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CONTEÚDO

Prezados Companheiros Rotários, Rotarac-
tistas, e amigos.

Embora esta não seja uma época, digamos, 
optimista, nós temos de ser positivos. Muito 
antes da fundação do Rotary, o mundo já tinha 
lidado com crises gigantescas que testaram a 
habilidade humana de tolerância e na busca 
do progresso. Desde que o Rotary surgiu, o 
mundo tem enfrentado muitas catástrofes. 
No meio dessas adversidades, nós sempre 
nos levantámos e ajudámos as comunidades 
a recuperar.

Todo o desafio grande propicia a renovação e 
o crescimento. Na Assembleia Internacional 
em San Diego, quando a crise de covid-19 
ainda estava no começo, eu revelei o meu 
lema O Rotary Abre Oportunidades, que é uma 
mensagem em que acredito, há muitos anos.

O Rotary não é apenas um clube ao qual 
você se associa, mas sim significa um convite 
a possibilidades infinitas. Nós abrimos opor-
tunidades para nós e também para outros. 
As nossas acções, sejam elas grandes ou 
pequenas, abrem oportunidades para aque-
les que precisam de nós, e nesse processo 
o Rotary abre oportunidades para vivermos 
uma vida mais plena e significativa, imbuída 
nos nossos Valores e ao lado de amigos do 
mundo inteiro.

Os governos e as instituições estão cada vez 
com maior receptividade a parcerias visando 
iniciativas de saúde, algo essencial ao nosso 
trabalho. Nestes meses de confinamento, as 
pessoas quiseram conectar-se na ajuda às 
suas comunidades e, com isso, elas abraçaram 
os princípios e valores que temos promovido 
há mais de um século.

Apesar dessa perspectiva positiva, não é 
porque hoje haja mais oportunidades do 
que nunca para o Rotary prosperar que 
teremos sucesso em tudo. O mundo já vinha 
mudando rapidamente, mesmo antes da 

pandemia. Desde há algum tempo que as 
pessoas evitam os encontros presenciais, 
preferindo reunir virtualmente. As amizades 
já eram reavivadas e mantidas pelas redes 
sociais bem antes da maioria das nossas 
reuniões ter migrado para o Skype e para o 
Zoom. As novas gerações têm uma grande 
vontade de servir, mas não sabem se podem 
assumir um papel significativo em organiza-
ções como a nossa, ou se causariam mais 
impacto criando diferentes tipos de cone-
xões. Agora é o momento de colocarmos as 
cartas na mesa, testar novas abordagens e 
moldar o Rotary do futuro.

A covid-19 forçou-nos a adaptar às circuns-
tâncias. Isto é benéfico, e o Plano de Acção 
pede-nos justamente para melhorarmos a 
nossa capacidade de adaptação. Entretanto, 
a adaptação por si só não é suficiente. Pre-
cisamos mudar de forma drástica para ven-
cermos os desafios da nova era e fazermos 
do Rotary a força do bem que este mundo 
tanto precisa.

Este é o nosso combate, não apenas no ano 
em curso como também no futuro. Cabe a nós 
transformar o Rotary nestes novos tempos – 
abraçando ideias, energia e determinação dos 
jovens em busca de um canal para materializar 
os seus ideais. Temos que nos tornar uma 
organização completamente enraizada na 
era digital, não apenas uma organização que 
recorre ao universo on-line para continuar a 
fazer o que sempre fez.

O mundo precisa do Rotary agora mais 
do que nunca. Vamos então garantir que 
O Rotary Abre Oportunidades por muito 
tempo ainda.

Holger Knaack

Presidente do Rotary International
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COMISSÃO FUNÇÃO PRÉ-REQUISITOS COMPROMISSO

Auditoria Prestar consultoria ao Conselho 
Diretor quanto a relatórios finan-
ceiros, auditoria interna e externa e 
sistema de controle interno.

Independência, experiência profissional, conhecimento 
comprovado na área de finanças, seja em contabilidade, 
auditoria, setor bancário, mercado de investimentos, 
gestão de riscos, gestão executiva ou gestão em auditoria.

Uma vaga com mandato de seis 
anos; duas reuniões por ano em 
Evanston e duas videoconfe-
rências ou webinars por ano.

Comunicação Assessorar o Conselho Diretor 
na comunicação com diferentes 
públicos.

Formação profissional e experiência em área relacionada 
a comunicação.

Três vagas com mandato de 
três anos; várias videoconfe-
rências e uma reunião anual 
em Evanston.

Finanças Prestar consultoria ao Conselho 
Diretor em assuntos financeiros da 
organização, incluindo política de 
investimento, orçamentos e medi-
das de sustentabilidade.

Formação profissional em área relacionada a finanças, 
preferencialmente com experiência em organizações sem 
fins lucrativos. Os candidatos devem ter conhecimento 
em assuntos financeiros de clubes e distritos. 

Duas vagas com mandato de 
três anos; duas reuniões por 
ano em Evanston.

Parcerias Orientar o Conselho Diretor e o 
Conselho de Curadores quanto a 
parcerias e patrocínios.

Conhecimento sobre as opções de subsídios e  serviços 
internacionais da organização; vasta experiência com 
cultivo de relacionamentos e formação de parcerias com 
empresas, ONGs e governo; experiência em marketing de 
causa, patrocínios, geração de recursos e parcerias estra-
tégicas internacionais; entendimento claro da capacidade 
do Rotary e dos projetos empreendidos pelos clubes.

Duas vagas com mandato de 
três anos; uma reunião anual 
em Evanston.

Capacitação Orientar o Conselho Diretor a 
respeito dos programas de trei-
namento do Rotary para Rotários, 
clubes e distritos, com ênfase no 
treino de Governadores de distrito.

Estudo ou experiência significativa em treino, preferen-
cialmente em capacitação de líderes. 

Duas vagas com mandato de 
três anos; uma reunião anual 
em Evanston.

Revisão das Operações Monitorar a eficácia e implemen-
tação de operações e de todos 
os sistemas internos; orientar a 
Comissão Executiva em questões de 
pagamentos; desempenhar outras 
funções de supervisão, conforme 
solicitado pelo Conselho Diretor.

Experiência em gestão, desenvolvimento de lideranças ou 
gestão financeira; conhecimento abrangente das operações 
do Rotary. As indicações serão limitadas a ex-diretores 
do Rotary International. 

Uma vaga com mandato de seis 
anos; duas reuniões por ano em 
Evanston.

Rotaract Orientar o Conselho Diretor quanto 
ao Rotaract; desenvolver o pro-
grama do Encontro Rotaract Pré-
-convenção.

Rotários: Experiência de trabalho com o Rotaract; expe-
riência direta como mentor ou conselheiro do Rotaract, 
ou como presidente dessa comissão. Ex-rotaractianos 
são fortes candidatos.
Rotaractianos: Liderança no âmbito de clube, distrito ou 
internacional. São fortes candidatos aqueles que serviram 
como representantes distritais do Rotaract, organizaram 
projetos ou participaram do Encontro Rotaract Pré-con-
venção. Pode haver restrição de idade.

Rotários: Uma vaga com man-
dato de três anos; uma reunião 
anual em Evanston. 

Rotaractianos: Três vagas com 
mandato de um ano; uma reu-
nião em Evanston.

Planeamento  
estratégico

Revisar o plano estratégico do 
Rotary e medidas associadas a ele; 
aconselhar os líderes da organiza-
ção em outras questões significa-
tivas no longo prazo.

No mínimo 10 anos de experiência em desenvolvimento, 
monitorização e implementação de estratégias; profundo 
entendimento dos programas e serviços do Rotary e da 
Fundação.

Uma vaga com mandato de 
quatro anos; duas reuniões 
por ano em Evanston.

INFORMAÇÕES DE  
ROTARY INTERNATIONAL

Candidate-se!
Gostaria de contribuir mais ao sucesso 
do Rotary integrando uma comissão? 
Formada por Rotários e Rotaractis-
tas, as comissões do Rotary trabalham 
com as lideranças da organização para 
assegurar a eficiência e promover o 
alcance das metas e prioridades do 
Plano Estratégico.

As comissões a seguir estão à procura de 
candidatos qualificados para 2021-22. 
Todas comunicam por e-mail, videocon-
ferência ou webinar, conforme a neces-
sidade, e algumas realizam pelo menos 
uma reunião presencial obrigatória por 
ano. Inglês é o idioma usado na maioria 
das comunicações.

Para se candidatar ou indicar alguém, vá a 
on.rotary.org/application2020. Os candida-
tos devem estar cadastrados no Meu Rotary 
(rotary.org/myrotary) e certificarem-se de que 
o seu perfil está com os dados de contacto 
atualizados. Escolha bem, pois só é possível  
candidatar-se a uma comissão.  O prazo para 
se candidatar vence em 15 de agosto.
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Caro Companheiro Editor Lopes Cardoso

Amanhã é um novo ano Rotário.

Rotary é inovação e renovação na conti-
nuidade.

Li a nossa última revista e o seu Editorial. 
Quantos saíram ao longo de tantos anos da 
sua pena de ouro? Quantos ensinamentos 
extraímos deles? O que fixámos? O que 
praticámos? O que vivemos?

Gostamos muito de o ler e de o ouvir. 
Todos ficámos a saber a história com-
pleta da nossa Revista e das pessoas que 
contribuíram para que ela ainda persista 
viva. O Companheiro Lopes Cardoso fica 
indelevelmente ligado a um longo período 
da nossa Revista e da História de Rotary 
em Portugal.

Tivemos a feliz oportunidade, com muito 
orgulho, de apreciar nas várias reuniões inter-
nacionais das Revistas Rotárias, o carinho 
e a consideração dos parceiros de todo o 
mundo rotário.

Ao longo dos anos que fazemos parte da 
Direcção, aprendemos muito com o Com-
panheiro Lopes Cardoso, embora, por vezes, 
nem sempre tivéssemos a mesma opinião. 
Saudável, pensamos nós.

Divergências, sim, mas que nunca beliscaram 
a consideração e amizade que sentimos pelo 
Companheiro Lopes Cardoso.

Temos uma sala na nossa Sede com o 
seu nome: “Sala do Editor Companheiro 
Lopes Cardoso”. Não sabemos o tempo 
que vamos ainda viver. O Companheiro 
viverá eternamente naquela Sala, onde 
passou grande parte dos seus dias, desen-
volvendo um trabalho só ao alcance de 
grandes ROTÁRIOS.

Uma palavra para a Miita, não é companheira 
rotária mas é uma das melhores rotárias com 
quem convivemos.

Também teve de tolerar algumas situações 
menos agradáveis de ausência do marido.

Muito obrigada Miita, em meu nome pessoal 
a da Direcção da Associação Portugal Rotário 
pelo acompanhamento com que sempre nos 
brindou.

Aceite Companheiro Artur Lopes Cardoso, 
em meu nome pessoal e da Direcção da 
Associação Portugal Rotário, um abraço de 
gratidão, amizade e consideração.

Muita Saúde e Paz, para Si e toda a Família.
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Jovem no 
coração

Holger Knaack apresenta uma  
nova visão para o Rotary do futuro.  
Com uma pequena ajuda dos seus 
amigos, as coisas devem correr bem.

por Jenny Llakmani

fotografias: Samuel Zuder
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Holger Knaack está a aspirar o chão do salão onde houve 
um evento de angariação de fundos. O Rotary Club de Her-
zogtum Lauenburg-Mölln encerrou o seu bazar de Natal no 
claustro da Catedral de Ratzeburg, que data do século XII. 
Os dois dias de venda de artesanato, arbusto de azevinho, 
bolos caseiros e biscoitos renderam ao clube cerca de 8.000 
euros; este valor irá para uma organização alemã sem fins 
lucrativos que apoia crianças gravemente doentes. À medida 
que os associados desmontavam os stands e arrumavam 
mesas e cadeiras, Holger pegou num aspirador e começou 
a limpar as migalhas e os enfeites espalhados pelo chão.
Holger Knaack está a preparar-se para assumir a presidên-
cia do Rotary International, a 1 de Julho de 2020. Há 27 
anos, no seu clube, ele continua o mesmo de sempre. “Ele 
só quer ser um amigo entre amigos”, diz Barbara Hardkop, 
companheira do seu clube.
O ditado alemão man holt die Leute ins Boot significa fazer 
com que as pessoas trabalhem juntas em prol de um objec-
tivo comum. No próximo ano, os Rotários descobrirão em 
Holger Knaack um companheiro que não é de cruzar os 
braços e ficar de lado enquanto outros trabalham. Igual-
mente importante para Knaack é divertir-se no trabalho, pois 
ninguém disse que não temos esse direito mesmo quando 
trabalhamos com afinco. Este ano ele vai expondo as suas 
ideias e buscando o apoio das pessoas, principalmente para 
a sua maior prioridade – o investimento nos jovens – além, 
é claro, de que todos tenham uma experiência agradável e 
divertida no Rotary.
“Este é um princípio básico para o Holger”, afirma Hubertus 
Eichblatt, seu velho companheiro amigo no clube. “Quando 
estamos juntos, tudo é pura diversão.”
Holger Knaack será um presidente atípico, e não será apenas 
porque usa jeans e evita usar gravata, na maior parte das 
vezes. Ele será o primeiro presidente alemão de Rotary Inter-
national e chegou a esse cargo de forma pouco tradicional. 
Ao contrário de muitos dos seus antecessores, Holger não 
galgou todos os degraus de um líder sénior da organização. 
Sim, ele foi presidente de clube e Governador de Distrito, mas 
ocupou apenas um cargo internacional, como líder de treino, 
antes de se tornar diretor do RI. Ele recorda um Instituto 
Rotary onde as pessoas lhe perguntavam que outros cargos 
distritais ele havia ocupado antes de se tornar Governador. 
“Eu só repetia a palavra nenhum, para a surpresa de todos.”
Holger é mais conhecido pelo seu envolvimento no pro-
grama Intercâmbio de Jovens do Rotary, que deu a ele e à 
sua mulher, Susanne, uma experiência profunda, ampla e 
extraordinariamente significativa. Talvez por não terem filhos, 
o casal abriu as portas do seu lar – e também o seu coração 
– a dezenas de estudantes. “Sempre há alguém na casa do 
Holger e da Susanne, especialmente jovens”, diz Helmut 
Knoth, outro amigo de clube de Holger. “Eles hospedaram 
centenas de pessoas ao longo dos anos.”

