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Mensagem do Presidente 
do Rotary International
Holger Knaack

Mensagem do presidente

Rotários, rotaractistas e amigos,

O ano de 2020 trouxe mudanças colossais que até agora já in-
cluem uma pandemia e um apelo à justiça social. Estes eventos 
lembram-nos ainda mais que vivemos num mundo em constante 
mutação, e o Rotary é um reflexo desse mundo.

Devemos permanecer atentos e adaptarmo-nos, vivendo os nos-
sos valores de serviços humanitários, companheirismo, diversi-
dade, integridade e liderança. Se fizermos isso e aplicarmos a 
Prova Quádrupla em todos os aspectos da vida, estaremos pron-
tos para liderar em todos os momentos. 

Sinto muita satisfação em ver como provamos a nossa capacida-
de de adaptação. Diante do novo coronavírus, o Rotary seguiu 
decidido e não parou. Passámos a reunir pela internet e encon-
trámos novas maneiras de servir. Pela impossibilidade de reu-
nirmos em Honolulu, na Convenção de 2020, agimos em tempo 
recorde e realizámos a nossa primeira Convenção Virtual em 
Junho deste ano. Todas as semanas, demonstramos a possibi-
lidade dos Rotários se contactarem, em qualquer circunstância, 
seja por meio de reuniões tradicionais ou cibernéticas. A nossa 
organização oferece recursos para continuarmos a fortalecer as 
nossas conexões, sem ninguém ficar excluído.

Alguns até já me disseram que gostam mais da mistura de reu-
niões on-line e presenciais como estamos a fazer agora, compa-
rando com o passado recente, antes da pandemia! Assim, de-
vemos questionar o avanço com com a situação e abraçar esta 
mudança de vez para continuarmos a melhorar.

Para mim, é fundamental apoiar novos tipos de clubes. Eles não 
podem ser encarados meras experiências, mas uma parte real 
do Rotary. Além dos clubes tradicionais, temos e-clubs, Rotaract 
Clubs, clubes baseados em causas e clubes passaporte. Todos 
eles ajudam a tornar o Rotary mais inclusivo, flexível e atraente 
a novos sócios. Conheça estes clubes, visite-os, troque ideias e 
faça parcerias com eles, divulgando-os aos seus contactos pes-
soais e profissionais sempre que seja viável.

Concordamos na necessidade de fazer o Rotary crescer, mas às 
vezes centramo-nos demais nos números e perdemos de vista 

o panorama geral. Afinal, um aumento no quadro social não faz 
o menor sentido se, no ano seguinte, as pessoas acabarem por 
sair dos clubes na mesma proporção. Temos que fazer o Rotary 
crescer de forma sustentável. A flexibilidade para se viver Rotary 
tem todo o poder de captar novos sócios e motivá-los, ao mos-
trar-lhes como somos diferentes de outros grupos do género. 
Precisamos espalhar aos quatro cantos e celebrar que o Rotary 
é moderno, tendo flexibilizado bastante regras e oferecido cada 
vez mais novas maneiras das pessoas se envolverem.

Recomendo a cada clube que realize uma reunião estratégica 
anual para fazer uma radiografia da actual situação e descobrir 
se está a fazer tudo o que pode pelos seu quadro social, e se re-
flecte a comunidade à qual serve. Estamos a adoptar esta abor-
dagem a nível internacional, e tenho muito orgulho de dizer que 
seis senhoras servirão ao meu lado no Conselho Director do RI 
este ano - o número mais alto das ilustres representantes da ala 
feminina que já tivemos na directoria até hoje. Vamos manter 
o Rotary a progredir nesta direção em todos os níveis, já que 
precisamos de mais perspectivas e diversidade para que a nossa 
organização vá ainda mais longe.

É fascinante imaginar como encontrar novas maneiras de nos 
adaptarmos e continuarmos eficientes neste e por muitos anos 
no futuro. O que não mudou, e nunca mudará no Rotary, tam-
bém é motivo de grande inspiração para nós: as amizades, as 
inúmeras possibilidades de networking, a prática de valores éti-
cos e o voluntariado. Na verdade, estas são exactamente as ca-
racterísticas que mais atraem as pessoas aos clubes.

Como disse o nosso fundador, Paul Harris: temos que ser revo-
lucionários de vez em quando. Agora é o momento para sermos 
revolucionários. O Rotary Abre Oportunidades – inúmeras para 
abraçarmos mudanças convergentes no fortalecimento e na 
continuidade do respeito aos nossos alicerces, os nossos valores 
fundamentais.AJUDE A THE ROTARY FOUNDATION 
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FUNDAÇÃO ROTÁRIA
PORTUGUESA - mudanças nos 
órgãos sociais 

Candidate-se!
A roda gira e, assim, no Hotel D. Inês, em Coimbra, realizou-se a cerimónia de 

tomada de posse dos novos presidentes do Conselho de Administração e da 
Comissão Executiva da Fundação Rotária Portuguesa, para o ano Rotário 2020/2021.

A presidência do Conselho de Administração é agora assumida pelo Governador 
do Distrito 1960 Roberto Carvalho que sucede a José Luís Carvalhido da Ponte, 
Governador do Distrito Rotário 1970, no ano Rotário 2019/2020.

Ainda neste órgão, a vice-presidente Mara Filipa Ribeiro Duarte, Governadora do 
Distrito Rotário 1960, no ano Rotário 2019/2020, cessou funções sendo substi-
tuída, pelo Governador do Distrito 1970 Sérgio Fernando Garrido Almeida, que 
no ano Rotário 2020/2021 assumirá também as funções de vice-presidente da 
instituição.

Na presidência da Comissão Executiva 
o administrador José Manuel de Car-
valho Rolim (Rotary Club de Coimbra) 
sucede neste ano Rotário 2020/2021 
ao também administrador José Matias 
Charneca Coelho (Rotary Club de 
Setúbal), que desempenhou aquelas 
funções no ano Rotário 2019/2020.

Os restantes elementos do Conselho 
de Administração e Comissão Executiva 
mantêm-se, bem como, o elenco dos 
restantes órgãos sociais da Fundação 
Rotária Portuguesa, Comissão Fiscali-
zadora, Conselho de Curadores e 
Conselho de Presidentes.
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CONTEÚDO

Coordenação Ibérica da Imagem 
Pública – retificação
Na edição da Portugal Rotário de junho de 2020, demos nota que a 
companheira Ângela Veras assumia, neste ano Rotário de 2020-21,  as 
funções de Coordenação Ibérica da Imagem Pública de Rotary, que envolve 
os dois Distritos portugueses e os três Distritos de Espanha. No entanto, 
foi erradamente indicado que a companheira pertencia ao Rotary Club 
de Lisboa, quando, na verdade, pertence ao Rotary Club Lisboa Benfica. 
Fica, assim, retificada a informação. À companheira Ângela Veras as nossas 
desculpas e votos de um excelente ano de trabalho nas suas funções.
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fotografias: Samuel Zuder

“Que orgulho em ser rotário!”. Esta frase foi muito usada no Facebook alguns tempos atrás. Mas a 
abordagem rotária à atual pandemia, a reação rápida desta organização mais que centenária à mesma, 
reconhecendo as dificuldades comuns da comunidade, da de cada clube e da global, e atuando 
prioritariamente em defesa e proteção dos mais desfavorecidos, porque em perigo, doentes ou sem 
meios de procurar outra defesa ou proteção, colocando ao serviço da humanidade ameaçada todos 
os seus meios financeiros e logísticos, flexibilizando o que pareciam programas estandardizados e 
imutáveis, fez-me olhar o meu emblema rotário e vi-o brilhar mais aos meus olhos e certamente aos 
daqueles a quem servimos prontamente.

Pólio

É disto um magnífico exemplo o Programa Polio 
Plus. Nunca foi bem evidente o significado do seu 
nome. Sempre enfatizámos o “Polio” porque se tra-
tava de combater uma doença a cuja erradicação 
queremos, podemos e vamos, ficar todos associa-
dos: a Poliomielite. Falamos das vacinas e da logís-
tica a elas associadas, nomeadamente a cadeia de 
frio que permite levar as gotas da vida até à última 
das crianças dos cantos mais recônditos do nosso 
planeta. E este desde 1985 vem sendo o grande 
tema e argumento para os nossos clubes rotários 
do Distrito 1960 mobilizarem as suas comunidades, 
recolhendo fundos para apoio das campanhas de 
vacinação em valor superior a 620.000€ até 30.Ju-
nho.2019.
O ano rotário 2019-20 parecia ir decorrer nor-
malmente. Os clubes responderam com o mesmo 
empenho de sempre ao apelo de participação, com 
particular ênfase no World Polio Day que Rotary faz 
questão de celebrar a 24.Outubro, recordando o 
nascimento de Jonas Salk, que desenvolveu a vaci-
na injetável. Foi grande a participação dos clubes. A 
título de exemplo os eventos conhecidos:
·  Gala World Polio Day, organizada anualmente pelo 

Rotary Club de Lisboa, com ampla participação de 
outros clubes rotários e de entidades convidadas, 
nomeadamente palestrantes sobre este tema. Re-
colhidos donativos de valor muito significativo;

·  Reuniões conjuntas com palestrantes especiais e 
jantares para recolha de fundos. Por exemplo: 

 o RC Loures e Odivelas com o Companheiro Luís 
Gomes (vítima da Polio) e Companheiro Paquis-
tanês;

 o RC Lisboa Centro e Lisboa Norte com RC Praia 
Grande (Distrito 4420) e Elos Clube de Lisboa e 
Praia Grande;

 o RC Oeiras com palestra pública sobre Vacina-
ção e recolha de fundos em Centro Comercial;

 o RC Caldas da Rainha, Alcobaça, Silves, Alman-
cil.

·  Ações junto da comunidade escolar, como as leva-
das a cabo pelos Rotary e Interact Club de Abran-
tes e Rotary Club de Mafra.

·  End Polio Now Bike Ride do RC de Estoi.

· Intervenções através dos media locais como RC de 
Sines e Almeirim.

