, a qual integra os seguintes associados:
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente
Nuno Alexandre Cabral Ferrão (LC Montijo)
1º Secretário
Aureliano Cabral Soares (LC Oliveira de Azeméis)
2º Secretário
António Jorge Varela Simões Monteiro (LC Lisboa-Mater)
DIRECÇÃO
Presidente
Jorge Soares Ferreira (LC Oeiras-Tejo)
Vice-Presidente
Avelino Neves António (LC Marquês de Pombal)
Secretária
Maria Aida Mendes Tavares Ferreira (LC Oeiras-Tejo)

Tesoureiro
José Arlindo dos Santos (LC Lisboa-Belém)
Vogal
António Augusto Clemente Ramos (LC Lisboa-Belém)
CONSELHO FISCAL
Presidente
Joaquim Patrício da Silva (LC Lisboa-Norte)
Vogal
José Luís Sousa Veigas (LC Seixal-Miratejo)
Vogal
José Armando Dias Ferrinha (LC Matosinhos)

Após a eleição, foi dada posse aos membros eleitos pelo Presidente da Mesa, aos quais felicitou desejando as maiores felicidades
para o seu mandato e reconhecendo o inexcedível trabalho dos
membros cessantes.
Pelos empossados, o Presidente da Direcção agradeceu em nome
de todos, as palavras do Presidente da Mesa relevando o excelente
trabalho realizado pela Mesa e Conselho Fiscal cessantes e o apoio
inestimável sempre deles recebido pela Direcção, fazendo votos que
este espírito de entreajuda solidária, perdure no futuro.
PCC Jorge Ferreira
Presidente da Direcção
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PCC Américo Ribeiro Presidente do CPG

APENAS UM PENSAMENTO…

NAS COMEMORAÇÕES DOS 25 ANOS DO C.P.G.
O Movimento Lion é, indubitavelmente, uma grande oportunidade para experienciar a verdadeira caridade, ato humanitário de
referência, em que se toca, muitas vezes, o coração desfavorecido
e desconhecido, visando alegrá-lo e oferecer-lhe algum sorriso…
Um dos principais objetivos!
O Projeto Lion é possibilidade pluridimensional de se construir
o Bem e deixar marca indelével naquele património pessoal e
coletivo, que, por ser imaterial, tem valor inestimável, podendo,
apenas, ser validado e reconhecido pelos sentimentos, que lhe
estão, intrinsecamente, adjuntos.
A Dinâmica Lion abre horizontes à sementeira de amigos, onde
a colheita de benefícios, sustentados na genuína amizade, fazem
brotar momentos valiosos e inesquecíveis de doação, de partilha,
de interação, de convívio, de descontração e até de crescimento
multifacetado.
Todo este importante e amplo legado só é possível e merecido
numa orientação e regulação centradas nos valores e princípios, que
o próprio Projeto preconiza e incentiva: companheirismo, sinceridade, respeito, transparência, verticalidade, honestidade, lisura, rigor,
cumprimento, compromisso, responsabilidade, magnanimidade,
lealdade, solidariedade, concórdia…
Estes Pilares são fundamentais para que nunca surjam
o erro destruidor, o desmoronamento, o banalizar, o desacreditar, o desmoralizar e, até, o
questionamento inquietante.
Cabe a todos nós, Lions,
a responsabilização de fazer
exemplo e incentivar elementos
com perfil adequado a assumirem os diferentes serviços e
funções, pessoas capazes de
desempenhar a sua missão
com equidade, competência e,
tanto quanto possível, tendo
como foco os paradigmas, que
clarificam, exortam, vinculam
e permitem alcançar as metas
desejadas nas diferentes ver-
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tentes.
Felizmente que há, no conjunto, muitas mulheres e muitos
homens com essas qualidades, com esses atributos, pois Lions
são pessoas especiais, cujas motivações grandiosas os fizeram
pertencer a uma Associação Distinta, que compartilha serviço, em
formato de missão, para minimizar problemas e marcar presença
de amor.

O CÍRCULO DE PAST GOVERNADORES
(C.P.G.) CELEBRA 25 ANOS
DE EXISTÊNCIA.
Naturalmente que este facto conduz a celebração e, consequente agradecimento, gerando alegria em todos e fazendo reviver
momentos preciosos nas memórias pessoais de cada Lion.
Para assinalar o evento, a Direção deste órgão decidiu mandar
executar uma pequena, mas significativa peça escultórica para
oferecer aos Lions Fundadores, devidamente personalizada, como
prova da sua iniciativa, entrega e causa nobre.
A criação artística em acrílico cristal e gravada a laser
representa, na sua essência, o
movimento, a dinâmica, a germinação e as repercussões férteis e felizes desse movimento
incessante e crescente!
A todos as Companheiras e
Companheiros Fundadores do
CPG, os nossos mais expressivos e gratos parabéns!
Vivemos num país e num
mundo, onde as mutações e
as exigências são, cada vez,
maiores e mais rebuscadas…
Então, a Ação Lion pode e deve
ser um foco de luz para reforçar e revitalizar a alegria da
Humanidade!

“A pandemia veio provar o quão
importante e critico é o Serviço
que os Lions prestam nas suas
comunidades e o seu contributo
para criarmos o futuro”
Carlos Ferreira, Governador do Distrito 115 Centro Norte, em entrevista à Lion, disse-nos que
apesar de todas as limitações, obstáculos, incertezas e mudanças, faz um “balanço positivo”
do Ano Lionístico que agora termina. O novo paradigma, a crise COVID-19, obrigou à definição
de novos objectivos e estratégias, foi preciso repensar muitas coisas e à definição de novos
objectivos e estratégias, considerou.

Por Henrique Matos

Que balanço faz do Ano
Lionístico que agora termina e do seu mandato como
Governador do Distrito?
Faço um balanço positivo,
apesar de todas as limitações,
obstáculos, incertezas e mudanças.
O tempo que vivemos fez-nos
repensar muitas coisas… muitas atividades ficam por realizar,
muitos projetos ficam na prateleira, muitos sonhos ficam por
sonhar… mas nós somos LIONS e
não é uma pandemia que nos derrota, muito pelo contrário, trouxe
vitórias sobre novos desafios que
nos foram sendo apresentados.
Mantivemos o espírito de liderança lionístico e o Lema AGIR
| UNIR | CRIAR foi implementado, de uma outra forma, mas
considero que também eficaz e
com grande adesão dos Clubes
e membros deste fantástico
Distrito:
AGIR | Cultivámos a união,
preservamos a serenidade e fizemos acontecer
UNIR | Juntos superámos

adversidades, em equipa, descobrimos do que somos capazes
CRIAR | Descobrimos do que
somos capazes e de como podemos potenciar o futuro.

AOS NOVOS
DESAFIOS,
OS LIONS
RESPONDERAM
COMO SEMPRE
FAZEM, COM
GENEROSIDADE E
SEM PEDIR NADA
EM TROCA
A quase totalidade do seu
mandato de Governador foi
vivido num contexto de confinamento e de afastamento
social que afectou tudo e todos. Ainda assim conseguiu
cumprir todos os objectivos
que se tinha proposto realizar?

ENTREVISTA

> INTERNACIONAL

CIRCULO DE PAST-GOVERNADORES

ENTREVISTA CARLOS FERREIRA GOVERNADOR DO DISTRITO LION 115 CENTRO NORTE AL 2020/2021

Ficaram objectivos por
concretizar? O que mais
gostaria de ter feito e não
fez?
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projeção, alcance e ajuda em diversas áreas como sendo o Prémio Literário, o Grande Prémio da
Música, as Bolsas de Investigação
Médica na área do Cancro Infantil,
não esquecendo os concursos do
Cartaz e Texto da Paz.
E estou certo de que o
Governador Eleito, Angelino
Ferreira, dará continuidade a
este sucesso e criará outros
Projetos a par dos Projetos
que receberá como “herança”.
Estarei como este ano, ao seu
lado, disponível para ajudar o
nosso movimento.

Quanto aos objetivos/desafios tudo o que estava pensado
teve de ser reequacionado. A
crise da COVID-19 e o novo paradigma obrigou à definição de
novos objetivos e estratégias.
Destaco três grandes projetos de alcance internacional
previstos para este ano lionístico, mas que apenas foram
adiados.
De todas as actividades
desenvolvidas pelo Distrito quer falar-nos daquela
ou daquelas que considera
mais emblemáticas? O que
mais o marcou no exercício
do seu mandato?
No âmbito da área de foco
Cancro Infantil, os projetos “LUCAS vai a jogo” e “Máscaras pela
Paz”, que não apenas aumentou
a capacidade de novas formas
de angariação de fundos, mas
permitiram um alcance nunca
antes atingido.
A nível organizacional, o
ciclo de webinars “5 áreas – 5
seminários” promovido pelos
Clubes da Divisão 8 – Águeda,
Santa Joana Princesa, Ílhavo,
Vagos e Bairrada – liderados
pela Presidente de Divisão Isabel Oliva-Teles. Com oradores de

excelência, foram abordadas as
cinco áreas de foco, com grandes referências ao excelente
trabalho desenvolvido pelos
Lions mas também o quanto
ainda podemos melhorar.
Não posso deixar de referir
ainda o “Fórum Luso-Brasileiro”
que se transformou no “Fórum
Lions nos Países de Língua Portuguesa”, há muito adiado, e
cuja jornada foi iniciada por convite da PCC Tiete Santos Costa,
para organização conjunta deste Fórum e que foi um sucesso
resultante de um estreitar de
ligações já fortes entre estas
duas nações de Lions.
A destacar também a estreita ligação e interação com
os Leos, que foi uma continuidade desde que sou Lion mas que
saiu reforçada enquanto desempenhava o cargo de Governador.
A destacar a naturalidade com
que participávamos em atividades Lions/Leos e a grande
novidade a nível internacional, a
integração dos Leos nas ações
de formação, sendo o curso ELLI
que se realizou em junho no
Porto, sido o primeiro em que
tal aconteceu a nível mundial e
com estrondosas repercussões
que se irão sentir no próximo

ano lionístico.
A destacar ainda a selecção do D115 CN como projeto
piloto a par de 15 distritos da
europa de entre um total de
9.708 distritos europeus. Este
projeto denominado “GMA - Global Membership Approach”, ou
seja, “Abordagem Global do
Quadro Associativo” consiste
na implementação de um trabalho com base em objetivos:
rejuvenescimento dos distritos
com novos clubes, revitalizar os
clubes com novos associados e
voltar a motivar os associados
com companheirismo e serviço de destaque. Há ainda um
quarto objetivo que consiste no
incentivo à formação e suporte
aos líderes Lions. E claramente
e objetivamente tais objetivos
começaram a ser já alcançados
com projetos como “L.U.C.A.S.
vai a jogo”, “máscaras pela Paz”
e os muitos webinares organizados ao nível de Distrito, Divisão e Clube alcançando um
público bem mais vasto que os
Lions e reforçando as ligações
do nosso trabalho em rede com
os nossos parceiros, dando a
perceber o alcance a gratidão
pelas Entidades e comunidades
objeto do nosso serviço.

A ENTRADA DE
MAIS DE 70
NOVOS SÓCIOS
NO DISTRITO
Parece-lhe ter havido alguma coisa que poderia ter
corrido melhor ou que poderia
talvez ter sido feito de maneira diferente?
Apesar de se ter conseguido
manter o número de associados
e repor algumas baixas maioritariamente por morte, que é sempre muito penoso para a família
Lionística, com a entrada de mais
de 70 novos sócios, não foi possível a criação de novos núcleos e
novos clubes. A criação de novas
estruturas é um esforço que exige
a presença física para que, desde
o início, possuam as bases necessárias para o sucesso. E tal não
foi sendo possível devido às restrições impostas pela pandemia.
Mas sempre defendi que
há sempre lugar e espaço para
a melhoria. Os companheiros
Lions do Distrito Centro/Norte
são aqueles que melhor saberão
responder a esta questão.

Já desempenhou diversos
cargos no Movimento. Gostou
desta experiência?
Fui Presidente e Tesoureiro
de Clube, Conselheiro Leo, Presidente de Divisão e Região. O cargo de Governador, foi para mim,
um novo desafio na continuidade dos cargos que tenho vindo
a assumir. E sempre agradeço a
motivação que um novo cargo ou
responsabilidade me coloca. Faz
com que me mantenha em continua evolução e aprendizagem.

CULTIVAR A
AMIZADE COMO
UM FIM E NÃO
COMO UM MEIO
O exercício do cargo de
Governador de Distrito alterou de alguma maneira a
visão que antes tinha em
relação ao Movimento Lion.
Não!
Mas estreitou os laços de
amizade e companheirismo. E
reforçou a crença que os companheiros do Centro/Norte são
unidos numa só missão, genero-

sos nos elogios, sabem cultivar
a amizade como um fim e não
como um meio e efetivamente
dedicam desinteressadamente,
o seu tempo, o seu trabalho e os
seus recursos.
Continuo a acreditar que somos pessoas de bem. Generosas,
de boa índole e elevado carater
e que somos capazes de mudar
o mundo, um passo de cada vez,
projeto a projeto, atividade em
atividade.
Vê com optimismo o futuro e o crescimento do Movimento Lion em Portugal e
no Mundo?
Sim!
Prova disso é a entrada de
mais de 70 novos membros neste
ano lionístico no Distrito Centro/
Norte apesar das vicissitudes e
o crescimento na ordem 3,5%
a nível mundial destacando-se
zonas geográficas como sendo
a CA6-ISAME com taxa superior
a 12% e CA8 8%
A nível europeu, destaco o
tremendo alcance de programas
como o Lions Quest em estreita
ligação com a ONU.
A nível nacional a tremenda

UMA HONRA E
UM PRIVILÉGIO
SERVIR COMO
GOVERNADOR
Quer deixar uma mensagem de final de mandato aos
Clubes e aos Lions e Leos do
Distrito Centro Norte?
Foi uma honra e um privilégio
servir como Governador..
Não posso deixar de expressar um profundo respeito por todos os Lions e Leos que, como
eu, aceitaram o compromisso de
Servir e, neste ano lionístico, fazer um maior sacrifício pessoal
para ajudar as suas comunidades
e o movimento lionístico. Como
tenho vindo a expressar, o Governador é o espelho do trabalho e
dedicação dos Clubes e dos seus
membros, e sem qualquer dúvida que orgulho tenho no nosso
Distrito!
A todos e a cada um dos
membros do Gabinete que aceitaram o desafio de me acompanhar, o meu profundo respeito
e MUITO OBRIGADO. Em equipa,
descobrimos do que somos capazes e de como podemos transformar o futuro.
Bem-hajam!
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Infelizmente não! Sei que tinha objectivos ambiciosos para
a época que vivemos, pois foram feitos antes da pandemia,
e efetivamente envolviam projetos de grande alcance e tão
complexos que havia dois anos
que os organizava, envolvendo
outras Entidades nacionais e
internacionais.
Mas o que temos vivido em
resultado da pandemia veio provar o quão importante e critico é
o Serviço que os Lions prestam
nas suas comunidades e o seu
contributo para criarmos o futuro. À face de novos desafios, os
Lions responderam como sempre fazem, com generosidade e
sem pedir nada em troca.
Se antes da pandemia, já
acreditava na importância da
presença e do acompanhamento, face às limitações e
obstáculos à presença física,
reforcei a minha disponibilidade
em estar o mais presente possível, por telemóvel, em sessões
de Clube ou de Divisão virtuais,
por email,... E foi absolutamente avassalador a forma como
os Clubes reponderam a esta
minha disponibilidade. A quase
omnipresença não seria possível sem o acesso e adesão
às plataformas digitais e os
primeiros resultados começaram a verificar-se de forma
mais objetiva a partir do final
do mês de outubro e início do
mês de novembro com os clubes em pleno fulgor com o projeto L.U.C.A.S. e tantas e novas
ideias que iam aumentando em
número e alcance. Nunca esquecerei o quanto se vivenciou e
experienciou Lionísmo durante
este ano.

nortear. Por isso digo-lhe que não.

