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DÊ UM NOVO RUMO 
AO  SEU CLUBE

Acha que o seu Clube é flexível e está apto a  enfrentar o futuro?

Novas ferramentas ao seu dispor em "Satellite Clubs",

"Passport Clubs" e "Corporate Membership" podem

ajudar a criar uma nova experiência que servirá para qualquer um.

 Veja mais sobre possíveis opções em

ROTARY.ORG/FLEXIBIL ITY
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Mensagem do Presidente 
de Rotary Internacional
Holger Knaack

O Intercâmbio de Jovens de Rotary (Rotary Youth 
exchange) – um dos muitos programas para jovens 
e adultos que celebramos neste mês – foi o meu 
caminho para uma verdadeira relação com Rotary. A 
minha esposa, Susanne, e eu começámos a receber 
estudantes de intercâmbio logo depois que entrei, e 
a experiência ajudou-me a deixar de ser apenas um 
Rotário para me tornar um verdadeiro Rotário. Agora, 
o Intercâmbio de Jovens de Rotary é uma tradição 
familiar e forte: nos últimos 24 anos, recebemos 43 
alunos! Desde o início, gostamos tanto que, além 
de alojar os alunos em nossa casa, envolvemo-nos 
com o programa ajudando a organizar os acampa-
mentos de verão dos alunos. Durante um desses 
acampamentos conheci Christine Lichtin, que era 
uma estudante alemã do ensino médio, na época, 
e cujo pai foi presidente do meu Rotary Club. Para 
tentar algo novo durante este ano de mudanças, 
estou a ceder este espaço, normalmente reservado 
para o presidente do Rotary, a Christine para que 
ela possa contar sua história. 

“O meu primeiro contacto com o Rotaract foi há 
cerca de 13 anos, quando estava com Susanne e 
Holger num churrasco do acampamento de jovens 
de verão. Holger virou-se para mim e disse: “Por que 
não visitas um Rotaract Club? Vais conhecer muitos 
jovens excelentes que se reúnem para se divertir e 
fazer a diferença.”

Alguns anos depois, quando estava na Universidade 
de Trier, as suas palavras voltaram à minha mente e 
decidi tentar. Isto foi há mais de oito anos e ainda 
cá estou. Uma vez no Rotaract, simplesmente não 
queremos mais sair. O Rotaract acompanhou-me 
em todos os locais, a começar pelo clube de Trier e 
depois com um clube em Bolonha, Itália, durante o 
ano em que estudei lá. Quando estava em Kiel para 
fazer o mestrado, relacionei-me com o Rotaract de 
lá antes de chegar ao Rotaract Club de Hambur-

go-Alstertal, aquando do início da minha carreira. 
Cada um desses clubes tem a sua própria identidade 
e foco, mas todos têm a mesma motivação intrínseca.

Agora estou a assumir uma função de consultora 
sénior no meu Rotaract Club, o que realmente gosto. 
Carrego o Rotaract no meu coração e ele molda 
os meus valores, à medida que os meus interesses 
evoluem. Um dia, como se tivesse percebido essa 
evolução, Susanne bateu à minha porta, para me 
apresentar a um Rotary Club jovem e moderno 
localizado entre Hamburgo e Mölln, a minha cidade 
natal. O E-Club de Hamburg-Connect, que Susanne 
ajudou a fundar, realiza reuniões on-line, todas 
muito descontraídas e pessoais. Com membros de 
diferentes idades, tudo parecia fazer sentido, então 
pensei, por que não experimentar? Afinal, o tempo é 
precioso e deve ser divertido sempre que possível; 
o resto acontece por si.

Agora estou nos dois mundos –  orgulhosamente 
membro do Rotaract e Rotária. E o meu pequeno 
objectivo pessoal é construir uma ponte entre 
esses dois mundos paralelos. Todos nós temos 
motivos muito semelhantes para fazer parte da 
família Rotária.”

Foi preciso persistência para convencer Christine a 
tornar-se membro do Rotary, mas valeu a pena. É 
nosso dever empenhar-nos nesse género de esforço 
com os participantes do programa para jovens e 
rotaractistas, para que os possamos manter na 
família do Rotary. Espero que se tenham inspirado 
nesta história. Cabe a cada um de nós garantir que 
mais jovens como a Christine possam experimentar 
as muitas maneiras pelas quais o Rotary abre 
oportunidades para nós e para as pessoas a quem 
servimos.

Christine Lichtin

Rotaract Club of 
Hamburg-Alstertal, 
Rotary E-Club of 
Hamburg-Connect
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AGRADECIMENTO AO COMPANHEIRO 
FRANCISCO QUEIROZ, EX-DIRECTOR DA  
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Em reunião de  Direcção de 
30 de Julho, foi aprovada a 
nomeação da nossa com-
panheira Cláudia Oliveira, 

membro do Rotary Club de 
Arouca e presidente da Comissão Dis-
trital da Imagem Pública de Rotary do 
Distrito 1970, como Directora da revista 
Portugal Rotário.

À nossa companheira Cláudia Oliveira, 
vinha ocupando o cargo de Directora-
adjunta, que desempenhou com elevada 

competência e o maior empenhamento, 
desejamos a continuação de forte espírito 
de serviço. É evidente que pode contar 
sempre com a lealdade e abertura da 
Direcção da Associação Portugal Rotário.

“O ROTARY ABRE OPORTUNIDADES”

João Barbosa
Rotary Club Aveiro

PGD 2005/6, D1970 
Presidente da A.P. Rotário

A Direcção da Associação 
Portugal Rotário apre-
senta cumprimentos de 

despedida ao ex-director 
da nossa revista Portugal Rotário.
Companheiro de currículo invejável,  
com uma cultura vastíssima, um grau 
de sociabilidade pessoal que encanta, 
artista, poeta, homem da rádio, não 
conseguiu oportunidade de servir como 
seria a sua verdadeira intenção.

A Direcção da Associação Portugal 
Rotário agradece-lhe a colaboração 
prestada e deseja-lhe um futuro feliz, 
de acordo com as suas aspirações.

“O ROTARY ABRE OPORTUNIDADES”

Saudações Rotárias,

João Barbosa
Rotary Club de Aveiro
PGD 2005/6, D1970

Presidente da A.P. Rotário
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Membro do Rotary Club de Windsor-
Roseland, no Canadá, Jennifer Jones 
foi escolhida para presidir Rotary em 
2022-23. Este é um marco histórico, pois 
é a primeira mulher seleccionada para o 
cargo nos 115 anos do Rotary.

Não havendo candidato opositor, ela será 
oficialmente declarada como Presidente 
Indicada a 1 de Outubro.

Jennifer acredita que o Plano de Acção do 
Rotary serve de catalisador para aumen-
tar o impacto causado pela instituição. 
“Ao reflectirmos sobre as novas priori-
dades estratégicas, nunca poderíamos 
imaginar que nossa capacidade de adap-
tação seria a nossa estrela guia durante 
um tempo que, indiscutivelmente, é o 
mais grave da história recente”, declarou 
Jennifer sobre sua visão para o Rotary. 
“Há um lado positivo em quase todas 
as circunstâncias desafiadoras. Usando 
metas baseadas em métricas, vou apro-
veitar este cenário histórico para inovar, 
instruir e comunicar oportunidades que 
reflictam a realidade actual.”

Jennifer entende muito bem a impor-
tância de expressar diversidade, equi-
dade e inclusão no Rotary. “A nossa 
Declaração de Diversidade, Equidade e 
Inclusão começa no topo e, para vermos 
um aumento no número de mulheres e 
associados com menos de quarenta anos, 

estes grupos demográficos devem ser 
refletidos na nossa liderança.”

Jennifer é fundadora e presidente da pre-
miada empresa Media Street Productions 
Inc. Doutorada em direito, já presidiu à 
direcção da Universidade de Windsor 
e da câmara regional de comércio de 
Windsor e Essex. Foi homenageada com 
o Medalhão da Paz da Associação Cristã 
da Mocidade (ACM) e a Medalha do 
Jubileu de Diamante da Rainha, sendo a 
primeira canadense a receber o Prémio 
de Pacificadora do Ano da Universidade 
Estadual Wayne.

Actual curadora da Fundação Rotária, 
Jennifer entrou no Rotary em 1997 e já 
serviu à organização como vice-presi-
dente, directora, moderadora da Assem-
bleia Internacional, líder de formação, 
presidente de comissão e governadora 
de distrito, entre outras funções. 

Recentemente, Jennifer liderou o telethon 
#RotaryEmAção, evento virtual assistido 
por mais de 65 mil pessoas e que arreca-
dou fundos para o combate à covid-19.

Detentora do Prémio Dar de Si Antes 
de Pensar em Si e da Menção por 
Serviços Meritórios, Jennifer Jones e 
seu marido, Nick Krayacich, são membros 
das Sociedades Arch Klumph, Paul Harris 
e de Doadores Testamentários.

Jennifer Jones 
é a primeira mulher 
indicada para 
presidente de Rotary 
International

Por Ryan Hyland
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(PR) 2020 transformou a educação, 
por força da pandemida de covid-19. 
Que balanço faz dessa adaptação do 
sistema de ensino?

(ME) A capacidade que as comunidades 
educativas revelaram de se adaptar às 
contingências inesperadas provocadas 
pela pandemia foi absolutamente no-
tável. Foi necessário, em poucos dias, 
adoptar uma estratégia de confinamen-
to da população para controlar a pro-
pagação do vírus e, neste contexto que 
alterou totalmente a vida das pessoas, 
as escolas nunca pararam de funcionar, 
buscando soluções diversificadas para 
continuar a cumprir a sua missão, ou 
seja, a promover as aprendizagens e 

desenvolvimento de todos os alunos, 
além de providenciar igualmente ser-
viços presenciais, de alimentação e de 
acolhimento a alguns grupos específi-
cos de alunos, incluindo os mais vulne-
ráveis. 

(PR) Houve um maior envolvimento 
entre escola, encarregados de educa-
ção e alunos? 

(ME) Sem dúvida. Os processos de en-
sino-aprendizagem e os próprios há-
bitos de vida tiveram de se adequar, 
quase de um dia para o outro. E, neste 
processo, foi fundamental a comuni-
cação permanente entre as escolas, as 
famílias e os alunos. Da nossa parte, 
houve igualmente um diálogo muito 
construtivo com os diversos agentes 
do sector, entre os quais os represen-
tantes dos encarregados de educação. 
A informação que nos chega das esco-
las é que essa articulação foi até refor-
çada, assistindo-se a relatos muito po-
sitivos de uma colaboração que permi-
tiu ir desenvolvendo soluções cada vez 
mais adequadas e diversificadas para 
continuar a acompanhar e a educar os 
nossos alunos.

