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mensagem do Presidente 
do Rotary International

CONTEÚDO

Na capa: É assim que queremos 
deixar a natureza às Novas 
Gerações?!

Começou há 40 anos a minha 
jornada rotária, quando entrei para 
o Rotary Club de Decatur, no Ala-
bama, tinha, então 25 anos, e isso 
proporcionou à minha família e a mim mesmo muitos 
momentos inesquecíveis. Contudo, nada disso teve 
o sortilégio de me preparar para me conectar com o 
mundo quanto o ser Presidente do Rotary International. 
A minha ca-minhada individual no Rotary veio a tornar-se 
num Rotary compartilhado com cada um de vós.

Todas as pessoas verdadeiramente incríveis com 
quem Gay e eu nos encontrámos ao longo deste ano — 
Rotários, Rotaractistas e da família do Rotary em geral — 
serão uma inspiração para o resto das nossas vidas. Visi-
támos Clubes e projectos desde no Uruguai à Ucrânia, 
da Nigéria à Nova Zelândia, e mais além. Tivemos o privi-
légio de viajar por todo o globo, circumnavegando-o por 
duas vezes  e regressando e retornando entre os hemis-
férios norte e sul. Em cada país e em cada paragem ad-
mirámos a magia rotária própria de cada um. Enquanto 
no Zimbabwe, em Março, participámos numa acção de 
formação profissional médica com Rotários da Índia, as-
segurando saúde, esperança e vida própria a milhares 
que ali vieram à procura de tratamento. Também senti-
mos a energia de mais de 300 jovens no Simpósio Ro-
tário da Juventude de Harare. Que entusiasmo não senti 
junto daqueles jovens!

Este ano rotário lançou o nosso novo Plano de Acção, 
e estou confiante em que cada Clube irá agora pô-lo em 
prática. E, na verdade, tenho-me sentido impulsionado 
por ver os esforços de muitos no sentido de atenderem 
às prioridades que defini para este ano: o envolvimento 
das famílias, desvendar oportunidades de liderança para 
todas as idades, a recordação da nossa história com as 
Nações Unidas no seu 75º aniversário, e, mais que tudo 
isso, o crescimento do Rotary. 

 À medida que a COVID-19 se espalha por todas as 
partes do mundo, vemo-nos caídos num mundo trans- 
formado. Fomos obrigados a contactar uns com os ou- 
tros de maneiras que jamais tínhamos admitido, num 
teste às nossas capacidadeds de adaptação. Tivemos de 
tomar difíceis decisões, como foram as do cancelamen-
to de reuniões de clube, de Conferências de Distrito, de 
Conferências Presidencais e, a que mais nos custou, a 
Convenção de 2020 do Rotary International prevista para 
Honolulu. Todos nós estamos a agir pelo bem do inte-
resse público e da saúde de todos antes de tudo, mesmo 
com o custo das perdas de reuniões, eventos e experiên-
cias que, ao longo de anos, tinham sido planeadas. 

Relançando 
um olhar para a 
Convenção do 
Rotary de Ho-

nolulu, alguma coisa aprendemos quanto ao espírito 
de aloha. Os nossos Amigos e Companheiros do Havai 
mostraram-nos que aloha significa cuidado recíproco e 
afecto. Transmite calor humano e carinho sem qualquer 
expectativa de algo receber em troca. O espírito do aloha 
aplica-se em qualquer parte do mundo em que vivamos. 
Como Rotários, como Rotaractistas, ou como membros 
em geral da família do Rotary, estamos ligados uns aos 
outros, e tal como o aloha foi para mim definido: A nossa 
recíproca e comum conexão baseia-se  no respeito mú-
tuo, seja pelas nossas diferenças, seja pelas apreciações 
que façamos de quanto temos em comum. Comunidade 
constitui o somatório dos indivíduos — os individuos que 
se preocupam com os outros, que cuidam deles, compar-
tilham e assumem responsabilidades pelo bem deles. 

Como pude constatar, os membros da comunidade 
rotária estão a actuar no sentido de defender a humani-
dade da pandemia do “coronavirus”, e nisso eu vi o aloha 
do Rotary. Somos de facto pessoas de acção. Todos os 
dias, mas especialmente durante a ocorrência da pan-
demia, a comunidade do Rotary evidenciou o seu espírito 
de aloha. É um dom que deve ser partilhado e cada um 
de nós é a expressão desta dádiva do Rotary. Gay e eu 
próprio temo-nos sentido maravilhados, inspirados e 
pequenos perante quanto todos vós tendes feito como 
família do Rotary.

Verdadeiramente, devo dizer que a derradeira parte 
do nosso ano rotário foi de transformação. Descobrimos 
novas maneiras de melhorar as vidas dos outros, novos 
caminhos para seguir adiante. E, juntos, continuaremos a 
fazer o Rotary crescer de maneira a que a nossa dádiva 
de Rotary cresça também nas nossas comunidades lo-
cais e globais. 

Gay e eu iremos sempre guardar nos nossos cora-
ções e com muito carinho o nosso ano passado convos-
co, a nossa jornada convosco partilhada, na medida em 
que Rotary Conecta o Mundo!

 Mark Daniel Maloney

Presidente do Rotary International

Vá a riconvention.org para ter mais informação sobre os eventos da Convenção Virtual 
de 2020 do Rotary que se realiza em Junho.
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“À medida que a COVID-19 alastra por todo o 
globo, vamo-nos achando num mundo transfor-
mado. Temos sido obrigados a conectar-nos por 
meios que jamais imaginaríamos, desafiando a 
nossa capacidade de adaptação.”

 3.   Mensagem do  
Presidente do Rotary  
International

 4.  Rotary International

 5.  Um Ponto de Vista

 7. Rotary em Portugal

 13.  As Respostas do Rotary 
Face à  “Covid-19”

 14. Os Clubes dos Jovens
   Pelos Serviços 

Internacionais

 15.  O Rotary Perante a 
Pandemia da “Covid-19”

 20.  Obrigada!

 21. Novas Gerações

 22. Sinta a Energia

 23. Tribuna Livre

 24. Vida Interna da A.P.R.

 25.  A Mensagem do 
Presidente do Conselho 
de Curadores da The 
Rotary Foundation

 26.  A Sociedade “Arch 
Klumph” mais que algo de 
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27. Rotary Foundation
  Caminhada Galopante

28.  Gente de Acção ao Redor 
do Mundo

30. Delegados
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Rotary International
DIRIGENTES DE CÚPULA 

2019-20 DO 
ROTARY INTERNATIONAL

Presidente
Mark Daniel 
Maloney
Rotary Club de 
Decatur, Alabama 
(EUA)

Presidente Eleito
Holger Knaack
Rotary Club 
de Herzogtum 
Lauenburg-Mölin 
(Alemanha)

Vice-Presidente
Olayinka Hakeem 
Babalola
Rotary Club de 
Trans Amadi 
(Nigéria)

Tesoureiro
David D. Stovall
Rotary Club de 
Hall County, 
Geórgia (EUA)

Directores
Francesco Arezzo
Rotary Club de 
Ragusa (Itália)

Tony (James 
Anthony) Black
Rotary Club de 
Dunoon (Escócia)

Jeffry Cadorette
Rotary Club de 
Media, Pensilvâ-
nia (EUA)

Mário César Mar-
tins de Camargo
Rotary Club de 
Santo André 
(Brasil)

Lawrence A. 
Dimmitt
Rotary Club de 
Topeka, Kansas 
(EUA)

Rafael M. Garcia III
Rotary Club de 
Pasig (Filipinas)

Jan Lucas Ket
Rotary Club de 
Purmerend (Ho-
landa)

Kyun Kim
Rotary Club de 
Busan-Dongrae 
(Coreia do Sul)

Floyd A. Lancia
Rotary Club de 
Anthony Wayne 
(Fort Wayne), 
Indiana (EUA)

Akira Miki
Rotary Club de 
Himeji (Japão)

Barat S. Pandya
Rotary Club de 
Borivli (Índia)

Kamal Sanghvi
Rotary Club de 
Dhanbad (Índia)

Johrita Solari
Rotary Club de 
Anaheim, Califór-
nia (EUA)

Stephanie A. 
Urchick
Rotary Club de 
McMurray, Pensil-
vânia (EUA)

Piotr Wygnanczuk
Rotary Club de 
Gdynia (Polónia)

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

O UNIVERSO DO ROTARY

Com dados reportados ao passado mês de Maio o “panorama rotário” era assim:

Rotários ……………………………………………………1,217,616

Rotárias (incluídas no  
número geral) …………………………………… 278.220
Rotary Clubes ………………………………………  36.158
Países e Regiões com Rotary ……… 218
Distritos Rotários ………………………………………… 530
Interactistas ……………………………………………337,502

Interact Clubes  ……………………………………… 14,674

Países e Regiões com ITC  ……………… 160 
Rotaractistas  ………………………………………… 174,585

Rotaract Clubes …………………………………… 10,529

Países e Regiões com RTC ……………… 178
NRDC ……………………………………………………………… 11,025

Voluntários nos NRDC  ……………… 215.260
Países e Regiões com NRDC  ……… 103
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EM TEMPOS DO DIGITAL
Devido à ocorrência da pandemia 

causada pelo “coronavírus” a realização 
de actividades que, dantes, se faziam 
com presenças físicas ficou absoluta-
mente comprometida e um pouco por 
toda a parte foi imposto o confinamento 
em casa. Daí o incremento do recurso aos 
meios digitais, meios que permitem os 
contactos mas sem ajuntamentos sociais 
a que era nosso costume assistir.

Acompanhando o evoluir da situação, 
o Rotary, o nosso sempre adaptável Movi-
mento, criou o https://learn.rotary.org/
members/learn/dashboard/channel/73. 

Recorrendo a ele, o leitor irá poder obter, 
pelo menos:

6 dicas úteis para a realização de reuniões 
virtuais

8 ferramentas para a realização de re-
uniões “online”

5 dicas para fazer video-chamadas

Esclarecimento acerca do “Googl Han-
gouts”

Um guia para realização de reuniões via 
“Zoom”

Dicas para reuniões distritais ou reuniões 
de clube

Um guia para realização de eventos pelo 
“You Tube”.

Evolua e acompanhe as novas realidades!

ROTARY VIRTUAL CONVENTION
Como informámos na anterior edição, 

a pandemia do novo “coronavírus” acabou 
por impor o cancelamento da Convenção 
de 2020 do R.I. que se encontrava agen-
dada para Honolulu, no Havai.

Em sua substituição, realiza-se neste 
mês, de 20 a 26, a Convenção sob o for-
mato digital. Veja como é em <riconven-
tion.org>.

Pode ainda acompanhar desenvolvi-
mentos na Facebook Event page.

Ou vá a https://rotarycloud.box.com/
idsda8anpuptnot6dptr0yvdxtd8gowj.

MAIS UMA RECONVERSÃO PARA 
RESPOSTA

Membro do Rotary 
Club de Sever do Vou-
ga, o Compº. António 
José Ferraz é renoma-
do empresário indus-
trial com a sua em-
presa “Lusoverniz”. 
Pois, em face da pandemia 
da “covid-19”, e consciente de que im-
portava, e muito, fabricar equipamentos 
e outros bens para protecção individual 
contra o vírus, reconverteu a actividade 
de modo a, também, produzir viseiras, 
máscaras, produtos desinfectantes e gel 
com teor alcoólico em embalagens de 5 
e de 1 litro. E colocou-os em distribuição 
nas zonas de Paredes, Sever do Vouga e 
Leiria.
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Quem quiser saber como surgiu e se 
veio a afirmar a ideia de termos um PORTU-
GAL ROTÁRIO terá de recuar até aos idos da 
primeira metade do Séc. XX, para ser mais ex-
acto a  Junho de 1936, ou seja há uns bons 84 
anos. Nessa época já bem recuada o Rotary 
Club de Lisboa tinha dois expoentes de tomo: 
um Boletim mensal de excelente qualidade 
e um Secretário do melhor que alguma vez 
se achou em Portugal, o Compº. J. Cruz Filipe, 
um Rotário raro de encontrar.

