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A  fome esconde-se em todas as comunidades. É por isso que os Rotary Clubes 
apoiam programas destinados a fornecer alimentos saudáveis e desenvolver soluções 
sustentáveis para a segurança alimentar. Combater a fome para construir comunidades 
mais fortes - é o que as pessoas de acção fazem. Saiba mais em Rotary.org
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JUNTOS, NÓS

PESSOAS DE ACÇÃO

COMBATEMOS A FOME
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mensagem do Presidente 
do Rotary International

CONTEÚDO

Na capa: Perante a pandemia 
causada pela “covid-19”, lem-
bre-se de que estamos em es-
tado de emergência.

Meus caros Companheiros Rotários e mem-
bros da Família Rotária,

 
Dediquei bastante do meu tempo a pensar 

na família, não apenas na minha ou na mais alar-
gada do Rotary, mas igualmente nas famílias 
que estão a ajudar nas diversas comunidades 
que servimos. Em muitas partes do nosso mun-
do, mães e filhos enfrentam  elevados perigos 
de sobrevivência, perigos que muitos de nós 
jamais entenderemos, até.  Segundo dados da 
Organização Mundial da Saúde, os riscos que 
ameaçam uma mulher de um país do Terceiro 
Mundo, de morrer durante a gravidez ou nos 
trabalhos de parto, ou doutras causas conexas, 
são cerca de 120 vezes mais elevados que os 
que corre uma mulher de país industrializado. 
É gratificante assistir ao declínio geral da taxa 
de mortalidade infantil. Mas, no entanto, ainda 4 
milhões de bebés ainda morrem todos os anos 
no seu primeiro ano de vida. 

Em Abril, o Rotary foca a sua atenção na 
saúde materna e infantil. E quando pensamos 
no que está ao nosso alcance fazer para ajudar 
nestes domínios, podemos olhar para Clubes 
como o Rotaract Club de Calabar-Sul-CB, da 
Nigéria, para procurar  inspiração. Acompanhei 
o Rotaract Club de Canaan City (CB) num 
programa cujo escopo é o da educação das 
mães quanto às melhores práticas para evitar 
a mortalidade  infantil e promover cuidados 
de saude postnatal para elas e também para 
os seus bebés. No Bangladesh, o Rotary Club 
de Dhaka-Norte oferece cirurgias de graça e 
cuidados medicamentosos a mulheres grávidas 
que não dispõem de meios para arcar com as 
despesas incorridas com o hospital para darem 
à luz. Exorto-o a si e ao seu Clube a que aceda 
a <ideas.rotary.org> para aí encontrar sugestões 
de projectos como este que ajudam a salvar as 
vidas de mães e dos seus filhos.

 Também temos testemunhado como mi-
lhões de pessoas — famílias e comunidades 
inteiras — foram expulsas das suas habitações 
devido a conflitos, à pobreza ou por causa de 
desastres naturais durante a última década. 
Mas o Rotary também não esteve inactivo em 
face da crise global dos refugiados.

Durante o “Dia do Rotary e as Nações Uni-
das”, no passado dia 1 de Novembro, distingui-
mos um Companheiro Rotary da Paz e cinco 
Rotários que estão a actuar na ajuda a comu-
nidades de refugiados. Dentre estas pessoas 
estava Ilge Karancak-Splane, do Rotary Club 
de Monterey Cannery Row, Califórnia (EUA). 
Após ter visitado diversos campos de tendas 
na Turquia, ela foi liderar um projecto do Rotary 
que conseguiu recolher 1.000 pares de  sapatos 
para crianças e meias, que foram distribuídos 
pelas famílias desses campos e, mais tarde, di-
rigiu um projecto dotado de um Subsídio Global 
para ensino das crianças refugiadas. Em Março, 
Gay e eu tivemos o privilégio de visitar outro 
Campo em Torbalı e ver em primeira mão o 
belíssimo trabalho que os Rotários da Turquia 
e da Califórnia já realizaram em favor dos refu-
giados Sírios.

Os desafios enfrentados por mães, pelos 
seus filhos e pelas comunidades de refugiados 
em muitas partes do mundo são irrecusáveis. 
Mas quando nos lembramos do nosso enorme 
poder — como pode o Rotary Conectar o Mun-
do — podemos começar a encontrar soluções. 
Através da nossa criatividade, usando os nos-
sos recursos, a nossa  dedicação e os nossos 
contactos, o Rotary pode, e poderá, abrir opor-
tunidades para o enfrentar destes desafios.

Mark Maloney

Presidente do R. I.

Em Abril, o Rotary dedica especial atenção à saúde materna e infantil. Lembro-
lhe, e lembro ao seu Clube, que consulte <ideas.rotary.org> para aí ver de projec-
tos que estão a ajudar a salvar mães e filhos.
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“VOLUNTEER EXPO” DEFENDER 
O VOLUNTARIADO PARA O SÉC. 
XXI

De 1 a 3 de Maio próximo vai reali-
zar-se na cidade de Birmingham 
(Reino Unido) a “Volunteer Expo”, nas 
instalações do NEC. A sua organização 
cabe ao RIBI e é aberta a todos os 
Rotários da Europa. Terá por finalidades 
o desenvolvimento e a expansão do 
Rotary, a mostra de projectos de serviço 
verdadeiramente  revolucionários e in-
centivar à participação numa grande 
variedade de programas. Terá mais de 
uma centena de expositores e conta 
com as intervenções de notáveis 
oradores.

O NEC fica situado nas proximidades 
do aeroporto de Birmingham e pode 
ser alcançado a partir deste mediante 
a utilização de combóio gratuitamente 
mercê da ligação do piso superior do 
Terminal 1 do aeroporto à Estação 
de Combóios Internacional. Por auto-
estrada, também pode ser alcançado 
pelas M42, M40 e M6.

Conheça detalhes em <volunteer 
expo.co.uk> ou no “facebook” </Volun 
teer ExpoUK>. No “Twitter” ou no 
“Instagram” - @VolunteerExpoUK. 

EM CAMPANHA CONTRA A 
POLIO

O Rotary Club de Aveiro, com 
os apoios da “Galitos Aveiro Padel” 
(técnico) e das empresas Corvauto / 
KIA e “MOD Consulting”, realizou o seu 1º 
Torneio de Padel “Rotary Club de Aveiro, 
Corvauto/KIA” um evento através do 
qual o Clube fez angariação de fundos 
que foram dar mais um bom impulso à 
Campanha de Erradicação Global da 
Polio. Cerca de 50 duplas, exprimindo 
um total da ordem da centena de 
atletas, participaram neste Torneio que, 
além disso, proporcionou uma excelente 
oportunidade de ocupação desportiva e, 
portanto, saudável.

CANCELAMENTO
Devido à pandemia do "covid-19", foi cancelada a realização do Semi-

nário dos Editores da 
Rotary Global Magazine-
Press que estava agen-
dado para ter lugar na 
Sede do R.I., em Evans-
ton, IL (EUA), em 29/30 
do corrente mês.
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Escrevo em meados de Março e visando a pre-
sente edição de Abril. A minha reflexão presente 
tem, pois, como “pano-de-fundo” o momento alta-
mente preocupante que o mundo inteiro está a viver, 
ameaçado (e em elevadíssimo e diversificadíssimo 
grau) pelo assim chamado surto epidémico do “coro-
navírus”. Para de tal não se poder duvidar, acabo mes-
mo de receber a informação de que a OMS declarou 
tratar-se de pandemia global!

Por isso, esta edição dá especial destaque ao 
tema, como não poderia deixar de ser. Tema ao qual, 
como se vê, não ficou alheio o Rotary, com especial 
saliência o nosso Presidente Mark Maloney.

E dei comigo a pensar...
Todos sabemos que desde há longo tempo que, 

no Rotary, quase todos os meses têm determinado 
tema para reflexão. Abril, o desta edição da Revista, 
deveria ser voltado para as questões da saúde ma-
terna e infantil. O que o precedeu foi dedicado aos 
recursos hídricos. O que se vai seguir tem na mira a 
juventude. E por aí fora...

A pergunta é: existirá a obrigação cega da obser-
vância de tal calendário? Ou ele poderá (deverá?) ser 
postergado em face de conjuntura extraordinária que 
o deva justificar?

Não tergiverso: aquela obrigação mais não é 
que mera recomendação, ou seja, não existe como 
tal mas como simplesmente indicativa. Deve ceder, 
e sem rodeios, perante um quadro anormal que se 
nos depare e constitua razão irrecusável de toda a 
prioridade, relegando para segundo plano o referido 
calendário temático.

Por isso, nesta altura de Abril, estar a perorar so-
bre coisas hídricas, ou sobre saúde materno-infantil, 
por exemplo, se me afigura, e de todo, desajustado. 
Mormente se as abordagens respectivas não con-
tiverem uma gota que seja de tratamento do gravís-
simo problema de saúde pública que se abateu no 
Planeta. Cheira a rotina ferrugenta, a seguidismo de-
satento, … trescala a preguiça ou a desfasamento da 
realidade. Roça a esquizofrenia. E isto não abona. Por 
muito que ao falar-se de matéria de saúde se possa 
ser generoso e admitir que o tema dos cuidados na 
maternidade e na infância ou o assunto dos jovens 
manterão seu quê de pertinência.
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um ponto de vista

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

O Rotary é serviço. E serviço não se afigura ser 
perorar ou teorizar sobre determinado assunto, so-
bretudo quando isso se manifesta desalinhado em 
relação à realidade circundante, actual e premente

O Rotary tem de acompanhar estreitamente o 
momento que é vivido pela comunidade e ajudá-la 
no ultrapassar das suas dificuldades coevas. Aqui 
reside o sentido do Serviço. Não especulações, por 
muito doutas que pareçam ser: coisas e acções con-
cretas e que dêem resposta a necessidades, desi- 
gnadamente se estas forem prementes. E o momen-
to que estamos a atravessar evidencia-as.

Perante a já declarada pandemia do “covid-19” 
abrem-se-nos, enquanto Rotários, infindas oportuni-
dades de servir. É só reflectir um pouco.

Desde logo, as de entrar em relação/conexão/
parceria com outras organizações viradas para o 
serviço, assim como com as autoridades a diversos 
níveis, manifestando séria vontade de ajudar a vencer 
a crise que é real e se manifesta em todas as áreas: 
na economia, na mobilidade, no ensino e na edu-
cação, na saúde e na alimentação, no emprego e na 
cultura, etc. É um nunca acabar de áreas de preocu-
pação em que é preciso ajudar a minorar prejuízos 
actuais e/ou potenciais.

Depois, contribuir decididamente para manter 
um clima de confiança e de serenidade em face dos 
acontecimentos que a comunicação social vai des-
pejando “ao minuto”, evitando alarmes desajustados 
que em nada ajudam na adversidade.

 Adoptar também medidas de prudência e con-
tenção de fácil implementação. O que, desde logo, 
passa pelo nosso próprio comportamento individual, 
que tem de ser prudente e responsável e, assim, 
constituir exemplo para os nossos concidadãos.

Usar todos os meios de divulgação das melhores 
práticas e de aconselhamento.

E por aí fora...
É o “magistério de influência”, um papel funda-

mental do Rotary.
 Entremos, pois, em acção num vigoroso e sereno 

lidar com esta pandemia.
Por favor leia, assimile e ponha em prática o que 

nesta edição se publica a respeito deste problema 
que, certamente, com o seu discernimento e o seu 
empenho, vamos ultrapassar.

