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mensagem do Presidente 
do Rotary International

CONTEÚDO

Na capa: Profissional.

Parabéns pelo nosso 115º aniversário, caríssimos 
Companheiros Rotários e membros da família Rotária!

Muita coisa mudou no nosso mundo desde 1905! 
Naquela altura, a população mundial aproximava-se 
dos 1,7 biliões. Actualmente anda pelos 7,7 biliões. 
Havia 5 telefones por cada 100 pessoas nos Estados 
Unidos há 115 anos. Em 2020, calcula-se que cerca de 
96% da população norte-americana disponham de 
telemóvel — e, quer na China, quer na Índia, estarão já 
a ser usados mais de um bilião de telemóveis.

 Em 115 anos, ou seja desde o momento em que 
foi fundado o Rotary, quase tudo se alterou menos 
os valores fundamentais do Rotary. Começámos, e 
assim nos temos mantido, empenhados na amizade 
e no companheirismo, na integridade, na diversidade, 
no serviço e na liderança. Mau grado o nosso lema 
Dar de Si Antes de Pensar em Si date já de 1911, as 
raízes destas palavras vão para além desse ano e 
radicam no pensamento dos fundadores do Rotary.

 À medida em que continuam em aceleração 
as mudanças em todo o mundo, a necessidade do 
serviço do Rotary torna-se cada vez maior do que 
nunca. Uma coisa é ler acerca dos projectos de 
serviço, outra, bem diferente, é vê-los na prática 
em acção e surpreender as expressões de gratidão 
das pessoas que beneficiaram deles. Os projectos 
do Rotary mudam vidas e conectam o mundo. E ao 
longo de todo o ano passado, pude  ver em acção 
alguns dos mais admiráveis projectos rotários.

Gay e eu visitámos a prefeitura japonesa de 
Fukushima no ano passado. Serão muito poucos 
os lugares do nosso mundo que tiveram já de lidar 
com o volume de  devastação que atingiu Fukushima 
em Março de 2011, quando um “tsunami” resultou 
de um terramoto provocado pelo desastre ocorrido 
numa central nuclear. Contudo, a história actual de 
Fukushima já não é de destruição: é agora um sinal de 
esperança e de renovação. Os subsídios concedidos 
pelo Rotary ajudaram a incrementar o acesso a 
cuidados médicos e a saúde mental às vítimas 
daquele desastre e reduziram o isolamento  destas 
comunidades mercê da troca de experiências com 
gente doutras partes do mundo que também tinham 
sofrido e estavam em recuperação de desastres. 
Os nossos subsídios ígualmente serviram para 

desenvolver a auto-motivação e sustentar acções 
de recuperação de longo prazo em comunidades de 
toda a região.

 Em Shanghai, aprendi acerca do programa 
“Carreiras nos Cuidados”. É um programa que ajuda 
trabalhadores migrantes a sentir a necessidade de 
se tornarem profissionais devidamente capacitados 
para o trabalho de lidar com cuidados a prestar 
aos idosos. Depois de terem feito um curso de 
especialização, recebem um um certificado que os 
credencia para arranjarem emprego, enquanto a 
indústria que se dedica a estes cuidados beneficia 
do desenvolvimento de nova gente devidamente 
habilitada. Projectos do Rotary como este são bem 
sucedidos porque vão dar resposta a necessidades 
concretas locais e têm o potencial para atrair o 
financiamento governamental de modo a assegurar 
um bom impacto.

 E na Guatemala, Gay e eu fomos até Sumpango. 
Aqui, Subsídios Globais permitiram a utilização de 
vacas mecânicas para a produção de leite de soja, 
o desenvolvimento de um sistema de distribuição 
de água, entrega de filtros para água, construção de 
latrinas sanitárias, jardins familiares, concessão de 
apoios às novas gerações e formação em WASH e em 
programas de alfabetização. Os bens alimentares ali 
vendidos proporcionaram não só alimentação a mu-
lheres e a crianças, mas também criaram uma fonte 
de rendimento para as mulheres daquela região.

Em cada uma das áreas de enfoque e em 
todas as partes do mundo, os projectos do Rotary 
estão a melhorar vidas e a ajudar comunidades a 
adaptarem-se nestes tempos em rápida mudança. 
Nesta altura em que assinalamos mais um grande 
ano para o Rotary, redediquemos os nossos esforços 
pelo fortalecimento dos contactos que conferem ao 
nosso serviço um ainda maior impacto. Certamente 
que tornaremos melhores as vidas das pessoas na 
medida em que o Rotary Conecta o Mundo.

 Mark Maloney

    

 Presidente do R.I. 2019-2020

Em cada área de enfoque, e em todas as partes do mundo, os projectos do Rotary estão a melhorar as vidas das pessoas e a ajudar as comunidades a 
evoluir de modo a acompanharem um mundo em rápida mudança.

Em Sumpango, Guatemala, trabalhadores mostram como funciona a vaca mecânica. Muitas das crianças da Guatemala são intolerantes à lactose, e o 
leite de soja é um bom sucedâneo do leite de vaca.
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ARCHEOTOUR

Desde há cerca de 13 anos que o 
Rotary Club de Cagliari, na bela ilha 
da Sardenha, organiza um itinerário 
turístico do maior interesse através 
do qual promove o conhecimento das 
belezas e da história locais, elementos 
que de longe vão para além da 
simples constatação da existência 
de belíssimas praias mediterrânicas. 
É, na verdade, um programa que alia 
belezas naturais ímpares e cultura, com 
monumentalidade que ultrapassa 4.000 
anos, desde a civilização nurágica até à 
romana e passando pela púnico-fenícia.

A sua edição de 2020 decorrerá de 17 
a 22 de Junho e, com esta duração de 5 
dias e com tudo incluído, é de € 1.100,00 
o custo por pessoa.

As inscrições devem ser feitas até ao 
final da primeira semana de Fevereiro, 
mas, preferencialmente, durante Janeiro. 
Veja mais no “site” do Clube, em www.
rotarycagliari.org, ou vá a <archeotour@
rotarycagliari.org>.

UMA IMPORTANTE PARCERIA

O Rotary International 
acaba de oficializar 
uma parceria com o 
“Toastmasters Interna-
tional”, igualmente uma 
associação de serviço sem 
fins lucrativos que dispõe de 
mais de 16.800 Clubes distribuidos por 
143 países. O “Toastmasters”, através dos 
seus clubes, avalia as oratórias doutras 
pessoas e promove trabalhos diversos 
tendo por objectivo que os seus sócios 
se tornem oradores, comunicadores e 
líderes de referência, o que, no essen-
cial, acaba por ser complementar ao 
objectivo do Rotary.

Por isso, o nosso Presidente Mark Ma-
loney lança o convite para que os Rotários 
de toda a parte procurem conhecer melhor 
o que é e o que faz o “Toastmasters”, os 
seus recursos e sugestões acerca de 
como falar em público, designadamente 
indo visitar algum Clube “Toastmasters” 
que lhes esteja próximo. Há mesmo video 
que ilustra como decorre uma reunião 
desta Organização.

Se houver por perto um Clube “Toast-
masters”, não exite em convidar membros 
dele para visita ao seu Rotary Clube 
e, assim, conhecer melhor o Rotary, 
também, e, porventura, para lançamento 
de actividades de cooperação no serviço.

Mais informação acerca do “Toast-
masters” pode ser obtida pelo correio 
electrónico <toastmasters-alliance@
rotary.org>.

     

Rotary International
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 LEMA PARA 2020-2021
"Rotary abre Oportunidades" é o lema norteador 

do Rotary em 2020-2021. Foi apresentado pelo 

Presidente Eleito do R.I., Compº. Holger Knaack, na 

abertura dos trabalhos da Assembleia Internacional 

que, em Janeiro, decorreu em S. Diego, Califórnia 

(EUA).
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Passa neste mês mais um aniversário do Rota-
ry, agora atingindo um número que se pode con-
siderar “redondo”: 115 anos! Decorreu, pois, já bem 
mais de um século desde aquela especial noite 
em que a semente foi lançada, uma fria noite de 
Chicago (EUA), por Paul P. Harris e uma pequena 
roda de clientes e amigos seus, em escritório de 
um edifício do centro citadino que o evoluir urba-
no já há muito o camartelo fez desaparecer. 

 Foi, pois, demolido o edifício físico. Mas não 
o espírito da mensagem definida, e ao longo de 
décadas aprimorada, do Rotary. E tal mensagem 
é, e tem de ser, uma mensagem de tolerância, de 
absoluta lealdade, de carácter impoluto e de soli-
dariedade sob todos os ângulos prefiguráveis.

 São, na verdade, estes, que não outros diver-
sos, os atributos que devem estar consciente-
mente presentes, e ser sem desvios cultivados, 
por quem se tem na conta de ser Rotário.

É que, de todo, não basta ser sócio de certo 
Rotary Clube, não chega ostentar (às vezes mes-
mo com ostentação...) o emblema. Só isso não ha-
bilita a que possamos reclamar-nos a nós mesmos 
e sem rebuço de que somos Rotários. Essencial é 
que o qualificativo emerja dos factos em si, pois 
são eles, se significativos e comprovadamente 
provados, que legitimarão, ou não, o concluir-se 
que, efectivamente, estamos em presença de um 
Rotário em substância, não de um mero Rotário 
na forma...

O génio português (porque ser Português é 
mesmo genial) tem, e sempre teve, prós e con-
tras. E não temos dificuldade em reconhecer, com 
seu quê de orgulho, um orgulho legitimado pela 
História, que são bem mais os prós que os con-
tras. Mas, claro que podemos caminhar para ainda 
melhor. Aliás, estou em crer que sempre é pos-
sível melhorar.

 Um dos mais verrinosos pecadilhos que se 
nos podem apontar tenho para mim que será a 
maledicência, as mais das vezes tendo como pa-
no-de-fundo a inveja ou o despeito. E é tão fácil 
dizer mal, ser “bota-abaixo”. Sobretudo quando 
se não tem o estofo necessário para apontar 
soluções, se não demonstra que se é capaz de 
fazer melhor, se não manifesta disponibilidade 
para ajudar a corrigir ou a fazer. É, na verdade, se-
guramente muito cómodo...(?!)

   

DIRECTOR-EDITOR E 
REDACÇÃO
Artur Lopes Cardoso
DIRECTOR-EDITOR ADJUNTO
Cláudia Oliveira
Avenida da República,  1326 - 
7º s/ 7.4
4430-192 VILA NOVA DE GAIA

Grafismo e paginação
Zélia Mota

SUPERVISÃO
Governadora do Distrito 1960:
Mara R. Duarte
Governador do Distrito 1970: 
José Carvalhido da Ponte

PROPRIETÁRIA
Associação Portugal Rotário
NIF 502 128 321

PRESIDENTE DA DIRECÇÃO DA
ASSOCIAÇÃO PORTUGAL 
ROTÁRIO
João José M. Vieira Barbosa

CONTACTOS
Avenida da República,  1326 - 
7º s/ 7.4
4430-192 VILA NOVA DE GAIA
Telefone: +351 22 372 1794

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
geral@portugalrotario.pt

ENVIO DE NOTÍCIAS 
editor@portugalrotario.pt

ESTATUTO EDITORIAL
www.portugalrotario.pt/
estatuto

EXECUÇÃO GRÁFICA 
Sersilito - Empresa Gráfica, Lda
Trav. Sá e Melo, 209  
Gueifães - Apartado 1208
4471-909 Maia

Nº Registo ERC 110486
Depósito legal nº 5448/84  
Tiragem:  5.000 ex. 

DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA 
AOS SÓCIOS

um ponto de vista

Artur Lopes Cardoso
Gov. 1988-89  (D.197) - Editor

Mas não evidencia um bom carácter, como 
não é espelho de lealdade nem de seriedade na 
atitude.

E, não obstante, tudo isso, ou seja a condena-
ção de tal maneira de estar e de se comportar, 
está, e desde a origem, nos nossos livros orienta-
dores e reguladores. 

Ao fim, pois, de 115 anos de Rotary, creio bem 
que estaremos, e mais uma vez, desafiados a 
uma revisão desapaixonada e desassombrada do 
nosso modo de estar neste tão importante, tão 
querido, tão influente, tão inovador e tão digno 
Movimento no qual nos integramos: o Rotary In-
ternational!

Em primeiro lugar, buscando conhecer, ao me-
nos num pouco, a sua história. Mas, e sem prejuízo 
disso, também absorver os seus princípios e o 
seu espírito, de modo a melhor podermos estar 
ao serviço. Jamais para denegrir o que quer que 
seja, se não que para ajudar e para  colaborar, de 
maneira escrupulosamente desinteressada. 

Lembremos um dos preferenciais significados 
da palavra “Rotary”: a ideia da rotatividade. Ilação 
a tirar: no Rotary ninguém deve almejar atingir 
postos ou lugares. Deve, isso sim, estar disponível, 
para o serviço e para servir. O que exige que se 
prepare e esteja preparado para corresponder 
cabalmente a uma chamada. E será, pelo menos, 
estouvado aceitar o serviço para o qual se seja 
solicitado se efectivamente se não estiver à altura 
de o cumprir com um mínimo de qualidade e de 
rigor, ou se não dedicar a colocar-se a si mesmo à 
altura de corresponder ao desafio.

 No Rotary não se está para se ser importante: 
está-se porque, no exercício da profissão de cada 
um, se foi considerado importante. Sendo-se Ro-
tário, a importância virá da postura que tenhamos 
perante o serviço que o Rotary nos pede, da nos-
sa incondicional dedicação a ele. E em todos os 
níveis do Rotary. 

 E nunca haverá quem, só por si, esteja à al-
tura de, sozinho, lograr cumprir: carece da ajuda 
solidária dos seus Companheiros (não apenas 
Amigos mas Companheiros, ou seja apoiantes no 
caminhar). Jamais ... de desdéns.

Claro que, às tantas, e com os conhecidos 
pés-de-barro, também eu sofro do mesmo mal. 
Mas lá que são estes os princípios rotários mais 
salutares, isso são mesmo.

E é por isso que lhe pede compreensão e in-
dulgência o seu Companheiro que o admira,

… não basta ser sócio de certo Rotary Clube, não chega 
ostentar (às vezes mesmo com ostentação...) o emblema. 
Só isso não habilita a que possamos reclamar-nos a nós 
mesmos e sem rebuço de que somos Rotários.

No Rotary não se está para se ser importante: está-
se porque, no exercício da profissão de cada um, se foi 
considerado importante.
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ROTARY PORTUGAL
AO SERVIÇO

No âmbito do projecto “Saúde Brincando”, o Rotary Club do Barreiro 
proporcionou a cerca de 50 crianças e educadoras da IPSS “Cantinho 
Alegre da Infância”, do Bairro 25 de Abril, uma animada e muito 
divertida tarde com animação de palhaços e outras muitas diversões.

Também adentro do mesmo projecto, actuaram em conjunto os Rotary  
Clubes de Lisboa-Belém e Lisboa Internacional Francófono e foram 
proporcionar às crianças internadas no Serviço de Pediatria do Hospital 
de São Francisco Xavier uma “Festa de Natal”, com animação grande, 

representação de histórias natalícias, pipocas, música e distribuição de 
presentes pelo “Pai Natal”, com especiais “performances” dos Compºs. 
Henri Geoffoy, Véronique Ortoli, Clemente Galvão, Martine Tournade 
e Abel Queirós.

Seguindo as úteis informações do Revº. Pe. Xico,  e em parceria com 
o Centro Social e Paroquial da Ajuda, o Rotary Club de Lisboa-
Belém realizou uma larga distribuição de “Cabazes de Natal” por 
várias famílias que vivem com necessidades.

Análoga iniciativa foi tomada pelo Rotary Club de Bombarral...

...e o mesmo quanto ao Rotary Club de Portela: 85 “Cabazes” com 
bacalhau e tudo o mais!

O Rotary Club de Sintra também esteve muito activo e, para além 
de ter distribuído 70 “Cabazes de Natal” por famílias carentes, deu 
preciosas ajudas às famílias da Casa de Sant’Ana e às meninas que 
estão acolhidas na Obra do Padre Gregório.

Uma considerável quantidade de bens alimentares, artigos de 
higiene, material escolar e agasalhos foi entregue pelo Rotary Club 
de Lisboa à associação “O Companheiro”.
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ROTARY PORTUGAL

O Rotary Club de 
Castelo Branco en-
tregou à Associação 
ERID materiais essen-
ciais para a realização 
das suas actividades, 
dentre elas uma grua 
elevatória e de trans-
ferência e ainda diverso 
material para a prática 
de hipoterapia. Estes 

bens foram adquiridos graças aos fundos gerados pela 3ª Caminhada 
Rotária que o clube organizou e a um subsídio da FRP .

INTERESSANDO-SE
O Rotary Club de Lisboa serviu um opíparo jantar a cerca de 80 
pessoas “sem-abrigo”.

Mais uma vez o Rotary Club da Feira realizou a reunião especial 
“Fogaça com Todos” através da qual promove a sua comunidade. Na 
edição de 2020, o evento, que se realizou na Escola Secundária de 
Santa Maria da Feira, teve uma prova-de-vinhos abrilhantada com 
as acertivas explicações do “winemaker” Osvaldo Amado e recital de 
obras poéticas.

 O Rotary Club de Lisboa-Parque das Nações foi visitar o Espaço 
Juntos Somos Nós da Escola de Artes Metamorfose, o que fez 
conjuntamente com a associação “Nu Txiga”. O referido Espaço 
ajuda crianças e jovens com carências socio-económicas do Bairro 
das Laranjeiras.

Alguns dos Pais e outros responsáveis com relação ao Projecto 
Escola “O Farol”, foram expô-lo em reunião do Rotary Club de 
Torres Vedras.

VISIBILIDADE  

O Rotary Club de Curia/Bairrada participou no “Mercado de Natal 
Solidário”que se realizou no Parque das Termas da Curia, aberto pela 
Vereadora Jennifer Pereira, tendo estado na cerimónia de inauguração 
do Presépio. Foi um grande evento que reuniu seis IPSS do concelho de 
Anadia e do qual 10% dos réditos através dele alcançados reverteram em 
favor das intervenientes.

 O conhecido e muito apreciado programa da RTP 1, O Preço Certo, 
na sua edição que passou no pretérito dia 30 de Dezembro, teve a 
participação, no limite máximo do permitido, duma grande e animada 
representação de Rotários. Os prémios através dele alcançados reverteram 
a favor do Rotary e de mais duas outras Organizações, sendo que, no 
que se referiu ao Rotary, eles já tinham sido disponibilizados em 20 de 
Dezembro aos Rotary Clubes que previamente se tinham inscrito. A foto 
que inserimos mostra a Gov. Compª. Mara Duarte, a Presidente da CD 
dos Serviços à Comunidade (D. 1960), Compª. Fátima Guerreiro, e o 
Presidente do Rotary Club de Lisboa-Belém, Compº. Clemente Galvão, 
junto de um automóvel com a mala bem cheia dos prémios que a este 
Clube couberam (1 PC, 1 computador portátil, 1 impressora e diversos 
bens alimentares não perecíveis, que, depois, o Clube ofereceu à Casa da 
Praia e ao Abrigo Infantil de Santa Maria de Belém.

Celebrando a entrada de 2020, a Universidade Sénior de Vizela 
organizou um espectáculo na “Tenda de Natal” cedida pela Câmara 
Municipal, evento muito concorrido e altamente aplaudido. Contou com 
interpretações musicais, momentos de teatro e de poesia, tudo assegurado 
por alunos da Tuna, membros do Grupo Coral e do Grupo de Teatro.



   

8  P O R T U G A L  R O T Á R I O  |  F E V E R E I R O  2 0 2 0

ROTARY PORTUGAL

PALESTRAS
As Novas Profissões e a Tecnologia foi o tema versado no Rotary Club 
de Porto-Douro pelo Dr. Alberto Araújo Lima.

A Importância da Ordem de Santiago para a Identidade e Desenvolvi-
mento de Setúbal foi o assunto versado pela Prof. Doutora Isabel 
Cristina Ferreira Fernandes no Rotary Club de Setúbal.

No Rotary Club de Porto-Aliados falou sobre Desenvolvimento 
Sustentável a Drª. Sofia Andrade.

No Rotary Club de Castelo Branco foram oradoras convidadas a 
Drª. Ana Paula Rafael, CEO da empresa Dielmar, que expôs sobre 
Organização e Funcionamento da DIELMAR, e a Drª. Gisela 
Bragança, ilustre cardiologista, que dissertou sobre Prevenção das 
Doenças Cardiovasculares.

O Dr. Sérgio Morais foi palestrante no Rotary Club de Ovar e sobre 
o tema Os Novos Paradigmas do Direito da Família. Também neste 
Clube dissertou sobre Rotary e os Serviços Profissionais a Compª. 
Fátima Bento, aliás membro do Clube.

Palestrou no Rotary Club de Lisboa-Norte, o Presidente do 
Rotaract Club de Lisboa-Norte, Compº. RTC Samuel Arrojado, 
que dissertou em torno de Os Livros que Encadernamos....
O Engº. Artur Goulão, fundador e administrador da UTRUST, 
esteve no Rotary Club do Porto a proferir uma palestra sobre Do 
Bitcoin à Libra.

O Rotary Club de Lisboa-Benfica pode escutar o Compº. Teodoro 
Perez Infante em esclarecedora palestra dele sobre Volta ao Mundo: 
Magalhães-Elcano.

Pavimento Impermeável e Árvores: o Mito de uma Relação Feliz 
constituiu o assunto acerca do qual expôs no Rotary Club de Vila 
Real o Prof. Doutor Luís Martins.

Mercado Eléctrico – o que está por detrás do botão, foi o tema que, 
no Rotary Club de Portela, versaram Rui Fernandes Falé e Luís 
Teodora, ambos ligados à empresa Endesa.

