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África livre 
da Pólio!
Erradicação da 

doença perto de ser 
uma realidade



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 ação fazem.  Saiba mais em Rotary.org

APRENDEMOS
JUNTOS, NÓS

PESSOAS DE AÇÃO
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Mensagem do Presidente 
de Rotary International
Holger Knaack

Durante uma recente reunião da Zoom com Rotários e 
Rotaractistas, olhei para os rostos sorridentes no meu 
ecrã e percebi o quanto a nossa organização mudou 
num curto espaço de tempo. É claro que não há como 
voltar ao “velho normal” no Rotary - e eu vejo isso como 
uma excelente oportunidade!
A inovação e a mudança estão a acontecer a tantos 
níveis, conforme repensamos e reformulamos o Rotary. 
A nova flexibilidade do Rotary mistura-se à cultura 
digital para impulsionar mudanças que muitos de nós 
nunca tínhamos visto antes. Podemos aprender muito 
com Rotários como Rebecca Fry – que, aos 31 anos, 
já tem 15 anos de experiência rotária.
“Vejo o Rotary como uma plataforma fenomenal para 
mudar o mundo. Acredito que posso ter maior influência 
ao capacitar outras pessoas para criar a mudança que 
desejam ver no mundo. Ganhei perceções de liderança 
através das minhas experiências no RYLA e no Rotaract 
e agora, como presidente fundador da Rede Rotary de 
Impacto Social, um novo e-club.
O envolvimento de ex-participantes de programas 
Rotários é fundamental para a formação de novos 
clubes. O nosso clube é a prova de que Rotaractistas e 
outros ex-participantes do programa desejam ingressar 
no Rotary – mas às vezes não conseguem encontrar 
o Rotary Club certo para eles. O nosso clube tem 31 
sócios, todos com idades entre 23 e 41 anos, e quase 
todos são ex-participantes de programas Rotários.
Precisamos de ser capazes de integrar e alinhar o 
Rotary com as outras metas pessoais e profissionais 
que buscamos. Ao fundar este clube, pretendemos 
desenvolver um modelo personalizado de Rotary, que 
visa agregar valor aos associados. Também procuramos 
alavancar conexões –por meio de Bolsas Rotary, Grupos 
de Ação Rotary e outras parcerias internacionais – a 
fim de elevar as experiências dos nossos associados 
além do clube.
O nosso clube reúne e coordena a maioria dos seus 
projetos online, usando o Microsoft Teams para se 

envolver 24 horas, nos sete dias da semana, em tópicos 
que interessam aos nossos membros. Isso também 
significa que o nosso clube não está geograficamente 
vinculado a nenhum sítio específico: embora muitos de 
nós estejamos na Austrália, também temos sócios na 
Alemanha, Itália, México, Tanzânia e Estados Unidos.
Outro aspeto chave para o nosso clube é medir o 
impacto dos nossos projetos. Para o projeto “Plastic 
Free July” deste ano, criamos uma campanha de cons-
ciencialização, que teve como objetivo a promoção 
de formas de reduzir o uso de plásticos, conseguindo 
alcançar mais de 6000 pessoas. É um projeto com 
um impacto tangível, no qual qualquer pessoa pode 
participar, onde quer que esteja. Tenho orgulho de, 
por meio do nosso clube, reunirmos pessoas para um 
novo tipo de experiência rotária. Estou entusiasmada 
com nosso futuro.”
Todos os Rotary Clubs têm a oportunidade de ser clubes 
inovadores, assim como o clube da Rebbeca. Vamos 
confiar nesses clubes, aprender com eles e dar-lhes o 
nosso apoio. Mudanças no Rotary acontecem ao nível 
da base, à medida que os clubes lideram o movimento, 
definindo o que o novo Rotary pode ser.
A mudança é constante e temos mais trabalho a fazer 
em muitas áreas. É importante que celebremos as 
contribuições de pessoas de todas as origens e pro-
movamos pessoas de grupos pouco representados, 
para que tenham maiores oportunidades de participar 
como sócios e líderes em Rotary.
As ferramentas para tornar o Rotary mais inclusivo, 
relevante e divertido para todos estão ao nosso alcance. 
Vamos usá-las agora e veremos como o Rotary abre 
oportunidades para nós e para aqueles que ainda não 
nos descobriram.