“Promover a União,
a compreensão, a amizade
e o Companheirismo”

Ficaram objectivos por concretizar?
O que mais gostaria de ter feito e não
fez?
Gostaria de ter podido visitar todos os
clubes, participando assim nas suas vidas
e nas suas iniciativas. Com isso fortalecia o
Companheirismo, a Amizade e lógico o Serviço. É a parte que levo com mais tristeza.

João Campino Barroso em entrevista de final de mandato considera “positivo” o Ano
Lionístico que agora termina. Embora tenha sido um período de tempo muito complicado,
diferente de tudo o que tínhamos vivido até agora, tanto a nível pessoal como lionístico,
mesmo assim, pelas acções desenvolvidas ao longo do ano e pelas parcerias conseguidas o
balanço foi francamente positivo, afirmou.

PARCERIA COM A CASA
PIA. MOBILIÁRIO IPO.
VIDEOCONFERÊNCIAS E
MUSEU MELVIN JONES

GOVERNADOR DO DISTRITO LION 115 CENTRO SUL AL 2020/2021

LEOS

CLUBES

DISTRITO MÚLTIPLO

DISTRITOS

Por Henrique Matos

Que balanço faz do Ano
Lionístico que agora termina e do seu mandato como
Governador do Distrito?
Este AL 2020/21 é ou foi
o mais complicado, diferente e confuso que alguma vez
pensávamos algum dia ter
nas nossas vidas pessoais e
lionísticas. Contudo e mesmo
assim pelo que se foi desenvolvendo ao longo do ano não
só nas parcerias conseguidas
como nas ações que os clubes
foram desenvolvendo, direi que
foi positivo.
A quase totalidade do
seu mandato de Governador
foi vivida num contexto de
confinamento e de afastamento social que afectou
tudo e todos. Ainda assim
conseguiu cumprir todos
os objectivos que se tinha
proposto realizar?
Penso que em Lionismo
nunca se esgotam os objectivos. A Past - Presidente
Internacional Gudrum dizia
com frequência que os Lions
quando chegam ao horizonte
descobrem que para lá, ainda
existe mais trabalho a realizar.
É o pensamento que nos deve
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De todas as actividades desenvolvidas pelo Distrito quer falar-nos daquela ou daquelas que considera mais
emblemáticas? O que mais o marcou no
exercício do seu mandato?
Todas as parcerias levadas a cabo mas
com uma mais importantes. Parceria com
a Casa Pia, que proporciona aos jovens até
aos 12 anos e de famílias mais carenciadas,
a hipótese de, através dos clubes entrarem
na instituição com problemas de visão e gratuitamente saírem de lá a verem bem. Fornecimento de mobiliário para o IPO. Encheu
o coração ver as crianças bem instaladas no
nosso pavilhão Lion.
As 35 videoconferências levadas a cabo pelo
centro sul que abrangeram variadíssimos temas,
conseguindo assim, por
um lado momentos de
companheirismo, por
outro a propagação do
movimento Lion.
Uma outra, inovadora, é só a 1ª a nível Mundial, a criação do Espaço
Museológico Lion Melvin
Jones em Vila de Rei. Um
espaço, criado para todos
nós Lions o podermos
visitar. Já referenciado
como ponto de visita de
Companheiras/os que visitam Portugal.

ENTREVISTA

> INTERNACIONAL
ENTREVISTA

ENTREVISTA JOÃO CAMPINO BARROSO

Parece-lhe ter havido alguma coisa que
poderia ter corrido melhor ou que poderia
talvez ter sido feito de maneira diferente?
Não. Nas circunstâncias deste Ano Lionístico, faria as mesmas coisas.

EXPERIÊNCIA
INESQUECÍVEL
Já desempenhou outros cargos no
Movimento. Gostou desta experiência?
Sim, muitas outras. Sabe que à medida que vamos ocupando outros cargos
vamos aprendendo muito mais da vida do

movimento. É enriquecedor. Uma experiência inesquecível.
O exercício do cargo de Governador
de Distrito alterou de alguma maneira
a visão que antes tinha em relação ao
Movimento Lion.
Não. Enriqueci-me.
Vê com optimismo o futuro e o crescimento do Movimento Lion em Portugal
e no Mundo?
No Mundo sim, claro, a prova é o aumento
de associados no mundo, mesmo debaixo da
Pandemia. Em Portugal, também a outro ritmo. Lento mas com o passo certo.
Como em todos os movimentos.
Saem alguns, entram outros individualmente ou criam clubes é o
normal.
Quer deixar uma mensagem
de final de mandato aos Clubes e
aos Lions e Leos do Distrito Centro Sul?
Tentem promover a União a
compreensão a amizade o Companheirismo Verdadeiro entre primeiro
o Clube depois dessa prática entre
Clubes Vizinhos e estou certo que
logo verão os resultados positivos que isso trás. Afinal é ou não
verdade que andamos todos “ pro
bono “ neste movimento.? Tragam
até vós os Leos, deem-lhes apoio
nos clubes trabalhem com eles.
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52ª CONVENÇÃO NACIONAL DO DISTRITO MÚLTIPLO 115
32as CONVENÇÕES DISTRITAIS
Nas Convenções realizadas em Caldas
da Rainha em 2019, foi aprovada a proposta
de realização das Convenções em Barcelos
no ano seguinte.
Com a situação pandémica que todos
vivemos desde janeiro de 2020, não foi possível realizar essas convenções de forma
presencial, unicamente feitas que foram
as votações das propostas.
Ficou combinado que o LC Barcelos realizaria esse evento no ano seguinte, 2021.
Assim foi, tudo apontava para que as
convenções pudessem ser feitas de forma
presencial. Apesar de a situação estar muito melhor que antes, as Convenções não se
puderam realizar presencialmente, tivemos
que nos reinventar.
A opção foi convidar todos os dirigentes
Lions em exercício de funções assim como
aqueles que seriam eleitos nas votações
para assistirem ao vivo aos trabalhos das
Convenções. Infelizmente poucos puderam
estar presentes.
Assim foi pensado e realizado. Foi usado
o melhor dos equipamentos de filmagem,
som e decoração da sala, para que tudo decorresse da melhor forma, com o ambiente
que os Lions merecem.
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Para as primeiras convenções realizadas em direto, penso que correram
bem. Há que corrigir as pequenas falhas
que possam ter existido, numas futuras
convenções online. Aceitam-se críticas
construtivas, de acordo com o nosso Código de Ética.

Para este evento foram convidados
como dirigentes em exercício de funções,
os IPD’s Joaquim Borralho e José Gorgulho,
o CC Carlos Manitto Torres, o CCE João Pedro Mateus, os DG’s João Campino e Carlos
Ferreira, os PDG’s Gabriela Fernandes e
Américo Marques, os 1ºs VDG’s Sofia Fé-

lix e Angelino Ferreira, os 2ºs VDG’s Georgy
Glushik e Armando Cottim assim como a CL
Isabel Silva e Eduardo Fernandes, candidatos
a 2º VDG’s.
Além destes foram também convidados o
PCC José Neiva Santos (Convidado Vitalício
do LC Barcelos) e o CL Agostinho Santos
(Pres. Divisão1), e como não poderia de ser
todos os sócios do LC Barcelos.
Antes da abertura das Convenções tivemos um momento musical com a atuação dos
TENORES THE CLASSIC, com uma prestação
espectacular.
Na abertura das Convenções feita pelo

CC Carlos Manitto Torres, tivemos o protocolo habitual com a sudação às bandeiras,
a leitura do Código de Ética pelo CCE João
Pedro Mateus, a Invocação pela CL Isabel
Oliva Teles. Depois das boas vindas pelo
Presidente do LC Barcelos, CL Rui Carvalho,
seguiram-se as intervenções dos Presidentes das entidades convidadas como a CM
de Barcelos, do CPG, da FLP PCC António
Maia Gomes, da ASIL, do DM Leo Joana Mota,
do Líder da Área da LCIF PCC José Carvalho
Lopes, e do Presidente da República Marcelo
Rebelo de Sousa.
Os problemas técnicos não se notaram,

o ambiente foi de festa, e a satisfação do
LC Barcelos foi enorme.
O almoço de trabalho de sábado foi no
Restaurante Turismo, o Jantar a que chamamos de Gala foi no restaurante Bagoeira/
Hotel Bagoeira, assim como o almoço de
despedida.
O LC Barcelos tudo fez para que tudo
decorresse da melhor forma, que quem nos
visitou fosse embora de coração cheio, e nós
com a convicção do dever cumprido.

A Direção (AL 2020/21)

FESTA LION EM CANTANHEDE

DIA 10 DE JUNHO – BIOCANT - PARQUE TECNOLÓGICO DE CANTANHEDE
Com a presença de diversas
Entidades Lionísticas, entre
os quais o Presidente do CNG,
CC Carlos Torres, o Presidente
do FLP PCC Maia Gomes e o
Governador do Distrito 115 CN,
DG Carlos Ferreira, de muitos
outros Companheiros Lions e

vários convidados de que destacamos a Presidente da Câmara
Municipal de Cantanhede, Dra.
Helena Teodósio, o Presidente da
Liga Portuguesa Contra o Cancro,
Prof. Doutor Victor Rodrigues, Editor Manuel Fonseca, da Editora
Guerra e Paz, teve lugar em Can-

tanhede, organizada pelo Lions
Clube de Cantanhede, a Festa
de Entrega dos Prémios de três
actividades emblemáticas do
Distrito Múltiplo 115 – Grande
Prémio Lion da Música, Prémio
de Literatura Lions de Portugal e
Bolsas de Investigação Médica do

O grande vencedor do Prémio foi o jovem escritor Ricardo
Lemos que presentemente vive
em Londres pelo que não lhe foi
possível estar presente, sendo
representado pelos seus pais.
Na altura foi apresentada uma
mensagem de vídeo enviada para
o efeito, sobre a sua biografia e
o que representou para ele ter
recebido o Prémio literário Lions
de Portugal.
Sobre o Prémio e sobre a Parceria entre os Lions e a Editora
Guerra e Paz que publica o livro
a ser apresentado na próxima
Feira do Livro de Lisboa, falou o
editor Manuel Fonseca.
Os pais do escritor Ricar-

do Lemos receberam, em sua
representação, o cheque atribuído ao vencedor das mãos

de Presidente da FLP, PCC Maia
Gomes e do Editor Manuel Fonseca.

Cancro Infantil - relativas ao Ano
Lionístico de 2020/2021.
Após a abertura da sessão o
músico Gonçalo Tavares executou em órgão electrónico o Hino
do Cancro Infantil, seguindo-se
então as entregas dos diversos
prémios e bolsas.

GRANDE PRÉMIO DA MÚSICA THOMAS KUTI 2020/21 - INSTRUMENTO SAXOFONE

Após a atuação musical
individual dos três primeiros
classificados no Concurso
seguiu-se a entrega a cada um
do respectivo prémio monetário
consubstanciado num cheque
no valor de 1500€, 750€ e
250€, respectivamente, pela
assessora do DM 115, CL Carla
Monteiro e Pelo Presidente da
FLP, PCC Maia Gomes.

LEOS

CLUBES

1º Prémio - Nuno Ramos
2º Prémio – Tiago Fernandes
3º Prémio – Leonor Ferreira
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BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO MÉDICA EM CANCRO INFANTIL
Depois da Projeção do vídeo “ É tempo de acreditar em
finais felizes” realizado para a
campanha do Boneco LUCAS e
do vídeo da autoria do PDG Paulo Rodrigues sobre a história do
LUCAS, seguiu-se a apresentação
dos vencedores das Bolsas de
Investigação pela Assessora do

Cancro Infantil do DM 115, CL
Ana Correia e pelo Presidente
da LPCC, Prof. Doutor Vítor Rodrigues
Os vencedores das Bolsas
Lions-Liga Portuguesa Contra
o Cancro, no valor de 13500€
cada, foram a Dra. Claúdia Ferreira, Neurocirurgiã do Instituto de

Medicina Molecular do Hospital
de S. Maria, em Lisboa e o Dr.
Júlio Oliveira Médico, oncologista
e investigador no IPO do Porto
Entregaram as bolsas a assessora do Cancro Infantil do DM
115 CL Ana Correia e o Presidente da LPCC Prof. Doutor Vítor Rodrigues, DG do Distrito115 CN,

Carlos Ferreira, a DGE Sofia Félix,
em substituição do governador
do Distrito 115 CS, João Campino, e os Assessores do Cancro
infantil, CL Ernesto Oliveira e CL
Olga Alves.
A Presidente do Município e
Presidente do CNG entregaram
lembranças a todos os vencedores  
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PRÉMIO NACIONAL DE LITERATRURA LIONS DE PORTUGAL

MENSAGEM DO GOVERNADOR
Caríssimos Lions do Centro/Norte de Portugal
Escolhi ser Lion e vós escolheram-me para ser Governador do
Lions Portugal Centro/Norte. Agora o meu mandato está a chegar ao
fim. Depois de 12 meses, começo já a sentir alguma nostalgia dos
fantásticos momentos, projetos e atividades que desenvolvemos
em equipa sob o lema Agir | Unir | Criar.

Mas fomos mais longe… com duas fantásticas campanhas
L.U.C.A.S vai a jogo
com a adesão de vários Clubes de
Futebol que durante o mês de consciencialização para o Cancro
Infantil, entraram em campo com t-shirts com o logotipo Lions e
a nossa mascote. Este projeto foi ainda mais longe, com Clubes
a apadrinhar crianças com cancro.

ALÍVIO À FOME
A pandemia está a provocar disrupções nas cadeias de abastecimento de alimentos, a debilitar economias e a corroer o poder
de compra dos consumidores. Durante este período difícil, os
Clubes sabiam que tinham de ser ainda mais solidários e atentos
à comunidade. Neste âmbito, reforçaram a doação contínua de
cabazes de bens alimentares a famílias carenciadas.

Máscaras pela Paz – Mais do que uma máscara… uma Causa!
Com este novo projeto pretendemos homenagear as crianças
que participaram ao longo dos anos no concurso Cartaz da Paz bem
como as crianças que sofrem com cancro, envolvendo as diferentes áreas do apoio que desenvolvemos no âmbito da Juventude
nomeadamente o combate ao Cancro Infantil.
Importa ainda destacar a generosidade, espírito de benevolência
que os Lions mantiveram o compromisso com a Liga Portuguesa Contra o Cancro e, mesmo em pandemia, colaboraram nos
Peditórios por todo o Centro/Norte e promoção de eventos de
angariação de fundos.