O Rotary é serviço. E serviço não se afigura ser pero-
rar ou teorizar sobre determinado assunto, sobretudo 
quando isso se manifesta desalinhado em relação à 
realidade circundante, actual e premente.

Perante a já declarada pandemia do “covid-19” 
abrem-se-nos, enquanto Rotários, infindas oportuni-
dades de servir. É só reflectir um pouco.
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Dentro do programa “Saúde Brincando”, o Rotary Club de Bar-
reiro proporcionou às crianças do Infantário “Os Pirilampos” 
uma muito divertida tarde, com palhaços e, depois, um lanche. 

Em parceria com o Centro de Aconselhamento e Detecção 
Precoce do Porto, o Rotary Club da Trofa marcou presença na 
Feira/Mercado da Trofa, aí realizando uma acção de rastreio, 
pública e gratuita, à VIF/SIDA. No mesmo evento, promoveu 
um percurso pedestre com vista a sensibilizar para a luta contra 
o cancro, em parceria com o o Núcleo do Norte da Liga Portu-
guesa Contra o Cancro.

Os Rotary Clubes da “Linha de Cascais” organizaram o VII 
Encontro de Coros Infantis, evento que teve lugar no Au-
ditório do Colégio Marista de Carcavelos, tendo o produto 
assim obtido revertido a favor da Campanha de Erradicação 
Global da Polio. 

Com a ajuda do Grupo Recreativo e Cultural de Rio Côvo, o 
Rotary Club de Águeda chegou ao conhecimento de uma situação 
dramática em que vivia uma pobre viúva cuja casa arruinada, 
do Lugar de Rio Côvo, não oferecia quaisquer condições de 
habitabilidade. Conhecedor, assim, do problema, o Clube de-
cidiu avançar com os trabalhos de reconstrução e dignificação 
desta casa, obteve, para esse efeito, as colaborações da Câmara 
Municipal e de várias empresas da comunidade e organizou, 
no Centro de Artes de Águeda (CAA) o Concerto Solidário 
“Reconstruir e Dignificar”, evento para o qual mobilizou mais 
de 350 espectadores. Nele actuou, de maneira entusiástica, o 
Grupo “Cardo Roxo”. E a casa foi … refeita!

Na altura em que assinalou o seu 49.º aniversário, o Rotary 
Club de Santo Tirso fez entrega do produto alcançado através 
em 2019, no seu habitual peditório público a favor da Liga Por-
tuguesa Contra o Cancro. No referido ano, o Clube conseguiu 
recolher € 22.002,70, dos quais 20% reverteram para apoio dos 

n  EM COMUNIDADE  n
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doentes oncológicos servidos pela Liga dos Amigos do Hospital 
de Santo Tirso. Na cerimónia, o Município fez-se representar 
pelo Vereador Nuno Linhares. 
  
O Rotary Club de Olhão lançou uma singular iniciativa que 
dá pelo nome “O Médico Responde...”. Ajudando a Associação 
Regional de Esclerose Múltipla do Algarve (AREMDA), e 
usando instalações do Hotel Real Marina, o Clube obteve 
a colaboração de quatro médicos especialistas nas áreas da 
urologia, ortopedia, ginecologia e medicina interna que 
responderam a consultas que, do público em geral, lhes 
foram pedidas. 

O Rotary Club de Torres Vedras promoveu a realização 
de uma conferência para os estudantes dos 10.º ao 12.º anos 
de escolaridade das escolas secundárias da área. O tema foi 
“A Importância da Comunicação Social nos Dias de Hoje” e 
foram oradores o jornalista António Esteves e o Prof. Doutor 
Filipe Romão. Foi vasta a assistência: mais de meio milhar de 
estudantes e professores! 

O Rotary Club de Santarém pôs em marcha o seu projecto 
“Reabilitar Troço-a-Troço” (RTT), começando por aplicá-lo 
na freguesia de Moçarria – Ribeiro do Rio Porto. Através 
dele, o Clube promove o restabelecimento das conexões de 
cursos de água que se mostravam comprometidas e realiza 
a plantação de árvores de espécies autóctones. 

O Rotary Club de Barcelos, juntamente com a Delegação 
da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), realizou, 
no Auditório “Dr. António Martins”, um colóquio aberto à 
generalidade do público sobre “Descomplicar o Cancro” no 

qual intervieram o Dr. José Mariz, do IPO do Porto, as Drªs. 
Marta Peixoto e Tatiana Cunha, do IPO de Coimbra, Isaque 
Ferreira, dirigente da Liga Portuguesa Contra o Cancro, 
Ângela Leal, Sandra Varzim e Vítor Veloso, este Presidente 
da Delegação do Norte da LPCC. 

Associando-se com o CAD do Porto, o Rotary Club da Trofa 
realizou uma jornada de rastreios públicos gratuitos do VIH-
SIDA, acção que decorreu na Feira e Mercado da Trofa. 

O Rotary Club de Torres Vedras, em parceria com a Fundação 
Rotária Portuguesa, a Câmara Municipal local, o CAERO e 
as empresas “Joper” e “Tomix”, distribuiu 6 bolsas de estudo, 
cada uma do valor de € 750,00, a estudantes do ensino superior. 

Em colaboração com o IEFP de Aveiro, o Rotary Club de 
Espinho organizou uma Exposição e Tertúlia sobre Saúde 
Mental na Infância e na Adolescência.
           
O Rotary Club da Maia organizou um forum internacio-
nal – “Sentir a Mai a | Ligar o Mundo” – nas instalações da 
Câmara Municipal. O evento, marcante, esteve aberto ao 
público e contou com variadas presenças, designadamente, as 
do Presidente da Câmara, Engº. Silva Tiago. No desenvolvi-
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mento do seu programa tiveram lugar dois painéis, um no 
qual foi moderador o Vice-Presidente da Câmara, Dr. Paulo 
Ramalho, sobre “Sentir a Maia”, e um outro que englobou 
representações de Rotary Clubes de Portugal (Maia, Fátima e 
Loulé), Espanha (Ourense), França (Balma), Brasil (Niterói-
Leste e Encantado) e de Marrocos (Casablanca Elfida), 
com lugar à formalização de “Protocolos de Intercâmbio e 
Amizade”. O programa teve ainda uma componente cultural 

e de companheirismo, envolvendo Visitas Culturais a locais 
de referência da Maia e um almoço na “Quinta de Vilarinho”. 

O Rotary Club de Castelo Branco trouxe a uma das suas 
reuniões a Presidente da Associação Educar, Reabilitar, 
Incluir Diferenças – ERID, Paula Brites, para descrever no 
Clube quais as actividades a que a sua Organização se dedica, 
suas dificuldades e seus anseios. 

Em conjugação com o Instituto para a Promoção da América 
Latina e Caraíbas (IPDAL), o Rotary Club de Lisboa-Parque 
das Nações levou a efeito uma conferência/debate sobre 
“Portugal – Plataforma para a Globalização” que teve as 
participações dos Embaixadores do Chile, Colômbia, Cuba, 
Panamá e Uruguai, além do Presidente e do Secretário do 
IPDAL e de vários Deputados. 

O Rotary Club de Lisboa-Olivais 
realizou, patente na Escola Secundária 
António Damásio, a Exposição de 
Audio Vintage “PORTUGÁUDIO”.                                        

No Rotary Club de Barreiro, e dentro da série “Testemunhos 
Profissionais”, expôs sobre as suas experiências de antigo atleta 
e actual Presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol, 
o Comp.º Manuel Fernandes. 

“Viagem a Moscovo”, foi o tema de palestra que no seu 
Clube, o Rotary Club de Lisboa-Norte, proferiu o Compº. 
João Branco. 

P r o f e r i u  u m a 
palestra, no Rotary 
Club do Porto, 
o  P r o f .  R a ú l 
Cerveira Lima, 
docente no ESS/
IPP, que dissertou 
sobre “Há quanto 
tempo não vê a Via 
Láctea?”. 

No Rotary Club de Sines foi palestrante o Dr. António 
Campos que dissertou sobre “O Projecto Dizeres”.  

“Porque não cresce a Economia Portuguesa - 25 Anos de 
Estagnação” foi o assunto versado pelo Prof. Doutor Joaquim 
Miranda Sarmento no Rotary Club de Lisboa-Estrela. 

Falou sobre “Prevenção das Doenças Cardiovasculares: o 
Recomendado, o Autorizado – Mito ou Fantasia”, no Rotary 
Club de Alcobaça, o Dr. Ernesto Carvalho. 

Em reunião conjunta dos Rotary Clubes de Algés, Carnaxide, 
Cascais-Estoril, Parede-Carcavelos, Oeiras e Sintra, o Dr. 
João Rodil, historiador, proferiu uma palestra subordinada 
ao tema “A Ordem dos Templários e a Ordem de Cristo –
Génese e Alma de Portugal”. 

Falou-se de “Apoiar Escolas Estrangeiras”, sendo orador 
Thomas Copp, “Fazer Negócios no Algarve”, pela palavra de 
Luís Coelho, e de “Construção de Instalações Desportivas 
para Crianças com Deficiência”, o que foi exposto por Joa-
quim Fernandes, no Rotary Club de Estoi-Internacional.  

“Universidade e Empresas – uma Conexão Necessária” foi 
o assunto versado pelo Magnífico Reitor da Universidade 
de Aveiro, Prof. Doutor Paulo Ferreira, no Rotary Club de 
Vale de Cambra.  

O Rotary Club de Valongo escutou o Dr. Daniel Gonçalves, 
membro do Conselho de Ética para as Ciências da Vida, em 
palestra que ele proferiu sobre “Eutanásia – Considerações 
Éticas”.  

Falou sobre “Uma Janela aberta para África”, no Rotary Club 
de Vila Nova de Famalicão, Isabel Fernandes.

No Rotary Club de Gaia-Sul foi orador o Dr. Daniel Torres 
Gonçalves, que dissertou sobre “Eutanásia – Considerações 
Éticas antes do “a favor ou contra”. 

  No Rotary Club do Barreiro foram palestrantes o Compº. 
Francisco Gouveia, que dissertou sobre “COVID-19”.  

n  CULTURA E CONHECIMENTO  n
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 “Recursos Hídricos – A Importância do Rio Vizela” foi o 
tema que abordou o Presidente da Associação de Mergulho 
e Actividades Subaquáticas de Vizela (AMAS), Ivo Fer-
reira, no Rotary Club de Vizela. Igualmente neste clube 
esteve o jornalista Hélder Silva a falar sobre “Os Conflitos 
do Jornalismo”. 

“Paz e Prevenção/Resolução de Conflitos” constituiu o tema de 
palestra que, no Rotary Club de Praia da Rocha, foi proferida 
pelo Prof. Doutor Paulo de Morais. 

No Rotary Club de Lisboa-Norte falou sobre “Medicamentos 
Fora de Uso” a Drª. Alexandra Oliveira. 

No Rotary Club de Coimbra foi orador convidado o Dou-
tor Alfeu Sá Marques em palestra que proferiu sobre “O 
Rio Mondego: ontem, hoje e amanhã.” E também no Clube 
abordou o tema “Viagem de Fernão de Magalhães” a Doutora 
Carlota Simões.

André Saramago esteve no Rotary Club de Estarreja, para 
falar sobre Migração no Século XXI – Desfazendo Mitos e 
Aproveitando Oportunidades. Na ocasião, o orador recebeu 
o agradecimento do Gov. 2006-07 (D. 1970), Compº. Álvaro 
Gomes.