Holger Knaack | Presidente do Rotary International
Rebecca “Bec” Fry 

Rotary Club of Social 
Impact Network
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É com o lema Rotary sem fronteiras (“Rotary without borders”) que vai acontecer 
o primeiro Instituto Rotário Europeu Virtual, já no próximo dia 10 de outubro. 
Rotários e não Rotários são convidados a participar, das 11h às 13h30 (hora por-
tuguesa). Com emissão a partir dos Países Baixos, mais concretamente em Ame-
sterdão, e transmitido para todo o mundo, o evento é dirigido a lideres e terá 
espaço para interação, discussão e apresentações de projetos de clubes de toda 
a Europa.

Ao apresentar e discutir estes projetos, é mostrando o que o Rotary é e pode ser, 
especialmente hoje em dia.
Moderadores experientes conduzirão as sessões de discussão, com a possibilidade 
dos participantes serem intervenientes. Haverá a facilidade de contacto pessoal 
e a interação humana para trocar ideias e conectar os parceiros no serviço, tanto 
quanto possível. O Instituto virtual oferece muitas oportunidades para aprimorar 
e divulgar a adaptabilidade do Rotary.
O participante pode escolher entre oito sessões abertas, sete nas áreas de en-
foque The Rotary Foundation e uma sessão sobre “Moldar o Futuro do Rotary”. 
Participe!

Mais informações podem ser consultadas em:
https://rotary-institute-amsterdam.eventscase.com/EN/rwb 

e
https://www.facebook.com/rwb20/

INSTITUTO DIGITAL

“Rotary without borders”
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Rotários: 1 186.144

Rotárias: 278.220

Rotary clubs: 36.235

Países e Regiões com Rotary: 218

Distritos Rotários: 530

Interactistas: 345.023

Interact Clubs: 15.001

Países e Regiões com ITC: 160

Rotaractistas: 203.537

Rotaract clubs: 10.750

Países e Regiões com RTC: 178

NRDC: 11.244

Voluntários nos NRDC: 215.260

Países e Regiões com NRDC: 130

NÚMEROS ROTÁRIOS

Candidate-se!03. Mensagem do Presidente do 

de Rotary International

06. Entrevista a Susana Martins

09. Rotary promove a educação

12. Ação Rotária em Portugal

14. Tem a palavra o Governador 

Roberto Carvalho

15. Tem a palavra o Governador 

Sérgio Almeida

16.  Novas Gerações

19. Relações Inter-Países

20. África livre de Pólio

25. The Rotary Foundation 

Mensagem do Chair

28. Pessoas de Ação pelo 

Mundo

31. IRLA

CONTEÚDO

Até a edição de setembro, a revista Por-
tugal Rotário foi redigida de acordo com 
a ortografia anterior a 1990, respeitando, 
obviamente, a liberdade de opção dos 
autores dos artigos de opinião sobre a 
regra a seguir. A partir desta edição de 
outubro, passamos a adotar o acordo 
ortográfico estabelecido em 1990 e legal-
mente em vigor no nosso país desde 
2009.
A ortografia da língua portuguesa é deter-
minada por normas legais. No início do 
século XX Portugal estabeleceu, pela 
primeira vez, um modelo ortográfico de 
referência para as publicações oficiais e 
para o ensino. No entanto, as normas 
desse primeiro Formulário Ortográfico 

não foram adotadas pelo Brasil. Desde 
então, a ortografia da língua portuguesa 
foi alvo um longo processo de discus-
são e negociação, com o objetivo de 
instituir, através de um único tratado 
internacional, normas comuns que rejam 
a ortografia oficial de todos os países de 
língua portuguesa. 
As novas regras não são unânimes e 
ao adotar o acordo em vigor a revista 
Portugal Rotário não está a tomar uma 
posição a favor (ou contra) o legislado. 
Esta decisão prende-se com o facto de 
muitos dos nossos leitores já estarem 
familiarizados com as novas regras orto-
gráficas (principalmente os mais jovens).