AMBIENTE
Quando as condições permitiam, foram sendo promovidas ações
de limpeza de praias e plantação de árvores, juntando crianças
e graúdos, Lions e Leos, ajudando ainda à prática física e algum
convívio com as devidas precauções.
CANCRO INFANTIL
Continuamos ativamente com Oficinas L.U.C.A.S. em menor
escala mas com ainda maior dedicação. Muitos foram os Lions
que promoveram Oficinas em casa e assim continuaram ativa a
produção das nossas mascotes. E sempre que estavam reunidas
as condições, foram organizadas Oficinas em parceria com a comunidade local, muitas vezes a pedido da mesma, desde Lares a
Coletividades. Em resultado deste esforço em união, foi atribuída
mais uma Bolsa de Investigação Médica na área do cancro infantil
no âmbito da parceria dos Lions Clubes de Portugal com a Liga
Portuguesa Contra o Cancro

DIABETES
Foram muitas as ações desenvolvidas pelos Clubes de forma
a contribuir para a redução da prevalência da Diabetes e melhorar
a qualidade de vida dos diagnosticados, desde seminários online,
vídeos e partilha de receitas entre outras boas práticas.
VISÃO
Apesar das condicionantes, os Clubes foram conseguindo fazer
rastreios visuais e foram criando novas formas de consciencializar
para a importância dos cuidados a ter com a visão. A par destas atividades, também decorreram campanhas de recolha de óculos com
a distribuição de recipientes para recolha e posterior reciclagem.
APOIO À COMUNIDADE
Os Clubes redobraram esforços para apoiar as suas comunidades e são muitos os exemplos por todo o Centro/Norte, nomeadamente a oferta de máscaras, batas de proteção e viseiras, passando
por roupa de cama e agasalhos até equipamentos diversos tão
necessários a Entidades diversas desde Unidades Hospitalares
a Lares ou ainda as recolhas de sangue, tão acarinhadas pelos
nossos Clubes. E não esquecendo os mais velhos, quando possível,
a visita e apoio aos mais sozinhos e desamparados.

LEOS

CLUBES

DISTRITO CENTRO NORTE

DISTRITOS

ENTREVISTA

DG Carlos Ferreira Governador do Distrito 115 Centro Norte
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FORMAÇÃO
Este ano aumentamos potencialmente o foco em ações de formação, nomeadamente o workshop para Presidentes de Divisão em
setembro em be-learning, dando oportunidade de escolha para que
todos se sentissem seguros, seguida do workshop para Presidentes,
Secretários e Tesoureiros de Clube. E posteriormente participando
muito ativamente na organização e participação em ações de formação promovidas a nível nacional.

últimos exemplos a integração dos Leos no curso ELLI – Emergent
Leadership Lions Institute, a primeira vez que tal se verificou a nível
mundial.
E mesmo no final do ano, mais uma conquista: o nosso distrito
recebeu mais um apoio financeiro por parte da Lions Clubs International Foundation para a implementação do programa Lions Quest
no nosso Distrito, o segundo desde o início da implementação. A
equipa está de Parabéns!

JUVENTUDE
A destacar os concursos Cartaz e Texto da Paz e congratular os
seus vencedores, o Diogo patrocinado pelo Lions Clube de Fafe e o
Duarte, patrocinado pelo Lions Clube de Matosinhos, respetivamente.
No Grande Prémio da Música Lions de Portugal, felicitar os 3
primeiros Prémios, Nuno Ramos patrocinado pelo Lions Clube da
Boavista, Tiago Fernandes patrocinado pelo Lions Clube de Vila Praia
de Âncora e Leonor Ferreira patrocinada pelo Lions Clube de Vizela.
Atentos às crianças e jovens, multiplicaram-se as doações de
brinquedos, mobiliário e material escolar bem como a atribuição de
Prémios e Bolsas escolares.
A destacar também a estreita ligação e interação, tendo um dos

COMUNICAÇÃO
Um dos objetivos deste ano era comunicar mais para fora, dando
a conhecer quem somos e o que fazemos. E foi um dos objetivos
claramente alcançado, desde o aumento da presença digital e do
alcance das redes sociais, as referências pela imprensa, as entrevistas em rádio, provocou uma avalanche que, quando nos dávamos
conta, já eram os meios de comunicação que nos chamavam.
Apesar dos muitos condicionamentos, fortalecemos os laços
de companheirismo e amizade entre os companheiros, encurtando a distância física através de plataformas digitais chegando
mesmo a aumentar o número de participantes comparando com
anos anteriores.

DISTRITO CENTRO NORTE

> INTERNACIONAL

DISTRITO LION 115 CENTRO norte
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INSTITUTO DE LIDERANÇA PARA LIONS EMERGENTES (ELLI),
19 E 20 JUNHO, AL 2020-2021 DM115/PORTUGAL
PDG Isabel Ismael GLT DM 115

fício, pela vossa motivação, pela vossa partilha de conhecimentos
e experiência, pelo vosso e nosso espírito de união.
A todos, Lions e Leos, cidadãos voluntários e parceiros, a
minha gratidão pelo vosso tempo, experiência, generosidade e
compromisso. Nós Servimos!
Somos uma força global para o bem da humanidade. Não somos perfeitos, mas todos os dias tentamos ser a melhor versão
de nós próprios e a cada pedido das nossas comunidades, fazer
o melhor que podemos.
Contem sempre comigo!

Decorreu de 19 a 20 de Junho, o Instituto de Liderança para Lions Emergentes
(ELLI), em Matosinhos, Porto.
Estiveram presentes 15 Lions e 4 Leos, como formandos.
Como formadores participaram; CC Carlos Manitto, DG 115 CN Carlos Ferreira, GLT DM 115 PDG Isabel Ismael, GST D115 CS PCC João Russo, GST DM115
Natália Abreu e GLT D115 CN J. Beja Simões.
Esta foi a primeira vez que Leos participaram num Instituto de Liderança
para Lions Emergentes, correspondendo ao desejo de integração dos mesmos
no Movimento fazendo do mesmo um só.
A abertura foi realizada com a presença do PID José Maria Gorgulho Líder
da Área Geográfica (Europa) do GAT, tendo o mesmo enaltecido todo o esforço
realizado para que este Instituto fosse uma realidade apesar das imensas dificuldades ocasionadas com o COVID 19. Esforço dos Organizadores e também dos
participantes que dispuseram parte de tempo das suas vidas para fortalecerem
os conhecimentos como LIONS.
Também nos deu o prazer de ter estado connosco o Governador Eleito do
D115 CN Angelino Ferreira e os CCLs José Almeida do L.C. da Senhora da Hora e
José Ferrinha do L.C. de Matosinhos.
Realçar a excelente atmosfera de grande amizade e forte intervenção nos
diversos capítulos do Curso.
Os temas versados; Lions Passado, Presente e Futuro, Gerenciamento da
Mudança, Apoiando Equipes de Lions, Comunicação, Como Realizar Reuniões
Eficazes, Diversidade, Programa de Mentor do Lions, Discussão Focada, Pensamento Criativo, LCIF e Assegurando o Sucesso dos Clubes.
Uma nota de simpatia para o Sea Porto Hotel que nos ofereceu um excecional serviço a todos os níveis, com o profissionalismo dos seus profissionais e
imensa simpatia.

PARTICIPANTES
Nome

Clube
LIONS

Alda Maria Silva
Rosa Miranda

Águeda
Águeda

Edmundo André
Clara Sofia Vila Cova

Alcochete
Alcochete

Manuel Filipe Neves

Braga

Sandra Oliveira
Maria Helena Graça

S. Joana Princesa/Aveiro
S. Joana Princesa/Aveiro

Carla Cristina Ismael Ales Setúbal Sado
Eleodoro Camargo Filho
Setúbal Sado
Marli Alves Camargo
Setúbal Sado
João Filipe Silva

V. P. Sta. Maria/Açores

Cristina Rosa
M. Fátima Madeira Cruz

Vilamoura
Vilamoura

Carminda Ester Faria
José Costa Dias

Vizela
Vizela
LEOS

Joana M. Moreira Mota

Leo Clube Boavista

Marta M. Duarte Santos

Leo Clube Faro

André Filipe A. Tasqueiro

Leo Clube Pombal

Daniel Alexandre P. Silva

Leo Clube Trofa
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Em resultado da dedicação e espírito de inovação demonstrados desde o início do ano, o Distrito Centro/Norte de Portugal
foi selecionado pelo Lions Clubs International para ser um de 15
países para implementação de projeto piloto denominado “GMA Global Membership Approach”.
Em resultado destas inúmeras ações junto das nossas comunidades, há cada vez mais pessoas interessadas nos Lions,
sejam por seguiram e participarem nas nossas atividades como
também a entrada de mais membros para a nossa grande família
e até ao final do ano vão continuar a entrar.
Mas, entre todos estes Projetos e Atividades, houve um sentimento tão nosso que prevaleceu, a saudade. Foi difícil não estarmos
juntos. Foi difícil não conviver. Foi difícil não abraçar. Soubemo-nos
reinventar mas sentimos a falta uns dos outros.
Foi um ano difícil, que deixará marcas, mas foi especialmente
gratificante, em que vivenciei, apesar das distâncias físicas, o
elevadíssimo envolvimento e espírito de compromisso dos companheiros membros do Lions Clubes Portugal Centro/Noete.
Servir o Lions Clubes Portugal Centro/Norte foi um privilégio!
Um agradecimento a todos os dadores de sangue e de medula
óssea que, com um gesto singular e altruísta, contribuíram para o
aumento da esperança de vida de muitos doentes.
Uma palavra de gratidão a todos os voluntários e entidades
que nos apoiaram. As parcerias e trabalho em rede são absolutamente crucias para que consigamos identificar e chegar a quem
mais precisa.
Absoluto respeito por todos aqueles que passaram pela experiência de estarem doentes ou terem alguém próximo doente
e, mesmo assim, e com grande sacrifício em alguns casos, mantiveram acesa a paixão pela nossa missão.
A todos os membros do Gabinete, MUITO OBRIGADO por me
terem acompanhado tão ativamente, pelo vosso espírito de sacri-

ENTREVISTA

DG João Campino Barroso Governador do Distrito Centro Sul

MENSAGEM DO GOVERNADOR
“O que se fez, fez-se com dedicação, amor ao próximo e empenho.
O Lionismo do 115 CS marcou presença”

CLUBES

DISTRITO CENTRO SUL

DISTRITOS

Companheiras/os
Confesso-vos que estava longe de pensar que “ herdaria “ essa
pandemia, transformada em confinamento no meu Ano Lionístico. Mas o que é verdade é que também passou para mim e como
tal tivemos que nos reinventar.

PROTOCOLOS: CASA PIA, ABEM
E ALBERTO OCULISTA

Tínhamos a todo o custo manter a união, a estima, a amizade entre nós. Era o mais importante já que o Companheirismo, essa
nossa palavra tão mágica, só virtual. Conseguiu-se? Seria utópico
pensar assim? Confesso que não sei, a história Lionística dirá. A
história julgará.
Entre o que tínhamos planeado fazer neste mandato e o que
ficou por fazer poderá ter uma distância enorme. Certo é que teria
visitado todos os clubes, teria tido a oportunidade de partilhar com
eles os grandes e os pequenos êxitos, iniciativas, actividades,
as grandes ideias, as pequenas, enfim tudo a que aos clubes diz
respeito.
Contudo, uma coisa é certa, o que se fez, fez-se com dedicação, amor ao próximo e empenho. O Lionismo do 115 CS marcou
presença.
Aqui uma palavra de reconhecimento profundo, de coração, a
todas e todos as companheiras/os, que pertencentes ou não à
Governadoria, mas que não deixaram de contribuir para que o AL
2020/21 tivesse êxito.
Posto isto, e à laia de retrospectiva direi;

PARCERIA COM A RUTIS

LEOS

Assumimos com a Rutis, uma parceria, que nos permite criar
em cada clube ou clubes uma universidade sénior.
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VISITAS A CLUBES

Assinamos com a Casa Pia, um outro protocolo que favorece
as crianças de famílias mais carenciadas, e depois de localizadas
pelo clube da comunidade, a possibilidade de adquirirem armações
completamente gratuitas.
Assinamos com a Abem a possibilidade de aceder aos medicamentos às famílias mais desfavorecidas na aquisição de
medicamentos e gratuitamente.
Assinamos com a Firma Alberto Oculista a compra, pelos
associados de armações a preços muito mais em conta.

Visitas a vários clubes e sempre que o confinamento nos permitia.

vermo-nos e a falarmos. transmitidas não só no face do distrito 115
CS como. numa parceria com os Olhares TV conseguimos manter
uma média de visualizações muito elevada. Estamos TODOS de
parabéns. Tivemos a nossa participação em várias videoconferências
com os Companheiros do Brasil e de Espanha.

MOBILIÁRIO PARA O IPO DE LISBOA

MUSEU LION MELVIN JONES

Fornecimento ao IPO de Sete Rios do mobiliário novo, mais
portas de alumínio culminando com a oferta de 200 balões para o
dia internacional da criança.

Para finalizar inauguramos o 1º Espaço Museológico Lion Melvin
Jones do Mundo. Está situado em Vila de Rei, na Biblioteca Municipal
e resulta de várias boas vontades.Governadoria, Lion Clube de Vila
de Rei, Presidente da Câmara, Companheiro Jorge Ferreira, Companheiro Anibal Silva. As ofertas de espólio não param de aumentar.
Muito em breve haverá outros nomes de Grandes Companheiros
Lions que se querem associar a este maravilhoso e único projecto.
Agradeço a todos os Companheiros que quiseram contribuir com
o seu espólio, tornando assim possível esta ideia. É de todos nós,
é de todos os Lions.

REUNIÕES DE FAMÍLIA LION

CANCRO PEDIÁTRICO

A criação das já famosas reuniões de Família. Foram 35 Videoconferências onde, além dos assuntos Lionístico, se falou também
de assuntos de cultura geral. Todas as quintas, lá estávamos nós a

Passando às iniciativas, a campanha levado a cabo com as
assessoras do Cancro Pediátrico. incansáveis na disponibilização
do Boneco Lucas e das Bolachas, revertendo esse valor para as
bolsas de investigação, resultante da assinatura de protocolo entre
115 CS e a Liga Portuguesa contra o Cancro. A meio da campanha
já tinham angariado o valor pré determinado.

Não paramos, nem podemos parar. Sempre haverá trabalho a fazer. Olhamos para
o horizonte, aproximamo-nos dele na certeza que quando lá chegarmos avistamos
mais oportunidades de Servir. Nunca devemos esquecer WE SERVE ALWAYS AND
TOGETHER.