(PR) Os clubes nacionais mobilizaram-
-se e foram muitos os que doaram ma-

teriais tecnológicos para que os alunos 
continuassem a assistir às aulas. No ar-
ranque de um novo ano lectivo, estas 
carências serão supridas?

(ME) Estamos a fazer esse caminho. De 
facto, nos últimos meses, o Ministério 
da Educação tem acompanhado e par-
ticipado num movimento notável, que 
envolveu diversas autarquias, empresas 
e organizações da sociedade civil, e que 
permitiu encontrar recursos tecnológi-
cos para garantir o ensino a distância 
a muitos milhares de crianças. Entre-
tanto, temos estado a preparar uma 
intervenção mais estrutural e sustentá-
vel, em parte financiada pelos fundos 
de coesão, para garantir que todos os 
alunos passem a ter, paulatinamente, 
equipamentos tecnológicos e acesso à 
internet, pois essa é uma necessidade 
impreterível dos novos tempos. 

(PR) Quando arrancar o novo ano lec-
tivo, que diferenças se vão notar na 
comunidade escolar?

“Vamos ter uma comunidade escolar muito mais consciente dos riscos de contágio”

por Cláudia Oliveira

Abrir Oportunidades, mais que o lema de Rotary para 2020-21, é algo que se impõe a toda a sociedade, com a 
pandemia de coronavírus. Isto aplica-se, claro está, também ao sistema de ensino, que teve de se reinventar no final 
do ano lectivo passado. No mês que Rotary dedica à educação, ouvimos o Ministro da Educação, Tiago Brandão 
Rodrigues, traçar a evolução do sector em Portugal, numa altura em que o novo ano lectivo está prestes a começar.

a TIAGO BRANDÃO RODRIGUES

DR

“A suspensão temporária das aulas pre-
senciais fez-nos a todos repensar o papel 
central que têm hoje as escolas, em diver-
sas dimensões das nossas vidas.”
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(ME) Primeiro que tudo, vamos ter 
uma comunidade escolar muito mais 
consciente dos riscos de contágio e, 
portanto, muito mais apta a actuar, dia 
após dia, como agentes de protecção 
da saúde. Creio que essa é a mudança 
mais importante e que, aliás, acredito 
que irá permanecer mesmo depois da 
pandemia, pois trata-se de um proces-
so de aprendizagem colectiva para o 
qual as próprias escolas foram também 
fundamentais. Além disso, acredito que 
teremos uma comunidade, agora, ain-
da mais consciente da importância da 
Escola, até porque a suspensão tem-
porária das aulas presenciais fez-nos a 
todos repensar o papel central que têm 
hoje as escolas, em diversas dimensões 
das nossas vidas. 

(PR) Se a covid-19 obrigar a nova adap-
tação do programado, o ministério tem 
um plano B?

(ME) Sim. Logo no início de Julho, 
aprovámos no Conselho de Ministros 
e apresentámos publicamente o pla-
no para a organização do próximo ano 
lectivo, no qual se preveem vários ce-
nários que podem ser accionados, em 
caso de necessidade, de forma a asse-

gurar a continuidade do ensino-apren-
dizagem de todos os alunos, bem como 
dos apoios para os alunos em situações 
mais desfavorecidas. Em todo o caso, 
é importante a nossa comunidade ter 
a noção de que essas alternativas não 
substituem integralmente o ensino 
presencial e, por isso, é nesse modelo 
que estamos a trabalhar, pois é aque-
le que sabemos que é o melhor, desde 
que existam condições de saúde que o 
permitam.

(PR) A educação é um factor de igual-
dade em Portugal? Os mecanismos de 
apoio escolar são ajustados às necessi-
dades dos estudantes?

(ME) Sem dúvida. Aliás, as preocupa-
ções que surgiram no espaço público 
sobre a capacidade de a educação man-

ter esse papel num contexto de confi-
namento são a maior prova de que a 
educação é hoje reconhecida, em Por-
tugal, como uma alavanca da igualdade 
de oportunidades e da luta contra as 
desigualdades. Nem sempre foi assim. 
Nem é assim em todo o mundo, como 
bem sabemos. De facto, Portugal tem 
tido, nos últimos anos, um desenvolvi-
mento ímpar, sobretudo ao nível da re-
dução muito significativa do insucesso 
e do abandono escolares que, como é 
sabido, estavam fortemente co-relac-
cionados com as condições sociais de 
origem. Na prática, isto significa efe-
tivamente muito mais oportunidades 
de crescimento, seja para cada aluno 
individualmente, seja para a sociedade 
como um todo.

(PR) Rotary promove bolsas nacionais 
e internacionais, com programas de 
estágios e intercâmbios. As compe-
tências desenvolvidas em contexto 
informal devem ser valorizadas num 
percurso formativo?

(ME) A educação não formal e informal 
é muito importante. Eu próprio o posso 
testemunhar, uma vez que fui bolseiro, 
estudei e trabalhei em diferentes paí-

DR

“Nos últimos meses, o Ministério da Edu-
cação tem acompanhado e participado 
num movimento notável, que envolveu 
diversas autarquias, empresas e organiza-
ções da sociedade civil, e que permitiu en-
contrar recursos tecnológicos para garan-
tir o ensino a distância a muitos milhares 
de crianças.”
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ses, e isso é uma experiência extrema-
mente enriquecedora. No Ministério 
da Educação tive a honra de integrar, 
depois de muito tempo, também as 
pastas da Juventude e do Desporto, 
o que me pareceu desde o início uma 
solução totalmente adequada, precisa-
mente porque as organizações juvenis 
e desportivas constituem hoje ta mbém 
espaços fundamentais de educação, 
assim como as escolas são também 
contextos de valorização da juventude 
e do desporto. Ou seja, o importante 
é que exista essa simbiose entre edu-
cação formal e informal, sendo possível 
aos nossos jovens beneficiarem do me-
lhor de cada uma delas.

(PR) Os docentes estão preparados 
para estimular novas competências e 
aprendizagens?

(ME) Estão. Com este intuito, convi-
dámos um grupo de especialistas e re-
presentantes de diferentes sectores da 
nossa sociedade, incluindo obviamente 
professores, para preparar um Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obriga-
tória, um referencial para as competên-

cias e aprendizagens que nos parece 
que devemos proporcionar a todos os 
alunos, no contexto do século XXI. De-
pois de uma auscultação pública muito 
alargada, este documento foi publicado 
e constitui a base de uma reorganiza-
ção curricular que lançámos em 2018, 
basicamente criando mais condições 
para que cada escola encontre as solu-
ções mais adequadas para permitir que 
os seus alunos adquiram essas compe-
tências e aprendizagens. Sempre acre-
ditámos que as escolas o podem fazer, 
com o nosso acompanhamento per-
manente, adequando os currículos aos 
seus alunos. Temos um corpo docente 
altamente qualificado e empenhado. E 
temos apostado igualmente no reforço 
da formação contínua, de forma a pro-
mover o desenvolvimento profissional 
dos docentes em áreas críticas em que 
sintam maiores dificuldades.

(PR) No relatório Estado da Educação, 
de 2017, era apontada como meta fi-
car abaixo dos 10% de abandono pre-
coce do ensino até este ano de 2020. 
Conseguimos?

(ME) Essa foi um compromisso assumi-
do e a evolução observada nos últimos 
anos aponta para que em 2020 conse-
guiremos alcançar essa meta, o que é 
algo histórico. De referir que Portugal 
estava, até há bem pouco tempo, numa 
situação de profundo contraste com o 

resto da Europa, ao nível do abandono 
escolar, o que tem implicações profun-
das nas qualificações da nossa popula-
ção e na produtividade da nossa eco-
nomia. Hoje estamos particularmente 
em linha com a média europeia, o que é 
notável e tem um potencial económico 
e social enorme. Em todo o caso, con-
tinuaremos a prosseguir este esforço, 
até porque a pandemia não deixou de 
gerar novos desafios aos quais precisa-
mos de responder.

(PR) Num mundo em mudanças tão 
aceleradas, os modelos de educação 
em Portugal estão a mudar? Como?

(ME) É uma questão muito ampla e que 
devemos também colocar numa pers-
pectiva internacional, uma vez que o 
país está plenamente integrado numa 
dinâmica de desenvolvimento educati-
vo que existe hoje, à escala global. Em 
todo o caso, é muito interessante como 
os relatórios internacionais e, inclusive, 
os governos e instituições de outros 
países nos têm procurado, em áreas 
específicas, reconhecendo a qualidade 
actual do sistema educativo português. 
A preparação sólida dos nossos jovens 
é reconhecida em diversas universi-
dades e empresas noutros países. Em 
termos gerais, a educação em Portu-
gal tem evoluído para um quadro de 
maior inclusão, flexibilidade e inovação, 
o que representa também uma cres-

cente capacidade de as comunidades 
educativas - em parceria com entida-
des públicas, privadas e da sociedade 
civil - encontrarem soluções cada vez 
mais robustas, criativas e diversificadas 
para proporcionar a aprendizagem de 
todos os alunos. Muitas escolas, hoje, 
são muito mais do que espaços de au-
las, funcionam desde o amanhecer até 
à noite, em diversas actividades edu-
cativas, sociais, culturais e desportivas, 
incluindo também ofertas de educação 
e de qualificação para os adultos.

“A educação em Portugal tem evoluído 
para um quadro de maior inclusão, flexibi-
lidade e inovação.”

“A educação não formal e informal é mui-
to importante. Eu próprio o posso teste-
munhar, uma vez que fui bolseiro, estudei 
e trabalhei em diferentes países, e isso é 
uma experiência extremamente enrique-
cedora.”

DR
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Diogo e Marta:  exemplos da 
acção de Rotary na educação

R E P O R T A G E M

 Diogo Pereira  

u 25 anos, policy analyst

"A diversidade de percursos de vida e profissionais de 
Rotary enforma uma das mais poderosas referências de 

vida."