Novas regras ortográficas

Mês de Novembro 
   dedicado à

A The Rotary Fountadion  tem como missão capacitar os rotários para a promoção 
da boa vontade, paz e compreensão mundial por meio do apoio a iniciativas de 
melhoria da saúde, da educação e do combate à pobreza. 

As nossas doações podem fazer a diferença. 60 cêntimos (valor do custo de uma 
vacina) podem proteger uma criança da poliomielite, 43 euros fornecem água 
potável (evitando doenças por ingestão de águas contaminadas), 423 euros supor-
tam campanhas anti-bullying... A nossa doação faz a diferença.

INSTITUTO DIGITAL
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“As necessidades básicas são a primeira preocupação das famílias”

por Cláudia Oliveira

SUSANA MARTINS

DR

(PR) Porque motivo a União Europeia (UE) tem delegações 
em países de outros continentes que não o europeu e que 
género de trabalho aí realizam?
(SM) No exterior das suas fronteiras, a UE é representada 
por gabinetes nos diferentes países – as delegações da UE, 
que têm um papel semelhante ao de uma embaixada. As 
delegações têm representantes do Serviço Externo de Ação 

Europeia e pela Direção de Cooperação Internacional e De-
senvolvimento.
Esta Direção-Geral da Comissão Europeia é responsável 
pela definição da política de cooperação internacional e de 
desenvolvimento da União Europeia e pela prestação de aju-
da em todo o mundo. Tem como principal missão executar 
os instrumentos de Ajuda Externa da Comissão Europeia e 

coopera com países em diferentes fases de 
desenvolvimento, incluindo aqueles que já 
deixaram de necessitar de ajuda bilateral 
ao desenvolvimento a fim de dar resposta 
às suas necessidades específicas no perío-
do de transição de um nível de rendimento 
baixo para um nível de rendimento médio 
superior.  Tem por objetivo final de reduzir a 
pobreza, garantir o desenvolvimento susten-
tável e promover a democracia, os direitos 
humanos e o Estado de direito em todo o 
mundo. Apoia os  países parceiros a atingir o 
desenvolvimento sustentável, adaptando o 
apoio às necessidades em evolução. A nível 
mais técnico, é feita a identificação, formu-
lação, acompanhamento e avaliação de pro-
jetos, implementados, quer pelo Governo de 
cada país, quer por organizações de apoio ao 
desenvolvimento, como  por exemplo ONG 
ou organizações internacionais. 

Em Rotary, incentivamos o desenvolvimento económico com a valorização das tradições locais, com 
projetos de agricultura sustentável, dignificação do papel da mulher e incentivo à alfabetização. A 
União Europeia tem a mesma linha de ação e também o tenta fazer em todo o mundo.
Susana Martins trabalhou no Eurostat e desde 2013 trabalha nas delegações da União Europeia em 
África. Primeiro em Angola, depois, desde 2017, no Gana. O seu testemunho mostra a importância 
de uma ação global e vinca a possibilidade de parcerias entre Rotary e a UE.

 Iniciativa de reflorestação no Gana.
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DR

(PR) Os projetos de desenvolvimento 
económico em pequenas comunidades 
em África são diferentes daqueles que 
podemos aplicar em Portugal?
(SM) A realidade dos países em desen-
volvimento é diferente da realidade dos 
países desenvolvidos. Logo, as iniciativas 
e projetos desenvolvidos, mesmo que te-
nham algumas semelhanças, têm de ser 
adaptados ao contexto local.  Isto não 
significa que as metodologias e práticas 
não podem ser transferidas ou dissemi-
nadas de Portugal, ou de outros países 
Europeus, para África. Podem e devem, 
porque “não temos necessidade de inven-
tar a roda novamente” . Mas é necessá-
rio fazer adaptações às necessidades das 
pequenas comunidades, por vezes muito 
básicas, como saneamento, água potável 
e serviços básicos de educação e saúde. E temos de pensar 
que as necessidades básicas são a primeira preocupação das 
famílias. 