Logo após ingressar no seu clube, em 1992, Holger ajudou 
numa colónia de férias para participantes do Intercâmbio 
de Jovens de curta duração no norte da Alemanha. Ficou 
viciado no programa. “Achei o programa tão bom que tenho 
até uma expressão em alemão para descrevê-lo: wo dein 
Herz aufgeht, que significa que algo faz o seu coração abrir. 
Os jovens sempre expressaram a sua satisfação, dizendo 
que viveram o melhor momento da sua vida. Às vezes acho 
que eles se surpreendem consigo mesmos, com o que são 
capazes de fazer e com as possibilidades que se abrem por 
meio do Rotary.”
As oportunidades também se abriram para a Holger. Ele 
tornou-se presidente da Comissão de Intercâmbio de Jovens 
do seu clube e, após servir como Governador do Distrito 
1940, em 2006-07, foi convidado a presidir ao Intercâmbio 
de Jovens Multidistrital Alemão, cargo que ocupou até um 
dia antes de iniciar o mandato no Conselho Diretor do RI, 
em 2013. Ao longo do caminho, ele diz que contou com 
outras pessoas. “Nós criámos a visão juntos e juntos seguimos 
em frente. Cada um escolhe um caminho diferente, mas o 
objectivo da visão permanece o mesmo.”
Os jovens parecem compreender, de maneira intuitiva, como 
Holger opera. “Quando o Holger pensa em algo, ele dedica-se 
a materializar esse seu pensamento”, informa a australiana 
Brittany Arthur, associada do Rotaract Club de Berlim e do 
Rotary Club de Berlin International. No decorrer dos anos, 
Holger e Susanne hospedaram muitos jovens. E o leitor 
acha que eles fizeram isso para que em 2020 conseguissem 
transmitir a imagem de comprometimento com a juventude? 
Não. Este comprometimento está dentro deles.”
Brittany acha que Holger se posiciona na vanguarda, ao pre-
ferir investir em “potencial” e não em “experiência”. Em 2012, 
na época em que era bolsista na Alemanha, ela conversou 
brevemente com Holger numa reunião de clube, o que a 
levou a viver o seu “momento rotário” no fórum sobre paz 
em Berlim – patrocinado pelo presidente do RI de 2012-13, 
Sakuji Tanaka. Após a sua apresentação no evento, ela pen-
sou que já tinha cumprido a sua missão. Porém Holger, que 
tinha organizado o fórum e já estava a organizar o próximo 
Instituto Rotary, tinha planos para ela. “Eu tinha acabado 
de falar para centenas de companheiras e de companheiros 
de Rotary e convidados e estava muito contente… e eis que 
se aproxima o Holger e pergunta-me se eu queria ajudar no 
instituto. Não pensei duas vezes e aceitei.”
Como outros Rotários, Brittany conhece o traço persuasivo da 
personalidade de Holger. “Ele é super engraçado e simpático, 
mas muito sério quando se trata de certas coisas. E é por 
isso que ele é tão interessante: ele pode assumir diferentes 
papéis quando nós precisamos dele.”
Holger e Susanne Knaack adoram viajar, mas viveram a vida 
inteira perto do seus locais de nascimento: ela em Ratzeburg 
e ele na vizinha Groß Grönau, a cerca de 60 km de Hamburgo. 

◀  Holger Knaack  
aprecia  
o desporto.

H O L G E R    K N A A C K

“Ele é super 
engraçado e 
simpático, mas 
muito sério 
quando se 
trata de certas 
coisas. E é por 
isso que é tão 
interessante.”
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Eles nasceram no mesmo ano e foram criados de forma 
semelhante, com as respectivas famílias, dedicadas ao seu 
próprio negócio. O pai e o avô de Susanne eram fabricantes 
de salsicha e linguiça, e a panificadora da família de Holger 
foi fundada pelo seu tetravô em 1868. “Fomos muito amados 
pelas nossas famílias”, recorda Holger. “Todos cuidavam de 
nós e sabiam o que se passava nas nossas vidas.”
Hubertus Eichblatt também cresceu em Ratzeburg, onde a 
sua irmã e Susanne, cujo nome de solteira era Horst, eram 
amigas de infância. “A casa da família Horst estava sempre de 
portas abertas, e isso continua na casa de Holger e Susanne”, 
diz Hubertus. “Os amigos estão sempre a entrar e a sair.”
O casal Knaack mora na casa que pertenceu à avó de 
Susanne; ao lado, a irmã de Susanne, Sabine Riebensahm, 
vive na casa onde as duas cresceram. Há dez anos, após a 
morte do marido, a irmã de Holger, Barbara Staats, mudou-
-se para o apartamento do último andar da casa onde vive 
Sabine. Somadas, as duas casas têm nove quartos, que às 
vezes pode não ser muito espaço para receber os 12 netos 
de Barbara, dezenas de jovens do programa de intercâmbio, 
antigos e actuais, e vários outros amigos. No mínimo, um dos 
quartos de hóspede encontra-se sempre ocupado.
Todas as manhãs, a família reúne para tomar café num canto 
acolhedor da sala de estar de Holger e Susanne, onde as 
paredes de vidro proporcionam uma vista magnífica do Lago 
Küchensee, um dos quatro lagos de Ratzeburg. O almoço é, 
a maior parte das vezes, também feito em família, seguido 
de café. Holger tem um ritual diário: deitar-se no sofá para 
uma soneca enquanto Susanne, Barbara e Sabine continuam 
a conversar. “Ele presta atenção àconversa… até cair de 
sono”, diz Sabine a rir.
Os quatro dividem as tarefas. “Quando alguém precisa de 
alguma coisa, é só gritar”, revela Holger. “Eu acho que esta é 
a melhor forma de viver: juntos, em companhia. O segredo 
da boa convivência é perguntar qual é o nosso objectivo? E 
este é exatamente o nosso objectivo: como vivemos agora.”
Num sábado de Dezembro, Holger, Susanne, Barbara e 
Sabine confeccionam um bife bourguignon que irão servir a 
23 amigos íntimos no jantar do dia seguinte. Eles conceberam 
a ementa de Natal, para 15 pessoas – ou 16 se uma jovem 
egípcia aceitar o convite. Esta estudante na Alemanha, é 
filha de Rotários, que conheceram no Instituto Rotary de 
Sharm el-Sheikh.
Helmut Knoth acredita que a hospitalidade dos Knaacks 
vem em boa hora para o Rotary. “Pelo menos uma vez por 
ano fazemos uma festa no belo jardim deles”, diz ele. “No 
inverno, fazemos algo para o aniversário do Holger que 
já virou tradição. Marcamos encontro no clube de remo 
e caminhamos ao redor do lago.” Em vez de presentes de 
aniversário, Holger pede doações para a Fundação Karl Adam, 
que ele fundou para apoiar o clube de remo. A cidade de 
Ratzeburg é famosa por seu clube de remo, cujos membros 

formaram o núcleo das equipas alemãs que conquistaram 
o ouro nos Jogos Olímpicos de 1960, 1968, 2000, 2004 
e 2012. O cofundador é treinador há longa data naquele 
clube, um professor de ensino médio chamado Karl Adam, 
que é tido como um dos melhores treinadores de remo de 
todos os tempos e desenvolveu o que é conhecido como 
o “estilo Ratzeburg”.
Olhando os álbuns de fotografias de família, os Knaacks falam 
sobre viagens que fizeram na infância: Holger e a sua família 
para a ilha de Sylt no Mar do Norte, e Susanne e a sua família 
para a costa do Mar Báltico. A poucos quilómetros dali, a 
família de Holger tinha uma pequena casa de verão com um 
grande jardim onde passavam os fins de semana. “Eu não me 
cansava de explorar a pradaria… tive uma infância perfeita”, 
recorda Holger, com um sorriso de satisfação.
A casa de infância de Holger ficava a cerca de 500 metros 
de um pequeno rio, o Wakenitz, que formava a fronteira 
com a Alemanha Oriental. “Para mim aquilo era o fim do 
mundo, um local proibido.” No verão, ele e os seus amigos 
testavam a coragem nadando no rio. Do outro lado, havia um 
pântano, um campo minado e torres de vigia comandadas 
por guardas da Alemanha Oriental. Após a queda do Muro 
de Berlim, em 1989, ele disse: “a primeira coisa que fizemos 
foi explorar de bicicleta o lado antes proibido”. “Todas as 
torres de vigia estavam abertas. Eu nunca tinha visto a nossa 
cidade daquele ponto alto.”
Quando jovem, nos feriados e fins-de-semana, Holger fazia 
entregas para a panificadora da família. Depois de terminar 
o ensino secundário, ele ganhou experiência no ramo 
trabalhando, durante dois anos, noutra padaria. “Eu ainda 
gosto de assar. É preciso amar o que você faz para ser bom 
naquilo. Nenhuma técnica de marketing importa mais do que 
a qualidade do produto. E para haver qualidade é preciso 
haver amor pelo trabalho. Esse é o segredo de muitas coisas.”
Depois de dois anos na padaria e de um ano de estágio 
numa grande fábrica de pão em Stuttgart, ele foi para Kiel 
estudar administração de empresas. Na primeira reunião 
do grémio estudantil ele viu a sua futura esposa. “Eu vi a 
Susanne pela primeira vez no dia 20 de Setembro de 1972. 
Não esqueço esse dia.”
Holger não causou a mesma impressão em Susanne, tal-
vez porque havia 94 homens e apenas três mulheres na 
sua turma de escola. Mas eles logo se conheceram e aos 
fins-de-semana iam juntos para casa ajudar no negócio das 
respectivas famílias. Antes de voltarem a Kiel, nas noites de 
domingo, carregavam o carro com pão da padaria Knaack e 
salsichas e linguiças da loja Horst. “Os nossos amigos não 
perdiam uma segunda-feira para nos visitar e provar um 
pouco do que trazíamos”, diz Susanne rindo.
Concluíram a formatura em 1975 e casaram-se no ano 
seguinte. Cada um deles continuou a trabalhar no negócio 
da própria família. Na época, a panificadora Knaack tinha 

“Eu acho que 
esta é a melhor 
forma de viver: 
juntos, em 
companhia. 
O segredo da 
boa conviência 
é perguntar 
qual é o nosso 
objectivo, 
e este é 
exactamente 
o nosso 
objectivo, 
como vivemos 
agora.”

