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Invista na visão do Rotary para 
um mundo melhor. Uma vez 

executada a sua doação ou 
dedução de impostos para a 

Fundação, fornecerá um 
financiamento contínuo para as 
causas que mais lhe interessam. 
O que fizer hoje, irá  garantir o 

amanhã do Rotary.

Para mais informações:
ON-LINE 
rotary.org/legacy 
freewill.org/TheRotaryFoundation 
TELEFONE 
847-866-3100
E-MAIL
plannedgiving@rotary.org  

Para: 

OO  ffuuttuurroo TTii
De:

Doação à 
The Rotary Foundation  
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Janeiro chegou, finalmente. Quando olhamos para 
2021, o nosso pensamento não precisa de se restringir 
a apenas 365 dias. Estará a pensar no que fará em 
2022, 2023 e depois?
Não podemos prever o futuro, mas podemos decidir 
para onde queremos ir. Acho importante que todos 
os Rotary Clubs realizem reuniões estratégicas, pelo 
menos uma vez por ano. O past-diretor do RI Greg 
Yank, que tem muita experiência em trabalhar com 
clubes na planificação das suas atividades, partilha o 
seu ponto de vista:
“Um famoso aforismo afirma: “Ao não se preparar, estará 
a preparar-se para falhar”. O planeamento é essencial 
para alcançar o sucesso, em todas as áreas da vida, 
incluindo o Rotary, e estamos a melhorar a cada ano.
O planeamento estratégico dos Rotary Clubs funciona. 
Tenho ajudado muitos clubes a encontrar este caminho, 
trabalhando com eles, para construir o que chamo de 
um plano plurianual que responde à pergunta funda-
mental: “Qual é a nossa visão para o nosso clube?”. Os 
melhores planos que tenho visto são aqueles focados, 
quando um clube concentra os seus recursos nas 
melhores oportunidades que tem. O seu Rotary Club 
não pode ser tudo para os sócios e para a comunidade 
a que serve; tem recursos humanos, financeiros e de 
tempo limitados. Um plano de sucesso considera ativos 
e limitações para traçar o caminho desejado para os 
seus membros.
Comece a construir um plano estratégico plurianual, 
fazendo um brainstorming com o seu clube e pergunte: 
“Quais são as nossas iniciativas e prioridades para os 
próximos dois a três anos?”. Documente as suas res-
postas, usando uma linguagem orientada para a ação 
que seja específica, concreta e mensurável sobre os 
objetivos que deseja alcançar.
Em seguida, restrinja as suas iniciativas a um conjunto 
básico de três a cinco prioridades. O seu clube irá, 
então, desenvolver objetivos específicos para cada 
iniciativa, delineando quem estará envolvido, marcos 
importantes de realização, como evolução será moni-

torizada e um cronograma para a conclusão. Mantenha 
o seu plano curto e simples.
Seguidamente, arregace as mangas e ponha mãos à 
obra. Faça a revisão do desenvolvimento que faz para 
realizar as iniciativas e reveja conforme necessário, pelo 
menos uma vez por ano. O Rotary tem um modelo 
sólido para auxiliar os clubes no seu planeamento, 
que poderá encontrar em my.rotary.org/document/
strategic-planning-guide.”
Queremos enriquecer e animar os nossos clubes com 
novas discussões e ideias. Mas como atraímos os 
diversos profissionais, de diferentes origens, idades 
e experiências, todos movidos por um forte sentido 
de integridade como nós?
Por meio do planeamento estratégico, exploramos 
esta questão para definir a própria natureza do nosso 
clube e o valor que ele oferece aos seus sócios e à 
comunidade. Cada clube é diferente e o valor de cada 
clube será único. Durante o processo de planeamento, 
os clubes também podem descobrir que algumas 
das atividades que costumavam fazer um não são 
relevantes ou atraentes.
Assim que o seu clube fizer um plano estratégico, 
é hora de agir e realizar as mudanças necessárias. 
Quando fazemos isso – ao envolvermos sócios em 
clubes vibrantes e ativos, que não apenas se diver-
tem, mas também servem as suas comunidades com 
projetos que têm um impacto real e duradouro – for-
talecemos os nossos clubes. E quando descobrimos 
o que torna os nossos clubes únicos e nos focamos 
nesses valores básicos, com todos os nossos esforços, 
o Rotary abre oportunidades para enriquecer a vida 
de todos.
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No mês de novembro, em reunião da 
Direção da Associação Portugal Rotá-
rio (APR), foi deliberado que os clubes 
Rotaract e os companheiros Rotaractis-
tas – e tendo em conta a deliberação 
de Rotary International de equiparar 
estes clubes, em termos estatutários, aos 
Rotary Clubs – podem, desde já, solicitar 
a assinatura da revista Portugal Rotário. 
Para tal, devem contactar a secretaria da 
APR pelo telefone 223 721 794 ou pelo 
e-mail geral@portugalrotario.pt.
Atendendo ao momento de pandemia, 
e à dificuldade de circulação, muitos 

O ano de 2020 ditou mudanças na direção da revista 
Portugal Rotário, desde logo pela saída do compa-
nheiro Artur Lopes Cardoso, seu diretor durante 
mais de duas décadas. A revista foi organizada em 
secções (duas editoriais, para usar a designação 
correta), como pode verificar na ficha técnica ao 
lado, e, com a designação da companheira Cláudia 
Oliveira para diretora, foi nomeado um novo diretor 
adjunto, o companheiro Miguel Rijo.
Miguel Rijo é membro fundador do Rotary Club 
Lisboa-Centro, inscrito em Rotary desde 2007. 
Licenciado em Direito, o nosso diretor adjunto 

trabalha há mais de 20 anos no setor segurador, sendo a sua classificação rotária 
de Seguros-Direção.
No seu percurso Rotário já foi duas vezes presidente do clube e tem servido o 
Distrito 1960 como Governador Assistente (2015-16 e 2018-19) e como membro 
da Comissão de Serviços Humanitários (2019-20 e 2020-21), juntado-se no ano 
Rotário 2020-21 à equipa da Revista Portugal Rotário.
Solícito e disposto a servir Rotary, este é um novo rosto, numa equipa redatorial 
que cresceu e está empenhada e continuar a fazer da revista Portugal Rotário a 
revista de todos.

Decisão APR: a revista à disposição 
dos Rotaractistas

companheiros não puderam requisitar, 
na sede da APR, alguns exemplares exce-
dentes da revista, para os seus arquivos 
ou distribuição aos parceiros. Assim, a 
Direção solicita aos clubes e companhei-
ros que o desejem, o favor de indicar, à 
secretaria da associação, os exemplares 
que necessitam para que seja feito o seu 
envio pelos correios.
Ainda nesta reunião, foi aprovada a alte-
ração à tabela de preços publicitários 
(que poderá ver mais à frente nesta edi-
ção), com benefícios para anunciantes 
Rotários.
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        Mensagem do Chair

CONTEÚDO
Editorial
Cláudia Oliveira

2020 terminou! Foi um ano difícil, que 
exigiu de todos uma enorme capaci-
dade de adaptação. Foi um ano em que, 
literalmente, conectamos o mundo e 
conectados abrimos oportunidades. O 
ideal de servir precisou de se elevar a 
um patamar distinto do que havíamos 
feito até então, prescindindo, a bem de 
todos, de contactos pessoais que tanto 
nos confortam a alma. O mundo já tinha 
enfrentado momentos difíceis, é certo, 
nós é que não estávamos preparados 
para este momento. Mas seguimos em 
frente, com determinação e rapidez, 
fizemos a roda dentada girar, com vigor, 
vontade e alegria. Os clubes têm mos-
trado isso a cada novo projeto em que 
se empenham.
A prova disso mesmo, e de que nos 
mantemos fiéis à génese da fundação 
de Rotary, é a capacidade que temos de 
colocar os nossos dons profissionais ao 
serviço da comunidade. Nesta edição, no 
mês dedicado aos serviços profissionais, 
damos visibilidade a exemplos de alguns 
companheiros Rotários (e são apenas 

alguns dos muitos que tínhamos para 
mostrar) que estão na linha da frente de 
um combate pandémico. São testemu-
nhos na primeira pessoa. Cada um deles 
tem timbres distintos, mas um denomi-
nador comum assente na vontade de 
continuar a servir da forma que melhor 
sabem. Testemunhos que nos engran-
decem a todos e mostram a estirpe de 
Rotary, com pessoas capazes de gerar 
mudanças duradouras e sustentáveis, 
mas que sentem dificuldades, como todas 
as outras. A diferença está na resiliência 
dos Rotários em não se deixar derrotar 
pelos obstáculos, na capacidade que 
demonstram de transformar as adversi-
dades em oportunidades.
Também na primeira pessoa está escrita 
a mensagem de ano novo do senhor 
Presidente da República, companheiro 
Rotário, como ele próprio lembra.
2021 está aí. São 365 dias de uma his-
tória que cada um de nós pode escrever, 
365 dias de oportunidades para abrir, 
para dar de si antes de pensar em si. 
Feliz 2021!

365 dias para abrir oportunidades
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*O Governador não adota o acordo ortográfico em vigor

#somosrotary  |  
#orotaryabreoportunidades

“Quando quisermos que alguma coisa se faça, devemos pedi-la a um homem ocu-
pado. Ele sabe como dividir o seu tempo, para obter o que lhe é pedido”

Paul Percy Harris

Roberto  
Carvalho
Distrito 1960

tem a palavra o Governador…

Volvidos os primeiros seis meses do ano 
é tempo de um ligeiro balanço, neste ano 
atípico. Porém, antes do mesmo, urge, neste 
inicio do ano desejar a todos um grande ano 
de 2021, certamente bem melhor que o de 
2020 que findou.
No que importa ao balanço do ano, agora 
estamos no meio do mesmo, tenhamos em 
atenção as quatro prioridades para este ano 
Rotário: Ampliar o nosso impacto; Expandir 
o nosso alcance; Aumentar o envolvimento 
de todos os companheiros e melhorar a 
nossa capacidade de adaptação. Ora dúvidas 
inexistem que, quanto a este último ponto, 
está plenamente atingido com as reuniões 
exclusivas em zoom (ou outras plataformas) ou 
em regime híbrido (um misto entre presenças 
físicas e on-line). Por outro lado há um dado 
inequívoco a ser atingido por qualquer clube: 
nenhum Rotário fica para trás. Temos assim 
que manter a atenção e cuidado com todos 
os companheiros, e em especial com aqueles 
que, por múltiplas razões, não podem estar 
nas reuniões on-line mas que não deixam de 
ser menos Rotários por isso. A realidade é 
que os clubes têm sido actuantes nas comu-
nidades onde se encontram inseridos mesmo 
neste ano pandémico.
Sem prescindir, o corrente mês de Janeiro 
é dedicado pelo Rotary aos Serviços Pro-

fissionais. Ora os mesmos são essenciais, 
e por vezes tão esquecidos, para o nosso 
movimento. O campo dos Serviços Profis-
sionais é amplo, englobando o indivíduo, o 
clube, o local de trabalho e a comunidade. 
Neste contexto, a função do Rotário é man-
ter uma conduta pessoal e profissional em 
conformidade com os princípios do Rotary e 
envolver-se em projetos implementados pelo 
clube a que pertence. A função do clube é, 
também e entre outras, aumentar/potenciar 
oportunidades de emprego na comunidade, 
promover ambiente de trabalho justo e ele-
var a conscientização profissional por meio 
da implementação de projetos através dos 
quais Rotários de todas as classificações 
contribuiriam com as suas qualificações pro-
fissionais. Assim sendo, actuemos e não só 
na justa e limitativa acção de homenagem ao 
profissional do ano.
Vamos à acção pois somos pessoas de acção!