Aos 25 anos, o Diogo é já um profissional de excelência 
e motivado. Neste percurso repleto de sucesso, há uma 
quota parte do Rotary Club de Abrantes, que no último 
ano lectivo atribuiu 65 bolsas (653 no total dos 39 anos 
de existência do clube). Começou como bolseiro no 
secundário, aos 17 anos, continuou no ensino superior e 
fez mesmo um curso de liderança, em 2014, dinamizado 
pelo clube em parceria com o Regimento de Apoio Militar 

por Cláudia Oliveira

Rotary dedica o mês de setembro à educação. A educação é uma garantia de igualdade e um direito fundamental 
para todos. Mas há muito trabalho ainda por fazer. De acordo com a UNICEF 61 milhões de crianças em idade escolar 
primária (dos 6 aos 11 anos) estão fora da escola e mais de metade são raparigas, muitas crianças não beneficiam de 
uma educação de qualidade devido à pobreza, conflitos, discriminação de género, deficiência ou origem étnica, sendo 
que as raparigas enfrentam maiores barreiras sociais a frequentar a escola. Ainda assim, há muito trabalho que já 
está a ser feito. Os clubes dos dois distritos Rotários portugueses apostam na atenção à educação, nomeadamente 
na atribuição de bolsas de estudo. Diogo Pereira e Marta Coimbra são dois exemplos disso, tendo trilhado um 
percurso escolar e profissional de excelência, para além dos valores de Rotary que assimilaram.

Diogo na Assembleia-Geral da ONU
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de Emergência de Abrantes, participando ainda noutras 
actividades do clube.

Diogo José Pereira é natural de Abrantes (São João). Li-
cenciou-se em Ciência Política e Relações Internacionais 
pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Uni-
versidade Nova de Lisboa em 2016. Em Dezembro de 
2018, prestou provas de mestrado em Ciência Política e 
Relações Internacionais, especialização em Estudos Eu-
ropeus, com a apresentação da tese “A política do me-
dicamento e a troika: entre constrangimentos internos e 
oportunidades externas”.

Em 2017 foi distinguido como “Melhor Licenciado em 
Ciência Política e Relações Internacionais”. Recebeu ainda 
bolsas de mérito da Universidade Nova relativas aos anos 
lectivos 2014/2015 e 2015/2016 por aproveitamento 
escolar excepcional.

É autor do capítulo “Estratégias de mobilização e a crise 
económica: o caso da indústria farmacêutica” que é parte 
integrante da obra “Grupos de Interesse e Crise Econó-
mica: o Caso Português”, lançada em Outubro de 2019. 
Iniciou o seu percurso profissional em Nova Iorque (NY), 
através de um estágio profissional (PEPAC-MNE) no Con-
sulado-Geral de Portugal em NY, de 2018 a 2019. Actual-
mente, desde Maio de 2020, desempenha as funções de 
Policy Analyst no Gabinete de Relações Internacionais e 
Desenvolvimento, no INFARMED I.P. em Lisboa.

“Rotary permitiu-me investir na minha formação. Como 
reconhecimento, mas também incentivo, da minha dedi-
cação ao estudo recebi em 2017 a Bolsa Teixeira Lopes, 
uma distinção atribuída ao melhor bolseiro do distrito Ro-
tário 1960. Por outro, o envolvimento, através da partici-
pação em actividades, com os Rotary foi uma imensa pla-
taforma inspiradora para a minha acção diária enquanto 
estudante e, também, enquanto cidadão e ser humano”, 
classifica Diogo. Mas o jovem vê para além do apoio mo-
netário das bolsas. Há um outro apoio em Rotary, que, diz, 
constitui uma “maior força”. “A diversidade de percursos 
de vida e profissionais de Rotary enforma uma das mais 
poderosas referências de vida. A diversidade constitui-se 
como a sua maior força. Uma força que é também uma 
oportunidade para todos os que se envolvem com Rotary, 
no sentido em que lhes permite atingir novos níveis de 
entendimento sobre o mundo que nos rodeia”, explica.

Quando instado a definir Rotary, este analista do INFAR-
MED centra-se no “transformar vidas” do movimento. 
E explica a sua escolha, comparando Rotary a um farol. 
“O farol como a grande orientação da vida, mas sempre 
flexíveis para ajustar o caminho conforme seja necessá-
rio para a prossecução da constante e linha de força que 
o farol representa. Porque a vida não é sobre o fim da 
viagem, mas sobre a forma como caminhamos durante a 
própria vida. Há um provérbio chinês que ilustra bem esta 
ideia: a língua resiste porque é mole; os dentes cedem 
porque são duros”.

Diogo Pereira, numa cerimónia do Rotary Club de 
Abrantes, em Dezembro de 2019
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Marta Coimbra  u29 anos, investigadora e docente

"Foi um contributo objectivo, mas também uma força 
anímica, para que não desistisse do meu projecto."

Marta Coimbra ainda não chegou aos 30 anos, mas tem 
já um longo currículo a apresentar. E nele não se esquece 
do movimento Rotário. “Rotary foi um contributo objecti-
vo, mas também uma força anímica, para que não desis-
tisse do meu projecto, pelo que fará sempre parte dessas 
conquistas”, aponta.

Aos 29 anos, é docente universitária e investigadora. O 
melhor é mesmo apresentar a formação completa: é li-
cenciada em Direito e mestre em Ciências Jurídico-Eco-
nómicas pela Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra; investigadora e doutoranda na área do Direito 
da Segurança Social e assistente convidada na Faculdade 
de Direito da Universidade de Coimbra. Para além do per-
curso dentro de fronteiras nacionais, Marta foi investiga-
dora visitante na Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo (Brasil), no Instituto de Ciência Política da Aca-
demia Eslovaca de Ciências (Bratislava, Eslováquia) e no 
Instituto Max Planck de Direito e Política Social (Munique, 
Alemanha). E esta passagem por instituições de investiga-
ção estrangeiras deixaram-na “particularmente realizada”. 
“Foi a sensação de estar a representar o meu país.”

O percurso profissional desta jovem resume-se ao seu 
mérito e empenho. No entanto, ela própria assume que 
contou com uma “alavanca”, proporcionada pelo Rotary 
Club de Tondela (Distrito 1970), com a atribuição de uma 
bolsa de estudo, que a apoiou desde a primeira hora em 

que se apresentou. “Estava num período crucial, em que 
precisava de manter o foco nos meus estudos para co-
meçar a construir a carreira académica, com que sonhava. 
Pouco tempo depois, iniciava a actividade de investigação 
remunerada e, mais tarde, a docência. Foi, por isso, um 
apoio fundamental que me permitiu prosseguir os estu-
dos e seguir uma vocação reconhecida”, reconhece Marta 
Coimbra.

O momento em que viu confirmado o apoio do Rotary 
foi um misto de emoções, das boas, e a satisfação por 
ver o esforço reconhecido. “Acima de tudo, uma enorme 
gratidão. Mas também um certo alívio, por me sentir 
mais perto do projeto profissional pelo qual lutava. E, 
em certa medida, também uma sensação de recompensa 
pelos resultados meritórios que tinha conseguido, e que 
sustentavam a atribuição da bolsa”, explica. 

Por tudo isso, para Marta, Rotary significa “entreajuda”. 
Se puder usar duas palavras para o descrever... “mundo 
melhor”.

“[Senti] em certa medida, também uma sensação de 
recompensa pelos resultados meritórios que tinha con-
seguido, e que sustentavam a atribuição da bolsa.”

“Estava num período crucial, em que precisava de 
manter o foco nos meus estudos para começar a cons-
truir a carreira académica, com que sonhava.”
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Acção Rotária  
em Portugal
CLUBES E COMPANHEIRISMO

}  O Rotary Club Porto-Foz (1) celebrou, 
no passado mês de Junho, 30 anos 
de existência.

}  Foi no já distante ano de 1990 que 
um grupo de amigos tomou a ini-
ciativa de constituir mais um Clube 
Rotário na cidade do Porto, sediado 
na zona da Foz do Douro, e formal-
mente constituído em 25 de Junho 
desse ano. O aniversário foi celebra-
do, de acordo com as normas da Di-
recção-Geral da Saúde, por ocasião 

EDUCAÇÃO

O Rotary Club de Esposende (2) realizou um jantar festivo com os seus 18 bolsei-
ros do ensino superior no final do passado mês de Julho, vincando a importância 
que o movimento dá à educação e aos jovens.

da Transmissão de Mandatos para o 
ano Rotário de 2020-21, com a pre-
sidência de Manuel Névoa.

}  Numa cerimónia que teve lugar a 8 
de Agosto, no Salão Nobre do Ro-
tary Club de Chaves, Afonso Castro 
passou o testemunho a Francisco 
Ramos na presidência do clube. Por 
uma questão de segurança sanitá-
ria, estiveram presentes apenas os 
membros efectivos do clube, mas 
como a sessão foi também transmi-
tida via Zoom, outros companheiros 
tiveram a oportunidade de seguir 
a Transmissão de Tarefas e mesmo 
intervir, como foi o caso do Go-
vernador do Distrito 1970, Sérgio 
Almeida, e da Presidente do Clube 
Interact de Chaves, Lara Alves. 

}  O 29.º aniversário do Rotary Club 
de Gondomar foi assinalado numa 
sessão que contou com a presença, 
de entre outros convidados, do As-

PALESTRAS

}  Em Junho, o Rotary Club do Bar-
reiro promoveu uma palestra, por 
videoconferência, subordinada ao 
tema “As regras de comportamento 

sistente do Governador para o clu-
be, o companheiro Duarte Besteiro. 

}  Sob o lema do ano, “O Rotary Abre 
Oportunidades”, o Rotary Clube de 
Albufeira, no mês de Agosto, dedi-
cado pelo Rotary International, ao 
“Desenvolvimento e Expansão do 
Quadro Social”, acolheu quatro no-
vos companheiros. A cerimónia de 
emblemagem, realizou-se a 6 de 
Agosto, com a presença do com-
panheiro Governador do Distrito 
1960, Roberto Carvalho.

}  O Rotary Club de Mafra organizou, 
a 16 de Agosto, uma sardinhada so-
lidária, respeitando as recomenda-
ções da Direcção-Geral da Saúde, 
no jardim da sede do clube. O mo-
mento, em mês dedicado ao forta-
lecimento dos clubes, serviu igual-
mente para admissão de um novo 
companheiro no clube.

2

1

social e o actual Estado de cumpri-
mento em tempos de covid-19”. A 
sessão teve como palestrante a Dr.ª 
Patrícia Gaspar, secretária de Esta-

do da Administração Interna, que 
considerou que a sociedade soube 
organizar-se por forma a enfrentar 
os seus efeitos nocivos, nomea-



P O R T U G A L  R O TÁ R I O   S E T E M B R O  2 0 2 0 13

damente os contágios, e, reagir de 
modo científico ao tratamento da 
própria doença minorando aqueles 
efeitos. Foi referido pela oradora 
que, neste momento crítico, é im-
prescindível a protecção dos mais 
vulneráveis, e o esforço colectivo 
da sociedade, no cumprimento das 
regras de comportamento social, no 
sentido de recuperar a normalidade 
diária.