H O L G E R    K N A A C K
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várias filiais e cerca de 50 empregados. Depois de substituir 
o seu pai no final dos anos 70, Holger decidiu expandir 
a empresa e quis saber exatamente de onde vinham os 
grãos usados para fazer o seu pão. Ele contou com o amigo 
Hubertus Eichblatt, do sector agrícola, e deu início a uma 
cooperativa com outros agricultores. Holger também tra-
balhou com Günther Fielmann, o maior oculista da Europa, 
que investiu no cultivo de grãos orgânicos na sua fazenda, 
a Hof Lütjensee. Juntos, Holger e Günther construíram o 
seu próprio moinho e passaram a comercializar produtos 
orgânicos – uma grande novidade há 30 anos. “O Holger 
sempre foi muito inovador”, lembra Hubertus. “Ele sempre 
foi de pensar no futuro.”
Outra das inovações de Holger foi passar a cozedura do 
pão para as filiais. Antes disso, o pão era cozido na fábrica 
e transportados para as filiais. A ideia de Holger era conti-
nuar a fazer a massa na fábrica, mas depois congelá-la em 
porções que eram distribuídas para serem cozidas nas filiais 
e manterem o frescor do pão que acabou de sair do forno. 
Actualmente quase todas as padarias na Alemanha utilizam 
este processo.
Knaack continuou a expandir o negócio até chegar a 50 filiais 
e uma fábrica com centenas de empregados. Então recebeu 
uma oferta para vender a sua empresa a uma multinacional 

investidora na panificação. Foi uma oferta muito boa e Holger 
resolveu aceitá-la. Ainda jovem, na casa dos 40 anos, dedi-
cou-se a outros empreendimentos comerciais e começou a 
jogar golfe. Tinha sido membro activo da Round Table, uma 
organização para pessoas abaixo de 40 anos. Quando estava 
com 39 anos, ele entrou para o Rotary Club na cidade vizinha 
de Mölln, permanecendo como sócio efectivo mesmo depois 
de ter sido fundado um outro clube, em Ratzeburg, com muitos 
dos seus amigos. Não demorou para que ele encontrasse a 
sua vocação no Intercâmbio de Jovens do Rotary.
A medieval Ratzeburg, com a antiga catedral e casario, está 
situada numa ilha rodeada por quatro lagos glaciares. O 
estado de Schleswig-Holstein, no norte da Alemanha, está 
pontilhado por lagos. As estradas sinuosas cortam os campos 
verdes, passando por fazendas e vilarejos construídos no 
estilo característico regional da arquitetura alemã de tijolos. 
Mas os estudantes que moraram com Holger e Susanne 
encontraram algo muito mais profundo do que uma expe-
riência de cartão postal da Alemanha.
Juraj Dvořák foi um dos primeiros jovens hospedados pelo 
casal Knaacks, em 1996. Depois de regressar para casa na 
Eslováquia, o jovem de 16 anos enviou um cartão a Holger 
e Susanne, que o convidaram de volta para outra visita. 
Mas quando o pai de Dvořák morreu de ataque cardíaco, o 

▲ 
A tomar uma bebida 
quente na festa de 
Natal do Rotary Club de 
Herzogtum Lauenburg-
Mölln’s, em dezembro. 
Holger conversa com os 
companheiros do clube
Barbara Hardkop e o 
marido Gerrit (com Jan
Schmedes ao fundo).
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jovem disse que não podia ir. Holger e Susanne, junto com 
a mãe de Dvořák, insistiram para que a visita acontecesse 
como havia sido pleneada.
“Fiquei um mês e eles fizeram de tudo para me ajudar”, 
recorda Dvořák. “Desde então, temos sido amigos íntimos. 
Se eu não tivesse conhecido Holger e Susanne, e se eles 
não me tivessem orientado em muitos aspectos da minha 
vida, eu não teria tido tantas conquistas.” Juraj dirige uma 
empresa de capitais em Viena, mas fala de sucesso material 
quando se refere a conquistas. “A minha maior conquista 
foi ter desenvolvido uma personalidade saudável, e neste 
processo o Holger e a Susanne contribuíram bastante.”
“O Holger e eu sempre tivemos conversas elevadas”, diz 
Juraj, que anualmente vai a Alemanha visitar os amigos 
queridos. “O Holger disse-me que o dinheiro não é a coisa 
mais importante, que eu tinha que me dedicar ao trabalho, 
mas também aproveitar a vida, viajar e conhecer o mundo. 
Levou-me a muitas reuniões com os seus amigos do Rotary. 
Eu, nessa época, não entendia o motivo, mas quando fiquei 
mais velho, percebi que era uma oportunidade absolutamente 
única de aprender com as pessoas. Holger fez-me crescer 
e com a Susanne têm um coração que não cabe no peito e 
uma grande responsabilidade pelas pessoas às quais servem 
de mentores. Eles destacam-se da maioria.”
Os Knaacks levam a sério essa responsabilidade de orientar 
os alunos. “O principal objectivo do Intercâmbio de Jovens é 
mergulhar noutra cultura, aprender tudo o que se pode sobre 
essa cultura”, diz Holger. “E o mais incrível do Intercâmbio de 
Jovens é que os pais enviam os filhos para outros países e 
confiam nos rotários que os tratarão como aos seus próprios 
filhos. Esta característica torna-nos únicos. Nenhuma outra 
organização faz isso desta maneira.”
Paula Miranda passou três meses com Holger e Susanne, 
que foram os seus primeiros anfitriões durante o seu ano 
de intercâmbio, em 2008. Vinda da Argentina, ela chegou 
em Ratzeburg em Janeiro, em pleno inverno. “Cheguei 
pelas16h00, já estava escuro, e fui recebida com uma deli-
ciosa refeição tipicamente alemã.”
Quando Paula fez 19 anos, um mês depois, Holger e Susanne 
organizaram uma festa de aniversário com alguns dos seus 
novos amigos da escola. “Eles fizeram churrasco à moda 
argentina”, lembra ela, com carinho. “Eles queriam que eu 
me sentisse em casa e eu não tinha palavras para expressar 
o meu contentamento. Sem eles, o meu ano no Intercâmbio 
de Jovens não teria sido tão bom. Eu adoro o Holger e a 
Susanne.”
Alois Serwaty, ex-Governador do Distrito 1870, encontrou-se 
pela primeira vez com os Knaacks há 25 anos numa confe-
rência multidistrital do Intercâmbio de Jovens. “Tanto Holger 
quanto Susanne têm uma forma aberta e descomplicada 
de ser cativante para os jovens”, afirma ele. “Quando você 
os conhecer, reconhece imediatamente que eles gostam 

dos jovens. O pensamento do Holger é que o Rotary deve 
permanecer jovem e que trabalhar para e com os jovens é 
uma fonte de eterna juventude.”
Juraj concorda. “Eu estive com o Holger em Dezembro e ele 
não mudou nada em 24 anos. Ele ainda é o mesmo, talvez 
apenas com algumas rugas que não estavam no seu rosto 
antes. Este programa de Intercâmbio de Jovens enche-lo 
de energia.”
A frase que se ouve com regularidade entre Rotários alemães 
é auf Augenhöhe begegnen — conhece-se alguém ao nível dos 
olhos. “Isso significa que todos são iguais, no mesmo plano de 
ação”, explica Susanne. “Não faz qualquer diferença se a pessoa 
é diretor ou motorista. Discute-se e encontra-se uma solução 
sem a outra pessoa sentir que está a receber uma ordem.”
De acordo com os seus amigos e família, Holger tem um 
talento peculiar. “Se ele não consegue fazer algo, sabe a 
quem delegar”, brinca Susanne. “Tem um faro para saber 
quem é bom para fazer o que tem que ser feito.”
“Um exemplo disso”, diz ela, “é o sucesso que ele teve a traba-
lhar com Rotários no Instituto Rotary em Berlim. Os Rotários 
disseram: ‘Vamos fazer workshops!’, e em vez de dizer: ‘Você 
não pode fazer isso’, ele disse: ‘Vão em frente!’. Ele confia nas 
pessoas e acha que elas podem ter sucesso. Mas ele ainda 
está nos bastidores, de olho nas coisas.” O mesmo aconteceu 
com a Convenção em Hamburgo, ocasião em que Holger e 
Andreas von Möller foram copresidentes da Comissão Anfitriã 
de 2019. “Ele envolveu muitos Rotários nas actividades.”
De acordo com Susanne, um dos principais objectivos do 
seu marido é continuar a aproximar o Rotary e o Rotaract. 
“Ele está entusiasmado com as possibilidades, e quando 
ele está assim é capaz de contagiar aqueles ao seu redor”, 
acrescenta a irmã de Susanne, Sabine.
Por entre cappuccinos, no café ensolarado do hotel Ratzeburg 
Seehof, com vistas do cintilante Lago Küchensee, Hubertus 
Eichblatt, Helmut Knoth, Jens-Uwe Janssen e Andreas-Peter 
Ehlers – amigos de Holger e também membros do Rotary 
Club de Herzogtum Lauenburg-Mölln – concordam que ele 
possui um talento sem igual para guiar voluntários. Andreas 
lembra-se de quando serviu como secretário distrital no 
mandato de Holger como Governador do Distrito. “Os 
Governadores antes dele mandavam sempre os outros 
fazerem as coisas, mas o Holger teve uma abordagem bem 
diferente. Ele chegava e dizia: ‘Hubertus, tenho pensado 
numa coisa e você é perfeito para a missão’. Ele fala de uma 
maneira tão encorajadora e gentil que não tem como dizer 
não. E ele não desaparece depois, voltando depois de pouco 
tempo para perguntar como as coisas estão e se precisamos 
de ajuda. Ele é singular.”
Hubertus frisa que Holger tem sucesso porque o seu entu-
siasmo é contagiante e também porque sempre dá o exemplo. 
“Exemplifica as características positivas, por isso é fácil para 
ele convencer as pessoas a fazerem as coisas.”

H O L G E R    K N A A C K

“O Holger 
disse-me que 
dinheiro não 
é a coisa mais 
importante, 
que eu tinha 
que me dedicar 
ao trabalho, 
mas também 
aproveitar a 
vida.”



P O R T U G A L  R O TÁ R I O   J U L H O  2 0 2 0 11

Enquanto conversam sobre as boas qualidades de Holger, 
lembram o que muitas pessoas dizem – que ele nunca está 
de mau humor. Mas como todos bons amigos, eles ressaltam 
que Holger não é perfeito. “Ele gosta de ficar na moda, olha 
só os óculos dele!”, diz Hubertus.”
Ao ouvirem isso os demais caem na gargalhada. “Ele é o 
único que usa óculos assim”, diz Andreas. “E se se partirem 
não tem problema; ele tem mais de reserva!”
 “Os óculos são a marca registrada dele”, acrescenta Helmut. 
“Desde que o conheço ele usa estes óculos e calças jeans, 
e raramente está de gravata. Ele tem uma aparência jovial 
e é um eterno jovem”, dizem os amigos enquanto terminam 
os seus cappuccinos.
A filosofia de Holger – de que não importa o quanto você 
trabalhe, você também deve se divertir – aplica-se especial-
mente ao Rotary. “Viajar e conversar com as pessoas são 
coisas que o divertem”, diz Susanne, associada-fundadora do 
Rotary E-Club de Hamburg Connect. “Ele e eu divertimo-nos 
muito no Rotary.”
Holger quer que todos desfrutem do Rotary – e que se 
orgulhem de fazer parte dele. “Nós amamos esta organiza-
ção, e todos devemos fazer nossa parte para fortalecer o 
Rotary mais forte”, ressalta. “Não é difícil ir um pouco mais 

longe, se envolver mais no clube, mostrar mais interesse 
pelos amigos, trabalhar mais nos projectos e programas. 
Pergunte a si mesmo se o seu clube tem uma boa progra-
mação para os jovens e se dá para mudar alguma coisa para 
ter mais sucesso na angariação de fundos. Todo clube tem 
a responsabilidade de fazer com que as pessoas se sintam 
bem e tenham orgulho de estar lá. Precisamos nos sentir 
especiais como Rotários.”
Ele sabe que o presidente do Rotary é convidado para muitos 
eventos, inclusive Conferências Distritais, e tem que enviar 
um representante para a maioria deles. Mas Holger planeja 
estar presente, mesmo que virtualmente, na conferência no 
Distrito 1940, cujo Governador este ano, Edgar Friedrich, 
é do Rotary Club de Herzogtum Lauenburg-Mölln. “Acho 
que você pode abrir uma exceção para seu próprio distrito, 
não é mesmo? Especialmente se o Governador for do seu 
clube. Seja qual for o cargo que tenha tido no Rotary, e 
por mais importante que tenha sido, no final sempre será 
associado do seu próprio Rotary Club e ficará feliz por 
estar entre amigos.”
“É por isso que precisamos cuidar dos nossos Rotary Clubs 
e dos amigos que temos lá. Não importa o cargo que tenha 
ocupado; o que realmente importa é estar entre amigos.”

“Precisamos 
cuidar dos 
nossos Rotary 
Clubs e dos 
amigos que 
temos lá.”

▲ 
Holger e Susanne 
adoram cozinhar, para 
eles e para os amigos. 
Aqui, preparam juntos 
uma refeição na cozinha 
da irmã de Holger.
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Caros Companheiros,

Em 1905, um advogado, de nome Paul Har-
ris, criou, com outros, uma organização de 
profissionais: o Rotary. Volvido cerca de um 
século foi a minha oportunidade de integrar 
tal movimento de excelência.