Como é o primeiro artigo desde ano urge, 
igualmente, dar a palavra a quem, comigo, no 
longínquo mês de Janeiro de 2020, esteve a 
receber formação Rotária comigo na Assem-
bleia Internacional de Rotary que teve lugar 
em San Diego, Estados Unidos, a Rita.
Caros companheiros, o  ano de 2020 foi um 
ano diferente, desafiante e decerto difícil mas 

também de aprendizagem e de descoberta ... 
essencialmente a da família Rotária e de todo 
o mundo que a rodei. E neste aspecto, valeu 
a pena vivê-lo. Em San Diego tive a oportuni-
dade de vivenciar a alegria e magia do Rotary, 
contactando com companheiros de todo o 
mundo, proporcionando conhecimento que, 
espero, que se traduzam na concretização de 
projectos na nossa comunidade. Essa magia e 
conhecimento foi sedimentando-se ao longo 
destes últimos meses, acompanhando a visita 
oficial a alguns clubes e a constatar e vivenciar 
de perto a sua participação e importância nas 
comunidades locais e bem assim, na imensa 
alegria é orgulho em tal. É, de facto, meritó-
rio e um exemplo 
a seguir. Por isso, 
desejo a todos um 
bom ano de 2021 
cheio de novas 
oportunidades e 
projectos, nunca 
perdendo a ale-
gria de ser Rotá-
rios. Rita Freitas



P O R T U G A L  R O TÁ R I O   J A N E I R O  2 0 2 1 07

DR

Sérgio 
Almeida
Distrito 1970

tem a palavra o Governador…

"Conscientes desta nova “Sociedade 5.0”, onde cooperar é sobreviver, o Distrito 
1970 vai lançar este mês de janeiro a “Plataforma Profissional Colaborativa”… "

Queridos Companheiros,

Este é o mês dos Serviços Profissionais em Rotary, representando 
a essência e origem do nosso movimento. Em 23 de Fevereiro 
de 1905, o advogado Paul Harris juntou em Chicago homens 
de negócios e líderes comunitários, estabelecendo que a ética 
e o rigoroso comportamento seria a base do companheirismo. 
Esta estrutura de valores seria aplicada não só entre os 
fundadores nas suas relações individuais, mas também dentro 
e foras das suas empresas, ficando bem definido que cada 
Rotário deve servir a comunidade para além do seu benefício 
pessoal. 
A origem da palavra companheiro está ligada ao latim «cum 
pannis» que significa «o que partilha o pão connosco». 
Nesta adaptação para Rotary, o companheiro deve partilhar 
não apenas momentos de convívio e afeto, mas também um 
propósito, fomentando o ideal de servir, promovendo a paz e 
a compreensão mundial, sendo um exemplo na sua conduta 
pessoal e profissional e na relação com os outros. 

A UNIÃO DE PROFISSIONAIS
Com esta pandemia económica e social instalada nas nossas 
vidas, a cooperação entre os profissionais é hoje mais do que 
nunca fundamental. O mundo atual move-se pela colaboração 
e partilha, as dificuldades que enfrentamos demonstraram que 
o individualismo e egoísmo devem dar lugar a cooperação e 
solidariedade, só assim todos ficaremos a ganhar. Conscientes 
desta nova “Sociedade 5.0”, onde cooperar é sobreviver, o 
Distrito 1970 vai lançar este mês de janeiro a “Plataforma 
Profissional Colaborativa”, uma iniciativa que irá juntar 

de forma voluntária os profissionais de Rotary e Rotaract 
numa única base partilhada por todos, onde poderemos 
dar a conhecer as nossas atividades e ao mesmo tempo, 
conhecer esta rede solidária que nos une. Em breve, bastarão 
dois cliques para encontrar, o(a) companheiro(a) que partilha 
consigo a mesma atividade, localizar numa determinada região 
o restaurante de um(a) Rotário(a), ou até descobrir determinado 
serviço junto dos companheiros. 
Esta é uma altura de grandes desafios, apenas conseguiremos 
ajudar o mundo se nos unirmos e fortalecermos enquanto 
movimento, juntando a experiência do mais velhos à energia 
dos mais jovens. O Rotary e o Rotaract vão assim unir os 
profissionais do Distrito 1970 nesta iniciativa, pois foi assim 
que tudo começou em 1905, através do alinhamento de 
mentes brilhantes, mas sobretudo de corações que batem 
juntos pela felicidade de todos, por um mundo melhor. 

Um forte abraço
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Ação Rotária em Portugal

1

3

2

4

COMPANHEIRISMO

}		O Rotary Club da Marinha Grande 
e o Rotary Club de Leiria realizaram, 
em conjunto, no a 24 de novem-
bro, uma noite de poesia, através do 
Zoom. A sessão contou com a pre-
sença de Cristina Nobre e Mercília 
Francisco, professora da Escola Ro-
drigues.

}		O Rotary Club de Lisboa-Belém (1) 

emblemou dois jovens companhei-
ros, Ana Sofia Silveira e Pedro Vasco 
Pacheco, como elementos do clube, 
por ocasião da visita oficial do Gover-
nador.

}		O Rotary Club de Oeiras (2) foi re-
conhecido pelo Rotary Internatio-
nal “100% Paul Harris Fellow Club” 
2019/2020. 

PALESTRAS

}		O Rotary Club de Esposende (3) rea-
lizou, em outubro, um encontro de-
dicado ao “Voluntariado” e à sua im-
portância no mundo, com a presen-
ça de Carla Silva, pós-graduada em 
gestão das organizações do terceiro 
sector, mestre com a tese na área e 
voluntária em ONGs. Outra convida-
da foi a jovem estudante Rita Nery, 
uma esposendense já com uma rica 
experiência em voluntariado. 

}		O Rotary Club de Ponte de Lima 
(4) debateu, em outubro, o “Desen-
volvimento Económico de Ponte de 
Lima” numa sessão que contou com 
o presidente do município de Ponte 
de Lima, do diretor do Crédito Agrí-
cola do Alto Minho e do empresário 
limiano António Carvalho Martins.

}		No âmbito da comemoração do Dia 
Mundial da Diabetes, o Rotary Clube 
Lisboa Oeste, o Rotary Clube Lisboa 
Estrela e o Rotary Clube de Lisboa 
Benfica, promoveram, via Zoom, a 
palestra “Diabetes-Impacto do co-
vid-19”, com a participação de Sónia 
Vale, diretora do Programa Nacional 
da Diabetes.

}		Rotary Club de Vila Nova de Gaia 
debateu “A investigação como motor 
do desenvolvimento económico”, a 
26 de novembro, com a presença do 
professor Emídio Gomes.

}		Numa iniciativa do Rotary Clube de 
Peniche, em parceria com o movi-
mento Arméria, a Escola Superior 
de Turismo e Tecnologia do Mar de 
Peniche e Projeto Smart Ocean, foi 
debatido o tema “Para um Mar sem 
Lixo”, por Luísa Bessa, da Associação 
Portuguesa do Lixo Marítimo.

}		O Rotary Club de Seia promoveu a 
conversa “Campos de refugiados - 
Direitos humanos”, com a presença 
de Mariana Santos., embaixadora de 
Portugal “Europeans for Humanity”.

}		No Rotary Club de Gaia Sul, a pro-
fessora da Faculdade de Economia 
da Universidade do Porto, Ana Tere-
sa Lehmann, abordou o tema “Pande-
mia, Digitalização e Internacionaliza-
ção – desafios e oportunidades para 
as empresas portuguesas”. 

}		O Rotary Club de Ermesinde orga-

nizou uma palestra subordinada ao 
tema “O papel e planos da CP na 
estratégia nacional do transporte 
ferroviário”, com Pedro Moreira, vi-
ce-presidente da CP-Comboios de 
Portugal.

}		Filipa Bessa, bióloga marinha e inves-
tigadora, foi a convidada do Rotary 
Club da Figueira da Foz para falar 
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dos desafios e de soluções possíveis 
para travar os efeitos da ameaça, so-
bre animais e ecossistemas, causada 
pela poluição por plásticos. 

}		Joaquim Miranda Sarmento, econo-
mista e professor universitário, efe-
tuou no Rotary Club Gaia-Sul uma 
palestra sobre “Pandemia e o Pro-
gresso de Portugal – o inadiável de-
safio do reforço da competitividade”. 

}		O Rotary Club do Porto-Douro orga-
nizou uma palestra com o professor 
José Manuel Mendonça, presidente 
do INESC-TEC, que partilhou conse-
lhos sobre a App “StayAway COVID”, 
e uma outra, sobre “Desenvolvimen-
to económico (in)sustentável e a 
transformação digital”, com a partilha 
de conhecimentos da professora Au-
rora Castro Teixeira, da Universidade 
do Porto.

}		“Resiliência Perante a Insegurança”, 
com a participação do psicólogo João 
Teixeira Duarte, foi o mote da pales-
tra do Rotary Club Porto Aliados, 
com o objetivo de avaliar o impacto 
da covid-19 na vida rotária, pessoal e 
profissional. 

}		No âmbito da recente parceria entre 
Rotary International e os Toastmaters 
International, o Rotary Club de Lis-
boa-Benfica recebeu uma sessão de 
demonstração do Business Speakers 
Toastmasters Club. 

}		O Rotary Club de Sever do Vouga 
dinamizou a palestra “Coaching em 
tempo de transformação”, via Zoom e 
transmitida em direto pelo Facebook, 
com o testemunho de Viana Abreu.

}		O Rotary Club Parede-Carcavelos 
debateu sobre “Que saúde queremos 

depois da pandemia?”, através da pla-
taforma Zoom. 

}		O Rotary Club de Lamego promoveu 
uma reflexão sobre “Teletrabalho em 
época de covid-19 . O que precisa de 
saber”, com a participação do advo-
gado Fernando Silvério. 

}		O Rotary Clube de Ílhavo e o Rotary 
Clube de Aveiro promoveram uma 
palestra proferida pela professora Fá-
tima Alves sobre “Os desafios do Por-
to de Aveiro”, no dia 14 de dezembro, 
via plataforma Zoom. 

}		No final de novembro, o Rotary Club 
de Matosinhos, realizou uma reu-
nião, via Zoom, com a participação 
de companheiros do Rotary Club de 
Leça da Palmeira, preenchida com 
uma palestra da professora e arqui-
teta Patrícia Fernandes Rocha com o 
tema: Manutenção de edifícios.

EDUCAÇÃO

}		Seis jovens foram agraciados com o 
prémios aos melhores alunos do con-
celho de Ansião pelo Rotary Club de 
Ansião (5), em parceria com a Caixa 
de Crédito Agrícola local.

}		O Rotary Club de Ponte de Lima 
(6) premiou, com o apoio do Inter-
marché do concelho, os dois alunos 
com melhores classificações no final 
do 12.º ano de escolaridade: Viviana 
Martins Pinheiro e Luís Augusto Lu-
ciano Dantas.

}		O Rotary Club da Horta patrocina 10 
bolsas de estudo para alunos que es-
tudam no continente, em diferentes 
áreas do ensino superior, no total de 
cerca de 10 mil euros.