O Rotary Club de Vizela teve o ensejo de ouvir o Dr. Fernando 
Abreu em palestra sobre Formação Profissional e Desafios para o 
Futuro.
Foi oradora no Rotary Club de Vila Nova de Famalicão a Drª. 
Maria Virgília Cambraia Lopes, docente universitária, que dissertou 
sobre Apanhados Satíricos de Rafael Bordalo Pinheiro.

Foi palestrante no Rotary Club de Lisboa o Dr. Guilherme d’ 
Oliveira Martins, que falou sobre A Democracia e o Património 
Cultural.
Armas químicas na Síria?, foi sobre este tema que dissertou Cris 
Stetton no Rotary Club de Estoi-Palace International.

PARCERIAS 

A “família rotária” de Castelo Branco – o Rotary Clube, o Interact 
Clube, o Rotaract Clube e a Casa da Amizade - festejou o Natal com 
um jantar solidário durante o qual foi realizado um pequeno sorteio de 
rifas cujo produto gerou fundos que foram, depois, apoiar algumas das 
IPSS da cidade.

Como noutro local informamos (veja na Pág. 4) foi estabelecida uma 
importante parceria entre o R.I. e a Toastmasters International . Pois, 
o Rotary Club de Lisboa-Benfica não perdeu tempo e já organizou 
uma sessão de esclarecimento que foi dirigida pelo Compº. José 
Salgado, seu membro e também Vice-Presidente para Educação do 
“Business Speakers Toastmasters Club”, que constou duma sessão 
de “Toastmasters” e demonstração da sua complementaridade com 
o trabalho do Rotary.

Numa parceria com a AGEAS, o Rotary Club de Chaves fez a entrega 
de 3 cadeiras de rodas ao Lar da Santa Casa da Misericórdia local. Da 
esquerda para a direita, a foto mostra o Compº Rendeiro (da AGEAS), 
o Cor. Pinto de Almeida, Provedor da Santa Casa, e o Comp.º Afonso 
Castro, Presidente do Clube.
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VISANDO RENTABILIZAR EM EFICÁCIA
Trata-se de iniciativa desde há anos desenvolvida pelo Rotary Club 
de Parede-Carcavelos, integrada no programa “Leadership Lab”. 
É a organização anual do “Lean Day”, agora na sua edição de 2020 
que o Clube realizou em Janeiro último, um tempo de partilha dos 
Programas Lean que têm por escopo aumentar a eficiência dos 
processos de trabalho de diversas organizações de serviço, pelo 
melhor envolvimento e maior compromisso de todos, porventura 
alterando comportamentos e atitudes para um mais eficiente 
desempenho, no fundo visando realizar mais e melhor com menos 
recursos.

O “Lean Day” contou, por isso, com os testemunhos de responsáveis 
de cada uma das Organizações aderentes, através de sessões de 
exposição/discussão. A iniciativa deste ano voltou a contar com os 
apoios da EDP e da Lean Academ Portugal.

COMPANHEIRISMO E NÃO SÓ    

Foi de passeio até Melgaço, para jornada de companheirismo e visita 
guiada à Quinta de Soalheira, uma comitiva do Rotary Club do Porto, 
jornada que incluiu provas de vinhos.

O Rotary Club de Oeiras promoveu um “Almoço de Caça”, à base 
de javali que foi oferecido, no Restaurante Nova Morada, de Paço de 
Arcos, com animação musical, e cuja receita líquida o Clube aplicou 
em Bolsas de Estudo.

O Rotary Club de Vizela festejou alegremente o Ano Novo com 
um Jantar de Reis, que incluiu o cantar-das-janeiras. Nele se dignou 
a estar presente a vereadora da Cultura, Dra. Agostinha Freitas e 
as janeiras”foram interpretadas pelo Grupo Coral e pela Tuna da 
Universidade Sénior do Rotary Club de Vizela.

AS NOSSAS CONFERÊNCIAS DISTRITAIS 
Vai sendo o tempo apropriado para que o leitor se inscreva nas Con-
ferências dos nossos Distritos para nelas participar. A Conferência 
é a grande festa rotária do ano, altura não só de desenvolvimento do 
companheirismo, mas também de revisão das acções que foram em-
preendidas ao longo do ano rotário, de tomada de decisões impor-
tantes, ocasião de audição de comunicações inspiradoras e formati-
vas, de apresentação da governadoria que se seguirá e de muito mais.

No que se refere ao Distrito 1960, teremos de 1 a 3 de Maio a 74ª 
Conferência, que terá lugar em Tomar. A Gov. Mara Duarte esta-
beleceu para ela o tema “Ligar mais Pessoas ao Rotary. Fazer mais 
Rotary nas Comunidades”.

A 37ª Conferência do Distrito 1970 decorrerá de 29 a 31 de Maio 
em Viana do Castelo.

DISTINÇÕES 
O Rotary Club de Loulé homenageou os perfis profissionais 
do pintor e gravador Daniel José Ramos Vieira, de Alte, e do 
dramaturgo, encenador e actor Ricardo Neves, de Quarteira.

A admirada ilustradora (sobretudo de livros para crianças) Fatinha 
Ramos foi a profissional distinguida pelo Rotary Club de Aveiro.

Foi homenageado no Rotary Club de Sintra o Engº. José Vicente 
de Paulo.

O distinto médico e principal impulsionador da Associação de Di-
abéticos, Dr. Jorge Augusto Faria de Vilhena Monteiro, foi o profis-
sional colocado em evidência pelo Rotary Club de Castelo Branco.

O Dr. Augusto Arala Chaves, um muito conceituado Advogado 
e membro do Conselho Superior do Ministério Público, foi o 
profissional assinalado pelo Rotary Club de Ovar.

E o Rotary Club de Caldas da Raínha distinguiu especialmente 
o autarca Dr. Fernando Costa e a gestora Drª. Manuela Sábio, das 
empresas Transwite e Logoqueen.

No Rotary Cllub de Porto-Douro foi alvo de especial destaque 
pelos seus méritos profissionais a Prof. Doutora Fátima Carneiro.

O Rotary Club de Sesimbra assinalou os méritos de duas 
empresas, a Côte d’Azur (Imobiliária) e a Sesimbra Safari (Turismo 
Activo), os fotógrafos João Taborda e Waldemar Capítulo, a actriz 
Helena Laureano, o compositor Reinaldo Nunes e o espeleólogo 
Rui Francisco, pelos seus inegáveis e respectivos desempenhos 
profissionais.

O Prof. Doutor Luís Martins, professor no Departamento de 
Engenharia Florestal e Arquitectura Paisagista da UTAD, foi o 
profissional colocado em evidência pelo Rotary Club de Vila Real.

A por demais conhecida e bem apreciada jornalista Aura Miguel foi 
a profissional em destaque no Rotary Club de Lisboa-Norte. 

No Rotary Club de Porto-Foz esteve em evidência o conceituado 
médico especialista em cardiologia, Dr. Vasco Gama.

O Rev. Pe. Nuno Coelho foi alvo de homenagem no Rotary Club de 
Cascais-Estoril.

No Rotary Club de Peniche foram salientadas as qualidades 
profissionais do empresário hoteleiro Américo Vitorino.
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O humorista Miguel em 7 Estacas”foi o profissional homenageado 
pelo Rotary Club de Trofa.

O conceituado gestor Engº. João Manuel Bronze Candeias foi o 
profissional assinalado no Rotary Club da Moita.

O Médico especialista em cirurgia, Dr. Pedro Cunha foi o profissional 
distinguido no Rotary Club de Amarante.

E o Rotary Club de Almeirim assinalou o percurso profissional do 
músico e compositor Custódio Castelo.

Rotary Club de Penafiel homenageou o probo professor e 
empresário o Dr. Adão Luís

CULTURA
No Rotary Club de Lisboa-Belém expuseram com toda a 
pertinência sobre Finalmente Descoberta a  Verdade sobre Cristóvão 
Colon? os Engºs. António e José Mattos e Silva.         

Decorreu nas instalações da Escola Básica e Secundária Dr. Manuel 
Fernandes, em Abrantes, a grande festa promovida pelo Rotary Club 
de Abrantes pela qual o Clube fez entrega de 64 Bolsas de Estudo, 
consequência duma parceria que estabeleceu com a Fundação Rotária 
Portuguesa, a Câmara Municipal e outras entidades. A festa teve a 
presença da Gov. Mara Duarte, do Presidente da Câmara, Dr. Manuel 
Valamatos, e da Vereadora do Conhecimento, Desenvolvimento Social 
e Saúde, Drª. Celeste Simão, assim como do Compº. José Luís  Silva, do 
CA da FRP, e do Dr. José Teves Vieira, da PEGOP, SA, que falou em 
representação dos patrocinadores. Na ocasião, fortemente concorrida,  
fez também uma lúcida intervenção o ex-Bolseiro Diogo Pereira.
 
Na quadra das festas da cidade de Santa Maria da Feira, cerca de 
20 de Janeiro, o Rotary Club da Feira voltou a levar por diante o 
seu projecto “As Fogaceiras na Rua”, um Concurso de Desenho para 
jovens através do qual o Clube coloca em especial evidência o Centro 
Histórico feirense.

Um concerto a cargo do Ensamble MEDIVOCE foi levado a efeito 
pelo Rotary Club de Vila do Conde, evento solidário que se realizou 
no Centro Municipal de Juventude, tendo o produto líquido  obtido 
sido aplicado pelo Clube na aquisição de mais equipamentos para o 
seu Banco de Cadeiras de Rodas e Camas Articuladas.

O Rotary Club de Lisboa entregou compensadoras Bolsas de Estudo a 
dois irmãos gémeos de excelente aproveitamento escolar mas de família 
com limitadas posses, ambos a frequentar o ensino superior, um em 
medicina e o outro em enfermagem.

Em concorrida cerimónia que se realizou nas instalações da 
Biblioteca Municipal, o Rotary Club de Sintra entregou duas 
cadeiras de rodas, cinco Bolsas de Estudos e dois Prémios Escolares.                   

Numa excelente iniciativa de carácter cultural e solidário, o Rotary 
Club de Vila Real realizou no Teatro da cidade um belo Concerto de 
Ano Novo que teve a apresentação da jornalista Mila Brigas, docente 
na Universidade FM, no qual actuaram em excelente nível as Bandas 
Filarmónicas de Portel e de Sanguinhedo. A receita permitiu a aquisição 
de um desfibrilhador automático DAE para o Campus da UTAD.                                       

COMPANHEIRO SECRETÁRIO

Entrámos na segunda metade do ano Rotário. 
Por outro lado, nota-se um aumento de 

devoluções de revistas expedidas para os nossos 
assinantes.

Pedimos pois, encarecidamente, que faça o favor 
de, com brevidade, elaborar lista actualizada dos 
membros do seu clube e da correcta morada de 
cada um e a remeta para os nossos serviços.
Muito obrigado.



Vida Interna da A.P.R.

OS NOSSOS PARCEIROS

Em 15 deste mês, pelas 16 horas, realizar-se-á um 
Concerto – Beethoven e  Freitas Branco – com solistas 
da Orquestra Metropolitana de Lisboa, e um outro, a 29 
do mesmo mês, pela referida Orquestra – Da Saxónia 
a Brandeburgo. Também, e com a actuação da mesma 
Orquestra, um outro Concerto haverá a 14 de Março, 
pelas 16 horas – Madeiras Clássicas – Os Sopros da 
Metropolitana.