Começou aí, pela mão do decano dos Gover-
nadores Rotários ativos do meu distrito, e que 
serviu como tal no ano rotário de 1988/1989, 
Alberto Maia e Costa, a minha integração no 
movimento, passando a ser, aos 33 anos, 
membro do Rotary Club Cascais Estoril.

Aproveitei a oportunidade, muito longe de 
saber, após desempenhar as funções que, ao 
longo do tempo, me foram sendo confiadas, 
com experiências inesquecíveis e marcantes 
assistindo a exemplos de vida notáveis e ser 
ativo em projetos que fizeram a diferença na 
vida de muitos, que um dia, serviria o movi-
mento como Governador Rotário.

Chegou pois o momento de iniciar tais fun-
ções como Governador do Distrito Rotário 
1960 e para tal conto (em especial) com 
o apoio da Rita e de minha mãe Gabriela 
(também rotária), da minha equipa distrital, 
do Rotary Club Cascais Estoril e de todos os 
Companheiros.

Para o exercício da função de Governador, 
que agora assumo, recebi, conjuntamente com 
outros Governadores Europeus, formação 
especifica, inicialmente em Catânia (no GETS 
–Seminário de Preparação dos Governadores 
Eleitos) e depois em San Diego (Assem-
bleia Internacional). E foi nesta Assembleia 
Internacional em Janeiro deste ano que nos 
foi dado a conhecer pelo nosso Presidente 
Holger Knaack o lema para o ano rotário de 
2020/2021 “O Rotary abre oportunidades”.

Ora, em tal momento, estava longe de ima-
ginar que, logo de imediato e mesmo antes 
de iniciar funções, com a crise pandémica 
COVID19, e tendo por base o novo lema, 
– o Rotary abre oportunidades – iria reali-
zar praticamente as formações e reuniões 
rotárias, até ao momento, por meio digital 
as quais conferiram oportunidade a múltiplos 
companheiros (nacionais e internacionais) de 
participarem e partilharem experiências que 
de outro modo não seria possível.

Certo é que o que importa é que o Rotary, 
como movimento em ação, soube adaptar-
-se, e até aumentou as presenças nas sessões 
de formação – uma das minhas prioridades 
neste ano rotário – nas quais contámos com 
a intervenção de diversos oradores, incluindo 
o Presidente Holger Knaack, habilitando desta 
forma as várias equipas, quer de clube quer 
do distrito, a atuarem mais e melhor em prol 
das comunidades neste novo ano rotário que 
ora se inicia.

Chegou, assim, agora, o tempo de ação dos 
71 clubes do distrito 1960, neste novo Ano 
Rotário, acreditando que, juntos, iremos pros-
seguir o cumprimento do Plano Estratégico de 
Rotary, assim ampliando o impacto (através 

dos seus programas), expandido o seu alcance 
(sendo mais aberto e atraente), envolver todos 
os seus membros (concedendo oportunidades 
às suas conexões pessoais e profissionais) e 
sendo adaptável à realidade. Teremos assim 
um movimento moderno e atuante.

Seguindo Paul Harris, temos que ser revolu-
cionários de vez em quando ….

Este novo ano rotário será, certamente, dife-
rente, flexível e inovador face à crise pandé-
mica, e, como disse Winston Churchill, nunca 
se deve desperdiçar uma boa crise, pelo que 
devemos estar preparados para a ação pós 
Covid, pois a comunidade, agora mais que 
nunca, vai precisar do Rotary.

É a nossa hora pois somos pessoas de ação.

Bom Ano Rotário

Roberto  
Carvalho
Distrito 1960

#somosrotary
#orotaryabreoportunidades

“Assim como meus 
companheiros, aprendi 
a valorizar o doar ao 
invés do receber”
Paul Percy Harris

tem a palavra o Governador…

Artigo escrito com as regras do acordo ortográfico em vigor
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Sérgio 
Almeida
Distrito 1970

Queridos Companheiros,

Espero que se encontrem todos bem, assim 
como as vossas famílias.

Este ano Rotário inicia-se pleno de desafios 
no contexto atual desta pandemia do Covid-
19. O coronavírus trouxe muitas dificuldades 
a todos. O mundo está hoje mais complexo 
e incerto do que nunca, este impacto brutal 
está a redefinir países e organizações inteiras, 
alterando hábitos nas populações e extre-
mando posições políticas e sociais.

Neste contexto de tanta incerteza, o Rotary, 
com a sua sólida base de valores assume um 
papel fundamental para orientar a sociedade 
em direção ao futuro, acredito que temos aqui 
uma oportunidade de revolucionarmos a 
forma como vivemos e nos conectamos para 
servir o mundo e as comunidades.

A NOSSA MISSÃO
A Missão do Rotary é servir o próximo, difun-
dir a integridade e promover a boa vontade, 
paz e compreensão mundial por meio da 
consolidação de boas relações entre líderes 
profissionais, organizacionais e comunitários.

Os Rotários veem as coisas de forma diferente 
pela sua perspetiva multidisciplinar, aplicando 
a sua liderança e experiência profissional na 
resolução de problemas sociais, com dedicação 
e perseverança conseguimos criar mudanças 
duradouras nas nossas comunidades.

Tudo isto ficou bem patente na Assembleia 
Distrital do Distrito 1970 que contou com 

convidados de 12 países, onde os Presiden-
tes de Rotary International Holger Knaack, 
John Germ, Gary Huang, K.R. Ravindran, 
foram unânimes nas suas intervenções sobre 
a relevância do Rotary no mundo, mas tam-
bém concordaram que para continuarmos a 
fazer sentido é necessário atrair mais jovens 
e para que tal aconteça mudanças sérias e 
profundas na forma de fazer Rotary devem ser 
implementadas. Podemos ser mais atrativos e 
mobilizadores, exercendo de forma inequívoca 
aquela que é a nossa marca: somos pessoas 
de ação (people of action)!

Os nossos valores, a nossa história e sobretudo 
a nossa essência “Dar de si antes de pensar 
em si”, são pilares que não se esgotam no 
tempo. A construção duma atitude e men-
sagem portadora de confiança e esperança 
para a humanidade deverá ser suportada no 
nosso exemplo enquanto profissionais de 
mérito que servem de acordo com a prova 
quádrupla a favor da humanidade.

O FUTURO
Enquanto Governador do Distrito 1970 para 
o ano 2020/21 sinto uma enorme respon-
sabilidade e alegria na missão de apoiar os 
clubes e os Companheiros a servirem as suas 
causas e a desenvolverem as suas atividades. 
Ao longo destes últimos meses as Comissões 
Distritais, Equipa da Governadoria, Assistentes 
de Governador e os Presidentes Eleitos, têm 
vindo a trabalhar em conjunto para que este 
ano o Rotary continue a ser fundamental na 
vida das pessoas, pois é certo que para além da 
questão de saúde, as famílias irão (ou já estão 
a..) passar algumas dificuldades económicas.

Acredito que nenhum homem/mulher poderá 
mudar o mundo sozinho(a). Para que tal 
aconteça precisamos da família, dos amigos, 
da equipa, de todos. Nesta caminhada que 
será o ano Rotário 2020/21 terei comigo a 

minha mulher Olga e o meu filho António, 
sei que conto com apoio de todos os Com-
panheiros e clubes do Distrito 1970 pois 
neste contexto todos somos precisos, todos 
somos poucos.

Assim queridos Companheiros, termino com 
uma expressão Zulu muito utilizada por Nel-
son Mandela: “UBUNTU” que significa “I am 
because we are” (eu sou porque nós somos), 
motivando a progredir de forma individual e 
em conexão com o todo, com o universo. E 
esta é também a razão pela qual sou Rotário, 
porque acredito que podemos fazer os outros 
mais felizes e deixar este mundo um pouco 
melhor do que quando o encontramos.

Vamos Abrir Oportunidades!

UBUNTU – Eu sou 
porque Nós somos*

*Filosofia africana
*  artigo escrito com as regras do Acordo Orto-

gráfico em vigor

tem a palavra o Governador…
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Acção Rotária  
em Portugal
ANIVERSÁRIOS

▶ Rotary Club de Olhão celebrou, a 25 de 
Maio, os seus 16 anos de existência. Apesar 
de condicionados, pelas imposições legais e 
da Direção-Geral de Saúde, o clube preparou 
uma celebração e brinde, online, a 29 de Maio.

▶  Nos mesmos moldes, por videoconferência, 
o Rotary Club de Mafra festejou o seu 29.º 
aniversário.

▶  Mais velho que estes dois clubes, o Rotary 
Club de Lamego assinalou o seu 49.º aniver-
sário com a realização de uma conferência 
online, através da plataforma Zoom, no dia 
24 de junho, subordinada ao tema: “Que 
alterações a COVID-19 teve/tem no nosso 
comportamento e relacionamentos futuros”, 
com a participação Dr.ª Eugénia Oliveira, 
psicóloga no CHTMAD-Lamego.

COMPANHEIRISMO

▶ A proximidade entre clubes não ficou de con-
finamento e o Rotary Club de Lisboa gemi-
nou-se, por videoconferência, com o Rotary 
Clube de Sevilha Cartuja, com a presenca 
da Governadora do D1960, Mara Duarte e 
do Governador do D2203, Arturo Alagon.

▶  De igual forma, o Rotary Club Lisboa-Belém 
reuniu com o Rotary Club Palma Almudaina, 
do Distrito 2203, Espanha

▶ O Rotary Club de Sines procedeu à admissão 
da companheira Gisela Santos, durante uma 
reunião virtual.

▶ O Rotary Clube Lisboa Internacional 
(Francófono) procedeu à habitual Trans-
missão de Tarefas, assinalando igualmente 
o quarto aniversário do clube, do Presi-
dente Jean-Marie Bourguet e o Presidente 
eleito Philippe Armengaud, a 18 de Junho., 
usando a plataforma Zoom. O mesmo 
sistema foi usado pelo Rotary Club de 
Torres Vedras, para a sua Transmissão 
de Tarefas.

DOAÇÕES DE BENS ESSENCIAIS

▶ O Rotary Club de Águas Santas Pedrouços 
(1) deixou ao cuidado da Junta de Freguesia 
da cidade da Maia leite, iogurtes e azeite 
para completar cabazes de alimentos. Por 
seu lado, o Rotary Club de Ponta Delgada 
entregou meia tonelada de legumes e fruta 
aos núcleos da Caritas das freguesias Relva 
e Covoada, no concelho de Ponta Delgada, 
e o Rotary Club de Águeda lançou a “Cam-
panha do saco” para dar alimentos ao Banco 
Alimentar de Águeda.

▶  O Rotary Club de LisboaI-Belém (2) entre-
gou bens alimentares não perecíveis e arti-
gos de higiene de primeira necessidade à 
Casa Amiga da Ajuda (que apoia 62 famílias 
carenciadas). Contou com um subsídio da 
Fundação Rotária Portuguesa no âmbito 
da Fase de Apoio – Covid-19 e com uma 
parceria com a sociedade A. Ezequiel II – 
Consultores, Lda.

Rotary Club de Águas Santas Pedrouços

1

Rotary Club de LisboaI-Belém

2

Rotary Club de Ponte da Barca

3

Rotary Club de Viseu

4

Rotary Club de Angra do Heroísmo

5APOIO ESCOLAR

▶ O Rotary Club de Paredes providenciou ajuda 
para uma associação musical adquirir instru-
mentos musicais com vista à criação de uma 
orquestra com crianças institucionalizadas e 
concedeu bolsas de estudos a vários estudantes 
do concelho que frequentam o ensino superior.

▶ O Rotary Club de Ponte da Barca (3) pro-
cedeu a entrega de Prémio de Mérito Escolar 
a Sara Arezes.

▶ O Rotary Club de Viseu (4) entregou ao Lar 
Viscondessa de São Caetano, da Santa Casa da 
Misericórdia de Viseu, 10 tablets de conexão 
e estimulação a utilizar por utentes institu-
cionalizados com carências económicas, no 
âmbito do projecto “Séniores em Conexão”. 
A aquisição foi suportada pelos subsídios da 
Rotary Foundation, da CIP França – Portugal, 
do RC Viseu.
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▶ Os clubes Rotários estiveram atentos às neces-
sidades comunitárias relacionadas com a 
pandemia de crornavírus e há vários exemplos 
de acção e solidariedade.

▶ O Rotary Club Algés (9) entregou a instituições 
do concelho de Oeiras, maioritariamente da 
União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha 
e Cruz Quebrada-Dafundo, 1570 máscaras 
reutilizáveis, 220 batas descartáveis e 100 
viseiras. A ação beneficiou da aplicação de 
fundos próprios e com o apoio do Subsidio 
de Catástrofe da Rotary Foundation.