Foi dele que, em 1935, saiu a ideia de se 
editar uma Revista nacional rotária, a princípio 
até como separata do Boletim do Clube. O 
nome sugerido foi, justamente, o de PORTU-
GAL ROTÁRIO. E a sua primeira edição apa-
receu, assim um pouco rocambolescamente, 
na Curia, justamente no mês de Junho do ano 
seguinte, com abundantes páginas de anún-
cios publicitários, afora o resto.

Houve depois outras edições, se bem 
que mais modestas e com irregular periodi-
cidade. Mas a coisa era para continuar não 
viesse a acontecer poucos anos após que o 
Clube de Lisboa viesse a ter um presidente 
insensato que tratou mal o Compº. Cruz Filipe, 
verdadeira sandice, a ponto de ele ter aban-
donado o clube e o Rotary. Terminou, assim, 
ingloriamente, uma iniciativa que saíra dele 
pois não houve, também quem avançasse 
para pegar, assim de repente, no “dossier”.

Viveram-se muitos anos sem a “nossa” 
Revista. Mas o certo era que tal falência inco-
modava muitos Companheiros. Chegou-se ao 
ano rotário de 1981-82, no qual a governadoria 
do Distrito 196 de então, o Compº. Mário Luís 
Mendes, notável médico e professor cate-
drático de Medicina pertencente ao Rotary 
Club de Coimbra, como muitos inconformado 
com aquele estado de coisas, decidiu relan-
çar PORTUGAL ROTÁRIO. Só que se serviu 
de um esquema que não tinha bases de sus-
tentabilidade adequadas. Algumas (poucas) 
edições ainda houve, sem critério credível e 
até de diversos tamanhos no que tangeu a 

número de páginas. Verificaram-se soluções 
de continuidade e o projecto morreu com o 
fim desse ano rotário. Tudo voltou, pois, a cair 
na … ausência de Revista.

Em 1983 deu-se o redistritamento: sur-
giram o novo Distrito 196 e o 197. Eram Gover-
nadores os Compºs. António Russel (D. 196, 
membro do Rotary Club de Lisboa-Norte) e 
Nuno António Paour Argel de Melo (D. 197, 
então ainda do Rotary Club de S. João da 
Madeira). Meia dúzia de anos depois Rotary 
International tornou-os em 1960 e 1970, con-
forme foi feito em todo o mundo: acrescen-
tou-se o 0.

Ambos os Governadores se puseram de 
acordo em que, mormente considerando a 
“divisão” do País em dois Distritos, se relan-
çasse PORTUGAL ROTÁRIO, iam, pois decor-
ridos cerca de 47 anos desde aquele inol-
vidável Junho de 1936.  Argel de Melo, com 
a concordância de Russel, chamou a si o pro-
jecto e arregimentou para “a empreitada” o 
Compº. Octávio Lixa Filgueiras, que tinha sido 
Governador do então D. 176 (1968-69), ano 
em que estava no Rotary Club do Porto, um 
notabilíssimo académico e autoridade mun-
dial em arquitectura naval. Agora era membro 
do Rotary Club de Castelo de Paiva. Aliciou ai-
nda outros no número dos quais o autor des-
tas linhas. E “meteu as mãos na massa...”

Tendo como Director Octávio Filgueiras 
e como Editor o Nuno Argel de Melo, é em 
Março de 1984, na oportunidade da realiza-
ção, em Viseu, da primeira Conferência do 
Distrito 197, que, com enorme alacridade, veio 
a ser apresentada a primeira edição da bimes-
tral PORTUGAL ROTÁRIO, aliás de excelente 
conteúdo e vistoso rosto. Ainda cheirava a 
tinta e o seu solene surgimento foi vibrante-
mente aplaudido por todos. Iniciava-se, pois, 
a terceira tentativa no sentido de os Rotários 
Portugueses terem a “sua” Revista nacional.

A partir daí a Revista nunca mais teve 
interrupções de publicação. Por anos mui-
tos continuou a ser bimestral e, depois, pas-
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sou a mestral, com é ainda agora. Era rica de conteúdos e 
não havia quem não apreciasse, e sobremaneira, os textos 
doutrinários saídos do pensamento de Octávio Filgueiras e 
de Nuno Argel de Melo. O Conselho Director do RI analisa-
va-a à minúcia e, rendido, acabou a breve prazo por con-
ferir-lhe a categoria de Revista Regional Oficial do Rotary, 
um estatuto que passou a vigorar em Janeiro de 1987 e se 
mantém.

Argel de Melo, porém, padecia de insuficiência renal 
séria, uma doença que o veio a vitimar em Dezembro de 
1993. Uma perda gravíssima de um valor rotário do melhor 
quilate. Nessa altura, e em seus 
habituais papeis que eram os 
usados nos computadores co-
evos, tinha já adiantada a edição 
de Janeiro/Fevereiro de 1994. O 
Director Octávio Lixa Filgueiras 
entendeu que deveria ser eu a desempenhar a função de 
Editor. Tive de aceitar e assumi o cargo em Janeiro de 1994. 
Vão, por consequência, volvidos mais de 26 anos. Creio que 
menos de um ano depois ocorre o passamento de Octávio 
L. Filgueiras e foi-me cometido ser também Director da Re-
vista. 

Tudo isto foi sufragado pela Direcção da Associação 
Portugal Rotário que tinha sido criada em Fátima ainda em 
vida de Argel de Melo, entidade proprietária e gestora finan-
ceira da Revista.

Em mais de um quarto de século é evidente que não 
esteve, de modo algum, parado o mundo. Métodos de traba-
lho, maneiras de contactar, a concepção duma publicação, 
o “digital” foram intervindo aceleradamente e, convenha-
mos, eu não era propriamente da área jornalística. Mas fiz 
algum esforço para acompanhar e me ir “aggiornando”. Não 
por mérito próprio se não porque de muitos recebi encora-
jamento e conselho, além doutros “empurrões” e ajudas.

Recordo Rotários que apoiaram, cá e lá fora, e, corren-
do o risco de ser injusto por defeito, evoco figuras como as 
dos Presidentes Paulo Viriato, Stenhammar e mesmo Giay, 
do bom amigo Guido Arzua, e a doce e tão eficiente Coor-
denadora Candy Isaac (não era bonita mas primava por uma 
enorme solicitude e um notável espírito de serviço). E mui-
tos do panorama íncola: Carlos Estorninho, Benigno da Cruz, 
Maurício Pires, Adalberto Moraes, Manuel Cardona, Richard 
Goldshmit, Maia e Costa, José C. Estorninho, e peço licença 
para não continuar, por isso que seria demasiado extensa 
a listagem. Abro, porém, uma excepção para aqui mencio-
nar Zélia Mota, a obreira infatigável da preparação de tão 
numerosas edições que fui assegurando. Sim, porque elas 
foram mais de 240 e sempre na oportunidade certa, o que 
em grossa medida se fica a dever ao labor dela.

Da Direcção da Associação Portugal Rotário sempre 
me foi dado o apoio necessário. Mas nem sempre vi das 
“altas esferas” rotárias nacionais a exacta noção da trans-
cendente importância de termos a PORTUGAL ROTÁRIO e 

como membro da Rotary Global Media. Às vezes há quem 
se não procura envolver a sério e não analisa e estuda o 
Movimento quanto deveria... Tivemos, por exemplo, acções 
de formação distrital cuja programação em lugar algum 
contemplava o “dossier” Revista! Verdadeiramente casos 
de palmatória, convenhamos.

Lá fora, em sucessivos Seminários de Editores, ora 
europeus, ora mundiais, tive o orgulho sincero de notar o 
apreço existente quanto a PORTUGAL ROTÁRIO. A Revista 
chegou mesmo a ser abordada como “case study” designa-
damente quanto à sua qualidade gráfica (sim, porque um 

indiano, ou um coreano, ou mes-
mo um checo, um polaco ou um 
russo, por exemplo, não entram 
no seu conteúdo, o que não 
admira). Estava a ser o decano 
dos Editores e eles até faziam a 

bondade de me escutarem. Mas já estavam passados 26 
anos e o Rotary não é, nem deve ser, isto: é rotação, tem 
de ser mesmo rotação. E senti, de uma vez por todas, que 
estava a ser … um fóssil.

Foi assim que decidi pôr um definitivo ponto final no 
meu encargo de Editor, o que, em devido tempo, transmiti 
ao Presidente da Direcção da APR, a entidade que, ao fim e 
ao cabo, me nomeara, vão decorridos largos anos, para este 
serviço. Um serviço com escolhos, algumas dificuldades e 
incompreensões, por vezes árduo, mas sempre gratificante.

Não me pesa na consciência ter negligenciado o que 
quer que seja. Porfiei por acertar e sem nenhuma intenção 
de a todos agradar: apenas me moveu o bem da Revista e o 
progresso do Rotary, aqui e mesmo lá fora, através das suas 
páginas. Sim, porque PORTUGAL ROTÁRIO  não é apenas 
para um Distrito nem mesmo apenas para o nosso País: ela 
é para todos os Rotários Portugueses e também para os de 
mais um bom punhado doutros dos muitos países da luso-
fonia (só o Brasil está de fora porque tem a sua Revista).    

Esta é, pois, a última edição por que sou responsável. 
Seguir-se-á a entrada em cena, como novo Editor da Re-
vista, o Compº. Francisco Queiroz, membro do Rotary Club 
de Carnaxide, um Rotário de cultura e activo para o efeito 
designado pela Direcção da APR. Do mesmo passo que o 
felicito pela honra conferida, lhe endereço os mais sinceros 
votos de bom trabalho e todo o êxito. Êxito que certamente 
será dele e também de todos. Poderá contar com o que de 
mim porventura careça. E, como eu tive, tem os apoios e 
as disponibilidades quer de D. Zélia, quer da nossa Edito-
ra-Adjunta, a caríssima Compª. Cláudia Oliveira, aliás, uma 
apreciada jornalista profissional.

 Até sempre. Eu irei … andando por aí.

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

 … o Rotary não é, nem deve ser, isto: é rotação, 
tem de ser mesmo rotação. E senti, de uma vez 
por todas, que estava a ser … um fóssil.
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ROTARY PORTUGAL

No universo do Distrito 1960, temos agora dois novos Rotary 
Clubes: o Rotary Club de São Miguel Internacional, que é 
presidido pelo Compº. Bradford Pinckney Majors, e o Rotary 
Club de Tomar-Cidade, cuja presidência cabe ao Compº. José 
António Ribeiro Mendes. 

O Rotary Club de São Miguel Internacional foi admitido 
em R.I. a 6 de Março deste ano. Foi Representante Especial 
da Gov. Mara Duarte para a sua organização a Gov. 2018-19 
(D. 1960), Compª. Ilda Braz. É seu Clube-padrinho o Rotary 
Club de Ponta Delgada e o Clube dispõe de um quadro social 
de 21 membros, sendo 9 do sexo masculino e 12 do feminino. 
Reúne quinzenalmente às 3ªs.-feiras, na primeira, às 12,30 
horas, e na terceira às 18. Vai sempre variando o local onde as 
suas reuniões decorrem. O Clube usa habitualmente a língua 
inglesa. 