De 20 de Junho e até 27 de Setembro, irá estar 
patente a Exposição Guerreiros e Mártires – a Cristandade 

e o Islão na Formação de Portugal, no Piso 0/Galeria de 
Exposições Temporárias.

Uma outra Exposição, que está no mesmo lo-
cal, abriu em 29 de Novembro do ano passado e per-
manecerá até ao próximo dia 15 de Março, evoca a figura 
do mais antigo pintor português que trabalhou na Toscâ-
nia (hoje Itália), de 1410 a 1434. Trata-se de Álvaro Pirez 
d’Évora – Um Pintor Português Em Itália nas Vésperas do 
Renascimento. O conceituado historiador Giorgio Vasari, 
em 1567, chamava-lhe Alvaro Piero di Portogallo.

Esta Mostra é comissariada por Lorenzo Sbara-
glio (do Polo Museale della Toscana) e pelo Director do 
MNAA, Joaquim Oliveira Caetano.

Não perca estes eventos de Arte.
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Em reunião que fez em Fátima, em Dezembro, a Direcção da APR reviu a contratação com os CTT para a expe-

dição da Revista, de modo a aproveitar das vantagens quanto a redução de custos dos portes como consequência 

de acordo feito entre os CTT e a ERC (Entidade Reguladora da Comunicação Social): facilitação dos pagamentos a 

30 e mesmo 60 dias, e redução dos preços entre 25 e 30%. A nova contratação teve efectividade no passado mês 

de Janeiro.

Dando cumprimento ao determinado pela ERC em observância do estatuido na Lei 78 de 2015, foi deliberado 

registar no “site” da Plataforma da Transparência, como mandatário da APR, o Presidente da Direcção.

A Direcção da APR tomou conhecimento duma carta que, em finais de Novembro do ano passado, foi dirigida 

pelo Editor ao seu Presidente, carta que comentou.
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Uma Cozinha Excelente
 

Quando se encontrar em Honolulu para par-

ticipar na Convenção do Rotary International 

de 6 a 10 de Junho, irá constatar que a cidade 

oferece um incrível leque de opções de grandes restau-

rantes. E não lhe irá ser preciso ir para isso muito longe a par-

tir do Centro de Convenções do Havai e desfrutar duma deliciosa 

refeição. 

  Para o Pequeno-almoço, o “Aloha Kitchen” oferece múltiplas suges-

tões como ovos “Benedict” e omeletes, mas a grande especialidade da casa 

são panquecas “soufflé”, um belo pormenor do clássico pequeno-almoço. 

Se se dispuser a fazer uma pequena caminhada (1,2 milhas), o “Nook” 

proporciona algumas especialidades exóticas para a sua refeição 

do princípio da manhã, como saborosas panquecas de laranja, 

“waffles” de coco caramelizado e fofas “waffles” feitas com 

farinha de arroz.

  Por ali perto há sugestões para o almoço inspiradas 

em diversas partes do globo, seja no “Kickin’ Kajun”, 

passando pelo “Hokkaido Ramen Santouka” e indo ao 

“Do-ne” de comida japonesa. Para jantar, o “Korean 

Kang Nam” é uma churrasqueira bem conhecida so-

bretudo pelas suas yakiniku (grelhados de carne). Ar-

ranje um grupo e peça um combinado de pratos.

 Para um clássico serviço de cervejaria — que no Havai significa 

saladas de “ahi” servidas com asinhas de frango, hambúrgueres ou 

“pizza” — experimente o “Waikiki Brewing Co.” e saboreie a sua diversidade 

de cervejas. 

 E depois, para uma degustação rápida nos intervalos das sessões, experi-

mente algo de gelado, uma especialidade havaiana, na “Snow Factory” ou na “Ice Mon-

ster” do  Havai. 

                                                                                                            Hank Sartin

Não perca a Convenção de 2020 do Rotary que se realizará em Honolulu. Faça o registo da sua 
inscrição em <riconvention.org> até 31 de Março para conseguir descontos.

  A CONVENÇÃO
   EM CONTAGEM       
      DECRESCENTE
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Trata-se de uma iniciativa saída como aspecto 
sectorial doutra acção mais abrangente conhecido por 
Programa Nosso Bairro, Nossa Cidade. O “Saúde no 
Bairro” tem como território-alvo a zona da Bela Vista, 
em Setúbal.

Partiu da constatação de que, por um lado, é públi-
ca a deficiente qualidade em que mergulharam os cui-
dados prestados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), 
por outro, a constatação de dificuldades e de entorses 
no recorrer da população local aos cuidados de saúde 
(ap. Relatório Socio-demográfico do Bairro das Man-
teigadas, CMS-2012) e, finalmente, a ter-se determina-
do que Portugal se caracteriza por ter 11% da popula-
ção com nível de literacia “inadequado” e cerca de 38% 
“problemático” (ap. “Literacia em Saúde em Portugal”, 
da Fundação Calouste Gulbenkian, e Centro de Investi-
gação e Estudos de Sociologia do IUL, de 2015).

As bases de intervenção do Programa Nosso Bair-
ro, Nossa Cidade foram estabelecidas a partir da análise 
dos indicadores fornecidos pelo diagnóstico efectuado 
pelo Observatório Social da Bela Vista feito em 2007, 
adidos das propostas lançadas pelos Serviços Munici-
pais e pelos parceiros locais.

No essencial, trata-se de um projecto integrado 
cuja estratégia visa promover acções concretas pro-
tagonizadas por moradores e que sejam geradoras de 
participação política pelo exercício de poder e de to-
mada de decisões que digam respeito quer a eles, quer 
à comunidade no seu todo, desenvolvendo a liderança, 
a autonomia, o sentido de responsabilidade e o cresci-
mento colectivo mediante a criação de estruturas orga-
nizativas diversas.

A área especialmente em foco tem sido a da saúde, 
constatado, que foi, que existem dificuldades no campo 
do acesso a cuidados da saúde, dificuldades burocráti-
cas no atingir dos cuidados primários e mesmo geral 
desconhecimento das valências disponíveis e também 
quanto a de como agir em casos de doença (de acordo 
com o Relatório já referido, 68,8% da população recorre 
frequentemente à urgência hospitalar e não ao Centro 
de Saúde - aqui, 31,3% apenas).

As linhas de intervenção do Projecto levam a que 
actue em diferentes níveis:

•  oferta de serviços de proximidade, com cuidados 
primários, técnicos qualificados e acesso a infor-

UM PROJECTO/PARCERIA

“SAÚDE NO BAIRRO”
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mação de qualidade e adequada ao nível de lite-
racia da população servida;

•  dinamização de actividades de promoção da 
saúde de base comunitária;

•  formação adequada às necessidades dos mora-
dores em matéria de cidadania, em estilos de vida 
saudável e em capacitação em auto-cuidados de 
saúde;

•  aumento do exercício do poder por parte dos mo-
radores organizados mediante processos de par-
ticipação activa na área da promoção da saúde e, 
assim, obtenção de melhores ganhos na saúde.

Iniciadas já actividades, são objectivos iniciais do 
Projecto:

 4  equipar uma unidade que dê resposta no acon-
selhamento sobre saúde, seus cuidados básicos 
e organização de sessões promotoras do auto-
cuidado.

4  equipar 4 pequenas unidades nas quais possam 
ser assegurados aconselhamentos individualiza-
dos e promovam a literacia em saúde e a moni-
torização de patologias.

4  providenciar quanto ao aconselhamento em 
saúde e em factores de risco das DNT e o segui-
mento necessário aos moradores.

4  realização de sessões de formação em auto-cui-
dados de saúde com a duração de 18 meses, em 
alimentação saudável, Dia Mundial da Alimenta-
ção, auto-controle da hipertensão arterial e da 
diabetes.

4 formação de cuidadores informais de idosos.

4  sessões de preparação para o parto e para cui-
dados na infância.

4 aconselhamento em enfermagem.

4 acessos a informação sobre saúde.

4  campanhas anuais sobre alimentação, diabetes, 
higiene e hipertensão arterial.

Projecto definido para ter a duração de 10 anos, no 
seu âmbito e com a colaboração activa dos moradores 
do Bairro,  já foram realizadas mais de 15 reuniões que 
contaram com as participações de mais de 800. Ele tem 
por escopo alcançar mudanças através de três linhas 
políticas:

•  a participação directa e colectiva dos moradores 
visando alcançar a ingerência deles nas decisões 
que lhes digam, e à sua comunidade, respeito, 
com autonomia na área da saúde.

•  criação de unidades de saúde a nível local e pro-
moção de grupos formais de moradores orga-
nizados, comissões de apoio aos atendimentos, 
associações e outros modelos não formais, para 
o aprofundamento da cooperação.

•  aprofundamento do modelo integrado de gestão 
territorial na área da saúde, dotando-a de espaços 
com meios e recursos mediante a implementação 
de acções de pluralidade de competências e sa-
beres técnicos e populares.

A este Projecto se associou, quase que desde a pri-
meira hora, o Rotary Club de Setúbal, numa louvável 
parceria que, juntamente com os esforços doutras insti-
tuições ainda e da Autarquia, tem realmente promovido 
a agregação dos moradores do Bairro da Bela Vista na 
melhoria da saúde e do acesso a cuidados de saúde. 
Na verdade, tal parceria já alcançou o apetrechamento 
de um dos espaços NBNC com equipamentos diversos 
na área da saúde. E mais se seguirá...(*)

Sara Gonçalves

                                                                                                                                            

  (*) adaptação.
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CARTA AO EDITOR

Gostava de expressar os meus parabéns à Direcção da Associação Portugal Rotário pelas modificações introduzi-
das  na última edição. Uma delas, a qualidade do papel, que suponho será bastante mais barato. No entanto, entendo 
que a capa e contracapa deveriam ser num papel diferente, talvez mais grosso. 

Também é de louvar o  grafismo, pois mudou para melhor. Por último, e por isso o melhor, o novo elemento ou 
seja a Directora-Adjunta. Parabéns à Comp.ª Cláudia e obrigado por ter aceite  essa tarefa.  Parabéns pela página 29: 
é preciso que os clubes a leiam. 

Espero que nos próximos seminários do Gov. Sérgio esteja presente para  ajudar os clubes.

Por fim, parabéns ao  Past-Governador Artur Lopes Cardoso, que sabiamente se vai rodeando de bons colabora-
dores e continua a escrever bem sobre assuntos muito actuais.

Uma sugestão: há companheiros nossos que são fotógrafos e há outros que são amadores. Suponho que muitos 
deles têm trabalhos artísticos que poderiam ser capa da Revista. É uma questão de lho sugerir ou solicitar.

Um abraço a todos e obrigado pelo vosso trabalho.

Octávio Belarmino  Pereira     
18 de Janeiro de 2020.  