·  E tantas outras em reuniões dos clubes ou nas co-
munidades;

· Doações permanentes, como no RC de Tavira.
Todo o esforço a favor de um Programa emblemá-
tico da Rotary Foundation, com a consciência de 
estarmos a proteger as nossas crianças salvando a 
vida das que vivem longe e em condições de salu-
bridade e carência inimagináveis, foi dando os seus 
frutos em termos de consciencialização e recolha 
de fundos para apoio à linha da frente, no valor de 
17.901,23 US$ angariados por 18 clubes do Distri-
to 1960 até ao fim de Março.2020.
Mas em Março, o que parecia longe tornou-se den-
tro de casa, a pandemia do Covid 19 mostrou-nos a 
fragilidade de todas as nossas estruturas e reagimos 
da forma rápida e eficaz que todos conhecemos e 
em que todos participámos.
Em Março Rotary International comunicou que, 
face às solicitações de Países como a Nigéria, o Pa-
quistão, o Afeganistão ou Angola, colocava ao ser-
viço do combate à nova pandemia o seu Programa 
Polio Plus, todas as estruturas de saúde, de pesqui-
sa e controle de doenças e a logística criada com 
os parceiros do GPEI, e suspendia todas as ações 
de vacinação até serem criadas condições de segu-
rança para vacinadores e vacinados. Toda a força 
do Programa foi redirecionada rapidamente para a 
versão “Plus” demostrando a força de tudo o que foi 
criado em estruturas de saúde (por mais incipientes 
que sejam…), laboratórios, instrução, educação e 
proximidade às populações. Isto ficou bem patente 
na intervenção na nossa Assembleia Distrital do PRI 
Holger Knaack.
E o nosso Distrito correspondeu angariando até ao 
fim do ano 24.457,70US$ por 25 clubes, corres-
pondente a uma média de 18,73US$/rotário.
Mantivemos a atribuição dos Prémios definidos, só 
não os pudemos entregar ainda pelo distanciamen-
to social que tem impedido uma reunião digna das 
distinções. Assim neste ano rotário são distinguidos 
com o Prémio:
·  Jaime Saez Buceta – o Rotary Club de Lisboa pela 

sua doação de 7.133,15US$

·  José Manuel Cordeiro – o Rotary Club de Tavira 
pelas doações regulares acumuladas ao longo dos 
últimos 5 anos de 14.487,18US$

Manteve-se a atribuição dos Quadros reconhe-
cendo a Rotary Foundation e a GD Mara Duarte a 
qualidade de participante no Programa Polio Plus a 
quem, clubes ou pessoas, os solicitou.
Resta referir um projeto em que o Distrito tem par-
ticipado com entusiasmo:

São já em número muito significativo os rotários 
e clubes do Distrito 1960 que se encontram lista-
dos nos vários postos de doadores do Quadro “Fly 
with us” elaborado pelos Companheiros PGD John 
Ockenfels e Peter Teahen a quem esperamos rece-
ber em Lisboa na próxima Primavera de 2021, gora-
do que foi o objetivo de darem a volta ao mundo em 
2020 devido à pandemia.
Mas não podemos concluir sem uma nota de espe-
rança. Tiveram êxito os estudos para definição de 
condições de segurança ao Covid 19 nas ações de 
vacinação contra a Polio, e estas foram já retoma-
das em áreas onde a ameaça se estava já a tornar 
insustentável para não gorarmos os esforços de 35 
anos; as áreas de intervenção foram definidas como 
prioritárias pelas ações de controlo e levantamento 
de novas infeções ou de vírus no terreno, quer sel-
vagens quer derivados da própria vacina. A 30.Julho 
verificavam-se 85 casos de vírus selvagem no Pa-
quistão e Afeganistão (64 à mesma data em 2019) e 
210 derivados da Vacina (69).
O Distrito 1960 não deixará de estar presente, com 
todos os rotários do mundo, nesta luta que conti-
nuará até estar vacinada a última criança, confinado 
o último vírus, ERRADICADA A POLIO.

ARMANDO BARREIRA
RC Almeirim

D1960 - Comissão Distrital TRF 
Coordenador Sub-Comissão POLIO PLUS

* artigo escrito com o acordo ortográfico em vigor
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PR – O retiro em casa, por motivos de saúde pública, o que 
acarretou para Rotary? 

1- Foi imediatamente “arregaçar as mangas” para ajudarmos 
logo nas primeiras necessidades os hospitais naquilo que 
eram as suas carências mais elementares. Foi isso que todos 
fizemos. Uns clubes juntaram-se entre si, outros estabeleceram 
parcerias com algumas entidades, para poderem ir mais além 
e todos aproveitámos para fazer estes projectos com a ajuda 
da nossa Fundação Rotária Portuguesa e dos subsídios da The 

Rotary Foundation. Ambas serviram como uma ajuda muito 
grande para  a concretização das acções que levámos a cabo.

PR - E quais foram os aspectos e as qualidades principais 
dos Rotários na ultrapassagem desses constrangimentos?

O Rotary bem tentou adaptar-se logo à realidade e mudou a 
sua estratégia de reuniões presenciais para reuniões virtuais 
que quanto a mim resultou e muito bem. O nosso entusiasmo 
pelo pelos serviços a fazer nunca diminui, antes pelo contrário 

Entrevista a
Ilda Braz

À conversa com a Comp.ª PGD Ilda Braz
*Por Francisco de Pina Queiroz

Agosto é dedicado ao tema do quadro social em Rotary.  A importância da adaptação dos clubes às novas realidades foi a tónica 
dada pela Past-Governadora do Distrito 1960, Ilda Braz, afirmando mesmo que se está a perpectuar os objectivos do Rotary, a sua 
visão e valores, ao “tornar os clubes mais flexíveis”
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acho que aumentou, porque era mesmo 
o momento de entrarmos em Acção o 
mais rápido possível. E isso aconteceu, 
até porque o lema do Ano Rotário era “O 
Rotary conecta o mundo”,  sendo que as 
reuniões virtuais ajudaram muito nestes 
contactos aumentando também a nossa 
motivação. 
Cheguei a ter mega-reuniões virtuais 
com o México e e outros países num 
Instituto Rotário de Liderança, de uma 
reunião organizado por um novo clube 
da Jamaica que teve como palestrante o 
PRI do meu ano Barry Rassin, e faz muitas 
reuniões virtuais no nosso distrito e no 
Distrito 1970. E em todas elas eu não 
teria hipótese de assistir se não fosse a 
via da teleconferência. 

PR -… a vislumbrar formas diferentes 
dos Clubes Rotários cumprirem os seus 
objectivos, continuando fiéis aos ideais 
constantes de Rotary…

Sim. Todos estamos empenhados em con-
tinuar os objectivos do Rotary, naquilo 
que é a Visão do Rotary e a defesa dos 
seus  valores. E estamos a fazer isso 
ao tornar os clubes mais flexíveis, quer 
em termos de horários quer de locais 
onde estas se realizem, para que não 
sejam demasiados caras as refeições 
e ainda desde já neste momento ter a 
preocupação de ao fazermos com que  as 
reuniões se possam efetuar virtualmente, 
sem deixar de nos preocupar com aqueles 
que pela sua idade não tem aptidão para 
acompanhar as reuniões  desta maneira.
E finalmente temos ainda a preocupação, 
quer em reuniões virtuais, quer presen-
cias, de manter alegria, e muita acção e 
tudo isto para captarmos o interesse dos 
mais novos, porque precisamos muito de 
refrescar os nossos clubes com pessoas 
mais novas.

PR - Clubes Satélites, Grupos de Com-
panheirismo, os Grupos de Voluntários, 
constituirão modos de reforçar os 
serviços à comunidade e simultanea-
mente de reforço ao quadro de sócios….

Os Clubes Satélites são importantes 
sim, para que um grupo de pessoas com 
objectivos comuns, incluindo o interesse 
em formar um clube entre elas, mas não 
atingindo o número suficiente para for-
mar um clube Rotário - 20 pessoas - o 
possam fazer desta maneira um pouco 
mais autónoma, embora permanecendo 
sob a alçada de um Rotary Club até o 
seu grupo ficar constituído na totalidade.
Os grupos de Rotários em Acção, Rotary 
Action Group e os os NRDC, estes for-
mados com voluntários, sim também são 
maneiras de reforçar as nossa acções na 
comunidade e ao mesmo tempo suscita-
rmos a admiração dessas comunidades 
pelo nosso serviço e até captarmos novos 
associados 
Já os grupos de companheirismo são a 
maneira, como o nome indica, de nos jun-
tarmos conforme os nossas profissões e/
ou os interesses extra-profissionais. Neles 
podemos fortalecer as nossas amizades, 
ajudamo-nos e ainda podemos ajudar 
nalguns projectos dos clubes, incluindo 
na angariação de fundos.

PR -“Fazer” e “entusiasmo” são dois 
conceitos interligados e, para si, forne-
cem a chave indispensável para quem 

gosta e pretende servir a humanidade, 
através de Rotary. Pode ainda ser mais 
concreta?

Sim, ser Rotária(o) é ter paixão pelo 
Rotary e pelo que se faz.
Fazer o que se faz com Amor, com muito 
Entusiasmo, ainda com Audácia e ser o 
Exemplo para a comunidade 
Foram estas as palavras chaves no meu 
ano de Governadora e que levaram a 
cumprir na medida do possível, o lema 
do Rotary para que fossemos a INSPI-
RAÇÃO. Mas independentemente do 
ano Rotário estas são, na verdade, pala-
vras-chave de todos os Rotários.

PR - Então a juventude aderirá mais 
facilmente aos nossos Interact e Rota-
ract por verificar essas adaptações e as 
múltiplas facetas úteis aos outros e ao 
seu próprio desenvolvimento…

Sim. O Rotary está a abrir as portas para  
que os jovens Interact e principalmente 
os Rotaracts cumpram o seu papel de 
continuar a nossa missão no mundo e 
por muito mais tempo, porque agora 
deixou de existir o impedimentos de 
idade, que era até há pouco tempo os 
30 anos. Assim podem continuar jun-
tos a implementar  os seus projectos, 
prosseguindo as actividades inerentes 
ao seu desenvolvimento profissional, 
até quando o entenderem.
Obrigada por esta oportunidade  
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pesticidas e fertilizantes sintéticos. Estes métodos aumentam a 
quantidade de matéria orgânica no solo, melhorando sua saúde 
e a das plantas que nele crescem.
Estudos sugerem que o recurso a matéria orgânica ajuda a reduzir 
o carbono na atmosfera e aumentar a produção dos agricultores.
A criação de uma área de enfoque específica para apoiar o 
ambiente dará aos associados do Rotary mais maneiras de criar 
mudanças positivas e aumentará nosso impacto no mundo.

O apoio ao ambiente é a sétima área de enfoque do Rotary, as 
quais são categorias de serviços humanitários apoiados pelos 
Subsídios Globais. As outras seis áreas são: consolidação da paz 
e prevenção de conflitos; prevenção e tratamento de doenças; 
água, saneamento e higiene; saúde materno-infantil; educação 
básica e alfabetização; e desenvolvimento económico comunitário.
Pedidos de subsídios para projectos podem ser apresentados a 
partir de 1 de julho de 2021. Os clubes podem consultar informação 
em https://www.rotary.org/pt/supporting-environment-becomes-
new-area-focus, sendo que esta deverá sofrer actualizações ao 
longo deste ano Rotário.