O Rotary Club de Tomar-Cidade foi admitido em R.I. em 28 do 
passado mês de Abril e dispõe dum quadro social composto por 
22 elementos, sendo 16 Rotários e 6 Rotárias. Foi Representante 
Especial da Gov. Mara Duarte para a formação deste Clube o 
Gov. 2009-10 (D. 1960), Compº. Mário Rebelo, que é membro 
do Rotary Club de Santarém, Clube que o apadrinhou. O Clube 
realiza as suas reuniões semanais às 4ªs.-feiras, pelas 21,30 horas, 
no Hotel República, sito na Praça da República, em Tomar. 

Numa colaboração com a Fundação Rotária Portuguesa, o Ro-
tary Club de Abrantes enviou para o Hospital de Abrantes e 
para o Serviço de Urgência da Unidade de Cuidados Intensivos 
Permanentes (UCIP) vastas quantidades de botins de borracha e 
de óculos protectores.

O Rotary Club de Arouca ofereceu 4 computadores para estudantes 
que deles careciam, os quais foram designados pelo Município e 
pela IPSS ADRIMAG.

Em parceria com a Junta de Freguesia e a FRP, o Rotary Club de 
Fátima entregou às IPSS locais 1.000 litros de ál cool-gel e elevada 
quantidade de máscaras cirúrgicas, tudo para protecção individual. 
Houve empresas que também deram a sua colaboração: a “Sensia”, 
a Cooperativa de Olivicultores de Fátima e a empresa “Bild”.

Em parceria que estabeleceu com as empresas Construções 
J.J.R. & Filhos, SA, e DIATOSTA-Indústria Alimentar, SA, 
e a Secção do Centro da Ordem dos Médicos, foi possível ao 
Rotary Club de Figueira da Foz dar 135 telemóveis e 150 
cartões de dados que foram distribuídos por 18 Centros de 
Saúde do centro do País.

n  NOVOS CLUBES  n

n  SERVIÇO EM FACE DA PANDEMIA  n
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A Família Rotária de Castelo Branco – Interact, Rotaract e Rotary 
Clubes – ofereceu uma máquina de lavar louça e uma máquina de 
lavar roupa ao Programa de Prevenção e Controle de Infecções e 
de Resistência Antimicrobianos (PPCIRA) da Unidade de Saúde 
Familiar (USL) de Castelo Branco, para ajudar no combate à 
“covid-19” que se desenvolve no Hospital Amato Lusitano, equi-
pamento que está a ser utilizado na higienização dos materiais de 
protecção individual dos profissionais da saúde.

Os Rotary Clubes do Algarve, no seu conjunto, ofereceram 2 
impressoras de 3D para o fabrico de viseiras.

Mais de duas centenas de viseiras ofereceu às IPSS da sua co-
munidade o Rotary Club de Penafiel, além de, com os apoios 
da FRP e da Associação Penafidelense de Actividades Rotárias 
(APAR), ter equipado com computadores duas Instituições da 
sua comunidade vocacionadas para cuidar de crianças e jovens, 
a Casa-Abrigo Rosa do Pisão e a Associação de Pais e Amigos 
dos Diminuídos Mentais de Penafiel (APADIMP). 

Mais de 2.000 máscaras e outros utensílios de protecção individual 
foram oferecidos pelo Rotary Club de Santarém e o Rotaract Clube 
às IPSS existentes na sua comunidade.

Dois computadores portáteis foram entregues pelo Rotary 
Club da Horta para outros estudantes da Escola Secundária 
Manuel de Arriaga.

 Boa quantidade de bens alimentares ofereceu à comunidade “Vida 
e Paz”, entidade que ajuda pessoas sem abrigo, o Rotary Club de 
Lisboa-Parque das Nações.

O Rotary Club de Mirandela, com o apoio da Fundação Rotária 
Portuguesa, ofereceu equipamentos de protecção individual no 
valor de € 3.000,00 distribuído pela Santa Casa da Misericórdia 
local, a APPACDM e famílias com dificuldades económicas. 

Diversificado equipamento de protecção foi entregue pelo Rotary 
Club de Torres Vedras ao Hospital do Centro Hospitalar do 
Oeste. Como a foto ilustra, a entrega, a que procedeu a Presidente 
do Clube, Compª. Marta Saldanha, foi efectuada às pessoas da 
Presidente do CHO Drª. Elsa Baião, e da sua Administradora, a 
Drª. Lurdes Ponciano.

O Rotary Club de Murtosa ofereceu ao Centro de Saúde local 
30 fatos cirúrgicos para protecção individual, dentro da sua 
campanha “Ajuda a Ajudar”.
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O Rotary Club de Barreiro entregou 450 viseiras, fabrico da 
SOSCOVID, ao Centro Hospitalar de Barreiro-Montijo e ao 
Agrupamento dos Centros de Saúde Arco Ribeirinho. E ofereceu um 
televisor para um estudante da Escola Básica 6, do Agrupamento 
de Escolas Augusto Cabrita, e um computador a uma estudante 
do 10º ano da Escola Secundária de Casquilhos. 

Equipamentos médicos – 1 “kit” KING Vision eBlade, 1 videoscópio 
flexível “Ambu aScope” (regular) e 1 monitor “Ambu aView” - foram 
entregues pelo Rotary Club de Machico/Santa Cruz, com o apoio 
da FRP, ao Hospital Central do Funchal. 

€ 10.000,00 foi o valor de doação realizada pelo Rotary Club de 
Ovar a favor do Hospital Dr. Francisco Zagalo para aplicação 
em meios de protecção dos seus profissionais da saúde. 

Uma boa quantidade de viseiras e de óculos para protecção individual 
foi entregue pelo Rotary Club de Lagoa Internacional a lares, à 
GNR e aos elementos da Protecção Civil locais.

Muito atento e activo tem também estado o Rotary Club de 
S. João da Madeira, o que ele próprio tem dado a conhecer 
em página de que dispõe no “facebook”. As suas campanhas de 
intervenção têm incidido especialmente na ajuda e protecção 
dos agentes da saúde e, assim, o Clube já ofereceu equipamen-
tos, como a seguir se dirá,  a 11 IPSS da sua comunidade e a 6 
hospitais e Unidades de Saúde, como segue:

600 viseiras
12.400 pares de luvas cirúrgicas
250 máscaras cirúrgicas
242 socas
7 protectores de balcão
8 biombos acrílicos
60 cógulas
63 cobre-sapatos

Com o nome de Projecto “Neumann” e apoiado pela FRP e outras 
entidades, o Rotary Club de Lisboa-Olivais montou uma campanha 
destinada à recolha de 
equipamentos infor-
máticos usados mas 
em bom estado, a fim 
de serem distribuí-
dos por estudantes 
que deles careçam 
devido à situação 
de permanência em 
casa. Para mais por-
menores e colaboração 
faça https://projecto-
neumann.org/.
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Uma generosa quantidade de equipamentos os mais diversos 
para protecção individual foi oferecida pelo Rotary Club de 
Vila Nova de Gaia à Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova 
de Gaia, bens que foram distribuídos pelos Lares de Idosos 
sustentados por esta Irmandade. Também forneceu bens de 
consumo alimentar ao Centro Social e Paroquial de Mafamude 
para ajuda a famílias em dificuldades.
 

Em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros 
e com a FRP, o Rotary Club da Moita fez entrega aos Bombeiros 
Voluntários da Moita e à Unidade de Cuidados Continuados Fran-
cisco Marques Estaca Júnior de 176 pares de luvas de borracha, 
80 óculos, 1.000 cobre-sapatos, 24 lençóis plastificados, 50 frascos 
de 500 mls. de desinfectante, 40 frascos de 500 ml. de álcool-gel e 
1.000 toucas, acto que teve a presença do Presidente da Câmara, 
Rui Garcia.

O Rotary Club de Lagos ofereceu 100 viseiras ao Lar Raínha D. 
Leonor, da Santa Casa da Misericórdia local. 

Desbordada acção foi já desenvolvida pelo Rotary Club de Gui-
marães. Sem esgotar, o Clube já providenciou nos seguintes campos:

1 –  ao Hospital de Senhora da Oliveira, EPE, ofereceu larga cópia 
de batas, fardas, viseiras, emb alagens de álcool-gel, produtos 
químicos para manipulação de desinfectantes (1t água oxigenada 
de 200v. e 1t de hipoclorito), produtos e serviços alimentares 
e um frigorífico para a sua Unidade de Cuidados Intensivos;

2 –  ao Lar de S. Francisco, em Brito e à Venerável Ordem Terceira 
de S. Domingos, fatos, batas, óculos de protecção, pares de luvas 
cirúrgicas e viseiras;

3 – à Casa do Povo de Creixomil, fatos, óculos, batas e pares de luvas; 

4 –   à Unidade de Saúde Familiar de Ronfe, CCD de Braga e ao 
Centro Social de Nespereira, viseiras;

5 – à Associação Humanitária do Ave, géneros alimentícios.

 E o Rotary Club de Entroncamento também fez chegar à Santa 
Casa da Misericórdia 50 viseiras.
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O Rotary Club de Vale 
de Cambra, no sentido de 
ajudar no combate à “co-
vid-19”, deu à Associação 
Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Vale 
de Cambra € 1.500,00.

Uma larga campanha de colheitas benévolas de sangue foi 
desencadeada pelo Rotary Club de Vila Franca de Xira a 
favor do Banco de Sangue do Hospital local, uma unidade de 
saúde que serve uma população estimada de 400.000 pessoas 
de cinco concelhos: Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, 
Benavente e Vila Franca de Xira. Sob a denominação de “Dádiva 
de Sangue”, nela se envolveram particularmente os elementos 
da família rotária vilafranquense, sendo as colheitas realizadas 
no Hospital em 2ªs, 4ªs. e 6ªs.-feiras. 

O Rotary Club de Lisboa 
Internacional Francó-
fono constituiu o “Fundo 
Covid-19”, recheado com 
bens alimentares de toda 
a ordem para ajudar as 
pessoas carenciadas 
das comunidades de 
Costa da Caparica, 
Trafaria e Ericeira. 
As fotos documen-
tam as entregas de 
alguns desses bens 
ao Centro Social da 
Costa da Caparica 
e na Ericeira, aqui 
para 160 pessoas 
de 18 famílias.

n  CULTURA E CONHECIMENTO  n

O Rotary Club de Porto-Oeste patrocinou a apresentação 
pública da obra “1820-O Liberalismo em Portugal”, da qual é 
autor o Prof. Doutor Rui Albuquerque.

Por seu lado, o Rotary Club de Ponte da Barca patrocinou o 
lançamento do livro digital  “Fernão de Magalhães – Celebrando 
o V Centenário da Viagem”, que é da autoria do Compº. Luís 
Arezes. A apresentação da obra competiu ao Governador do 
Distrito, o Compº. José Carvalhido da Ponte.

Desenvolveu um ciclo de palestras sobre o tema “O Impacto 
da Covid-19 na Sociedade”, como sessões de esclarecimento, o 
Rotary Club de Albergaria-a-Velha. No âmbito dele já foram 
intervenientes a médica Drª. Renata Aguiar e a Vereadora da 
Acção Social, Drª. Catarina Mendes.

A partir de 1 de Julho, e para cum-
prir mandato de três anos, a Compª. 
Ângela Veras,  que pertence ao 
quadro social do Rotary Club de 
Lisboa, assumirá as honrosas fun-
ções de Coordenadora Ibérica da 
Imagem Pública do Rotary, envol-
vendo, por conseguinte, os nossos 
dois Distritos e os três Distritos 
de Espanha. 

Em virtude da obrigação de confinamento em casa, 
causada pela pandemia do “coronavírus”, as palestras 
proferidas foram-no através de videoconferência e 
aproveitando a plataforma “zoom”.
 

O Rotary Club da Trofa prosseguiu com o seu I Ciclo de Palestras 
que tem por identificação “Saúde e Educação”. Fez recentemente 
a terceira, altura em que foi orador o Prof. Doutor Fernando 
Carvalho Rodrigues. O tema versado foi “Ciência & Inovação 
na Conquista do Espaço”. 