DISTRITO CENTRO SUL

> INTERNACIONAL

DISTRITO LION 115 CENTRO sul

DISTRITO MÚLTIPLO

> INTERNACIONAL

O NASCIMENTO DO LUCAS

(LIONS-UNIÃO-COMBATE-AMOR- SOLIDARIEDADE)

ENTREVISTA

ASSIM NASCEU O LUCAS

ENTO

CIM
DE NAS
EGISTO

R
ÃO DE

CERTID

Por PDG Paulo Rodrigues

LEOS

CLUBES

DISTRITO MÚLTIPLO

DISTRITOS

O LUCAS tem estado nas primeiras
páginas das notícias lionísticas, e
muito bem!
E, como se pode constatar pela certidão de registo
de nascimento aqui divulgada, o LUCAS é ainda uma
criança e, como acontece
com todas as crianças,
muito pouco preocupado
com as suas origens.
Mas à medida que for
crescendo, e ainda mais
se continuar a ter sucesso,
certamente que começará
a preocupar-se com as suas
origens, a forma como cresceu e se desenvolveu.
E não seria legítimo
nem justo ocultar-lhe
quem foram os seus pais
e padrinhos nem as vicissitudes pelas quais
poderá ter passado.
A mãe foi uma
jovem – a Tânia, colaboradora da empresa
FIORIMA produtora de
peúgas para homem
senhora e criança. Um
dia a Tânia pediu para
apresentar uma ideia de
aproveitamento das peúgas
defeituosas cujo destino habitual era a reciclagem.
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A ideia proposta foi acolhida com entusiasmo e desse modo ”acabava de dar à luz”
o LUCAS!
Os padrinhos, assessores do Distrito Múltiplo 115, Companheiros Lions, Ana
Correia, Ernesto Oliveira, Carla Monteiro e
Clara Gonçalves, à frente dos quais estava
o Companheiro Paulo Rodrigues, Governador
do Distrito 115 CN, à data do evento, logo se
atarefaram na busca das melhores condições
para o “bébé”.
Compraram-lhe adereços e arroz (muito dele oferecido pelo Companheiro José
Russo), encheram-no de mimos e quiseram
que o LUCAS fosse o símbolo da alegria e da
esperança para as crianças com cancro. Os
primeiros 2.500 LUCAS foram praticamente
montados pelas colaboradoras da Fiorima
durante o tempo de repouso da hora do
almoço! Seria bom que o LUCAS soubesse
do carinho e encantamento com que estas
colaboradoras se entregaram a esta tarefa
enorme de devoção e doação.
A imagem do LUCAS tornou-se rapidamente uma imagem de marca.
As bolachas da fábrica do Companheiro
Vieira de Castro deram-lhe ainda mais visibilidade, e o entusiasmo de todos quantos
se dedicaram à tarefa da promoção e venda.
No primeiro ano o projecto Lucas foi premiado com o encaixe dos primeiros 12.500€

que deram origem à PRIMEIRA BOLSA DE INVESTIGAÇÃO para combate ao cancro infantil
no valor de 10.000€, que foi entregue ao IPATIMUP - Instituto de Patologia e Imunologia
Molecular da Universidade do Porto.
Depois outras se seguiriam!... Este ano já
foram entregues mais duas Bolsas de Investigação no valor no valor de 13500€ cada uma.
Talvez um dia seja correcto informá-lo de
que teve um meio-irmão que, infelizmente,
teve morte prematura. Para já o importante
é deixar-lhe, através desta certidão, o testemunho da sua origem.

Quando o LUCAS tiver idade para compreender e souber como nasceu, quem o amparou e o acariciou, e como se desenvolveu
até atingir a fama de que hoje beneficia vai
ficar orgulhoso e feliz. E vai querer agradecer
aos seus progenitores porque “pais são pais”
e ele sabe que não foi nem rejeitado nem
entregue a nenhuma família de acolhimento!
E não vai querer ser adulto para poder
partilhar a alegria da sua juventude com os
milhares de crianças que, com a sua imagem,
está a ajudar a tornar mais felizes.

CUIDADOS A TER NO VERÃO
Para além da exposição solar, no Verão
devemos ter cuidado com o calor excessivo,
principalmente nas idades mais vulneráveis,
como é o caso das crianças e dos idosos.
Devemos beber água regularmente, mesmo
quando não se tem sede, de modo a prevenir
a desidratação. O consumo de bebidas alcoólicas deve ser evitado pois, ao contrário
do que se pensa, a sua ingestão desidrata
mais o organismo. É importante estar atento
a alguns sintomas e sinais de desidratação
como tonturas, dores de cabeça (cefaleias),
hipotensão ou náuseas e, no caso de possuir
estes sintomas, recorrer ao médico.

LEOS

CLUBES

DISTRITO MÚLTIPLO
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ENTREVISTA

SAÚDE

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

A alimentação deve ser leve e fresca,
evitando refeições copiosas pois estas últimas levam a que a digestão seja mais lenta
e dificultada pelo calor.

Os dias quentes e ensolarados de Verão
trazem a vontade de reviver momentos entre amigos e companheiros de aventuras.
O Sol é conhecido pelas suas propriedades
benéficas para a saúde, onde se inclui a
síntese de vitamina D, a qual é necessária
para termos ossos fortes e saudáveis. Traz
também uma melhoria na nossa saúde mental, permitindo que a vida seja mais alegre
e descontraída.
Mas, apesar dos inúmeros benefícios
que o Sol nos proporciona, temos que continuar a respeitar as regras da Direção Geral
de Saúde e evitar grandes ajuntamentos
sociais, continuar a usar máscara e aderir
à vacinação.
Devemos também respeitar algumas
regras na exposição solar, principalmente
durante as 12 e as 16 horas pois é quando
a radiação UV está mais intensa. Esta radiação é responsável não só pelas típicas
queimaduras solares mas também pelo
cancro cutâneo, pelo que a prevenção é imprescindível. O ideal é aplicar protetor solar
regularmente, idealmente 30 minutos antes
da exposição solar, e repetir a aplicação de
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2-2h se estivermos em exposição direta
ao sol (praia, piscina, prática de exercício
físico ao ar livre, entre outras situações).
Essa repetição deve ocorrer mesmo que
o protetor solar seja à prova de água. O
fator de proteção solar deve ser elevado,
preferencialmente não inferior a 30.
As pessoas com pele mais clara ou sensível devem aplicar fator de proteção 50+.
Mesmo quando o sol está escondido pelas
nuvens as radiações UV estão presentes
pelo que o protetor solar não deverá ser
esquecido.
Para além do protetor solar, devemos
adotar outras medidas como uso de óculos
de sol, chapéu de abas largas e T-shirt,

principalmente se estivermos muito tempo
expostos ao Sol.
Algumas pessoas procuram um bronzeado perfeito, com a utilização de solários
mas tal prática é desaconselhada visto
poder aumentar o risco de foto-envelhecimento e cancro cutâneo.
Nas crianças, a exposição solar é mais
perigosa pois a sua pele ainda não está
preparada para receber os raios de sol.
Antes dos 6 meses devemos evitar a ida à
praia pois a areia reflete parcialmente os
raios solares, mesmo debaixo de toldos ou
chapéus-de-sol. Antes dos 2 anos devemos
evitar a exposição direta ao sol.

Por fim, não nos podemos esquecer que
estamos em pandemia e que devemos todos
contribuir para o seu término. Nesta altura e,
de acordo com a Direção Geral de Saúde, “O
aumento da temperatura do ar pode reduzir
a adesão do uso de máscara facial, devido
ao maior desconforto, constituindo um maior
risco de exposição e contágio por SARS-CoV-2
nesses espaços fechados”. Até indicação
contrária, é importante continuarmos a
usar máscara, mesmo com temperaturas
elevadas, sempre que estivermos em locais
fechados.
Todos podemos ajudar a ter um Verão com
mais saúde e a contribuir para uma vitória
no combate à pandemia.

LIONS QUEST

DISTRITO MÚLTIPLO
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CERATOCONE
SAÚDE E NOVAS ABORDAGENS
LIONS

Isabel Oliva-Teles Directora Nacional Lions Quest

DISTRITOS

Ceratocone (“córnea em forma de
cone”) é uma doença que atinge a superfície
do olho (córnea) alterando a sua elasticidade e permitindo em muitos casos uma
evolução negativa com perdas progressivas
e potencialmente irreversíveis de visão.

LEOS

CLUBES

Por CL Miguel Sousa Alves
Médico Oftalmologista;
Assessor para a Visão DM Lion 115
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PRÓXIMA REUNIÃO EUROPEIA DO LIONS QUEST TERÁ LUGAR EM PORTUGAL

É uma doença silenciosa que geralmente
tem o seu início na infância e adolescência e
pode evoluir mais ou menos rapidamente sem
um padrão típico de evolução. É mais comum
em pessoas com a síndroma de Down, em
atópicos com diversas alergias e tem também
por vezes um caráter familiar.
Qualquer paciente, mesmo uma criança,
a quem se note um astigmatismo que não
seja muito normal deve fazer um simples
exame chamado de “topografia de córnea”
para se verificar o aspeto da mesma. Esse
exame é o mais robusto no diagnóstico
do ceratocone. Serve também para avaliar
a sua progressão pois há uma variedade
enorme na sua evolução desde casos suspeitos que nunca pioram como outros em
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que a deterioração da córnea e da visão é
relativamente rápida.
Quando se verifica ou suspeita que possa
estar a evoluir, o 1º tratamento indicado é o
CROSSLINKING que atua nas células da córnea
tornando-as mais capazes e competentes. É
um tratamento relativamente simples e os
resultados são geralmente muito bons.
Para além do crosslinking poderemos
pensar na colocação cirúrgica de anéis na
córnea para a tornar mais regular e em último caso poderá ter que ser feito um transplante de córnea para se evitar a cegueira.

CROSSLINKING:
TRATAMENTO DEVE SER
PRIORITÁRIO
Sobre este tratamento, um estudo divulgado em 2020 pelos investigadores do
Royal College of Ophthalmologists (Reino

Unido) revelou o impacto do atraso nos tratamentos de CERATOCONE por crosslinking
provocados pelo COVID-19.
De acordo com o grupo de investigadores,
o atraso no tratamento destes pacientes
levou à progressão do problema e a uma perda
relevante da função visual. O estudo, que avaliou o impacto em pacientes com ceratocone
em progressão, contou com a participação de
46 doentes que viram os seus tratamentos
adiados devido à pandemia.
Em média, o atraso foi de cerca de 3
meses.Nesse curto período os pacientes
pioraram significativamente os indíces
queratométricos e perderam quase uma
linha de acuidade visual.
Ainda de acordo com o estudo, 70%
teve aumentos dos critérios de progressão sendo que 39% sofreu um aumento
de queratometria acima de 1.5 dioptrias.
Em conclusão, os investigadores recomendam que o tratamento por crosslinking seja considerado uma intervenção
prioritária.

Em Portugal, durante este Ano Lionístico demos continuidade ao trabalho iniciado
em 2017/2018, estando a preparar a quarta
etapa da implementação do programa de
acordo com as premissas da Lions Clubs
International Foundation (LCIF).
Estamos na fase final de agendamento
de dois seminários – um no Distrito Centro/
Norte e outro no Distrito Centro/Sul - tendo
como principal foco Direções de Agrupamentos, Professores e Líderes da Comunidade e
ainda a realização do primeiro workshop de
formação dos que virão a ser os formadores
nacionais.
Em janeiro será Portugal a organizar a
próxima Reunião Europeia do Lions Quest.
É uma enorme vitória para Portugal e uma
tremenda demonstração de confiança dada
pela LCIF e LCI Europa à equipa Lions Quest
Portugal. A mesma realizar-se-á em Aveiro
em janeiro de 2022 com o apoio da LCIF e
de todos os Lions da Europa.
Entretanto recebemos, com grande
orgulho, a resposta da Lions Clubs International Foundation a uma das duas candidaturas a apoios para a implementação
deste Programa. É a segunda vez que o Distrito Centro/Norte recebe apoio no mesmo
âmbito. Entretanto aguardamos a resposta
para o Distrito Centro/Sul.
Esta equipa que inclui a Assessora
pelo Distrito Centro/Norte, Ana Maria Beja
Simões do Lions Clube de Águeda e a Assessora do Distrito Centro/Sul, Luz Sécio do
Lions Clube de Abrantes, mantém e renova
o compromisso com os Lions de Portugal,
com o programa Lions Quest, e com os jovens e crianças portuguesas.
Se quisermos ver no futuro uma visão de
esperança, temos que fazer o que é certo
apoiando o que é bom e justo transmitindo
valores para a próxima geração. Um legado
que resista ao teste do tempo.

Vamo-nos unir neste que poderá ser um
dos principais legados dos Lions Clubes de
Portugal às próximas gerações.

Isabel Oliva-Teles
Diretora Nacional Lions Quest
Assessora do DM 115
/LionsQuestPortugal
/lionsquest.pt
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MUSEU LION NASCE NO CENTRO DE PORTUGAL

LEOS

OS LIONS CRIAM MUSEU LION MELVIN JONES
EM VILA DE REI NO CENTRO DE PORTUGAL
Em Vila de Rei, centro de Portugal,
fez-se, uma vez mais, história do Movimento Lion em Portugal e no Mundo. Ali
nasceu, no dia 12 de Junho de 2021, por
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iniciativa da Governadoria do Distrito Lion
115 Centro Sul e do Lions Clube de Vila de
Rei o primeiro Museu Lion Melvin Jones.

O novo espaço museológico inaugurado, no dia do 27º Aniversário do Clube, fica
instalado numa bonita sala da área cultural
da Biblioteca Municipal José Cardoso Pires,

gentilmente cedida aos Lions pela Câmara
Municipal de Vila de Rei e resulta da entrega
de excelentes espólios de peças relativas ao
Movimento, algumas raras, coleccionadas ao
longo dos anos, por dois companheiros lions,
que quiseram assim pô-las à disposição de
todos.
Na festa da inauguração o DG João Campino agradeceu ao Município de Vila de Rei,
em seu nome pessoal e dos Lions, a resposta

positiva à ideia que permitiu a criação deste
espaço museológico Lion numa das salas
culturais da Biblioteca Municipal.
O Museu Lion Melvin Jones, que continuará a crescer através da entrega de outras
peças, pertença de outros companheiros que
já manifestaram a intenção de as disponibilizarem para o enriquecimento do espaço, pode
ser visitado no horário normal de abertura da
Biblioteca Municipal de Vila de Rei.
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PRÉMIO NACIONAL DE LITERATURA LIONS DE PORTUGAL 2021

“DESAPARECIDA”
DA AUTORIA DE RICARDO LEMOS, VENCEU
O PRÉMIO NACIONAL DE LITERATURA LIONS DE PORTUGAL DESTE ANO

GRANDE PRÉMIO NACIONAL DE MÚSICA LION - THOMAS KUTI

O Lions Clube de Portugal, a Fundação
Lions Clube de Portugal e a Editora Guerra
e Paz anunciaram que o Prémio Nacional
de Literatura Lions de Portugal de 2021
já tem um vencedor. O romance ”Desaparecida” da autoria de Ricardo Lemos – na
fotografia – foi a obra a que o júri atribuiu
o prémio deste ano.
Na avaliação do júri, presidido pelo jornalista e romancista João Céu e Silva, de
que fizeram também parte o escritor João
Nuno Azambuja e os dois últimos vencedores do Prémio, o romance “Desaparecida”
apresenta “uma narrativa que reflete uma
estrutura tão ampla quanto elaborada, dotada de inúmeras referências históricas a
várias épocas e acontecimentos que surpreendem o leitor, além de utilizar múltiplos
cenários geográficos, temporais, espirituais
e sociais, que demonstram ser resultado de
uma investigação que a distingue”.
O júri realça também que Ricardo Lemos
“demonstrou a arte de contar histórias dentro da história, mesmo que algumas sejam
inverosímeis, como o próprio refere no início.
Integrando um vocabulário riquíssimo, esta
obra é uma viagem pelo real e pelo imaginário, o que demonstra a sua riqueza, de
onde nem o choque de culturas, de crenças
e de utopias está apartado”.
Ricardo Lemos, de 34 anos, natural
do Porto, estudou Cinema em Londres e
é Mestre em Escrita Criativa, pela Universidade de Cambridge. Viveu entre Portugal
e Inglaterra, os Estados Unidos e o Tibete – escreveu crónicas de viagens para o
Jornal de Notícias durante uma volta ao
Mundo – mas hoje assume-se como um

40

MAIO | JUNHO | 2021

“orgulhoso sedentário”. É nesse regresso
às origens que, segundo Ricardo Lemos,
surgiu o romance Desaparecida: «de uma
vontade de conhecer melhor a terra de onde
se vem, do meu interesse por histórias de
família, lendas, superstições e textos dos
séculos XVI e XVII, de um gosto especial
pela fabulação», refere o autor.