Tiago Costa foi palestrante no Rotary Club de Porto-Aliados, 
aqui tendo abordado “Lições de Vida de um Atleta”.
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Dentro das sua programação de “Às Quartas com...”, chegou a 
vez de o Rotary Club de Oliveira de Azeméis ter a participação 
do “Sheik” David Munir, Imã da Mesquita Central de Lisboa, 
que dissertou sobre “O Islão Hoje”.

O Rotary Club de Sintra promoveu uma animada digressão 
cultural e de companheirismo pelo Minho. 

O Rotary Club de Ovar celebrou o seu 58.º aniversário, num 
jantar festivo a lembrar a história do clube.

Uma “Noite de Poesia”, coordenada pelo Comp.º Francisco 
Queiroz, membro do Rotary Club de Carnaxide, foi levada 
a cabo pelo Rotary Club de Torres Vedras, evento que se 
realizou no Salão Nobre da Santa Casa da Misericórdia. 

O Rotary Club da Feira montou, no Salão Nobre da Câmara 
Municipal, uma  Exposição dos trabalhos que concorreram 
ao Concurso de Desenho, Fotografia e Videos “As Fogacei-
ras na Rua 2020”, certame que, uma vez mais e com inteiro 
sucesso, o Clube organizara. Durante ela decorreu a entrega 
dos prémios em disputa.

O Compº. Francisco Gouveia falou no seu Clube, o Rotary Club 
do Barreiro, sobre “Coronavírus”.

COVID-19: UM EXEMPLO E UM DESAFIO

É nas grandes adversidades que os valores rotários são mais necessários. Perante a pandemia do covid-19, e face aos 

efeitos que já se fazem sentir no nosso país, o Rotary Club de Mafra deu o exemplo e criou uma bolsa de voluntários 

para, junto das 12 freguesias da sua comunidade, comprar e fazer chegar bens essenciais (produtos de supermercado 

ou farmácia, por exemplo) à população mais vulnerável. Assim, cumprindo todas as recomendações da Direção Geral 

de Saúde, asseguram que todos têm o apoio necessário neste momento, que deve ser de unidade nacional.

Este é um exemplo que pode ser replicado pelos clubes nas respectivas comunidades. Por outro lado, perante o desafio 

económico-social que se avizinha, sendo o Movimento Rotário composto por profissionais das mais diversas áreas, 

deixamos o desafio para que, dentro do quadro social de cada clube, se tente encontrar formas de apoio a empresas de 

companheiros ou de empresários locais, através de contactos, em alguma dificuldade que possam mitigar.
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E o Rotary Club de Porto de Mós distinguiu o Instituto 
Educativo de Juncal.

O Rotary Club de Cascais-Estoril homenageou o Comp.º 
Victor Brito, seu membro.  

No Rotary Club de Gondomar foi posta em destaque a 
personalidade do ourives Francisco Eloi Gomes Viana. 

O distinto Médico especialista em Cardiologia, cidadão 
multifacetado com actividades ligadas ao associativismo 
nas áreas do desporto, do teatro e da comunicação social, 
Dr. Miguel Eusébio Lopes de Sousa, foi o profissional as-
sinalado pelo Rotary Club de Barreiro. 

No Rotary Club de Oliveira de Azeméis esteve em evidên-
cia Cristina Goreti Fernandes Neves, Presidente do CD da 
Escola de Ciclismo “Bruno Neves” e distinta empresária 
da sociedade “Tormetais” . Foi distinguida como profis-
sional do ano.

No Rotary Club de Porto-Oeste esteve em destaque a 
personalidade do Prof. Doutor Paulo Mendo. 

O Rotary Club de Leiria distinguiu como “profissional do 
ano” o Prof. Doutor Saúl António Gomes. 

O Rotary Club de Almada distinguiu como profissional de 
referência o Dr. Luís Cangueiro, que fundou o Museu de 
Música Mecânica e sempre tem tido relevante actividade 
cívica.  

O egiptólogo eminente e docente Prof. Doutor Luís Manuel 
de Araújo foi o profissional assinalado pelo Rotary Club 
de Lisboa. 

No Rotary Club de Barcelos foi distinguido o perfil cívico/
profissional do Compº. Manuel Ribeiro, membro do Clube 
já desde 1982. 

O bem conhecido homem da TV, Júlio Isidro foi o profis-
sional assinalado pelo Rotary Club de Lisboa-Centro.
 

n  DISTINÇÕES  n

ROTARY PORTUGAL

 COMPANHEIRO SECRETÁRIO
Continuam a verificar-se devoluções de exemplares de PORTUGAL ROTÁRIO que foram oportunamente expedidos para o 
domicílio de membros do seu Clube, pelo menos para o  destino segundo os dados que à Associação PORTUGAL ROTÁRIO 
foram indicados por si. Isto significa que existe algum erro no endereço do destinatário, uma anomalia que é urgente sanar.

Por favor envie JÁ uma nova relação, contendo os nomes e as moradas actuais e rigorosas de cada um, dos membros do seu 
Clube.

O EDITOR
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Em reunião conjunta dos Rotary Clubes de Lisboa-Benfica, 
Lisboa-Lumiar e Lisboa-Olivais foi especialmente enalte-
cida a figura do distinto médico e docente, o Prof. Doutor 
José Delgado Alves. 

O Rotary Club de Ponte da Barca distinguiu Armando 
Rodrigues, mais conhecido por “Armando Marinho”, um 
notável empresário e artista popular. O acto foi abrilhantado 
com danças pelo Rancho Folclórico de Ponte da Barca e com 
cantigas ao desafio, por Carminha e Valter São Martinho. 

No Rotary Club de Torres Vedras foram homenageados, 
como “personalidade-2019”, o Dr. Sérgio Galvão, e, como 
“profissional-2019”, a Drª. Ana Cristina Ferreira. 

Por altura do seu 40.º aniversário, o Rotary Club de Fel-
gueiras realizou diversas festividades, dentre elas uma 
celebração eucarística, e reconheceu o mérito profissional 
de Madalena Silva.

ROTARY PORTUGAL

COMPANHEIRO TESOUREIRO

Pode ser que o seu Rotary Clube seja um dos vários do nosso 
País que não está a cumprir no que se refere ao encaminhamento 
para a Associação PORTUGAL ROTÁRIO das verbas que 
deve cobrar dos seus membros assinantes da nossa Revista 
Regional Oficial do Rotary. Esta omissão é grave e constitui 
mesmo um delito do ponto de vista técnico-penal.

 O problema, porém, não será melhor se a questão for que o seu 
Clube nem sequer procede àquela cobrança. Então será sinal 
de desleixo da sua parte, uma omissão que traduz desrespeito 
pelas regras do Manual de Procedimento que se referem à 
obrigação rotária de se ser assinante de uma Revista Rotária.

Continuam a verificar-se, em qualquer dos nossos Distritos, 
situações de incumprimento desta obrigação e, não obstante, 
todos dizem querer dispor de um PORTUGAL ROTÁRIO 
com boa qualidade. Mas, pelos vistos, nem todos estão, ou 
parecem estar, a dar o seu contributo para isso...

 Por favor, exerça a sua importante função e seja pontual na 
entrega dos valores que dizem respeito às assinaturas da Re-
vista, valores que lhe cabe a si cobrar dos seus Companheiros.

O EDITOR
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“Pode ser” e é-o mesmo. E vem da Trofa porven-
tura o exemplo mais acabado.

O Rotary Club da Trofa entrou em parceria com o 
Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro e com a Câmara Municipal e lançou-se na orga-
nização de um Ciclo de Palestras de Saúde e Educação 
totalmente abertas ao público.

Trata-se de verdadeiras reuniões rotárias, assim 
mesmo reconhecidas adentro do espírito e da letra do 
Plano de Acção para cinco anos definido pelo “Board” 
e ao qual fez clara alusão o Presidente  do Rotary Inter-
national, Mark D. Maloney, designadamente na ocasião 
do jantar festivo de homenagem que lhe foi oferecido 
em Fátima quando esteve a visitar o nosso País em 
Fevereiro último.

Já foram realizadas nada menos que três destas 
palestras, as quais sempre têm abordado temas de in-
questionável interesse e importância para a sociedade. 
Todas se têm vindo a realizar no excelente espaço do 
“Forum Trofa XXI”, um amplo espaço que, não obstante, 
fica sempre sobrelotado.

Na primeira foi a palavra dada ao insigne Prof. 
Doutor Manuel Sobrinho Simões, uma superior auto-
ridade académica e médica que falou sobre “Prevenção 
e Tratamento de Doenças e Doentes. Desafios da So-
ciedade no Séc. XXI” (veja a nossa edição nº. 258, na 
pág. 7). E na segunda  versando a tão decisiva questão 
dos “Cuidadores”. Nesta, e além doutras entidades, 
estiveram não só o Presidente da Câmara, Dr. Sérgio 
Humberto, mas também o Governador do D. 1970, 
o Compº. José L. Carvalhido da Ponte. Conforme na 
nossa anterior edição informámos brevemente, as ora-
doras foram a Drª. Cristiana Fonseca, Coordenadora 
do Departamento de Educação para a Saúde da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro, seu Núcleo Regional do 
Norte, e a bem conhecida profissional de televisão Drª. 
Maria Elisa Domingues. Haja em vista que, de harmonia 
com dados fornecidos pela “Pordata”, da Fundação 
Francisco Manuel dos Santos, a nossa efectiva popu-

lação anda pelos 10,2 milhões de almas que, porém, 
fornece um preocupante panorama de haver mais 
idosos do que pessoas jovens, e que o nosso País é o 
terceiro no conjunto da União Europeia com maior rácio 
de veteranos: 157 para cada 100 jovens (pior que nós 
estão apenas a Itália e a Alemanha).

Numa sociedade, quanto a nossa, em que, no 
ano de 2018, se regístaram mais 25.980 óbitos que 
nascimentos, a conclusão é a de que Portugal está a 
envelhecer aceleradamente, o que evidencia à sacie-
dade o quanto é importante o tema e explica a muito 
forte adesão da população a esta iniciativa dos Rotários 
da Trofa.

Abordar, pois, matérias que são, a todas as luzes, 
importantes, e por demais, que dizem respeito à saúde 
de todos e ao desenvolvimento da sociedade é inicia-
tiva que se impõe e muito deve recomendar-se. O seu 
indiscutível interesse como maneira de despertar as 
consciências para questões que se prendem com to-
das as gerações não precisa de ser sublinhado, já que 
se trata mesmo duma evidência. Por isso o êxito desta 
importante iniciativa do Rotary Club da Trofa, que se 
aponta como claro exemplo que dá frutos e que ora se 
aponta como caminho a seguir.

É que o Rotary conecta mas, sobretudo, pode e 
deve influir.  

VISIBILIDADE E PARCERIA FRUTUOSA

O ROTARY PODE SER “SAL DA TERRA”...
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Existem duas teses principais acerca das origens de 
Cristóvão Colón (entre nós usamos chamar-lhe Colombo – 
1451-1506, navegador-almirante nascido em Génova e fale-
cido em Valladolid, em tempo em que reinavam os Reis Ca-
tólicos). Foi casado com Filipa Moniz e descobriu a América, 
onde aportou a 12 de Outubro de 1492.

Uma delas pretende que Colón foi concebido em resul-
tado dos amores clandestinos do Duque de Beja, D. Fernan-
do, e de Isabel Zarco, porém uma relação que não é sufra-
gada pela tradição histórica. Esta Isabel teria dado à luz um 
tal Salvador Fernandes Zarco... No entanto, não se conhecem 
referências credíveis a que destes amores tenha resultado 
algum filho, designadamente aquele.