Esteve no Rotary Club de Algés o Prof. Doutor Miguel Mira 
da Silva a proferir uma dissertação sobre “A Transformação 
Digital e o Desafio da Pandemia da “covid-19””.

“Momento Actual: covid-19, uma Perspectiva Filosófica” foi 
o tema abordado pelo Prof. Doutor José Carlos Miranda em 
palestra por ele proferida no Rotary Club de Braga-Norte.

 O E-Club do Distrito 1970 ouviu  José C. Matos expor sobre 
“A Visão dos Jovens Empresários Europeus relativamente à 
Crise Pandémica: Desafios e Oportunidades”.

No Rotary Club de Celorico da Beira proferiram interessantes 
palestras o Compº. Revº. Pe. Francisco Barbeira, membro 
do Rotary Club da Guarda, sobre “O “Fique em Casa” e a 
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Espiritualidade”, o Dr. Manuel Portugal, 
sobre “Que Escola, Durante e Depois, da 
Covid-19”, e a Drª. Tatiana Louro, sobre 
“O Confinamento nas Relações Familiares”.

Dissertou sobre “Efeitos da covid-19 na Eco-
nomia Mundial” no Rotary Club de Barreiro 
o Dr. António Neto da Silva.

Também neste Clube foi orador o Doutor 
Paulo André, que falou sobre “Covid-19 – 
Passado, Presente e Futuro”.

No Rotary Club de Ermesinde foi tema de palestra “Lemon – 
uma Viagem para a Felicidade”, abordado pelo Compº. Sérgio 
Almeida, membro do Rotary Club de Arouca.

O Compº. Augusto Martins foi palestrante no seu Clube, o 
Rotary Club de Lisboa-Oeste, abordando “O Impacto da 
covid-19 na Economia”.

 O Rotary Club de Aveiro desenvolveu um ciclo de palestras 
sobre o tema geral  “O Mundo Pos-covid-19”. Nele, foram 
já oradores o Dr. Manuel Monteiro, que abordou “Sistema 
Político”, o Prof. Doutor António Nogueira Leite, que falou 
sobre “Economia”, o Eurodeputado, Doutor Paulo Rangel, que 
falou de “O Modo de Vida Europeu na Geopolítica Europeia 
e Global” e, sobre “Liderança em Tempos de Crise”, Arménio 
Rego.. 

Luísa Viana Paiva Boléo foi palestrante no Rotary Club de 
Lisboa-Belém, clube onde abordou o tema “A 3ª Duquesa 
de Palmela, Mecenas e Filantropa”. E falaram, sobre “Saúde 
Materno-Infantil”, o Compº. José Rosa de Almeida,  médico e 
docente universitário, membro do Clube, e sobre “A Pandemia 

da covid-19 na Tailândia”, o Compº. Nuno Caldeira da Silva, 
que é membro do Rotary Club de Chiang Mai, da Tailândia. 

O Prof. Doutor Rui Albuquerque foi orador no Rotary Club 
de Porto-Oeste, aqui versando o tema “1820-O Liberalismo 
em Portugal”. 

O Coordenador da Comissão de Protecção de Crianças e Jo-
vens de Torres Vedras, Dr. Ângelo Teodoro, falou sobre “Saúde 
Materno-Infantil” no Rotary Club de Torres Vedras.

“Covid-19 – Prevenir e Cuidar”, o assunto tratado pelo Compº. 
Armindo Cunha, coadjuvado pelo Dr. Pedro Peixoto, no seu 
clube, o Rotary Club de Vila Nova de Famalicão.

“O Novo Mundo para os Programas das Novas Gerações do 
Rotary” constituiu o tema de palestra que proferiu o Compº. 
Paulo Taveira de Sousa, que é dos quadros do Rotary Club de 
Lisboa-Estrela, no Rotary Club de Castelo Branco.

As Prof. Doutoras Isabel Vitória Figueiredo e Margarida Castel-
Branco foram palestrantes no Rotary Club de Montemor-o-
Velho, em abordagem do assunto “Identificação de Estratégias 
na Gestão da Medicação no Idoso”.

Nos nossos Distritos decorreram já, ou decorrem, os prazos para 
eleição dos seus respectivos Representantes e Suplentes quer 
para o Conselho de Legislação de 2022, quer para as reuniões 
do Conselho de Resolução de 2020, 2021 e de 2022. Assim:

no que se refere ao D. 1960, o prazo terminou a 18 de Abril 
relativamente ao CL e, quanto ao CR, em 30 de Maio;

quanto ao D. 1970, o prazo terminou em 31 de Maio, para 
o CL e, para o CR, em 30 do mesmo mês.

O Rotary Club de Castelo Branco tomou 
a inédita iniciativa, que muito saudamos, 
da realização de um “E-Ryla”, o seu I 
RYLA Digital by zoom do Distrito 1960,  
que é subordinado ao tema Empreende-
dorismo, Comunicação e Liderança. 
Tratou-se de um RYLA aberto, de forma 
gratuita, a jovens dos 16 aos 25 anos, 
distribuído por 4 módulos, cada um com 
a duração de três horas, módulos que, com 
a participação de três formadores devida-
mente seleccionados, se realizaram em 
16, 23 e 30 de Maio e em 6 do corrente. 

Os sucessivos módulos tiveram, sucessivamente, a abordagem dos 
seguintes temas: “Empreendedorismo”, “Percepção & Comunicação”, 
“Liderança” e “Apresentação dos Trabalhos Realizados durante o 
RYLA”. O fundamental objectivo deste inovador RYLA foi levar 
os “rylistas” a empreender, comunicar e sair para a liderança.  

Foi a estabelecida entre o Rotary Club de Lisboa e a empresa 
BP-Portugal que agiliza a recolha e distribuição de produtos 
alimentares destinados a famílias com carências e através da 
IPSS que é a Associação Bom Companheiro. Foi assim montado 
um esquema através do qual, sendo os géneros recolhidos nos 
postos de abastecimento de combustíveis da BP, se procede à 
distribuição deles por essas famílias duas vezes por semana.

n  REPRESENTANTES  n
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AS RESPOSTAS DO ROTARY  
FACE À “COVID-19”

Com o apoio da Fundação Rotária, os Rotários das mais diversas partes do mundo têm 
desenvolvido inúmeros projectos que, de algum modo, procuram dar resposta aos 

problemas sociais suscitados pela pandemia do “coronavírus”, muito especialmente na 
área da saúde. Com os dados obtidos até 20 de Abril deste ano, TRF distribuiu em Sub-
sídios Globais 178.700 dólares e em Subsídios Distritais, cada um do montante de 25.000 
dólares, no valor global de 3.771.620 dólares, como passamos a discriminar, mencionando 
países e seus Distritos envolvidos e/ou contemplados:

SUBSÍDIOS GLOBAIS                                                                                                                              

Estados Unidos (7475) | parceiro Austrália (9820) | 
34.000 dólares.

Índia (3054) | parceiro Estados Unidos (6900) | 69.500 
dólares.

Índia (3030) | parceiro Singapura (3340) | 35.200 
dólares.

Índia (3232) | parceiro Nepal (3292) | 40.000 dólares.

 SUBSÍDIOS DISTRITAIS

África do Sul (9370); Argentina (4895, 4905 e 4921); Ar-

gentina  e Uruguai (4945); Bangladesh (3281 e 3282); 

Bélgica (1630 e 2170); Bolívia (4690); Brasil (4420, 

4480, 4490, 4510, 4530, 4540, 4560, 4563, 4590, 4630, 

4652, 4670, 4700, 4730, 4740, 4751, 4760 e 4770; Bu-

rundi, Camarões, República Centro-Africana, Chade, 

República Democrática do Congo, Guiné Equatorial, 

Gabão, República do Congo, Ruanda e S. Tomé e Prín-

cipe (9150); Canadá (6380); Chile (4355); Colômbia (4271 

e 4281); Coreia do Sul (3600, 3610, 3620, 3650, 3661, 

3722, 3730 e 3740); Costa Rica, El Salvador, Nicarágua 

e Panamá (4240); Croácia (1913); Egipto (2451);  Espanha 

(2201, 2202e 2203); Estados Unidos (5030, 5110, 5150, 

5180, 5330, 5340, 5440, 5450, 5960, 5970, 6450, 6840, 

6980, 7230, 7255, 7475, 7690, 7710, 7730, 7780, 7950 e 

7980; Estados Unidos e Canadá (5050 e 6400); Filipi-

nas (3770, 3780, 3790, 3800, 3830, 3850 e 3870); França 

(1690); Grécia (2470); Guatemala, Belize e Honduras 

(4250); Índia (2981, 2982, 3000, 3012, 3030, 3040, 3053, 

3054, 3060, 3080, 3090, 3100, 3120, 3141, 3142, 3150, 

3160, 3170, 3182, 3190, 3201, 3202, 3211, 3212, 3232, 3240, 

3250, 3261, 3262 e 3291; Indonésia (3420); Itália (2031, 

2032, 2041, 2042, 2050, 2080, 2110 e 2120); Kénia (9212); 

Líbano, Chipre, Jordânia, Arménia e Palestina (2452); 

Malásia (3300); Malásia e Singapura (3310); Maurícias 

(9220); México (4110, 4130 e 4140); Nepal (3292); Nigéria 

(9110, 9125, 9141 e 9142); Paquistão (3271 e 3272); Para-

guai e Argentina (4845); Perú (4455); Porto Rico (7000); 

Portugal (1960 e 1970); Reino Unido (1120); República 

Dominicana (4060); Roménia e República da Moldávia 

(2241); Suíça (1980); Tailândia (3330); Turquia (2420, 2430 

e 2440); Ucrânia (2232); Uganda e Tanzânia (9211).
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Os Clubes dosJovens

      SERVIÇOSINTERNACIONAISpelos
FORMAÇÃO
Em 18 de Abril, e por via telemática em virtude da obriga-
ção de confinamento em razão da pandemia, realizou-se 
a Conferência Distrital (D. 1970) do INTERACT e do ROTA-
RACT mediante a plataforma “zoom”. Nela foram tratados 
assuntos como as mudanças trazidas pelo “Elevate Rota-
ract”, o agendamento e a preparação do próximo Congres-
so Nacional ITC+RTC e a eleição dos Representantes quer 
do ITC quer do RTC junto do Governador em 2021/2022.

Houve ainda lugar a um concorrido debate sobre “O 
Verdadeiro Impacto da Sustentabilidade”, no qual se 
registaram muito interessantes depoimentos/interven-
ções dos Drs. Anabela Ferreira, Fernando Leite e Pedro 
Simões, um debate que teve a moderação a cargo do 
Dr. Tiago Rocha.

NO GERAL 
O Coordenador Nacional das CIPs, Gov. 2006-07 (D. 1960), Compº. 
Artur Almeida e Silva, realizou uma reunião de trabalho “online” com 
os diversos Presidentes das Secções Portuguesas, que contou com 
a participação da Gov. Mara Duarte (D. 1960). Nela foram expostas 
e analisadas as acções desenvolvidas para fazer face à pandemia 
da “covid-19”, assim como descritos os contactos havidos com as 
Secções congéneres das de Portugal dos outros países conecta-
dos.