}		Integrado numa reunião de clube, o 
Rotary Club de Vizela ouviu o teste-
munho de Mayá Kamanawa, a parti-
cipar desde o Brasil, sobre uma tribo 
a viver na Amazónia, destacando as 

dificuldades que a comunidade vive, 
pelo facto de estar em curso uma 
intervenção, na sua opinião, desgo-
vernada, com o intuito de ir retirando 
espaço de vida às populações, em fa-
vor do negócio e construção de es-
tradas. 

}		O Rotary Club de Arouca (7), repre-
sentado pela sua presidente, Teresa 
Sousa, participou no Dia do Diploma, 
promovido pelo Agrupamento de Es-
colas de Arouca, tendo contemplado 
com um prémio monetário os melho-
res alunos dos Cursos de Línguas e 
Humanidades, Ciências Socio-eco-
nómicas e Artes Visuais. 

5

6

7
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8

SOLIDARIEDADE

}		O Rotary Club de Aveiro (8) apoiou 
um cidadão repatriado de um país 
africano. Tendo problemas de visão, 
o clube ajudou com a requalificação 
dos seus óculos, em parceria com a 
ótica Seeana Eyewear. O mesmo clu-
be, no início de dezembro, entregou 
um computador portátil a uma aluna 
da cidade, permitindo-lhe colmatar 
lacunas no seu processo de aprendi-
zagem.

}		O Rotary Club de Alfragide (9) pro-
cedeu à entrega de kits de gel desin-
fetante e máscaras nas instalações 
da Refood-Alfragide, para serem ser 
entregues às famílias aqui apoiadas. 
Esta ação contou com a colaboração 
dos Laboratórios Farmacêuticos Me-
dinfare Recipharm.

}		O Rotary Club de Albergaria-a-Ve-
lha entregou um kit para a prática de 
boccia ao Agrupamento de Escolas 
da Branca. 

}		O Rotary Club de Olhão (10) promo-
veu um encontro cooperativo e so-
lidário no Salão da Casa do Povo de 
Moncarapacho, juntando alguns dos 
clubes Rotários de Algarve e que, no 
âmbito dos Projetos Rotary Algarve, 
fizeram a entrega formal de equi-
pamentos à AREMDA – Associação 
Regional de Esclerose Múltipla do 
Algarve.

}		O Rotary Club de Ansião desenvol-
veu uma campanha de Natal de an-
gariação de bens para ajudar famílias 
carenciadas do concelho, em alguns 
estabelecimentos locais. Os bens an-
gariados foram entregues a famílias 
devidamente identificadas e ao Cen-
tro Local de Apoio Social, para distri-
buição.

}		O Rotary Club de Mafra (11), du-
rante o mês de novembro, procedeu 

à recolha e distribuição de bens ali-
mentares, roupas, eletrodomésticos 
e material de mobiliário a algumas 
famílias carenciadas da zona, bem 
como ao Lar do Centro Social e Paro-
quial do Sobreiro/Mafra.

}		O Rotary Club Lisboa Internacional 
(12) (francófono) entregou eletrodo-
mésticos e outros equipamentos à 
estrutura de acolhimento de famílias 
de crianças hospitalizadas do Centro 
de Medicina e Reabilitação Pediátrica 
de Alcoitão. Foram ainda entregues 
30 tabuleiros-cama e sete tapetes de 
atividades, segundo recomendações 
da educadora do serviço de pediatria 
do Hospital de Santa Maria, onde se 
tratam principalmente crianças muito 
pequenas com necessidade de esti-
mulação psicomotora.

}		O Rotary Club de Águeda decidiu 
realizar a campanha “A Fome não 
conhece confinamentos”, no mês de 
novembro. Os bens foram, posterior-
mente, encaminhados para o Banco 
Alimentar de Aveiro. 

}		O Rotary Club de Abrantes distri-
buiu nove mil máscaras cirúrgicas e 
160 litros de álcool-gel a várias enti-
dades e IPSSs com respostas sociais, 
do concelho de Abrantes e Sardoal.

  Este clube, no mês de dezembro, em 
parceria com o Centro de Recupe-
ração e Integração de Abrantes e o 
Município de Abrantes, desenvolveu 
o Projeto Árvore de Natal Solidária, 
de angariação de donativos para a 
instituição.

}		A primeira parte do projeto “Saúde 
Brincando”, do Rotary Club Lisboa-
-Belém (13), para o Natal de 2020 
a favor das crianças internadas no 
Serviço de Pediatria do Hospital de 
São Francisco Xavier, em Lisboa, foi 
executada no início de dezembro.

9

10

11

12
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Prezados Companheiros,

Neste início do novo ano, dirijo-me a Vós pelas páginas 
da Portugal Rotário, uma revista feita por companheiros 
Rotários, para companheiros Rotários, mas com vocação 
Universal, abraçando também o espaço que é o da nossa 
Comunidade, razão última da missão Rotária.

E essa comunidade mais vasta tem, nestes últimos meses, 
vivido e enfrentado um dos maiores desafios coletivos de 
sempre, a Covid-19 e as suas consequências. É por isso 
tão importante conhecer os testemunhos de quem tem 
estado empenhado no seu combate, através dos teste-
munhos dos profissionais, Rotários, que estas páginas nos 
dão a conhecer.

Vivemos nesta época de Natal o período da família, e to-
dos nós somos parte da mesma família. A grande família 
Rotária, que se espalha por todo o mundo, e por Portugal, 
levando com ela os valores que nos são próprios. Valores 
de fraternidade, de solidariedade, de amizade e respei-
to pelo próximo. Que este ano devem ser afirmados com 
maior assertividade e vividos de forma ainda mais intensa.

Sei que esses são os valores que praticam e defendem 
diariamente, nas comunidades onde se integram, porque 
conheço o espírito Rotário. É também por isso que acredi-
to na nossa capacidade de resposta aos mais desafiantes 
problemas e obstáculos, como acontece no momento pre-
sente. Acredito no futuro, agradecendo à Portugal Rotário 
a oportunidade de, através das suas páginas, 

Vos transmitir votos de um Ano Novo feito de companhei-
rismo e esperança.

MARCELO REBELO DE SOUSA

Mensagem de Ano Novo

O Presidente da República
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Profissionais a fazer a diferença

T E M A  D E  C A P A

Rotary foi criado a 23 de fevereiro de 1905, naquela que foi a primeira reunião entre Paul P. Harris (advogado), Gustavus Loehr 
(engenheiro de minas), Silvester Schiele (empresário do sector do carvão) e Hiram E. Shorey (alfaiate). O desejo de Paul Harris 
de promover o companheirismo entre profissionais perdurou. Rotary destaca-se pela valia dos seus profissionais e o que eles 
contribuem para a comunidade. Neste janeiro de 2021, queremos mostrar a valia de companheiros que se destacaram, na sua 
atividade profissional, durante um ano de 2020 que nos pôs, a todos, à prova.

“A probabilidade de transmissão do vírus 
dentro das escolas é praticamente nula. 
À porta da escola é enorme”

O meu nome é Arlindo Martins, sou 
presidente do Rotary Club de Loulé, 
engenheiro eletrotécnico, engenheiro 
civil e professor na Escola Secundária de 
Loulé. Este ano leciono os cursos pro-
fissionais de técnico de redes elétricas, 
de instalações elétricas e de eletrónica 
médica. 
Os desafios inesperados colocados aos 
professores desde março de 2020 atin-
giram o limite.
Em março passámos, subitamente, sem 
preparação, para aulas por videoconfe-
rência. Se nos cursos cientifico-huma-
nísticos isto até se revelou interessante, 
imaginem como foi nas disciplinas práti-
cas dos cursos profissionais!

Em maio, a escola entregou três máscaras 
reutilizáveis a todos e passou a exigir o 
seu uso permanente. Foram instalados 
dispensadores de álcool gel nas salas. 
Os alunos deveriam ter estágios nas 
empresas mas fizeram trabalhos na 
escola. As empresas estão a sofrer muito 
no Algarve. 
Desde setembro, há apenas um intervalo 
de manhã e outro à tarde, ambos de 
15 minutos. São desfasados para haver 
menos contactos entre os alunos. A hora 
de almoço também foi desfasada entre 
turmas.
Neste momento já se podem tirar algu-
mas conclusões: 
Algumas medidas tomadas são irrele-
vantes. Colocar setas no chão e esperar 
que 1400 alunos as cumpram é apenas 
um exemplo;
A probabilidade de transmissão do vírus 
dentro das escolas é praticamente nula. 

Aqui todos cumprem a utilização de 
máscara, desinfeção com álcool gel e 
até o distanciamento social a maior parte 
do tempo;
À porta da escola a probabilidade de 
transmissão do vírus é enorme. Essa 
jurisdição não pertence à escola, nem 
aos pais, nem às autoridades… pertence 
apenas e só à consciência de cada aluno. 
Pode dizer-se que a culpa é dos alu-
nos, mas já todos tivemos 16, 17 ou 18 
anos. Se nos pedissem o mesmo quando 
tínhamos essa idade a nossa reação não 
era melhor!
O número de casos está a aumentar 
rapidamente..., mas as escolas não vão 
mais fechar.
Existe um sentimento de injustiça nal-
gumas medidas implementadas:
- Fora da escola o distanciamento obriga-
tório é superior a 2m. Dentro da escola 
os alunos estão encostados, lado a lado!
- Fora da escola há penalizações se 
houver reuniões acima de 6 pessoas. 
Na escola sofre-se penalizações se o 
professor se recusar a dar aulas a uma 
turma com 30 alunos!
Os profissionais de saúde são uns heróis! 
Os profissionais da educação também… 
haverá algum dia o reconhecimento pela 
sociedade?!

Arnaldo Martins
Professor

Rotary Club de Loulé
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“Criámos um serviço que permite aos 
clientes fazerem encomendas via e-mail 
ou telefone, com entrega até 24 horas”

Em 2021, é previsto que o estado de 
pandemia perdure, provocando cons-
trangimentos de variadíssimas ordens, 
aos quais nos vimos tentando adaptar, 
com maior ou menor sucesso.
Na nossa área de negócio – distribuição 
alimentar – foram muitos e variados os 
desafios, uma vez que trabalhamos nas 
vertentes de retalho e por grosso, cada 
uma com as suas particularidades, que 
tentamos sempre abordar com rapidez 
e eficácia.
O foco passou por atender os nossos 
clientes em segurança, ao mesmo tempo 
garantindo a segurança dos nossos cola-
boradores que estiveram e continuam a 
estar na linha da frente, sem baixar os 
braços, prontos a servir a população, 
“dando de si, sem pensar em si”.
Inicialmente, o enorme fluxo e volatili-
dade da informação que nos chegava 
das entidades responsáveis era difícil de 

T E M A  D E  C A P A

gerir, assim como o acesso aos materiais 
de proteção necessários à segurança de 
todos. Ainda assim, delineamos estraté-
gias no sentido de cumprir com os pontos 
principais de segurança, nomeadamente 
a higienização e a ocupação do espaço.
Relativamente à higienização, reforçamos 
todos os procedimentos de limpeza, 
desinfetando carrinhos de compras, ces-
tos e outras superfícies de contacto. 
Disponibilizamos desinfetante para as 
mãos à entrada do estabelecimento e 
nas secções de atendimento, e apelamos 
também ao manuseamento mínimo dos 
produtos a comprar, para além de garantir 
o cumprimento do uso obrigatório de 
máscara e distanciamento.
Para otimizar a ocupação de espaço do 
estabelecimento, controlamos o acesso à 
entrada, e tomamos esforços para aten-
der os clientes com rapidez e eficiência. 
Apelamos a que venham sozinhos e que 
otimizem o processo de compra (rota 
dentro da loja, processo de escolha dos 
produtos).