▶ O Rotary Club de Mafra (10) doou a habi-
tantes do concelho de Mafra, sobretudo a 
famílias carenciadas, máscaras cirúrgicas e 

viseiras, além de alimentos, tudo isto com 
o apoio do subsídio de catástrofe da Rotary 
Foundation.

▶ O Rotary Club de Albufeira (11) entregou, aos 
Bombeiros Voluntários de Albufeira, quatro 
capacetes gallet, beneficiando do apoio de 
um Subsídio Distrital da Rotary Foundation. 
A Governadora Mara Duarte participou nesta 
entrega.

▶ O Rotary Club do Bombarral distribuiu pela 
Santa Casa da Misericórdia do Bombarral, pelo 
Centro Social Paroquial do Bombarral, pelo Lar 
de Idosos da Columbeira, Lar Familiar Nossa 
Senhora da Esperança, Casa de Repouso 
Retiro e pelo Centro de Apoio Domiciliário 

ROTARY NO COMBATE À COVID-19

PALESTRAS

▶ Foram muitos os clubes que não pararam as 
suas palestras e atividades, fazendo-o em 
total respeito pelas regras de confinamento 
impostas pelo Governo e pela Direcção-Geral 
de Saúde. Exemplo disso foram o Rotary Club 
de Torres Vedras, com a Dr.ª Bárbara Pedro a 
falar sobre “COVID 19 – Futuro e Prevenção”; 
o Rotary Club Lisboa Benfica, com Jorge 
Caldeira a abordar a temática “Planeamento 
Estratégico em Tempo de Incerteza”, e com 
José Correia Guedes, comandante piloto-a-
viador nos TAP e autor do livro O Aviador, a 
refletir cobre “A sobrevivência a um seques-
tro de um pirata do ar”; o Rotary Club da 

Figueira da Foz, com Gonçalo Tomé (CEO 
da CEI Plasfil) a explicar “O novo paradigma 
da mobilidade”; o Rotary Club de Algés, com 
o Professor Doutor Eng.º Miguel Mira da 
Silva (do Instituto Superior Técnico) a falar 
sobre a “Transformação Digital e o Desafio 
da Pandemia COVID-19”. O Rotary Club 
do Porto contou com a participação, em 
palestra, do presidente da AEP-Associação 
Empresarial de Portugal, o Rotary Club de 
Amarante refletiu sobre “Novos desafios 
da economia” e o Rotary Club de Arouca 
abordou a temática da “Gestão da Água”, 
com o Dr. Jorge Cardoso.

SOLIDARIEDADE

▶ O Rotary Club Parque das Nações ofereceu 
um televisor a uma família carenciada que 
estava em confinamento e sem qualquer meio 
de ligação com o mundo exterior, bem como 
equipamentos de comunicação em vídeo ao 
Centro de Saúde dos Olivais e ao Centro de 
Saúde da Penha de França.

▶ O Rotary Club Lisboa-Internacional (7) 
entregou à CAPITI um donativo de 10.000 
euros, fruto da sua campanha de angariação 
de fundos através dos sócios do clube mas 
também dos golfistas e sponsors que iriam 

participar no Torneio de Golfe solidário que 
por força do COVID-19 teve de ser cancelado.

▶ A CAPITI tem como objectivo garantir o acesso 
de crianças e jovens de famílias carenciadas 
a serviços de saúde na área do neuro-desen-
volvimento para facilitar a sua integração na 
família, na escola e na sociedade.

▶ O Rotary Club de Vila Nova de Gaia (8) 
conseguiu oferecer uma grua de elevação ao 
Francisco (de 18 anos e sofrendo de paralisia 
infantil) e à sua mãe Julieta, através do apoio 
da Empresa Progressive Care.

▶ O Rotary Club de Angra do Heroísmo (5) 
ofertou à Irmandade de Nª Srª do Livra-
mento 10 computadores portáteis, com 
respectivas mochilas e auscultadores e 
uma impressora multiusos para atenuar os 
efeitos da COVID-19 no acompanhamento 
escolar de jovens que se encontram institu-

cionalizadas. Esta entrega foi com o apoio 
da Fundação Rotária de Portugal.

▶ O Rotary Club Lisboa-Benfica (6) disponibili-
zou à Escola Básica da Quinta de Marrocos 10 
computadores portáteis, com a colaboração 
da Entrajuda.

Rotary Club de Vila Nova de Gaia

Rotary Club Algés

Rotary Club de Mafra

Rotary Club de Albufeira

Rotary Club Lisboa-Benfica

Rotary Club Lisboa-Internacional

6

7

8

9

10

11
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Ana Lameiras 800 máscaras cirúrgicas e 500 
viseiras, com o apoio do Subsídio de Catás-
trofe da Rotary Foundation.

▶ O Rotary Club da Portela (12) entregou aos 
Bombeiros Voluntários Moscavide-Portela, 
à Junta de Freguesia Moscavide-Portela e à 
CURPI Prior Velho 1200 máscaras cirúrgicas, 
100 máscaras FFP2, 80 batas descartáveis, 20 
fatos de protecção, 30 óculos de protecção, 
400 aventais descartáveis, 300 cobre-sapatos, 
400 toucas, 30 litros álcool-gel e 100 viseiras. 
Tudo no âmbito do combate à COVID – 19, 
com fundos do clube e o apoio do Subsídio de 
Catástrofe da Rotary Foundation, da Fundação 
Rotária Portuguesa e da CIP Portugal-França.

▶ O Rotary Club Lisboa – Internacional (13) fez 
chegar à população carenciadas da Costa de 
Caparica, Ericeira e Trafaria mais de 2 tonela-
das de alimentos, com a seguinte composição: 
1194 litros de leite, 1440 ovos, 905 iogurtes, 
70 pacotes de manteiga, 21 embalagens 
de queijos,452 embalagens de cereais, 350 
embalagens de biscoitos, 55 kg de açúcar, 25 
frascos de doce, 825 latas de atum e sardinha, 
358 caixas de enchidos e salsichas, 764 caixas 
de legumes, 260 pacotes de massa, 306 kg 
de arroz,200 litros de azeite,42 latas de leite 
para bebés, 398 pacotes de papas variadas, 
71 embalagens de fraldas, 129 embalagens 
de produtos de limpeza. Tudo no âmbito dos 
apoios aos efeitos da COVID-19.

▶ O Rotary E-Club Portugal Distrito 1960 
entregou ao Centro de Dia Raio de Luz, em 
Sesimbra, 50 viseiras, 400 máscaras cirúrgicas, 
2000 manguitos, 10 fatos de protecção e 100 
cobre-sapatos, com o apoio do Subsídio de 
Catástrofe da Rotary Foundation.

▶ O Rotary Club de Sesimbra (14) distribuiu pela 
Casa do Povo de Sesimbra, Centro Paroquial 
de Santana, CASCUZ e Cercizimbra equipa-
mentos para proteção dos profissionais de 
saúde que fazem assistência domiciliária a 
muitos idosos do concelho de Sesimbra (40 
fatos descartáveis com capuz; 3500 máscaras 
cirúrgicas; 500 máscaras FFP2; 1000 toucas 
clip; 1000 cobre sapatos; 200 viseiras; 50 
litros de desinfetante de superfícies e 50 litros 
de gel desinfectante. Tudo com o apoio da 
Junta de Freguesia do Castelo, da Fundação 
Rotária Portuguesa e do Subsídio de Catás-
trofe da Rotary Foundation.

▶ O Rotary Club de Marco de Canaveses (15) 
também apoiou os Bombeiros Voluntários 
locais com luvas, viseiras e álcool gel.

▶ O Rotary Club de Torres Vedras entregou 
viseiras à GNR, à PSP e à corporação de 
Bombeiros local. Também o Rotary Club de 

Coimbra fez chegar unidades deste material 
de protecção individual ao Hospital Geral 
(Covôes) e LAHUC – Liga dos Amigos dos 
Hospitais da Universidade de Coimbra. Estas 
viseiras foram elaboradas pela Universidade 
de Coimbra (UC Business) numa iniciativa 
coordenada pelo Prof. Doutor Noberto Pires 
(companheiro do Rotary Club de Coimbra). 
Já foram distribuídas cerca de 2.000 viseiras. 
Entregou ainda cógulas e sobrebotas.

▶ O Rotary Club de Sintra entregou másca-
ras e material de desinfecção a Estruturas 
Residenciais para Idosos (ERPI), geridas por 
duas Fundações. A realização deste projeto 
foi possível com o apoio financeiro do Fundo 
para Assistência a Situações de Catástrofe de 
Rotary International e da Fundação Rotária 
Portuguesa.

▶ O Rotary Club de Paredes entregou igual-
mente máscaras e material de desinfecção a 
dez instituições locais, tal como o Rotary Club 
de Fátima fez com os Bombeiros locais e o 
Rotary Club Senhora da Hora fez chegar ao 
CIVAS – Centro de infância, velhice e acção 
social da Senhora da Hora e ao Lar de Idosos 
Mãe de Jesus (Leça do Baldio).

▶ O Rotary Club Parque das Nações (16) pre-
cedeu ao mesmo gesto com a comunidade 
Vida e Paz e à IPSS Vitae de Xabregas, que 
também auxilia a população mais carenciada 
de Lisboa, igualmente com o apoio do subsí-
dio de Catástrofe que a Rotary Foundation 
atribuiu ao Distrito 1960.

▶ O Rotary Club de Sintra desenvolveu no 
mês de maio um projecto de solidariedade 
no concelho de Sintra delineado para apoiar 
Instituições (IPSS) de Sintra, no contexto do 
combate à pandemia COVID-19. A realização 
deste projecto foi possível com o apoio do 
Fundo para Assistência a Situações de Catás-
trofe de RI e da Fundação Rotária Portuguesa, 
que contribuíram financeiramente para a sua 
concretização.

 O projecto foi direccionado para duas Estru-
turas Residenciais para Idosos (ERPI) geridas 
por duas Fundações que prestam apoio e 
acolhimento a um número significativo de 
pessoas idosas do concelho de Sintra, com 
as quais o clube tem promovido parcerias.

 O objectivo do projecto foi o de apoiar estas 
Instituições mediante a aquisição de diversos 
equipamentos de protecção individual e de 
higiene (designadamente, luvas, máscaras 
cirúrgicas, gel desinfetante, cobre sapatos e 
batas descartáveis), essenciais para manter a 
saúde e segurança dos utentes e garantir a 
saúde dos colaboradores.

Rotary Club da Portela

Rotary Club Lisboa – Internacional

Rotary Club de Sesimbra

Rotary Club de Marco de Canaveses

Rotary Club Parque das Nações
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DDÊÊ  UUMM  NNOOVVOO  RRUUMMOO  
AAOO    SSEEUU  CCLLUUBBEE

AAcchhaa  qquuee  oo  sseeuu  CClluubbee  éé  fflleexxíívveell  ee  eessttáá  aappttoo  aa    eennffrreennttaarr  oo  ffuuttuurroo??

NNoovvaass  ffeerrrraammeennttaass  aaoo  sseeuu  ddiissppoorr  eemm  ""SSaatteelllliittee  CClluubbss"",,

""PPaassssppoorrtt  CClluubbss""  ee  ""CCoorrppoorraattee  MMeemmbbeerrsshhiipp""  ppooddeemm

aajjuuddaarr  aa  ccrriiaarr  uummaa  nnoovvaa  eexxppeerriiêênncciiaa  qquuee  sseerrvviirráá  ppaarraa  qquuaallqquueerr  uumm..

  VVeejjaa  mmaaiiss  ssoobbrree  ppoossssíívveeiiss  ooppççõõeess  eemm

RROOTTAARRYY..OORRGG//FFLLEEXXIIBBIILLIITTYY
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▶ Rotaract Club Porto, com o apoio do 
Rotary Club do Porto, entregou à Escola 
Básica Augusto Gil sete computadores 
portáteis para alunos carenciados e assim 
conseguirem acompanhar o estudo a 
partir de suas casas, no regime de #Estu-
doemCasa, implementado como combate 
à propagação da Covid-19.

▶ A 19 de junho, o Interact Club de Almada 
organizou uma Noite de Quiz Virtual 
(através da plataforma Zoom e site Quiz 
Maker) aberta a todos. O Quiz teve a 
duração de cerca de uma hora.

▶ A participação foi grátis, acolhendo, con-
tudo, de bom grado todas as doações 

que os participantes quiseram fazer, 
sendo que estas reverterão a favor de 
uma de três das nossas instituições 
parceiras, à escolha do grande vencedor 
da noite.