CIP PORTUGAL/ESPANHA
a) -  Com forte dose de probabilidade, realizar-se-á em Lisboa um 

Encontro Ibérico 2020-21, todavia em data e em local ainda a 
concretizar.

b) -  Prevê-se a realização de um encontro entre os Rotary Clubes de 
Angra do Heroísmo CPM e de Laguna (Tenerife), apontado para 
o período de 18 a 21 deste mês, para a solene formalização da 
geminação entre os dois Clubes.

c) -  Foi realizada a cerimónia de assinatura do Protocolo de Gemina-
ção entre os Rotary Clubes da Maia e da Casablanca El Fida, em 
22 de Fevereiro passado.

d) –  Em 19 de Maio, e pelo sistema de videoconferência, foi soleni-
zada a geminação entre o Rotary Club de Lisboa e o Rotary Club 
de Sevilha-Cartuja.

e) –  Em 26 do mesmo mês, e pelo mesmo sistema, foi formalizada a 
geminação entre o Rotary Club de Lisboa-Belém e o Rotary Club 
de Palma-Almudaina (Maiorca). 

f) -  Encontram-se em progresso diligências visando as seguintes ou-
tras geminações:

 *  Rotary Club do Funchal com o Rotary Club de Puerto de 
La Cruz (Tenerife).

 *  Rotary Club de Lisboa Centennarium com o Rotary Club 
de Almendralejo.

 *  Rotary Club de Lisboa-Estrela com o Rotary Club de Ma-
drid Velasquez Prado.

 *  Rotary Club de Machico/Santa Cruz com o Rotary Club de 
Tenerife-Sul.

  * Rotary Club de Sines com o Rotary Club de Medina.

CIP PORTUGAL/MARROCOS
Foi adiada, como informámos já, a realização do 4º Encontro das 
Secções desta CIP. Ele está agora apontado para o próximo dia 11 de 
Outubro, certamente que em Tavira.

CIP PORTUGAL/FRANÇA
A Secção Francesa desta CIP ofereceu à sua congénere de Portugal 
a importância de € 4.000,00 para apoiar os Rotary Clubes de Portu-
gal com geminações com clubes franceses em seus projectos de 
serviço postos em prática na luta contra a “covid-19”. Foram, assim, 
contemplados os Rotary Clubes de Algés, Barcelos, Coimbra, Gui-
marães, Loures, Maia, Oeiras, Portela, Póvoa de Varzim, Sintra, Vila 
Nova de Gaia, Vila Real e Viseu, cabendo a cada um o valor de € 
307,69. 

COORDENAÇÃO NACIONAL
Terminando no final do corrente mês o man-
dato do actual Coordenador Nacional das CIPs, 
Gov. 2006-07 (D. 1960), Compº. Artur Almeida e 
Silva (2017/2020), reunidos em colégio os nossos 
Governadores (actuais, eleitos e indicados), foi 
por eles designada como Coordenadora Nacio-
nal para o mandato de 2020/2023 a Compª. Ce-
cília Sequeira, membro do Rotary Club do Porto 
e actual Vice-Coordenadora. Para servir como 
Vice-Coordenador Nacional no mesmo mandato 
foi designado o Compº. Alberto Esteves Guerra, 
do Rotary Club de Oeiras. Felicitamos vivamente 
o Coordenador Nacional cessante, Compº. Artur 
Almeida e Silva, e toda a sua equipa, pela ex-
celência do trabalho desenvolvido.
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O ROTARY PERANTE A PANDEMIA 
DA COVID-19

Rotary Clubes de todas as partes do mundo têm estado no coração das suas comunidades durante a 
pandemia da COVID-19. Nunca como agora o lema escolhido pelo Presidente Mark Maloney - Rotary 
Conecta o Mundo -  se tinha mostrado tão acutilante quanto nos últimos meses. 
Tem havido Rotários que têm estado na linha da frente pondo à disposição as suas normais actividades 
profissionais, através delas proporcionando serviços que são vitais e salvando, assim, vidas. Mas, por 
seu lado, tem havido Rotary Clubes que têm desempenhado acções importantes, designadamente 
trabalhando para a protecção dos mais vulneráveis.

Na Alemanha, Carl-
Ludwig Dörwald (do Ro-
tary Club de Worpswede) 
sentiu-se frustrado perante 
a escassez de máscaras e 
de peças de vestuário que 
protegessem capazmente 
os profissionais da saúde. 
Durante quase 20 anos vi-
vera na China e aí presen-
ciara os efeitos calamito-
sos da epidemia do “SARS” 
em Pequim.

Perante o quadro que 
se lhe deparou, Carl-Lud-
wig contactou amigos na 
China e, através deles, ar-

ranjou maneira de que lhe mandassem algumas quan-
tidades de máscaras antigas de que urgentemente se 
necessitava. Vários dos seus Companheiros Rotários 
ajudaram-no depois na organização da distribuição de-
las por grandes hospitais de Munique, Bremen, Olden-
burg e Bremervörde.

Uma segunda remessa de máscaras chegou logo 
após a Páscoa. Rotários da Alemanha, da Áustria e da 
Suíça acabaram por contactar Carl-Ludwig oferecendo 
ajuda.

-”Vemos o que é que é preciso na situação desta 
crise. Devemos intervir quando podemos ajudar recor-

rendo aos nossos contactos, aos nossos conhecimen-
tos e às nossas energias.” - disse Carl-Ludwig.

Noutras zonas da Alemanha, os Rotários adopta-
ram um esquema chamado “Care4Bayreuth”, através 
do qual ajudam pelo envio de remessas de alimentos 
destinados a pessoas pobres da cidade da Baviera.

Os Rotaract Clubes estão a colaborar com idas às 
compras de bens de primeira necessidade, designada-
mente alimentos, para quem não pode sair de casa e, 
bem assim, para os profissionais da saúde.

Na França aconteceu algo de semelhante, onde 
os Rotary Clubes de Boulogne-Billancourt, Bouches de 
l’Argens-Fréjus e Martigues Etang de Berre passaram a 
apoiar médicos, enfermeiras, bombeiros e quem mais 
se encontrava envolvido em cuidados de saúde. Orga-
nizaram a confecção de refeições quentes cozinhadas 
por “chefs” Rotários e puseram à disposição veículos de 
aluguer para ajudarem aqueles profissionais a desloca-
rem-se de casa para os locais de trabalho nos casos em 
que eles não pudessem dispor de transportes públicos.

 Os Clubes de Verrières-le-Buisson e de Aubergen-
ville viraram-se para a constituição de bancos alimenta-
res e também para a promoção de colheitas benévolas 
de sangue. Clubes de Nîmes, Grenoble, Annecy, Ver-
sailles e Montpelier afadigaram-se na produção de vi-
seiras e de máscaras assim como de elementos para 
ventiladores.
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Em Portugal, os Rotários logo se aplicaram dedi-
cando-se a sensíveis esforços de modo a contribuirem 
para que os hospitais tivessem os equipamentos ne-
cessários para o devido tratamento dos doentes. Ar-
ranjaram equipamentos de todo o género aptos para a 
protecção individual dos médicos, e, bem assim, botas, 
máscaras e ventiladores.

O Rotary Club de Mafra lançou uma campanha 
destinada à criação de uma Bolsa de Voluntários com 
pessoas disponíveis para a prestação de serviços de 
compras de bens essenciais para as pessoas impossi-
bilitadas de sair de casa ou as que já tenham mais de 65 
anos de idade. Rapidamente esta Bolsa dispôs de mais 
de 20 voluntários.

E os membros do Rotaract Club de Vila Nova de 
Gaia acorreram a inscrever-se numa Bolsa de Volun-
tários criada pela Câmara Municipal do Porto  para a 
prestação de serviços num Hospital de Campanha que 
montou no Pavilhão Rosa Mota, nos jardins do Palácio 
de Cristal, na cidade do Porto.

Idênticas atitudes aconteceram na Turquia, país 
no qual os seus três Distritos constituiram um Fundo 
para aquisição de diversos equipamentos médicos e 
inúmeros medicamentos após terem consultado, para 
o efeito, administradores hospitalares.

Graças à decisão tomada por The Rotary Founda-
tion no sentido de permitir aos Distritos recorrer a um 
máximo de 25.000 dólares em Subsídio de Resposta a 
Desastres, com o acréscimo de um financiamento es-
trangeiro de 30% de Subsídios Globais, os Distritos tur-
cos arranjaram um meio de obter mais uma ajuda para 
obtenção dos equipamentos mais dispendiosos, como 
os  ventiladores e “scanners” CT.

 O Distrito 2420 está a trabalhar num projecto 
avaliado em 210.000 dólares que tem por finalidade 
arranjar “scanners” CT, o Distrito 2430 ofereceu os 
fundos necessários para equipar um hospital com um 
ventilador, e arranjou ainda outras ajudas. O Distrito 
2440 desdobrou-se em esforços para adquirir 10 
ventiladores hospitalares.

Na Itália, um dos países mais afectados, Clubes 
do Distrito 2080 angariaram fundos para compra de 
ventiladores e material destinado a criar zonas de pro-
tecção em hospitais sobrelotados. Recolheram mais de 
21.000 dólares para aquisição de máscaras clínicas.
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Os Clubes do Distrito 2041 realizaram um “crowd-
funding” online para poderem instalar, como instalaram, 
400 novas camas hospitalares nos arredores de Milão 
destinadas aos agentes de saúde ocupados nos cuida-
dos em benefício dos doentes.

Em Espanha, outro país dos mais tragicamente 
fustigados pela “covid 19”, registou-se uma verdadeira 
luta colectiva consubstanciada num projecto que foi 
lançado sob a designação “Nós Damos Resposta Con-
tra a Solidão”. Os Rotários dão assistência telefónica 
aos que vivem sós, aconselhando-os, oferecendo-lhes 
companhia, aconselhamento, no geral uma voz amiga. 

O Rotary Club de Madrid Serrano, do Distrito 2201, 
desenvolveu um  projecto para aquisição de equipa-
mento hospitalar. Tendo obtido um Subsídio Global 
de € 21.194,00 (23.000 dólares) da Fundação Rotária, 
o Clube fez parcerias com os Rotary Clubes de Milão-
Arco della Pace (de Itália) e de Potsdam (Alemanha), e 
teve ainda ajudas dos Rotários de Arouca (Portugal) e 
de Tóquio-Chuo (Japão).

Este projecto tem por escopo dotar os hospitais 
Infanta Leonor, o de Puerta de Hierro e o de Ramón y 
Cajal, todos de Madrid, com equipamentos essenciais 
médicos, incluindo máscaras cirúrgicas, viseiras, cobre-
sapatos e loção sanitária.

Na Catalunha, foi levado a 
cabo um projecto análogo para 
compra de equipamento médico pelos Rotary Clubes 
de Tarragona, Reus e Girona.

Os Rotary Clubes de Granollers e de Vic-Osona 
trabalharam em união de esforços num projecto digital 
fornecendo computadores que distribuiram por jovens 
estudantes de modo a poderem assistir a aulas sem 
sairem de casa.

Em Jandaia do Sul, Brasil, os Rotários trabalha- 
ram em parceria com uma Universidade local para a 
produção de toalhetes sanitários que distribuiu pela 
população. 
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 O Rotary Club de Itape-
jara-Oeste recolheu produtos 

de limpeza e de cuidados com a higiene pessoal em 
supermercados que depois distribuiu por pessoas com 
necessidades especiais.

 Cerca de duzentos e cinquenta quilómetros dis-
tantes de General Câmara, os Rotários recolheram uma 
tonelada de alimentos que distribuiram por 80 famílias 
pobres.

Os Rotary Clubes Brasileiros também arranjaram 
equipamentos de segurança que entregaram a hos-
pitais e a profissionais da saúde. Membros do Rotary 
Club de Rolândia-Caviúna deram-se à tarefa de fabricar 
máscaras de rosto que eles mesmos fizeram.

Em Hong Kong, os Rotary Clubes angariaram 
fundos, embalaram produtos médicos e realizaram 

visitas a edifícios públicos neles fazendo a distribuição 
de máscaras e de desinfectantes.

Rotary Clubes do Sri Lanka instalaram termómetros 
nos sanitários do aeroporto e editaram e colocaram 
“posters” chamando a atenção quanto à “covid-19”, 
junto das escolas de todo o País. 