Rotary em acção em prol do 
ambiente

Nova área de enfoque terá apoios a projectos a partir de 2021

2020-21 oficializa um novo olhar de Rotary para o mundo. 
O Conselho de Curadores da Fundação Rotária e o Conselho 
Director do Rotary International adicionaram uma nova área de 
enfoque: apoio ao ambiente. 
A atenção de Rotary à preservação ambiental não é de agora, e 
muito tem sido feito, como é o caso do trabalho em prol de uma 
agricultura orgânica e regenerativa em  Meihua, Taiwan. Quarenta 
pessoas da vila de Meihua, foram treinadas em técnicas de 

agricultura orgânica por meio de um projecto de subsídio global 
dos Rotary Clubs de Taipei Lungmen, Taiwan e Patumwan, Tailândia.
O esforço, realizado em parceria com a Associação de Agricultura 
Orgânica de Taiwan, incluiu a criação de uma instalação para o 
ensino destas técnicas e o estágio em quintas. O objectivo foi 
reduzir as despesas com o cultivo, não usando pesticidas, e que 
as verbas resultantes das vendas – a preço justo - melhorasse 
os ganhos dos moradores.
As práticas agrícolas regenerativas incluem plantar uma variedade 
diversificada de plantas de cobertura e limitar ou abolir o uso de 
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Caros Companheiros

O Rotary dedica o mês de Agosto ao 
desenvolvimento do quadro social, uma 
área fulcral do nosso movimento. Mas 
como e porquê as pessoas devem estar 
associadas ao Rotary são questões que 
devemos analisar com cuidado, deven-
do ser feita casuisticamente tendo em 
conta, por exemplo, o que cada Rotário 
pretende e deseja, designadamente se 
identifica e possui os valores do Rotary. 
Para tal, é importante que cada Rotário, 
antes de assumir tal qualidade, conheça 
o movimento - o que pode ocorrer por 
múltiplas formas das quais destaco o co-
nhecimento pessoal de outro Rotario, ac-
ções de divulgação de Rotary, projectos 
e respectivos impactos na comunidade 
– para que, quando ingresse no Rotary o 
faça conscientemente. 

No meu caso, o conhecimento do Rotary 
adveio do contacto com alguns Rotários 
no âmbito da acção destes num estabe-
lecimento escolar, o que me permitiu co-
nhecer e ingressar no movimento. 

#somosrotary
#orotaryabreoportunidades

“Não adianta dizer: 
Estamos a fazer o 
melhor que podemos. 
Temos que conseguir 
o que quer que seja 
necessário.”
Sir Winston Churchill

Roberto  
Carvalho
Distrito 1960

tem a palavra o Governador…

Mas mais: Para entrarmos em Rotary 
precisamos de ter um padrinho que nos 
convide a pertencer a um clube. Assim 
aconteceu comigo e deve acontecer com 
todos, visitando um clube, frequentando 
as reuniões durante algum tempo, privan-
do com os companheiros que o integram 
para, em seguida, ser convidado a ser 
membro.

Voltando ao meu exemplo, ao chegar ao 
clube –  Cascais-Estoril - deparei-me com 
uma surpresa: já conhecia quase metade 
dos membros do clube mas não como ro-
tários. Pelo que considero ser fundamen-
tal a divulgação do Rotary  do que se faz 
e como se faz,  como venho a defender 
ao longo dos anos. 

Entrei para o Rotary há 16 anos e é com 
muito gosto que permaneço, mas infeliz-
mente tal não ocorre com muitos outros 
companheiros que, como sabemos, após 
2 a 3 anos, acabam por sair. Esta é uma 
realidade que temos que contrariar.

Ora, é neste aspecto que entra a impor-
tância da figura do padrinho,  essencial 
para a retenção de qualquer companheiro 
envolvendo-o  e não o deixando isolado.  

Entrei para o Rotary com 34 anos e como 
profissional liberal, encontrei, e continuo 
a encontrar, um complemento solidário 
(entre demais valências) à minha activida-
de profissional que me preenche enquan-
to ser humano.

Como diz o presidente Holger Knaack, 
não há idade errada para ser rotário, pelo 
que, durante este mês e durante todo o 
ano, juntos vamos motivar os nossos ac-

tuais companheiros e chegar ao coração 
e interesses de quem ainda não é rotário.

No que diz respeito aos novos membros, 
teremos que ter sempre presente o que é 
que leva alguém a entrar no Rotary e não 
num outro movimento qualquer? O que 
nos distingue? Tudo isto na perspectiva 
de quem pode ou pretende entrar para 
o Rotary.

Os clubes devem criar a sensação do “ro-
tary experience” com projectos significa-
tivos e um plano de comunicação usando 
as ferramentas ao nosso dispor  em MY 
ROTARY, afinal … a roda já há muito que 
foi inventada.

Um clube dinâmico, inovador e actuan-
te na comunidade motiva e atrai novos 
companheiros.

Vamos à acçao!
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Artigo escrito com as regras do acordo ortográfico em vigor

Desenvolver o que quer 
que seja, implica ter 
sustentabilidade na 
ação

Sérgio 
Almeida
Distrito 1970

tem a palavra o Governador…

Queridos Companheiros,

Espero que se encontrem todos bem, assim 
como as vossas famílias.
O mês de Agosto é dedicado ao tema do 
Desenvolvimento do Quadro Social por Ro-
tary International.

DESENVOLVER É AGIR
Este tema não é um fim em si mesmo, mas 
antes uma consequência da relevância que o 
movimento tem na comunidade. Se preten-
demos que “algo se desenvolva”, seja uma 
planta, um negócio, uma amizade, é funda-
mental que possamos cuidar desse “algo”. 
Definir objetivos e apontar estratégias para 
crescer de nada serve se não existir uma 
missão (propósito) a sustentar esta ideia de 
“desenvolvimento”. Desenvolver implica agir. 
Desenvolver o que quer que seja, implica 
ter sustentabilidade na ação.  
É chegada a altura de levar Rotary às pes-
soas em vez de insistir em trazer as pes-
soas até Rotary. Se afirmamos que somos 
“pessoas de ação”, este é o momento de de-
monstrar às comunidades que podem contar 
connosco no apoio e nas ações, desta forma 
seremos relevantes para aqueles que nos ro-
deiam, deixando uma marca nas suas vidas. 

LEVAR O ROTARY ÀS PESSOAS 
Partilho convosco uma experiência que tive 

neste inicio de ano Rotário, no âmbito da Vi-
sita Oficial do Governador ao Rotary E-Club 
do Distrito 1970. 
O clube juntamente com o movimento Ro-
tário solidarizou-se com a “Associação de 
Amigos da Praia Velha” na limpeza das du-
nas e da praia de Esmoriz, numa ação em 
que participaram 20 Rotários e que se jun-
taram a vários grupos organizados de acordo 
com as regras da DGS. 
Para além dos Rotários, participaram famílias 
e amigos numa ação em prol do Ambiente, 
uma nova área de enfoque de Rotary Inter-
national e que está cada vez mais na ordem 
do dia. Nesta ação tive a oportunidade no 
inicio da ação, de explicar aos participantes 
não Rotários que “este era um momento 
muito feliz em que o Rotary colocava em 
prática aquela que era sua essência: pes-
soas de ação movidas por uma causa, e a 
ligação entre as várias entidades que uniram 
esforços nesta missão era uma prova que 
apesar da pandemia, a solidariedade conti-
nua a estar bem viva entre nós”. 
Estivemos assim de mãos dadas com a co-
munidade local numa manhã de sábado. 
Quando terminamos a nossa atividade, fo-
mos abordados por uma família que esta-
va perto de nós na “apanha do lixo” e que 
nos perguntava quem eramos? (estávamos 
identificados com a T-Shirt da Pólio) e o que 
fazíamos? Nessa altura, expliquei a nossa 
missão e o que faz qualquer Rotário: dar de 
si antes de pensar em si. No final desta con-
versa animada, perguntava-me o patriarca “o 
que precisava de fazer para conhecer melhor 
o Rotary?”, nessa altura dei-lhe o meu con-
tacto e desafiei-o “envie-me um email, terei 
todo o gosto em explicar melhor”. 
O que aconteceu comigo acredito que já 
tenha acontecido com muitos dos Compa-

nheiros. Quando levamos o Rotary a comu-
nidade, aumentamos muito a probabilidade 
de trazer a comunidade ao Rotary.  

É ALTURA DE SERVIR
Apenas com causas e projetos consegui-
remos envolver os nossos Companheiros, 
todos devem ter tarefas e uma missão para 
cumprir, a participação vai para além das 
tradicionais reuniões. Hoje necessitamos de 
uma boa razão para sair de casa, o tempo é 
um recurso escasso.   
Se cumprirmos de coração com o propósi-
to para o qual nascemos, vamos desenvol-
ver-nos não só como Rotários mas também 
como pessoas. Afinal era isso que queria 
Paul Harris, ele estava certo quando dizia 
que “mais se beneficia quem melhor serve”. 
Companheiros, é altura de servir.

Vamos Abrir Oportunidades!
Ver-nos não só como Rotários mas também 
como pessoas. Afinal era isso que queria 
Paul Harris, ele estava certo quando dizia 
que “mais se beneficia quem melhor serve”. 
Companheiros, é altura de servir.



P O R T U G A L  R O TÁ R I O   A G O S T O  2 0 2 012

Acção Rotária  
em Portugal
VIDA DOS CLUBES

}	O Rotary Club de Alfragide recebeu o seu certificado de 
constituição pelas mãos da companheira Mara Duarte a 24 de 
junho. Na sessão, os sócios fundadores fizeram o compromisso 
rotário.

}	O Rotary Club da Figueira da Foz reúne semanalmente, às 
quintas-feiras, mas, de momento e por medida de segurança, 

através da plataforma Zoom. Adaptações próprias a um tempo 
novo que não impedem a realização de todas as suas actividades, 
nomeadamente do seu programa de palestras que, também 
através desta via, tem continuado a cativar o interesse e a 
participação de um número crescente de cidadãos

TRANSMISSÕES DE TAREFAS

}	Com o arranque do ano Rotário, a 1 de Julho, os clubes portu-
gueses ultimaram as suas sessões de Transmissões de Tarefas 
dos respectivos Conselhos Directores, cumprindo as regras 
decretadas pela Direcção-Geral de Saúde. 

}	Assim, o Rotary Club da Benedita associou a Transmissão 
de Tarefas ao aniversário do clube e à admissão de dois 
novos companheiros, numa sessão via zoom, a 25 de Junho. 
A mesma plataforma, no mesmo dia, foi usada pelo Rotary 
Club de Peniche, contando com a presença dos Assistentes 
de Governador cessante, Rui Simões, e entrante, António 
Carmo, bem como o presidente do Rotary Club do Bombarral, 
Adolfo Pereira.

}	O Rotary Club da Trofa, também via zoom, procedeu à Trans-
missão de Tarefas no dia 29 de Junho. Este foi igualmente o 
dia escolhido para a Transmissão de tarefas do Rotary Club 
Aveiro, via Zoom.

}	No dia 19 de Julho, o Rotary Club de Mafra procedeu à mesma 
acção, via Zoom.