Novas Gerações

O programa de Intercâmbio de Serviço às 
Novas Gerações está aberto a universitários e 
profissionais até aos 30 anos – inclusive antigos 
e actuais rotaractistas e antigos participantes do 
Interact, RYLA e Intercâmbio de Jovens. Não é 
preciso ser associado do Rotary para participar.
Embora cada Rotary Club determine os seus 
próprios critérios de elegibilidade, é importante 
que todos os participantes demonstrem um 
forte compromisso com os serviços humani-
tários e os ideais do Rotary.
Mesmo com os constrangimentos da Covid-
19, é possível inovar na forma de permitir 
intercâmbio e experiências enriquecedoras 
aos jovens. Este é um programa que pode 
ser desenvolvido pelo seu clube. Como?
Os Rotary Clubs podem criar programas incrí-
veis, combinando as habilidades e interesses 
dos associados com profissionais de diferentes 
culturas. As etapas a seguir podem ajudá-lo 
a começar:
• Forme um grupo de Rotários interessados 

do seu clube ou Distrito.
• Descubra habilidades, interesses e redes de 

contactos que o seu grupo pode oferecer 
para criar um intercâmbio significativo.

• Pergunte aos jovens profissionais que tipo 
de serviço poderia melhorar as suas habili-
dades profissionais.

• Decida os objetivos para o programa.
• Crie um programa com a duração de algu-

mas semanas a seis meses. Ele pode ser 
unilateral ou recíproco, para uma única 
pessoa ou pequenos grupos.

• Para reduzir as despesas, pense na possi-
bilidade de fornecer opções de estadia em 
casas de família, proporcionar oportunida-
des de treinamento profissional prático ou 
estágios sem custos e outras formas de 
assistência financeira.

• Promova seu programa e procure distritos 
para serem parceiros.

Um bom intercâmbio dá aos participantes a 
oportunidade de aprender novas habilidades 
e colocá-las em prática.
• Convide os intercambistas a participarem 

de projectos comunitários para que desen-
volvam suas habilidades e criem novos rela-
cionamentos.

• Amplie um programa de treino profissional 
para incluir participantes internacionais e 
crie formas para eles praticarem as suas 
habilidades por meio dos serviços à comu-
nidade.

• Inclua uma actividade de intercâmbio em 
seu próximo projecto de Subsídio Global. 
Convide jovens profissionais da comu-
nidade para ajudar e para que recebam 
treinamento ou aprendam sobre a gestão 
de projectos.

• Planeie um intercâmbio recíproco de rota-
ractistas ou profissionais mais jovens como 
parte de um projeto de serviços interna-
cionais. Peça aos participantes que falem 
no seu clube sobre formas de desenvolver 
parcerias internacionais mais fortes.

Saiba mais em https://www.rotary.org/pt/our-pro-
grams/new-generations-service-exchange/details

Intercâmbio de Serviços  
às Novas Gerações

https://www.rotary.org/pt/our-programs/new-generations-service-exchange/details
https://www.rotary.org/pt/our-programs/new-generations-service-exchange/details


P O R T U G A L  R O TÁ R I O   J U L H O  2 0 2 0 19

Foi um êxito a reunião virtual realizada no dia 
23 de Maio, comemorativa do 70.º aniversá-
rio das CIPs, promovida pelo Presidente do 
Conselho Executivo das CIPs (ICC Executive 
Council), PGD Ovidiu Cos, que dirigiu a sessão, 
com a participação de 200 rotários de todo o 
mundo. O Presidente de Rotary Internacional 
Mark Maloney enviou uma mensagem vídeo 
e o Presidente Eleito Holger Knaack fez uma 
apreciada intervenção destacando o impor-
tante papel realizado pelas CIPs nestes 70 
anos, agora um programa oficial de Rotary 
que continuará a prosseguir a aproximação 
dos povos e a paz em todo o mundo, tendo 
anunciado que na Convenção de 2021 em 
Taipé (Taiwan) haverá uma conferência pré-
-Convenção dedicada às CIPs.
Intervieram muitos dos participantes, felicitando 
e referindo aspectos relevantes das actividades 
e projectos desenvolvidos pelas CIPs.
É de registar com agrado a participação nesta 
reunião online de 20 companheiros(as) por-
tugueses(as), entre os quais atuais e antigos 
dirigentes das CIPs em Portugal.
Foi no pós-guerra, em Maio de 1950, que se 
constituiu a primeira Comissão Inter-Países 

O Rotary Club de Mafra recebeu uma mensagem per-
sonalizada de reconhecimento do Presidente do Rotary 
Internacional 2019-20, Mark Maloney. A resposta do 
Presidente de RI agradece o empenho e iniciativas do 
clube no combate à pandemia de Covid-19 (divulgadas 
em e-mail prévio pelo clube). Entre outros aspectos, 
Mark Maloney diz-se maravilhado pela forma como os 
Rotários “continuam a encontrar maneiras inovadoras 
de permanecer a conectar o mundo e a servir pessoas 
com necessidades imediatas”. Maloney termina com 
o alerta: “o mundo precisa dos Rotários mais do que 
nunca”.

Leia a carta na íntegra:

Dear Fellow Rotarian,

Thank you for your thoughtful e-mail, and for sharing 
with us the wonderful details of the ways you are 
working to address community needs during the 

ongoing COVID-19 pandemic. This public health crisis 
has tested everyone in the Rotary world, and I am 
delighted how we continue to find innovative ways 
to keep connecting the world and serving people in 
immediate need.

I have been hearing from Rotarians like you every 
day and enjoy nothing more than reading about your 
heroic efforts. Our new Action Plan calls on all of us 
to increase our ability to adapt, and we are seeing 
that play out every day during this crisis. I have never 
been prouder to be a Rotarian. The world needs us 
more than ever.

Thank you for all that you do.

Relações
Inter-Países

Mark Maloney escreveu ao Rotary Club de Mafra

70.º Aniversário das CIPs (Comissões Inter-Países)

entre a França e a Alemanha, celebrando a 
paz entre dois povos inimigos durante a II 
Guerra Mundial. A partir daí, as CIPs desen-
volveram-se na Europa e mais tarde noutros 
continentes.
A CIP Portugal – França, no início designada 
como “Comité Franco-Português”, foi a primeira 

CIP constituída em Portugal, no ano de 1955, 
por iniciativa de dedicados Rotários portugueses 
e franceses, com o estabelecimento de gemina-
ções entre clubes dos dois países e a realização 
de importantes actividades e projectos comuns.
Legenda da foto – PGD Ovidiu Cos, Presidente 
do Conselho Executivo das CIPs.
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A icónica Torre Taipei 101, um dos edifícios 
mais altos do mundo, foi projectada para evocar 
um caule de bambu, um grampo das técnicas 
tradicionais de construção de Taiwan. É um 
exemplo de como nesta cidade a inovação brota 
da tradição. Quando estiver em Taipei para a 
Convenção Internacional do Rotary de 2021, de 
12 a 16 de junho, encontrará uma arquitetura 
histórica e moderna, cenários urbanos e naturais, 
vida noturna animada e espiritualidade serena. 
Pode visitar casas de chá que respeitam costu-

mes seculares e saborear a cozinha de fusão que 
abraça as influências da China, Japão, Holanda, 
Portugal e Espanha. E em todos os lugares que 
visitar terá a certeza de uma recepção amigável.
Para alguns Rotários, será uma oportunidade 
de revisitar Taipei, que foi palco da convenção 
de 1994. Seja uma visita de regresso ou a sua 
primeira vez aqui, encontrará muito a explorar: 
palácios e templos inspiradores, museus envol-
ventes e áreas comerciais animadas estão a uma 
curta distância do centro da cidade.

Além dos limites da cidade, Taiwan tem ainda 
mais a oferecer, desde o esplendor pastoral de 
uma viagem na estrada de ferro Alishan Forest 
até a beleza ornamentada do Templo de Pedra 
Tianliao, construído de conchas, corais e pedras.

Hank Sartin

Saiba mais e registe-se em  
convention.rotary.org.

O Rotary Abre Oportunidades, lema do presidente 
Holger Knaack, não poderia ser mais actual. 
Poderemos perguntar como isso é possível, 
considerando toda a turbulência que estamos 
a atravessar. O texto a seguir, parafraseado do 
escritor britânico Alan Watts sobre uma parábola 
taoísta, oferece uma explicação:
Era uma vez um agricultor chinês. Certo dia, o 
seu cavalo fugiu. Quando chegou a noite, os 
seus vizinhos foram até junto dele para expressar 
a sua compaixão e lamentar o ocorrido. Eles 
disseram: “Sentimos muito em saber que o 
seu cavalo fugiu. Isto é um grande infortúnio”. 
O fazendeiro limitou-se a dizer: “Quem sabe?”.
No dia seguinte, o cavalo voltou acompanhado 
de sete cavalos selvagens. À noite, os vizinhos 
apareceram novamente, dizendo: “Isso é uma 
grande sorte. As coisas mudaram para melhor 
e agora você tem oito cavalos!”. O fazendeiro 
se limitou a dizer: “Quem sabe?”.
No dia seguinte, o filho do fazendeiro tentou 
domar um dos cavalos selvagens e, enquanto 

Energia  
de Taipei

Mensagem do chair  
da Rotary Foundation
K.R. Ravindran

tentava cavalgá-lo, o animal deu um pinote, ele 
caiu e partiu uma perna. Os vizinhos vieram à sua 
casa de novo para lamentar o ocorrido, dizendo: 
“Que pena, foi muito mau o que aconteceu.”. O 
fazendeiro – se a dizer: “Quem sabe?”.
No dia seguinte, oficiais do exército, que, naquela 
zona, recrutavam jovens para serem soldados, 
apareceram lá em casa mas não levaram o filho 
do agricultor porque ele estava com uma perna 
partida. Os vizinhos vieram ter com o agricultor, 
de novo, e disseram: “Que coisa boa. O seu filho 
não foi recrutado!”. O fazendeiro limitou-se a 
dizer: “Quem sabe?”.
O que esta parábola nos ensina é que a natu-
reza das coisas é imensamente complexa. É 
impossível afirmar se o ocorrido é algo bom 
ou ruim, pois não sabemos quais serão as suas 
consequências. Tudo o que sabemos é que toda 
a acção e reacção descortinam oportunidades 
para expressarmos os nossos valores e ambições, 
e entrarmos em acção para aproximar o mundo 
daquilo que queremos que seja.

A Rotary Foundation é o canal para criar mudan-
ças significativas. Por meio dela, fazemos a 
nossa parte para eliminar a poliomielite no 
mundo. Por meio dela, apoiamos iniciativas de 
combate à covid-19 e preparamos o mundo 
para a vacinação massiva que logo virá. Por meio 
dela, podemos manter uma certa continuidade 
nos serviços prestados às pessoas necessitadas 
que foram afectadas por tantas interrupções.
Será este o grande momento que fará do Rotary 
uma organização ainda mais sólida no século 
XXI? Quem sabe?. Será esta a grande oportu-
nidade para cada um de nós viver os nossos 
valores plenamente? Quem sabe? Só depende 
de nós.
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Sem título-1   1 15/06/20   09:46

Caros Companheiros,

Director Editor Francisco Queiroz
Directora-Adjunta Cláudia Oliveira

Ao iniciar o novo ano Rotário, e com a 
entrada deste novo Corpo Editorial da nossa 
Revista, a Direcção da Associação Portugal 
Rotário, na esperança do maior sucesso, 
apresenta cumprimentos de boas-vindas.

Francisco  
de Pina Queiroz
novo Director da revista  
Portugal Rotário

Podem contar sempre com a nossa 
colaboração, sinceridade, lealdade e 
disponibilidade para a concretização 
de um projecto que honre Rotary ao 
nível dos nossos dois Distritos, o 1960 
e o 1970.

Bom trabalho, Saúde e Paz.

Aceitem um abraço de amizade

João Barbosa

Presidente da A.P.Rotário
RC Aveiro

PGD D1970 2005-06

PUB
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O Rotary Club da Marinha Grande, em conjunto com mais de uma 
dezena de associações e instituições, entre as quais as autarquias e 
agrupamentos de escolas do concelho, criou o projeto “Todos Pela 
Marinha – A Marinha Por Todos”. O objectivo é ajudar as famílias 
que, como consequência da pandemia de Covid-19 se vêem, de 
repente, numa situação de grande fragilidade económica. As várias 
entidades procuram, no terreno, e em parceria e complementari-
dade, alcançar as melhores respostas para estes novos casos de 
necessidade.
O projeto nasceu a meio de maio, continua a crescer e tem duração 
prevista até final do ano, mas pode estender-se por mais tempo 
em função das necessidades.
Nesta caminhada, as associações não estão sozinhas e inovaram, em 
tempos de confinamento e pandemia, na forma como divulgaram 
a iniciativa. Como forma de promover a causa e angariar apoio, 
esta acção contou com a ajuda incondicional de um conjunto de 
personalidades e figuras públicas do concelho da Marinha Grande 
que se juntaram a esta causa, entre os quais, os humoristas Jorge 
Mourato e Marco Horário. Em pequenos vídeos, divulgados nas 
redes sociais, as personalidades elogiavam a causa, apontavam as 
necessidades a colmatar e incentivavam a participar.
Todo o projecto está suportado numa página online – todospela-
marinha.com – , que congrega os pedidos de ajuda, mas também 
a vontade de quem quer ajudar. O projecto está visível também 
no Facebook e tem como parceiros a rádio e o jornal locais, que 
asseguram a sua divulgação.
Nas primeiras duas semanas, foram apoiadas 27 famílias, num total 
de 89 pessoas. Uma semana depois, os números continuavam a 
subir e o apoio estendia-se a 108 pessoas. A maioria necessitava 
de bens alimentares. Com a generosidade de muitas empresas e 
da população, os alimentos angariados nas primeiras duas semanas 
chegaram a 320 quilos de produtos.
As ajudas podem ser de vária ordem: desde a entrega de bens ali-
mentares ou produtos de higiene e limpeza, a donativos em dinheiro.
Os apoios de donativos financeiros podem ser remetidos para 
o Rotary Club da Marinha Grande: IBAN PT50 0010 0000 
27936240001 37.
Ou MBway: 918391794.