E no Paquistão, o Rotary Club de Karachi Darakh-
shan in Sind distribuiu milhares de máscaras pelos ha-
bitantes de Karachi.

Os Clubes da Coreia do Sul, Distrito 3700, deram 
155.000 dólares à Cruz Vermelha.

Os Rotary Clubes da Nigéria, estado de Akwa 
Ibom, oraganizaram uma campanha junto das escolas 
para chamar a atenção quanto aos perigos do vírus.

 

Em Inglaterra, o Rotary Club de Maidenhead 
Bridge formou uma equipa de resposta comunitária de 
voluntários que se dedicam à prestação de serviços a 
favor de pessoas vulneráveis, que incluem compras, re-
colha de medicamentos, levar cartas ao correio e até 
passear os seus cães.

Um pouco for a de Londres, o Rotary Clube de 
Ware demorou somente 12 dias para formar o Núcleo 

1º  A Revista PORTUGAL ROTÁRIO tem por finalidade 
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 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 PORTUGAL ROTÁRIO é o veículo por ex-
celência 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 veículo 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 Portu-
guesa ou estejam historicamente ligados a Portugal.

ESTATUTO EDITORIAL DA REVISTA PORTUGAL ROTÁRIO
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Rotary de Desenvolvimento Comunitário de  Bricket 
Wood, com 23 voluntários que se dedicam a ajudar as 
pessoas mais fragilizadas proporcionando-lhes meio 
de transporte ao hospital, bens alimentares, entregas 
postais e aviando-lhes receitas na farmácia local.

Em County Kildaire, República da Irlanda, o Rotary 
de Newbridge constituiu um grupo de voluntários que 
realiza as entregas de medicamentos a pessoas mais 
idosas.

No País de Gales, o Rotary Club de Cardiff-Este, 
tendo recentemente estado a braços com a ajuda a 
comunidades que tinham sido seriamente afectadas 
pelas enxurradas da Primavera, virou-se para dar res-
posta a esta pandemia. O Clube realiza uma vez por 
mês doações de alimentos, na ‘Pudding Wednesday’, 
ao banco alimentar local.
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OBRIGADA!

Mara R. Duarte

Governadora 2019-20 (D. 1960)

E, num ápice, a roda do 
Rotary está quase a girar para 
um novo ano rotário e che-
gamos neste mês de Junho 

ao fim de um ano marcado pela palavra CONECTAR. Verdadeira-
mente nunca um lema de Rotary fez tanto sentido num ano em 
que uma pandemia denominada  “COVID-19” nos fez ganhar mais 
mundos para continuar a cumprir a nossa missão de Dar de Si An-
tes de Pensar em Si nas nossas comunidades.

CONECTAR PARA CRESCER por ter sido essa uma das apos-
tas do Distrito 1960 neste ano rotário, entendemos, em espírito de 
Equipa e de trabalho, que somos mais fortes enquanto família ro-
tária se tivermos mais Clubes e mais sócios(as). Começámos com 
1306 sócios(as) e 68 Clubes, vamos terminar o ano com 71 Clubes 
e um valor muito próximo dos 1400 rotários(as).

CONECTAR PARA AFIRMAR o Distrito 1960, e por consequên-
cia Portugal, no estreitamento das relações com Espanha. Para 
isso em muito contribuiu a iniciativa inédita da realização de Visitas 
Oficiais de Governador de forma conjunta entre o Distrito 1960 e 
os 3 Distritos de Espanha liderados pela Gov. Ana Puerto (D.2201), 
o Gov. Guillem Saéz (D.2202) e o Gov. Arturo Alagón (D.2203). Uma 
iniciativa que nos fez visitar e conhecer os seus projectos de forma 
conjunta de 31 Clubes de Rotary, 3 Clubes de Rotaract e 2 Clubes 
de Interact, assim como algumas dezenas de instituições apoia-
das por esses Clubes, e a apresentação de cumprimentos a um 
conjunto muito alargado de entidades governamentais regionais 
e locais. Assinaremos pelo menos 3 Protocolos de Geminação (RC 
Lisboa-Belém e RC Palma-Almudaina / RC Lisboa e RC Sevilla 
Cartuja / e RC Angra do Heroísmo-CPM e RC La Laguna) antes 
de 30 de Junho de 2020. Outros vão ser concretizados no próximo 
ano rotário.

CONECTAR PARA CONHECER foi o mote que serviu para 
recebermos em Portugal o Presidente Mark Maloney e a sua en-
cantadora esposa Gay num roteiro dedicado ao melhor que se faz 
em Portugal na área da ciência e da investigação na prevenção 
e tratamento de doenças. Foi o momento para quase 300 rotári-
os de 82 Clubes de Rotary, Rotaract e Interact dos dois Distritos 
em Portugal conhecerem melhor um homem simples, Rotário de 
mão cheia com a visão e a flexibilidade necessárias, que nos deu a 
conhecer como fazer Rotary de forma simples e de forma susten-
tada em acções, em detrimento de palavras e lugares comuns. O 
Presidente da República de Portugal também teve a gentileza de 
receber o Presidente Mark Maloney em audiência conjunta com os 
Governadores de Rotary de Portugal e Espanha.

CONECTAR PARA SERVIR melhor as nossas comunidades. 
Impossível alargar a nossa base de trabalho se não aumentarmos 
as nossas relações com mais entidades públicas e privadas, dando 
a conhecer aquilo que fazemos e o que gostávamos de fazer, a 
apoiar os seus projectos e estas a apoiarem os nossos. Defensores 
da máxima DIZER/FAZER, fizemos em Outubro o primeiro Peque-

no-Almoço Executivo para 12 multinacionais em Portugal no 
Hotel Marriott altura em que partilhámos tudo aquilo que a 
nossa Rotary Foundation faz no mundo e já fez em Portugal. 
Mostrámos ser aqui um parceiro de referência com um pen-
dor de credibilidade internacional irrefutável. E tanto assim é que, 
para aumentar o nosso apoio a The Rotary Foundation, 4 Clubes de 
Rotary neste ano rotário se tornaram 100% Paul Harris Fellow.

CONECTAR PARA AGIR foi o que melhor o Distrito 1960 fez 
em parceria com a Fundação Rotária Portuguesa nas 3 Fases dos 
Projectos de Apoio, em particular na fase extraordinária de apoio 
aos efeitos pandémicos da “COVID-19”. Os Clubes do Distrito 1960 
realizaram projectos de combate aos efeitos da “COVID-19” que  
permitiram apoiar 150 IPSS, unidades de saúde  e hospitais, com 
40.000 máscaras, 150.000 luvas, 7.000 viseiras, 1.500 ls. de álcool-
gel, 30.000 outros equipamentos de protecção individual, 5 tone-
ladas de bens alimentares, 400 equipamentos técnicos na área 
da saúde e educação. E, sem rodeios e receios próprios de quem 
sabe estar e trabalhar, aproveitámos o subsídio de catástrofe de 
The Rotary Foundation para complementar este trabalho.

CONECTAR PARA SER mais Família Rotária, desde os even-
tos de formação e de preparação deste ano rotário que as Novas 
Gerações de Rotary foram colocadas no mesmo patamar de igual-
dade que as outras estruturas. Em Évora, no Almoço de Natal da 
Família Rotária do Distrito 1960, ficou bem evidente de que fibra 
é feita a nossa gente. Demos o pontapé de saída no primeiro E-
Ryla digital em Portugal, que contou com a presença de 48 jovens 
apresentados por 18 Clubes do Distrito 1960. 

CONECTAR PARA ESTAR dentro do Rotary, de forma co-
nectada com todos os nossos companheiros, estejam onde es-
tiverem, esta pandemia mostrou-nos que não existem fronteiras 
para servir e disso são exemplo os 3 Subsídios Globais e os 9 Sub-
sídios Distritais da Fundação Rotária que deixámos de forma con-
junta feitos. Nos Subsídios Globais, o Distrito 1960, por um lado, irá 
construir uma sala snoezelen para apoiar o desenvolvimento e a 
integração de pessoas portadoras de deficiência, por outro lado, 
irá ajudar 3.500 pessoas nas Ilhas de Santiago e da Boavista, em 
Cabo Verde, a terem acesso a água potável. Deixámos ainda 2 
Subsídios Globais em fase de trabalho e de financiamento mais 
avançado para serem concretizados num futuro próximo. ESTAR 
significa agir para melhor servir as comunidades em que nos in-
serimos, sem nos esquecermos de que estamos numa Organiza-
ção de escala global

OBRIGADA a toda a minha Equipa Distrital, a todos os meus 
Presidentes dos Clubes de Rotary, de Rotaract e de Interact, aos 
membros dos NRDC’s e a todos e a cada um de vós que fizeram 
deste ano uma etapa muito feliz de serviço à nossa Organização. 
Juntos ligámos mais pessoas ao Rotary, fizemos mais Rotary nas 
nossas comunidades. Agora é tempo para voltar para o melhor de 
qualquer missão em Rotary. Não importam os cargos: importa, sim, 
continuar a sermos Rotários de corpo inteiro e, por isso, até já!
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NOVAS  

GERAÇÕES

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

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

Caras Companheiras e Companheiros!

Na segunda vez que a Lai e eu estivemos em In-
glaterra, de visita ao nosso filho Pedro, em Canterbury, 
no Domingo procurámos uma Igreja Católica, que en-
contrámos, numa das ruas perto da imponente catedral 
anglicana.

Embora não dominando o inglês, decidimos en-
trar, até porque uma eucaristia dominical é idêntica, na 
liturgia da palavra e na forma, em qualquer parte do 
mundo.

A Igreja, que diríamos ser um espaçoso rés-do-
chão de um qualquer bloco de apartamentos, estava 
cheia. O sacerdote entrou e deu início à cerimónia e 
tudo decorreu, para nós, quase como se estivéssemos 
num qualquer templo português.

Finda a missa, procurando ser romanos em 
Roma, subimos ao primeiro piso: num topo da sala, 
cuja geometria acompanhava a da igreja, estava um 
mini-bar onde cada um tomava um café ou comia um 
biscoito a troco de uma facultativa moeda, e conversava 
com os demais. No outro topo estava uma jovem 
voluntária, equivalente a uma educadora de infância, 
acompanhando os filhos e os netos que pareciam gostar 
tanto que nem os vimos correr na direção dos pais e 
dos avós acabados de chegar ao piso em questão. 
Num inglês macarrónico, procurei familiarizar-me com 
o processo e soube que esta jovem, aos domingos, em 
serviço de babysitting, ocupava as crianças com jogos e 
tarefas várias aproveitando para, assim como quem não 
quer a coisa, fazer catequese. Logo desde menininhos, 
ainda em idade de creche.

E gostei do conceito, que de “pequenino se torce o 
pepino”.

Se nos nossos clubes, pais e avós acreditarem 
mesmo em Rotary e levarem para todas as reuniões os 
seus filhos e netos, logo desde o berço, e tiverem al-
guém, com adequada aptidão, para os receber, acom-
panhar e lentamente envolver em conceitos rotários, 

dentro de alguns anos alguns discursos, como “não há 
gente que queira aderir“, tornar-se-ão caricatos porque 
deslocados.

É claro que uma decisão destas implicará algumas 
mudanças pois, desde logo, as reuniões (a)  deverão 
passar todas para uma sexta, um sábado ou, quando 
fizer falta, uma véspera de feriado; (b) deverão começar 
a horas (essa poderá ser mesmo uma forma de pedago-
gizar a pontualidade) e não ultrapassar, sensivelmente, 
os 90m; (c) deverão ter, algumas vezes, atividades que 
interessem também a esses jovens de forma a envolvê-
los com os mais velhos, originando, deste jeito, alguma 
geracional interação rotária.