}	Também no dia 29 de Junho decorreu a Transmissão de Tarefas 
do Rotary Club Lisboa - Estrela, do Rotary Clube de Santarém 
e Rotaract Club de Santarém, todas as sessões com recurso 
ao Zoom.

}	Igualmente por Zoom, no dia 2 de Julho, foi feita a Transmissão 
de Tarefas no Rotary Club de Lisboa-Benfica e no Rotary Club 
Senhora da Hora. No dia seguinte, com o mesmo recurso, foi 
feita a transmissão conjunta do Rotary Club de Albufeira e do 
Rotary Club de Portimão, bem como as transmissões do clubes 
Rotários de Abrantes (Rotary Club de Abrantes, Rotaract Club 
de Abrantes e Interact Club de Abrantes).

}	A presidência do Rotary Club Cascais-Estoril passou da com-
panheira Fátima Geada para o companheiro PGD Henrique 
Gomes de Almeida numa sessão a 5 de Julho, via Zoom, com 

a presença da Governadora 2019/20, Mara 
Duarte, e o Governador 2020/21 Roberto 
Carvalho. 

}	Apenas 24 horas depois realizou-se a Transmis-
são de Tarefas conjunta do Rotary e Rotaract 
Clubs de Oeiras, num formato online e em 
diferentes plataformas.

}	A cerimónia de Transmissão de Tarefas do 
Rotary Clube de Lisboa e do Rotaract Clube 
de Lisboa decorreu no dia 7, via Zoom, com possibilidade 
de intervenção on-line dos companheiros que assim o dese-
jassem.

}	A 9 de Julho foi a vez do Rotary Club Lisboa Oeste proceder 
ao mesmo acto, via Zoom. Foi também a data escolhida pelo 
Rotary Club Parede-Carcavelos e do Rotaract Club Parede-
-Carcavelos para efectuar a cerimónia, por videoconferência. 
Os presidentes Fernando Mesquita e Duarte do Carmo deram 
lugar aos companheiros José Braga Gonçalves e Mariana Falcão.

}	O Zoom serviu ainda para cerimónia idêntica do Rotary Club 
da Portela (também com transmissão no Facebook), no dia 11, 
do Rotary Club de Sintra e Rotaract Club de Sintra e Rotary 
Club Lisboa Parque das Nações, no dia 13 de Julho.

}	Outros clubes optaram por fazer uma transmissão em sistema 
misto, respeitando igualmente as regras de saúde pública em 
vigor. A transmissão de tarefas do Rotary Club de Estarreja 
aconteceu a 26 de Junho,no Cine-Teatro de Estarreja. Nesta 
ocasião, foram entregues os prémios com que o Rotary Club 
de Estarreja distingue anualmente pessoas e instituições do 
nosso concelho. Dadas as contingências decorrentes da Covid-
19 e a necessidade absoluta de cumprir as regras legalmente 
definidas, o evento contou apenas com as presenças dos seus 
sócios, seus familiares e alguns convidados. 
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}	O Rotary Club de Vizela realizou a sua Transmissão de Tarefas 
em cerimónia de jantar festivo, com acesso restrito aos com-
panheiros do clube e convidados institucionais. A cerimónia 
foi transmitida em directo através da página de Facebook do 
clube e da Rádio Vizela.

}	No Rotary Club de Valongo, o presidente, Paiva Azevedo, 
assumiu funções numa reunião presencial mas restrita a poucas 
pessoas.

}	No dia 29 de Junho, reunidos no Hotel TRYP, o Rotary Club 
Coimbra-Olivais fez a Transmissão de Tarefas do presidente 
João Mourato para a companheira Irma Brito. A sessão pode 
ver vista no Facebook do clube.

} No dia 1 de Julho, o Rotary Club Vizela fez a Transmissão de 
Tarefas no restaurante Águia d’Ouro, com emissão via Facebook 
do clube.

}	O Rotary Club Lisboa-Belém escolheu este mesmo dia, mas 
atendendo à situação que atravessamos relativa à pandemia 
de Covid-19, e ainda ao facto de se verificar uma continuação 
das funções do presidente do clube em exercício, optou-se por 
fazer uma reunião apenas com os sócios do clube, no Hotel 
Vila Galé Ópera, antecedida de jantar. Na mesma reunião foi 
feita a cerimónia de Transmissão de Tarefas do Rotaract Club 
Lisboa-Belém.

}	O Rotary Club da Figueira da Foz realizou, a 2 de Julho, a 
cerimónia de Transmissão de Tarefas empossando o Conselho 
Director para o ano Rotário 2020/2021. Teresa Machado passou 
o testemunho a Francisco Oliveira Martins. O novo presidente 
do clube é engenheiro silvicultor, aposentado, Rotário desde 
2010. A cerimónia decorreu no Hotel Mercure, num encontro 
breve e simbólico reservado a um número limitado de sócios, 
ficando aberto à participação de todos por transmissão direta, 
via plataforma Zoom.

} Nuno Monteiro, presidente do Rotary Club de Seia, tomou 
posse no passado dia 3 de Julho, durante uma reunião de jantar, 
de Transmissão de Tarefas, com a presença de companheiros 
clube e alguns convidados. 

}	A 4 de Julho foi a vez do Rotary Club de Caldas das Taipas, 
o Interact Club de Caldas das Taipas e o Rotaract Club de 
Caldas das Taipas promoverem a sua Transmissão de Tarefas, 
no auditório dos Bombeiros locais, com transmissão em direto 
no Facebook do clube e na plataforma Zoom.

}	Limitada ao máximo de 20 participantes, a Transmissão de 
Tarefas do Rotary Club de Castelo de Paiva aconteceu no Hotel 
Rural Casa de S. Pedro, no dia 4 de Julho, o dia escolhido pelo 
Rotary Club da Feira para o mesmo acto, celebrando ainda 
o 36.º aniversário do clube, numa reunião com lanche, na 
Taberna do Xisto. Esta mesma data serviu para a Transmissão 
de Tarefas do Rotary Club de Penafiel, Rotaract Club Penafiel 
e Interact Club de Penafiel, num espaço aberto, contando com 
a presença, apenas, de companheiros do clube, respeitando o 
limite máximo de participantes presencialmente. Ainda assim, 
contaram com a presença de 10 clubes Rotários, três Past-Go-
vernadores e uma mensagem do Governador Sérgio Almeida. 
O Rotary Club de Viseu fez a sua Transmissão de Tarefas a 
6 de Julho, num modelo misto que pretendeu incluir todas e 
todos, quer presencialmente quer via Zoom. 

}	O Rotary Club Póvoa do Lanhoso fez a sua Transmissão de 
Tarefas numa cerimónia presencial, com acesso restrito a com-
panheiros e limitado a 20 presenças, permitindo a todos os 
outros que assistissem em directo na sua página do Facebook.

}	Teresa Sousa tomou posse como nova presidente do Rotary 
Club de Arouca, numa sessão com número de presenças limi-
tadas e com transmissão no Facebook do clube. No mesmo 
acto, foi feita a Transmissão de Tarefas dos Interact Club de 
Arouca e Interact Club Arouca-Escariz.

PALESTRAS

}	O Rotary Club de Vila do Conde teve a sua Transmissão de 
Tarefas, no dia 25 de Julho, no auditório municipal de Vila do 
Conde, 10h, com Delfim Maia a suceder a Carlos Oliveira na 
presidência do clube. Na mesma cerimónia foi efectuada a 
entrega de prémios de mérito escolar aos alunos do secundário 
do concelho, no total de quatro, entrega que tinha sido adiada 
por motivos de pandemia.

}	Sob o tema “Covid-19 Futuro e Prevenção” o Rotary Club de 
Torres Vedras promoveu uma palestra, a 30 de Junho, com a 
participação da Dra. Bárbara Pedro, utilizando a plataforma 
Zoom.

}	Também no último dia de Junho, no último dia do ano rotário 
2019/20, o Rotary Club de Algés, convidou o Companheiro 
Vasco Lança (Rotary Club da Portela) para proferir uma palestra 
sobre o tema: Grupos de Companheirismo. 

}	O Rotary Club de Loulé realizou, a 6 de Julho, uma reunião com 
palestra, ministrada pela enfermeira Alda Pereira do CHUA, e 
a 27 de Julho outra sessão com o tema “Covid-19, presente 
e futuro”, com a participação de Jamila Madeira (Secretária de 
Estado Adjunta e da Saúde). Ambas decorreram na sede do 
clube.

}	O Rotary Club Lisboa-Estrela, na reunião de companheirismo 
de dia 9 de Julho, debateu o tema “E depois do covid? Como 
vamos ficar na perspetiva social, económica, cultural e… de 
Rotary?”.Recorrendo ao Zoom, o Rotary Club do Barreiro 
promoveu uma palestra, a 13 de Julho, com o tema “Cuidados 
continuados em tempos de Covid-19 na área do ACES”, onde 
não existe qualquer caso de Covid-19, proferida pela enfermeira 
Isabel Espírito Santo, responsável da Equipa Coordenadora 
Local (ECL) do Agrupamento dos Centros de Saúde do Arco 
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Rotary Club de Castelo de Paiva
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Ribeirinho (ACES do Barreiro, Moita, 
Montijo e Alcochete).

}	A O Prof. Dr. Virgílio Borges Pereira 
falou sobre o tema "Crise e sociedade. 
Interrogações sociológicas e algumas 
respostas do mesmo teor em torno da 
crise pandémica em curso", a convite 
do Rotary Club Gaia-Sul, no dia 14 de 
Julho, através da plataforma Zoom.

} O Rotary Club de Vizela promoveu, a 
15 de Julho, Café com...AIREV-Assoc. 
para a Integração e Reabilitação Social 
de Crianças e Jovens Deficientes de 
Vizela.

} Na reunião de dia 17 de Julho, o Rotary 
Club de Vila Nova de Gaia (1) teve como 
preseça especial o jornalista Júlio Maga-
lhães, director do Porto Canal, para a 
palestra: “Como comunicar no século 
XXI”. No início da reunião houve ainda 
a oportunidade de colocar os emblemas 
a cinco novos elementos do Rotaract de 
Vila Nova de Gaia. 

} Já se iniciou o II Ciclo de Palestras do 
Rotary Club da Trofa. A primeira pales-
tra, a 20 do mês passado, versou sobre 
fibromialgia e contou com especialistas 
que ajudaram a perceber esta doença tão 
incapacitante. A sessão foi transmitida 
em directo Facebook do clube e no 
Zoom.

} O Dr. Virgílio Borges Pereira falou sobre 
“Crise e sociedade. Interrogações socio-
lógicas e algumas respostas do mesmo 
teor em torno da crise pandémica em 
curso”, a convite do Rotary Club Gaia-
-Sul, através do Zoom, a 21 de Julho.