No mesmo sentido, criámos um ser-
viço que permite aos clientes de todo 
o concelho de Arouca fazerem as suas 
encomendas via e-mail ou telefone, com 
entrega até 24 horas (um pouco mais 
nas freguesias mais distantes), de forma 
gratuita, no sentido de reduzir a afluência 
à loja e apoiar pessoas com dificuldades 
de transporte, mais debilitadas ou em 
confinamento.
Apesar de já haver um plano de vacina-
ção, a resolução desta pandemia não será 
imediata, pelo que é necessário conti-
nuar a implementar estratégias que nos 
tentem aproximar de uma “vida normal”, 
sem comprometer a segurança de todos.
A pandemia ajudar-nos-á a perceber que 
a colaboração entre todos é essencial 
para que os objetivos a que nos propo-
mos – viver num mundo melhor, com 
menos desigualdades e mais tolerância 
– sejam alcançados.

Teresa Sousa
Sócia-Gerente de Supermercado

Presidente do Rotary Club de Arouca
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tem sido possível continuar a prestar os 
habituais serviços nas suas respostas. 
Os seus colaboradores, sem recompen-
sas e compensações monetárias para 
o esforço acrescido, têm dado o seu 
melhor, com prejuízo da sua vida e das 
suas famílias, dando muito mais do que 
lhes seria devido, e do que o seu parco 
salário pretende pagar. São os grandes 
esquecidos deste processo, sem qualquer 
reconhecimento público consequente, e 
sem quaisquer apoios extraordinários, 
contrariamente ao que tem acontecido, 
desde os diferentes setores produtivos, 
até ao setor da saúde, que uma forma 
mais ou menos generosa foram com-
pensados pelos esforços que lhe foram 
pedidos.
Todos os serviços à comunidade foram 
adaptados, tudo foi reformulado, o que 
levou a um desdobramento de procedi-
mentos e funções, e só assim acreditamos 
estar a criar estratégias para prevenir 
situações menos boas, e continuar a 
apoiar quem mais precisa e responder aos 
novos apelos que todos os dias surgem. 
Todas estas adaptações vieram aumen-
tar a taxa de esforço das instituições, 
grande parte delas, já debilitadas no início 
deste processo. Num curto intervalo de 
tempo, fomos todos desafiados a agir 
para proteger utentes, colaboradores e 
comunidade. 
Termino esta mensagem com sentimento 
de solidariedade com todos os compa-
nheiros e colegas e de entusiasmo para 
com os colaboradores do setor social, 
pois têm sido resilientes e excecionais, 
esperando seja reconhecido e compen-
sado devidamente todo o seu esforço, 
para que consigam continuar a desen-
volver o seu papel insubstituível.
Assim, Rotary vai criando oportunidades.

Francisco Lopes Figueira 
Provedor da Santa Casa da 

Misericórdia de Évora
Presidente do Rotary Clube de Évora

T E M A  D E  C A P A

“Destaco a resiliência das farmácias...há 
muitas terras em que, fechados todos 
os serviços, só resta a farmácia”

O mundo vive, como todos sabemos, uma 
tragédia que a esmagadora maioria dos 
que o habitam não tem memória.  Uma 
pandemia que afeta todo o globo, obrig-
ando a um esforço transversal, que vai 
da busca da cura por parte de cientistas 
altamente especializados, às medidas de 
proteção individual por parte do mais 
anónimo cidadão. 
É unânime que os que estão na linha da 
frente têm sido sujeitos a uma pressão 
física e psicológica extra, tantas vezes 
superadas pelo  espírito de abnegação, do 
servir, do “Dar de si antes de pensar em 
si” que é característico dos profissionais 
de saúde. De entre estes, destaco aquela 
que é a minha classificação profissional 
em Rotary: ciências farmacêuticas, farmá-
cia comunitária. 
Os farmacêuticos têm dito presente 
desde o início da pandemia. Da farmá-
cia comunitária, às análises clínicas, do 
meio hospitalar, da indústria farmacêutica 
(produção) e investigação e desenvolvi-
mento, à distribuição, todos têm dado o 
seu contributo para esta luta. 
Destaco duas áreas:
A “corrida” da indústria farmacêutica, na 
investigação e desenvolvimento, pois 
têm sido vários os colegas farmacêuti-
cos, em Portugal e por todo o mundo, 

“Num curto intervalo de tempo fomos 
todos desafiados a agir para proteger 
utentes, colaboradores e comunidade”

“Reinventar”, verbo transitivo que remete 
para a capacidade de tornar a inventar, 
capacidade de mudar. Verbo que vimos 
conjugando há cerca de 10 meses, numa 
tentativa de proteger e manter a digni-
dade da vida dos nossos utentes.
Foi essa a capacidade mais evidente da 
Santa Casa da Misericórdia de Évora, e 
outras instituições congéneres. Só assim 
se recriaram e só assim conseguiram 
proteger o mais importante, as pessoas 
cuja vida depende quase totalmente, e 
com frequência, das instituições que os 
acolhem.
Estamos conscientes que daqui para 
o futuro tudo será diferente e vamos 
participar ativamente nele, porque que-
remos sair desta provação, mas também 
vamos sair diferentes, mais fortes e com 
uma maior flexibilidade de adaptação, 
construindo uma sociedade mais justa 
e equitativa
As Instituições Particulares de Solidarie-
dade Social (IPSS) foram e estão a ser, as 
instituições mais fustigadas nesta fase de 
pandemia sem qualquer compensação 
financeira significativa, para o enorme 
esforço que têm vindo a desenvolver, 
mas estão exaustas e depauperadas e 
muitas em risco de sobrevivência. Só com 
uma grande capacidade de reinvenção e 
um grande sentido de responsabilidade, 
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que têm empenhado esforços na busca 
apressada mas necessariamente rigorosa 
por uma vacina, que permita que com 
a brevidade possível possamos a viver 
uma vida dita normal. A investigação e 
desenvolvimento de uma vacina demora 
em média 10 a 15 anos, e desta vez 
foi pedida uma cura no menor espaço 
temporal possível e que chegue o mais 
rapidamente possível a um qualquer 
ponto geográfico. 
A resiliência das farmácias portugue-
sas, que se têm mantido irredutíveis. 
Na aldeia mais recôndita do Alentejo 
profundo, passando pela movimentada 
Avenida da Igreja, em Lisboa, a outra 
aldeia em Bragança, até à Ilha do Corvo 
nos Açores, a rede de farmácias manteve 
a sua capilaridade ímpar (há muitas terras 
em que, fechados todos os serviços, só 
resta a farmácia), com uma acessibilidade, 
especialização e versatilidade que faz 
com que estejamos no topo da confiança 
dos portugueses. 
Além da dispensa de medicamentos e 
acompanhamento farmacoterapêutico, 
a campanha de vacinação ou do novo 
serviço de dispensa de medicamentos 
hospitalares na farmácia, surgido da 
necessidade da pandemia, são vários 
os serviços que continuam à disposição 
dos portugueses nesta fase difícil, em que 
a resposta do SNS se encontra compro-
metida (nutrição, podologia, fisioterapia, 
serviços de enfermagem, etc.) 
Acima de tudo continuaremos com a 
mesma vontade de cuidar de sempre, 
como diz o “slogan” criado à margem 
desta pandemia, numa referência à cruz 
omnipresente na porta das farmácias “há 
luzes que nunca se apagam”. 

Pedro Colaço
Farmacêutico

Rotary Club Parque das Nações

T E M A  D E  C A P A

“Sinto em todos [os profissionais de 
saúde], apesar do cansaço, o sentido do 
dever cumprido, do esforço em equipa”

Sou médica, internista. Trabalho há mais 
de 30 anos num hospital de pequenas 
dimensões, outrora considerado distri-
tal, incluindo, desde sempre, serviço de 
urgência…
Assisti à emergência do VIH, passei pelo 
temor da gripe A. Todos os invernos me 
deparo com serviços sobrelotados pela 
epidemia da gripe, com o habitual caos 
nas urgências. E digo-vos, o mundo, mas 
sobretudo os serviços de saúde não esta-
vam preparados para uma pandemia…
Urgiu reorganizar serviços, duplicar 
urgências, estabelecer circuitos, realo-
car profissionais.
Ao acréscimo do volume de trabalho 
associou-se o receio do desconhecido. 
Uma patologia nova acerca da qual o 
conhecimento era escasso. Como diag-
nosticar, como tratar? Como proteger 
os outros utentes e os profissionais? 
A escassez inicial de equipamentos de 
proteção, a falta de testes, de quartos de 
isolamento. A dificuldade de articulação 
de vagas de cuidados intensivos. Colegas 
infetados, internados… Testes sucessivos 
por contactos inesperados, porque por 
muito que se tente estabelecer circuitos 
isolados (pré-triagem e encaminhamento 
para áreas dedicadas), quando menos 
esperamos lá aparece mais um “positivo” 
numa zona supostamente “limpa”. O 
treino para o cumprimento minucioso 
dos cuidados de proteção… Os surtos nos 

serviços… O receio de nos infetarmos, 
de “levar para casa” o vírus e contaminar 
os “nossos”, sobretudo os mais idosos ou 
com doenças crónicas.
Embora “protegida” do Covidário, bem 
como da zona de internamento que 
foi necessário criar para esta patologia, 
tenho lidado de perto com as preocu-
pações e angústias dos profissionais de 
saúde nesta árdua luta. E considero que 
cada um, na sua especificidade, tem sido 
um verdadeiro herói: os que trabalham 
na linha da frente, os que asseguram os 
restantes serviços para que seja possível 
deslocar pessoal para as áreas dedica-
das, os que tentam organizar e inventar 
novos espaços e adquirir equipamentos 
com stocks em rutura… Horas extra, tur-
nos demasiado sobrecarregados, férias 
canceladas, feriados não gozados… Mas 
sinto em todos, apesar do cansaço, o 
sentido do dever cumprido, do esforço 
em equipa.
E por tudo isto, os meus sinceros para-
béns a todos os profissionais de saúde, 
que mais uma vez mostram a sua verda-
deira essência e o seu brio profissional!

Cristina Teotónio
Médica

Rotary Club Bombarral

É provável que algo de improvável possa 
acontecer!