 Rotary Club de Felgueiras
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Os Clubes dosJovens
AO SERVIÇO
O Rotaract Club de Ermesinde editou o livrinho “Da Semente 
à Conquista do Mundo”, uma atraente obra didáctica/conto 
infantil que apresentou ao público nas instalações da Junta 
de Freguesia de Ermesinde. Da autoria dos seus membros, os 
Compºs. RTC Bruna Cunha e Fábio Moreira, o Clube promoveu 
a distribuição da obra, de forma gratuita, nas escolas do 
1º ciclo do Ensino Básico de todo o  concelho de Valongo. 
O escopo fundamental do livro reside no aconselhamento 
quanto à adopção duma alimentação saudável.

Utilizando contentores como o que a foto mostra, o Interact Club 
de Vila Real, em parceria com alunos da Escola Secundária de 
S. Pedro, também de Vila Real, promoveu uma “Campanha do 
Agasalho Natal 2019”, assim obtendo dádivas de várias peças 
de roupa que depois foram doadas a um Lar de Idosos local. Foi 
uma excelente acção, que teve os apoios, também, das Profs. 
Drª. Ana Edite Cunha e Rosalina Sampaio, integrada no âmbito 
da disciplina de Cidadania.

Aproveitou muito bem a oportunidade da realização do “Mer-
cado Solidário do Natal” o Interact Club de Fafe e esteve nela 
participante com “stand” no qual realizou vendas de diversos 
produtos. A receita assim obtida reverteu em aplicação em fi-
nalidades de apoio a famílias com necessidades.

O UNIVERSO DO ROTARY
Com dados reportados ao passado mês de Janeiro o “panorama rotário” era assim:

Rotários …………………………………………………………………………………………… 1.204.996
Rotárias (incluídas no  
número geral) …………………………………………………………………………………278.220
Rotary Clubes …………………………………………………………………………………  35.907
Países e Regiões com Rotary …………………………………………………… 218
Distritos Rotários ………………………………………………………………………………………530
Interactistas ……………………………………………………………………………………… 321.172
Interact Clubes  ………………………………………………………………………………… 13.964

Países e Regiões com ITC  ……………………………………………………………160 
Rotaractistas  ………………………………………………………………………………… 168.960
Rotaract Clubes ……………………………………………………………………………… 10.192
Países e Regiões com RTC …………………………………………………………… 185
NRDC ………………………………………………………………………………………………………… 10.853
Voluntários nos NRDC  ……………………………………………………………215.260
Países e Regiões com NRDC  ……………………………………………………… 95
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ROTARY: O QUE NOS 
MOTIVA?

Mara R. Duarte

Governadora 2019-20 (D. 1960)

… somos Rotários em devemos envolver as várias entidades 
públicas ou privadas da nossa comunidade no mapeamento das 
necessidades  parte do mundo

A promoção de mais projectos ligados à educação não é um 
desafio de futuro, é um objectivo do presente, 

O verdadeiro desafio de crescimento para a nossa 
Organização está alicerçado no novo Plano Estratégico do 
Rotary International. O Distrito 1960 e o Rotary em 2019-20 
têm de continuar a ser capazes de, com a força agrega-
dora dos Clubes e de todos os seus Companheiros(as), 
encontrar um caminho de afirmação pela sua marca na 
acção, pela partilha de mãos e de sinergias em nos desafi-
armos na concretização de mais: › Companheirismo › Inte-
gridade › Diversidade › Serviços Humanitários › Liderança.

Este é o momento para continuarmos a trabalhar em 
mais parcerias, pensar na sistematização do crescimento 
do nosso quadro social alicerçado em projectos estrutu-
rados na nossa comunidade que liguem uma diversidade 
de pessoas e de ideias em torno da liderança do Rotary 
neste processo.

A acção de cada um de nós individualmente consid-
erada, neste exercício de pensarmos, estruturarmos e ini-
ciarmos uma nova abordagem de vivermos o Rotary de 
forma mais agregada, fará certamente de nós uma gera-
ção que iniciou um caminho disruptivo que abre as portas 
do futuro a esta magnífica Organização de pessoas para 
pessoas, de serviço para quem mais necessita e que deix-
ou a sua marca solidária e desinteressada, porque somos 
orgulhosamente Rotários de Acção!

A promoção de mais projectos ligados à educação 
não é um desafio de futuro, é um objectivo do presente, 
aceitando que a transformação digital dos dias de hoje 
não pode deixar de ser regada com o humanismo fun-
damental por detrás dos números. A valorização do ser 
humano e do seu crescimento são a aposta do presente 
para ganharmos o futuro, a aposta na educação é trans-
versal à nossa vivência independentemente da idade. O 
que importa é o que fazemos para gerar mais acesso ao 
conhecimento.

Verdadeiramente, o desafio que a sociedade hoje nos 
coloca é muito mais a forma como podemos empreender 
serviço de forma circular, em que todos são importantes 

para o resultado final, ou seja, não devemos partir de ide-
ias pré-concebidas de que já sabemos o que faz falta 
nas nossas comunidades, devemos envolver as várias 
entidades públicas ou privadas da nossa comunidade no 
mapeamento das necessidades e, juntos, devemos elab-
orar planos de desenvolvimento das mesmas para que a 
nossa acção possa ser mais estruturada e a marca Rotary 
seja cada vez mais conhecida, bem como os programas 
de que dispomos para ajudar nesse desenvolvimento co-
munitário.

Hoje, não podemos nem devemos deixar de dedicar 
parte da nossa entrega a uma das nossas causas princi-
pais que é a nossa participação na “Iniciativa Global de Er-
radicação da Pólio”, conjuntamente com o Unicef, o Cen-
tro Norte Americano de Controle e Prevenção de Doenças 
(CDC), a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Funda-
ção Bill & Melinda Gates, governos mundiais e diversos 
doadores para esta causa. A grande mensagem que 
podemos deixar é a de que, do trabalho realizado com 
os nossos parceiros, governos e comunidades do mundo 
inteiro, imunizámos mais de 2,5 biliões de crianças em 122 
países. Esta é uma das marcas que a história fará ressoar 
o nome do Rotary International.

Não existe Rotary sem acção e não há melhor forma 
de celebrarmos neste mês os 115 anos da nossa Orga-
nização que não seja o de encontrarmos oportunidades 
de tornar as nossas comunidades o mais humanas pos-
síveis, partilhando um pouco de nós com quem pouco ou 
nada tem, aquecendo corações que a frieza da vida fez 
arrefecer e, sobretudo, mostrarmos mais uma vez que so-
mos pessoas de acção.

Parabéns Rotary! Obrigada a todos os Rotários(as) 
pela sua dedicação!

Juntos, vamos encarar o futuro do Rotary de braços 
abertos!
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Caras Companheiras e Companheiros! (*)

No livro O Meu Caminho Para Rotary, Paul Harris, a 

dado momento afirma que “É propósito do Rotary não 

levar em conta e religião, a posição social, o pensamento 

político ou a raça dos seus associados. É, isto sim, seu 

propósito, aglutinar homens de negócios e profissionais a 

fim de que possam corresponder-se, aumentar entre eles 

a boa vontade e tolerância e favorecer o estabelecimento 

de laços de amizade e disposição para a solidariedade.”

Quando Rotary nos propõe que reflitamos sobre os 

Serviços Profissionais fá-lo, em meu entender, porque 

os profissionais são o pivô desta organização. No ativo 

(e mesmo se já aposentados) os profissionais têm uma 

rede de contactos que deve estar ao serviço de todos, 

preocupada em levar a cabo projetos sustentáveis. 

Não somos um movimento paliativo pelo que não nos 

compete, tão apenas, dar de comer. Somos desafiados 

a construir percursos transformadores de comunidades. 

Neste sentido importa, e muito, que os profissionais da 

nossa comunidade vejam, em cada Clube Rotário, uma 

associação de “plena colaboração mútua” facilitadora 

do seu crescimento e apreendam que “ter amigos 

disseminados pelo mundo é uma bênção inefável [e que ] 

Rotary faz com que o homem se aperfeiçoe, preservando, 

dentro de si, o menino. Repousando nas dobras da 

personalidade de cada homem, há o menino que ele foi. 

A criaturinha imaculada, sem malícia, despreocupada, 

tolerante, ativa, plena de entusiasmo e ávida por amizade 

e relacionamento caloroso” (Paul Harris).

Eis porque faz sentido, entre outras atividades: 

(1) homenagear, publicamente, profissionais e/ou 

empresas de referência, pelo seu sucesso, pela sua 

capacidade de trabalho, pela sua postura ética, pela 

sua integridade, pela sua preocupação solidária; (2) 

desenvolver eventos promotores de mais e melhor 

formação profissional, (3) promover visitas, a empresas 

e/ou IPSSs, facilitadoras de um maior intercâmbio de 

conhecimentos; (4) promover intercâmbios de jovens 

profissionais; (5) promover o companheirismo entre 

profissionais, rotários ou não; (6) promover, sempre 

que possível, o consumo de serviços e produtos dos 

profissionais e das empresas associadas, de alguma 

forma, a Rotary; (7) incentivar os profissionais e as 

empresas a participarem na resolução de projetos 

modificadores da nossa circunstância.

Somos um movimento de profissionais pelo que 

todos os profissionais têm de entender de que forma 

Rotary lhes pode ser útil quer no valor acrescentado 

para o seu sucesso, quer nos instrumentos postos à sua 

disposição que lhes permitam ser solidários com a sua 

envolvente, mais próxima ou mais longínqua.

Em face de tudo isto, torna-se imperioso agirmos 

como clubes conhecedores da realidade (não se ama 

o que se não conhece) e abertos à diferença política, 

religiosa, cultural, de género pois o mundo vive uma 

constante mudança: mudam-se os lugares, os desafios, 

as estratégias. Mas importa também estarmos cientes 

de que somos uma rede mundial que tem como missão 

servir o próximo, difundir a integridade e promover a boa 

vontade, a paz e a compreensão mundiais por meio da 

consolidação de boas relações entre líderes profissionais, 

empresariais e sociais.

Vivemos uma constante mudança, é verdade. 

Muda-se, contudo, e tão-só, o acessório, a forma, 

não se muda o nosso ADN: a nossa MISSÃO, o nosso 

OBJETIVO, os nossos VALORES.

Se os profissionais e as empresas apreenderem 

estas nossas convicções, estarão, por certo, connosco 

e juntos conectaremos melhor o mundo!

SERVIÇOS PROFISSIONAIS
(janeiro de 2020 / Carta mensal do Governador D1970) 

José Luis Carvalhido da Ponte
Governador 2019/2020 (D.1970)

* escreve segundo o “acordo” (?!) ortográfico.
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INOVAR É PRECISO… 
         E IMPÕE-SE!