Com os jovens, pelo menos com os KIDs ( a partir 
dos 7 anos) e os interactistas (a partir dos 12 anos), o 
trabalho poderá ser diferente: poderão reunir no dia do 
clube rotário, à mesma hora, partilhando, por exemplo, o 
protocolo inicial (saudação às bandeiras, apresentação 
rotária e momento da secretaria, que deverá ser breve 
e pragmático) e indo de seguida para um outro espaço 
para as suas reflexões e planeamentos, acompanhados 
por um adulto que, não intervindo diretamente, servirá 
de moderador sempre que se julgue oportuno. Findas 
as respetivas reuniões, se houver, por exemplo, um mo-
mento de convívio poderão, novamente, juntar-se.

Assim como nos primeiros meses de vida procura-
mos entusiasmar e ensinar o bébé a caminhar, também 
o devemos fazer às nossas Novas Gerações, pelo me-
nos aos KIDs e aos INTERACT.

Se a saída dos pais para a reunião do Rotary for 
também a saída dos filhos para o mesmo Rotary, então 
estaremos a construir um movimento com famílias que 
será, efetivamente, a nossa filosofia de vida. Estaremos 
a conectar.
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M A R Q U E  N A  S U A  A G E N D A ! 
TAIPEI, TAIWAN, 12-16 DE JUNHO DE 2021

Saiba mais em convention.rotary.org

#Rotary21
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TRIBUNA LIVRE

Hoje celebramos uma data muito importante para 

o nosso País. Foi na madrugada histórica de 25 de Abril 

de 1974, há precisamente 46 anos, que os “Capitães de 

Abril” (Salgueiro Maia e outros) libertaram o País de um 

regime fascista e impuseram a democracia. 

	 É,	 sem	 dúvida,	 uma	 data	 que	 ficará,	 eterna-

mente, nas nossas memórias e tem de ser lembrada 

e celebrada porque se realizaram muitas mudanças: 

passámos da censura à liberdade de expressão; passá-

mos de um regime autoritário e absoluto para um regi-

me democrático onde as pessoas têm o direito a voto; 

passámos de tempos em que não havia acesso nem à 

saúde nem à educação para os dias de hoje, com um 

Serviço Nacional de Saúde pronto para combater e mi- 

lhares de escolas para nos educar; mudou-se o esta-

tuto da mulher na sociedade…

Conseguimos o que, nos 41 anos ininterruptos de 

Estado Novo, parecia ser utópico.

LIBERDADE!: é esta a palavra que devemos pro-

clamar e gritar hoje e sempre. Como é bom sermos 

livres, como é bom podermos expressar a nossa opinião, 

fazermos as nossas escolhas, como é bom vivermos 

num país democrático, como é bom podermos ser nós 

próprios sem termos que agradar a uma pessoa ou sem 

termos de ser iguais aos de um ideal pré-estabelecido! 

A isto chama-se LIBERDADE... somos LIVRES gra-

ças aos “Capitães de Abril” que têm de ser honrados 

pelo incrível trabalho e dedicação para que o Portugal 

de hoje, não estivesse nas mãos de um ditador.

Contudo, ser LIVRE exige grande responsabilidade. 

Muitas pessoas andam mascaradas de “abrilistas”, pro-

clamando liberdade, mas, na verdade, não a praticam. 

Utilizam a LIBERTINAGEM, que nunca se pode confundir 

com o termo liberdade. Não podemos passar do limite, 

pois “A minha liberdade acaba quando começa a 

do outro”. É por esta confusão que vemos situações 

inexplicáveis no nosso mundo e, já dizia Ramalho Eanes 

(ex-Chefe de Estado), “Abril trouxe liberdades, mas não 

trouxe cidadãos”. Que palavras sábias!

Há	46	anos	as	pessoas	estavam	confinadas	devido	

ao regime que tinha sido instaurado por Salazar. Hoje, 

a	25	de	abril	de	2020,	estamos	confinados	a	nossas	ca-

sas devido a um vírus que avança implacavelmente pe-

rante um ser humano inexplicavelmente indefeso. Hoje, 

mais que nunca, temos que festejar esta data simbólica. 

Porque, graças à “Revolução dos Cravos”, temos um 

Serviço Nacional de Saúde que luta: enfermeiros, médi-

cos, auxiliares, entre outros, para que todas as pessoas 

fiquem	a	salvo	em	casa.	Porque,	como	vivemos	em	de-

mocracia, escolhemos as pessoas que queremos que 

conduzam o nosso País, e essas lutam dia a dia para 

tomarem as melhores decisões. 

É	 tempo	 de	 ficarmos	 em	 casa,	 na	 esperança	 de	

que virá um novo 25 de Abril adaptado às situações que 

vivemos, que nos vai libertar desta pandemia.

Em	tempos	excepcionais,	devemos	reflectir	sobre	

esta data e festejar, porque, nas palavras de Ary dos 

Santos, “agora ninguém mais cerra as portas que Abril 

abriu”. E essas portas permitem-nos cantar que “o povo 

é quem mais ordena”.

“Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial 

inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio 

e, livres, habitamos a substância do tempo”. 

25 de Abril SEMPRE, fascismo NUNCA MAIS!  

Viva o 25 de Abril! Viva a liberdade! Viva Portugal!

25 DE ABRIL SEMPRE!

Sérgio Sillva 

Nota – o autor deste texto tem 14 anos de idade.
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Vida Interna da A.P.R.

OS NOSSOS PARCEIROS

Continuam em curso até ao final de 2020 “crowd-

fundings” tendo em vista valorizar, por um lado, a fa-

mosa “Sala Patiño” – campanha “Vamos Dar Vida à Sala 

“Patiño” – e, por outro, apoiar o restauro da belíssima 

“Capela das Albertas” – campanha “Todos Somos Me-

cenas”.

A Sala “Patiño” tem, no seu essencial os bens que, 

em 1974, foram doados ao MNAA pelo antigo Embaixa-

dor da Bolívia em Portugal, Antenor Patiño. Trata-se de 

um espólio belíssimo e de grande valor, recordemos, no 

qual avultam uma “Boiserie”, obra datada de 1769 e da 

autoria do famoso entalhador austríaco J. G. Leithner, e 

ainda alguns móveis de assento, uma bela guarnição 

de chaminé, dois vasos de Saxe, um tapete e um lustre 

ricos, um relógio de parede e um par de cómodas. Tra-

ta-se de uma iniciativa do Grupo de Amigos do MNAA.

 A “Capela das Albertas” é o que foi a igreja do 

antigo Convento de Santo Alberto, imóvel que constituiu 

a primeira casa da Ordem das Carmelitas Descalças em 

Portugal. O que foi este Convento é, actualmente, onde 

se encontra instalado o MNAA.

As doações para estes mecenatos podem ser feitas 

através de transferências bancárias para a conta com o 

NIB 0036 0458 9910 6001 4729 1.

Por outro lado, se bem que por causa da pandemia 

da “covid-19” as portas do MNAA se encontrem encer-

radas e, assim, não haver a ele acesso de público 

visitante, o leitor tem, no entanto, a possibilidade de 

beneficiar de visitas às belezas e às suas colecções 

por via telemática, seja pelas redes sociais “Facebook”, 

“YouTube” ou “Google Arts & Culture”. 

Apesar de todos sujeitos ao regime de confina-
mento em casa, a Direcção da Associação Portugal Ro-
tário continuou a realizar as suas reuniões de trabalho, 
agora recorrendo aos meios telemáticos.

Dos assuntos de maior importância tratados, desta-
camos a designação, por cooptação, do Compº. Jorge 
Lucas Coelho, sócio do Rotary Club de Almada, para 
ocupar o lugar de Vogal da Direcção da APR até ao final 
do mandato que decorre, face à renúncia, que se im-
punha, do Vogal Compº. Francisco Queiroz, entretanto 
designado para o desempenho das funções de Editor 

da Revista PORTUGAL ROTÁRIO, com efeitos em 1 de 
Julho de 2020.

A Direcção analisou a maneira de como decorreu 
o tempo que, na economia da Assembleia do Distrito 
1960, foi dedicado à Revista e ponderou a remodelação 
da constituição da Comissão Editorial.

Debruçou-se, também, sobre o problema dos atra-
sos nos pagamentos das assinaturas da Revista, tendo 
reconhecido que algumas melhorias se vão quanto a 
ele notando.
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A MENSAGEM DO PRESIDENTE DO 
CONSELHO DE CURADORES DA THE ROTARY FOUNDATION

Ni hao, Rotarians!

Na altura em que escrevo esta mensagem o mundo 
está a braços com a pandemia da Covid-19. Quero, pois, 
dedicar esta reflexão à análise das vias seguidas pelos Ro-
tários, como gente de acção que são, para ajudar, e como 
podem ainda ajudar, a combatê-la, e partilhar convosco 
aquilo que temos estado a fazer na Fundação para vos 
apoiar.

 Há longo tempo que o Rotary desempenha o papel 
de líder na luta contra doenças e na promoção da saúde. 
A infraestrutura da polio que os Rotários tanto ajudaram a 
criar tem sido agora usada em acções de contenção da 
progressão do novo  “coronavírus”, além de ir ao encontro 
de inúmeras necessidades no campo da saúde. Em mui-
tos países, vários voluntários da polio se têm voltado para 
fazer face À Covid-19.

 Rotary Clubes e Distritos rapidamente se mobilizaram 
para conter o alastramento do vírus. Na Itália, Clubes do 
Distrito 2080 ocupam-se na angariação de fundos para  a 
aquisição de ventiladores e de material de protecção in-
dividual para hospitais sobrelotados. Em Hong Kong, os 
Rotary Clubes ofereceram medicamentos, recolheram 
fundos e realizaram visitas a edifícios públicos para dis-
tribuição de máscaras e outros artigos sanitários. Os Rotary 
Clubes do estado de Akwa Ibom, na Nigéria, lançaram uma 
campanha de alerta quanto à Covid-19. 

Adentro da nossa Fundação, os Curadores dedicaram-
se a um trabalho porfiado de apoio aos vossos trabalhos. 
Todos podem utilizar Subsídios Distritais para incremento  
de actividades locais, como, por exemplo, a aquisição de 
equipamentos de protecção dos profissionais da saúde. 
Todos podem recandidatar acções já anteriormente pla-
neadas como, entre outras, respostas À Covid-19, Ou Para 
Reembolso De Actividades No Âmbito Da Covid-19 De 
data anterior a 15 de Março como Subsídios Distritais de 
2020-21.

 Em virtude da vossa generosidade para com a nossa 
Fundação, os Curadores viram-se habilitados a aprovar 
mais rapidamente a afectação de milhões de dólares para 
o Fundo “Resposta a Desastres” para concessão de uma 
enorme gama de Subsídios logo disponibiizados para pro-
jectos de Clube e de Distrito relacionados com os esforços 
desenvolvidos quanto à COVID-19.

  À medida que este ano rotário se aproxima do fim, a 
nossa luta pela causa da saúde pública encontra-se num 
ponto verdadeiramente crítico. Temos de ultrapassar a 
COVID-19 e de prosseguir porfiando na construção de dé-
cadas de programas e de projectos da nossa Fundação. 

 Se ainda o Companheiro o não fez, faça, por favor, 
o que esteja ao seu alcance para ajudar realizando uma 
oferta de fim-de-ano a favor da nossa Fundação. Nunca o 
seu contributo foi tão importante.

 Quando penso no quanto os nossos Rotários estão 
a fazer a diferença nas suas respectivas comunidades, 
recordo-me do que o grande Laozi um dia nos ensinou 
sobre liderança: – “Um líder é melhor quando as pessoas 
mal sabem, sequer, que ele existe. … Quando o trabalho 
está feito … elas dirão: fomos nós que fizemos.” O mundo 
espera que lideremos, pela vossa liderança. Ficar-vos-ei 
grato para todo o sempre. Muito obrigado pelo  vosso pas-
sado, pelo vosso presente e pela vossa liderança futura, e 
pelo apoio dado por vós à nossa Fundação.