A Proteção Civil e os Bombeiros, seus 
principais agentes operacionais, têm uma 
vasta experiência na gestão de crises 
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“Em situações de risco, o acompanha-
mento e apoio psicológico é fundamental”
Sou psicóloga desde há 20 anos, pós-gra-
duada, mestre em medicina-legal, com 
competência científica na especialidade 
clínica e da saúde, bem como experiência 
na área forense. Com funções na Guarda 
Nacional Republicana, integro como civil, 
uma equipa de psicólogos militares e 
civis do Serviço de Psicologia do Centro 
Clínico da GNR. Presto apoio ao efetivo 
da GNR, tendencialmente a norte do país, 
em Guimarães - Comando Territorial de 
Braga - em regiões que se estendem 

quer de ordem natural quer tecnológica, 
mas este vírus que deu origem a uma 
pandemia, nunca foi testada. Era tudo 
novo.
A resposta por parte dos agentes de 
proteção civil, numa tentativa de acerto/
erro, no final das contas, foram ainda 
os mais assertivos para um combate 
desigual, um inimigo invisível, para o qual 
era desconhecido seu comportamento.
Em março de 2020, soaram os alarmes, a 
propagação do vírus era eruptiva e sem 
controlo, levando a acionar estados de 
emergência, decretado um confinamento 
geral, acionados planos de contingên-
cia internos dos corpos de bombeiros, 
restringindo ao máximo possível, a rota-
tividade de equipas, as quais, em regime 
de internato e sem qualquer acesso de 
externos, se mantinham durante sete dias 
ininterruptos, para garantirem a resposta 
às diversas emergências. 
Foram quase 3 meses, sem poderem 
estar em contacto com as suas famílias. 
O medo, o receio e o desgaste emocional, 
eram uma evidência.
Felizmente, durante a primeira vaga, 
nenhum caso assolou o meu Corpo de 
Bombeiros.
“Qualquer coisa que possa ocorrer mal, 
ocorrerá mal, no pior momento possível” 
– Lei de Peter Murphy.
Ainda na convivência da pandemia, numa 
fase mais “desconfinada”, surge a época 
tradicionalmente difícil do ano, os incên-
dios florestais, onde medidas adicionais 
tiveram de ser implementadas, pois o 
trabalho em equipa e contacto com cole-
gas é imperioso. 
Uso de máscaras, desinfeção constante 
dos veículos e instalações, distancia-
mento social o mais possível em cada 
situação. O pior mesmo, foram os suces-
sivos acidentes com bombeiros, alguns 
mortais. Vivi de perto o trágico acontec-
imento de Oliveira de Frades. Um colega 
que, minutos antes, combatia ao meu 
lado, sucumbiu.
Ainda não recuperados de um ano 
atípico, com esperança do regresso da 
normalidade dentro da anormalidade, 
voltaram as formações internas e tre-
ino operacional, as equipas regressaram 

aos regimes normais e, eis que num 
ápice, voltam a soar os alarmes. O vírus 
“acordou” de novo e desta feita não 
nos poupou. Um Bombeiro com sin-
tomas acusou positivo e de imediato, 
todos foram testados. Num efetivo de 
75 bombeiros, 18 testaram positivo. 
Em causa, estava a prontidão na 
prestação do socorro às populações, se 
o contágio não fosse travado de imediato. 
Assim aconteceu. 
O plano implementado na primeira vaga 
foi de novo ativado, quartel fechado a 
externos, equipas permanentes semanais 
e nas duas semanas seguintes, ficam em 
isolamento, mantendo ainda uma reserva 
de outros elementos para qualquer res-
posta de emergência e reforço. Assim, 
será um natal e ano novo bem diferente, 
mas sempre com o nosso lema bem 
presente, “Juntos, somos mais fortes”.

Jorge Melo Pereira
Bombeiro

Rotary Club de Oliveira da Azeméis

entre o Vale do Sousa, Ave e Cávado, 
que, durante o último trimestre do ano 
2020, foram apelidadas como “centro do 
furacão” pandémico em Portugal.
Ditado o distanciamento relacional, este 
forçou uma forma de saber estar e saber 
ser, díspar daquela que detínhamos como 
certa. No consciente coletivo instalaram-
-se a angústia e o receio do desconhe-
cido. Palavras como stress e ansiedade, 
sob a forma de preocupação excessiva, 
passaram a pertencer ao nosso léxico 
diário e instalaram-se no “sentir” de cada 
um de nós.
Em situações de risco, o acompanha-
mento e apoio psicológico é fundamental 
para identificar, orientar, monitorizar e 
prevenir danos futuros. No caso con-
creto dos militares da GNR, a pandemia 
acrescentou exigência a um quotidiano 
que já se reconhecia bastante rigoroso, 
o que implicou imediata adaptação à 
nova realidade. E só é possível manter 
perseverante a capacidade de cuidar dos 
outros enquanto militares da GNR, no 
desempenho das suas tarefas policiais, 
quando se aceita que é imperativo cuidar 
de si mesmo. Assim, importa estar atento 
aos sintomas que vão surgindo, como a 
sensação de sobrecarga emocional, can-
saço, hipervigilância/insónia ou tristeza 
significativa, agindo sobre eles numa 
ingerência atempada.
Em março de 2020 foi instalada, pelo 
Centro Clínico da GNR, uma sala de 
situação que monitoriza e apoia, 24h 
sob 24h, os militares com sintomas de 
doença (covid-19 e outras) e que se 
mantém até hoje. Para além de diversas 
valências, o acompanhamento psicológico 
está disponível em permanência.
A união e a amizade, e especificamente 
a camaradagem na GNR, são dos maio-
res e mais nobres sentimentos do ser 
humano. Em Rotary que estes valores se 
mantenham e perdurem, para que todos 
possamos abraçar 2021 de forma reno-
vada, com esperança na humanidade, nas 
suas capacidades e no futuro.

Sílvia Monteiro
Psicóloga

Rotary Club de Penafiel
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O mês dedicado aos serviços profissionais é, por norma, 
aquele em que os clubes Rotários fazem os seus reconhe-
cimentos profissionais. Mesmo em tempos de pandemia, e 
respeitando todas as imposições de saúde pública em vigor, 
o Rotary Club de Sesimbra fará a sua “Homenagem Profissio-
nal 2020” no dia 9 de janeiro, pelas 16h, no cineteatro João 
Mota, em Sesimbra.
O clube vai laurear oito profissionais, em três categorias: 
profissional do ano, carreira profissional e mérito empresa-
rial. Este é o segundo ano em que o clube aposta num reco-
nhecimento alargado, o que permite um maior envolvimento 
da comunidade local.

Reconhecimento ao Profissional do ano 2020:
Rodrigo Pinhal - Jogador de futebol praia ao serviço do Gru-
po Desportivo de Sesimbra e da Seleção Nacional;
André Cidade - Jovem empreendedor e criador do “Melhor 
Croissant da minha Rua”;
Mário Gonçalves - Jovem empreendedor e criador do Atlan-
tis Cactus Park.

Reconhecimento Carreira Profissional:
Sandra Carvalho - Escritora de livros de Romance e do Fan-
tástico;
José Marques - Coordenador Técnico e Administrativo do 
Centro Saúde de Sesimbra por mais de 50 anos;
Luís Saraiva - Comandante até abril 2020 dos Bombeiro Vo-
luntários de Sesimbra, com 44 anos dedicados, vários pré-
mios e louvores numa vida dedicada ao mote “Vida por Vida”.

Reconhecimento Mérito Profissional:
Bota no Rego - A Escola de Samba mais antiga do país que 
é hoje uma referência no mundo inteiro. Reconhecimento 

Sesimbra reconhece mérito a oito 
profissionais e entidades

por 44 anos de trabalho na Promoção Turística e desenvolvi-
mento do Carnaval de Sesimbra;
Trepa no Coqueiro - Escola de Samba que ao longo de 42 
anos tem levado Sesimbra: Reconhecimento por 42 anos de 
trabalho na Promoção Turística e desenvolvimento do Car-
naval de Sesimbra. 

¼ de página …………… €50

½ página ……………… €100

1 página ……………… €150 

capa/contracapa  

interior ………………… €200

contra-capa ………… €320

Tabela de preços

Quer dar visibilidade ao seu negócio?
 Anuncie numa revista com milhares
 de assinantes, anuncie na Portugal Rotário!

Observações:
Os contratos para inserções do 
mesmo anúncio por um período se-
mestral beneficiam de um desconto 
de 20%.
Os contratos para inserções do 

mesmo anúncio por um período 
anual beneficiam de um desconto 
de 25%.
Os contratos para inserções de 
anúncios por parte de Rotários têm 
um acréscimo de 5% nos preços 

anunciados. 
A revista é mensal.
Os custos dos fotolitos, ou equipa-
rados, são a cargo do cliente.
Aos preços constantes nesta tabela 
acresce o IVA à taxa legal em vigor.
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Palavra aos Companheiros
 Elói Figueiredo
 Presidente da US Parque das Nações

A aprendizagem é a nova reforma garantida

A Universidade Sénior (US) Parque das Nações, do Rotary 
Club Lisboa Parque das Nações, tem a missão, há mais de 
seis anos, de permitir a cada estudante adquirir, partilhar, 
atualizar ou aprofundar competências, conhecimento e ex-
periências nas áreas da saúde, das ciências sociais, tecnoló-
gicas e exatas, das humanidades e da cultura.
Para este ano letivo, a US oferece disciplinas organizadas 
em dois semestres, workshops e seminários abertos ao pú-
blico de todas as idades. Os seminários pretendem trazer 
à US personalidades ou especialistas reconhecidos, de for-
ma a transmitirem experiências, perspetivas alternativas e 
conhecimento específico sobre determinados assuntos da 
atualidade científica e social. Os workshops são conduzidos 
por especialistas e pretendem desenvolver o “saber fazer” e 
despertar a criatividade dos nossos estudantes.
No início deste ano letivo, a US teve como objetivos “manter 
– com a segurança apropriada – as aulas presenciais e apos-

tar na modernização digital”. 
Contudo, a carga emocional 
provocada pela pandemia 
está a obrigar à adoção de 
objetivos complementares, 
apoiados por docentes que 
têm voluntariado o seu espí-
rito de missão para motivar os 
estudantes a superar os obstácu-
los da pandemia.
Assim, em alinhamento com muitas instituições de ensino 
dos estados europeus, para o 2.º semestre pretendemos 
continuar a manter a US aberta com regras de segurança 
proporcionais aos níveis de contágio. O risco de manter as 
portas abertas não é certamente nulo, mas de acordo com 
as regras decretadas pelo Governo, estamos a tentar miti-
gar os perigos exigindo uso de máscaras, distanciamento 

social e abertura de janelas e portas para me-
lhor ventilação. Contudo, não iremos manter a 
US aberta a qualquer preço, pelo que avaliamos 
permanentemente as condições de segurança 
de todos. 
Para o 2.º semestre temos duas novidades: (1) 
o “Ensino Invertido”, que permitirá a cada estu-
dante subir ao púlpito para ministrar seminários 
em temas à sua escolha, de forma a despertar 
o máximo de conhecimento que há em si e par-
tilhar o mesmo com os seus colegas e docen-
tes; (2) um programa especial de apoio à cultura 
– para iniciar, criamos a disciplina “Viver com 
Música” que permitirá aos nossos estudantes 
desafiarem os seus limites musicais com profis-
sionais da música. 
Tal como mencionado por Heather E. Mcgowan, 
coautora do livro “The Adaptation Advantage”, e 
reforçado por Thomas Friedman num artigo no 
New York Times, nós também acreditamos que 
a aprendizagem é a nova reforma garantida.  
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Relações
Interpaíses

Em novembro de 2019, por ocasião de uma deslocação em 
serviço à Guiné-Bissau, tive a enorme alegria de poder visi-
tar o Rotary Club de Bissau. Foi uma experiência fantástica, 
aquele acolhimento rotário, enriquecido pela fraternidade 
e carinho que só um djumbai tropical e a partilha da mes-
ma língua nos podem proporcionar. Tal alegria foi superada 
apenas, quando poucas semanas mais tarde a companheira 
Isabel Almeida, Assistente de Governador do Distrito (AGD) 
no Rotary CLub Bissau, retribuiu a visita ao clube do Entron-
camento. Foi, pois, com naturalidade que das diversas e ani-
madas conversas cedo resultou a vontade em materializar 
projetos Rotários em conjunto. Com pouca disponibilidade 
financeira, em África cada grão conta e cada gota sacia. 
Em contacto com professores e alunos da Faculdade de Di-
reito de Bissau (FDB) e ao visitar o campus, pude verificar o 
magnifico trabalho que lá se faz para qualificar jovens qua-
dros guineenses. Animado pelo propósito das Comissões In-
terPaíses (CIP) dos Distritos portugueses em dar um maior 
impulso à internacionalidade do serviço Rotário, foi na visita 
à biblioteca, com o diretor da FDB, Alcides Gomes, que sur-
giu a ideia de um projeto internacional e interdistrital entre 
os clube de Bissau, do Entroncamento e do Porto, para atua-
lização bibliográfica.