O Prémio Nacional de Literatura é atribuído pelo Lions Clube de Portugal, com o
apoio da Fundação Lions de Portugal em
parceria com a Editora Guerra e Paz que
publicará o livro e cujo lançamento está
previsto para a Feira do Livro de Lisboa no
próximo mês de Agosto deste ano.

Realizaram-se no passado dia 29 de Maio,
em Braga, as audições para o concurso de
música Thomas Kuti, sendo o saxofone o
instrumento deste ano de 2021.
Tivemos inscrições vindas de todo o país,
desde Chaves, Ponte de Lima, Guimarães,
Vizela, Famalicão, Porto, Gafanha da Nazaré,
Cantanhede, Vila Nova de Poiares, Fundão,
Torres Vedras e Olhão. Uma das candidatas
fez a audição online desde a Alemanha, onde
se encontra a estudar.
Foi um gosto ouvir todos os candidatos,
pelo nível elevado de qualidade com que se
apresentaram. É de facto um privilégio podermos assistir e premiar o talento destes
jovens, resultante de muitas horas de trabalho e dedicação ao seu instrumento.
Dos 17 inscritos, passaram à final os
seguintes:
António Melo; Bernardo Pereira; Leonor
Ferreira; Lucas Ramos; Tiago Fernandes;
Nuno Ramos; e João Paulo Marinho (da esquerda para a direita na foto).

Destes finalistas, foram selecionados
os seguintes vencedores:
1.º Nuno Ramos (21 anos)
2.º Tiago Fernandes (20 anos)
3.º Leonor Ferreira (16 anos)
Agradeço também à Universidade do
Minho pela excelente colaboração, quer
ao nível das instalações cedidas, quer
pela disponibilidade demonstrada para a
seleção dos elementos do júri (constituído por professores conceituados na área
do saxofone, todos de escolas de música diferentes), pautados por um nível de
qualidade, profissionalismo e isenção que
engrandecem o nosso concurso.
Esta edição correu muito bem. Estou
certa de que, mais uma vez, seremos muito
bem representados a nível europeu pelo aluno
vencedor!
CL Carla Monteiro
Assessora do DM 115

Fernanda Santos Secretária Divisão 1 D115/CN

ENTREVISTA

Agostinho Santos Presidente Divisão 1 D115/CN

A palavra solidariedade deriva do termo latino
“obligatio in solidum”,
que no direito romano
significava o dever social,
obrigação comunitária, ou
seja, as responsabilidades que o indivíduo tem
numa coletividade à qual
pertence.
Sendo assim, todos
Angariação de tampinhas para a Carolina
temos essa responsabilidade social. Como Companheira Lions, levam a cumprir e a superar os objetivos a
acrescem as responsabilidades e os deveres que me proponho dentro do espírito de sersociais. E, parafraseando Madre Teresa de viço. Aliás, o simples ato de partilha destas
Calcutá, não espero que os outros o façam iniciativas leva o leitor a um exercício de
por mim, faço-o eu mesma, pessoa a pes- reflexão e de comunhão do quanto o SER
soa. E não interessa a dimensão da ação, o SOLIDÁRIO faz bem. É lúcido afirmar que
importante é praticar o bem, pois é nele que aqueles que participam no desenvolvimenestá a nossa força.
to de um clube de serviço como o LIONS
Tendo consciência de que as primeiras seguem princípios que unem pessoas em
manifestações de solidariedade do ser hu- torno de ideais de companheirismo, de inmano para com os outros surgem na pri- tervenção cívica e de solidariedade social.
meira infância, é na escola e com os mais Podem dizer que são coisas simples. Talvez
novos que mais encontro respostas que me não acarretem grande logística. Contudo,
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Melvin Jones, o homem cujo lema
pessoal era “tu não podes ir muito longe
enquanto não começares a fazer algo pelo
próximo”, tornou-se o princípio condutor
do lionismo.
Foi e continua a ser uma referência
exemplar.
O Título de Companheiro de Melvin Jones é, assim, uma grande contribuição para
a humanidade e para o legado de nosso
fundador.
Como as contribuições para MJF podem ser feitas pelos clubes, o Lions Clube
de Esposende, por sugestão da respetiva
Direção do ano 2019/20, decidiu agraciar
Carminda Carvalho com este título de Companheira Melvin Jones pelo serviço ímpar
prestado a favor dos mais necessitados,
nomeadamente na ajuda para o Banco de
Medicamentos e outras causas afins.
Conscientes de que essas contribuições, combinadas a outras doações, financiam, por exemplo, a construção e equipamento de instalações médicas, ajuda
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SER SOLIDÁRIO FAZ TÃO BEM!

2.ª RECOLHA
DE ÓCULOS USADOS
EM MEIO ESCOLAR

humanitária em catástrofes, programas de
combate à fome, apoio à juventude, etc.,
não podíamos deixar de contribuir para o
desenvolvimento de projetos que possam
beneficiar as populações carentes e menos
favorecidas.

Carminda Carvalho faz parte do grupo de
pessoas enormemente preocupadas com as
necessidades da humanidade, pois estão
firmemente comprometidos na busca de
meios para melhorar a qualidade de vida
da sua comunidade.

Para dar resposta ao programa de reciclagem
de óculos de Lions Clubs International convidámos a Comunidade Educativa da EB2/3 Frei
Caetano Brandão, cujo patrono foi uma referência
a nível de solidariedade, quer em Portugal, quer
no Brasil, a doar óculos usados de que já não
necessitam, nomeadamente os óculos infantis
que são especialmente necessários.
Pela 2ª vez, a resposta foi exemplar.

Campanha de Óculos em meio escolar

exigem enorme tolerância,
abertura de espírito, e humildade, para aperfeiçoar,
continuamente, as relações
humanas, nas diversas
formas de cada um atuar
dentro e fora do clube onde
pertence. A solidariedade
deve ser intrínseca em nós.
Por isso, escutei o seguinte
apelo: “Os pais de Carolina,
menina de Braga portadora
de uma doença rara, estão a apelar à doação
de tampinhas de plástico e metal para pagar
os seus tratamentos.”
A minha escola juntou-se a esta causa e as pessoas que pretenderem doar as
tampinhas, poderão deixá-las neste estabelecimento. Como professora e companheira LIONS, juntei a nossa a esta causa
e as tampinhas de plástico para ajudar a
nossa menina Carolina foram chegando às
minhas mãos, provenientes da resposta ao
apelo lançado ao Lions Clube de Esposende.
Bem- hajam!
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A COMENDA MELVIN JONES
E O SEU SIMBOLISMO
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actividades dos clubes
do distrito 115 centro norte

LIONS CLUBE DE GUIMARÃES

CONCURSO DE ESCRITA
O Lions Clube de Guimarães, com o auxílio e colaboração da Câmara Municipal e
da Biblioteca Raúl Brandão, organizou um Concurso de Escrita dirigido aos estudantes
vimaranenses do ensino básico e secundário, tendo por objetivos essenciais  estimular a criação literária e   promover o desenvolvimento da língua portuguesa.
Foram admitidos mais de 150 textos em Poesia e Prosa, estando a decorrer
a análise aos textos através de um júri constituído por personalidades indicadas
pelo Lions Clube de Guimarães e pela Biblioteca Municipal Raúl Brandão.
Por cada ciclo do ensino básico e pelo ensino secundário será atribuído um
prémio que consistirá na entrega dos livros que estão recomendados no Plano
Nacional de Leitura, assim como vales para acesso a espetáculos culturais organizados pelo Município de Guimarães e pelas entidades participadas durante os
12 meses a contar da atribuição do prémio.
Poderão ser ainda efetuadas menções honrosas, sendo atribuídos vales para a
acesso a espetáculos culturais organizados pelo Município de Guimarães e pelas
entidades participadas durante os 12 meses a contar da atribuição do prémio.

ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS

LEOS
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ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LIONS CLUBE DE BARCELOS
AO LONGO DO ANO LIONISTICO QUE AGORA TERMINA
Não obstante as dificuldades que nos foram impostas
pela pandemia Covid-19, o nosso Clube conseguiu manter uma
atividade significativa ao longo
do Ano Lionístico 2020/ 2021,
de que destacamos:
Ações de alívio à fome diversas ações desenvolvidas
ao longo do ano, no decurso das
quais angariámos € 8.300,00 que
distribuímos sob a forma de géneros entregues a famílias com
carências financeiras.
Cancro infantil – projeto
LUCAS - aquisição de máscaras
para crianças e adultos e 15
caixas de bolachas, no que aplicámos €907,00.
Ainda no âmbito das ações
relativas ao cancro infantil, oferecemos materiais de construção no valor de € 1.500,00 para
remodelação de uma habitação
degradada de uma criança com
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cancro;
Bolsas de estudo – foram
atribuídas 8 bolsas de estudo
no valor unitário de € 1.000,00
a estudantes do ensino superior
com carências financeiras, num
total de € 8.000,00.
Outras ações de caráter
social – atribuição de uma bolsa de medicamentos, no valor
anual de € 300,00 e apoio em
consultas e oferta de óculos a
criança de família carenciada,
no valor de € 171,00.
LCIF – Campanha 100 – no
âmbito desta campanha angariámos € 1.445,00
Outras atividades: apoiámos
a realização do cartaz da paz
no Agrupamento de Escolas do
Vale do Tamel-Lijó, tendo atribuído prémios aos três melhores
trabalhos que nos foram apresentados.
O nosso Clube adaptou os

DIA MUNDIAL DA LÍNGUA PORTUGUESA

seus Estatutos de acordo com
a regulamentação de Lions International e a legislação nacional
vigente.
Convenções nacional e
distrital: Decorreram em Barcelos, nos dias 15 e 16 de maio
deste ano, as convenções nacional e distrital de Lions Clu-

bes, que foram organizadas pelo
nosso Clube.
Comemoração do LCIF
DAY: O Clube comemorou o Dia
da LCIF com a entrada de 2 novos sócios e ofereceu 11 TV’s ao
Hospital Santa Maria Maior de
Barcelos, Serviço de medicina-4º
Piso, no valor 1.485€.

Com o apoio da Fundação Lions de
Portugal, de várias empresas e de particulares, no passado dia 22 de maio,
o Lions Clube de Guimarães efetuou a
entrega de apoios a famílias vimaranenses com estudantes a frequentar
o ensino superior, num total de 12
subsídios
Os estudantes beneficiados foram
selecionados de acordo com critérios
rigorosos e definidos no Regulamento
aprovado para o efeito.
Pretende-se com esta iniciativa
contribuir para promover a igualdade de
oportunidades no acesso à formação
superior.

No passado dia 5 de Maio assinalou-se o Dia Mundial da Língua Portuguesa. O
Lions Clube de Guimarães não podia deixar
de se associar a este evento, promovendo
iniciativa que assinalasse este momento
particular.
Assim sendo, considerando que promover
o acesso ao livro é fundamental para a plena
instrução das crianças e jovens; que é imperioso colmatar dificuldades económicas de
famílias socialmente vulneráveis e a necessidade de valorizarmos a Língua Portuguesa.
O Lions Clube de Guimarães procedeu no
dia 5 de maio de 2021 à entrega de livros
infantis e juvenis a cerca de 200 crianças e
jovens que residem nas habitações sociais
situadas no concelho de Guimarães.

Simbolicamente no próprio dia 5 de maio
de 2021, no Centro Cultural de Vila Flor,
realizou-se um ato simbólico que assinalou
o evento que contou com a presença do Sr.
Presidente da Câmara, com as Vereadoras
da Educação e da Ação Social, assim como
o Conselho de Administração da Casfig.
Esperamos que, com esta iniciativa,
tenhamos contribuído para a concretização
dos objetivos referidos, sendo que agradecemos a todos quantos contribuíram com
o material doado para que esta entrega se
concretize.
A propósito da iniciativa Sua Excelência
o Presidente da República dirigiu uma missiva ao Lions Clube de Guimarães saudando-o
e a ele se associando.

LIONS CLUBE DE FAMALICÃO

DIA MUNDIAL DO AMBIENTE

44º ANIVERSÁRIO COMEMORADO À DISTÂNCIA

No dia 5 de junho assinalou-se o Dia Mundial do Ambiente.
Considerando que a preocupação com a sustentabilidade
ambiental é um dos 5 eixos
fundamentais da ação internacional do Movimento em que o
Lions Clube de Guimarães se
insere. Considerando que é fundamental a sensibilização das
novas gerações para a proble-

mática ambiental.
O Lions Clube de Guimarães
assinalou simbolicamente o seu
compromisso com as questões
de natureza ambiental, levando
a efeito seguintes atividades:
a) no próprio dia 5 de junho,
foi descerrada uma placa alusiva ao Movimento no Bosque
Lions, situado no Monte de Monchique, concelho de Guimarães;

b) no dia 7 de junho, foi efetuada a plantação de cerca 50
árvores autóctones no referido
Bosque, com a colaboração de
alunos da Escola Secundária
Martins Sarmento.
Este evento contou ainda
com a presença da Sr.ª Dr.ª Sofia Ferreira, Vereadora do Ambiente na Câmara Municipal de
Guimarães.

O Lions Clube de Guimarães tem
como uma das suas principais causas
promover o debate sobre temas relevantes para a comunidade onde se insere. A
asma é uma doença que afeta um enorme e crescente número de portugueses.
No dia 4 de maio assinalou-se, por
determinação da Organização Mundial
de Saúde, o Dia Mundial da Asma. Nesse
sentido convidou a Sr.ª Dr.ª Daniela Marques, médica, a proferir uma palestra
que se pretende marcadamente prática
e dirigida aos doentes, subordinada ao
tema “Asma: a prevenção é a solução!”.
A palestra decorreu no dia 4 de maio,
pelas 21h30m, através da plataforma
zoom e contou com a presença de quase
70 presenças.
Várias questões se levantaram e
que foram abordadas, nomeadamente
as causas, origem, classificação, sintomas, controlo e tratamentos da asma.
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sessão que decorreu online que
contou com as participações de
Companheiros dos Clubes de
Ponte de Lima, Coimbra, Guimarães, Vizela, Cabeceiras de
Basto, Póvoa de Varzim, Aveiro
- Santa Joana Princesa, Matosinhos, Senhora da Hora, Barcelos, Covilhã, com destaque
para a presença do Governador
do D115CN, CL Carlos Ferreira
e dos companheiros do Lions
Clube de Roissy Pays de France.
A Presidente salientou e
agradeceu ainda a participação
de Sofia Fernandes, em representação da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão, Francisco Freitas, Presidente do Rotary Club de Famalicão e da CL
Isaura Marques, Presidente do
Núcleo Santo Tirso/Ave.

OFERTA DE CADEIRA DE RODAS E EPI
AO CENTRO SOCIAL
DA PARÓQUIA DE RUIVÃES
Ainda em abril, o Clube entregou uma cadeira de rodas
e Equipamento de Proteção Individual (máscaras cirúrgicas, luvas e desinfetante) ao Centro Social e Paroquial
de Ruivães, numa iniciativa que resulta da parceria com o
Lions Clube de Roissy Pays, de França.
A oferta enquadra-se nos objetivos do Clube no que
concerne ao compromisso de ações de apoio à comunidade,
indo de encontro às necessidades, procurando colmatar
as carências aí identificadas.