} Com um tema actual, a 21 de Julho, 
o Rotary Club Lisboa  promoveu uma 
reunião de companheirismo com pales-
tra para falar de “Teletrabalho ou Tele-
trabalhos”, com a presença do Eng.º 
Rui de Brito Henriques, C.E.O. da RH 
Mais.

} A primeira palestra do Rotary Club 
da Marinha Grande, neste novo ano 
rotário, decorreu a 21 de Julho, com 
transmissão e participação no Zoom. A 
professora Isabel Figueiredo Paula falou 
sobre “A cultura impressa nos caracte-
res Chineses: curiosidades e história; 
Novas coisas na China: A velocidade 
na China é cinco vezes mais rápida do 
que na Europa”.

} José Aranda da Silva, ex-presidente do 
INFARMED, ex-bastonário da Ordem 
dos Enfermeiros e Administrador da 
Fundação Saúde/SNS, foi o convidado 
do Rotary Club da Figueira da Foz para 
a palestra online desta semana: A pande-
mia Covid-19. Saúde pública e respostas 
terapêuticas.

SOLIDAREIDADE

} Até ao mês de Maio, o Rotary Club de 
Almada (2), desenvolveu uma campanha 
de aquisição e entrega de equipamento 
de protecção a diversas entidades na 
comunidade. Esta acção foi desenvolvida 
com recurso aos fundos do clube e a 
donativos dos sócios e teve o apoio da 
Farmácia IDEAL e da SOSCOVID. Foram 
distribuídas 5000 máscaras cirúrgicas, 
736 frascos de 300ml de higienizante de 
mãos e 1000 viseiras, para a União de 
Freguesias de Almada, Cova da Piedade, 
Pragal, Cacilhas, Junta de Freguesia de 
Laranjeiro-Feijó; Associações de Bombei-
ros de Almada e de Cacilhas, PSP, GNR, 
Associação Rumo ao Futuro e outras 

instituições de apoio à população e de 
saúde. 

} O Rotary Club de Castelo de Paiva (3) 
associou-se à campanha da Diocese do 
Porto e junto das Paróquias de Sobrado, 
S.Martinho e Sardoura, do Sr. Padre 
Fernando Sérgio, entregaram doações 
em prol do Banco Alimentar Contra a 
Fome.

} A saúde é um dos bens essenciais e 
para a preservar o Rotary Club de 
Viseu (4) assinou um protocolo com 
o Hospital Casa de Saúde São Mateus. 
Esta parceria dá visibilidade à conexão 
com a visão complexa sobre a saúde e 
o desenvolvimento humano, ou seja, 

Rotary Club de Vila Nova de Gaia

2

Rotary Club de Almada

Rotary Club de Viseu
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ligada ao paradigma biopsicossocial e 
sustentada na prevenção.

} O Rotary Club de Vila do Conde (5) 
procedeu à entrega de milhares de 
unidades de diverso material sanitário 
(luvas / máscaras/ aventais...) a duas 
instituições de Vila do Conde: Ordem 
Terceira de S. Francisco e Associação 
APTI Vila Cova.

	A iniciativa tem como base o lema «Dar 
de si antes de pensar em si» e insere-se 
na preocupação e objectivo de intervir 
e servir a comunidade num momento 
particularmente sensível e difícil para 
todos, sobretudo com aqueles que lidam 
mais de perto com doentes e grupos de 
risco.

} O Rotary Club Cascais-Estoril 
(6) tem procurado, dentro dos 
vários meios que tem à sua dis-
posição, ajudar a comunidade. 
Não podia, assim, ficar indiferente ao 
Covid 19 e, desde logo, com os seus 
parceiros, colocou-se em campo em 
multiplas acções. Assim, uma delas, 
consistiu na “entrega” do equipamento 
e protecção individual, no valor de € 
5.000, à ABLA, uma Organização Não–
Governamental para o Desenvolvimento 
e uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social, que presta apoio a 
refugiados das ex-colónias portuguesas 
no Vale do Jamor. A ABLA sustenta 
as suas ações, através de iniciativas 
próprias, donativos de particulares e 
empresas e de protocolos estabelecidos 
com várias entidades estatais, 
abrangendo todas as faixas etárias, e o 
Rotary é uma entidade parceira.

 O projecto foi financiado pela Fundação 
Rotária Portuguesa.

} No final de junho foi inaugurado no 
Centro Social e Paroquial de Alfena (Lar 
– Estrutura Residencial para Pessoas 
Idosas ), projecto de Subsidio Distrital 
Calamidade Covid-19 do Rotary Club 
de Ermesinde (7).

} Este projecto concedeu um instrumento 
de trabalho considerado de primor-
dial importância pelos responsáveis e 
monitores da Instituição no sentido 
de “conectar as pessoas idosas com o 
mundo”, mantendo a comunicação com 
familiares e amigos, e exercitando as 
suas capacidades intelectuais, lutando 
contra o envelhecimento, razão que 
levou a que fosse designado, interna-
mente, de “Ginásio da Mente”.

} No final de Junho, entregou-se à Univer-
sidade Sénior de Rotary de Viseu de um 
conjunto de 100 viseiras, num projecto 
denominado “Regresso em Segurança”. 
Trata-se de uma acção conjunta com o 
Instituto Politécnico da Guarda, contri-
buindo o Rotary Club de Viseu (8) com 
o financiamento dos materiais para a 
respectiva produção.

	Esse financiamento do Rotary Club de 
Viseu foi feito através do fundo das 
janeiras de 2020, que entregou ainda 
um telemóvel ao Director da Universi-
dade Sénior de Rotary de Viseu para 
melhorar os serviços de conexão com 
todo o projecto social que este grupo 
envolve na comunidade de Viseu. 

5

Rotary Club de Vila do Conde

6

Rotary Club Cascais-Estoril

8

Rotary Club de Viseu

7

Rotary Club de Ermesinde
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} Foi entregue um monitor LED para a 
sala de reuniões do Centro Mama do 
Hospital São João (Centro Hospitalar de 
São João, EPE), uma acção conjunta do 
Rotary Club Gaia-Sul (9) e do El Corte 
Inglés Portugal.

} O Centro de Saúde da Vila de Torre de 
D. Chama recebeu a oferta do Rotary 
Club de Mirandela (10) de material de 
protecção individual, uma acção com o 
apoio da Fundação Rotária Portuguesa.

} O Rotary Club da Trofa (11) entregou à 
APPACDM um total de € 6000 destina-
dos à aquisição de material de prevenção, 
protecção e higienização -EPI - como 
máscaras, viseiras, aventais, álcool, pro-
dutos desinfectantes, entre outros. 

	50% da verba resulta da aprovação 
de Projeto do Rotary Club da Trofa no 
âmbito de candidatura ao Subsídio de 
Calamidade Covid-19, atribuído pela 
Rotary Foundation ao Distrito 1970. 

9

Rotary Club de Gaia-Sul

}	O Rotary Club de Estarreja (12), perante 
a rápida actividade do Covid-19 na 
região, e apercebendo-se da fragili-
dade das IPSS do concelho de Estarreja, 
apoiou-as com  equipamentos de pro-
tecção individual (EPI) e desinfetante.

	Com o apoio da Fundação Rotária Por-
tuguesa e diversas actividades, anga-
riou mais que 10 mil euros, permitindo 
adquirir 12.180 EPIs e 150 litros de 
desinfetante apoiando 9 IPSS do conce-
lho, que abrangem 566 utentes e 421 
colaboradores. O clube associou-se ainda 
às iniciativas da Câmara Municipal de 
Estarreja, doando dois mil euros para tes-
tes e disponibilizando 20 computadores a 
crianças carentes de meios informáticos, 
permitindo lhes o acompanhamento 
escolar.

	Antevendo as consequências da pan-
demia, iniciou igualmente trabalhos de 
angariação e distribuição de produtos 
alimentares.

10

Rotary Club de Mirandela

11

Rotary Club da Trofa

13

Rotary Club de Vila Real

EDUCAÇÃO

} Num momento em que muitas famílias 
passam por grandes dificuldades a pre-
sidente do Rotary Club de Vila Real (13)  
2019-20, Cláudia da Fonseca Guedes, 
procedeu à entrega, no início de Junho, 
de um computador portátil a um aluno 
da Escola Secundária de S. Pedro para 
ter  aulas à distância e realizar os traba-
lhos escolares no tempo de resguardo à 
Covid-19. Em Portugal, o Ensino Básico 
continuou a ter aulas via telescola e os 
alunos do 11.º e 12.º anos voltaram à 
escola “física”. Esta acção foi articulada 
pelo Rotary Club de Vila Real com a 
directora da Escola Secundária de S. 
Pedro Dr.ª Rita Mendes e a professora 
Ana Edite Cunha. 

12

Rotary Club de Estarreja
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PUB

The Rotary Foundation
Mensagem do chair 

K.R. Ravindran

Há uma diferença abismal entre um problema e um desafio. 

Se uma abelha enfrenta um vespeiro sozinha, ela tem um 
problema. Mas se a abelha enfrenta o vespeiro tendo ao 
seu lado um enxame de companheiras de colmeia, então é 
o vespeiro que tem um problema. É tudo uma questão de 
perspectiva.

Isto aplica-se à natureza e também aos seres humanos. Por-
tanto, quando a situação que enfrento é maior do que os 
recursos de que disponho, eu considero-a um problema. No 
entanto, se os recursos que tenho são maiores do que a si-
tuação com que me confronto, então é apenas um desafio. 
Costumamos dar um valor desmedido aos problemas e su-
bestimar a nossa capacidade de vencê-los.

A Covid-19 apresentou uma situação que parecia ser dema-
siado grande para a The Rotary Foundation Porém, conforme 
os dias foram passando, não permitimos que isso aconteces-
se. Até 4 de Junho, já havíamos financiado 208 Subsídios de 
Assistência em Casos de Desastres no valor de 4,5 milhões 
de euros, e 169 novos Subsídios Globais totalizando cerca 
de 12 milhões de euros – tudo isso em apenas três meses! 
Optimizámos as doações generosas dos rotários com fundos 
da The Rotary Foundation, em alguns casos, dádivas mone-
tárias de empresas para tornar os projectos maiores e mais 
impactantes. 

Não permitimos que a pandemia nos dominasse. Na verda-
de, a história mostra que os rotários são peculiares no bom 
sentido. Somos visionários e nutrimos o ideal de todos vive-

rem num mundo melhor. Ao mesmo tempo, somos resilien-
tes e capazes de resistir a desafios aos quais outros podem 
sucumbir. 

Não cruzamos os braços e nem ficámos ociosos enquanto 
confinados em nossas casas. Em vez disso, arrecadámos fun-
dos e fizemos projectos como teríamos feito se não houves-
se o confinamento imposto pelo coronavírus. A nossa res-
ponsabilidade ainda é ajudar quem precisa, só a respectiva 
metodologia é que mudou. 

Também mudou o processo de preparação e implementação 
de projectos e a forma como comunicamos o que fazemos.