(PR)  Quais as necessidades urgentes das populações afri-
canas com as quais contactou? E que ações foram imple-
mentadas para as colmatar?
(SM) As necessidades diferem de país para país e também 
nas regiões de cada país. As necessidades estão muitas ve-
zes ligadas com a ruralidade, com a baixa escolaridade  da 
população, com a falta de serviços básicos e com as alte-
rações climáticas que contribuem para aumentar a pobreza 
das populações. Mas também existem necessidades ao nível 
de formação, de ensino, de investigação, de inovação e tec-
nologia que permitam novas oportunidades para o desen-
volvimento económico e industrial.
Existem muitas áreas em que é possível atuar nos países 
africanos. Estes países têm pessoas empreendedoras, com 
ideais de negociar, que necessitam de apoio, para poderem 
ajudar a economia dos seu países. Tal como nós, portugue-
ses, emigramos em busca de melhores condições, também 
os africanos aspiram melhores condições de vida para si e 
para as suas famílias. E por isso, também emigram. Em con-

dições muito arriscadas, em que chegam a perder a vida. Por 
isso temos de ajudar estes países a criar condições que me-
lhorem a qualidade de vida das pessoas e das suas famílias e 
que permitam a permanência no seu país. Temos de ajudar a 
criar novas oportunidades de emprego para jovens e de no-
vos negócios que permitam o desenvolvimento económico 
e social dos países africanos.

(PR) Quais os projetos que viu terem um maior impacto? 
(SM) Por vezes os projetos com mais impacto são os mais 
pequenos em termos financeiros e em termos de tempo. Por 
outro lado, se os projetos não tiverem muitos intermediários 
ao nível de execução, fica mais fácil o acesso aos beneficiá-
rios e o impacto é maior. 
Os projetos desenhados e implementados por entidades 
locais têm mais probabilidade de ir ao encontro das neces-
sidades do público alvo. O problema é que muitas vezes as 
entidades locais não têm capacidades ou nem competências 
suficientes para idealizar um projeto e o levar a bom porto. A 
assistência técnica, a cooperação, a transferência de know-
-how e as parcerias com entidades mais experientes e com 
capacidade técnica na gestão e implementação de projetos 
é, por isso, fundamental às organizações locais.

(PR) Uma das vertentes que tem trabalhado é a da preser-
vação ambiental, alertando para os efeitos do aquecimen-
to global. Esta é uma das novas áreas de intervenção de 
Rotary. De que forma estes efeitos já são visíveis?
(SM)  Lamentavelmente, os fundos alocados para o Gana, 
até à data, não estiveram diretamente ligados à preservação 
ambiental. Existem projetos pontuais dedicados à refloresta-
ção ou resiliência das comunidades que irão a médio prazo 

“As alterações climáticas que contri-
buem para aumentar a pobreza das 
populações.”

Ação feita em Angola.
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os dias. E apostar na economia cir-
cular.
Uma economia em que o valor dos 
produtos, materiais e recursos se 
mantém na economia o máximo 
de tempo possível e a produção 
de resíduos se reduz ao mínimo, 
de forma a desenvolver uma eco-
nomia sustentável, hipocarbónica, 
eficiente em termos de recursos e 
competitiva.

(PR) Rotary e a União Europeia 
podem trabalhar em conjunto na 
promoção do desenvolvimento 
económico?
(SM)  A União Europeia lança fre-
quentemente propostas para apre-
sentação de projetos em áreas 
diversas. O Rotary, como uma or-
ganização sem fins lucrativos, tem 
possibilidade de concorrer a esses 

concursos e apresentar propostas para o desenvolvimento 
de projetos. É uma questão de ir acompanhado os convites 
à apresentação de propostas que são lançados no site da 
Direção de Parcerias Internacionais https://ec.europa.eu/in-
ternational-partnerships/funding_en.

(PR) Conhecer realidades distintas, culturas diferentes, 
seguramente deixa marcas. Que balanço faz do trabalho 
desenvolvido ao longo dos últimos anos?
(SM)  Faço um balanço muito positivo. Como dizia Confúcio 
“Escolhe um trabalho de que gostes, e não terás que tra-
balhar nem um dia na tua vida”. Adoro o trabalho que faço, 
mesmo com altos e baixos. E ver o impacto que os projetos 
desenvolvidos têm na vida das populações é muito gratifi-
cante.
Além disso, estou sempre a fazer novos amigos e famílias 
de coração, que ficam para  a vida. Não me posso queixar 
da vida que tenho longe de Portugal, nem muito menos das 
marcas que eu vou deixando pelos sitios por onde passo. 