RECOLHA DE LIVROS EM ESCOLA
No passado dia 12 de maio, o Lions Clube de Guimarães esteve na Escola Secundária
Martins Sarmento, onde pode constara o envolvimento da comunidade educativa, numa
campanha de recolha de livros infantis e juvenis que organizámos.
No evento publico, estiveram presentes dezenas de alunos, assim como os professores envolvidos. Foi possível recolher os livros angariados, mas também dar a
conhecer o Movimento junto dos estudantes presentes.
Os livros recolhidos serão entregues a famílias socialmente carenciadas da freguesia
de Creixomil, da Cidade de Guimarães.
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O Lions Clube de Famalicão
assinalou no dia 18 de abril o
seu 44º aniversário, definindo o
trajeto como: “44 anos de Serviço à Comunidade, 44 anos de
um caminho repleto de amizade
e companheirismo”.
“É imperativo agradecer a
todos aqueles que, ao longo dos
anos, dedicaram o seu tempo a
atender às necessidades Humanas, a fomentar o Serviço e a
dignificar o Lionismo. (...) É inegável que este não foi um ano
fácil, foi um ano de adaptação
a uma nova realidade, um ano
em que nos reinventamos para
transpor barreiras e superar
desafios, sem nunca descurar
a causa que nos move: “Nós
Servimos”…”, disse a Presidente do Clube, Liliana Soares, na
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LIONS CLUBE DE GUIMARÃES

“LEITE PELA SAÚDE”
Em março, o Lions Clube de Famalicão lançou a campanha
“Leite pela Saúde”, com o objetivo de recolher donativos para a
aquisição do leite necessário para alimentar as famílias carenciadas
da Conferência Vicentina de São Tiago de Antas.
Ao longo de um mês, a campanha conseguiu reunir 1650 litros
de leite, que foram entregues à referida instituição logo no início
de abril.

concerne ao compromisso de ações de apoio à comunidade, indo de encontro às necessidades, procurando
colmatar as carências aí identificadas.
Também a Associação Nascer do Sol, de Mogege,
recebeu uma cama articulada para dar resposta às
suas necessidades. A oferta resulta da parceira com
o Lions Clube de Roissy Pays de França.

O Clube formalizou recentemente a renovação do Protocolo que vigora assim por mais 3
anos. O Lions Clube de Vila Nova
de Famalicão é, há já longos
anos, parceiro da Liga Portuguesa contra o Cancro, sendo
responsável pela organização e
dinamização do Peditório Nacional da Liga Portuguesa Contra o
Cancro no concelho, procurando
assim colmatar as necessidades emergentes da Liga não só
a nível nacional, mas também a
nível local. O Clube apoia assim
diretamente o Hospital de Dia de
Oncologia do Hospital São João
de Deus – V.N.Famalicão, nas
necessidades aí identificadas,
desde as obras de remodelação,
ao fornecimento de equipamento
e material médico.
O Lions Clube aproveitou para
entregar à Liga os proveitos do
leilão de uma peça gentilmente cedida ao Clube pelo ilustre
escultor famalicense Zacarias.
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“DOAR PARA ENTREGAR”
Com o título “Doar para Entregar”, o
Lions de Famalicão promoveu uma campanha com o objetivo de recolher donativos
para a aquisição de embalagens descartáveis para distribuição de refeições. A iniciativa surgiu de uma necessidade identificada
pela “Refood”, em Famalicão.
“Dadas as muitas solicitações de apoio
alimentar às famílias carenciadas do concelho, e tendo em conta as limitações impostas pela pandemia que vivemos, o Lions
Clube lançou a campanha procurando dar
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LIONS CLUBE DE FAMALICÃO

RENOVAÇÃO DO
ENTREGA DE CAMAS
PROTOCOLO COM
E MATERIAL ORTOPÉDICO
A LIGA PORTUGUESA Dando resposta a vários pedidos que têm chegado,
Clube disponibilizou 3 camas articuladas e colchões.
CONTRA O CANCRO oEsta
ação enquadra-se nos objetivos do Clube no que

ENTREVISTA
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LIONS CLUBE DE FAMALICÃO

resposta ao apelo lançado pela “Refood”,
no sentido da doação de embalagens para
comida indispensáveis para entrega de refeições às famílias carenciadas que apoiam,
assim como para a recolha e armazenamento de alimentos”, explicou o Clube.

Ao todo foram recolhidas 3600 embalagens descartáveis, mas também adquiriras
120 embalagens reutilizáveis e 34 embalagens para recolha e armazenamento de
bens alimentares e excedentes de refeições
provenientes da restauração.

ENTREGA DE MATERIAL DIDÁTICO AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ESMERIZ
ELEIÇÕES
Em abril tiveram lugar as eleições da nova Direção para o ano Lionístico 2021/2022, tendo os
elementos sido eleitos por unanimidade.

No âmbito da ação do Lions
Clube de Vila Nova de Famalicão desenvolvido nas áreas da
Infância e Juventude, o Clube
entregou em maio material
didático - livros, brinquedos e

jogos, ao Centro Social da Paróquia de Esmeriz.
Em jeito de agradecimento,
as crianças do Centro ofereceram um cartaz com o mote do
Lions “Nós Servimos”.

A nova Direção é presidida
pelo CL José Duarte Lacerda,
tendo como Secretário o CL Vítor Ribeiro e como Tesoureiro o
CL Ricarte Pereira.
Para o Conselho Fiscal fo-

ram eleitos os Companheiros
CL Francisco Lopes, CL Jorge
Teixeira e CL Cerejeira Leitão.
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LIONS CLUBE DE MATOSINHOS

LIONS CLUBE DE FAFE

CAMPANHA DE ANGARIAÇÃO DE BENS PARA CABO DELGADO
PARCERIA COM O LEO CLUBE DE FAFE
O Lions Clube de Fafe, em
parceria com o Leo Clube de
Fafe, apresentou ao Distrito
115 C/N uma proposta de angariação de auxílio para Cabo
Delgado, no norte de Moçambique, proposta que veio a ser
aceite também por outros Clubes, designadamente o Lions
Clube da Boavista, Porto. Foi
instalado nas instalações na
nossa cidade do ELeclerc sempre pronto a acolher estas
iniciativas solidárias - um cubo
mágico onde foram depositadas
ofertas, desde roupas leves a
artigos de higiene e limpeza,
fraldas em pano, mantas polares, tudo para crianças até
aos 5 anos.

CONCURSO TEXTO DA PAZ 2020-2021
“A PAZ ATRAVÉS DO SERVIÇO”

Em Junho será enviado um
contentor com tudo o que for
angariado nesta campanha.
A campanha de recolha

ocorreu no fim de semana de
22 e 23 de Maio, naquela superfície comercial.
O Lions Clube de Fafe

agradeceu a todos os que colaboraram nesta humanitária
campanha. Foram angariadas
15 caixas de produtos.

ACTIVIDADE PEDAGÓGICA “EU SOU VIGILANTE DA FLORESTA”
O Lions Clube de Fafe promoveu, no dia 28 de maio, a
iniciativa pedagógica “Eu sou
Vigilante da Floresta”, dirigida
aos alunos do 4º ano do ensino
básico do concelho de Fafe.
O objetivo foi, uma vez mais,
sensibilizar os mais novos para
a proteção ambiental e para o
perigo dos incêndios florestais.
Este ano, devido à pandemia, a iniciativa decorreu de
forma descentralizada, com
a plantação nas diversas escolas de uma árvore por cada
turma do 4º ano, num total de
28 árvores.
No parque da cidade, que
habitualmente recebia centenas de alunos para esta iniciativa, foram ainda plantadas duas
árvores, de forma simbólica,
alusivas à campanha.
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No dia 29 de Maio, aproveitando a visita ao nosso Clube
do DG CL Carlos Ferreira, homenageamos o vencedor do Texto
da Paz do DM 115 CN, Duarte de
Almeida do Agrupamento Escolar
Augusto Gomes, com a entrega
do primeiro prémio do concurso
nacional dos Lions de Portugal.
Estiveram presentes também a sua família e a Presidente
daquele Agrupamento, Dr.ª Eufrásia Ramos e o Assessor CL
Mendes da Paz responsável por
este concurso. Foi um momento marcante que, certamente o
galardoado não esquecerá, porque também ficou a conhecer o
Lionismo.
Texto Premiado.

O que é que um rapaz com
doze anos pode dizer acerca da
paz?!
Eu sei que a palavra paz
significa um mundo sem guerras, sem conflitos, onde todas
as pessoas vivem felizes e têm
condições para terem uma vida
digna.
Confesso que a minha experiência de vida num país sem
guerra não é suficiente para
preencher uma folha A4, por
isso perguntei à minha família o
que representa a paz para cada
um. O meu pai, surpreendido pela
questão, encolheu os ombros. Eu
aguardei com expectativa a sua
resposta. Disse-me que o mundo
pode estar em guerra e no entanto eu ter paz interior. Não tenho

DESCERRADA PLACA IDENTIFICATIVA
“LIONS CORNER” NO SEA PORTO HOTEL

No momento marcaram
presença, para além dos membros dos Lions Clube de Fafe, o
presidente da Câmara de Fafe,

a vereadora do Ambiente, e o
Governador do Distrito Centro/Norte dos Lions, Carlos
Ferreira.

Celeste Moniz
Presidente Lions Clube
de Fafe

Para assinalar e homenagear o trabalho desenvolvido pelo
Lions Clube de Matosinhos a favor da comunidade, a direção
do Sea Porto Hotel, liderada pelo CL José Armando Ferrinha,
a Direção do Lions Clube de Matosinhos, CL Alice Lopes e
CL Vítor Silva, DG Carlos Ferreira, e demais ilustres CCLL,
foi descerrada no dia 29/04/2021 uma placa identificativa,
atribuindo a um dos muitos espaços deste Hotel, a toponímia
“Lions Corner”, para que todos os companheiros que a visitem
se sintam em casa.

a certeza se entendi a sua versão de paz. Telefonei aos meus
avós com a mesma pergunta. A
minha avó, tal como eu esperava, referiu que estando tudo bem
com a família, ela vive em paz.
O meu avô surpreendeu-me, pois
disse-me que sente paz no amor
e na natureza- Aposto que para
minha prima Luisa de um ano, ter
paz é dormir de barriga cheia. A
minha irmã que tem seis anos,
apressou-se a dizer que a paz é
o amor da família. Com tantas
respostas, questionava-me se
ter paz é o mesmo que viver em
paz. Será que paz é sinónimo de
felicidade ou as duas palavras
andam de mãos dadas?! Depois
interroguei a minha mãe que me
assegurou que a paz começa no
coração de cada um. Só depois
de perdoar, derrubar os muros
interiores do ódio, aprender a
amar e respeitar, é que podemos

semear a paz. A minha tia Juliana partilhou comigo a sua ideia
acerca do mesmo tema. Para
ela, a paz é liberdade. Mas uma
liberdade que não ultrapassa o
outro, algo que exige responsabilidade. Finalmente a tia Débora
afirmou que a paz no mundo só é
visível quando todos têm acesso
aos mesmos cuidados, direitos
e deveres.
Apesar de sentir alguma dificuldade em montar este puzzle,
acabei por perceber que a minha
ideia inicial de paz também é válida e repleta de significado. Sei
que, ao longo da minha vida, terei
a oportunidade de participar na
construção da minha paz interior
e da paz com o outro.
Duarte de Paiva Almeida;
72 A, N~3 / Escola Secundária
Augusto Gomes. Matosinhos
Lions Clube de Matosinhos

LIONS CLUBE ALMADA-TEJO

Mês de Maio – Entrega de
746 embalagens de feijão
Mês de Junho – Entrega
de 600 latas de conserva de
atum

LIMPEZA DE PRAIA MARCA REINÍCIO
DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
Foi com uma atividade em
prol e no Dia Mundial do Ambiente, que o Lions Clube da Póvoa
de Varzim reiniciou as suas atividades presenciais.
Cerca de cinco dezenas de
voluntários uniram esforços a
pedido do Clube e de mais duas
instituições locais: o Centro de
Karaté Aguçadourense e o Grupo
Cultural e Recreativo Aguçadourense.
A norte do concelho da Póvoa
de Varzim, o grupo percorreu a
praia, os passadiços e as dunas,
recolhendo todo o lixo encontrado, e separando respetivamente
e de acordo com as instruções da
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CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA DE APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS
DO CONCELHO DE ALMADA NO CONTEXTO DA CRISE PROVOCADA PELA COVID 19

O Lions Clube Almada-Tejo
na continuação das suas actividades de apoio aos mais carenciados – famílias e pessoas
individualmente – do Concelho
de Almada, cuja situação se
agravou devido à crise provocada Covid 19 que atingiu tudo
e todos, mas especialmente
aqueles que já antes da pandemia tinham piores condições
de vida.
Esta actividade mensal do
Clube, a decorrer desde Junho
do ano passado, tem constado
principalmente do fornecimen-

vereadora do Ambiente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim,
Silvia Costa: “dentro daquilo que
encontramos na areia, tentamos
separar embalagens, plástico e
metal, e vidro”.
Quem também marcou presença na iniciativa foi o Governador do Distrito 115 Centro Norte,
Carlos Ferreira, que agradeceu a
todos a participação no evento.
“Neste Dia Mundial do Ambiente descobrimos que só 30% das
pessoas fazem reciclagem. O que
fazemos aqui é uma ajuda, um
princípio e incentivar os mais jovens a tratar bem do ambiente”,
reforçou.

CLUBE APOIA FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA COM PRÉMIO JOVENS ARTISTAS

LEOS

O Lions Clube da Póvoa de
Varzim associa-se este ano ao
Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim, evento
que vai para 43ª edição e que
traz aos palcos do concelho todos os anos, ao longo do mês
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de julho, dezenas de artistas
clássicos.
“Esta nova parceria acaba
por ser um vínculo natural entre
duas entidades que se movem
por valores comuns em prol do
serviço, apoio e dinamização

da comunidade poveira”, referiu
José Manuel Almeida, presidente do Clube.
Já da parte da Associação
Pró-Música, entidade que organiza o certame, Raúl da Costa
explicou: “este vínculo com o

Lions Clube é motivo de orgulho
e grande satisfação e permitirá
um acréscimo significativo no
apoio aos jovens artistas vencedores, sendo também uma
plataforma para iniciativas de
apoio futuras”.

to de bens alimentares de primeira necessidade, não perecíveis, para fazerem parte de
cabazes alimentares, que são
depois distribuídos por cerca
de três centenas de famílias

referenciadas pelo Centro Social Paroquial do Cristo-Rei,
nas zona das Torcatas e de
S. Francisco Xavier, com inúmeras situações concretas
de carências de vária ordem,

entre elas alimentares.
Assim depois de no mês de
Maio terem sido entregues 746
frascos de feijão, entregamos
no mês de Junho 600 latas de
conserva de atum.
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actividades dos clubes
do distrito 115 centro SUL

LIONS CLUBE DA PÓVOA DE VARZIM

BALANÇO DE UM ANO LIONÍSTICO DIFERENTE

ANO ATÍPICO, MARCADO PELA PANDEMIA
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LIONS CLUBE DE SETÚBAL

ENTREVISTA

LIONS CLUBE DE ALMADA

Num ano lionístico diferente
em tudo exceto na vontade de
servir o Lions Clube de Almada
procurou fazê-lo apoiando com
bens alimentares o Bairro do 2º
Torrão na Trafaria e a população
das Terras da Costa.
No bairro carenciado do 2º
Torrão a associação de moradores vendo a situação difícil de algumas das famílias do bairro, em
que ambos os adultos da família
ficaram desempregados devido
à pandemia, iniciou o projeto
´cozinha solidária´ fornecendo
duas refeições por semana a 35
famílias do bairro. O LC Almada
não pôde ficar indiferente a um
projeto como este e, com a ajuda
da pastelaria Clabel em Almada e do seu projeto ´Sopa para
Todos´, conseguimos fornecer
semanalmente 30 sopas, para
acompanhar a refeição. Semanalmente temos também fornecido
produtos que sobram de super-
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mercados para ajudar na confeção das refeições evitando desta
forma o desperdício alimentar
e ajudando quem mais precisa.
Nas Terras da Costa tem
sido feita uma entrega mensal

através da assistente social
da escola e para esta entrega
contámos com a ajuda do Pingo Doce e também dos muitos
amigos do Clube de Ginástica
de Almada pois todos juntos

servimos mais e melhor.
Num ano diferente e particularmente difícil agradecemos
a todos os que nos ajudaram
a servir.
Bem Hajam!