A Rotary Foundation tem mais de 100 anos e já resistiu a 
muitas tempestades – algumas delas suaves e outras de-
vastadoras para o mundo. Graças à força, ao sacrifício e à 
compaixão dos rotários, acredito que a Rotary Foundation 
continuará a enfrentar os desafios futuros com esperança e 
inspiração renovadas. 

Sairemos desta pandemia com a nossa Rotary Foundation 
muito mais forte e resiliente, basta confiarmos nela e agir-
mos.
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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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Convenção: contagem 
     decrescente!

Convenção virtual 2020 – dados preliminares

Contar alto
Com 1667 pés (508 metros), será impossível não ver a Torre Taipei 101 quando 
estiver em Taipei para a Convenção Internacional do Rotary de 2021, de 12 a 16 de 
Junho. Quando a torre foi inaugurada em 2004, era o edifício mais alto do mundo, 
um título que mantinha até ser superado pelo Burj Khalifa de Dubai em 2007.

O design do Taipei 101 é rico em significado cultural. O número de andares ocu-
pados, 101, numa sugestão de superar 100, um número associado à perfeição. A 
parte superior da torre, acima da base, tem oito secções de oito andares cada - 
sendo oito um número auspicioso associado à prosperidade e boa sorte. A forma 
empilhada evoca um caule de bambu, um material de construção tradicional em 
toda a Ásia. E, como uma haste de bambu, a torre foi projectada para ser flexível e 
estruturalmente resistente diante dos ventos de tufões ou mesmo de um terramoto.

A grande atração, é claro, a oportunidade de a subir. Há um observatório público 
fechado no 89.º andar, e os realmente corajosos podem ir a uma plataforma de 
observação ao ar livre no 91.º andar. Se esse pensamento já faz a sua cabeça, ainda 
pode desfrutar do centro comercial de luxo no átrio. De qualquer ângulo, Taipei 
101 é um destino imperdível que combina habilmente tradição e modernidade, 
assim como a cidade que cuida. 

Hank Sartin

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

Num ano em que o lema era Conectar o Mundo, assolados por uma pandemia, a Convenção de Rotary adaptou-se e con-
verteu-se ao virtual, decorrendo de 20 a 26 de Junho e mantendo ainda alguns workshops e sessões disponíveis on-line 
(https://convention.rotary.org/pt/honolulu) e vídeos das formações no Youtube.
Apesar de se realizar num formato inovador, a participação foi avassaladora. Os números, que podem ver abaixo, são ainda 
provisórios, mas mostram isso mesmo.

Geral – Sessão 1 (sábado):
Língua Espectadores únicos Comentários  Espectadores
  (no chat em directo)

Inglês 45 118 10 347 80 623  
Espanhol 8 647 3 422 18 764 
Francês 1 639 677 3 044 
Português 6 793 3 479 14 703 
Italiano 943 417 1 889  
Japonês 1 421 450 2 769 
Coreano 315 56 519  
Chinês (trad.) 1 360 57 2 919 
TOTAIS 66 236 18 905 125 230 

Geral - Sessão 2 (domingo):
Língua Espectadores únicos Comentários  Espectadores 
  (no chat em directo)  
Inglês 18 511 5 406 33 256 
Espanhol 3 490 1 291 6,534 
Francês 626 221 1 076
Português 3 470 1 585 6 644
Italiano 422 339 752
Japonês 723 389 1 375
Coreano 183 41 279  
Chinês (trad.) 526 13 1,319
TOTAIS 27 951 9 285 51 235  
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Rotary Club de Águeda abre 
oportunidades de mudar vidas!

Projecto de reconstrução de casa em Rio Côvo teve seis meses de 
preparação, quatro semanas de execução e resulta numa mudança 
duradoura na vida de quem precisa

Por Arsénio Soares

R E P O R T A G E M

“O Rotary é uma rede global de líderes comunitários, 
amigos e vizinhos que vêem um mundo onde as pessoas 
se unem e entram em acção para causar mudanças dura-
douras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo 
todo.” Esta é a definição internacional de Rotary e é algo 
bem enraízado nos clubes portugueses. Exemplo disso é 
a mais recente acção do Rotary Club de Águeda. Numa 
acção de apoio comunitário, o Rotary Club de Águeda 
levou a cabo um projecto de remodelação de uma casa, 
no lugar de Rio Côvo, que se encontrava em condições 
precárias de salubridade e segurança e na qual vive uma 

senhora, viúva, cujo rendimento único é uma pensão de 
viuvez de apenas 175€. 

O processo foi iniciado com o respectivo levantamento 
social, tendo o clube contado com a participação do 
Grupo Desportivo de Rio Côvo, no sentido de sinalizar 
uma situação que, na realidade, carecesse de acção 
premente. Ultrapassada esta primeira fase, tornava-se 
premente encontrar soluções para custear a obra. Nesse 
sentido, no passado dia 6 de Março, o clube promoveu 
um espectáculo no Centro de Artes de Águeda (CAA) – 
“Concerto Solidário Reconstruir para Dignificar” –, com a 
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finalidade de angariar fundos para custear a remodelação 
da referida casa.

Não obstante o facto de o país estar já no início da pan-
demia Covid-19, e de ter sido esse o último fim-de-se-
mana em que se realizaram espectáculos no CAA, esta 
actuação musical com o grupo Cardo Roxo contou com a 
presença de 350 espectadores, que quiseram, apesar das 
circunstâncias, solidarizar-se com esta causa. Foi com o 
contributo destas pessoas, das empresas patrocinadoras 
do evento e de alguns particulares, que o Rotary Club de 
Águeda conseguiu angariar alguns recursos financeiros 
para custear as despesas. 

Após meio ano de preparação e angariação de apoios, de 
quatro semanas de execução de obras, os trabalhos estão 
concluídos, o projecto que o Rotary se propôs executar 
foi, assim, levado a bom porto. Quem nos apoiou nesta 
causa tem o direito de saber aquilo que foi feito. Assim, 
resumidamente, foram executados os trabalhos seguintes: 
substituição da estrutura em madeira, da cobertura da 

casa e do telheiro, por perfis em aço galvanizado, bem 
como da telha velha por telha nova; impermeabilização 
e colocação de rufos nos remates das paredes com o 
telhado; reforço das paredes resistentes, colmatando as 
fendas na ligação entre paredes; reboco e pintura das 
paredes exteriores.

O Rotary Club de Águeda e a senhora dona Maria da Luz 
Santiago, proprietária da casa e agora com condições de 
habitabilidade condignas, vêm, mais uma vez, manifestar 
o profundo reconhecimento a todos quantos apoiaram 
esta causa: Câmara Municipal de Águeda, pela cedência 
do (CAA); aos 350 espectadores que pagaram o bilhete 
de ingresso; às empresas Dinolux, Fajota, Silva Amado e 
Braga (SAB), patrocinadoras do espectáculo; ao sr. Sérgio 
Abrantes, que nos forneceu a telha; ao sr. Comendador 
Augusto Gonçalves e ao sr. Dr. Jorge Almeida, pelo con-
tributo monetário; e à imprensa, que nos ajuda a encon-
trar caminhos para, assim, assumirmos algumas causas 
humanitárias.  

Preparação de um “Concerto Solidário Reconstruir para Dignificar” 
e angariação de vários apoios (edilidade, empresas e particulares) 
tornou possível a reconstrução da habitação.
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Novas Gerações
O que é ser Interactista?

Desde sempre que tenho notado que o 
movimento rotário não tem o reconhe-
cimento público que merece, sobretudo 
a nível dos clubes jovens, pelas inúmeras 
vezes que fui questionada acerca do In-
teract, do que fazemos e no que nos be-
neficia. Sempre respondo que o Interact 
é uma forma de crescer. Somos um clube 
para jovens que trabalha em prol da comu-
nidade, sobretudo a enfocar a solidarieda-
de e liderança. Mas claro, isto é somente 
a definição mais incompleta e simples que 
podemos dar. Interact não se baseia só 
nisto. Como disse anteriormente, é uma 
forma de crescermos, pois este clube con-

segue passar valores fundamentais para a nos-
sa vida pessoal e profissional. De entre todas 
as vertentes que o movimento trabalha, a que 
se destaca é a capacidade de liderar, de saber 
gerir uma equipa e de transmitir todo o conhe-
cimento necessário para a mesma ter sucesso. 
Conseguimos ainda ter uma visão mais am-
pla das necessidades de pessoas, que nunca 
pensaríamos que existissem. Ser interactista é 
mais um passo que dás para o sucesso e tam-
bém para a amizade. Dou o exemplo próprio 
de que o Interact deu-me amigos para a vida 
em qualquer parte do país e até do mundo. 
Desde a minha entrada no movimento que me 
tornei mais extrovertida, comunicativa e uma 

melhor pessoa. Aprendi, não a ouvir, mas a es-
cutar (o que parecendo igual, é bastante dife-
rente). Só me trouxe vantagens para a minha 
vida, como certamente trará para as de todos 
os que se unirem a nós. Sê Interactista!

Leonor Candeias Marques
Representante Distrital de Interact, Distrito 1960

No movimento Rotário, agosto tem como tema 
o desenvolvimento do quadro associativo e de 
novos clubes, porque estar numa organização, 
associação, escola, profissão devemos ter, pri-
mordialmente, a componente do nosso desen-
volvimento, do desenvolvimento pessoal, para 
que, em conjunto possamos dar o melhor de 
nós, em todos os sentidos.
-  O que o Rotaract faz para o meu desenvol-

vimento pessoal?
Permite que partilhe valores com jovens que 
têm o mesmo ideal que eu.
- E o que são valores?
Valores são o conjunto de características de 
uma determinada pessoa ou organização, que 
determinam a forma como estas se compor-
tam e interagem com outros indivíduos ou or-
ganizações e com o meio ambiente.
-  E como a nossa organização nos dá esses 

valores?
Através da prova Quádrupla “Do que pensa-
mos, dizemos ou fazemos:
1. É a verdade?
2. É justo para todos os interessados?
3. Criará boa vontade e melhores amizades?