contribuir para diminuir a degradação dos solos e a deser-
tificação e melhora a qualidade de vida da população rural. 
No entanto como o ambiente e as alterações climáticas são 
problemas globais que preocupam a União Europeia, come-
çámos a realizar pequenos projetos de sensibilização para a 
proteção ambiental. Exemplo disso, são as semanas climáti-
cas e limpezas de praia que são realizadas desde 2018, em 
parceria com entidades governamentais, autoridades locais 
e organização não governamentais. Mais recentemente, te-
mos desenvolvido projetos para sensibilização do impacto 
da covid-19 e da necessidade de seguir as recomendações 
da OMS. 

(PR) Quais os impactos que já se sentem e de que forma 
eles podem comprometer a vida do planeta?
(SM) Como residente em Accra, reconheço que o maior im-
pacto está ligado à quantidade de lixo que não é reciclado e 
que acaba no mar. Principalmente plástico. Para terem uma 
ideia, na limpeza de praia efetuada em 2019, pela União 
Europeia, foram recolhidas mais de 4 toneladas de resíduos 
que incluíam na sua maioria plástico (garrafas e embalagens 
de take-away, muito usadas no Gana) e madeira e cascas de 
coco. Isto traz imenso problemas ao nível da poluição e im-
plica uma degradação ambiental da vida marinha. 

(PR) O que podemos fazer?
(SM) Podemos sensibilizar mais e melhor para a necessidade 
de reduzir, re-utilizar e reciclar o lixo que produzimos todos 

“O Rotary tem possibilidade de apre-
sentar propostas [à UE] para o desen-
volvimento de projetos.”

Parte das quatro toneladas de lixo recolhido em 2019, no Gana.
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Rotary Club de Lisboa e Instituto Técnico 
lançam “Bolsas Engenheiro Alberto Freitas”

O da 8 de setembro, consagrado pela UNESCO para celebrar 
o dia Mundial da Alfabetização, foi o escolhido para a assina-
tura do protocolo entre o Rotary Club de Lisboa e o Instituto 
Superior Técnico. O Protocolo de Colaboração - Programa 
de Bolsas de Estudo Engenheiro Alberto de Freitas, permite 
aos alunos do Instituto Superior Técnico, neste ano letivo, ter 
mais um programa de bolsas ao seu dispor, para prosseguirem 
os seus estudos.
O momento de assinatura do protocolo contou com a presença 
de Rogério Colaço, Presidente do Instituto Superior Técnico 
(IST), de Isabel Ribeiro, vice-Presidente da Modernização 
Administrativa, Isabel Gonçalves, coordenadora do Núcleo de 
Desenvolvimento Académico e Rita Wahl, técnica do núcleo 
de Desenvolvimento Académico como representantes do IST 
para este protocolo.
As Bolsas de Estudo serão integralmente patrocinadas por 
Maria Francisca de Freitas, que pertence ao Núcleo Rotary 
de Desenvolvimento Comunitário do clube de Lisboa, em 
homenagem ao seu falecido marido, Alberto de Freitas, antigo 
estudante do IST. Frisando o percurso profissional “brilhante” 
e “pioneiro” do engenheiro Alberto de Freitas, a mecenas des-
tacou que estas duas bolsas “são a melhor forma de perpetuar 
a sua memória, a sua bondade e o seu espírito solidário”. 
O presidente do Técnico fez questão de sublinhar a pre-
ponderância deste apoio “que é transformador para o país 
porque permite que o talento não seja impedido de crescer 
por questões financeiras”. 
As bolsas serão atribuídas a um estudante de Engenharia Civil 
e a um estudante de Engenharia Eletrotécnica durante o seu 
percurso académico. O processo de seleção será realizado 
por uma comissão constituída por elementos do IST, do RCL 
e pela benfeitora Maria Francisca de Freitas.