A tese defendida pelos Engºs. Mattos e Silva, rejeita 
aquela e parte da tradição histórica: a de que houve uma li-
gação amorosa entre a Infanta D. Leonor e D. João Meneses 
da Silva (que mais tarde seria Beato Amadeu), uns amores 
que seriam largamente referidos por autores insuspeitos 
como Duarte Nunes de Leão, Carolina Michaelis de Vascon-
celos, F. M. Bordalo (em revista coordenada por Alexandre 
Herculano) e o Conde de Sabugosa. Há mesmo uma confir-
mação indirecta da ocorrência dessa relação e de que resul-
tou dela um fruto: a medalha que Beato Amadeu trazia tinha 
inscrita a frase “Ignoto Deo”, ou seja “Deus desconhecido”, 
uma expressão que, naquela época, era utilizada para desig-
nar “pai incógnito”. Na verdade, se o Beato se assumia, assim, 
como pai, o filho (ou filha) fatalmente o teria tido da Infanta, 
uma vez que não seria curial que, enquanto namorava com 
ela, e com tal paixão que o levou, após o casamento dela, a 
abraçar a vida religiosa, andasse a ter uma relação amorosa 
com outra de que tivesse resultado um filho.

Portanto, da referida relação entre D. Leonor e D. João 
há-de ter resultado um filho (ou filha). No caso de ter sido 
nascido um filho, poderia ele ter sido Colón? Segundo infor-
mações recentes, testes de ADN realizados aos restos mor-
tais de Colón (ou aos dos seus filhos) e a elementos de cer-
tas famílias de Itália às quais Colón poderia supostamente ter 
pertencido, deram resultados negativos.

Por outro lado, a observação dos ossos de Cristóvão Co-
lombo evidenciou que o seu corpo foi sujeito a descarnação, 
um processo destinado a permitir a trasladação das ossadas 

em longas viagens e apenas acessível a membros de classes 
mais nobres. O Prof. Jose Antonio Llorente, da Universidade 
de Granada, dedicou-se aos testes de ADN extraído pelo Dr. 
Carlos Alvarez dos restos mortais, mas não conseguiu alcan-
çar todos os resultados almejados. Ora, para provar que os 
restos mortais pertencem realmente a Colombo é preciso 
comparar o seu ADN com o de seus parentes próximos.

Para estabelecer o vínculo genético, extraiu-se ADN dos 
restos mortais de seu irmão Diogo e de seu filho Fernando. 
Mas as provas de ADN com base nos ossos de Colombo não 
tiveram êxito, pois os analistas não conseguiram extrair uma 
amostra útil. Assim, optaram por recorrer ao Laboratório “Or-
chid BioSciences”, de Dallas, Texas (EUA), onde a Drª. Jeani-
ne M. Baisch aplica as mais recentes técnicas desenvolvidas 
na sequência dos atentados do 11 de Setembro, para identi-
ficação das vítimas.

Os restos de Fernando, dos quais se tem a certeza de 
serem verdadeiros, revelaram à equipa o tipo de ADN de Co-
lombo. Conseguiram extrair o cromossoma Y, que se trans-
mite por via paterna, e, através deste, conhecer as caracterís-
ticas únicas do ADN de Colombo.

Entretanto, o Prof. Llorente explica que somente se en-
controu uma curta sequência de ADN mitocondrial, transmi-
tido pela mãe, nos restos que se acredita serem de Colombo, 
mas ela não é pura. Então, não é possível demonstrar que 
Cristóvão e Diogo eram irmãos. Continua, pois, a ser um mis-

CULTURA

 TERÁ SIDO, FINALMENTE, DESCOBERTA A VERDADE SOBRE

CRISTÓVÃO COLÓN?

Numa iniciativa conjunta, os Rotary Clubes de Lisboa-Belém e de Lisboa-Parque das Nações promoveram a realização de 
uma muito interessante e interpeladora Conferência sobre o tema em título, uma lição que esteve a cargo dos Engºs. António 
e José Mattos e Silva. Dado o seu inegável interesse histórico-cultural, damos nas páginas da Revista o sentido da exposição 
que os oradores apresentaram então, pedindo, no entanto, indulgência por qualquer involuntário lapso.
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tério saber se os restos depositados na Catedral de Sevilha 
são realmente os de Cristóvão Colombo e, por isso, teremos 
de aguardar por novos desenvolvimentos tecnológicos. Há, 
não obstante, alguma controvérsia quanto aos testes de ADN 
entre o navegador e o seu suposto irmão Diego/Diogo. Com 
efeito, dos testes feitos em 133 “Colombos” (da Lombardia, 
da Ligúria e do Piamonte), nem um deles deu um Colón. 

O ADN de D. Fernando, assim como o de D. Diogo Co-
lón (irmão de Colombo), foram usados para comparar com 
o ADN de Cristóvão tirado dos ossos que se encontram em 
Sevilha. O resultado obtido foi de que os três têm o mesmo 
Y e que Diogo e Cristóvão tinham a mesma mãe. A hipótese 
de Colón ser filho de uma Zarco não está descartada, pois 
que os testes efectuados foram a um varão descendente de 
varões e apenas se provou que o ADN Y dos Colón não era 
igual ao dos Zarco, o que não elimina o lado feminino.

A tudo acresce que, ao fim das contas, a conclusão ti-
rada por Manuel Rosa de que Diego e Cristóvão tinham tido 
a mesma mãe poderá não ser correcta. Com efeito, através 
de um contacto directo com o Prof. Llorente, este informou 
que apenas foi possível comparar o ADN mitocondrial entre 
Cristóvão e o seu suposto irmão Diego pelo facto de as os-
sadas deste terem permanecido na Cartuxa de Sevilha e, as-
sim, sujeitas a frequentes inundações do Guadalquivir, o que 
muito as degradou e acabou por impedir a recolha de ADN 
Y. O ADN mitocondrial revelou-se compatível, o que significa 
que ambos têm a mesma origem feminina, mas não garante 
que tenham tido a mesma mãe: por exemplo, podem ter sido 
primos direitos, filhos, pois, de duas irmãs.

Um teste de ADN efectuado ao actual Duque de Bra-
gança, D. Duarte Pio, terá dado um resultado negativo, o que 
terá levado o referido autor a concluir que Colón poderia não 
pertencer à Casa Real de Avis. A incompatibilidade entre os 
ADN de Colón e de D. Duarte revela que os dois não têm 
uma varonia comum, e isto demonstra que Colón não pode 
ser filho de D. Fernando, 1º Duque de Beja e 2º Duque de 
Viseu. Se o fora, como este descende por varonia de D. João 
I e deste também descende, por varonia, D. Duarte Pio (o 1º 
Duque de Bragança era filho bastardo de D. João I), haveria 
compatibilidade entre os respectivos ADN Y, isto a menos 
que tenha havido uma quebra de varonia entre D. Duarte Pio 
e D. João I.

Concluem, pois, que Colón é filho duma dama da Dinas-
tia de Avis (não de um varão dessa dinastia), pelo que a sua 
varonia é de “Silva”. Como, seguramente, os Silva e D. João 
I não têm uma ascendência varonil comum, o ADN de Co-
lón (sendo este filho da Infanta D. Leonor) nunca poderia ser 

compatível com o de D. Duarte Pio. E também a linha femini-
na pura não é comum entre Colón e D. Duarte Pio, pelo que 
os respectivos ADN nunca poderiam ser compatíveis.

Actualmente, só podem determinar-se filiações em 
longas linhas de ascendência se:

•  relativamente à linha de varonia (neste caso só nos 
homens), se se comparar o cromossoma Y, que só se 
transmite de pai para filho varão, ou

•  relativamente à linha feminina pura (neste caso para 
homens e mulheres), se se comparar o ADN mitocon-
drial que todos herdamos das nossas mães.   

Se se estudasse o ADN mitocondrial dos reis D. João II 
e do seu avô, D. Duarte, presumivelmente nada se poderia 
concluir, pois as respectivas linhas femininas puras não esta-
rão geneticamente próximas: só por acaso Ilona Mórocz de 
Beketfalva, a ascendente mais antiga de D. Duarte (pela linha 
feminina pura) que se encontra nos nobiliários, seria descen-
dente, por via feminina pura, de alguma ascendente “próxi-
ma” de D. João II. Este, por via feminina pura, descende de D. 
Isabel de Portugal, D. Isabel de Aragão (Condessa de Urgel), 
D. Isabel de Aragão, Sibila de Fortia, etc. Mas, se se conse-
guisse obter o cromossoma Y de D. João II, aquele deveria 
coincidir com o cromossoma Y de D. Duarte, dado o facto de 
ambos descenderem, por varonia, de D. João I.

Concluem, pois, que:
s o verdadeiro nome de Cristóvão Colón seria Salvador 

Anes da Silva;
s ele terá nascido na vila alentejana de Cuba, cerca 

de 1450;
s seria filho da Infanta D. Leonor de Portugal (a futu-

ra Imperatriz do Sacro Império Romano-Germânico) e de D. 
João Meneses da Silva (o, depois, Beato Amadeu);

s terá sido “oficialmente” considerado como filho de 
Inês Gomes e de Diogo de Pedrosa, seus “pais adoptivos”, 
tendo usado o nome de Sancho de Pedrosa;

s terá ido para Itália (quando sua mãe ali foi casar), ten-
do ficado, com os seus “pais adoptivos”, à guarda da família 
Colonna d’Appiano, dos Senhores de Piombino;

s D. João Meneses da Silva terá mantido, em Itália, um 
estreito contacto com o filho;

s Colón terá regressado a Portugal cerca de 1468, pois 
Sancho de Pedrosa tinha recebido uma bolsa de estudo em 
1469;

s os Reis Católicos sabiam que ele era primo deles, 
mas não que era agente secreto de Portugal;

s Colón não terá tido irmãos inteiros. Bartolomeu Co-
lón seria Luís de Pedrosa e Diego/Diogo Colón seria um filho 
bastardo de D. Joana, Raínha de Castela e mãe da “Beltra-
neja”;

s seria interessante promover testes de ADN compa-
rando os cromossomas Y de Colón com o doutro varão da 
família Silva e seria ainda importante comparar o ADN mito-
condrial de Colón com o da Infanta D. Leonor para confirmar 
se ela era, como pensam os oradores que seria, a sua mãe.
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Os Clubes dosJovens
AO SERVIÇO 

O Rotaract Club de 
Oeiras decidiu assinalar 
o Dia Internacional da 
Mulher com um “Jantar 
de Só Mulheres”, evento 
que realizou na Escola 
Secundária “Sebastião 
e Silva”. O produto que 
assim obteve foi ofere-
cido à IPSS “Ajuda de 
Mãe” que apoia mães 

adolescentes, e para aqui-
sição de produtos de higiene feminina.

PARCERIA
Juntamente  com o seu clube-parceiro, o Rotary 

Club de Oeiras, o Rotaract Club de Oeiras foi apoiar o 
projecto “Mais Água, Mais Vida” liderado pelo SIMAS, 
agora em sua 4ª edição e dentro das celebrações do 
Dia Mundial da Água. Esta acção visou distribuir cerca 
de 40.000 garrafas de vidro pelos estudantes dos 
concelhos de Amadora e de Oeiras.

O QUE DELIBEROU O “BOARD” DO R.I. 
COM RELAÇÃO AO ROTARACT 

Na  sua reunião realizada de 27 a 29 de Janeiro últi-
mo, o Conselho Director do R.I. decidiu o seguinte:

•  a definição de uma estrutura de quotas anuais 
“per capita” com o valor de 5 dólares aplicável aos 
Rotaract Clubes organizados em Universidades;

•  a definição de uma estrutura de quotas anuais 
“per capita” com o valor de 8 dólares aplicável aos 
Rotaract Clubes organizados em comunidades;

•  a eliminação da taxa única que era devida 
aquando da fundação de Rotaract Clubes, e que 
era do valor de 50 cêntimos do dólar;

•  as três deliberações entrarão em vigor a partir do 
dia 1 de Julho de 2022.