4. Será benéfico para todos os interessados?”
Estas perguntas levam-nos a refletir sobre o que 
realmente somos, o que pensamos, o que fazemos. 
Esta auto-reflexão, elevamos a uma maneira de 
estar que não se explica. Sente- se! 
É difícil explicar o que é o amor, mas sabemos e 
sentimos o que é amar, ter a oportunidade de fazer 
parte de uma organização que me ajuda a refletir 
sobre os meus atos e forma de pensar é ajudar no 
meu desenvolvimento pessoal, ir mais além e saber 
que com este desenvolvimento terei oportunidade 
de encontrar pessoas com os mesmos valores, fazer 
amizades, desenvolver a minha componente social, 
cultural, afetiva e de liderança. Desenvolver uma 
rede de contatos profissionais, aprofundar sobre 
áreas desconhecidas nas áreas profissionais e 
internacionais.
Somos cidadãos do mundo e para o mundo. Po-
demos fazer intercâmbios, conhecer outras reali-
dades, e o maior propósito, temos a oportunidade 
de ajudar alguém, seja da nossa comunidade ou no 
mundo. 
Ser uma pessoa humilde, integra, com valores, com 
a capacidade de ajudar sem pedir nada em troca, e 
assim alimentar o espírito de liderança, de desen-

volvimento pessoal e interior é de enorme sa- 
tisfação que caminhamos para uma “Liderança 
pela Paz”.
Para que tudo faça sentido, devemos ter o mais 
alto sentido de responsabilidade, por nós e pelo 
próximo, respeitar as diferenças, ultrapassar 
desafios, e encontrar a motivação do que nos 
levou a tomar este caminho, e a resposta é:
‘’Servir através do companheirismo” 
Fazer parte de um clube de Rotaract para mim 
é acordar todos os dias com a missão de tornar 
o mundo um bocadinho melhor, dia após dia. 
Ser Rotaractista é dar o melhor de mim todos 
os dias. 
Agosto, mês do Desenvolvimento do Quadro 
Social. 

Ana Gomes
Representante de Rotaract Distrito 1960 2020-2021 

A importância do Rotaract no desenvolvimento dos jovens
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Rotaract destaca Jovem Profissional

O Rotaract Club do Porto criou, este ano, uma distinção para 
jovens que sejam pro-activos, destacando-se pelo profissionalis-
mo e dedicação cívica à causa pública. O clube parte da 
premissa que nem todos os jovens seguem caminho idêntico a 
nível profissional, e baseiam a sua análise de distinção na mais-
valia que os jovens representam na sociedade.
Apesar do distanciamento social imposto em 2020, o Ro-
taract Club do Porto cumpriu a primeira edição desta dis-
tinção, ainda no ano Rotário 19/20, como previsto, ho- 
menageando João Pedro Videira, estudante de Engenha-
ria Mecâ-nica no ISEP (Instituto Superior de Engenharia do 
Porto). João Pedro Videira é membro da Direção do Conse- 
lho Nacional de Juventude – Portugal, foi presidente da Asso-
ciação de Estudantes do ISEP e da Federação Académica do 
Porto e ao longo do seu percurso desempenhou ainda funções 
noutras instituições de relevo no universo académico. 

Os seus mandatos na FAP ficaram marcados pelo projecto de 
Alojamento Estudantil “Bairro Académico”, em conjunto com a 
Santa Casa da Misericórdia do Porto, pela implementação de 
uma Queima das Fitas verde e amiga do ambiente e, também, 
pelo evento Tomorrow Summit. 
Conhecido pela sua dedicação e profissionalismo, João Pedro 
Videira demonstra partilhar valores que o movimento Rotário 
valoriza e promove. 

No final do ano Rotário 19/20, o Rotaract Club Porto procedeu 
à recolha de roupa junto dos seus associados e doou 17 sacos 
de roupa à Junta de Freguesia da União de Freguesias de Lordelo 
do Ouro e Massarelos. Os bens serão encaminhados para as 
pessoas sinalizadas pelos parceiros da iniciativa. 

Setembro – Educação básica e alfabetização
A educação é uma das área de intervenção de Rotary. A atenção 
dada pelos clubes a esta área de enfoque é transversal aos 
clubes nacionais, que não poupam esforços na atribuição de 
bolsas de estudo e de mérito aos jovens, possibilitando a mui-
tos a continuidade de estudos que, de outra forma teriam de 
suspender. Actualmente, a alfabetização atinge 85% da popu-
lação mundial, de acordo com dados da ONU. No entanto, 
estima-se que ainda existem quase 800 milhões de adultos no 
mundo que não sabem ler, escrever ou contar, e aproximada-
mente 250 milhões de crianças consideradas analfabetas 
funcionais, que não conseguem interpretar textos.

Por isso mesmo, a ONU tem como objectivos, até 2030, 
garantir que se cumpra o ciclo de ensino a todos, de forma 
livre e assegurar a igualdade de acesso para todos à educação 
técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, 
incluindo à universidade.

Os Rotários são parceiros nestes objectivos mundiais e têm 
contribuído com apoio aos jovens, construção e melhoramen-
tos nas escolas, mas também com a maior capacitação dos 
professores, em vários pontos do mundo.

Dia 8 de Setembro assinala-se o Dia Mundial da Alfabetização, criado pela UNESCO em 1966.
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A Comissão Inter-Países 
PORTUGAL / PALOP+TIMOR LESTE, 

RELAÇÃO FORTALECIDA NO PORTUGUÊS 

Relações
Inter-Países

As Comissões Interpaíses (CIPs) são um 
programa de Rotary que têm como mis-
são conectar pessoas, facilitando a cria-
ção e desenvolvimento de uma rede in-
ternacional de relações e de atividades 
bilaterais.
O papel da CIPs é o fortalecimento de 
relações entre companheiros Rotários de 
todo o mundo, visando os objetivos rotá-
rios de primazia – a compreensão entre 
todos os Homens e as Nações – visando 
a Paz no Mundo. Ênfases como a saúde, 
a educação, a água potável, o ambiente e 
mesmo o turismo são de uma grande im-
portância para a sustentabilidade de uma 
sociedade nos dias de hoje.
A CIP Portugal / PALOP+TL, com o en-
quadramento referido tem razões adicio-
nais para o fortalecimento dos laços de 
companheirismo e de projectos humani-
tários com a forte identidade lusófona.
O PORTUGUÊS é a língua que nos une, 
os portugueses, os brasileiros, muitos 
africanos e alguns asiáticos aprendem-na 
desde cedo, reconhecem-na como seu 
património e utilizam-na como instru-
mento principal de comunicação.
Com aproximadamente 280 milhões 
de falantes, a língua portuguesa é a 5.ª 
língua mais falada no mundo, a 3.ª mais 
falada no hemisfério ocidental e a mais 
falada no hemisfério sul do planeta. O 
estreitamento de relações entre Angola, 
Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, 
São Tomé e Príncipe e Timor Leste, fruto 
de uma língua comum, revela-se de uma 
importância estratégica no Mundo de 
hoje. 
Rotary constitui-se como sendo um con-
junto de profissionais que se dedicam aos 

outros antes de pensar em si, neste sen-
tido, é uma rede de sinergias onde a ex-
periência de uns pode ser uma mais-valia 
para outros.
Atualmente, deveremos aproveitar as 
Comissões InterPaíses, neste caso as Lu-
sófonas, para efectuarmos geminações, 
para fazermos projetos entre clubes Ro-
tários dos nossos países, particularmente 
no âmbito da cooperação, onde possa-

mos mostrar que Juntos Somos Sempre 
Mais Fortes e que Rotary Abre Oportu-
nidades.

Ceília Sequeira*

Coordenadora Nacional Comissões InterPaíses | 
Distritos 1960 e 1970 | Cecília Sequeira | rotary.icc.
portugal@gmail.com

 foto de Rotary International/Alyce Henson.

*artigo escrito com o acordo ortográfico em vigor
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Pessoas de Acção pelo mundo

Estados Unidos
O Rotary Club de Yakima Sunrise, em Washing-
ton, instalou nove pianos em locais públicos onde 
qualquer um pode sentar-se e testar as suas habi-
lidades no teclado. Entre os locais que receberam 
os instrumentos estão pubs, centros comerciais e 
bares, e mais lugares serão escolhidos em breve. 

O Projeto Piano Pintado também pagou US$300 
a cada artista que decorou os instrumentos doa-
dos. “As pessoas param para ouvir a música ou 
admirar a pintura nos pianos”, diz Nathan Hull, 
último ex-presidente do clube. “O estilo musical 
dos pianistas vai desde Mozart a Van Halen.”

Reino Unido
Para arrecadar fundos para a campanha Elimi-
ne a Pólio Agora, o Rotary Club de Narberth & 
Whitland vende echarpes temáticas do Rotary 
com design feito pela estudante de moda Mia 
Hewitson-Jones, com a colaboração do estudan-
te de artes gráficas Sam Stables, ambos da Facul-
dade Pembrokeshire. As echarpes foram à venda 
em 2019 após o clube ter obtido a aprovação do 

Rotary International para uso do logotipo da orga-
nização. “Em Abril deste ano, quase 100 echarpes 
haviam sido vendidas e outra remessa estava a 
caminho”, informou o Companheiro John Hughes. 
A ideia de vender tais itens foi concebida pela 
Companheira Mary Adams quando foi presidente 
eleita do clube, em 2016.

Roménia
Durante a pandemia do coronavírus, o Rotaract 
Club de Cluj-Napoca adaptou uma campanha on-
-line de saúde e beleza, como a arte. “A chamada 
da campanha foi: ‘como aproveitar esta época de 
#fiqueemcasa’”, disse a companheira Loana Vul-
tur. Mais de 3.000 pessoas já viram as publioca-

ções do clube no Facebook e no Instagram. “Não 
precisamos de dinheiro, somente da criatividade 
e vontade de ajudar. Na Roménia, seguimos a 
expressão: ‘faça o céu com o que você tem em 
mãos.’”

Um piano , feito 
de cristal da 
Heintzman & Cª foi 
vendido num leilão 
por 3,2 milhões de 
dólares

REINO UNIDO

ESTADOS UNIDOS

GUATEMALA

ROMÉNIA

ROMÉNIA

 Brad Webber
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Guatemala
Mais de 100 guatemaltecas receberam ajuda mo-
netária do Interact Club de Hillsdale High School 
e do seu Rotary Club patrocinador, ambos na 
Califórnia, EUA; e do grupo de beneficência Na-
maste Direct. Ao longo dos anos, cerca de 100 
interactistas de Hillsdale juntaram-se a rotários 
e professores para viajarem a Antígua, cidade no 
planalto central da Guatemala, com o objectivo 
de conhecerem as mulheres que receberam sub-
sídios financiados por meio de eventos de arre-
cadação de fundos (gincanas e jantares) liderados 
por estudantes.
As visitas ao local são uma forma dos estudantes 
verem na prática como o microcrédito, as oficinas 
de educação financeira e gestão capacitaram 

aquelas mulheres, diz o fundador e director 
executivo da Namaste Direct, Robert Graham. 
Ele cita a política da Namaste de cobrar juros 
mais baixos do que outras organizações não 
governamentais, com empréstimos variando 
entre algumas centenas de dólares a US$4.000, 
a aderência a metodologias de consultoria 
ocidentais e o envolvimento do Rotary como 
razões principais do sucesso do programa. “Muitas 
mulheres têm lojas de conveniência, enquanto 
outras compram roupas e artigos domésticos a 
granel para revenda”, informa Graham. Mulheres 
com outras ocupações, como vendedeiras 
ambulantes, e criadoras de frangos para abate, 
também conseguiram empréstimo.