Em estreita coordenação com a FDB, foram então identifica-
das as necessidades nas áreas da Filosofia, várias disciplinas 
do Direito, Língua Portuguesa, Ordenamento do Território e 
do Ambiente. Identificaram-se as editoras Almedina, AAFDL, 
Coimbra Editora, Edições Colibri, Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda, Lidel, ME - Instituto de Cultura e Língua Portuguesa 
e Porto Editora, cujo apoio agora se irá procurar.
Este projeto em que participam clubes dos Distritos 9101, 
1960 e 1970, consiste na aquisição de pouco menos de 50 
livros científicos, com um valor aproximado de 2 mil euros. 
Logo que recolhidos, serão enviados e entregues na biblio-
teca da FDB para utilização dos estudantes.
Para o desenvolvimento do projeto, tem sido importante 
o empenho de Isabel Almeida, do Rotary Club Bissau, foi 
fundamental o incentivo da companheira Mara Rodrigues, 
Governadora 2019-2020 do D1960, mas também na CIP-
-PALOP+T, tanto o atual presidente, companheiro Alberto 
Guerra, e sobretudo a sua antecessora, companheira Cecília 
Sequeira.
A CIP dos nossos distritos 1960 e 1970 tem vivacidade e 
convida todos os companheiros e clubes a apoiar a concreti-
zação do projeto – já só nos faltam os livros!

Do Tejo ao Geba - Atualizar a biblioteca 
da Faculdade de Direito de Bissau

Por Nuno Guita
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Novas
Gerações

Rotaract: um movimento de jovens 
profissionais

O primeiro Rotaract Club foi fundado há 42 anos, na 
Carolina do Norte, EUA. Apesar de já existirem grupos 
de jovens apoiados por clubes Rotários noutras partes do 
mundo, foi em março de 1968 que nasceu oficialmente o 
primeiro clube. Hoje, contamos com quase 11 mil clubes 
Rotaract por todo o mundo e cerca de 43 em Portugal. Mas 
quem são estes jovens que levam a roda dentada ao peito?
A resposta é simples: somos jovens com espírito crítico e 
empreendedor, líderes nas nossas áreas profissionais e/ou 
académicas. O que diferencia o Rotaract do Interact é acima 
de tudo a diversidade de ocupações dos seus membros, 
que se encontram nas mais variadas etapas das suas vidas. 
Ao englobar, tipicamente, idades entre os 18 e os 30 anos, 
conseguimos conhecer rotaractistas que acabaram de 
entrar na universidade, outros com percursos académicos 
brilhantes e ainda outros que, com ou sem curso superior, 
atingiram prestadas metas nas suas carreiras profissionais.

Na primeira reunião de sempre de Rotary encontrava-se 
um advogado, um engenheiro de minas, um negociante 
de carvão e um comerciante de tecidos. Hoje, juntam-se 
nas salas de Zoom também advogados, designers gráficos, 
engenheiros de gestão industrial, estudantes, operadores de 
caixa, entre muitos outros, a fazer exatamente o mesmo que 
se fez nessa noite: identificar problemas da sua comunidade 
e planear ações para solucioná-los.
Com a alteração dos documentos estatutários do RI para 
incluir Rotaract Clubs como membros integrantes da 
estrutura Rotária, o decreto 19-72 foi o momento áureo 
do movimento “Elevate Rotaract”. Desde esse momento 
temos vindo a notar uma ainda maior vontade da parte 
dos clubes de trazer para o movimento o conhecimento 
e competências dos seus membros. O Rotaract Club da 
Universidade de Porto, por exemplo, está a levar a cabo 
uma série de palestras de cariz profissional com temas como 
“a gestão de tempo”, com o objetivo de formar os seus 
membros nas chamadas “soft skills”. Algo semelhante está a 
ser feito pelo Rotaract Club do Porto, com o projeto RTC 
Skillshare, que visa a “que cada membro partilhe uma skill 
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que tenha com os restantes membros do clube”. O projeto 
é aberto para participantes dentro e fora do movimento 
Rotário e já foram realizadas duas formações, uma de Excel 
e uma de Manutenção Básica de Computadores. O Rotaract 
Club de Ermesinde está a apostar na divulgação dos futuros 
profissionais impulsionados por Rotary ao fazer um círculo 
de conversas com vários bolseiros que nos vêm falar das 
suas conquistas. Outro grande passo que realça o cariz 
profissional dos rotaractistas foi o lançamento da Academia 
Paul Harris a 21 de Novembro. O Rotaract Club de Oeiras 
está a desenvolver o “Festival de Conversas de Sofá”, 
convidando o movimento e a comunidade na participação 
num ciclo de conferências passando pelos temas da 
inteligência emocional, Língua Gestual Portuguesa, e temas 
interculturais. O Rotaract Club de Lisboa-Belém está a 
promover a atividade “CV The Truth Behind” promovendo 
entre os jovens Rotaractistas a oportunidade de tirar as 
suas dúvidas na entrada para o mundo do trabalho. Já 
foram abordados temas como a entrevista de emprego e 
a redação de uma carta de motivação. O Rotaract Club de 
Tavira, por sua vez, apresenta o “Mentoract”, um projeto 
que visa o acompanhamento dos jovens do 12.º ano do 
ensino secundário para o ensino superior, pelo contacto 
dos mesmos com profissionais das suas áreas de interesse, 
promovendo uma escolha mais informada na escolha dos 
cursos universitários.

A essência do gesto de dar no Natal
A época festiva é sempre uma altura associada à solidarie-
dade e à ação social. Por esse motivo, não poderíamos dei-
xar de refletir um pouco sobre os projetos desenvolvidos 
pelas Novas Gerações no final de 2020. Neste ano atípi-
co, os clubes de Rotaract e Interact ultrapassaram barreiras 
para garantir que a conjuntura pela qual passamos não fosse 
obstáculo ao servir. O Rotaract Club de Paredes apostou 
no incentivo à compra no comércio local para ajudar os pe-
quenos negócios a manterem portas abertas nestes tem-
pos difíceis. Os clubes de Rotaract e Interact do Porto e 
Vila Nova de Gaia uniram-se num projeto de cabazes de 
Natal com o qual conseguiram apoiar cerca de 16 famílias. 
O Interact Club e Rotaract Club (em formação) de Chaves 
apostaram na ajuda aos amigos de quatro patas com a venda 
de calendários para o ano 2021, que podem ser adquiridos 
através das suas redes sociais. O Rotaract Club de Caldas 
da Rainha está a realizar uma angariação de fundos pela 
venda de postais de Natal para a Associação Tarefa Altruísta, 
o dinheiro angariado reverterá para a constituição de caba-
zes de alimentos para quem mais precisa. O Rotaract Club 
de Lisboa vai oferecer o Natal a 56 crianças da Associação 
Auxílio e Amizade pela oferta de vales que correspondem a 
roupa, calçado e livros. O Rotaract Club de Oeiras juntou-
-se ao Grupo de Apoio à Família da Paróquia de S. Julião 
da Barra para constituir cabazes de Natal para 60 famílias. 
O Rotaract Club de Parede-Carcavelos, em parceria com a 
MJMG Amigurumi, irá proceder à entrega de 12 peluches 
feitos à mão e com amor às crianças acolhidas pela Casa 
da Encosta - CrescerSer. As Equipas Distritais de Interact 
e Rotaract do Distrito 1970 concretizaram a 6.ª edição do 
Projeto “Sê um Pai Natal”, na qual todos os clubes do Dis-
trito se juntam para comprar conjuntos de roupa nova para 
crianças institucionalizadas. 
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ESTE É 
O NOSSO PLANO 
DE AÇÃO

A NOSSA PRIORIDADE

ESTAMOS A
AUMENTAR 
O ENVOLVIMENTO 
DOS PARTICIPANTES
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Dar prioridade aos nossos participantes
Queremos que todos os nossos participantes — membros e qualquer um que se 
relacione com as atividades Rotárias — se sinta envolvido e realizado com esta 
experiência, independentemente de se terem juntado a nós agora ou há décadas.

Temos consciência que não é sempre assim que acontece. É tempo de tomar 
medidas.

Perguntemos aos nossos participantes o que procuram em Rotary  e demos 
continuidade às oportunidades e aos valores. Só assim as pessoas contribuirão e 
serão incentivadas a voltar.

O que faremos
Desenvolva novos métodos de aumentar e incentivar o clube a melhorar

Crie novos produtos e ofertas que incentivem o seu valor

Desenvolva diversas competências de liderança participando com outras organizações 
como Toastmasters International

Ofereça novas oportunidades de envolvimento pessoal e profissional 

PROCURAR
FEEDBACK DOS PARTICIPANTES 

E DA COMUNIDADE

PROCEDA
A UM “EXAME DE SAÚDE” DOS ENDEREÇOS E 

ANORMALIDADES

ADOTE 
UMA ABORDAGEM MAIS CENTRADA NO 

PARTICIPANTE

PROCURE 
NOVAS MODALIDADES PARA INCLUIR 

TODOS NAS ATIVIDADES 
E PROJETOS DO CLUBE

Quer saber mais?
Leia a versão completa do Plano de Ação em rotary.org/actionplan

O que o seu clube pode fazer
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Os nossos parceiros
Museu Nacional Soares dos Reis

Museu Nacional de Soares dos Reis 
tem em vigor a iniciativa “1 Peça, 1 
Mês”, até abril de 2021, com que a ins-
tituição portuense quer dar a conhe-
cer a diversidade do seu património. A 
iniciativa terá lugar, com duas sessões 
dedicadas a cada uma das peças esco-
lhidas, em todas as primeiras e terceiras 
quintas-feiras do mês, com duração de 
30 minutos.

Neste mês de janeiro, a peça escolhi-
da é a pintura “Esperando o Sucesso” 
(1882), uma espécie de alegoria da 
vida e do destino de Henrique Pousão 

(1859-1884), realizada durante o seu 
pensionato em Roma (com sessões nos 
dias 7 e 21 de Janeiro).

O MNSR está com obras de reabilita-
ção, sendo o espaço de acesso restrito. 
A participação na iniciativa “1 Peça, 1 
Mês" tem lotação limitada, e os inte-
ressados deverão fazer marcação pré-
via pelo telefone 223393770, ou pelo 
email – se@mnsr.dgpc.pt.
Se visitar este espaço, não deixe de re-
ferir que é Rotário, usufruindo do des-
conto (20%) da nossa parceria.