Num ano atípico marcado
pela pandemia Covid 19, os
Lions não se fecharam às suas
comunidades e, adaptando-se
às novas exigências a que o distanciamento social os obrigou e
com as quais nunca se tinham
confrontado, reinventaram-se e
adquiriram novas competências
que lhes permitiram fazer escolhas e abraçar a diversidade
na comunicação, colaboração
e participação.
Ficou mais difícil servir
como era sua prática. Porém,
com criatividade, determinação
e firmeza encontraram outras
formas de concretizar projetos
e dar conforto às suas comunidades. Ao reinventarem-se
adquiriram aptidões para compreender as próprias emoções
e ultrapassar os medos então
surgidos. As novas competências permitiram encontrar
relacionamentos saudáveis e
de apoio à colaboração, à resolução de problemas e à ne-

gociação criativa de conflitos,
procurando manter a família
Lion próxima.
No Lions Clube de Setúbal,
os grandes desafios colocados
pela pandemia que ainda persiste a nível mundial, obrigaram-nos a abraçar a diversidade e
atuar em função das necessi-

dades de cada momento.
Na impossibilidade de organizarmos doações a realizar
presencialmente, continuámos
a praticar a aprendizagem socio-emocional, mais afastados
fisicamente, mas com uma vontade imensa de proximidade,
através de realizações virtuais,

à distância de um telefonema,
mail ou mensagem no WhatsApp.
Via Zoom, estivemos presentes nas videoconferências
promovidas pela Governadoria
do Distrito 115 CS e na LII Convenção Nacional.
Internamente, na nossa escalada rumo ao desconfinamento, utilizámos a participação “ao
postigo” e mais recentemente, ainda um pouco receosos,
reunimo-nos. Num crescendo
de desconfinamento marcámos
presença no Aniversário do
Lions Clube do Montijo - nosso
Afilhado.
Preparamo-nos para, presencialmente, finalizar o AL
2020/2021 e a tomada de posse da Direção do AL 2021/2022
Fortalecer as relações de
Companheirismo leva-nos não
só a pensar, mas também a
sentir que ser Lion é um PRIVILÉGIO!...
CL Mª Augusta das Dores
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LIONS CLUBE DO FUNCHAL

LIONS CLUBE DE LISBOA BELÉM

PALESTRAS ONLINE SOBRE ESTA REGIÃO AUTÓNOMA

DIVERSAS ATIVIDADES E INICIATIVAS LEVADAS A CABO
PELO NOSSO CLUBE MERECEM REFERÊNCIA:

O Lions Clube do Funchal
promoveu, em abril, a videoconferência “Áreas marinhas protegidas da Madeira”, uma iniciativa
realizada em parceria com a Governadoria do Distrito 115 CS.
A sessão contou com as intervenções de Mafalda Freitas e
Manuel Biscoito que abordaram
os temas “Rede de áreas marinhas protegidas do Porto San-

to” e “Reserva natural das Ilhas
Selvagens”, respetivamente. A
sessão ainda está disponível na
rede social Facebook do Lions
Clube Funchal.
Já no final de maio teve lugar nova conferência sobre este
arquipélago. Desta vez o orador
convidado foi João Baptista Pereira Silva, investigador na Unidade de Investigação GEOBIOTEC,

Fundação para a Ciência e Tecnologia da Universidade de Aveiro, que abordou o tema “Heróis
do trabalho do mar à montanha
– 600 anos de Engenho e Pioneirismo no Aproveitamento das
Dádivas da Natureza”.
Na apresentação da sessão, que decorreu online, o CL
António Martins, GMT D115
CS, apontou esta como “uma

retrospetiva da construção de
levadas, dos furados, da construção de casas e telhados.
Tudo feito com o que a natureza
dava: rocha, pedra, terra, madeira, palha, que foi a verdadeira
Epopeia Humana”.
Também esta conferência
se encontra gravada e disponível na página da rede social
deste Clube.

Doações de bens domésticos a famílias carenciadas – O
nosso Clube fez a doação de roupa de cama e diversos bens de
uso doméstico, pequenos e grandes, a duas famílias carenciadas
da freguesia.
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APOIO À COMUNIDADE
Recentemente o Clube procedeu ainda à doação de roupas de bebé e crianças à Paróquia da Nazaré, Centro da Mãe
Instituição Botão Solidário.
Continuando no apoio aos mais
carenciados, o Clube entregou
ainda um cabaz de produtos não
perecíveis a uma família.

NOVO ELEMENTO EMPOSSADO
Desde 17 de maio que o Lions Clube do Funchal conta com um
novo elemento: Jacinto Gouveia. A sessão foi conduzida pela CL
Maria do Carmo. No entanto, o Governador deixou algumas palavras:
“O movimento Lion está espalhado por todos os países no mundo.
Somos neste momento 1 milhão e 500 mil associados. Temos
cinco compromissos importantes: cancro pediátrico, diabetes,
alívio à fome, meio ambiente e visão. No entanto a nossa ação
não se esgota nestes princípios. Os clubes podem levar a efeito
atividades noutras direções. O essencial é nunca perdermos o
norte no caminho a trilhar que é sempre os mais necessitados
na comunidade onde estamos inseridos. É por isso que o nosso
lema maior é We Serve.
Mas Companheiros, para que este trabalho seja feito têm
que haver pessoas, cidadãos de bem, com empenho e que
tenham também este espírito de servir o próximo”.
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Abertura de loja solidária – Depois de largos meses fechada,
devido ao rigoroso confinamento exigido, abriu no dia 8 de maio a
loja solidária na J. Freguesia de Belém.

Monumento Lion e
atividade
contra a
fome – Fizemos uma
visita ao Padrão Lion e
entregámos
diversos
sacos e
cabazes
com géneros
alimentares
à Mesa
da Igreja
Paroquial de
Belém para
pessoas carenciadas e
sem-abrigo.

Voluntariado – Em maio estivemos com vários voluntários nas instalações
da Mesa de Nossa Senhora de Belém, onde entregámos bens alimentares e
preparámos kits de refeições para os utentes daquela Instituição.

Dia da Criança no IPO – A pedido do
IPO, oferecemos 100 balões e duas
botijas de gás hélio à Ala Pediátrica
daquele Instituto, para entregar e
proporcionar alegria às crianças ali
internadas e às que ali se dirigissem
para tratamento ou consulta no Dia
da Criança.

Doação para S. Tomé e
Príncipe – Entregámos
diversos sacos de roupa
e calçado a uma família
amiga de S. Tomé e Príncipe para distribuição por
famílias carenciadas do
arquipélago.

LEOS

Contentor para Cabo Verde – chegou finalmente a Cabo verde o
contentor que desde o mês de janeiro vínhamos preparando, com a
ajuda física e financeira de diversos companheiros voluntários, tendo
os respetivos bens sido entregues na cidade do Tarrafal, na ilha de
Santiago, para distribuição por famílias carenciadas. Com estes
bens fez-se também a entrega de € 500,00 à Associação Fidjus
para compra de bens alimentares destinados às mesmas famílias.
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05 MAIO 2021
ELEIÇÃO PARA A NOVA DIRECÇÃO
Almoço do Lions Clube Oeiras-Tejo no Restaurante da Força Aérea (AFAP) em Lisboa
para Eleição do Novo Presidente do Clube para o AL 2021-2022 para o qual foi designado o nosso Companheiro Lion Carlos Teixeira, com o que muito nos congratulamos.
Escolha dos Delegados para Votação Online na 32ª e 52ª Convenções Distrital
e Nacional.

01 JUNHO 2021
CELEBRAÇÃO
DO DIA MUNDIAL
DA CRIANÇA
Para Celebração do Dia
Mundial da Criança o Lions
Clube Oeiras-Tejo fez entrega
no Hospital D’ Estefânia, em
Lisboa, de 100 Kg de Tampinhas
de Plástico, em 8º Garrafões,
para obtenção de uma Cadeira de Rodas que se destina ao
Centro do Cancro Pediátrico.

LIONS CLUBE DE SANTIAGO DO CACÉM

ACTIVIDADE DE APOIO – COMBATE AO CANCRO PEDIÁTRICO

Assembleia Geral – Realizámos no dia 13 de maio a nossa primeira Assembleia Geral presencial desde o início da pandemia, com
salvaguarda dos devidos cuidados sanitários. Nesta Assembleia
registou-se a entrada de dois novos sócios e foi entregue o PIN
do Centenário a duas Companheiras do Clube.

Numa acção inserida na Actividade
de Apoio ao Combate ao Cancro Pediátrico o Lions Clube de Santiago do Cacém, com o patrocínio das firmas LUÍS
MANUEL DA SILVA, de Sines e da CASA
DAS JANELAS, de Vila Nova de Santo
André, entregou no Pavilhão Lions, no
IPO - instituto Português de Oncologia - Ala Pediátrica, de Lisboa, diverso
equipamento didáctico (6 mesas e 16
cadeiras) e duas portas de alumínio, no
valor total de 2.597,17 Euros.
Estiveram presentes por parte do
IPO a Educadora Maria e a Drª. Alexandra Esteves e dos Lions o DG CL
João Campino e o CL António Martins
do Lions Clube de Santiago do Cacém.

CL Fernando Antunes

CL António Martins

CLUBES

DISTRITO MÚLTIPLO

Deficientes Profundos (APADP) – Realizámos uma Assembleia Solidária a favor da APAPD, que
constou de um almoço restrito, que contou com a presença de 32 Companheiros, do nosso Governador
João Campino, da Diretora Lucas da APADP e um “menino” da Associação, no qual conseguimos angariar
€ 3.000,00. A Fundação Lions de Portugal fez um donativo de € 1.000,00, pelo que no total fizemos a
entrega de € 4.000,00 a esta Associação, mantendo uma tradição de mais de 20 anos.

28º Aniversário do LC
Lisboa Belém – Comemorámos no dia 11 de abril o
28º aniversário da nossa
fundação. Fizemo-lo por
videoconferência, tendo
conseguido juntar cerca
de uma centena de Companheiros de 32 Clubes e
2 Leo Clubes que, à distância, celebraram connosco
esta efeméride.

LIONS CLUBE OEIRAS-TEJO

CLUBES

> INTERNACIONAL

Alívio contra a fome – A
instabilidade social provocada pela Covid 19 aumentou a necessidade de apoio
à população mais frágil da
nossa comunidade. Nesse
âmbito, o LC Lisboa Belém
doou à Paróquia dos Jerónimos um novo e generoso
cabaz de bens alimentares
no mês de maio.

DISTRITOS
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LIONS CLUBE DE LISBOA BELÉM

“Uma mochila por um sorriso”:
oferta de material escolar, no início do ano
letivo, a 35 crianças acompanhadas pela
CPCJ de Torres Vedras. O objetivo desta

“Conforto e Companhia”: esta campanha
surgiu de um pedido do
Centro Hospitalar do
Oeste – CHO, confrontado com o isolamento
dos doentes durante
semanas, privados de
visitas e de atividades
lúdicas. Nesse sentido
foi-nos pedida ajuda para
procederem à colocação
de televisões LCD nas
diferentes enfermarias,
sempre com o objetivo
de melhorar estes períodos tão críticos para
o bem-estar emocional
dos mais doentes. Motivados pelas necessidades existentes noutras
áreas do CHO, e muito
pela nossa ligação especial com as crianças,
vamos tentar levar esta
campanha um pouco
mais além e tentar fazer
algumas melhorias nas
infraestruturas da pediatria do Hospital.
Esta campanha ainda
está a decorrer, mas
contamos partilhar o
resultado final brevemente!

DISTRITO MÚLTIPLO
CLUBES
LEOS
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campanha foi o de aliviar a carga financeira
que um novo ano escolar implica para as
famílias e incentivar as crianças para um
início escolar mais estimulante.

CLUBES

> INTERNACIONAL

LIONS CLUBE TORRES VEDRAS HISTÓRICA

Há já algum tempo que o Lions Clube Torres Vedras Histórica não dava notícias na Revista Lions, mas isso não significa que tenhamos estado parados…
Muito limitados devido às restrições impostas pela pandemia, tivemos de ultrapassar todas essas condicionantes, encontrando
alternativas que, de uma forma segura, nos permitissem manter o foco na ajuda às famílias mais necessitadas, muitas delas apanhadas
desprevenidas no rasto das consequências socioeconómicas dos últimos meses.
Apesar de simples, sabemos que a mais pequena ajuda tem um impacto gigante nos que mais precisam e, por isso, partilhamos
com emoção os resultados das diferentes campanhas:

DISTRITOS

ENTREVISTA

LIONS CLUBE TORRES VEDRAS HISTÓRICA

“Banco de Ajudas Técnicas Pediátrico”: doação de equipamento à Delegação de
Torres Vedras da Cruz Vermelha Portuguesa,
para permitir tornar realidade este seu projeto.