“Todos Pela Marinha” 
ajuda famílias afetadas 
pelo Covid-19
Campanha de angariação contou com o apoio de personalidades que 
gravaram testemunhos em vídeo a apelar à participação

Por Helena Silva

R E P O R T A G E M

O projeto nasceu a meio de maio,  
continua a crescer e tem duração  
prevista até final do ano.Artigo escrito com as regras do acordo ortográfico em vigor
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No início deste novo Ano Rotário observo o 
logotipo que suporta o novo lema “O Rotary 
abre oportunidades” e fico-me a refletir no 
que vejo porque sou um “papalagui”, um 
branco que sofre da terrível doença de estar 
sempre a pensar como dizia Tuiavii, o chefe 
da tribo Tiavéa nos mares do sul.

Três portas abertas que associo a “cabeça, 
mão e pé”, “passado, presente e futuro”.

O chefe Tuiavii diz que “mão, pé, cabeça foram 
feitos para estarem juntos. Um ser saudável 
sente-se feliz quando todas as partes do seu 
corpo vivem em harmonia”.

E de imediato evoco a primeira Carta de 
São Paulo aos Coríntios em que afirma: “o 
Espírito conferiu a cada um diferentes dons 
de tal forma que assim como os membros 
do corpo humano se completam para o 
bem do organismo inteiro, também os dons 
de cada um podem contribuir para o bem 
de todos”.

Isto é a “harmonia dinâmica”, a arte de 
viver juntos, a valorização dos nossos 

dons e os dos outros como escreveu 
o Papa Francisco (Evangelho da Nova 
Vida, Março 2015).

Três portas: “passado, presente 
e futuro”. A herança Rotária que 
nos vem de Paul Harris e tem sido 
enriquecida, ano a ano, por cada 

Governador e a sua equipa que vai 
construindo um serviço que deixa 

uma pegada no caminho, na comuni-
dade e no mundo que resulta do sonho 

de cada um e, como escreveu Sebastião 
da Gama, “pelo sonho é que vamos”. E Mia 
Couto acrescenta “enquanto a gente sonhar 
a estrada permanecerá viva. É para isso 
que servem os caminhos, para nos fazerem 
parentes do futuro”.

Três portas: passado, presente e futuro.

Abrindo a porta do passado bebemos a 
experiência que nos alimenta na cami-
nhada presente e nos prepara para o 
futuro. O futuro “não se prevê, prepara-
-se” como afirmou Maurice Blondel. “Não 
há futuro sem memória” como escreveu 
Adriano Moreira.

Transpondo a porta do presente, tendo 
visto o que a porta aberta do passado 
nos permitiu divisar, constatamos que o 
sucesso do Rotary deve fundamentar-se 
em dois pilares: a complementaridade e a 
harmonia dinâmica de que atrás falámos. 
O trabalho em equipa, o trabalho em grupo 
resulta sempre melhor, mais produtivo 
do que o somatório daquilo que cada um 
individualmente conseguiria. É o “efeito de 

Palavra aos  
Companheiros
António Mendes
PGD D1960 (2014-2015)

sinergismo” há muito estudado e divulgado 
por Kurt Lewin (1936).

Os contributos de cada um, sendo todos dife-
rentes, devidamente liderados, irão enriquecer 
o resultado final do grupo. E o líder deverá 
ser sinérgico, visionário, transformacional. 
Três competências que o Governador deverá 
ter e aplicar.

Finalmente, a porta do futuro. A chave 
desta porta é a inspiração, a criatividade. 
Atenção porém porque como afirmou Paul 
Harris (Convenção RI de Atlanta, 1920) ”a 
inspiração é uma chama que se esvanece 
rapidamente se não for alimentada pelo 
fulgor do desejo de servir”.

Três portas abertas à oportunidade de 
construirmos um mundo melhor com 
mais fraternidade, mais solidariedade, 
mais PAZ.

Companheiro Governador “EFFATHA” (Mc 
7, 31-37) abre-te.

“Não tenhais medo. Abri, ou melhor, escan-
carai as portas “ (Papa S. João Paulo II).

O Rotary tem que estar de saída. Não pode 
fechar-se no aconchego das suas reuniões, 
dos seus clubes. Tem que sair ao encontro 
do mundo, tem de “conectar” como, neste 
ano rotário de 2019-2020, tantas vezes foi 
dito e feito. Fora de portas estão as oportu-
nidades de servir.

Um forte abraço.

* O autor escreve com o Acordo Ortográfico em vigor.
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S I N T A
A

E N E R G I A
N A  C O N V E N Ç Ã O  D O  R O T A R Y  D E  2 0 2 1

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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Base sólida
Em apenas dois anos desde a sua fundação, 
este clube atingiu um grande nível de matu-
ridade e agora ocupa um lugar de destaque 
no Rotary tunisino focando-se no desenvolvi-
mento de jovens profissionais. O clube opera 
com base em dados, usando a pro-eficiência 
tecnológica dos seus associados para acom-
panhar o envolvimento de todos os membros 
do seu quadro associativo por meio de uma 
simples folha de Excel. Além disso, criaram 
uma plataforma digital e um banco de dados 
para o uso dos demais clubes do país. Mas 
nem tudo gira em torno de análises compu-
tarizadas; actividades práticas e vida social 
são altamente valorizadas pelos associados.

Inovação
Os fundadores contactaram os seus conheci-
dos, a maioria profissionais jovens, para entrar 
no novo clube que se reuniria duas noites 
por mês. Um grande apelo aos possíveis 
associados foi a atenção dada à formação 
de competências e prestação de serviços. 
Outro atrativo é que a cota anual é baixa, 
cerca de US$135, e há desconto para quem 
está a estudar.
“A escolha de um nome forte e original deu 
um toque a mais ao Rotary Club de La Marsa 
Impact”, enfatizou a Rotária Eya Chaouch. 
“Nas reuniões antes da abertura do clube, 
falávamos muito em fazer projectos dura-
douros que realmente causassem impacto 
e melhorassem a situação das pessoas, vem 
daí o nome que escolhemos.”
“Na fase de formação do clube, pensamos 
em integrar os estudantes na vida comuni-
tária para que interagissem com profissionais 
de carreira”, lembra o presidente fundador, 
Khaled ben Hafaiedh. “Os nossos associados 

que ainda estão a estudar querem aprender e 
são muito motivados, especialmente quando 
o assunto é voluntariado.” Todos beneficiam 
da interacção existente entre estudantes, 
profissionais das áreas bancária, artística e 
de marketing, comerciantes, engenheiros, 
advogados, directores de eventos, contadores 
e outros jovens profissionais.
Karim ben Ammar gosta das várias oportu-
nidades de aprender na prática sobre habi-
lidades de liderança, oratória, planeamento, 
integração de equipas e angariação de fundos. 
“Por ainda estar na Faculdade, fazer parte 
deste clube está a servir como um excelente 
estágio para mim, dando-me inúmeras expe-
riências e know-how”, diz satisfeito.
Todos os associados devem servir em duas 
comissões. Para quem está na faculdade, esta 
é a oportunidade de ouro para aprender com 
pessoas experientes. Para melhorar as coisas 
ainda mais, cinco associados são profissionais 
de coaching. “O foco é no desenvolvimento 
de capacidades pessoais e técnicas, conheci-
mentos de orçamentos, relacionamento rápido 
de pessoas e conceitos práticos”, ressalta o 
presidente actual, Mohamed Mehdi Nafti.
A abundância de talentos ajuda outros clubes 
também. Hafaiedh, Ammar e Selim Bousbih 
criaram um banco de dados e uma plataforma 
na web, chamada Raconnect, que está a ser 
amplamente usada.
O clube tem um portfólio de projectos que 
atendem às necessidades da comunidade e aos 
interesses culturais, entre eles: o seminário de 
consciencialização do autismo, as aulas sobre 
como cuidar de recém-nascidos e a organiza-
ção de campanha de dádiva de sangue que 
envolveu mais de 20 clubes Rotários.
As mulheres, que respondem por dois ter-
ços do quadro associativo, coordenaram a 
exibição do polémico filme Papicha, com a 

temática do fundamentalismo religioso e os 
direitos das mulheres na Argélia dos anos 
90. O dinheiro angariado com a exibição do 
filme foi doado para reformar e equipar a ala 
pediátrica do Instituto de Neurologia. Mais 
recentemente, 10 dos Rotários juntaram-se 
aos membros da entidade Tunisian Campers 
na plantação de 4 mil pinheiros e eucaliptos 
na reserva florestal Dar Chichou.
O clube nutre amizades com a organização 
de passeios a locais históricos da presença 
romana e moura, e ida a concertos musicais. 
“Nós costumamos conversar sobre possibi-
lidades e sempre acabamos por descobrir 
coisas para fazer”, diz Hafaiedh. “O mais 
importante é encontraro-nos com frequên-
cia, seja em reunião do clube, projecto ou 
evento social.”

Altamente  
conectados
Texto de Brad Webber

A partir do topo: Os associados visitam Harqalah, onde conheceram 
locais religiosos e andaram de tirolesa; mão na massa para aprender 
um pouco da culinária japonesa.

Rotary Club de La Marsa Impact, Tunísia
Fundação: 2018

Associados fundadores: 28

Associados atuais: 24
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Pessoas de 
Acção pelo 
mundo

Estados Unidos
Desde a década de 30, o Rotary Club de Kutztown, 
na Pensilvânia, EUA, tem organizado um evento 
social anual dirigido ao sector agrícola. Em 19 de 
Fevereiro, 160 pessoas participaram num jantar para 
toda a família. “O cardápio continha perú, presunto, 
cenoura, ervilhas, batatas e sobremesa”, informou 

Bob Hobaugh, governador eleito do Distrito 7430 
e principal organizador do evento desde 1995. 
“Nós distinguimos a agricultura e os agricultores, 
incluindo os jovens que querem trabalhar nesta 
área”, disse Hobaugh. A agricultura é um sector 
muito forte na economia da Pensilvânia.

Venezuela
Quando Miguel Saviroff ouviu falar num projecto no 
seu país, a Venezuela, para o controle de doenças 
parasitárias, pediu ao Rotary Club de Somerset, 
na Pensilvânia, EUA, no qual é companheiro, que 
organizasse uma visita com Isis Mejias, do Rotary 
E-Club de Houston, e Alberto Paniz Mondolfi, 
do Rotary Club de Barquisimeto Valle Del Turbio, 
Venezuela. Os rotários de Somerset arrecadaram 

US$3,000 para a Incubadora Venezolana de la 
Ciencia, entidade sem fins lucrativos da área de 
pesquisa de doenças infecciosas. O dinheiro foi 
usado pela entidade e os rotários de Somerset 
doaram remédios para uma missão médica na 
Venezuela, que, em Fevereiro, foram distribuídos 
para a população.

Alemanha
No início dos anos 2000, Helmut Falter ficou assus-
tado com as notas abaixo da média dos estudantes 
alemães em leitura, matemática e ciências. Falter, 
do Rotary Club de Aachen-Frankenburg, decidiu 
fazer algo a respeito. Ele dirige a editora e a rede 
de livrarias da família. Em 2004, junto com a pro-
fessora primária Monika Schröder, ele apresentou 

a iniciativa Aprenda a Ler – Aprenda a Viver. Para 
melhorar a compreensão de texto, a iniciativa 
fornece livros para alunos entre seis e 13 anos e 
manuais para professores. Segundo Falter, metade 
dos clubes da Alemanha participa na iniciativa. Em 
6 de Dezembro, o milionésimo livro foi entregue 
durante uma cerimónia em Aachen.