 Procura novas ideias para que o seu Clube se reinvente? Então vá a <rotary.org/flexibility>. 
Para troca das suas ideias connosco,  “e-mail” <club.innovations@rotary.org>.
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Ao longo de décadas, os Rotary Clubes de Franklin, Franklin At 
Breakfast e Cool Springs têm sido uma força vital no desenvol-
vimento da cidade. Contudo, muita da gente que gostaria de 
servir a comunidade não terá a possibilidade de o fazer através 
destes clubes que se reunem ou de manhã ou à noite. Foi por 
isso que Lawrence Sullivan, há longo tempo membro do Clube 
que reúne à noite, se abeirou de Mike Alday, que tinha saído 
deste Clube. – “Ele bem sabia que havia mais gente nas mesmas 
circunstâncias que eu.” – diz Alday. – “Com a minha actividade 
profissional não tinha como estar no Clube à noite.” O grupo de 
pessoas que Sullivan contactou já tinha alguma ligação entre si. 
– “Não éramos assim como amigos íntimos, necessariamente, 
mas já nos conhecíamos bem.” explica Alday, que veio a ser o 
primeiro Presidente do Clube. – Pensámos que teríamos umas 
40 pessoas e andámos a percorrer bares e restaurantes da cida-
de. Mas o quadro social acabou por chegar a mais do dobro, 
ao ponto de não termos local suficientemente amplo. Mesmo 
assim, o grupo reúne agora no Centro Williamson County En-
richment, uma estrutura com parque de estacionamento e bar 
aberto com hors d’oeuvres, e tudo isto faz parte integrante do 
programa.

A utilização das redes sociais que temos leva a que o Clube 
tenha nas suas reuniões muitos casais. Cândida Cleve-Bannister, 
há largo tempo casada com um Rotário cujas obrigações profis-
sionais o impedem de entrar para um Clube de pleno, aderiu 
com o marido, Jerome Bannister. Para Jerome, ex-Governador 
do Distrito 6760 que teve de deixar o Clube que se reúne ao 
pequeno-almoço devido a mudança ocorrida no seu trabalho, a 
criação deste novo Clube aconteceu por mero acaso. 

O desenvolvimento citadino: A cidade de Franklin, no Tennessee, 
alcançou o lugar das oito que mais cresceram nos Estados Unidos em 
2017, o mesmo ano em que este subúrbio de Nashville com 80.000 
habitantes organizou o seu quarto Rotary Clube. Toda uma rede de 
velhas amizades — praticantes de golfe e famílias  que já se conheciam 
bem por comungarem entre si eventos desportivos em que entravam 
os seus filhos — acabou por formar o núcleo duro do Rotary Club de 
Downtown Franklin, que se dedicou ao cultivo do companheirismo 
dentro duma prestação de serviço bem pensado e convivial, tudo 
numa atmosfera acolhedora.

Onde a inovação: Reuniões bem dispostas, leves, que começam 
cerca de 30 minutos antes da reunião efectiva, à noite, permitem um 
bom relacionamento mútuo e favorecem um fortalecimento de laços 
de amizade. Uns aperitivos e umas bebidas confeccionadas pelos 
membros do Clube previamente destacados para tal efeito, oferecem 
uma alternativa pouco dispendiosa a uma refeição completa e 
mantêm a quota em 400 dólares anuais.

– “Tentámos manter baixo o valor da quota, até em considera-
ção de que muitos dos membros do Clube são casais.” - salienta 
Cleve-Bannister. – “Constituimos um Clube divertido. Não temos 
nenhum problema com o facto de alguém se levantar donde 
está e vá buscar comida ou alguma bebida. Somos informais.” E 
até porque se há alguma Comissão a trabalhar mesmo durante 
as reuniões do Clube, observa, “não sobrecarregamos os mem-
bros com tempo extra para 
além do tempo normal delas.”

 O Clube dá ajuda a eventos 
que incluem cozinhar um prato 
picante integrado no “Festival 
da Abóbora”, um aconteci-
mento local com quase quatro 
décadas de história. A festa 
“Jockeys & Juleps” gerou cer-
ca de 100.000 dólares nos 
seus dois primeiros anos de 
organização, receita que foi 
em parte doada à “My Friend’s 
House”, uma casa-abrigo para 
rapazes adolescentes em risco. 
Os Rotários desempenham um 
papel significativo nas vidas 
destes rapazes através da dis-
ponibilização de actividades 
que consistem em “bowling” e “chef’s nights” nas quais todos 
partilham uma refeição que, em conjunto, confeccionaram.

 Um ingrediente-chave que está na base do elevado nível de 
participação em projectos tem sido a cooperação com outros 
clubes. – “Todos os Rotary Clubes da cidade se entreajudam.” – 
diz Alday. – “No final de cada dia todos fazemos parte do Rotary, 
ao fim e ao cabo. Apenas nos reunimos em ocasiões diferentes.”

E acrescenta: – “Quando pronunciamos a Prova Quádrupla, 
normalmente acrescentamos-lhe um quinto elemento: Grita-
mos Cheers! É a componente social que se não pode ignorar”. 

                                                      
     Brad Webber

REDE SOCIAL

A partir de cima: os membros do 
Clube de Kyle Lo Porto (desde a 
esquerda) C.J. Monte, Kathy Reyn-
olds e Lorrie Graves participam 
no projecto “Habitat para a  Hu-
manidade”; Reynolds deita mãos 
ao trabalho.

Admissão em R.I.: 2017
Quadro social no início: 61

Quadro actual: 145
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      SERVIÇOSINTERNACIONAISpelos

CIP PORTUGAL/FRANÇA 

 Por iniciativa do Rotary Club Francês, o de Joué Les Tours, numa reacção aos enormes incêndios florestais que as-

solaram no ano passado a Serra da Freita, a que  se juntaram os Rotary Clubes da Feira e de Arouca, assim como os 

jovens dos Interact Clubes de Arouca e de Arouca-Escariz, todos contando com colaborações da Câmara Municipal 

de Arouca, da Junta de Freguesia de Moldes e de diversos particulares, e realizaram a plantação de mais de 3.500 

árvores na serra referida.

CIP PORTUGAL/ESPANHA 

Aprestam-se para a oficialização da sua geminação os Rotary Clubes de Lisboa-Belém e de Palma-Almudaina.

A PROVA QUADRUPLA
Do que pensamos, dizemos ou fazemos:

1) É a VERDADE?

2) É JUSTO para todos os interessados?

3) Criará BOA VONTADE e MELHORES AMIZADES?

4) Será BENÉFICO para todos os interessados?
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O QUE É O “ROTARY GLOBAL REWARDS”?
 O Programa ROTARY GLOBAL REWARDS é uma rede de oportunidades de concessão de 

benefícios ou vantagens a Rotários e a Rotaractistas, tal como acontece quanto aos ex-
Bolseiros da Fundação Rotária, oferecendo descontos na compra de diversos produtos ou 

serviços. Eles podem beneficiar de ofertas especiais de certos bens que adquiram, e podem 
aderir ao programa oferecendo vantagens a quem queira adquirir bens que eles mesmos 
tenham no mercado, ou conceder margens que devam reverter a favor do próprio Rotary.

 
O leitor poderá obter descontos especiais nos preços  de viagens, de refeições ou nos 

ingressos em espectáculos, na contratação de seguros ou no aluguer de automóvel e ainda 
noutras transacções. Procure saber acerca de ofertas especiais de descontos seja na sua 

área de residência, seja em qualquer parte do mundo

COMO USAR O “ROTARY GLOBAL REWARDS”?
É fácil: basta aceder a <rotary.org/globalrewards> para descobrir onde são concedidos 

descontos especiais na sua área. Também poderá fazer “download” da aplicação “Rotary 
Global Rewards” para o seu “smartphone” ou para o “tablet” seja a partir do “Apple App”, seja 
a partir do “Google Play”. Está planear fazer uma viagem? Então veja de descontos e doutras 

ofertas quanto a programas locais, restaurantes e estabelecimentos comerciais no local 

para onde irá.

COMO POSSO ADERIR OFERECENDO DA MINHA 
ACTIVIDADE COMERCIAL?

 Os membros dos Rotary Clubes e dos Rotaract Clubes, assim como os ex-Bolseiros de The 
Rotary Foundation, podem fazer incluir ofertas especiais referentes aos bens e serviços 
da sua respectiva área de negócio seleccionando e inscrevendo-se no “Create a New 

Offer” em <rotary.org/globalrewards>. Esta é uma oportunidade única de entrar numa rede 

Um Programa que dá Vantagens
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mundial e de promover a sua própria actividade comercial, ao mesmo tempo que favorece 
que cada um alcance mais por menores custos.

Se experimentar alguma dificuldade em se inscrever pode consultar <rotary.org/
globalrewards> ou contactar <rotaryglobalrewards@rotary.org>, colocando as suas dúvidas. 

COMO PODEREI RETRIBUIR AO ROTARY?
Poderá  fazê-lo seja oferecendo descontos, seja nas situações em que há empresas que 
concedem a possibilidade de se poder doar uma percentagem do preço pago a favor do 

Rotary.

ROTARY GLOBAL REWARDS APP

Descarregue a aplicação em Apple App Store ou em Google 
Play, ou então digitalize os códigos de barra supra!”

DESCUBRA ESTA EXPERIÊNCIA ÚNICA

Aceda a ROTARY.ORG/GLOBAL.REWARDS
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Depois de uma primeira fase de entrega de 
material didáctico, no início de Dezembro 
passado, o Rotary Club de Arouca procedeu 

à entrega de seis tablets para os alunos com espectro 
de autismo no Agrupamento de Escolas de Escariz.

O Agrupamento de Escolas de Escariz (no concelho 
de Arouca) integra três salas de ensino estruturado, 
destinadas a alunos com Perturbação do Espectro 
de Autismo (PEA) – anteriormente designadas por 
Unidades (UEEA) –, sendo que a primeira UEEA já abriu 
no ano de 2009. A intervenção é efectuada desde o Pre-
Escolar até ao Secundário. Desta forma, existe uma sala 
de apoio ao 1.º ciclo na EB de Fermedo e uma sala de 
1.º e 2.º ciclos na EB1 de Escariz, bem como uma sala do 
3.º ciclo e outra do ensino secundário. No Agrupamento 

são apoiados cerca de 30 alunos, nos diferentes níveis 
de ensino, oriundos de diversos concelhos: Arouca, 
Baião, Castelo de Paiva, Oliveira de Azeméis, São João 
da Madeira e Santa Maria da Feira.

Tendo em conta as características da referida 
problemática, estas salas constituem-se como um 
importante recurso pedagógico, procurando tornar o 
ambiente escolar mais previsível e acessível e ajudando 
os alunos a melhorar as suas competências ao nível da 
comunicação, da interacção e das aprendizagens.

No entanto, pelas especificidades próprias destes 
alunos, nem sempre os recursos didácticos existentes 
em sala, fornecidos pelo Ministério da Educação, são 
suficientes para as necessidades educativas dos jovens. 
Conhecedores desta realidade, e aproveitando a 
relação estabelecida com a escola aquando da criação 
do Interact Club de Arouca-Escariz, o Rotary Club de 
Arouca elaborou uma candidatura à Fundação Rotária 
Portuguesa e obteve dela apoios para dotar as salas de 
mais e melhores materiais de ensino.