#LigaçõesquenosUnem é um projeto do Rotary Club de Al-
bergaria-a-Velha que se iniciou no ano 2020 com a  pan-
demia e em simultâneo com o projeto #juntosconseguimos 
(campanha solidária de angariação de fundos para ajudar 
IPSS, Hospitais, Bombeiros e GNR, com 
EPI, cobrindo 13 instituições e um públi-
co de 860 pessoas (contabilizando ape-
nas as IPSS).
A realização de webinars enquadra-se 
numa das ações estratégicas do clube 
que teve por objetivo dinamizar um ci-
clo de sessões de esclarecimento sobre o 
impacto da covid-19 na sociedade.
Desde março até final do ano de 2020 
foram realizadas várias sessões de we-

binars, cumprindo um desígnio de utilidade pública, aproxi-
mando diferentes especialistas de diferentes áreas ao grande 
público, esbatendo distâncias e rentabilizando as potencia-
lidades das plataformas digitais cuja utilização cresceu ex-

ponencialmente durante este tempo de 
pandemia. Os webinars obtiveram, cada 
um, uma média de 12,7 mil visualizações.
Pelo sucesso da iniciativa, pela relevância 
das temáticas já abordadas, o clube pre-
tende dar continuidade ao projeto #Liga-
çõesquenosUnem, estando já a trabalhar 
num novo ciclo de webinars, assumindo 
tal ação como relevante adentro também 
do lema rotário do ano em curso: O Ro-
tary Abre Oportunidades.

Ligações que nos unem

s Pintura “Esperando o sucesso”
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Um ambiente mais saudável de prenda

The Rotary Foundation
Mensagem do chair 

K.R. Ravindran

Ilustração de Luke Wilson

Eu cresci no meio das florestas exuberantes das montanhas 
do Sri Lanka e recordo-me bem das palavras do grande po-
eta Rabindranath Tagore: “As árvores são a forma mais fácil 
que a Terra encontrou para falar com o céu”. Como é triste 
ver que nós, seres humanos, insistimos em interromper esta 
conversa. 
Nós fazemos parte da natureza, assim como os outros seres, 
com a diferença de que somos a única espécie responsável 
por proteger o planeta para que possa receber as futuras 
gerações. A pandemia trazida pelo coronavírus descortinou 
como nunca a relação entre a degradação ambiental e as 
ameaças à saúde pública.
Há alguns anos, a companhia estatal de energia elétrica do 
meu país planeou construir uma segunda central de pro-
dução de energia movida a carvão, no leste do Sri Lanka, 
que iria consumir 93 milhões de litros de água por hora de 
uma baía que abriga ecossistemas frágeis e serve de berçário 
à baleia cachalote. Após o processamento, esses 93 milhões 
de litros voltariam ao mar, só que agora contendo produtos 
químicos altamente tóxicos que colocariam em grande risco 
a fauna marinha.
Tendo em conta as lições aprendidas com a primeira central, 
vários defensores públicos, incluindo Rotários, tomaram me-
didas legais, formaram uma coligação e coordenaram uma 
campanha midiática para alertar sobre os danos que seri-
am causados pela nova central. O governo viu-se forçado a 
abandonar a ideia depois de tanto clamor público contra a 
instalação da central. 

Não há dúvidas de que podemos mover montanhas quando 
nos unimos. 
Acrescentamos o ambiente ao nosso leque de áreas de en-
foque devido à urgência do assunto. Em 1990-91, o então 
presidente do RI, o brasileiro Paulo Costa, apresentou-nos 
a sua visão na forma do programa Preserve o Planeta Terra. 
Hoje, nós honramos e elevamos essa visão a um outro nível. 
Vivemos uma época de grande stress em relação à saúde 
do planeta, com o aumento do nível dos mares, tempesta-
des sem igual, desaparecimento de florestas tropicais e vida 
selvagem, e incêndios florestais de grandes proporções. As 
mudanças climáticas afetam todos,  sem olhar à origem ou 
status social. 
Agiremos de forma estratégica na área de enfoque do am-
biente, assim como fazemos nas demais áreas. Importa res-
saltar que as outras seis áreas de enfoque dependem desta, 
pois de que nos serve combater doenças se o ar que respira-
mos estiver poluído e nos fizer adoecer novamente?
The Rotary Foundation é fundamental ao nosso sucesso. 
Nos últimos cinco anos, cerca de 15 milhões de euros em 
Subsídios Globais financiaram projetos relacionados ao am-
biente. Continuando assim, o Rotary dará um ambiente mais 
saudável de prenda às futuras gerações. E você pode con-
tribuir para que esta prenda seja ainda melhor.
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Taipei, Taiwan 
12-16 Junho

convention.rotary.org 
#Rotary21
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Taipei, Taiwan 
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Planos para as refeições
A comida de Taiwan, assim como seu 
povo, tem raízes principalmente na Chi-
na, mas ao longo de gerações, os taiwa-
neses desenvolveram as suas próprias 
versões de pratos. Quando estiver em 
Taipei para a Convenção do Rotary In-
ternational, de 12 a 16 de junho, não 
perca a oportunidade de provar alguns 
dos pratos típicos de Taiwan.
A sopa de macarrão com carne (niu rou 
mian) é o prato nacional não oficial de 
Taiwan. A sopa baseia-se nos sabores 
picantes da província chinesa de Si-
chuan. Anis estrelado, cravo, canela, 
pimenta Sichuan e sementes de erva-
-doce ajudam a criar um caldo rico e 
picante que cobre o macarrão, que é 
acompanhado por fatias de pernil de 
carne tenra e verduras brilhantes.
Onde comer:
•  Tao Yuan Street Beef Noodles, 15 

Taoyuan St., Distrito Zhongzheng 
•  Yong Kang Beef Noodles, N.º 17, 

Lane 31, Secção 2, Estrada Jinshan 
South, Distrito Da’an

Os bolinhos de sopa (xiao long bao) 
são originários da cidade de Nanxiang, 
China, mas Taiwan é conhecida por pro-
duzir bolinhos com uma pele mais fina 
e delicada do que as versões do con-
tinente. Os bolinhos são tradicional-
mente recheados com carne de porco, 
mas também podem conter caranguejo, 
frango ou outros substitutos de carne. 
A parte “sopa” do bolinho é um caldo 
gelatinoso que derrete quando o boli-
nho é cozido no vapor. Tenha cuidado 
ao morder um bolinho de sopa, porque 
é fácil queimar a língua ou deixar a deli-
ciosa sopa derramar no seu prato. Para 
melhores resultados, coloque um boli-
nho de massa numa colher, dê uma pe-
quena mordidela na lateral e deixe arre-

fecer um pouco antes de beber o caldo.
Onde comer:
•  Din Tai Fung, uma rede famosa pe-

los seus bolinhos de sopa, tem vários 
locais em Taipei. Verifique a versão 
em inglês de website em www.dintai-
fung.com.tw/eng. 

 
— Susie L. Ma

Saiba mais e inscreva-se em 
convention.rotary.org.
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Estados Unidos
Uma histórica estação de comboios exerce 
papel vital na cidade de Boone, em Iowa. 
A companhia ferroviária Chicago & North 
Western Railway construiu a estação em 
1866, e hoje a sua sucessora, a Union Pa-
cific Railroad, é um dos principais empre-
gadores da área. No projeto para celebrar 
seus 100 anos, o Rotary Club de Boone 
optou por um toque vintage.
Em julho, alguns camiões trouxeram para a 
cidade uma locomotiva a vapor, um vagão 
usado para transportar carvão e um vagão 

de passageiros, todos doados pela Boo-
ne & Scenic Valley Railroad. As três peças 
foram preparadas e pintadas para ficarem 
expostas na entrada da cidade. 
“Queremos dar as boas-vindas aos visi-
tantes de uma maneira inesquecível”, dis-
se Dave Cook, responsável pelo restauro, 
cuja primeira fase custou cerca de 165 mil 
euros, dinheiro este proveniente do clube, 
do Distrito 6000, de organizações comu-
nitárias e comerciantes locais. No futuro, 
o plano é colocar um passeio à volta do 

comboio, com um belo enquadramento 
paisagístico e quiosque informativo.

PAQUISTÃO

NIGÉRIAEL SALVADOR

INGLATERRA

 por Brad Webber

Pessoas de Ação pelo mundo

6 em cada 10 escolas 
salvadorenhas sofrem com a 
violência de gangues

USA

El Salvador
Para ajudar crianças e adolescentes dos 
arredores de Santa Ana a não caírem nas 
garras dos gangues, o Rotary Club de San 
Jose, nos EUA, estabeleceu parceria com o 
Rotary Club de Santa Ana Ciudad Heróica 
para a compra de 18 instrumentos musicais 
– de sopro e percussão – com um custo 
de cerca de dois mil euros, para inaugurar 
a banda da escola Cantón Los Amates. A 
escola primária foi uma das quatro das re-
dondezas a beneficiar do pacote de finan-
ciamento de 12 mil euros – constituído em 

partes iguais pelo clube americano e pelo 
seu associado Michael Fulton e a sua es-
posa Moira. Além disso, procedeu-se à ins-
talação da cozinha escolar, fornecimento 
de televisões inteligentes para alunos com 
necessidades especiais e de computadores, 
no início de 2020.
“El Salvador é um dos países mais perigo-
sos do mundo para jovens”, enfatiza Fulton, 
que acredita que ações pequenas levam a 
grandes resultados. O projeto continuará 
em 2021
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6 em cada 10 escolas 
salvadorenhas sofrem com a 
violência de gangues

6,5 milhões de euros valor das vendas, em 2018, 
de animais de peluche e brinquedos

12% dos paquistaneses são desnutridos

Inglaterra
Para apoiar uma instituição de caridade que distribui sacos com artigos de primeira 
necessidade para bebés, crianças e adolescentes, o Rotary Club de Whitchurch teve 
a ideia de aproveitar o talento com tricô e artesanato de algumas pessoas da área. Os 
membros da família do presidente do clube, incluindo a sua mãe com mais de 90 anos, 
amigos e outros voluntários fizeram vários ursos de peluche à mão, que vão dentro dos 
sacos, com os artigos de higiene pessoal, livros, canetas e peças de vestuário. Segundo 
a última past-presidente do clube, Peggy Mullock, “a ideia dos sacos, que são feitos 
conforme a faixa etária dos destinatários, foi adotada por vários clubes do Distrito 
1210, que já levantou 33 mil euros para o programa”.
No fim de 2019, o clube encheu 180 sacos, cada qual com seu urso de peluche, e 
enviou 86 ursinhos ao Rotary Club de Eccleshall Mercia para que os colocassem nos 
seus próprios sacos. “Durante a quarentena imposta pela covid-19 aproveitamos para 
fazer mais ursinhos”, diz Mullock animada. “Para dar uma ideia, uma amiga minha fez, 
sozinha, mais de 200.”

Nigéria
Na Nigéria, milhares de crianças morrem anualmente por causa de doenças diarreicas causadas, 
em grande parte, pelo saneamento precário, agravado pelas descargas de resíduos sólidos em 
locais não regulamentados. Um aterro improvisado na área de Sabon Lugbe, na capital Abu-
ja, tornou-se uma enorme ameaça para um ribeirão próximo, fazendo com que o Rotary 
Club de Abuja Capital Territory se organizasse para realizar uma limpeza. Em fevereiro de 
2020, sete associados coordenaram um projeto que transferiu 500 toneladas de lixo do 
bairro para uma unidade de tratamento, o que implicou turnos de oito horas de trabalho 
e 45 viagens de camião ao longo de três dias, conforme explicou Ndidiamaka Uchuno, 
presidente de 2019-20 do clube de 27 associados.
O clube defende hábitos saudáveis de vida na comunidade e arredores. Outra ação do 
clube que merece destaque é a assistência prestada a quatro campos de desalojados, ex-
pulsos das suas casas pela insurreição do grupo Boko Haram, no nordeste do país.