Mais de 4 milhões  
de venezuelanos 
 não têm acesso  
a água potável.

O ser humano 
come somente 
cerca de 150 
das estimadas 
10.000 espécies 
de vegetais 
comestíveis 
existentes.

VENEZUELA

ESTADOS UNIDOS
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Filipinas
Com base nos guias ilustrados Audubon (aves) 
e Taylor (plantas), um Grupo Rotary em Acção 
criou os seus próprios guias e fez parceria com 
agências assistenciais em mais de 30 países 
para orientar as pessoas nos benefícios de 
consumir produtos nutritivos e locais. “Estes 
guias ilustrados são perfeitos para quem não é 
alfabetizado”, diz Karalyn Hingston, directora 
executiva do Grupo Rotary em Acção pelas 
Soluções Alimentícias.
“Os nossos materiais visam o aperfeiçoamento 
das pessoas por meio da instrução, principalmente 
as mulheres, para que possam fazer as melhores 

escolhas dos alimentos que dão a seus filhos, para 
que cresçam saudáveis. Para fazer o nosso trabalho, 
usamos o banco de dados Food Plants Internatio-
nal, desenvolvido por Bruce French, um cientista 
australiano da área agrícola. Este recurso é bem 
rico, com mais de 31.000 vegetais comestíveis no 
mundo inteiro.”
Junto com o Distrito 9830, o Rotary Club de Hobart, 
na Austrália, doou verbas do Fundo Distrital de Uti-
lização Controlada e mais US$7.000 para financiar 
a publicação e distribuição dos guias ilustrados. Os 
guias, destacando 40 vegetais comestíveis, foram 
distribuídos pela Fundação Muravah.

Bulgária
Mais de 400 alunos do ensino básico e médio 
entraram em campo durante cinco dias de com-
petição patrocinada pelo Rotary Club de Vratza. 
“Nove anos atrás, lançámos a ideia de fazer uma 
competição desportiva, que acabou por se tornar 
uma tradição”, disse o companheiro Vesko Vasilev.

Futebol, basquetebol, voleibol e outros jogos são 
organizados pelos companheiros rotários com a 
supervisão de juízes profissionais. O clube destinou 
US$4.000 para realizar o último evento, em Outu-
bro. Os interactistas ajudaram na distribuição de 
água e nas cerimónias de distribuição de prémios.

Nas Filipinas, os 
guias ilustrados 
orientam a 
população para um 
consumo nutritivo 
e de produtos 
locais.

FILIPINAS

BULGÁRIA

ALEMANHA
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Estatuto Editorial
1.º A Revista PORTUGAL ROTÁRIO tem por finalidade divulgar e aprofundar o Ideal Rotário e fomentar a prossecução do seu objectivo no mundo.

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

3.º  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.

4.º  A Revista PORTUGAL ROTÁRIO é o veículo por excelência de divulgação das actividades dos Rotary Clubes de Portugal e órgão formador e infor-
mador dos Rotários Portugueses.

5.º  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.

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

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

*Publicação ao abrigo do artigo 19.º da Lei n.º 78/2015, de 29 de junho

Nós, portugueses, pertencemos a um país 
de poetas, de escritores, de versejadores, 
de contadores de histórias.
Nós, Rotários, entregamo-nos com entu-
siasmo ao planeamento de acções conver-
gentes na ajuda à comunidade e, mais ainda, 
nas respectivas concretizações.
Os mais antigos em Rotary sabem do cui-
dado, até há pouco tempo, em não divulgar 
muito, ou quase coisa alguma, dos serviços 
efectuados por cada Rotary Club, em parti-
cular, e por Rotary, em geral.
Surge agora a possibilidade de aliarmos a 
alegria dos serviços cumpridos em Rotary com 
a alegria de conseguirmos divulgar as neces-
sidades de ordem social variada eliminadas 
ou atenuadas pelas intervenções de Rotary.
Mais uma faceta do sortilégio do nosso movi-
mento: ultrapassarmos a crise, agarrando-a 
pelo imperativo “crie” sem desperdiçar o “s”; 
este aumentará o nosso gosto – a nossa 
missão – de Servir.

E esta atitude empolgante para toda e qual-
quer acção de Rotary e em Rotary, vai tam-
bém induzir a exteriorização do quanto nos 
apercebíamos de ausência e/ou de enverga-
dura diminuta: a informação para o exterior 
do que fazemos. Não para vanglória do que 
fazemos por fazer, mas outrossim para mani-
festarmos a satisfação do que conseguimos 
em Rotary minimizar ou até mesmo aniquilar 
de sofrimento e de dificuldades de crianças, 
adolescentes, mulheres e homens na vida 
activa e na vida de reforma.
Então, caríssimas Companheiras e caríssi-
mos Companheiros a quem foi atribuída a 
missão de Delegado à Revista PORTUGAL 
ROTÁRIO no ano Rotário 2020/2021: esta 
missão irá proporcionar-vos a alegria de 
protagonizarem e concretizarem um anseio 
dos mais antigos em Rotary. O anseio e 
simultaneamente a vontade de superar a 
lacuna da informação alargada do quanto 
de bom e magnífico fazemos em Rotary e 

através de Rotary. Vão, estimadas compa-
nheiras e estimados companheiros, conciliar 
mais uma oportunidade de Servir em Rotary 
com a possibilidade de extravasarem para 
o público e para os outros elementos de 
Rotary o que o vosso Rotary Club desen-
volveu em prol da comunidade em que se 
encontra inserido.
Todas as vossa acções são nossas, isto é: 
consideramos a acção de cada Rotary Clube 
uma acção de Rotary no mundo. Temos de 
divulgar para que outros (jovens e adultos) 
sintam vontade de se juntarem a nós por 
vontade de ajudar o próximo.
Na verdade, dar notícias de acções de Rotary 
constitui uma oportunidade para Servir e 
para nos encher de alegria, por mais adversas 
que pareçam as circunstâncias.
Daremos o apoio indispensável para o êxito 
no cumprimento das vossa tarefas. Breve-
mente iremos começar os encontros con-
vosco, via teleconferência.

Dar notícias de  
acções de Rotary
uma oportunidade  
para Servir com Alegria
Por Francisco de Pina Queiroz (Director)
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Tabela de preços
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€

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.

ANUNCIE NA 
PORTUGAL ROTÁRIO

Alterações no Conselho  
de Resolução e de Legislação
O companheiro Governador 2017-2018 Afonso Malho, do Rotary Club da Moita, foi eleito 
para Representante do Distrito 1960 ao Conselho de Resolução 2020-2021 e ao Conselho 
de Legislação 2022. Como suplente foi eleito o companheiro Governador 2011-2012 José 
Coelho, do Rotary Club de Setúbal.

O Museu Nacional de Soares dos Reis é 
o primeiro museu público de arte do país, 
tendo sido fundado em 1833 sob a égide do 
liberalismo. Destinou-se a recolher os bens 
confiscados aos conventos abandonados 
do Porto e aos extintos de fora do Porto 
(mosteiros de S. Martinho de Tibães e de 
Santa Cruz de Coimbra). O saque decorreu 
durante a guerra civil que opôs absolutistas 
e liberais, chefiados pelo regente D. Pedro, 
duque de Bragança.

O museu tem como linhas de acção a pre-
servação e o estudo das colecções, a divul-
gação cultural e a actividade do serviço de 
educação, com apoio de uma sala multimédia, 
num enquadramento novo em matéria da 
salvaguarda do património e acção educativa.

O próprio edifício onde o Museu está insta-
lado, o Palácio dos Carrancas, é, em si mesmo, 
uma obra de arte, integrante na história 
de Portugal. A sua arquitectura valeu-lhe a 
classificação de imóvel de interesse público. 
Construído, a partir de 1795, para habitação 
e fábrica dos Moraes e Castro – família de 
prósperos negócios, proprietária da Fábrica de 
Tirador de Ouro e Prata na Rua dos Carrancas, 

insere-se em pleno período urbanístico de 
Francisco Almada e Mendonça e – do ponto 
de vista histórico-artístico – no movimento 
neoclássico que, entretanto, surgira no Porto. 
O seu risco é, tradicionalmente, atribuído a 
Joaquim da Costa Lima Sampaio – arquitecto 
da Cidade – , que participou em obras como a 
Feitoria Inglesa e o Hospital de Santo António, 
da autoria de John of Carr de York.

A decoração, relatam as descrições da época, 
é objecto de especial cuidado: as paredes dos 
salões cobertas por majestosas alegorias e 
paisagens a fresco, realizadas por pintores 
vindos de Itália. Entre os vários artistas, des-
taca-se Luís Chiari, que nos estuques da sala 
de jantar e no mobiliário da sala da música 
utiliza a delicada gramática decorativa, ins-
pirada em Robert Adam.

As colecções disponíveis, bem como serviços 
e horários de bilheteiras, podem ser consul-
tados em http://www.museusoaresdosreis.
gov.pt/.

Quando visitar este espaço, não deixe de 
referir que é Rotário, usufruindo do nosso 
desconto de parceria (20%).

Os nossos 
parceiros

Museu Nacional de Soares dos Reis

◀  Nossa Senhora  
de Roc-Amador,  
do século X.

http://www.museusoaresdosreis.gov.pt/
http://www.museusoaresdosreis.gov.pt/
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OBRIGADA POR APOIAR A 
THE ROTARY FOUNDATION!
Graças ao serviço e apoio dos rotários, a   financia 
projetos complicados que causam impacto nas comunidades de todo o 
mundo. OObbrriiggaaddoo  ppoorr  ttoorrnnaarr  ppoossssíívveell  ffaazzeerr  oo  bbeemm  nnoo  mmuunnddoo!!

SAIBA MAIS EM: my.rotary.org/annual-fund-and-share

CADA
ROTÁRIO

ANO
CADA

As borboletas partiram

Desembaracei-me da pele
assumindo a vida num sopro.
Atento à indefinível razão da palavra,
com a cabeça a explodir, numa vertigem,
depois da evidência de maldição
desconhecida.

Sou a minha insignificância solitária,
sedento de verões azuis e carícias
extenuantes, vivendo estranhos dias
de noites pesadas.

Estrelas brilhantes  
entraram nos meus olhos
mas as constelações  
não se acenderam.

As borboletas partiram  
e foi aí que os oceanos 
se desfizeram em chuva.
azeredo negrão  
pseudónimo do Compº António Sérgio Pinto Azeredo  
(do RC Aveiro / Distrito 1970)

EXPOSIÇÃO 
Rotary – 50 anos em Famalicão
Com o título “Rotary – 50 anos em Famalicão”, está patente até 
13 de Setembro, na Casa do Território, no Parque da Devesa, em 
Famalicão, a exposição que visa possibilitar um melhor conhecimento 
dos serviços prestados à comunidade ao longo de meio século de 
existência do RC Vila Nova de Famalicão. Esta iniciativa, inserida no 
programa das comemorações do cinquentenário do clube famali-
cense, está aberta à comunidade famalicense e ao público em geral 
que queira conhecer melhor este clube e todo o seu percurso ao 
longo deste meio século.

A exposição pode ser visitada de segunda a quinta-feira (das 9h30 às 
13h ou das 14h às 17h30) ou aos domingos (das 14h30 às 18h30).

AGOSTO 
Expansão e Quadro Social;

SETEMBRO 
Educação Básica e Alfabetização;

OUTUBRO 
Desenvolvimento Económico e Comunitário;

NOVEMBRO 
Fundação Rotária;

DEZEMBRO 
Prevenção e Tratamento de Doenças;

JANEIRO 
Serviços Profissionais;

FEVEREIRO 
Paz e Prevenção/Resolução de Conflitos;

MARÇO 
Recursos Hídricos e Saneamento;

ABRIL 
Saúde Materno-Infantil;

MAIO 
Novas Gerações;

JUNHO 
Grupos de Companheirismo do Rotary.

O próximo mês tem como tema:  
Expansão e Quadro Social.

Ciência e Cultura

Temas mensais
O movimento Rotário dá atenção a áreas-chave da sociedade e a cada mês dedica atenção a um tema específico. Agora que um novo 
ano Rotário está a começar, deixamos, nesta página, a distribuição mensal dos temas. Oriente e ajude a orientar a acção do seu clube, 
de acordo com os temas definidos.
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OBRIGADA POR APOIAR A 
THE ROTARY FOUNDATION!
Graças ao serviço e apoio dos rotários, a   financia 
projetos complicados que causam impacto nas comunidades de todo o 
mundo. OObbrriiggaaddoo  ppoorr  ttoorrnnaarr  ppoossssíívveell  ffaazzeerr  oo  bbeemm  nnoo  mmuunnddoo!!

SAIBA MAIS EM: my.rotary.org/annual-fund-and-share

CADA
ROTÁRIO
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CADA
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