         
Gary C.K. Huang

Presidente do Conselho de Curadores de TRF

À medida que o fim do ano rotário se aproxima, a 
nossa luta na área da saúde pública encontra-se numa 
posição crítica. Temos de ultrapassar a Covid-19 e de 
construir ainda maiores avanços, maiores que os que já 
fizemos ao longo de muitas décadas.

Para mais informação sobre respostas do Rotary à pandemia, veja em on.rotary.org/covid-19.
  Para fazer uma doação, vá a rotary.org/donate.
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A SOCIEDADE ARCH KLUMPH MAIS QUE 
ALGO DE BOM

  

A Sociedade Arch Klumph tira o seu nome do 
homem que é considerado como tendo sido o pai de 
The Rotary Foundation, e presta a mais elevada ho-
menagem do Rotary aos grandes doadores à nossa 
Fundação —  os que lhe tenham doado 250.000 dólares 
ou mais. 

Gary C.K. Huang considera a Sociedade Arch 
Klumph de tal modo importante que fez sobre ela 
incidir o maior dos seus focos durante o ano da sua 
presidência do Conselho de Curadores da Fundação, 
2019-20. 

De 1 de Julho de 2019 a Março de 2020, a Socie-
dade admitiu 95 novos membros no seu quadro — ou 
seja um aumento de 25% em comparação a igual perío-
do do ano rotário anterior e mais do que o total que 
tinha sido alcançado em 2018-19.

As doações feitas a favor da Sociedade Arch 
Klumph, assim como todas as doações realizadas à 
Fundação Rotária, permitiram lutar contra doenças 
como a da Covid-19. Também possibilitaram dotar de 
água potável, salvar vidas de mães e de crianças, apoiar 
a educação e lançar crescimento de economias. Para 
saber mais acerca de  The Rotary Foundation, aceda a 
<rotary.org/foundation>.

A Sociedade “Arch Klumph distinguiu 30 casais 
de grandes doadores, incluindo nove de Taiwan (à 
esquerda), em cerimónia que se realizou em One Ro-
tary Center, Evanston (EUA), em Outubro de 2019.

Os 10 países com maiores doadores, valores 
reportados a 31 de Março:

Estados Unidos  |  509

Taiwan  | 1 11

Índia   |   106

Coreia do Sul | 95

Japão | 47

Canadá | 40

Filipinas | 23

Austrália | 20

Brasil | 14

Nigéria | 13
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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

THE ROTARY FOUNDATION

Com a ajuda de um Subsídio 

Distrital de The Rotary Foun-

dation, de alguns mecenas 

e numa parceria com o Ro-

tary Club de São Miguel-In-

ternacional, o Rotary Club 

de Ponta Delgada equipou 

com 101 “tablets” destina-

dos ao ensino à distância 

da Escola EB 2.3 de Cape-

las, que foram para ela ca-

nalizados através da Asso-

ciação de Pais/Escola das 

Capelas. Nesta Escola havia 

63 alunos que não tinham 

acesso à Internet, pelo que 

o Clube entrou em contac-

to com a “NÓS” e com esta 

empresa fez uma parceria 

pela qual obteve para eles 

aquele acesso por preço 

meramente simbólico.    

  

CAMINHADA GALOPANTE

Iniciada em 1917 em resultado do pensamento visioná-

rio de Arch C. Klumph, o sexto Presidente do Rotary, a 

Fundação Rotária começou a sua entrada em cena para 

“fazer o bem no mundo” com um pequeníssimo “fundo 

de dotação” de 26,50 dólares.

Hoje é uma das maiores Fundações do mundo, com um 

capital que em muito ultrapassa já 1 bilião de dólares. 

Através dela, com o apoio dos Subsídios que disponibi-

liza e graças aos seus diversificados e excelentes pro-

gramas educacionais e humanitários, os Rotários ser-

vem a Humanidade. 

O Rotary Club de Oliveira do Bairro, numa parceria com 

várias entidades, distribuiu diverso material de protecção 

individual pelas Instituições Centros Sociais de Oiã e de S. 

Pedro da Palhaça, Santa Casa da Misericórdia de Oliveira 

do Bairro, “Sobustos”, Centro Ambiente para Todos, “AM-

PER”, Recanto da Natureza e “SOLSIL” (na foto).
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GENTE DE ACÇÃO AO REDOR DO MUNDO

PERÚ

PAQUISTÃO

Mais de 5.900 

eventos 

comemorativos 

do Dia Mundial 

da Polio se 

realizaram em 

2019.

ESTADOS UNIDOS 
O  Rotary Club de Seattle e a 
Fundação Bill & Melinda Gates 
co-patrocinaram um Dia Mun-
dial da Polio com um painel de 
discussão realizado no passa-
do mês de Outubro. Umas 150 
pessoas se juntaram então para 
escutar Sidney Brown, director 
do programa de erradicação 
global da polio nos aspectos 
da parceria entre o Rotary e a 
Fundação Gates, Denny Wil-
ford, um sobrevivente da polio 
e membro do Rotary Club de 
Gig Harbor Midday, Washing-
ton, e Ezra Teshome, Presiden-
te da Subcomissão PolioPlus 
do Distrito 5030 (Washington). 
O evento teve a moderação 
de Mark Wright, Presidente do 
Município de Seattle e novo 
membro do Rotary Clube. – 
“Quando faço qualquer inter-
venção em algum evento,” – 
diz Wright – “frequentemente 
falo acerca da  polio, pois os 
esforços para erradicar esta 
doença são a prova provada 
de que não existe nenhum 
problema demasiado grande.”

PERÚ 
No ano passado, o Rotaract 
Club de Iquitos juntou oito 
bandas num concerto come-
morativo do Dia Mundial da 
Polio, assim angariando 200 
dólares para a campanha “End 
Polio Now”. – “Durante o es-
pectáculo, os elementos das 
bandas interagiram com a as-
sistência informando-a acer-
ca da razão de ser do concerto 
e sensibilizaram-na no sen-
tido de que todos continuem 
a apoiar esta causa.” – referiu 
Fernando Alonso García Tor-
res, que é membro do Clube. 
Este Rotaract Clube foi um 
dos vários de Iquitos que or-
ganizaram eventos durante a 
semana, eventos que até in-
cluíram um festival de dança 
de Zumba organizado pelos 
Rotaract e Interact Clubes de 
Iquitos até um “rally” amigável 
de  bicicleta.

JAPÃO
O Distrito 2510 chamou a si três 
dos melhores humoristas do 
Japão para actuarem na abor-
dagem do tema bem sério da 
polio no ano que findou. O es-
pectáculo de teatro solidário 
“End Polio”, realizado em 21 
de Outubro no Sapporo’s Er-
inji Temple, teve a actuação de 
Shiko Katsura, um especialista 
em monólogos cómicos (uma 
arte tradicional que é conhe-
cida por rakugo), e Suzuran, um 
duo muito apreciado pelo seu 
estilo repentista de comédia 
chamado manzai. Os elemen-
tos do público deram quase 
500 dólares para a campanha 
“End Polio Now”. Este programa 
foi liderado por Dainin Habu, 
coordenador regional de The 
Rotary Foundation. Este evento 
foi delineado de harmonia com 
o modelo  seguido em 2014, 
altura em que também actuou 
Katsura, então juntamente com 
Shanti, um popular cantor de 
“jazz”.

ESTADOS UNIDOS
PAQUISTÃO

NOIVA ZELÂNDIA
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Já foram 

erradicadas 

duas das 

três estirpes 

do vírus da 

polio.
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PAQUISTÃO
A icónica torre de Faisalabad 
constitui o ponto de encontro 
da cidade. Pertence ao Rotary 
Club de Faisalabad Cosmopoli-
tan – que ornamentou esta es-
trutura com luzes roxas e ama-
relas durante três noites, com 
início em 24 de Outubro – e 
ela virou em placard luminoso 
proclamando “End Polio Now”.
-“Esta foi a segunda vez que o 
Clube procedeu à iluminação 
da torre.” explica o membro do 
Clube Mubasher Siddiq Butt. 
A primeira vez que assim se 
fez fora havia seis anos. – “Em 
2014, o meu Clube organizou 
um seminário e convidou en-
tidades governamentais às 
quais forneceram uma porme-
norizada explicação” acerca 
desta ideia.” – informa Butt. A 
apresentação incluiu informa-
ção em torno doutros exem-
plares arquitectónicos que 
tinham recebido tratamento 
similar, como eram os casos 

das “Casas do Parlamento”, no 
Reino Unido, e a Casa da Ópera, 
de Sydney, na Austrália. Satis-
feitos por verem que a torre 
se encontra em boas mãos, as 
entidades oficiais aprovaram 
as iluminações dela. Em 2019, 
perante o êxito do primeiro 
evento, foi somente preciso 
uma curta apresentação mul-
timedia para persuadir a nova 
administração. 
 Para além de distribuirem lar-
gamente bandeirinhas com 
“End Polio Now”, Butt com ou-
tro Companheiro Rotário e di-
rigentes locais levaram a cabo 
uma cerimónia expondo nela o 
papel de liderança do Rotary 
no combate à polio no Paquis-
tão, país no qual, tal como 
acontece no Afeganistão, é 
um dos que ainda apresentam 
casos de  vírus selvagem da 
polio.

NOVA ZELÂNDIA 
Inspirados pelo exemplo de 
Rotários corredores que, as-
sim, tratam de sensibilizar as 
pessoas e de angariar fundos 
para a Campanha de Erradica-
ção Global da Polio, em  Syd-
ney, na Austrália, e em outras 
cidades, membros do Rotary 
Club de Dunedin atravessaram 
a sua cidade usando autocar-
ros públicos em 24 de Outubro, 
conseguindo assim recolher 
cerca de 1.100 dólares dos seus 
amigos corredores. –“Este pro-
jecto constituiu um ganho para 
a tarefa de acabar com a polio, 
também um impulso para con-
vencer os cidadãos a andarem 
de autocarro e ainda para dar 
a conhecer o papel do Rotary 
na cidade.” – diz o Presidente 
do Clube, John Drummond. – 
“Vários dos percursos de au-
tocarro tornaram-se como que 
em aulas quanto à história da 
polio e os efeitos da doença.”  
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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: Vitor Pires; LISBOA-

BELÉM: Armandino Ezequiel Duarte dos Santos; LISBOA-BENFICA: 

Isabel Rosmaninho; LISBOA-CENTENNARIUM: Nuno Rosa; LISBOA-

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

INTERNATIONAL: Guirec Malfait LISBOA-LUMIAR: José Bonfim; 

LISBOA-NORTE: Paulo Macedo Martins; LISBOA-OESTE: Arlindo 

Crespo 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; SÃO MIGUEL 

INTERNACIONAL: Chod Lang;  SESIMBRA: Carlos Sargedas; SETÚBAL: 

Ricardo Jorge Martinez Marques; SINES: Pedro Dátia; SINTRA: Álvaro 

Silva Ribeiro; TAVIRA: Maria Isabel  Lopes; TOMAR-CIDADE: António 

Alexandre; TORRES VEDRAS: Ana Margarida Silva Santos.

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.

DISTRITO 1970
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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Construir um mundo pacífico começa nas nossas casas. É por isso que o Rotary reúne as comunidades para 
aprendermos com as nossas diferenças, obter novas perspectivas e estabelecer elos mais fortes. 

Promover a paz através da compreensão - é o que as pessoas de acção fazem. Saiba mais em Rotary.org.
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JUNTOS, NÓS

PROMOVEMOS 
A PAZ

PESSOAS DE ACÇÃO
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