Buscando clarificar a sua deliberação tomada 
em Outubro de 2019 e referente ao limite de idade 
para qualquer Rotaractista se manter num Rotaract 
Clube, foi decidido que os Rotaract Clubes serão 
livres de estabelecer limites máximos de idade para 
os seus membros, desde que esses mesmos Clubes, 
na observância das regras contidas no seu respectivo 
Regimento Interno, obtenham o consentimento quer 
dos seus sócios, quer dos seus clubes-padrinhos, se for 
o caso.

RYLAS
Em resultado da pandemia do “covid-19”, 

foram cancelados todos os RYLA que estavam 
para ser realizados e em ambos os nossos Distri-
tos.

EFEMÉRIDE

Passou em 13 do passado mês de Março o 52º ani-
versário da criação do ROTARACT, então como sendo 
um programa do Rotary para jovens de ambos os sexos, 
adultos, dos 18 aos 30 anos de idade. Foi, com efeito, em 
1968 que foi organizado o primeiro Rotaract Clube, ou 
seja o Rotaract Club de Charlotte, no Estado da Carolina 
do Norte (EUA).

Assim como o Rotary International teve a arte de 
inspirar jovens para engrossar os esforços necessários 
para a prossecução do seu Objectivo, do mesmo modo, 
os Rotaract Clubes, e os jovens Rotaractistas seus 
membros, vieram a constituir presença inspiradora dos 
Rotários ao longo de mais de meio século.

Daí que não devamos sentir surpresa perante o 
facto de, em tempos bem mais recentes, o Rotary ter 
alterado a sua estrutura organizativa e ter elevado o 
Rotaract ao seu actual posicionamento de seu “clube 
parceiro”.
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O Clube de Ílhavo juntou-se a organização local 

que é responsável por quase mil actos médicos na Gui-

né-Bissau, na primeira missão de 2020.

Poderá parecer engano, mas a verdade é que, de 

maneira criativa, o Rotary Club de Ílhavo desenvolveu 

uma actividade de ajuda à população da Guiné-Bissau 

com base em sorrisos... sorrisos de quem esteve na 

plateia a assistir à representação da comédia “O Gato”, 

cuja receita de bilheteiras reverteu para as acções da 

Associação “Bisturi Humanitário” e a sua Missão Rumo 

à Guiné 2020.

Para o suces-

so desta iniciativa 

contribuiu igual-

mente a colabo-

ração do Teatro 

Ribalta, que levou 

a peça a palco. 

Foram mais de 200 as pessoas presentes na sala da 

“Fábrica das Ideias”, na Gafanha da Nazaré, no início do 

passado mês de Fevereiro. Ao montante conseguido 

com estes ingressos juntam-se os donativos daqueles 

A OLHAR PARA ALÉM 
DAS FRONTEIRAS

Cláudia Oliveira | Editora-Adjunta

Rotary Club de Arouca

O Rotary Club de Ílhavo ajuda a Guiné-Bissau com... sorrisos!
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que, não podendo estar presentes, quiseram também 

contribuir para esta causa humanitária.

A “Bisturi Humanitário” é uma Associação cuja 

missão é levar a cabo acções de carácter humanitário 

que tornem possível a melhoria da saúde de popula-

ções limitadas no acesso a estes cuidados. Fundada 

pelo médico Dr. José Manuel In-Uba, nascido em Bin-

doro, na Guiné-Bissau, através desta Associação médi-

cos e enfermeiros do Centro Hospitalar do Baixo-Vouga 

têm participado em acções humanitárias naquele País.

Já no início de 2020, um grupo de voluntários esteve 

na Guiné-Bissau durante duas semanas, e regressou 

com a certeza de ter feito a diferença na vida daqueles 

a quem chegou. No total, foram realizadas 71 cirurgias 

gerais, 23 cirurgias ortopédicas, 498 consultas (Ortope-

dia, Cirurgia e Clínica Geral), 124 pensos, 193 consultas 

de Otorrinolaringologia e 47 exames audiométricos. Ou 

seja, 956 actos médicos! Neste ano, a “Bisturi Humani-

tário” não quis apenas “dar o peixe”, ou fazer os trata-

mentos médicos: quis ensinar a pescar. Inaugurou uma 

biblioteca de formação, num hospital, e um primeiro 

curso de formação em  suporte básico de vida.

– O Rotary não podia ficar para trás, indiferente, e 

pediu ajuda ao teatro Ribalta, que prontamente aceitou 

este convite. Com o contributo de todos foi possível – 

explicou Beatriz Martins, Presidente do Rotary Club de 

Ílhavo, Clube que contribuiu para esta angariação de 

fundos e com materiais e ajudou, assim, a tornar pos-

sível a próxima missão da Instituição.

1º  A Revista PORTUGAL ROTÁRIO tem por finali-
dade divulgar e aprofundar o Ideal Rotário e 
fomentar a prossecução do seu objectivo no 
mundo.

2º  A Revista PORTUGAL ROTÁRIO pretende ser, 
e visa ser, ponto de encontro dos Rotários 
Portugueses, local privilegiado da afirmação 
do seu zelo rotário.

3º   Sendo uma Revista Rotária prescrita e reco-
mendada 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 PORTUGAL ROTÁRIO é o veículo por 
excelência de divulgação das actividades dos 
Rotary Clubes de Portugal e órgão formador 
e informador dos Rotários Portugueses.

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

6º    A Revista PORTUGAL ROTÁRIO deve ser veí-
culo de construção da Paz e da Compreensão 
Mundial.

7º    A Revista PORTUGAL ROTÁRIO é o elo de 
ligação entre os Rotários que se exprimem na 
Língua Portuguesa ou estejam historicamente 
ligados a Portugal.

ESTATUTO EDITORIAL DA REVISTA PORTUGAL ROTÁRIO
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Como é público, com 
início na China, veio 
alastrando pratica-
mente por todo o mun-
do uma epidemia em 
que é agente activo o 
denominado “novo coro-
navírus”, também conheci-
do por “covid-19”. Já causou 
a perda de alguns milhares de 
vidas humanas e a sua propa-
gação tem-se revelado imparável. 
Deste surto epidémico, pelo qual se con-
tam muitos milhares de pessoas infectadas pelo vírus, 
têm resultado elevadíssimos prejuizos nas economias 

de grandes regiões do nos-
so mundo além de parali-
sias em muitas das activi-
dades sociais. Por isso, um 

pouco por toda a parte vêm 
sendo colocadas em prática 

várias directivas através das 
quais se procura conter o alas-

tramento, tanto quanto possível, 
das contaminações causadas pelo 

“covid-19”. Nesta linha de preocupa-
ções, o Presidente do Rotary International, 

Mark Daniel Maloney, emitiu o seguinte comuni-
cado contendo recomendações a observar, aqui trans-
crito na íntegra:

SURTO EPIDÉMICO “COVID-19”

“Caros Rotários,

A saúde e a segurança 
dos nossos associados cons-
tituem, para nós, as maiores 
prioridades. Estamos a acom-
panhar atentamente o surto do 
“covid-19” (novo coronavírus) e 
a avaliar continuamente o seu 
possível impacto nas nossas 
operações, reuniões, acções de 

formação e noutros eventos.

Como a situação decorrente de tal surto vai 
mudando, e de forma muito rápida, peço que sejamos 
prudentes no que se refere a eventos e a reuniões, 
sejam dos Clubes, sejam dos Distritos, assim como 
com relação a actividades e a programas do Rotary. 
Cancelar ou simplesmente adiar viagens ou eventos 
relacionados com o Rotary pode ser decisão ajustada 
ao momento que atravessamos. Mesmo tratando-se 
de eventos já planeados, alguns dos que projectavam 
neles estar podem decidir não o fazer.

Claro que, se a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), ou outras autoridades a nível nacional, regional 
ou local, decidirem, ou até proibirem, reuniões ou 

viagens por causa dos riscos associados ao “covid-19”, 
todos deverão seguir as suas recomendações.

Consultem, e com frequência, o “site” do Rotary 
para poderem aceder a <updates_sobre_o_covid-19>  
e verem aí orientações e instruções relacionadas 
com viagens.

Como líderes locais, peço que prestem a ne-
cessária assistência às comunidades que lhes digam 
respeito. Entrem em contacto com as autoridades de 
saúde para verem como os Rotary Clubes poderão 
ajudar e actuar perante o surto do “covid-19”.

Espero que todos, sejam seus familiares, sejam, 
de um modo geral, membros da Família Rotária da 
sua área, se encontrem com saúde e em segurança.

 Atenciosamente,

Mark Daniel Maloney

Presidente do Rotary International 2019-20

2020.03.03
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Em princípios de Fevereiro, a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
em face da progressão de “covid 19” (também conhecido por 

“novo coronavírus”), declarou o “Estado de Emergência de Saúde”. Não 
obstante, a propagação deste vírus, que começara por se manifestar na 
China nos últimos meses de 2019, continuou de forma imparável e alastrou 
praticamente por todo o mundo. E, como tinha de ser, Portugal também 
não lhe escapou...

Nesta edição, o leitor encontra o texto de uma carta escrita pelo nosso 
Presidente Mark D. Maloney sobre esta epidemia (pandemia?). Todavia, e 
sem prejuízo de que é indispensável lê-la e seguir o que o Presidente 
nela a todos aconselha, por favor tome em consideração as seguintes 
recomendações, aliás bebidas no que foi já advertido pelas autoridades 
de saúde do nosso País:

I – devem ser cancelados ou adiados os eventos que possam reunir 
mais de 5.000 pessoas em espaços abertos.

II – devem ser cancelados ou adiados os eventos que, em espaços 
fechados, possam reunir mais de 1.000 pessoas.

III – devem ser cancelados ou adiados os eventos que reúnam mais 
de 150 pessoas se tiverem lugar em zonas nas quais tenham surgido casos 
de infecção com “covid 19” em grau significativo (para já os concelhos de 
Felgueiras e de Lousada).

IV – é recomendada a realização das reuniões de Clube pela via 
“skype”.

V – esteja atento aos casos suspeitos: sinais clínicos com febre, tosse 
ou dificuldades respiratórias.

VI – evite deslocações para zonas ou países de risco, assim como 
contactos com pessoas infectadas ou com zonas de contágio potencial (v. 
gr. Centros de Saúde).

VII – lave frequentemente e escrupulosamente as mãos, de 
preferência com sabão azul ou usando um desinfectante com, pelo 
menos, 70% de álcool.

Procure mais informação acedendo a
<https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/

multimedia?m=v&i=coronavirus-e-covid-19-medidas-gerais-de-protecao-
para-o-cidadao>.

Ou em

<https://www.rotary.org/en/rotary-monitors-coronavirus-outbreak>

  Ou, ainda, em

 <https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/coronavirus/co-
vid-19/>.

ENCARE A SÉRIO O “COVID 19”

2 0  P O R T U G A L  R O T Á R I O  |  A B R I L  2 0 2 0
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Prezado(a) rotário(a),

O covid-19 (coronavírus) tem afectado todos os as-
pectos da nossa vida em tempo real, o que coloca 
os Rotários em uma situação não familiar. Como 
Pessoas em Acção, estamos constantemente 
ocupados em diferentes actividades – circulan-
do livremente, encontrando-nos publicamente e 
estendendo mãos solidárias. Por isso, este é um 
período muito difícil para aqueles que, como nós, 
estão sempre a aprender, crescendo e servindo 
juntos.