}  O Rotary Club Cascais-Estoril, no 
final do mês de Julho, organizou 
uma palestra com o tema “Lide-
rança”. Para dissertar contou com a 
eloquência do PGD Alberto Maia e 
Costa.

}  Com a atenção na economia, o 
Rotary Club Machico Santa Cruz, 
na iniciativa Conversas em Rotary, 
abordou o tema “Economia nacio-
nal/regional no pós-pandemia”, com 
Roberto Figueira e Paulo Neves, 
numa sessão realizada via Zoom.

}  Foi igualmente a economia o foco 
de atenção dado pelo Rotary Club 
de Santarém, a 28 de Julho, na pa-
lestra de João Teixeira Leite, pre-
sidente do Conselho de Adminis-
tração da Viver Santarém. O tema 
da sessão, via Google Meet, foi o 
“Impacto da Covid-19 na economia 
e os principais desafios para as em-
presas”.

}  “Economia no pós-COVID” foi o 
tema da palestra do Rotary Club de 

Lisboa Centro, a 30 de Julho, com 
Dr. Miguel Varela, via Zoom.

}  No dia 27 de Julho, o Rotary Club 
de Ponte de Lima (3) promoveu, 
no Restaurante Sonho do Capitão, 
uma palestra, subordinada ao tema 
“Gestão do Tempo e Organização 
Pessoal”, orientada pelo psicólogo 
José Moreira. A apresentação do 
orador esteve a cargo da compa-
nheira presidente, Cristina Cunha.

}  Em mês preferencial para as férias 
dos portugueses, o Rotary Club de 
Algés, a 4 de Agosto, promoveu a 
palestra “Covid 19. Recomendações 
pós confinamento”, com as interven-
ções do professor Aranda da Silva 
(ex-Infarmed) e o Dr. José Manuel 
Boavida (da Associação Diabéticos). 
A sessão aconteceu via Zoom.

}  Atendendo à temática a que Rotary 
se dedica no mês de Agosto, o Ro-
tary Club de Cascais-Estoril abor-
dou o tema “Desenvolvimento do 
Quadro Social”, numa sessão on-li-
ne, com intervenção da PGD Mara 
Ribeiro Duarte.

}  O Rotary Club de Oeiras, a 24 de 
Agosto, reuniu companheiros e 
demais interessados, numa sessão 
on-line, sobre “Novas fontes de Ali-
mentação e Mitos Urbanos à mesa”. 
A oradora foi a Drª. Isabel Nunes de 
Sousa, Investigadora no Instituto 
Superior de Agronomia.

}  “O Franchising”, englobado no ciclo 

empresarial de palestras do Rotary 
Club de Lisboa, foi debatido pelo 
Dr. José Cavaleiro Machado, Part-
ner da Sociedade de Advogados 
Cavaleiro Machado & Associados.

}  O Rotary Club de Parede/Carca-
velos debruçou-se sobre “Desen-
volvendo o Controlo Emocional e o 
Stress”, com a intervenção de Airton 
Petry, voluntário no clube, com lar-
ga vivência rotária no seu país natal, 
o Brasil.

}  “Hoje no chão, amanhã no mar”, foi 
o tema da sessão, em jeito de aler-
ta ambiental, proferida pela com-
panheira Helena Diniz, no final de 
Agosto, no Rotary Club de Sintra.

SOLIDARIEDADE

}  O Rotary Club de Estarreja (4) en-
tregou à Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens (CPCJ) de Estar-
reja uma significativa quantidade de 
artigos para bebé (roupa e fraldas), 
com vista à satisfação de necessi-
dades urgentes existentes no con-
celho. Parte destes artigos foram 
doados e os restantes foram adqui-

ridos pelo clube, através de ofertas 
de sócios. 

}  No âmbito do processo de obten-
ção de equipamentos de protec-
ção individual pelo Rotary Club do 
Barreiro (5), com o apoio da Rotary 
Fundation, foram angariadas 1200 
máscaras cirúrgicas e 100 viseiras. 

3

4
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Grande parte deste material já foi 
doado a oito instituições de solida-
riedade social, estando o restante 
acondicionado na sede do clube, 
sendo que se destinam a ser doa-
dos em casos de extrema carência, 
nas franjas mais desfavorecidas da 
população.

}  O Rotary Club de Mafra (6), no iní-
cio do mês de Agosto, numa acção 
comunitária junto de duas famílias 
das localidades da Achada e Sobrei-
ro, entregou mobiliário doméstico e 
de cozinha que lhe tinha sido doa-
do por uma família da localidade do 
Zambujal. 

}  O mesmo clube, depois do devi-
do restauro, procedeu à entrega de 
30 camas com colchão, no início do 
mês de Agosto. Os bens doados 
pelo Rotary Club de Mafra (7) se-
guiram para S. Tomé e Príncipe. 

}  No decorrer da cerimónia de Trans-
missão de Tarefas, foi assinado um 
Protocolo de Cooperação entre o 
Rotary Club de Fafe (8), represen-
tado pela companheira presidente 
Manuela Sá Nogueira, e a Santa 
Casa da Misericórdia de Fafe, repre-
sentada pelo seu Provedor, profes-
sor Vitor Manuel Ferreira Leite. O 
Rotary Club de Fafe entregou à San-
ta Casa da Misericórdia vinte e duas 
cadeiras de rodas, cabendo à Santa 
Casa a sua gestão e manutenção.

}  O Rotary Clube de Monção (9), em 
parceria com o restaurante Pizzaria 
Don Genaro, entregou à corpora-
ção dos Bombeiros Voluntários de 
Monção 60 toalhas de banho, para 
ficarem ao serviços dos operacio-
nais daqueles soldados da paz. 

   Esta entrega vem no seguimento 
da parceria entre as duas entida-
des solidárias, que começou com a 
doação, por parte da Pizzaria Don 
Genaro, de um euro aos bombei-
ros locais por cada pedido de take-
-away, sendo que o clube duplicou 
o valor angariado pelo restaurante.

}  A Coração Azul - Associação Juvenil 
de Apoio aos Animais foi a convida-
da do Rotary Club de Vizela para a 
rubrica “Café com”, no início do mês 
de Agosto, apresentando os projec-
tos de preservação da natureza e 
protecção animal. 

}  O Rotary Club de Vizela analisou 
a co-relacção entre o progresso da 
pandemia e a privação de campa-
nhas de recolha de alimentos nos 
hipermercados, e, prevenindo um 
impacto negativo na acção da Co-
ração Azul, ofereceu 250 quilos de 
ração. 

}  O resultado da Ria Run & Bike 
2019, organizado pelo Rotary Club 
de Ílhavo (10), traduziu-se em dois 
aquecedores de exteriores e quatro 
aparelhos de ar condicionado que 
foram entregues à CERCIAV/Ílhavo. 
De acordo com a direcção daquela 
instituição, este contributo tornará 
ainda mais agradáveis os espaços 
de lazer e de trabalho de todos os 
que diariamente frequentam as 
suas instalações.

}  O Clube de Ílhavo também entregou 
1700 garrafas de água aos Bombei-
ros Voluntários de Ílhavo, num reco-
nhecimento da sua disponibilidade 
para com a comunidade e o Rotary 
Club de Ílhavo (11).

5

6

7
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9 10

11
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ROTARY NO COMBATE À COVID-19

}  O Rotary Club de Oeiras, (14) du-
rante este tempo de pandemia, 
apoiou já várias instituições locais 
com a entrega de 6400 luvas, 5500 
aventais, 4500 toucas, 1800 más-
caras, 300 máscaras reutilizáveis, 
70 viseiras e trê termómetros. Fo-
ram apoiados os Centros Sociais e 
Paroquiais de Nova Oeiras, S. Julião 
da Barra, Nossa Senhora de Porto 
Salvo, a Junta de Freguesia de Porto 
Salvo e a Associação HELPO. 

}  No âmbito do apoio social de emer-
gência, face ao confinamento im-
posto pela pandemia covid-19, o 
Rotary Club do Barreiro (15) doou 
um equipamento informático (com-
putador) a uma aluna carenciada do 
10.º ano do Agrupamento de Esco-
las dos Casquilhos, possibilitando-
-lhe assim o prosseguimento da sua 
formação escolar normal, até térmi-
no do ano lectivo.

}  O Rotary Club do Bombarral atra-
vés do seu presidente, Adolfo Perei-
ra, e o Município de Óbidos, através 
do seu presidente, Humberto Mar-
ques, assinaram, a 11 de Agosto, 
um protocolo de cooperação com 
vista a aquisição de equipamen-
to para instalação, no Complexo 
Desportivo Municipal, de um Cen-
tro Terapêutico e de Recuperação, 
composto por Sala Snoezelen e Cir-
cuito de mini-golfe adaptado. 

}  Este é o primeiro protocolo assinado 
entre uma Câmara Municipal e um 
Clube de Rotary no Distrito 1960, 
com a participação financeira de 20 
000 euros no âmbito de um Subsídio 
Global da Rotary Foundation (12).

}  Este protocolo é a concretização 
de uma parceria entre o Rotary 
Club da Moita e o Rotary Club do 
Bombarral no âmbito da apresen-

tação e já aprovação de um Subsí-
dio Global da Rotary Foundation. 
O Rotary Club da Moita esteve 
representado pelo PGD 2017-18, 
Afonso Malho, e esteve também 
presente a Coordenadora do Pro-
jecto no Rotary Club do Bombar-
ral, Mafalda Conceição e Silva.

}  Este projecto está direccionado para 
crianças com necessidades educa-
tivas especiais, jovens portadores 
de deficiência ou idosos com pato-
logias identificadas. Poderão usu-
fruir destes equipamentos outros 
cidadãos cujo interesse se revele 
evidente, mediante avaliação pela 
equipa responsável.

}  O Rotary Club de Oeiras (13), por 
intermédio da companheira Mary, 
fez entrega de roupa e máscaras à 
Instituição HELPO como ajuda hu-
manitária para Moçambique.  