PEQUENAS MUDANÇAS 
GERAM EFEITOS ENORMES

Cláudia Oliveira 

Rotary Club de Arouca

Directora/Editora Adjunta de PORTUGAL ROTÁRIO

“O projecto foi abraçado pelo Clube e, sem barreiras 

temporais,…”
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O projecto foi abraçado pelo Clube e, sem 
barreiras temporais, marcou o ano rotário de 2018/19 
(na presidência de Ricardo Sousa) e de 2019/20 (na 

presidência de Adriano Gonçalves). A primeira fase 
aconteceu no início de Junho do ano passado, com 
a entrega de material específico destinado a apoiar 
a intervenção com estes alunos, o que irá permitir o 
desenvolvimento de actividades lúdicas e pedagógicas 
graças às suas características de estimulação multi-
sensorial, pois desenvolvem a motricidade, a linguagem 
e a comunicação, bem como o treino em jogos sociais.

A última fase desta acção aconteceu no início 
de Dezembro último com a entrega de seis tablets, 
equipamentos que as educadoras irão distribuir pelas 
três salas. Estes materiais informáticos permitirão um 
estímulo diferente do tradicional, tendo sido recebidos 
pelos alunos com enorme júbilo. Para agradecer a 

atenção, os jovens prepararam para a comitiva rotária 
um lanche com sabores natalícios.

As escolas são locais de aprendizagem e partilha, 
mas elas são igualmente locais de conforto para as 
famílias destes jovens, que aí recebem um estímulo 
precioso ao seu raciocínio mental e a interacção 
com a comunidade. Estes jovens, cujas diferenças 
obrigam a superar barreiras diariamente, podem ver, 
agora, minoradas as suas dificuldades. O exemplo de 
superação que dão a quem convive com eles deve ser 
apoiado continuamente.

“As escolas são locais de aprendizagem e partilha,,…”

1º -   A Revista “PORTUGAL ROTÁRIO” tem por finalidade 
divulgar e aprofundar o Ideal Rotário e fomentar e 
estimular a prossecução do seu objectivo no mun-
do.

2º -    A Revista pretende ser, e visa ser, ponto de encon-
tro dos Rotários Portugueses, local privilegiado da 
afirmação do seu zelo rotário.

3º -   Sendo, como é, uma Revista Rotária prescrita e 
recomendada pelo Rotary International, é fiel às 
orientações do Presidente do Movimento e do seu 
Conselho Director, e visa apoiar o Rotary apoiando 
os Governadores de Distrito Rotário de Portugal.

4º -   A Revista é o veículo por excelência de divulgação 
das actividades dos Rotary Clubes de Portugal e ór-
gão formador e informador dos Rotários Portugue-
ses.

´5º -   A Revista não deve dar acolhimento a polémicas 
nas suas páginas que se situem fora do espírito de 
tolerância e do respeito mútuo.

6º -   A Revista deve ser veículo de construção da Paz e 
da Compreensão Mundial.

7º -   “PORTUGAL ROTÁRIO” é elo de ligação entre os 
Rotários que se exprimam na Língua Portuguesa ou 
estejam historicamente ligados a Portugal.

ESTATUTO EDITORIAL DA REVISTA PORTUGAL ROTÁRIO
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A MENSAGEM DO PRESIDENTE DO 
CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA 

Ni hao, Rotários!

Desde jremotos tempos que as pessoas se cons-
tituiam em comunidades junto da água. Dispondo da 
capacidade de obter água limpa e fresca a partir da ab-
ertura de poços, isso significava que certa aldeia alca-
nçava o poder e a capacidade de enfrentar mesmo os 
tempos mais difíceis.

Os engenhos de captação de água são algo de vital 
para as populações em todas as partes do mundo, mas, 
como se fosse uma metáfora, são mesmo poderosos em 
si. Qual é o “poço” que fornece The Rotary Foundation? A 
que fonte recorremos para nos abastecermos de modo 
a manter os admiráveis Subsídios Globais que ajudam a 
salvar vidas em todo o mundo?

 A fonte de The Rotary Foundation é o nosso Fundo 
Permanente, evidentemente. Estamos a construir um 
poço bem fundo e forte que garanta o financiamento 
de projectos de cada vez maior dimensão para servir as 
gerações vindouras. Um Fundo sólido assegurará uma 
estabilidade financeira de longo prazo para a nossa 
Fundação e conferirá recursos essenciais para que 
possamos prestar ainda melhores serviços humanitários 
no futuro.

Estamos a pensar em grande quando pretendemos  
que o Fundo Permanente de TRF cresça ainda mais: é 
a iniciativa de “2025 em 2025”, ou seja alcançar para o 
capital de 2.025 biliões de dólares em 2025. Nessa altura, 
esperamos que o Fundo da nossa Fundação tenha um 
mínimo de resultados líquidos da ordem de 1 bilião de 
dólares, no equilíbrio entre as nossas expectativas e os 
investimentos normais.

Imagine todo o bem que poderemos fazer com 
um Fundo Permanente de 2 biliões de dólares! Os 
ganhos em investimentos poderão dispensar cerca de 
100 milhões de dólares todos os anos para ajudar os 
Rotários nos seus esforços em projectos que realmente 
mudem as vidas das pessoas para melhor em todas as 
partes do mundo, ano após ano.

Juntos podemos fazer a que isso aconteça. À 
medida em que o mundo vai mudando à nossa volta, a 
fonte da The Rotary Foundation irá manter-se desafiando 
os tempos e causando um impacto positivo em toda a 
parte.

 Confúcio encontrava um grande prazer na água. 
Afirmava: – “A melhor água pode correr continuamente 
para diante e sem parar. É algo de tão bom como irrigar 
as terras onde quer que ela chegue, mas não se encara 
a si mesma como tendo tido um desempenho com 
feitos extraordinários. É assim como uma virtude.”

Falando de metas atingidas, o Rotary Club de 
Shanghai acaba de comemorar o 100º aniversário. E 
este Clube atingiu um outro marco importante: inscrever 
o seu primeiro membro na Sociedade “Arch Klumph”, 
o Rotário Frank Yih. Gōng xǐ para os nossos amigos de 
Shanghai!

                                                                                                   
Gary C.K. Huang

Presidente do Conselho de Curadores de TRF
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Presidente
Gary C. K. Huang
Rotary Club de Taipé (Taiwan)

Presidente-Eleito
K. R. Ravindran
Rotary Club de Colombo (Sri Lanka)

Vice-Presidente
Kenneth M. Schuppert Jr. 
Rotary Club de Decatur, Alabama 
(EUA)

Curadores
Jorge Aufranc
Rotary Club de Guatemala-Sul (Guatemala)

Brenda M. Cressey
Rotary Club de Paso Robles, Califórnia
 (EUA)

Hipólito S. Ferreira
Rotary Club de Contagem-Cidade Industrial 
(Brasil)

John F. Germ
Rotary Club de Chattanooga, Tennessee (EUA)

Per Hǿyen
Rotary Club de Aarup (Dinamarca)

Jennifer E. Jones
Rotary Club de Windsor-Roseland, Ontário 
(Canadá)

Seiji Kita
Rotary Club de Urawa-Leste 
(Japão)

Júlia D. Phelps
Rotary Club de Amesbury, Massachusetts 
(EUA)

Ian H. S. Riseley
Rotary Club de Sandringham 
(Austrália)

Gulam Vahanvaty
Rotary Club de Bombaim (Índia)

Michael F. Webb
Rotary Club de Mendip (Inglaterra)

Sangkoo Yun
Rotary Club de Sae Hanyang (Coreia do Sul)

Secretário-Geral
John Hewko
Rotary Club de Kyiv (Ucrânia)

O CONSELHO DE CURADORES DA THE ROTARY 
FOUNDATION EM 2019-20

“GENTE DE ACÇÃO”  NO DIA MUNDIAL ROTARY/
ONU

Numa retrospectiva sobre o que aconteceu em 2019, neste bem 
importante evento mundial esteve sobretudo em foco a ques-
tão da crise dos refugiados, pessoas que, em grande número, 
viram as suas vidas seriamente afectadas devido a guerras, à 
fome ou a desastres naturais. Com efeito, o número de refugia-
dos em todo o mundo, no ano de 2019, atingiu a sua mais alta 
expressão desde a altura da II Grande Guerra.

O Rotary International e a sua Fundação distinguiram então cin-
co Rotários e um Grupo Rotário de Acção pelo trabalho excep-
cional que realizaram, de natureza humanitária, no campo das 
respostas que souberam desenvolver no terreno para fazer face 
à denominada “crise dos Refugiados”.

Foram eles:

HASINA RAHMAN – membro do Ro-
tary Club de Dhaka-Mavericks (Ban-
gladesh).

Mobilizou Rotary Clubes e outras or-
ganizações cooperantes no sentido 
da angariação de fundos para a cria-
ção de um Centro dedicado à pres-
tação de cuidados de saúde e de 
alimentação saudável às crianças da 
etnia Rohingya e suas mães fugidas às 
perseguições de que tinham sido objecto em Myanmar. Através 
dos serviços prestados por este Centro foram já salvas milhares 
de crianças, e as suas famílias têm recebido formação quanto a 
alimentação e cuidados de higiene, formação que é proporcio-
nada na sua própria língua.

ACE ROBIN – membro do Rotary Club 
de Mataram-Lombok (Indonésia).

Dirigiu os trabalhos levados a cabo 
quer pelo seu Clube, quer pela co-
munidade no geral, para ajudar as ví-
timas de uma série de abalos sísmicos 
que atingiram a ilha de Lombok em 
2018. Ligada à conhecida organização  
“ShelterBox”, ajudou eficazmente na 
acção da entrega de 685 unidades de 
abrigo temporário na ilha e, depois, deu início a toda uma ac-
ção que tem por escopo a construção de 230 casas. Juntamente 
com os demais membros do seu Clube, providenciou pelo for-
necimento de água, alimentos e outros bens essenciais para os 
refugiados e também para estudantes, e continua envolvida em 
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acções de longo prazo para a recuperação das condi-
ções de vida em Lombok.

ILGE KARANCAK-SPLANE – 
membro do Rotary Club de 
Monterey Cannery Row, Cali-
fórnia (EUA).

Foi até à Turquia visitar vá-
rios campos de refugiados 
oriundos da Síria e, em face 
do que pode constatar, to-
mou a iniciativa de organizar 
sucessivas acções de Rotary 
Clubes para arranjar pares de meias e de sapatos para 
as crianças em 2017. Tendo notado que as crianças 
concentradas nesses Campos escassamente benefi-
ciavam de acesso a escola, ela, juntamente com todo o 
seu Clube, lançou um projecto apoiado por um Subsídio 
Global da The Rotary Foundation destinado ao ensino 
delas.

VANDERLEI LIMA SANTANA 
– membro do Rotary Club de 
Boa Vista-Caçari (Brasil).

Coordenou os esforços para 
acolhimento e apoio a milha-
res de pessoas deslocadas 
da Venezuela e que afluíram 
à zona norte do Brasil devi-
do à situação desesperada 
da economia venezuelana. 
O Clube do Compº. Vanderlei trabalhou estreitamente 
com o Governo Brasileiro e com ONGs em acções de 
distribuição de refeições e de vacinas junto de mais de 
mil refugiados que se encontravam a viver na rua ou 
em abrigos sumários junto de estações dos transportes 
públicos. Proporcionou, também, formação profissional, 
apoio na obtenção de alojamento e ainda na recoloca-
ção de pessoas noutras partes da região.