Nós somos líderes nas nossas comunidades, e es-
sas circunstâncias requerem liderança. Em muitos 
aspectos, este também pode ser um momento de 
fazermos a diferença. Temos a capacidade com-
provada de colaborar e oferecer ajuda imediata 
aos que mais precisam. Estas são exactamente 
as iniciativas necessárias em todo o mundo hoje. 
O esforço global contra o covid-19 depende das 
acções tomadas em cada nação. O Rotary tem a 
capacidade única de ajudar a melhorar essas ac-
tividades em cada comunidade e país.

Usando os recursos tecnológicos que temos à 
nossa disposição, nós, Rotários, podemos conti-
nuar a colaborar com Rotary Clubes, rotaractistas 
e interactistas em grandes projectos. Há inúmeros 
exemplos, compartilhados com líderes de diversas 
áreas, de Rotary Clubes que estão a ajudar au-
toridades de saúde a disseminar melhores práticas, 
ou fornecendo apoio e equipamentos necessários.

Como Presidente e Presidente-Eleito do Rotary, 
temos pensado seriamente nestas questões em 
relação aos próximos eventos rotários. Como deve 
saber, tomámos a difícil decisão de cancelar duas 
Conferências Presidenciais – uma em Paris e outra 
em Roma – que homenageariam o nosso relacio-
namento com as Nações Unidas. Em curto prazo, 
recomendámos que os distritos e clubes rotários 
cancelem ou adiem reuniões ou eventos, de acor-
do com as orientações das autoridades de saúde 
nacionais e locais.

Sabemos que, neste momento, clubes e distritos 
estão a entrar em acção nas suas comunidades e 
fazendo melhor uso da tecnologia. Por exemplo, 
um Rotary E-club da Itália realizou uma sessão 
on-line ao vivo sobre o covid-19; um clube de Tai-
wan trabalhou com empresas e uma associação 
farmacêutica para doar 1.600 frascos de álcool 
em gel à cidade de Ji-Long; e Rotary Clubes no Sri 

Lanka ajudaram a actualizar o software e hard-
ware do Departamento de Promoção da Saúde 

para contribuir para a divulgação da sua mensa-
gem social.

Ainda não sabemos que caminho o vírus irá se-
guir. No entanto, podemos ajudar a desacelerar a 
sua disseminação, reduzindo o número de casos 
em curto prazo e permitindo que os nossos siste-
mas de saúde consigam lidar com o problema. Se 
esse esforço global e colectivo ajudar a controlar 
a situação, esperamos reafirmar os nossos valores 
na Convenção de 2020, em Honolulu. O nosso 
tempo juntos terá mais significado e propósito do 
que nunca.

Estamos analisando atenta e continuamente nos-
sos planos para o evento, programado para Junho, 
a fim de garantir a segurança de todos os partici-
pantes. Estamos a seguir as orientações das fontes 
mais confiáveis do mundo, como a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e o Centro Norte-Ameri-
cano de Controle e Prevenção de Doenças. Que-
remos que você possa tomar decisões sobre o 
que é melhor para si e sua família em termos da 
participação na Convenção deste ano.

Enquanto isso, podemos aproveitar a oportuni-
dade para demonstrar que O Rotary Conecta o 
Mundo de maneiras inovadoras. Devemos seguir 
os conselhos da OMS e das autoridades de saúde 
locais, o que engloba o cancelamento de eventos 
e reuniões de Rotary Clubes, em curto prazo, para 
reduzir interacções desnecessárias que possam 
causar transmissões. Podemos dar maior ênfase 
ao trabalho que fazemos nas nossas comuni-
dades, ajudando os nossos vizinhos menos afor-
tunados a lidar com os efeitos do isolamento e do 
medo, ou apoiando autoridades de saúde.

Estamos lidando com essa situação em tempo 
real. Acesse a página sobre o covid-19, no site ro-
tary.org, para se manter atualizado.

Este é um desafio sem precedentes para quase 
todos nós. Mas também é uma oportunidade para 
os rotários encontrarem maneiras novas e signi-
ficativas de levar indivíduos e as comunidades a se 
conectarem e fazerem o bem no mundo.

Nunca tivemos tanto orgulho de pertencer a uma 
organização que faz tanto para proteger e fortale-
cer as nossas comunidades, local e globalmente.

Cordiais cumprimentos,

Mark Daniel Maloney

Presidente do Rotary 
International, 2019-20

Holger Knaack

Presidente do Rotary 
International, 2020-21 

covid 19

A B R I L  2 0 2 0  |  P O R T U G A L  R O T Á R I O  2 1



2 2  P O R T U G A L  R O T Á R I O  |  A B R I L  2 0 2 0

UM TEMPO NOVO, A 
MESMA PAIXÃO!

Mara R. Duarte

Governadora 2019-20 (D. 1960)

Abril chega-nos com a certeza de que o mundo se vai 
revelar muito diferente depois de algo a que no habituámos 
a chamar COVID-19… Escrevo estas linhas com o sentimento 
de pertença a uma Organização que, em momentos parti-
cularmente difíceis, não deixa de dizer PRESENTE, mais 
que não seja pelo sinal que dá ao mundo de que, depois da 
tormenta, estaremos cá deste lado para, amarrados na espe-
rança, ajudarmos a reerguer um mundo mais humano e mais 
solidário.

Este momento em que a nossa própria Organização 
decidiu, pela segurança de todos, cancelar o seu evento maior, 
a Convenção Mundial do Rotary de Honolulu, evento este 
que já contava com mais de 20.000 participantes!, deixa-nos 
a mensagem clara de que o nosso caminho de organização 
de pessoas para pessoas deve ir de encontro à essência 
da nosso missão: criar condições de existência onde a terra 
não é fértil, ajudar crianças a nascer em segurança, fornecer 
água potável a quem a não tem, ajudar jovens e crianças a 
irem à escola, fazer desenvolver comunidades, potenciar a 
existência de Bolsas para a Paz para que com este contributo 
possamos ter cidadãos melhor preparados para a resolução 
de conflitos e para a promoção da paz e da compreensão 
mundial…e tantas outras formas de ESTAR num mundo que se 
revela em situações como estas que estamos a viver.

Quero acreditar que, quando o nosso Presidente Mark 
Maloney no início deste ano rotário nos pedia para colocarmos 
as palavras flexibilidade e adaptação na nossa vida diária, 
nunca pensou que estas, hoje, neste tempo novo, fizessem 
tanto sentido…todos percebemos hoje que da nossa casa 
chegamos rapidamente à casa do outro, todos entendemos 
hoje que aquela reunião que precisaríamos de ter quorum para 
decidir temas relevantes da vida do Clube hoje não precisam 
de ser feitas de forma física, todos ficamos clarificados que, 
naqueles dias de frio e de chuva em que é difícil sair de casa 
para ir à reunião de Rotary, que o podemos fazer também a 
partir de casa, todos estamos motivados para ajudar aqueles 
companheiros(as) que, não estando, porventura, tão à vontade 
com as novas tecnologias, também podem ter a oportunidade 
de aprenderem uma forma nova de viver Rotary, todos 
compreendemos que podemos criar uma dinâmica nova de 

acompanhar projectos, fazendo reuniões temáticas e a partir 
de casa, não deixando de dar o apoio e o suporte familiar que 
é necessário ou de terminar alguma actividade profissional 
que se afigura urgente…e podia continuar…

Tudo mudou…a começar pela forma como podemos 
viver Rotary de maneira intensa e abrangente, sem deixarmos 
de ter a mesma paixão. 

O tempo, essa raiz que tem tanto de finito como de 
infinito, vai dar-nos nota brevemente, e com a respon-
sabilidade redobrada de todos nós, que estaremos todos 
juntos para retomar os nossos eventos, as nossas activi-
dades de arrecadação de fundos, os nossos jantares de 
companheirismo… mas esse tempo também nos dá a luz de 
que podemos no futuro dizer PRESENTE sem ser pela forma 
clássica que todos conhecemos. 

Querem saber porquê? Fazemos parte de uma geração 
que foi convocada a olhar para a Organização que escolheu 
abraçar com uma perspectiva diferente…, com aquela flexi-
bilidade e adaptação que teimava em romper e que agora 
repousa de forma natural no nosso quotidiano.

Quero prestar a minha homenagem e reconhecimento 
aos muitos homens e mulheres que lutaram e trabalharam 
para que o nosso legado no mundo pudesse ser aquele que 
hoje nos orgulha. Eles sonharam um Rotary maior do que a 
soma das suas ambições individuais. Estes nossos heróis são 
para mim um exemplo.

Um exemplo de justiça e de tolerância, de que pre-
cisamos hoje mais do que de lições de moral. Um exemplo de 
honestidade de que precisamos hoje mais do que de sermões. 
Um exemplo de liberdade e de respeito devido aos outros, 
de que precisamos hoje mais do que declarações solenes. 
Exemplos de ética, contra a decadência moral e cívica, e sem 
discursos pomposos.

O futuro está nas nossas mãos, o futuro está na orga-
nização que quisermos ajudar a construir, o futuro está 
no momento em que dizemos PRESENTE, o futuro é uma 
responsabilidade comum, mas uma alegria imensa em 
podermos transformar vidas!

Juntos, vamos ligar + pessoas ao Rotary e fazer + Rotary 
nas nossas comunidades!
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DAR ÁGUA À VIDA

 (março de 2020 / Carta mensal do Governador D1970 / 

Recursos Hídricos e Saneamento)

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

* O autor escreve segundo o Novo Acordo (?!) Ortográfico.

Caras Companheiras e Companheiros!

1.  A água, desde sempre, tem estado associada a 
três temas essenciais: fonte de vida, meio de purificação e 
centro de regeneração.

 Na verdade, sem água as sementes não germinam, 
as plantas não crescem, as árvores definham, os animais 
morrem e o homem nem nasce nem sobrevive.

 Na mitologia grega, cada rio é um homem e as deusas 
das águas, as ninfas, ao banharem-se engravidam parindo, 
depois, filhos inumeráveis. Para os cristãos, a água mitiga e é 
fonte de vida: “aquele que beber da água que eu lhe der não 
terá mais sede. (…) a água que eu lhe der tornar-se-á nele fonte 
de água a jorrar em vida eterna” (João, 4). No Corão (86, 6)  o 
homem foi criado “numa água que se difundiu”. Toda a vida 
da terra nasceu das entranhas das águas e para aportamos 
ao mundo dos humanos estagiamos, nove meses, num 
ventre pleno de água. Três quartas partes de um bebé são 
pura água e dois terços do corpo de um adulto são líquidos. 
Talvez por isso a sensação de relaxamento e conforto junto 
aos rios, junto ao mar. Talvez por isso a atração por fontes e 
cachoeiras. Talvez por isso nos acalmem as ondas beijando 
o areal. Imersos, regressamos à leveza e à paz do útero 
materno.

 Mas as águas são também purificação e regeneração. 
Para os católicos o dilúvio corrigiu os desvios do homem e 
no batismo a água purifica e conforta o corpo. Para o Islão 
a água é “fundamental no cumprimento [dos seus] rituais 
religiosos” pela sua importância na limpeza e na higiene. 
Na entrada das mesquitas há sempre um tanque de água 
para que os fiéis se lavem antes da oração. Para os Indús, 
o ganges é sagrado e nele se banham para se purificarem 
e renascerem, homens novos. À entrada das igrejas, a pia 
da água benta serve para nos aspergirmos e assim nos 
aproximarmos do altar, lavados, purificados, regenerados.