}  O Rotary Clube de Lisboa (16) en-
tregou aos Bombeiros Voluntários 
de Ponte de Sôr, presidida pelo pre-
sidente dessa autarquia, 100 testes 
de anticorpos para a covid-19 e 
um significativo conjunto de equi-
pamentos de protecção individual. 
Esta cerimónia, que decorreu ainda 
no ano rotário anterior, teve a pre-
sença do presidente da altura e do 
actual presidente do clube, Amílcar 
Barata Salgueiro e Rui Matoso,res-
pectivamente, tendo o material sido 
entregue pela responsável do clube 
por este projecto, Alice Nobre.  

}  O Rotary Club de Sintra, na se-
quência dos efeitos negativos da 
covid-19, em colaboração com o 
Centro Paroquial de Colares, deci-
diu comparticipar no pagamento da 
renda de casa de família em dificul-
dades e cujo pagamento estava já 
em falta.

13
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Caros Companheiros e Amigos,

Setembro é o mês que Rotary dedica à 
Educação Básica e Alfabetização, uma 
das Áreas de Enfoque da nossa atividade. 
Importa assim aos clubes dedicarem nos 
seus programas de ação um cuidado 
especial a esta área. De acordo com 
estudo internacional, foi perguntado a 
alunos do 4.º ano de escolaridade, em 
47 sistemas de ensino diferentes, com 
que frequência sentiam fome na escola 
e, em Portugal, 7,33% responderam ser 
“todos os dias”. Urge alertar para uma 
realidade por vezes esquecida de que 
há muitas famílias que não têm possi-
bilidades para enviar lanche aos filhos 
todos os dias. A ausência alimentar sufi-
ciente é meio caminho para uma boa 
aprendizagem já que existe uma relação 
direta entre a carência de alimento e 
um nível mais baixo de alfabetização. 
Assim sendo, e desde logo, há que, agora 
que se inicia um novo ano letivo e em 
especiais condições face à pandemia, 
identificar de imediato as necessidades 
da comunidade não supridas por enti-
dades publicas.

#somosrotary
#orotaryabreoportunidades

“O resultado mais sublime da educação é a 
tolerância.”
Helen Keller

Roberto  
Carvalho
Distrito 1960

tem a palavra o Governador…

Em seguida, como dizia Paul Harris, tendo 
em consideração que os “Rotários são 
muito mais  propensos à ação que às pala-
vras”, há que ir junto dos Agrupamentos 
Escolares apresentar em que Rotary pode 
servir a Juventude e os possíveis respe-
tivos apoios.
Sugere-se, assim, aos clubes, que apre-
sentem junto das escolas as vantagens 
do Interact e propor a respetiva criação 
dentro das mesmas inseridas no plano 
curricular na área da cidadania, solidarie-
dade e ambiente face aos nossos valores.
Igualmente apresentar os programas de 
Intercâmbios de Jovens, quer de curta 
duração quer de longa, bem como os 
Campos de Férias e evidentemente os 
Prémios Rotários de Liderança Juvenil 
(RYLA).
Tudo isto sem esquecer a formulação de 
convite a professores para integrarem 
o nosso movimento.
Por fim, e tendo em conta o que acima 
foi referido, há que ver que projectos 
quer com The Rotary Foundation quer 
com a Fundação Rotária Portuguesa 
podem ser apresentados para apoiar, 
em vários níveis desde o transporte a 

roupa, desde a alimentação a materiais 
escolares, servindo eventualmente como 
mentores, servindo como voluntários 
em actividades escolares extracurricu-
lares,  passando por eventual aquisição/
cedência de equipamento informático de 
estudo a alunos carenciados.
Continuemos o trabalho como pessoas 
de acção.
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Artigo escrito com as regras do acordo ortográfico em vigor

A UNESCO recomenda que os países invistam 15% 
do seu orçamento público em educação

Sérgio 
Almeida
Distrito 1970

tem a palavra o Governador…

Queridos Companheiros,

No mês em que O Rotary se dedica a 
educação básica e alfabetização, importa 
realçar que a pandemia de covid-19 
afetou, com o encerramento de escolas, 
mais de 1.9 mil milhões de crianças em 
todo o mundo. 

A PANDEMIA SILENCIOSA
Podemos dizer que os vírus e as doenças 
não discriminam ninguém, mas se é certo 
que os mais jovens podem ter menos 
probabilidade de ficarem gravemente 
doentes ou morrerem de covid-19 isso 
não os torna imunes às consequências 
prejudiciais desta pandemia sem pre-
cedentes.

De acordo com um estudo levado a cabo 
pela instituição de caridade e saúde men-
tal Young Minds (Reino Unido) oitenta 
por cento (80%) dos jovens inquiridos 
afirmaram que o coronavírus piorou a sua 
saúde mental. O isolamento e a solidão 
de crianças e jovens em todo o mundo, 
devido ao encerramento de escolas e 
consequentes restrições à socialização, 

têm contribuído para esta nova “pan-
demia silenciosa” que pode afetar o seu 
equilíbrio e saúde mental. 

O IMPACTO NA GERAÇÃO COVID
Na verdade as crianças mais pobres 
serão as mais afetadas, simplesmente 
porque não conseguem acompanhar a 
dinâmica online e até em muitos países 
não voltarão à educação regular, sendo 
forçadas a trabalhar para sustentar as 
suas famílias (14 países ainda não ratifi-
caram a convenção da idade mínima da 
Organização Internacional do Trabalho, 
pelo que se estima que 152 milhões de 
crianças em idade escolar serão forçadas 
a trabalhar após o covid-19).

A UNESCO recomenda que os países 
invistam 15% do seu orçamento público 
em educação, atualmente 50 países estão 
a falhar nesta meta. Mais de metade das 
crianças no mundo (cerca de 900 milhões) 
são incapazes de ler um simples texto 
aos 10 anos de idade. Sem ajuda, estas 
crianças não vão conseguir garantir as 
competências necessárias para a sua 
sustentabilidade económica enquanto 
adultos. 

O ROTARY PODE (DEVE) FAZER A DIFE-
RENÇA
Enquanto Rotários podemos e devemos 
fazer a diferença. Setembro é o mês 
onde a nossa presença é essencial junto 
das instituições e das comunidades, o 
arranque do novo ano letivo vai trazer 
muitas necessidades. O apoio da The 
Rotary Foundation e da Fundação Rotá-
ria Portuguesa aos projetos dedicados à 
juventude escolar poderão fazer toda a 
diferença na vida destas crianças e jovens.
Como disse Malala Yousafzai, Prémio 
Nobel da Paz, “Um livro, uma caneta, uma 
criança e um professor podem mudar o 
mundo”. 

Vamos, juntos, mudar o mundo!
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Novas Gerações

u	Mãos à obra, praia limpa
O Interact Club ESAS Vila Nova de Gaia organizou uma lim-
peza de praia, na tarde do passado dia 25 de Julho, mais 
concretamente em Lavadores. Para que a actividade res-
peitasse as regras impostas pela Direcção-Geral da Saúde 
e os cuidados de saúde pública, os participantes tiveram 
de fazer uma inscrição prévia e, durante a tarde, os jovens 
procuraram, dentro do possível, respeitar a distância social 
recomendada e todos levaram gel desinfectante.

A acção reveste-se de maior simbolismo pelo facto de, neste 
novo ano Rotário, Rotary ter implementado uma nova área 
de enfoque: o ambiente. Os jovens mostraram-se atentos a 
isso e já meteram mãos à obra! 

u		Interact: uma escola na gestão 
de tempo e competências

Ser interactista não é apenas fazer parte do movimento Ro-
tário enquanto grupo patrocinado por Rotary. Acredito que 
ser interactista faz parte de um processo extremamente efi-
caz na construção pessoal e social de cada jovem.

Aos estudantes, que se juntam a nós com apenas 12 anos, o 
movimento permite criar um sentido de responsabilidade e 
de maturidade que, sem dúvida alguma, faz com que esses 
se destaquem no respetivo meio e faixa etária. Para os mais 
velhos, já no ensino secundário, e para aqueles que visam 
a ascensão escolar e a ambição profissional, torna-se um 
complemento indispensável. É inquestionável que o Rotary 
é uma escola de líderes que, associada ao ensino tradicional, 
leva não só à formação de bons e ativos cidadãos, como 
também de elementos de excelência no mercado de traba-
lho. O Interact revela fornecer ferramentas e princípios fun-
damentais em diversas atividades curriculares, muitas vezes 
associadas a componentes práticas úteis no futuro do alu-
no. Dentro destas habilitações, destaca-se uma boa gestão 
do tempo disponível, uma vez que é necessário conjugar as 
tarefas escolares bem como as dos projetos desenvolvidos 
pelo seu Interact, o que será, porventura, uma mais-valia na 
universidade. Assim, criam-se consciências que reconhecem 
a necessidade de abrir horizontes e de não se focarem ape-
nas na vida académica.

Após referir a importância destes projetos no crescimento 
dos jovens como profissionais, é também relevante apon-
tar os seus benefícios na prosperidade de uma mente sana. 
Evidencio, neste aspeto, o impacto de um bom ambiente e 
do sentido de integração entre os companheiros, o que se 
reflete na autoestima de cada um. Ainda entre as questões 
sociais, é de salientar a aquisição de certas competências, 
tais como falar em público e a criação de uma significativa 
rede de contactos – que se prolonga até à vida adulta e que 
abrange não só o nosso distrito como também o D1960 e 
outros a nível internacional.

Não posso deixar de frisar a influência que as relações com 
jovens de todo mundo têm em nós. Relativamente a este 
aspeto, o Rotary continua a Abrir Oportunidades no forne-
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cimento de intercâmbios aos interessados, o que constituiu 
uma evolução deveras positiva na construção da identidade.

Neste sentido, enfatizo o verdadeiro incentivo que os nossos 
projetos, tanto a nível distrital como no de cada comunidade, 
incutem nos jovens, cujas personalidades são visionárias e 
ativas na sociedade, criando indivíduos empreendedores e 
polivalentes, preparados para qualquer meio e situação.