BERND FISCHER – membro 
do Rotary Club de Berlim (Ale-
manha).

Diplomata jubilado, tem-se 
dedicado à coordenação da 
implementação de um pro-
jecto que está a ser desenvol-
vido por Rotary Clubes euro-
peus e dos EUA no âmbito do 
financiamento através de um 
Subsídio Global de The Rotary Foundation e que tem 
por escopo a integração de 240 mulheres refugiadas na 
sociedade alemã, ajudando-as a ultrapassar as dificul-
dades criadas pelas diferenças de línguas que tantas 
vezes são obstáculo à sua participação na vida de todos 
os dias. Através deste projecto já uma centena de refu-
giadas alcançaram a almejada integração, tendo obtido 
formação profissional e emprego, assistência médica e 
tratamento psicológico, e cuidados para a infância.

 

LUCIENNE HEYWORTH – 
membro do Grupo Rotário 
de Acção da Universidade 
de Uppsala (2015-17).

Desenvolveu o programa 
“Educação em Situações de 
Emergência”, uma ferramen-
ta que explica como utili-
zar diversos materiais  que 
poderão ser aplicados em 
acções de instrução de pes-
soas deslocadas devido a conflitos. Estas acções, a rea-
lizar em espaços próprios seguros e procurando atingir 
comunidades inteiras, são destino para a obtenção de 
bens de primeira necessidade, como alimentos, artigos 
de higiene e para a saúde. Lucienne tinha sido profes-
sora a acabou por se especializar na área do ensino em 
zonas de conflito. E está a concentrar a sua actividade 
no Médio-Oriente.

Novo Centro Rotary pela Paz
A Fundação Rotária decidiu investir 12 000 mihões de dólares na criação, junto da Universidade Makerere, em Kampala 

(Uganda), dum novo Centro Rotary pela Paz, o primeiro a surgir em África e que começará  a leccionar em 2021. 
Este centro irá ser o segundo a emitir certificados de aperfeiçoamento profissional (o primeiro foi o de Chu-
lalongkorn, na Tailândia), e servirá sobretudo a região a sul do Sara. As inscrições para frequência deste novo Centro 

Rotary abriram neste mês.
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GENTE DE ACÇÃO EM TODO O MUNDO

TANZÂNIA

PARAGUAI

REINO UNIDO

FILIPINAS

Cerca de 8 

biliões de 

dólares foram 

gastos em 

próteses 

ortopédicas 

em 2017.

MÉXICO
Na Cidade do México, o Ro-
tary Club de La Villa Cidade do 
México estabeleceu uma par-
ceria com a “MediPrint México”, 
uma empresa que fabrica ma-
terial protético para impressão 
em 3D destinado à produção 
de membros artificiais que pro-
porcionem nova mobilidade. – 
“Já fornecemos duas próteses” 
– faz notar o membro do Clube, 
Laila Irene Sánchez Medrano. 
Um dos beneficiados foi Alberto 
Gutiérrez Rojas, que é membro 
do Rotary Club de Alameda-
Cidade do México, a quem uma 
perna tinha sido parcialmente 
amputada devido a complica-
ções ocasionadas por diabetes. 
Os dois Rotary Clubes colabo- 
raram em acções de angaria-
ção de fundos para a aquisição 
da prótese de que Gutiérrez 
precisava. O Clube de La Villa 
continua a dedicar-se à recolha 
de fundos com o objectivo de 
fornecer mais próteses a pes-
soas delas precisadas.

PARAGUAI
Com muito trabalho e cerca 
de 500 dólares, o Rotaract 
Club de Asunción  converteu 
um tracto de terreno cheio de 
lixos num campo cultivado 
próprio para ser aproveitado 
no ensino de práticas agrícolas 
a adolescentes problemáticos, 
em agricultura sustentável. Em 
Março, uma equipa de membros 
do Clube concentrou-se nesse 
campo, que fica no exterior 
do Centro Educacional de 
Don Bosco Róga, das Missões 
Salesianas, em Lambaré, que 
acolhe crianças e adolescentes. 
Os jovens cavaram a terra e 
semearam milho. O Rotaractista 
Nery Vera, que foi quem dirigiu 
os trabalhos, disse que este 
projecto criou espírito de traba-
lho em grupo e despertou 
as consciências de todos 
para uma alimentação mais 
saudável, além de ter trazido 
outros benefícios.

TANZÂNIA
Durante a estação das chuvas, 
em Marangu, aldeia situada a 
sudeste do sopé do Monte Kili-
manjaro, os rios transbordaram 
e, assim, cor-taram os acessos 
a feiras, escolas e hospitais. Au-
mentaram assim, e em muito, 
as dificuldades de atravessa-
mento da população. Para  
obviar a esta situação, mem-
bros do Rotary Club de Maran-
gu supervisionaram a constru-
ção de uma dúzia de pontes 
pedonais a partir de 2012. – “Os 
nossos membros identificaram 
as zonas que acharam serem 
as melhores para a construção 
de uma nova ponte pedonal e, 
juntamente com os mais ve- 
lhos da localidade, procuraram 
definir quais eram as maiores 
necessidades.” –  diz o membro 
do Clube, Jackie Brice-Bennett. 
Depois de feitas as pontes – 
cada uma delas tendo custado 
cerca de 4.000 dólares — os  
aldeões assumiram a respon-
sabilidade da respectiva ma-
nutenção, informou Brice-Ben-
nett.

Mº´´ÉXICO
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REINO UNIDO
Em Agosto, cerca de 5.000 en-
tusiastas dos papagaios de pa-
pel — os ditos e tudo o que a 
isso se assemelhe — conver-
gem para “Therfield Heath”, 
um vasto prado em  Royston, no 
Hertfordshire, todos de olhos 
fixados no horizonte deslum-
brante com todas aquelas 
cores dos papagaios. Tratou-
-se da 19ª edição deste festival 
realizado pelo Rotary Club de 
Royston, um evento que pro-
move anualmente há mais de 
uma década. 
Com ingressos baratos, da or-
dem dos 4,50 dólares para 
adultos — as crianças até aos 
14 anos não pagam — o Clube 
realizou quase 9.000 dólares. A 
maioria dos visitantes acolheu-
se na “Acorn House”, que for-
nece alojamento para famílias 
com crianças internadas no 
Hospital de Addenbrooke, em 
Cambridge. As famílias fazem 
piqueniques nos relvados en-
quanto admiram as evoluções 
dos profissionais dos papagaios 

de papel, e os miúdos têm a 
oportunidade de fabricar, eles 
mesmos, papagaios destes e 
de lançá-los ao vento. -“Este 
acontecimento acabou por se 
tornar num momento alto da 
vida social da cidade e constitui 
a maior acção de angariação de 
fundos levada a cabo por este 
Clube, que tem 36 membros.” 
diz o Rotário Neil Heywood, 
que é um dos seus membros. 
–“A realização deste festival é 
um trabalho de equipa, envol-
ve praticamente todos os 
membros do Clube.” Todos 
os anos há um elemento que 
serve como director, enquanto 
há outros que assumem a 
responsabilidade da logística, 
da colocação dos visitantes, do 
aparcamento e das estruturas 
físicas. A edição do ano passado 
incluiu ainda uma exposição de 
automóveis antigos e descidas 
em um paraquedas/ursinho, 
experiências novas no campo 
da recolha de fundos.

FILIPINAS
O Rotary Club de Manila Magic 
e o Rotaract Club de Manila 
inauguraram um programa 
de visitas médicas mensais a 
um centro de cuidados para 
crianças em Tondo, uma 
das mais populosas cidades 
da zona e uma das suas 
áreas mais desfavorecidas. 
O programa, que se iniciou 
em Outubro de 2018, tem as 
participações de profissionais 
voluntários que incluem cinco 
médicos chefiados pelo Dr. 
Lee Roi Buenaventura, que é  
membro do Clube, a quem se 
vieram juntar dois Rotaractistas 
enfermeiros e três dentistas que 
são membros do Rotaract Club 
da Universidade do Leste, uma 
Escola de Medicina Dentária. 
Já houve centenas de doentes 
a beneficiar destas consultas 
médicas custeadas por Rotários 
e suas famílias. 
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   DELEGADOS
DISTRITO 1960

ABRANTES: Hália Santos Costa; ALBUFEIRA:  Amadeu Rodrigues; 

ALCOBAÇA: José Manuel Patrício Lemos 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: António Emílio 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 Rodrigues; 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: Maria Leonor Anahory; 

PORTALEGRE: Isilda 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; SESIMBRA: Carlos Sargedas; SETÚBAL: Ricardo Jorge Martinez 

Marques; SINES: Pedro Dátia; SINTRA: Álvaro Silva Ribeiro; TAVIRA: 

Maria Isabel  Lopes; TORRES VEDRAS: Ana Margarida Silva Santos.
DISTRITO 1970

1/4 de página (90x130 mms):  50,00€

1/2 de página (180x130 mms):  100,00€

1 página (180x277 mms):         100,00€

Capa/Contra capa interiores 200,00€

Contra-capa 320,00€

PUBLICIDADE EM PORTUGAL ROTÁRIO
- TABELA DE PREÇOS - 

Observações:
-  Os contratos para inserções do mesmo anúncio por um período 

semestral beneficiam de um desconto de 20%.
- A Revista é mensal.
-  Os custos dos fotolitos, ou equiparados, são a cargo do cliente.
-  Aos preços constantes desta tabela acresce, ainda, o IVA à taxa legal 

em vigor.

ÁGUAS SANTAS/PEDROUÇOS: José Manuel Sampaio; ÁGUEDA: Ana 

Rita Carlos; ALBERGARIA-A-VELHA: José  Laranjeira; AMARANTE: José 

Rodrigues; ANSIÃO: Ana Maria Brás Ferreira; ARCOS DE VALDEVEZ: 

Andreia Fernandes 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 Rodrigues Pedrosa; GAIA-SUL: José Trindade; GONDOMAR: 

Ernesto Luís Santos Ferreira 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 Pereira 

da Silva; MATOSINHOS: Manuel Falcão; MIRANDELA: João Luís 

Teixeira Fernandes; MONÇÃO: Cristina Carvalho de Sousa Bártolo 

Calçada; MONTEMOR-O-VELHO: Augusto Lusitano Simões Raínho; 

MURTOSA: António Leite S. Ribeirinho;  OLIVEIRA DE AZEMÉIS: José 

Carlos Sereno Castilho Duarte; OLIVEIRA DO BAIRRO: Domingos 

Rosendo Teixeira de Lima; OLIVEIRA DO HOSPITAL: Basilio Lima 

Ribeiro Torres; OVAR: Bráulio Manuel Pacheco Polónia; PAREDES: 

José Armando Baptista Pereira; PENAFIEL: Berto Gil Moreira Ferreira 

Gomes; 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 Pinheiro; 

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: Joaquim Vilela de Araújo; 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.
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ENTRE EM 
ACÇÃO: 
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