2. Há dias, aquando da minha participação no FORUM 
IBÉRICO de Rotary, em Salamanca, um Compº. amigo do 
Algarve desabafava: “a Espanha transvasa o tejo para regiões 
carentes e Portugal não é capaz de transvasar alguma água 
do norte para o sul onde seca e o deserto nos ameaçam.” 

 Por desabafos semelhantes, os conflitos pela posse da 
água são antigos, mesmo ao nível mais familiar, das aldeias. 
Recordo vários homens da minha infância que se mataram 
pela disputa das poças de águas de regadio.

Internacionalmente, “O primeiro conflito envolvendo o 
uso da água que se tem notícia ocorreu há cerca de 4.500 
anos e envolveu duas cidades-estados da Mesopotâmia: 
Umma e Lagash, que disputavam áreas que abrangiam 
os rios Tigre e Eufrates para irrigação. Esses mesmos rios 
protagonizam, nos últimos tempos, uma tensão que também 
pode transformar-se em um conflito entre Turquia, Iraque 
e Síria, uma vez que as suas nascentes se encontram no 
território turco e o abastecimento é realizado para os três 
países”. Aliás, este nosso século promete ser o século dos 
conflitos internacionais pela posse da água.

Em face desta emergência, não podemos ignorar o 
desafio que nos é colocado diariamente, pelo que sugiro 
aos clubes que realizem eventos que

• promovam não só um sábio consumo da água como 
ainda comportamentos não poluidores através de palestras, 
caminhadas junto aos rios e ribeiros, limpeza de praias e 
margens fluviais, construção de jardins com vegetação 
pouco exigente em rega, parcimoniosa lavagem de carros e 
quintais, sessões públicas de poesia sobre a água / os rios 
/ os mares; 

• instituam prémios para os melhores ensaios ou contos 
ou pinturas ou poesias sobre uma qualquer dimensão da 
água. 

E privilegiem os jovens nesta campanha que tem de 
ser de todos nós … que “Vemos, ouvimos e lemos, / Não 
podemos ignorar!”.

Um abraço.

Meadela, 01/03/2020
José Luis Carvalhido da Ponte
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GENTE DE ACÇÃO POR TODO O MUNDO

REPÚBLICA CHECA

ARGENTINA

ITÁLIA

ÍNDIA

Mais de 15 
milhões de 
pessoas par-
ticipam todas 
as semanas 
em aulas de 
“fitness” de 
Zumba em 
186 diferentes 
países.

ESTADOS UNIDOS

O que começou por um sim-
ples pedido feito por uma mãe 
para que lhe fosse arranjada 
uma cadeira-de-rodas de to-
do-o-terreno da qual precisava 
a filha com espinha bífida aca-
bou por se tornar numa inicia-
tiva que alastrou a vários liceus 
da Geórgia. Em Fevereiro de 
2019, o Interact Club do Liceu 
de Etowah, de Woodstock, que 
está especialmente interes-
sado na robótica, fez entrega 
da sua primeira cadeira-de-ro-
das  mecanizada, criada com a 
ajuda da “Go Baby Go”, um pro-
jecto de mobilidade da  Univer-
sidade de Delaware. O Interact 
Clube em breve se viu so- 
licitado para fornecer mais  
equipamentos destes. Moti-
vado por esta reacção, o Clube 
formou a “Interact First Allian-
ce”, um consórcio com outros 
Interact Clubes em Canton, 
Cobb-Leste, Tucker e Wood-
stock dedicada a fomentar o 
interesse dos estudantes em 
projectos de ciência e de tec-
nologia.

ARGENTINA

Sob a orientação de instrutores 
profissionais recrutados pelo 
Rotary Club de Campana, cerca 
de 300 entusiastas da “Zumba” 
começaram a dar os primeiros 
passos na acção de angaria-
ção de fundos para respostas 
rápidas em casos de emergên-
cia. Logo no início, em Maio de 
2019, recolheu parte dos 3.000 
dólares necessários para a aqui-
sição de uma máquina de filmar 
térmica que entregou aos bom-
beiros voluntários da sua  co-
munidade para o com-bate aos 
fogos florestais, diz o Presidente 
do Clube, Walter Waisman. Esta 
dança, de sabor latino, funcio-
nou sendo as aulas respectivas 
dadas no ginásio duma escola, 
e ela injectou energia no Clube, 
então a celebrar o seu 80º  ani-
versário. Nos últimos anos, 
os projectos financiados pelo 
Clube traduziram-se em cria-
ção de Bolsas de Estudo para 
estudantes liceais, aquisição de  
equipamentos agrícolas para 
uma escola agrícola e a forma-
ção de um banco de óculos.

ITÁLIA

Desde 2012 que o Rotary Club 
de Fermo tem vindo a ajudar 
os ocupantes da zona envol-
vente da prisão de modo a que 
tenham voz. O Clube equipou 
a prisão com computadores 
e assegura sessões de orien-
tação profissional de modo a 
ajudar os presos a editarem 
uma “newsletter”, a Altra Chia-
ve News, nome que se pode 
traduzir por “Notícias da Outra 
Chave”. Angelica Malvatani, 
que é membro do Clube e jor-
nalista, visita a prisão de Fermo 
todas as semanas para trabal-
har com os presos e ajudá-los 
a escrever novos artigos e edi-
toriais e a fazer o “design” da 
publicação, que sai impressa 
em centenas de exemplares 
por quadrimestre. -“Graças a 
esta “newsletter” eles sentem-
se mais responsáveis nas suas 
opções e procuram agradar 
aos outros através daquilo que 
fazem: homens, pais, filhos, ir-
mãos, qualquer pessoa”. - as-
sim diz Malvatani.

ESTADOS UNIDOS
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O mau tempo, 

quanto a 

chuvadas tor-

renciais, mata 

todos os dias 

cinco pessoas 

na Índia.
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REPÚBLICA CHECA

Em Maio de 2019, muitos es-
pectadores havia ao longo 
das margens do Rio Vltava 
na altura em que 27 equipas 
ali disputavam a 10ª Corrida 
Solidária “Dragon Boat”. Esta 
competição, patrocinada pelo 
Rotary Club de Praga-Interna-
tional, permitiu a angariação de 
fundos da ordem dos 25.000 
dólares que beneficiaram três 
Instituições: a “Život 90”, uma 
Organização que apoia pessoas 
idosas; a “Nadace Naše dítě”, 
que ajuda crianças abusadas e 
crianças com deficiências; e a 
“Výbor dobré vůle”, que auxilia 
pessoas deficientes motoras. 
Equipas de 17 pessoas, com 16 
remadores e um tambor para 
marcar o ritmo das remadas, 

faziam a corrida o mais 
rápido que lhes era possível 
e provocavam uma pequena 
bonomia Boémia, esclarece 
Christian Noll, um dos mem-
bros do Clube que ajudou 
a organizar o evento com o 
apoio da Associação Checa 
“Dragon Boat”. As equipas fo-
ram formadas por empresas, 
clubes, outras organizações 
e amigos. – “Quanto a quem 
saiu vencedor? Claro que as 
IPSS beneficiárias ganharam 
na medida em que receberam 
alguns milhares de coroas 
checas em doações. E também 
ganhou o Rotary Club de Praha-
Staré Město”. – diz o membro 
do Praga-International, Josef 
Simpartl. A corrida de 2020 está 
agendada para 23 de Maio.

ÍNDIA

Após chuvas torrenciais que 
caíram em Agosto de 2018 
e provocaram enxurradas e 
deslizamentos de terras, Ro-
tários de vários dos Clubes 
do sudeste da Índia, Distrito 
3181, e mesmo doutras partes 
do mundo, afadigaram-se em 
acções de angariação de fun-
dos para valerem às vítimas 
causadas. Ali por Junho de 
2019, a Comissão de Recons-
trução “Kodagu” criada para 
o efeito ultimou a construção 
de 25 casas, cada uma com o 
valor de mais de 7.000 dólares. 
Estas casas foram inaugura-
das pelo Presidente do R.I. 
2011-12, Kalyan Banerjee, que 
fora um dos maiores apoiantes 
deste projecto. Os beneficiári-
os foram seleccionados com 
a colaboração da “Habitat for 
Humanity India”, entidade que 
também colaborou na ajuda à 
coordenação das obras. Outras 
25 casas foram entregues aos 
seus novos donos em Março 
último.

A 10ª Corrida Solidária “Dragon Boat” permitiu 
angariar 25.000 dólares para beneficiar três 
instituições.
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CANCELADA A CONVENÇÃO DO 
ROTARY INTERNATIONAL DE 2020

Em face da gravidade dos efeitos da pandemia do "covid-19" ("coronavírus"), e da imprevisibili-

dade da sua duração e consequências a todos os níveis, o Conselho Director do R.I. cancelou a 

Convenção que estava agendada para Honolulu e se realizaria no próximo mês de Junho. Em toda a 

história, já antiga, do Rotary, esta é a primeira vez que uma tal decisão é tomada pelo "Board".

O EDITOR

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

Rotários ……………………………… 1.216.748

Rotárias (incluídas 

no número geral) ……………… 278.220

Rotary Clubes ………………………  36.077

Países e Regiões com Rotary … 218

Distritos Rotários ………………………… 530

Interactistas ……………………………332.810

Interact Clubes  ………………………14.477

Países e Regiões com ITC  ……… 160 

Rotaractistas  ………………………… 173.345

Rotaract Clubes ………………………10.456

Países e Regiões com RTC ……… 185

NRDC ………………………………………… 10.979

Voluntários nos NRDC  ………215.260

Países e Regiões com NRDC  ……95
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INOVAR É PRECISO… 
         E IMPÕE-SE!

Que está a fazer o seu Clube para se “reinventar”? Consulte rotary.org/flexibility.  Para troca de 
ideias connosco envie um “email” para <club.innovations@rotary.org>.
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LINHAS MESTRAS: os habitantes de Leawood, localidade que é um 
subúrbio com cerca de  35.000 almas, com tendência a crescer, no 
sudoeste de Kansas City, no Missouri, caracterizam-se por constituirem 
um lugar onde os vizinhos se entreajudam. Este espírito tem presidido 
desde sempre nos membros do Rotary Club de Leawood, notáveis 
pela sua dedicação que já conta 15 anos ao acompanhamento dos 
estudantes que frequentam uma escola paroquial de Kansas City, no 
Kansas. Há três anos o Clube vem evoluindo de um patamar de clube 
meramente administrativo para se centrar mais no trabalho voluntário, 
uma estratégia que realmente revigorou todo o grupo.

ONDE RESIDE A INOVAÇÃO: O Clube introduziu o serviço e a admis-
são de membros-casais, e fez uma redução no encargo das quotiza-
ções. Os Rotários manifestaram a sua presença na cidade realizando 
uma corrida anual, pedestre, de 5 kms, bastante divertida; também re-
alizaram plantios de árvores, delinearam um trilho e foram marcando 
presença em reuniões duma Câmara de Comércio. 85% dos membros 
do Clube participaram em pelo menos um projecto de serviço no ano 
passado.