Maria Luís Carvalho, 

Representante Distrital Interact 2020/2021
D1970

u	Guia de boas práticas
Os representantes distritais de Interact e Rotaract, do Distrito 
1960, elaboraram um Guia de Boas Práticas, a ser seguido 
pelos seus clubes. Nele figuram novos comportamentos, 
ajustados às reuniões e projetos em tempo de pandemia, de 
acordo com as recomendações da Direcção-Geral de Saúde. 
Nesta “nova normalidade”, Rotary não pára e continua 
consciente da sua responsabilidade social.

u			Rotaract Club de Torres Ve-
dras entregou desfibrilador a 
bombeiros 

No passado mês de Junho, o Rotaract Club de Torres Vedras 
fez a entrega de um desfibrilador aos Bombeiros Voluntários 
locais para equipar uma ambulância, na sequência do projec-
to apresentado à Fundação Rotária Portuguesa, com pedido 
de comparticipação. O Rotaract desenvolveu acções para 
obtenção de fundos ao longo do ano Rotário, tendo tam-
bém recebido donativos que contribuíram para a obtenção 
da verba necessário. Com o valor total de € 3050, o projecto 
teve a comparticipação da Fundação Rotária Portuguesa em 
50% do seu valor. A entrega realizou-se na presença do pre-
sidente e do comandante da corporação de Bombeiros, que 
agradeceram e salientaram a importância deste suporte bá-
sico de vida. Estiveram ainda presentes vários companheiros 
Rotários e da comunicação social.

u		Marcos de Sintra revisitados 
em vídeo

O Rotaract Club de Sintra elaborou um vídeo onde dá a 
conhecer os vários marcos Rotários existentes no concelho. 
Os jovens rotaractistas deram a conhecer não só a localização 
do respectivos marcos, mas igualmente a história que 
despoletou a sua colocação e os companheiros envolvidos 
nesses actos. Para além dos marcos, também as árvores 
da amizade que, muitas vezes nas imediações dos marcos, 
foram plantadas tiveram referência na produção videográfica 
que os jovens divulgaram através das redes sociais e pelos 
contactos de e-mail dos companheiros.

*artigo escrito com as regras do acordo ortográfico em vigor
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u		Rotaract: o elemento diferen-
ciador

A nossa sociedade está cada vez mais (des)ligada: ligada no 
sentido virtual, desligada no sentido humano. Os jovens pre-
cisam cada vez mais de alimentar o sentimento de pertença 
a um grupo social. Hoje em dia, existem inúmeras organi-
zações juvenis capazes de o fazer e que prometem ajudar 
os jovens a ganhar novas skills profissionais ou com um cariz 
mais social de ajudar o próximo. Então, qual é o elemento 
diferenciador que realmente acrescenta valor ao Rotaract?

Primeiro, o Rotaract é uma organização que une jovens líde-
res de todo o mundo e que conta com mais 204 mil mem-
bros e quase 11 mil clubes. Deixemos os números falar por 
si. É capaz de juntar jovens que compartilham o dever de 
ser proativos através do serviço e de os tornar cientes dos 
problemas da comunidade local e mundial.

Segundo, os clubes são altamente dinâmicos e autónomos. 
Nós, jovens, andamos sempre em busca de novas sensações 
e desafios. Em Rotary, a roda está sempre a girar e raramente 
há um ano igual. A visão mantém-se, mas qualquer projeto 
pode começar do zero e mesmo os que já existem estão 
em constante readaptação, consoante as necessidades e a 
realidade dos membros dos clubes.

Em terceiro, saliento a capacidade de aliar o companheirismo 
ao serviço. Estar em Rotaract é poder causar impacto 
positivo na vida de outras pessoas, enquanto se criam laços 
de amizade para a vida. É o jorrar de ideias brilhantes que 
surgem enquanto se bebe um copo ao final da tarde. É a 
experiência ganha enquanto se assiste a uma palestra de 
um profissional que tanto admiramos. É ouvir a história 
de um Rotaractista que foi estudar para fora e foi tão bem 
acolhido por outro clube no momento que mais precisava. 

É o sentimento de dever cumprido quando vemos o sorriso 
de agradecimento de uma família, de um jovem ou de uma 
instituição que acabámos de apoiar.

Se forem ter com um Rotaractista, tenho a certeza que uma 
das suas maiores dificuldades é explicar a alguém o que é o 
Rotaract. Pode parecer clichê, mas é algo não se explica. É 
preciso experienciar para conhecer. Da mesma forma que 
vos foi aberta esta oportunidade de fazer parte deste movi-
mento, desafio-vos a que abram a porta a tantos jovens que 
ainda não descobriram o quão bom seria para eles (e para 
nós) ser Rotaractista.

Mariana Branco

Representante Distrital de Rotaract 2020/2021

D1970

Iniciativa “Reconstruir Pedrogão Grande”, em Novembro de 2017

*artigo escrito com as regras do acordo ortográfico em vigor

Prémio de Destaque - candidaturas
Anualmente, calcula-se que cerca de 500 
mil jovens desenvolvam as suas capacida-
des de liderança e compromisso de servir 
a comunidade através da participação nos 
RYLA (Rotary Youth Leadership Awards – 
Prémios Rotários de Liderança Juvenil). Os 
RYLA acontecem de forma inovadora, de 
acordo com os ensejos dos clubes promo-
tores. Alguns são de tal forma potenciado-
res de mais-valias nos seus participantes 

que justificam uma distinção, como é o 
caso do Prémio RYLA de Destaque. Este 
prémio é um reconhecimento internacio-
nal pelo impacto, alcance, envolvimento 
e capacidade de adaptação do programa 
em todo o mundo. Se esteve envolvido 
num RYLA que considera ser merecedor 
desta distinção, faça a inscrição em ht-
tps://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_
cVhbWkO561ifWmx.

Para ser elegível, tem de ter as seguintes 
características:
•  o RYLA deve ter ocorrido entre 1 de Ou-

tubro de 2018 e 1 de Outubro de 2020;
•  os organizadores do RYLA devem ser ro-

taractistas ou Rotários representativos;
•  o RYLA pode ser organizado por um úni-

co Rotary ou Rotaract Club, um distrito 
ou múltiplos distritos.
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The Rotary Foundation
Mensagem do chair 

K.R. Ravindran

No final de 1914, a Europa estava dividida por centenas de 
quilómetros de trincheiras. As forças britânicas e francesas, 
de um lado, estavam à distância de um grito das tropas 
alemãs, do outro. O Papa fez um apelo por uma trégua de 
Natal, mas o tiroteio continuou.
Então, na véspera de Natal, os soldados atrás das linhas 
britânicas ouviram um som inesperado – não de tiros, mas 
de canções. Depois, ouviram uma única voz gritar: “Soldado 
inglês, feliz Natal!” seguido de “Soldado inglês, venha juntar-
se a nós!”
Ambos os lados emergiram cautelosamente sobre o 
parapeito para a terra de ninguém entre as trincheiras. Em 
pouco tempo, os soldados perceberam que era uma trégua 
real. Eles confraternizaram, cantando canções natalícias, 
trocando lembranças e uísque, e até fizeram mesmo um jogo 
amigável de futebol.
O cessar-fogo continuou apenas por mais dois dias até as 
tropas voltarem às suas trincheiras, dando continuidade ao 
derramamento de sangue por quase quatro longos anos. 
Mas a história da trégua de Natal lembra-nos que a paz é 
possível, se decidirmos aceitá-la. Se a paz pode durar alguns 
dias, também não pode durar meses ou anos? E como 
podemos prevenir o conflito em primeiro lugar?
No seu discurso de Prémio Nobel da Paz, em 1964, o líder 
americano dos direitos civis Martin Luther King Jr. disse: 
“Devemos concentrar-nos não apenas na expulsão negativa 
da guerra, mas na afirmação positiva da paz”.
Com a Paz Positiva, as estruturas, políticas e atitudes e 
acções quotidianas de nossa sociedade promovem a justiça 

A Paz é uma escolha que podemos fazer todos os dias

em todos os níveis, sustentando uma co-existência pacífica. 
É uma resposta aos apelos por justiça e paz que ouvimos 
nas ruas em protestos, de Minneapolis a Paris, este ano.
A Paz Positiva, estudada nos nossos Centros Rotary pela 
Paz ao redor do mundo, não é apenas uma ideia académica 
para os Bolsistas Rotary pela Paz. Através da parceria do 
Rotary com o Institute for Economics and Peace, a Rotary 
Positive Peace Academy oferece formação gratuita a todos 
os Rotários sobre como promover a Paz Positiva em todos 
os projectos que realizamos ao nível da base do movimento, 
incluindo subsídios da Fundação.
A Paz Positiva ressoa em todos os níveis na The Rotary 
Foundation. Os nossos projectos de alfabetização ajudam 
as crianças a obter acesso igual à alfabetização, para que 
perspectivas divergentes se possam entender melhor. Com 
os subsídios da Fundação que fornecem água potável, as 
comunidades ganham estabilidade, pois mais crianças ficam 
na escola em vez de percorrerem, horas a fio, trajectos para 
se abastecerem.
O nosso papel como líderes da sociedade civil que promovem 
a Paz Positiva continuará a expandir-se, não apenas por meio 
de parcerias e mais doações, mas também por intermédio 
dos nossos corações, mentes e mãos, enquanto oferecemos 
presentes para tornar o mundo um lugar melhor.

K.R. Ravindran
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M A R Q U E  N A  S U A  A G E N D A ! 
TAIPEI, TAIWAN, 12-16 DE JUNHO DE 2021

Saiba mais em convention.rotary.org

#Rotary21
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CONVENÇÃO

Pausas que refrescam
Quando estiver em Taipei para a Convenção Internacional de 
Rotary, de 12 a 16 de Junho, vai descobrir que a energia da 
cidade nunca diminui. Mas se precisar de recuperar energias, 
saia e explore duas das melhores maneiras de aproveitar 
uma pausa: chá e café com bolhas.

Taiwan é conhecida como o berço do chá de bolhas (também 
conhecido como boba), aquela mistura deliciosa de leite, chá 
e saborosas “pérolas” – bolas de tapioca –  que se encai-
xam num canudo muito grande. Coloque-os juntos e terá um 
doce com um elemento divertido de engolir, aquelas pérolas 
comestíveis. As lojas de chás à volta de Taipei oferecem uma 
variedade de sabores, com muitas delas a criar as suas pró-
prias variações, por isso vale a pena parar em mais do que 
uma.

A experiência do café de Taipei é igualmente vibrante. Um 
dos pioneiros no boom do café é o Jie-He Luguo, e encon-
trará seus Cafés Luguo, conhecidos pela sua rica torragem 
escura, em locais como o Museu de Belas Artes do Kuandu, 
o Teatro Nacional e a Sala de Concertos. Enquanto isso, a 
icónica torre Taipei 101 abriga um local do IMPCT Coffee, 
que enfatiza o fornecimento ético de grãos de café. Yaboo, 
outro participante recente no jogo do café, prefere uma tor-
ragem mais leve para um perfil de sabor diferente.