“Proteger para a Saúde”:
entrega de mais de 100 viseiras
elaboradas pelos alunos da ESCO
– Escola de serviços e comercio
do Oeste, aos profissionais do
Centro Hospitalar do Oeste.
Para a angariação de fundos
realizámos um leilão online de
peças usadas a que chamamos
“O Sótão dos Lions” e um concerto ao vivo no Teatro-Cine de
Torres Vedras com a participação
de duas artistas torreenses, conhecidas pelas suas recentes
prestações no The Voice e The
Voice Kids Portugal, Mariana Rebelo e a Rosa Antunes. Entretanto está agendado outro concerto
com o Miguel Gameiro no dia 9
de junho.
Ainda no âmbito desta
campanha, achámos que faria
sentido proporcionar um miminho àqueles que se viram tão
privados de companhia e afeto,
nomeadamente as pessoas que
vivem em lares e, em parceria
com a Escola Internacional de
Torres Vedras, EITV, lançámos
um desafio aos alunos do 1º
ciclo: elaborar alguns desenhos
que transmitissem amor e esperança, para distribuir por 3 lares da nossa cidade na Páscoa.
Foi um gesto simples que teve
um impacto importantíssimo,
traduzido por sorrisos e olhares de agradecimento. Podemos dizer que bastou vermos
alguns sorrisos para perceber
o alcance que simples gestos
podem ter.
Esperamos poder compartilhar convosco o resultado final
desta campanha numa próxima
edição da revista, ter boas noticias para contar sobre o resultado desta campanha!
Para terminar gostávamos
de realçar a participação de Ber-

nardo Pereira no Grande Prémio
de Música Lions Portugal 2021.
O nosso clube apadrinhou este
jovem músico de Torres Vedras
que fez uma prova brilhante,
conseguindo ficar no grupo dos
6 melhores classificados e passar à fase final. Apesar de não

ter alcançado o primeiro lugar,
foi seguramente enriquecedor e
deixa-nos muito satisfeitos por
podermos proporcionar estas
experiências a jovens talentos.
Continuamos focados em
servir a nossa comunidade de
coração e com alegria!
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ENTREVISTA JOANA MOTA PRESIDENTE DISTITO MÚLTIPLO 115 LEO

“Consolidação e Amadurecimento.
Consolidação dos laços entre
os sócios e dos Leo Clubes em si”
A presidente do Distrito Múltiplo 115 Leo, Joana Mota, faz um balanço “bastante positivo” do
mandato que agora termina. Disse sentir-se extremamente grata e feliz considerando que
o mesmo amadureceu o Movimento consolidando os laços entre os sócios, mantendo-os
próximos uns dos outros, mesmo que à distância dadas as circunstâncias vividas durante o
Ano Lionístico, reinventando e criando novas iniciativas. Falou-nos de novas estruturas de
aprendizagem para os clubes em contexto on-line destacando, entre outros, o Leo Forma, o
Leo Cafés e o Leo Reabilita, este último só irá decorrer em Julho, mas que é fruto do trabalho
ardo dos clubes neste ano Leonístico.
Por Henrique Matos

Que balanço faz do Ano
Leonístico que agora termina e do seu mandato como
presidente do Distrito Múltiplo Leo?
As palavras chaves do meu
mandato foram consolidação e
amadurecimento. Consolidação
dos laços entre os sócios e dos
Leo Clubes em si, pois conseguimos manter-nos mais próximos uns dos outros, mesmo
estando longe, pelas circunstâncias que vivemos, o online
fez com que todos os meses
estivéssemos juntos a discutir temáticas e a falar sobre o
movimento Leo. Reinventando
as nossas iniciativas e amadurecermos, consequentemente.
O melhor é que tudo foi feito
em conjunto para que juntos
pudéssemos dar o nosso melhor
à comunidade.
De uma forma geral sinto-me extremamente grata e feliz
com o Ano Leonístico que agora termina, pois amadureceu o
movimento. Os Leos tiveram de
parar e perceber o caminho que
queriam seguir e acho que isso
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foi muito bom, quer a nível nacional, quer a nível local. Ajudamos muito a nossa comunidade,
porque tivemos de nos reinventar e criar novas iniciativas que
antes não havia espaço para
elas, como reabilitar instituições e ser mais ativos no apoio
às famílias.
O balanço é muito positivo,
pois eu sabia o Ano Leonístico
que seria e mesmo assim saio
surpreendida com os Clubes
Leos, pois abraçaram as causas e os desafios que o Distrito
Múltiplo Leo lhes lançou.
O seu mandato foi quase totalmente vivido num
contexto de confinamento
e de afastamento social
que afectou tudo e todos.
Ainda assim conseguiu cumprir todos os objectivos que
se tinha proposto realizar?
Ficaram objectivos por concretizar? O que mais gostaria de ter feito e não fez?
Quando idealizei a minha
candidatura já estávamos em
confinamento, portanto a mi-

nha forma de pensar sobre o
futuro dos Leos em Portugal
foi tendo este obstáculo pela
frente e isso deu-me a noção
daquilo que realmente importa
para o movimento, no momento
que íamos viver. O que eu mais
queria consegui, que foi criar estruturas de aprendizagem para
os Clubes, com o Leo Forma em
contexto online; conectar-me
mais com os sócios, através
dos Leo Cafés, que são visitas
aos Clubes online, onde ouço
os sócios e falamos das situações dos clubes; e no apoio aos
Clubes através da dinamização
de iniciativas, desde o Concerto Solidário que realizamos em
comemoração da Atividade das
Crianças, ao apoio constante
em cada atividade local e ainda
o Leo Reabilita que irá decorrer
em Julho, mas é fruto do trabalho ardo dos clubes neste ano
Leonístico.
Um ano sabe sempre a pouco e por isso é que eu decidi
recandidatar-me e cumprir assim outros objetivos que acho
que fazem sentido no movi-

mento Leo, como a criação ou
reativação de mais Leo Clubes,
criação de novos projetos que
tem em vista a continuidade
ativa do movimento e ainda a
visibilidade do Movimento Leo
em Portugal
Há sempre mais coisas que
se podem e devem fazer para
elevar os Leos em Portugal,
tudo leva o seu tempo e eu estarei aqui mais um ano para os
puder cumprir.

LEO REABILITA
– MAIS DE 100
VOLUNTÁRIOS
LEOS E LIONS
De todas as actividades
desenvolvidas pelo Distrito
Múltiplo Leo quer falar-nos
daquela ou daquelas que
considera mais emblemáticas? O que mais a marcou no
exercício do seu mandato?
A Atividade mais emblemática ainda irá acontecer, que
mesmo não sendo este ano

Leonístico é fruto do mesmo,
que será o Leo Reabilita. Decorrerá, em 4 sábados (3, 10,
17 e 24 de Julho) e 4 cidades
diferentes (Trofa, Porto, Figueira da Foz e Ílhavo)
Esta iniciativa visa proceder
à reabilitação de instituições
comunitárias que apoiam crianças em situação de fragilidade
social e cidadãos portadores
de deficiência.
O objetivo deste projeto
é melhorar os espaços onde
vivem mais de 120 crianças e
jovens, dando-lhes mais condições para se desenvolverem
enquanto seres humanos. Nesta iniciativa estarão envolvidos
mais de 100 voluntários Leos
e Lions que darão o seu melhor
em cada espaço que será reabilitado, as inscrições estão
abertas e foram enviados os
formulários de inscrição para
todos os sócios.
Se tiver de escolher uma outra iniciativa, escolho os Leos
Cafés, que visa a visita aos Clubes, sendo que apresentava na
sua génese duas componentes:

uma de capacitação de novos
membros e outra de formação/
apoio. Cada Leo Café foi único,
pois foi adaptado a cada Clube e
a grande maioria deu muitos frutos para a motivação e ação dos
Leo Clubes na sua comunidade.

CLUBES
MOTIVADOS
A AJUDAR
ARDUAMENTE
NAS SUAS
COMUNIDADES
Parece-lhe ter havido alguma coisa que poderia ter
corrido melhor ou que poderia talvez ter sido feito de
maneira diferente?
Eu tenho um mantra na minha vida que me ajuda muito
a pensar positivo em momentos de adversidade, sendo que
este ano foi um ano assim que
é: “Poderia ter corrido melhor?
Podia. Podia ter corrido pior?
Podia. Demos o nosso máximo?

LEO

CLUBE
DE POMBAL

Gostou desta experiência?
Foi uma experiencia única
que irá continuar mais um ano e
isso é prova que foi bom e que o
que virá será ainda melhor. Cresci muito, saio daqui uma pessoa
mais completa, mais resiliente
e mais capaz. Tinha muitos desejos para o nosso Movimento,
uns que já cumpri e outros sei
que os irei cumprir.
O exercício do cargo de
presidente do Distrito Múltiplo Leo alterou de alguma maneira a visão que antes tinha
em relação ao Movimento?
Já estou nos Leos há 9 anos
e nestes 9 anos pude experienciar vários cargos e isso deu-me
uma noção ampla do que é o Movimento. Portanto não, não mudou a visão que tinha, o facto de
ser presidente. Adquiri foi mais
respeito por aquilo que somos
e aquilo que fazemos enquanto
Leos e Lions. Somos seres ambiciosos, pois ambicionamos por
um mundo melhor e mais feliz e
é um privilegio estar no cargo
onde estou que comprovo cada
vez mais que aquilo que fazemos
é único e muito especial.
Vê com optimismo o futuro e o crescimento do Movimento Lion em Portugal e
em especial dos Leos?
O crescimento do Movimento
Leo em Portugal, na minha opinião
é uma consequência do facto de
um Movimento estar consolida-
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VISITA AO AJUDA ANIMAL
No passo dia 15 de Maio o Leo Clube foi visitar o espaço da Ajuda Animal
de Pombal. Entregaram os donativos da campanha Leo Box que decorreu no
mês de Abril, onde angariaram mantas e cobertores. O dia terminou ainda
com muita brincadeira com os amigos de quatro patas.

LEO

CLUBE
DE COIMBRA

do, capaz, ativo e ciente daquilo
que quer. Este ano Leonístico, foi
esse o nosso foco, foi para isso
que trabalhamos e esperamos que
daqui para a frente possamos ver
os frutos. Portanto sim vejo com
muito otimismo o futuro do nosso
Movimento.
O que acha necessário
fazer para que mais clubes
Leos sejam criados?
A criação de Clubes Leos
é o resultado da vontade e da
ambição de um Lions Clube e
ainda do empenho do Distrito
Múltiplo Leo.
Existirem mais Leos em Portugal é dar a oportunidade aos
jovens de experienciar o voluntariado e se tornarem seres humanos mais completos e melhores
líderes no amanhã; quem sabe
tornarem-se melhores Lions.
Necessário é valorizar mais
os jovens e perceber que nós somos o futuro e que precisamos
da sabedoria, da tradição, que
os Lions tem, para nos desenvol-

vermos. Os Leos proporcionam
a crianças a partir dos 12 anos
e jovens até aos 30 anos de se
tornarem seres resilientes e altruístas, tal como Melvin Jones
idealizou para os Lions.
Ter Clubes Leos e Lions a
cooperarem na comunidade trará
mais força ao nosso Movimento,
ajudará a suprir inúmeras necessidades, pois temos os mesmos
valores e lema, mas atuamos
com iniciativas diferentes.
Juntos somos gerações que se
completam e é esta a consciencialização que precisa de ser trabalhada, para que sejam criados
mais Leo Clubes em Portugal e
que consequentemente o nosso
movimento cresça!
Quer deixar uma mensagem
de final de mandato aos clubes
e aos Leos do Distrito Múltiplo?
Este ano que vivemos mostrou-me que a ideia que Melvin
Jones tinha para este Movimento faz ainda mais sentido, pois
é quando o mundo precisa de
nós que temos de dar o nosso

melhor por quem mais precisa e
por isso tenho que agradecer e
parabenizar a todos os Leos de
Portugal que se reinventaram e
se deixaram contagiar por aquilo
que criamos este ano, juntos.
Os Lions foram também o
meu pilar nesta jornada, o Conselho Nacional de Governadores
esteve sempre lá para me apoiar
em todas as iniciativas e a verdade é que se não fossem eles
o Leo Reabilita não iria para a
frente e obrigada também por
isso.
Eu adoro fazer parte deste
Movimento e poder dar-lhe um
bocadinho que seja da imensidão
que ele me deu é gratificante.
Por acreditar tanto naquilo que
fazemos e somos, voltarei novamente a dar o melhor de mim
em mais um ano Leonístico, até
já Leos e Lions.
Continuaremos hoje e sempre a arregaçar as mangas para
servir a nossa comunidade, pois
é isso que nos fazemos. Nós Servimos!

DIA DA CRIANÇA
No passado dia da 1 de Junho, dia da criança, o Leo
Clube de Coimbra realizou uma atividade no Lar “O Girassol”,
proporcionando ás crianças e jovens uma tarde bem passada.
Foi um dia dedicado a eles
e aos auxiliares que todos
os dias acompanham.
Há atividades que
enchem o coração só de
ver a felicidade que proporcionamos aos outros.
Iniciativas como esta só
experienciando, pois não
cabem em palavras a imensidão de alegria que se fez
sentir neste dia.

WEBINAR
“MAUS TRATOS
E ACOLHIMENTO
RESIDENCIAL”
O Leo Clube de Coimbra no dia 19 de
maio, organizou uma webinar sobre “Maus
Tratos e Acolhimento Residencial”, com a
presença da Dra. Filipa Nobre, Psicóloga
Clínica com especialização em Proteção
de Menores.
Esta iniciativa teve bastantes participantes e abordou uma temática que é
podemos não querer ver, mas é algo bem
presente na nossa sociedade.
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ATIVIDADES LEOS DE PORTUGAL E CLUBES LEO

Demos. Então está tudo certo!”
Eu sinto que nos superamos, que
aquilo que queríamos fazer era
tudo objetivos com os pés no
chão e aquilo que conseguimos
foi muito melhor. Clubes motivados, a ajudar arduamente nas
suas comunidades e isso é o que
mais desejava.

LEOS
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CONCERTO - “OS LEOS TÊM MÚSICA NA CORAÇÃO”

O Leo Reabilita é uma iniciativa dos Leos
de Portugal que visa proceder à reabilitação
de instituições comunitárias que apoiam
crianças em situação de fragilidade social
e cidadãos portadores de deficiência.
A par com a reabilitação dos espaços,
através da pintura, limpeza e reparações,
iremos também proceder ao apoio logístico, com vista ao reforço de equipamentos
e material didático, lúdico e pedagógico,
assim como bens de primeira necessidade.
Esta iniciativa irá decorrer nos 3, 10, 17
e 24 de Julho. O seu objetivo é melhorar os
espaços onde vivem mais de 120 crianças e
jovens, dando-lhes mais condições para se
desenvolverem enquanto seres humanos.
Nesta iniciativa estarão envolvidos mais
100 voluntários Leos e Lions que darão
o seu melhor em cada espaço que será
reabilitado.
As instituições são: Trofa - ASAS – Associação de Solidariedade e Ação Social;
Vila Nova de Gaia - Associação Protetora
da Criança, em Aveiro - Obra da Criança;
e Figueira da Foz - Centro de Atividades
Ocupacionais da APPACDM.
Se quiserem participar podem entrar

No mês de maio, os Leos de Portugal,
todos os anos realizam a Atividade das Crianças, na Quinta da Fonte Quente na Tocha,
contando com mais de 80 crianças de instituições e famílias carenciadas, de Norte a Sul
do país. Este é um fim-de-semana que visa
proporcionar momentos de alegria, sentido
de comunidade, cuidados ambientais, saúde
física e psicológica, através de atividades
lúdico didáticas a crianças carenciadas de
afetos e de condições de vida apropriadas
ao seu desenvolvimento.
Este ano pela situação vivida não pudemos realiza-la, então o DM Leo 115 decidiu
entrar pela casa das inúmeras instituições
que apoiamos de Norte a Sul do País com um
concerto solidário: “Os Leos têm música no
coração”, onde contou com a participação
de 3 artistas: Paulo Sousa, Pedro Gonçalves
e Filipe Pinto.
O concerto foi transmitido em direto no
Youtube, no dia 29 de Maio e teve 55 espetadores ligados, sendo que do outro lado
contamos com muitas crianças e jovens a
alegrarem-se com um concerto dedicado a
si. O mote do concerto foi os sonhos e que
se sonhamos pudemos realizar.

LEO

em contacto connosco para: leoreabilita@
leosdeportugal.org

As inscrições estão abertas! Juntos
fazemos a diferença!

CLUBE
FIGUEIRA DA FOZ

ATIVIDADE
DAS CRIANÇAS
NA FIGUEIRA
DA FOZ
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Todos os anos os Leos de
Portugal organizam a Atividade das Crianças, onde vários
Leo clubes reúnem dezenas de
crianças em situação de vulnerabilidade social na Quinta
da Fonte Quente (Tocha). Este
ano, por via da pandemia, foi
impossibilitada a realização
da atividade como nós a conhecemos, sendo realizado um
concerto on-line “Os Leos têm
música no coração” dirigido a

todas as crianças e instituições que os Leos apoiam de
Norte a Sul.
O Leo Clube da Figueira
aderiu a esta iniciativa, e sob
o tema “À procura da Terra do
Nunca” organizou um dia inteiro
dedicado às crianças do Centro
de Acolhimento Temporário da
APPACDM, repleto de jogos, dinâmicas e atividades lúdicas,
culminando no concerto dos
Leos de Portugal.
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