Paquistão
Em janeiro de 2020, o Rotaract Club de Karachi Cosmopolitan juntou-se aos compa-
triotas do Rotaract Club de Karachi Strivers na preparação de sopa para dezenas de 
sem-abrigo, ação apelidada de “Inverno Quente”, informou Zeeshan Aslam, o presiden-
te do clube. “Alimentamos quase 150 pessoas que vivem na área do Instituto Sindh de 
Urologia e Transplante, que é um dos maiores hospitais da maior cidade do Paquistão.” 
O modesto custo de 25 euros foi coberto pelos Rotaractistas, e importa salientar que 
os Rotários e os Rotaractistas não permitiram que a crise de covid-19 interrompesse a 
ação. Em agosto, o clube realizou uma campanha de doação de sangue para beneficiar 
pessoas com talassemia, uma doença sanguínea. O clube tem um forte histórico de 
ajudar pessoas carenciadas, já tendo distribuído alimentos a 100 famílias, patrocinado 
uma campanha médica que atendeu 200 famílias e realizado seminários para conscien-
tização sobre autismo e cancro de mama.
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A revista Portugal Rotário é feita por todos os clubes dos dois Distritos nacionais. Para que a comuni-
cação seja eficaz, entre os clubes e a revista, pedimos que verifiquem se temos a indicação correta do 
delegado do seu clube à revista. Comunique-nos, caso haja alterações.

DISTRITO 1960

ABRANTES: Hália Santos Costa; 
ALBUFEIRA: Amadeu Rodrigues; 
ALCOBAÇA: José Manuel Patrício Le-

mos da Silva; 
ALGÉS: Ana Margarida Gomes; 
ALMADA: Jorge Humberto Lucas 

Coelho; 
ALMANCIL INTERNACIONAL: José 

Vargas Galamba;
ALMEIRIM: Arnaldo Xarim; 
ANGRA DO HEROÍSMO: Péricles Pereira 

Ortins; 
BARREIRO: Esteves Mendes; 
BEJA CIDADE: Luis Manuel Sousa 

Palaré; 
BOMBARRAL: Cândido M. Patuleia 

Mendes;
CALDAS DA RAÍNHA: João Manuel dos 

Santos Girão;
CARNAXIDE: Francisco Queiroz;
CASCAIS-ESTORIL: Gabriela Carvalho; 
CASTELO BRANCO: Raquel Alveirinho 

Correia;
ENTRONCAMENTO:  Júlio de Sousa 

Gomes; 
ESTOI INTERNACIONAL: Claire Larson;
ÉVORA: António Pereira Coutinho; 
FARO: Tito Olívio Henriques;
FUNCHAL: Luisa Paonelli;
HORTA: Luís Branco; 
LAGOS: João Palma Moreira; 
LISBOA: Vitor Pires;
LISBOA-BELÉM: Armandino Ezequiel 

Duarte dos Santos; 
LISBOA-BENFICA: Isabel Rosmaninho; 

LISBOA-CENTENNARIUM: Nuno 
Rosa; 

LISBOA-CENTRO: Miguel Rijo; 
LISBOA-ESTRELA: Vera Borges Cruz;
LISBOA INTERNATIONAL :  Guirec 

Malfait 
LISBOA-LUMIAR: José Bonfim; 
LISBOA-NORTE: Paulo Macedo Martins;
LISBOA-OESTE: Arlindo Crespo Ro-

drigues; 
LISBOA-OLIVAIS: Manuel Gonçalves 

Ferreira; 
LISBOA-PARQUE DAS NAÇÕES: Gabriel 

de Magalhães; 
LOULÉ: Luisa Viegas;  
LOURES: Nuno Sanches; 

MACHICO-SANTA CRUZ: João Luís 
Rodrigues Jardim; 

MAFRA: Anabela Feiteira; 
MOITA: Filipe Coentro; 
MONTIJO: António Fortunato; 
ODIVELAS: António Faustino; 
OEIRAS: Rui Lóio; 
OLHÃO: Vítor Justo; 
PALMELA :  Jorge Humberto Nunes 

Ferreira; 
PAREDE-CARCAVELOS: Vítor Cordeiro; 
PENICHE: Ângela Malheiros; 
PONTA DELGADA :  Mar ia  Leonor 

Anahory;
PORTALEGRE: Is i lda Maria Calha 

Garraio;
PORTELA: Vasco Lança;
PORTIMÃO: Jorge Reis de Oliveira;
PRAIA DA ROCHA:João Carlos Alves; 
RIO MAIOR: Maria Júlia Figueiredo;
SANTARÉM: Armando Rosa;
SÃO MIGUEL INTERNACIONAL: Chod 

Lang;  
SESIMBRA: Carlos Sargedas; 
SETÚBAL: Ricardo Jorge Martinez 

Marques; 
SINES: Pedro Dátia; 
SINTRA: Álvaro Silva Ribeiro; 
TAVIRA: Maria Isabel  Lopes; 
TOMAR-CIDADE: António Alexandre;
TORRES VEDRAS: Ana Margarida Silva 

Santos.

DISTRITO 1970

ÁGUAS SANTAS/PEDROUÇOS: José 
Manuel Sampaio;

ÁGUEDA: Ana Rita Carlos; 
ALBERGARIA-A-VELHA: José  La-

ranjeira; 
AMARANTE: José Rodrigues; 
ANSIÃO: Ana Maria Brás Ferreira; 
ARCOS DE VALDEVEZ: Andreia Fernan-

des e Pedro Pinto; 
AROUCA: Cláudia Oliveira; 
AVEIRO: João Oliveira; 
BARCELOS: António Sousa; 
BRAGA: Artur Barros Moreira; 
BRAGA-NORTE:  José Alberto Oliveira; 
BRAGANÇA:  Carlos Alberto Veiga 

Moura Alves; 
CALDAS DAS TAIPAS: Maria Teresa 

Portal; 

CAMINHA: Carlos Manuel da Silva 
Ferreira; 

CASTELO DE PAIVA: Helder Reis; 
CELORICO DE BASTO: Paula Cristina M. 

dos Santos Simões; 
CHAVES: Francisco Peixeiro; 
COIMBRA: Isabel Garcia; 
COIMBRA-OLIVAIS: Jorge Manuel 

Castilho; 
COIMBRA-SANTA CLARA: António 

Honório Monteiro; 
COVILHÃ: Jorge Humberto Alves 

Saraiva; 
CURIA-BAIRRADA: Carlos A. Campos 

de Matos; 
E-CLUB D. 1970: Augusto César Reis; 
ERMESINDE:  Carlos Mourão; 
ESPINHO: Ezequiel Jorge; 
ESPOSENDE: Mário Ferreira Fernandes; 
ESTARREJA: António Manuel Simões 

Pinto; 
FAFE: Manuel Ribeiro Mendes; 
FEIRA: Carla Adriana; 
FELGUEIRAS: Carlos Felix; 
FIGUEIRA DA FOZ: António Jorge Ro-

drigues Pedrosa; 
GAIA-SUL: José Trindade; 
GONDOMAR: Ernesto Luís Santos Fer-

reira da Silva; 
GUARDA: Francisco Barbeira; 
GUIMARÃES: António Jacinto Gonçalves 

Teixeira; 
ÍLHAVO: João Júlio Senos; 
LAMEGO: António Fernandes Taveira; 
LEÇA DO BALIO: Rodolfo Gomes; 
LEÇA DA PALMEIRA: Fernando Couto; 
LEIRIA: António Silva Gordo; 
MAIA: Adelino Miranda Marques; 
MANGUALDE: Fernando Manuel Morais 

de Almeida; 
MARINHA GRANDE: Maria Helena Pe-

reira da Silva; 
MATOSINHOS: Manuel Falcão; 
MIRANDELA: João Luís Teixeira Fer-

nandes; 
MONÇÃO: Cristina Carvalho de Sousa 

Bártolo Calçada; 
MONTEMOR-O-VELHO: Augusto Lusi-

tano Simões Raínho; 
MURTOSA: António Leite S. Ribeirinho;  
OLIVEIRA DE AZEMÉIS: José Carlos 

Sereno Castilho Duarte; 

OLIVEIRA DO BAIRRO: Domingos Ro-
sendo Teixeira de Lima; 

OLIVEIRA DO HOSPITAL: Basilio Lima 
Ribeiro Torres; 

OVAR: Bráulio Manuel Pacheco Polónia; 
PAREDES: José Armando Baptista 

Pereira; 
PENAFIEL: Rita Pedras; 
POMBAL: Alfredo A. Faustino; 
PONTE DA BARCA: Luís Arezes; 
PONTE DE LIMA: João Carlos Brandão 

Gonçalves; 
PORTO: Maria João Soares Ribeiro; 
PORTO ALIADOS: Luís Araújo; 
PORTO-DOURO: Sérgio Ribeiro; 
PORTO-FOZ: Nuno  Campos; 
PORTO-OESTE: Carlos Mourão; 
PÓVOA DE LANHOSO: Cândido da Silva 

Mendes; 
PÓVOA DE VARZIM: Miguel Rodrigues 

Loureiro; 
RÉGUA: José Augusto Macedo; 
SANDIM: Fernando Fontes;
S. JOÃO DA MADEIRA: Celestino Pi-

nheiro; 
S. MAMEDE DE INFESTA: Bernardino 

Castro; 
SANTO TIRSO: António J. Gonçalves 

Afonso; 
SEIA: Joaquim Jacinto Alves; 
SENHORA DA HORA: Jorge de Jesus 

Bastos Amaral; 
SEVER  DO VOUGA: Pedro Lobo; 
TONDELA: Artur Jorge Amaral Leitão; 
TRANCOSO: Catarina Torres; 
TROFA: Luís Filipe Torres Moreira; 
VALE DE CAMBRA: Manuel Joaquim 

Almeida; 
VALENÇA: Daniela Pinto Neves; 
VALONGO: José Carmindo Cardoso; 
VALPAÇOS: Maria Angelina Cardoso; 
VIANA DO CASTELO: Maria Luísa Gomes 

Pinto Quintela; 
VILA DO CONDE: Manuel Filipe Santos; 
VILA NOVA DE FAMALICÃO:  Jorge 

Manuel Carmo Gonçalves; 
VILA NOVA DE GAIA: Artur Lopes 

Cardoso; 
VILA REAL: Luís Pinto Pereira; 
VILA VERDE: Manuel Martins Costa; 
VISEU: Idalino de Oliveira Almeida; 
VIZELA: Maria do Resgate Salta.

Delegados
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P R O T E G E N D O 
 O

AMB IENTE
UMA CAUSA OFICIAL DO ROTARY

A nova causa do Rotary concentra-se na solução abrangente de questões específicas que têm  
efeitos prejudiciais no ambiente. Como pessoas de ação que somos, vamos assumir projetos 

que podem ter um impacto positivo, mensurável e sustentável no único lugar que 
todos chamamos de lar.

 Saiba mais sobre as causa do  Rotary em 
rotary.org/environment
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