Quer tome um chá divertido, um café torrado escuro intenso 
ou uma mistura mais leve e frutada, a sua experiência é mais 
do que apenas uma maneira de desfrutar de uma bebida 
quente ou fria; é uma oportunidade de provar a cultura local.

Hank Sartin

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

O My Rotary (myrotary.org/pt) é o site principal de Rotary, 
onde são partilhados recursos, ferramentas e informações 
aos rotários e rotaractistas. Ao longo dos anos, Rotary Inter-
national recebeu muitas reacções e críticas dos seus mem-
bros, especialmente clubes e equipas distritais, a pedir um 
site mais completo, mais fácil e rápido de usar. Com estes 
contributos como guião, o My Rotary transformou-se para 
corresponder às expectativas.
Entre as novidades do site, podem encontrar:

• Disponível em todos os dispositivos móveis e em oito  lín-
guas; 

• Os clubes podem criar várias reuniões e adicionar infor-
mações mais detalhadas ao perfil do clube, incluindo horário, 
local, idioma da reunião e se o clube se reúne pessoalmente, 
online ou ambos. Os perfis dos membros podem incluir o 
nome do membro, clube, funções de liderança e informações 

de contacto, embora as informações visíveis dependam 
das configurações de privacidade escolhidas pelo membro. 
Quando um membro actualiza seu perfil, determina quais in-
formações compartilhar e com quem.

E isto é apenas o começo. O objectivo é fazer melhorias 
contínuas para que RI possa fornecer aos seus membros o 
que eles precisam para servir com sucesso os clubes e co-
munidades. Nos próximos meses, haverá mais actualizações 
no My Rotary, como melhorias na funcionalidade para diri-
gentes distritais e integração total de rotaractistas e clubes 
Rotaract ao site. Existem recursos disponíveis para dirigen-
tes de clube no Centro de Aprendizagem. 

My Rotary com novas ferramentas
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A sua experiência rotária online revelou-se aprimorada. Desfrute de um 

design moderno e funcionalidade de pesquisa rápida e fácil de usar.  

Gira facilmente as funções de administração do seu clube. Aceda do 

seu dispositivo móvel. Pesquise por rotários ou clubes para se 

conectar instantaneamente. Actualize o seu perfil pessoal 

para controlar quais informações compartilhadas e com 

quem. Todas estas melhorias agora concentram-se 

numa plataforma clara e simples. Bem-vindo ao 

início do novo

MY ROTARY

BENVINDOS COMPANHEIROS GOVERNADORES

ROBERTO DE CARVALHO, D1960 
SERGIO ALMEIDA, D1970

CAROS COMPANHEIROS GOVERNADORES

MARA RIBEIRO  DUARTE 2019/20 D1960

JOSÉ LUIS CARVALHIDO DA PONTE 2019/20 D1970

A Direcção da Associação Portugal Rotário não pode nem deve esque-
cer o trabalho desenvolvido pelos Governadores que acabaram o 
seu mandato, orientados pelo feliz lema Rotário para o ano “Rotary 
Conecta o Mundo”.

Nas suas mensagens, ROTARY DE SAÍDA esteve sempre presente.

Como supervisores da Revista Portugal Rotário, segundo o Manual 
de Procedimento,

procederam de acordo com a sua visão e entendimento.

Agradecemos a atenção que nos dispensaram, caros companheiros 
Governadores, na certeza de que actuamos com o maior espírito de 
colaboração, tentando uma maior essencial aproximação  entre as duas 
Instituições certificadas por Rotary International.

SAUDAÇÕES ROTÁRIAS.

O Presidente,
João Barbosa

Rotary Club de Aveiro
PGD D1970, 2005/06 

Ao iniciar mandatos, a Direcção da Associação Portugal Rotário apresenta 
cumprimentos, desejando os maiores sucessos.
“O ROTARY ABRE OPORTUNIDADES”, eis o Lema do Ano Rotário. 
As nossas portas estarão sempre abertas para a oportunidade de nos 
aproximarmos mais.
A revista Portugal Rotário é de todos nós.
Os Governadores são os supervisores da revista, segundo o Manual 
de Procedimento de R.I.. Sabemos que vamos poder contar com uma 
colaboração aberta e solicitamos, desde já, atenção, aquando das VOGS, 
aos clubes, para o pagamento atempado dos  compromissos de R.I., 
incluindo a quotização do Portugal Rotário, Instituição Certificada por R.I.. 
Continuamos ao dispor dos companheiros Governadores e com con-
sideração e amizade rotárias,

“O ROTARY ABRE OPORTUNIDADES”
Saudações Rotárias,

João Barbosa 
Rotary Club de Aveiro
PGD 1970, 2005/6

Presidente da A.P. Rotário 
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No mundo, estima-se que 800 milhões de pessoas vivam com € 

1,5 por dia, ou até menos. Em Rotary, procuramos soluções sus-

tentáveis de erradicar a pobreza. The Rotary Foundation, nomea-

damente, tem programas internacionais de formação de líderes e 

empreendedores em regiões mais carenciadas, principalmente a 

mulheres, ainda desfavorecidas em muitos contextos sociais.

Um dos exemplos destes programas foram as iniciativas de es-

clarecimento das características dos albinos, na Tanzânia, per-

mitindo que os habitantes portadores desta mutação genética 

deixassem de ser caçados e mutilados com base em crenças e 

rituais.

Rotary faz a diferença no mundo, mas também em cada uma das 

nossas comunidades. Estejamos atentos! Saiba mais em:

https://www.rotary.org/pt/our-causes/growing-local-economies.

A poliomielite, ou simplesmen-

te pólio, é uma doença que 

causa paralisia e pode ser fatal. 

O vírus invade o sistema ner-

voso e pode causar paralisia 

em poucas horas, colocando 

em risco pessoas de qualquer 

idade, mas principalmente me-

nores de cinco anos. Não existe 

cura para a pólio, mas ela pode 

ser evitada com a vacina. Dife-

rente de muitas doenças, a po-

liomielite pode ser erradicada.

Neste ano de 2020, há registo 

de 34 casos no Afeganistão e 

60 no Paquistão. A Nigéria está 

no quarto ano consecutivo sem 

registo de casos de infecção. 

Rotary abraçou a missão de er-

radicar a pólio no mundo, sen-

do a Pólio Plus a primeira inicia-

tiva do movimento. O Rotary, a 

Unicef e os demais parceiros 

fizeram um tremendo progres-

so contra a pólio: reduzimos os 

casos em 99,9% e protegemos 

mais de dois mil milhões de 

crianças. Mas é preciso perse-

verar ainda mais.

Falta pouco para conseguirmos 

erradicar a segunda doença do 

mundo (a única até ao momento 

foi a varíola). A Fundação Bill e 

Melinda Gates está connosco 

nesta luta e por cada dólar 

doado por Rotary, a fundação 

doa dois.

Dia 24 de Outubro é o Dia 

Mundial de Combate à pó-

lio. Abrace esta causa no seu 

clube e  prepare um even-

to de angariação de verbas 

ou promoção da causa. Não 

se esqueça de o registar em: 

https://www.endpolio.org/pt .

Todos partilhamos esta oportu-

nidade de fazer história!

Rotary e a PÓLIO

Outubro – Desenvolvimento económico e comunitário

24  de Outubro – Dia M
undial de Com

bate à Pólio
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Começou a contagem decrescente para erradicar um dos 
tipos de hepatite. A campanha Hepatite Zero 2030, lan-

çada pelo Rotarian Action Group for Hepatites Erradication, 
mundialmente, no dia 28 de Julho (Dia Mundial do Combate 
à Hepatite) pretende informar e sensibilizar a comunidade 
global sobre a hepatite C e B, encorajando a prevenção, 
diagnóstico e tratamento para que a meta estabelecida pela 
OMS – erradicação do vírus da hepatite C até 2030 – seja 
possível de atingir. 

No ano de 2019 a campanha Hepatite Zero Portugal fez um 
protocolo com o Laboratório Germano de Sousa que distri-
buiu vouchers para o teste gratuito. O tratamento disponível 
desde 2015 para esta doença, tem taxas de cura de 97%.

De acordo com as estimativas, ainda existem 40 mil pessoas 
infectadas com o vírus da hepatite C (VHC) por diagnosticar 
e tratar em Portugal, uma vez que podendo ser “assintomá-
tica” e, por isso, segundo o Rui Tato Marinho, presidente da 
Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia, devem ser apli-
cadas estratégias que detetem este tipo de casos.

Deveria existir um rastreio universal evitando as consequên-
cias desta doença, a cirrose e o cancro do fígado, que matam 
1,5 milhões de pessoas anualmente no mundo. Além disso, 
o director do Serviço de Gastrenterologia e Hepatologia do 
Hospital de Santa Maria (CHULN), em declarações à Medico 
News, afirma que para combater esta doença é preciso “in-

cluir as análises do fígado nos exames de rotina e transmitir 
a ideia de que todos os portugueses deveriam fazer pelo 
menos uma vez na vida o teste da hepatite B e C e do VIH”. 

Posteriormente, deve também facilitar-se o acesso ao tra-
tamento. Neste sentido, tal como salienta o especialista é 
urgente “fazer chegar estes comprimidos, que o Estado dis-
ponibiliza gratuitamente, aos doentes”.

Com a eliminação da hepatite “estamos a contribuir para que 
as pessoas possam ter mais anos de vida, conseguimos redu-
zir-lhes o risco de morte, promover estilos de vida saudáveis, 
diminuir a criminalidade e melhorar o estado de saúde física 
e mental”, lista o especialista. 

Acompanhe a iniciativa e saiba como ser embaixador desta 
causa em:

https://www.facebook.com/
hepatitezeroportugal/.