Índia
Nos primeiros 20 anos do Rotary Club de Vapi, 
os respectivos companheiros supervisionaram o 
estabelecimento de uma escola, um hospital e 
uma faculdade. “O nosso clube criou uma cida-
de inteira boa para se morar”, disse Ketan Patel. 
Em 2011, buscando uma maneira de homenagear 
Kalyan Banerjee, o seu sócio mais famoso e que 
em Julho daquele ano assumiria a presidência do 
RI, os roctaratistas envolveram-se num projecto 

para oferecer diálise gratuita a doentes renais, 
que continua até hoje. 
Cerca de 3.800 pacientes já receberam mais de 
32.000 tratamentos. “O tratamento completo é 
gratuito”, diz Patel. 
O custo do projecto de diálise é coberto por 
contribuições de rotários e da comunidade, jun-
tamente com a arrecadação de fundos do clube. 

Cerca de metade 
dos guatemaltecos 
vivem com menos 
de 5,50 dólares por 
dia.
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Agentes de 
mudança
Texto de Brad Webber

Em cima: Membros voluntários do clube na corrida do Cen-
tro de Cuidados Médicos para Adultos com Deficiência
Em baixo: Em parceria com o Rotaract Club de Atlanta, o 
clube organizou um evento com o juiz da Suprema Corte da 
Geórgia, Harold Melton

Rotary Club de Atlanta Metro, Georgia
Fundação: 2019

Associados fundadores: 20

Associados actuais: 31

Abraçando várias 
idades
Os rotários da área de Atlanta têm um 
foco de longa data na juventude. A sua 
robusta infraestrutura RYLA e um pro-
grama estadual de liderança de estu-
dantes para faculdades internacionais 
são esforços marcantes. De olhos postos 
no futuro, o Rotaract Club de Atlanta deu 
origem ao recente Rotary Club de Atlanta 
Metro.

Inovação
O clube foi desenvolvido para oferecer 
uma transição tranquila para jovens 
profissionais que desejam progredir nas 
suas carreiras e vidas rotárias. Com o 
foco no networking e orientação, o clube 
faz parceria com outras organizações 
filantrópicas para oportunidades de 
voluntariado, facilitando algumas das 
responsabilidades organizacionais dos 
sócios.
Apesar de desempenhar um papel acti-
vo como ex-presidente do Rotaract Club 
de Atlanta, Alisha Rodriguez assumiu que 
seu trabalho exigente impediria a entra-
da num Rotary Club. Rodriguez estava 
convicta que muitos Rotary Clubs exi-
giam um longo período de compromisso 
e que os novos sócios costumavam “en-
trar em comissões e ficar sobrecarrega-
dos”, diz ela.
Para David Gordon e Warren Turn-
er, então membros do Rotary Club de 
Dunwoody, com um longo envolvimen-
to na orientação dos rotaractistas, as 
apreensões de Rodriguez eram famili-
ares. Então Gordon e Turner agiram, re-

crutando Rodriguez e outros 
para fundar o novo clube. “Al-
guns deles vieram do Rotaract 
e outros eram amigos dos ro-
taractistas”, diz Turner. “Vol-
tamos a circular com rotários 

do nosso clube que tinham saído. Eles 
consideraram este modelo mais flexível 
e atraente.”
Para efectuar trabalhos e compromissos 
do clube, o clube enfatiza parcerias de 
voluntários. “Nós estruturamos opor-
tunidades de voluntariado, construindo 
relacionamentos com outras organi-
zações”, em vez de inaugurar projectos 
do zero, diz Rodriguez.
“A única instituição de caridade que in-
centivamos os membros a apoiar finan-
ceiramente é a Fundação Rotária”, diz 
Gordon. “Apoiamos outras instituições 
de caridade com mão-de-obra, tanto in-
telectual quanto física.” O clube trabalha 
com algumas dessas instituições de 
caridade em conjunto com o Rotaract e  
outros clubes Rotary.
O sistema informal de mentoria está ain-
da a dar os primeiros passos, mas Gordon 
já viu fortes laços forjados. “Acabamos de 
começar, combinando pessoas lenta mas 
seguramente”, diz ele. Os membros mais 
velhos também aprendem com os mem-
bros mais jovens, diz Turner. “Os jovens 
estão muito mais confortáveis com as 
tecnologias emergentes. Nós provavel-
mente preferimos e-mail. Eles preferem 
Slack.” 
“Tentamos manter o equilíbrio entre 
os membros jovens e os membros 
mais velhos”, diz Gordon. Como clube 
menor, evitou vícios que às vezes 
se desenvolvem em clubes maiores, 
observa Turner. “Uma armadilha que 
muitos Rotary Clubs enfrentam é que os 
membros tendem a relacionar-se com 
o mesmo grupo de pessoas”, diz ele. 

“Aqui, como somos um clube menor, 
somos forçados a conversar com todos. 
É sobre ter uma conversa, ouvir o que é 
importante para as pessoas.”
O clube reúne-se duas vezes por mês, mas 
às vezes substitui uma reunião regular 
por uma sessão de companheirismo em 
locais diferentes, como um bar sofisticado 
com bowling. O clube costuma realizar 
eventos sociais num hotel que, apesar 
da sua localização na moderna área de 
Buckhead em Atlanta, cobrava ao clube 
apenas 88 euros pelo seu espaço para 
eventos. E uma reunião conjunta com 
o Rotaract Club de Atlanta é realizada a 
cada dois meses.
“É um clube menos formal e as pessoas 
realmente gostam. É um grupo de amigos 
e tentamos mantê-lo assim”, diz Gordon. 
“Estamos a investir muito tempo para ga-
rantir aos nossos membros a satisfação e 
o desejo de participar”.
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A colecção de joalharia do Museu Nacional de Arte Antiga tem no-
vas peças para serem apreciadas. Um coleccionador de Hong Kong, 
uma benemérita portuguesa de 86 anos e a Igreja Paroquial das 
Mercês de Lisboa fizeram dois depósitos e uma doação. As novas 
peças poderão ser vistas na “rentrée”, após dois anos de encerra-
mento ao público desta colecção.

Trata-se de pedras preciosas e semipreciosas (dos diamantes aos 
crisoberilos), e incluem esmeraldas, topázios, mostrando a influên-
cia das gemas que chegaram do império colonial, nomeadamente 
do Brasil, na joalharia portuguesa e europeia.

Os nossos 
parceiros

Museu Nacional de Arte Antiga

×  Pendente e par de 
brincos

Sem título-1   1 15/06/20   09:46

Consulte ainda a informação sobre os Jardins Abertos do museu, 
em http://www.museudearteantiga.pt/ .

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

PU
B
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Ciência e Cultura

O Romantismo em Portugal - Pintura

“O Homem que falava sozinho” vence o Prémio 
Germano Silva/Rotary Club de Penafiel

Em Portugal o Romantismo chegou tardia-
mente, muito por culpa da pouca atividade 
artística com escola. Só em 1836 é que é fun-
dada a Academia de Belas Artes de Lisboa, por 
Passos Manuel.
Antes disso, o ensino das artes era proporcio-
nado no Palácio da Ajuda, onde funcionava 
uma oficina oficial com o objetivo de realizar 
obras para o mesmo.
O mais perfeito representante do academismo 
internacionalizante foi, o retratista e pintor/
decorador António Manuel da Fonseca, que 
exerceu a sua atividade no Palácio Quinte-
la, no Palácio das Necessidades e também 
noutras edifícios pertencentes à alta burgue-
sia e nobreza. A par desse registo, vivia desde 
1828, em Portugal, um suíço de nome Augusto 
Roquemont, que se viria a revelar o pioneiro 
do romantismo em Portugal ao pintar cenas da 
vida rústica nas horas vagas da sua atividade 
de retratista. Podemos dizer, que o romantis-
mo, surge, sem qualquer influencia académica 

ou movimento vanguardista, mas sim, como um 
movimento sem objetivo, fruto quase sempre 
de pintores isolados, que não se enquadram 
em nenhum estilo reconhecido, e onde os te-
mas surgem da figuração de costumes popu-
lares e o pano de fundo será a paisagem, pois 
aqui nesta fase, há a saída para o exterior, a 
pintura "en plein air”. Aparecem também nomes 
na categoria de miniaturistas que competem 
diretamente com os retratistas de influência 
inglesa tais como José Rodrigues e João Antó-
nio Correia. Com a paisagem e o retrato o Ro-
mantismo em Portugal vai-se aproximando do 
Realismo, quando em França já este estilo era 
considerado antiacadémico.
Em 1879/80 a fundação do Centro Artísti-
co Portuense e o Grupo do Leão em Lisboa, 
trazem consequências definitivas na pintura 
Portuguesa, formando escola e promovendo 
um grupo de excelentes discípulos, deixando 
a marca indelével do Naturalismo em Portugal. 
Nomes como José Malhoa, Carlos dos Reis e 

o Rei D. Carlos, foram verdadeiros represen-
tantes da pintura ao ar livre.
Em jeito de conclusão, o Romantismo em Por-
tugal, teve uma presença muito discreta, por 
falta de Escola e revelou-se transmutado num 
movimento Realista, sendo a sua manifestação 
artística quase nula.

Daniela Alegria
Rotary Clube de Aveiro, Artes Plásticas-Pintura

Mitro Vorga (pseudónimo de António Silva) 
é o vencedor da 3.ª edição do Prémio 
Literário Germano Silva – Rotary Club de 
Penafiel com a obra “O Homem que falava 
sozinho”.
Este prémio pretende promover, defen- 
der e valorizar a língua portuguesa e a sua 
interculturalidade, incentivando a criação 
literária como veículo de comunicação e 
liberdade de expressão, o gosto pela leitura 
e pela escrita e, simultaneamente, home-
nagear o historiador, conceituado jornalista 
(Jornal de Notícias) e escritor Germano Sil-
va, natural do concelho de Penafiel.
Este ano, refere a presidente do Rota-
ry Clube de Penafiel, Sara Baía, para além 

de reconhecer o itinerário criativo de Mi-
tro Vorga, já como algumas obras publica-
das, reforça a continuidade deste prémio 
literário, uma marca já do clube e cujo 
prestígio e qualidade são reconhecidos na 
cidade.
A cerimónia de entrega dos prémios irá 
decorrer numa sessão solene a realizar em 
Penafiel, em data a anunciar pelo Rotary 
Clube de Penafiel.
As duas primeiras edições do prémio ti-
veram como vencedores os jovens escri-
tores Jaime Soares e Rui Damásio, respec-
tivamente, com a obras “A Cor Verde” e “A 
Senhora Professora”.

Escrito com as regras do acordo ortográfico em vigor

O potencial de cada um de nós brilha mais quando é inspirado. É por isso que os Rotary Clubes investem 
tempo e conhecimento para incentivar os outros a serem os melhores. Capacitar aqueles que têm grandes 

sonhos para alcançar grandes coisas - é o que as pessoas de acção fazem. Saiba mais em Rotary.org.
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