Clube admitido em R.I. em 1995

Quadro social inicial: 53

Quadro social agora: 64

Quando ela perdeu o emprego numa empresa prestadora de ser-
viços financeiros, Amanda Villarreal rejeitou pensar que não servia 
e, em vez disso, viu nesse facto uma nova oportunidade. -“Sempre 
desejei retribuir à comunidade.” – diz, mas nessa altura dispunha de 
pouco tempo. A única questão que se lhe colocava era para onde 
dirigir os seus esforços. – “Andei à procura de organizações locais 
“online”, e a primeira que me surgiu foi o Rotary”. – afirma. Contac-
tou, então, com Chuck Udell, que nessa altura era o Presidente do 
Rotary Club de Leawood, que logo a convidou a ir a uma reunião.

 -“Foram extremamente acolhedores”.  – recorda. -“Não senti ne-
nhuma reserva. A média de idades é, provavelmente, de 60 anos, 
e eu sou uma mulher latina nos meus 30.” Mau grado termos dife-
rentes origens, diz, “senti-me confortável. Trata-se de um grupo 
divertido”. O facto de ser um clube de acessível quotização torna 
a adesão a ele mais maleável, sobretudo numa altura em que Vil-
larreal estava a mudar de emprego.

 O Clube estabeleceu regras claras e detalhadas para admis-
são nele; os seus membros têm menos obrigações que o usual. 
-“Exigimos que todos venham a pelo menos dois eventos por 
quadrimestre. Tanto poderá ser a uma reunião do Clube, como a 
um projecto do Clube de carácter social ou de serviço.”  – observa 
Rick Robinson, o actual Presidente. – “Também lhes pedimos que 
prestem pelo menos 20 horas de serviço por ano”.

A iniciativa principal do Clube – a orientação dos estudantes do 
Liceu “Bishop Ward”, de Kansas City, no Kansas – foi especialmente 
importante para Villarreal. -“Mais de 70% dos estudantes deste es-
tabelecimento católico são hispânicos.”  – afirma. -“Boa parte deles 

O SERVIÇO EM CRESCENDO

ou é de imigrantes ou de filhos de imigrantes. O que os Rotários 
tentam fazer é orientá-los devidamente para poderem ascender 
ao ensino superior. 

-“Isto diz-me muito porque, no fundo, fui como um desses miú-
dos.” – salienta Villarreal, cuja família imigrou para os Estados Uni-
dos a partir do México quando ela contava apenas cinco anos. – 
“Sinto que os posso orientar e, igualmente e na minha perspectiva, 
orientar o Rotary Clube. Ví ambas as faces da mesma moeda. Foi 
aqui que vi uma oportunidade”. 

 Porque esta nova maneira de encarar o serviço no Clube tornou 
mais acessível para Villarreal aderir a ele e, acabada de co-fundar 
uma nova empresa, o Clube logo começou por ver aí um modo 
de reter os seus membros, sobretudo os que, doutra sorte, pode-
riam, se calhar, desistir, diz Udell. – 
“Não é apenas uma ferramenta de 
atracção; é também uma ferramenta 
de retenção”.

 O valor da quota é de 55 dólares 
por quadrimestre. São também op-
ção casais, caso em que ele é de 30 
dólares por quadrimestre. Em regra, 
um quadro de pessoas é mais vanta-
joso que casais; os amigos de Rotári-
os, que também funcionam como 
“mentores”, pagam a normal quota 
de 250 dólares por quadrimestre.

-“Os membros do Clube estão de-
cididamente empenhados.”  – afirma 
Villarreal. – “Estão-no tanto e sen-
tem-se de tal modo satisfeitos com isso que querem mesmo retri-
buir. Fizeram-me sentir que é possível fazer tudo quanto se almeja 
fazer. O Clube parece mesmo uma família”.

                                                                         Brad Webber

A partir de cima: A corrida anual 
de 5 kms. constitui um evento 
muito popular dentro de toda a 
comunidade; membros do Clube 
plantam árvores no Parque “Iron-
woods”.
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A MENSAGEM DO PRESIDENTE DO 
CONSELHO DE CURADORES DE THE ROTARY FOUNDATION

Ni hao, Rotários!

É, porventura, o sentimento mais gratificante para 
todos nós o determinado pelo retribuir, e o Rotary pro-
porciona inúmeras oportunidades de o fazermos ofere-
cendo uma doação a favor de The Rotary Foundation. 
Cada Rotário, como cada Clube, poderá escolher o nível 
que melhor lhe quadre de valor a doar à nossa Funda-
ção.

Quando faça uma doação do montante de 100 
dólares ou mais por ano a favor do Fundo Anual, você 
pode tornar-se num Membro Apoiante da Fundação do 
Rotary. Multiplicando essa doação por 10 fá-lo-á tornar-
se Companheiro “Paul Harris” — e todo o que doe 1.000 
dólares ou mais para o Fundo Anual, ou para o Fundo 
“PolioPlus”, poderá ver aprovados Subsídios Globais. 
Desde 1957, já foram subscritos mais de um milhão de 
títulos de Companheiros “Paul Harris”. E sempre que 
algum Rotário ofereça 1.000 dólares ou mais por ano, 
torna-se membro da Sociedade “Paul Harris”. O Rotary 
Club de James River (Richmond), Virginia (EUA), é, ape-
nas, um Clube que atingiu o patamar de 100% dos seus 
membros como elementos da referida Sociedade, e o 
seu Clube bem poderá fazer o mesmo. 

Multipliquemos outra vez por 10. Os Rotários que 
se comprometam a fazer futuras doações do valor de 
10.000 dólares ou mais a favor da Fundação entram 
para membros da Sociedade dos Grandes Doadores. 
Os “Major Donors” são aqueles que já deram 10.000 
dólares ou mais à nossa Fundação. Sinto-me orgulho-
so por termos logrado acrescentar mais 106 “Major 
Donors” em Taiwan na altura do ano do centenário do 
Rotary, excedendo a nossa meta que era de apenas 

100. Juntamente com os mais 103 “Major Donors” que 
se conseguiram no ano seguinte, eles contribuiram com 
mais de 2 milhões de dólares para o Fundo Anual! Estas 
doações assim concretizadas vieram a fazer a diferença 
em muitas comunidades.

A Sociedade “Arch Klumph” engloba os que fizeram 
as maiores doações ao Rotary, de 250.000 dólares ou 
mais, influindo positivamente nas vidas de centenas 
de pessoas, se não mesmo nas de milhares das 
gerações vindouras. Neste mês, saúdo vivamente as 
11 pessoas e casais que foram especialmente visadas 
durante a Assembleia Internacional graças ao facto de 
terem aumentado significativamente a dimensão das 
suas ofertas através da Sociedade. Estes apoiantes 
tão generosos viajaram a partir do Japão, da Nigéria, 
de Taiwan e dos Estados Unidos para assinalarem a 
respectiva filantropia.

Agora, imagine o que poderá fazer o seu Clube, 
que contributo você poderá dar, que legado gostaria 
de deixar, e defina o nível de doação que possa ser por 
si aceite suportar. Qualquer que seja a sua escolha, seja 
qual seja a meta definida pelo seu Clube, lembre-se 
que aquilo que hoje der irá ajudar o Rotary e muitas co-
munidades que serviços neste ano, no próximo e mes-
mo para lá dele, e através de maneiras tais que jamais 
as conheceremos.

Gary C.K. Huang

Presidente do CC de The Rotary Foundation
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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

OS DISTINGUIDOS COM O PRÉMIO  “THE 
ONE” - INTERNATIONAL HUMANITARIAN 
2020

No próximo dia 28 de Maio, em Hong Kong, irão ser pro-
clamados os laureados, em todo o mundo, com o Pré-
mio “THE ONE”, na sua edição de 2020.
Eles são:

SUBASINI MISTRY, da Ín-
dia. A sua acção foi essen-
cial para a reabilitação do 
Hospital “Humanity”, de 
Santigachi, situado numa 
das mais longínquas re-
giões de Sundarbans. Gra-
ças à sua acção, esta uni-
dade hospitalar triplicou 
de capacidade e dispõe 

agora de mais 25 camas bem equipadas, de maquinaria 
moderna e equipamento que o dota de energia solar 
uma vez que não existe distribuição de electricidade na 
área. Este passou a ser um verdadeiro hospital e único 
ali.

BÁRBARA HOFFMAN, Mo-
çambique. Em Dezembro, 
Bárbara aplicou do seu 
bolso 6.000 dólares para 
o socorro das vítimas do 
Ciclone IDAI que devas-
tou cerca de 90% da pro-
víncia da Beira, e obteve 
a ajuda do Fundo de Aju-

das de Emergência para fornecimento de géneros ali-
mentícios, artigos de higiene e outros bens de primeira 
necessidade para valer a centenas de crianças e suas 
famílias da região. Mais informação sobre a acção que 
vem sendo levada a cabo por Bárbara Hoffman pode 
ser obtida consultando ASEM Mozambique.

NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Assinalado em 8 de Mar-
ço, colocou em evidên-
cia mulheres que fizeram 
a diferença no mundo.

Uma destas é Dorota 
Wcisla, que fundou o Ro-
tary Club de Elblag-Cen-
tro cujo quadro social é 
constituído somente por 
mulheres profissionais e 
opera na Polónia.

Dorota, jornalista de pro-
fissão, já tinha sido mem-
bro doutra organização 
de serviço que, porém, a não satisfizera. Veio, por isso, 
a criar o referido Clube em 2015. O seu Clube tem es-
tabelecido diversas parcerias com IPSS num trabalho 
que, sobretudo, tem por escopo ajudar pessoas idosas 
que vivem com carências. Isto sem esquecer o apoio a 
orfanatos, escolas para crianças com necessidades es-
peciais e centros de educação.

Dorota é também a Editora-Chefe da Revista “Rotary 
Polska”, da rede Rotary Global Media. 
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      SERVIÇOSINTERNACIONAISpelos

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?

CIP PORTUGAL/FRANÇA 

Vai realizar-se a Assembleia Plenária esta CIP, que de-
correrá de 22 a 24 de Maio, em La Rochelle e sob a or-
ganização do Rotary Club de La Rochelle Atlantique. 
O principal responsável pela organização do evento é o 
Compº. Gérald Jézéquel.

O programa, deveras aliciante, além de ter lugar numa 
belíssima cidade costeira francesa, quanto reconheci-
damente é La Rochelle, contempla agradáveis momen-
tos turísticos e de companheirismo, como visita ao mer-
cado, um piquenique na zona portuária e um passeio 
marítimo com visitas ao Forte “Boyard” e às Ilhas d’Aix e 
ao Aquário. Será no dia 23 a reunião rotária da Assem-
bleia Plenária na qual, e além do mais, está prevista a 
assinatura do Protocolo de Geminação entre os Rotary 
Clubes de La Rochelle Atlantic e de Vila Nova de Gaia.

 As inscrições podem ser desde já feitas e têm um custo 
de € 200,00 por pessoa, no qual se não incluem as des-
pesas de transporte e de alojamento.

CIP PORTUGAL/PALOPS   

Através da sua notável iniciativa da III GALA DA MÚSICA, 
que se realizou com grande sucesso em Março, o Rotary 
Club de Vila Nova de Gaia, além de proporcionar exce-
lente visibilidade rotária e apreço pela cultura musical, 
angariou fundos que foram apoiar o projecto distrital de 
criação de um infantário em Cacheu, na Guimé-Bissau.
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Partilhe connosco as novas ideias do 
seu clube enviando  Email para

club.innovations@rotary.org.

Reinvente a nossa roda
O que tem feito o seu clube?  Todos os 
meses, The Rotarian  mostra:
• NOVOS  MODELOS ASSOCIATIVOS
• MODOS DE INTERAGIR COM A

COMUNIDADE
• IDEIAS E PROJECTOS
• ANGARIAÇÃO DE FUNDOS 
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