#HepatiteZero2030 – união de esforços 
no combate às hepatites
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Rotary Club de Oeiras e a estrutura da CIPs unidos por uma CIP Portugal-RIBI

Relações Inter-Países

A geminação do Rotary Club de Oeiras 
com o Rotary Club Leeds-White Rose 
(Inglaterra), por intervenção da compa-
nheira Sofia Rebelo, do Rotary Club de 
Oeiras e da presidente Cathy Burns, do 
Rotary Club Leeds White Rose, veio espo-
letar a possibilidade de formação de uma 
Comissão Inter-Países Portugal – RIBI. 
Actualmente, já existem três gemina-
ções entre clubes portugueses e ingle-
ses: Porto e Bristol, Guimarães e Leices-
ter e, agora, Oeiras e Leeds-White Rose. 
Esta última geminação aconteceu a 17 
de Junho, por videconferência. A reunião 
foi conduzida, da parte portuguesa, pela 
companheira Rosa Saraiva. Os trabalhos 
iniciaram-se com uma apresentação por 
parte do clube anfitrião da videoconfe-
rência, R.C.L.W.R., e as boas-vindas da-
das pela presidente Cathy Burns, seguida 

tugal-RIBI, foi recentemente decidido, em 
reunião plenária das CIPs, tentar constituir 
a referida CIP, a unir os dois países. Neste 
sentido, a companheira Rosa Saraiva – tra-
balha em Londres onde é visita assídua do 
Rotary Club de Kew Gardens, com quem 
Oeiras também mantêm fortes relações 
– foi incumbida de encetar conversações 
com o companheiro James Onions, no 
sentido de ser constituída a referida CIP 
Portugal – RIBI. A semente está lançada...

pela companheira presidente Alda Pereira, 
do Rotary Club de Oeiras, que saudou os 
companheiros de Leeds e fez uma apre-
sentação do seu clube. 
Na sessão, usaram da palavra os coorde-
nadores das CIPs de Portugal, Cecília Se-
queira, e do RIBI, James Onions do Rotary 
Club de Kew Gardens. O companheiro 
Esteves Guerra, secretário, leu os docu-
mentos de geminação em Português e In-
glês, que seguiram depois por e-mail para 
assinatura do RCLWR. A reunião terminou 
com um brinde e saudações entre os com-
panheiros.
Depois deste acto, os dois clubes já volta-
ram a reunir-se, numa jornada de compa-
nheirismo com partilha de momentos cul-
turais, nomeadamente dedicados à música. 
Na sequência desta geminação, um marco 
muito importante para a futura CIP Por-

PU
B
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Canadá
Para angariar fundos para o combate ao incêndio 
florestal na Austrália, Sarah Ash, do Rotaract Club 
de Prince George, British Columbia, organizou 
uma venda de bolos à moda antiga. “O meu pai é 
da Austrália, então, para a minha família, o assun-
to era pessoal”, diz Ash. “O meu pai também é 
chef, por isso quando eu trouxe a ideia de fazer 
uma angariação de fundos para os incêndios flo-
restais, uma venda de bolos foi uma das primeiras 
ideias que os membros do clube tiveram.”
O clube realizou duas vendas, a primeira na Uni-
versity of Northern British Columbia, em mea-

dos de Janeiro, e a segunda, um mês depois, na 
empresa de catering do pai de Ash, em Prince 
George. Para a segunda venda de bolos, o clube 
refinou o processo, criando formulários de pedido 
antecipado para saber os desejos de compra. As 
vendas geraram cerca de € 900, que foram envia-
dos para engrossar os meios de apoio do Rotary 
australiano. O pai de Ash, Bryan Ash, empilhou 
mesas com uma variedade de doces. Entre as gu-
loseimas que ele fez estavam pães de creme aus-
tralianos  (pães de brioche recheados com creme 
e geleia de morango).

Costa Rica
Em Alajuela, a “Cidade das Mangas” da Costa Rica 
(assim chamada por causa das mangueiras que 
dominam o parque central da cidade), muitas pes-
soas que precisam de óculos nunca os tiveram. 
O Rotary Club de Alajuela trabalhou com dois 
clubes Rotary da Califórnia para realizar dois dias 
de exames clínicos, nos quais distribuíram óculos 
a mais de 600 pessoas. “Comprámos 800 pares 
de óculos, para várias patologias”, disse Will van 
Kranenburg, do Rotary Club de Templeton, Ca- 
lifórnia. O Rotary Club de Paso Robles contribuiu 

com fundos, e van Kranenburg e a colega do 
clube Templeton Georgia Vreeken formaram nove 
Rotários de Paso Robles para liderar as clínicas, 
que foram criadas no final de Fevereiro. Os ro-
taractistas ajudaram a entregar os óculos e os 
alunos da San Diego Bilingual High School de Ala-
juela serviram como tradutores. 
“A experiência deixou-nos um enorme vínculo de 
solidariedade, trabalho em equipa, coordenação 
e gratidão que vamos levar sempre nos nos-
sos corações”, afirma Lucitania Zúñiga Montoya, 
membro do Rotary Club de Alajuela.

TAIWAN

COSTA  RICA
CANADÁ

QUÉNIA

GRÉCIA

 por Brad Webber
Pessoas de Acção pelo mundo

Na Costa 
Rica há 1 
oftalmologista 
para cada 37 
mil habitantes
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32% do território da Grécia é floresta

Grécia
Os incêndios florestais que assolaram a Grécia em Julho de 2018 mataram mais 
de 100 pessoas, dizimaram a vida selvagem local, deslocaram milhares de resi-
dentes e deixaram uma paisagem carbonizada na costa leste de Atenas. Um ano 
depois, o Rotaract Club de Athina-Filothei uniu-se a autoridades governamentais 
da região e duas organizações ecológicas não governamentais – We4all e Project 
Phoenix – para plantar árvores numa das áreas mais atingidas. 
“A reflorestação ocorreu em Mati e Rafina, na região da Ática Leste, e a nossa 
meta era plantar 150 árvores” nos dias 26 de Outubro e 9 de Novembro, afirma 
Florentia Pikrou, Past-presidente do clube. “Conseguimos plantar 200. Todos os 
18 sócios do clube participaram para tornar o Attica verde novamente, para dar 
esperança à comunidade, promover a consciência ambiental e apoiar os nossos 
compatriotas.”

Taiwan
Em 2014, o Rotary Club de Taipei Rui An embarcou num programa de formação 
profissional para estudantes de famílias de baixos rendimentos que se expandiu 
para 90 clubes em Taiwan e deu a mais de mil participantes uma vantagem no 
mercado de trabalho. Com mais de 300 Rotários no papel de mentores, a iniciati-
va Bridge of Life oferece bolsas de estudo de cerca de € 1500 a cada estudante. 
Os fundos cobrem os custos dos cursos e formadores  licenciados profissional-
mente que oferecem os seus serviços a um preço reduzido. “Uma mente ge-
nerosa, não necessariamente uma doação em dinheiro, é a chave para ser um 
verdadeiro Rotário”, disse a criadora do programa, Sara Ma, Past-Governadora 
imediata do Distrito 3521.

Quénia
Em vez de deixar que os trabalhadores em estufas de flores e quintas perdessem 
os seus empregos durante a pandemia do coronavírus, que dizimou o mercado 
dos seus produtos, os cultivadores do Conselho de Flores do Quénia continu-
aram a laborar para oferecer milhares de ramos de flores grátis a doentes hospi-
talizados e profissionais de saúde. Rotários de quase 20 clubes mobilizaram-se 
como agentes de entrega das flores, num esforço que deveria continuar durante 
a crise. “O Rotary distribuirá as flores por todo o Quénia para centros de isola-
mento e profissionais de saúde da linha de frente”, disse Sharon Wanyeki, asso-
ciada do Rotary Club de Nairobi-East. No final de Abril, o Conselho das Flores, 
a Aliança do Sector Privado do Quénia, a Kenya Airways e outras associações e 
corporações estavam todas envolvidas na iniciativa “Flores da Esperança”.

A receita anual de horticultura no Quénia é de 850 
milhões de euros

 
“Uma mente generosa 
é a chave para ser um 
verdadeiro Rotário”
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Ciência e Cultura

Comunidades prósperas sabem que a alfabetização é o caminho para um futuro seguro.
É por isso que os Rotary Clubs apoiam programas que incentivam o gosto pela leitura ao longo 

da vida. Aprender juntos para fortalecer os lugares a que chamamos de lar - é isso que as pessoas 
de acção fazem.  Saiba mais em Rotary.org

APRENDEMOS
JUNTOS, NÓSOs nossos parceiros

Museu Nacional Soares dos Reis

No passado dia 13 de Agosto, qua-
tro clubes Rotários (dois portugueses 
e dois brasileiros), de três Distritos 
Rotários distintos, juntaram-se para o 
1.º Chá Poético Rotário Luso-Brasileiro, 
com recurso à plataforma Zoom.

Dinamizado pelo companheiro Fran-
cisco Queiroz, participaram os clubes 
de Carnaxide e de Mafra, do D1960, 
o Rotary Club de Pontal, do D4540, e 
o Rotary Club de Engenheiro Paulo de 
Frontin, do D4571. A sessão decorreu 
às 19h (hora de Portugal; 15h, hora do 

Brasil), com elevada participação de 
companheiros, unidos pela língua por-
tuguesa e o oceano Atlântico.

Entre os poetas revisitados estiveram 
Vinicius de Moraes, Carlos Drummond 
de Andrade, Manuel Bandeira, Florbela 
Espanca, Luís de Camões e Fernando 
Pessoa.

A sessão contou ainda com momentos 
musicais proporcionados pelo grupo de 
Cavaquinhos da Ericeira e pelo com-
panheiro Nuno Barroso, entre outros 
momentos dedicados às artes.

Portugal e Brasil unidos pela poesia

Fernando Pessoa foi um dos poetas lembrados 
no evento

Foto: Picasa

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 abandona-
dos do Porto e aos extintos de fora do Por-
to (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 
preservação e o estudo das colecções, a di-
vulgação cultural e a actividade do serviço 
de educação, com apoio de uma sala mul-

timédia, num enquadramento novo em 
matéria da salvaguarda do património e 
acção educativa. 
As colecções disponíveis, bem como ser-
viços e horários de bilheteiras, podem ser 
consultados em http://www.museusoares 
dosreis.gov.pt/. Neste momento, o Museu 
Nacional de Soares dos Reis está encerrado 
temporariamente devido a obras de ma-
nutenção, no âmbito de uma candidatura 
ao Portugal 2020. Tão breve quanto pos-
sível anunciaremos a data de reabertura. 
Quando visitar este espaço, não deixe de 
referir que é Rotário, usufruindo do nosso 
desconto de parceria (20%).

×

   O poeta, obra em bronze de Hein Semke (Hambur-
go 25.06.1899 - Lisboa 05.08.1995), doação de Te-
resa Balté, viúva do artista, em 2015 

×
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Comunidades prósperas sabem que a alfabetização é o caminho para um futuro seguro.
É por isso que os Rotary Clubs apoiam programas que incentivam o gosto pela leitura ao longo 

da vida. Aprender juntos para fortalecer os lugares a que chamamos de lar - é isso que as pessoas 
de acção fazem.  Saiba mais em Rotary.org

APRENDEMOS
JUNTOS, NÓS
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