Rotary Club de Aveiro e Royal School of 
Languages conferem bolsa de estudos

No início de setembro (mês que Rotary dedica à educação), e 
dando seguimento a um protocolo já existente, o Rotary Club 
de Aveiro e o grupo de escolas de línguas Royal School of 
Languages renovaram a parceria para o ano letivo 2020/21. A 
parceria, partilhada e firmada entre as duas instituições, revela 
não só um desejo comum, mas também a vocação de servir a 
comunidade, um dos pilares da ação de Rotary.
Assim, revendo-se no princípio rotário de “dar de si antes de 
pensar em si”, o Rotary Club de Aveiro, através desta escola 
de línguas, fará a atribuição de uma bolsa de estudo, durante 
todo o ano letivo, a um jovem a ser selecionado, após uma 
rigorosa avaliação dos critérios estipulados previamente. O 
protocolo permite ao jovem selecionado a aquisição de novas 
competências linguísticas, contribuindo, assim, para a sua 
valorização académica.
Neste projeto, fica a esperança de que este protocolo continue 
no tempo, permitindo a outros jovens a frequência de um curso 
específico, anual, e respetiva certificação, nesta instituição que, 
sabemos, detém um reconhecido mérito cientifico-pedagógico, 
e se posiciona na linha da frente, no que concerne à qualidade 
do ensino prestado e aos resultados de excelência, obtidos 
pelos seus alunos.

Rotary promove a educação
Setembro é, em todo o mundo, dedicado por Rotary à educação básica e alfabetização. Com forte ligação ao apoio aos estudantes 
com menos recursos financeiros, os clubes rotários nacionais têm uma vertente solidária nesta área, que se reflete nas bolsas de 
estudo que atribuem, a cada ano rotário. No mês passado, dois clubes destacaram-se ainda por protocolos de apoio com instituições 
de ensino distintas, mas que promovem a valorização académica e profissional dos jovens. 
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Ação Rotária em Portugal

CLUBES E COMPANHEIRISMO

}  No Rotary Club de Felgueiras, (1) Rui 
Mendes passou o testemunho a João 
Sousa que assume a presidência do 
clube durante este ano. Na mesma 
cerimónia foi feita transição de pre-
sidentes do Rotaract, de Carina Pinto 
para Pedro Freitas.

  Atentos às novas oportunidades, aos 
desafios tecnológicos, mas também 
ao respeito pelas regras de reuniões, 
o clube tem reunido em videocon-
ferência e realizou este evento em 
espaço aberto, dando à comunidade 
um sinal de confiança para o futuro, 
mas também de responsabilidade no 
presente e de respeito pela saúde de 
todos. 

}  O Rotary Club de Évora promo-
veu um jantar, no Évora Hotel, no 
início deste novo ano rotário, para 
emblemagem de oito novos com-
panheiros e transmissão de tarefas. 
Com os escrupuloso cumprimento 
das regras exigidas pela Direção-

-Geral da Saúde, a sessão deu as 
boas-vindas aos novos companhei-
ros: Cristina Camões, Edgar Nina, 
Eugénio Lemos de Sousa, Maria José 
Viegas Saragoça, Maria do Rosário 
Carvalho, Norberto Cardador, San-
dra Dourado e Tiago Morgado. 

}  Também em almoço de compa-
nheirismo reuniu o Rotary Club da 
Feira, num piquenique, no Parque 
Ambiental do Buçaquinho, em Cor-
tegaça.

}  O Rotary Club Lisboa-Benfica (2) 
promoveu um momento de con-
vívio, na manhã de sábado, dia 12 
de setembro, com vista a contribuir 
para o melhoramento da saúde. A 
ação contou com uma aula de pila-
tes clínico com a fisioterapeuta Cá-
tia Figueiredo, realizada nos jardins 
do Museu de Arte, Arquitetura e 
Tecnologia (MAAT), para a qual con-
vidou os companheiros a participar. 

PALESTRAS

}  O Rotary Club Porto-Douro (3) 
realizou uma palestra sobre o tema 
“Hidrogénio Verde”, contando com a 
mais-valia científica e económica de 
Adélio Mendes, da Faculdade de En-
genharia da Universidade do Porto 
e investigador sénior do LEPABE - 
Laboratory for Process Engineering, 
Environment, Biotechnology and 
Energy .

  A reunião aconteceu no início de se-
tembro, na sede do clube no Hotel 

Crowne Plaza Porto, na Avenida da 
Boavista 1466.

}  No final de agosto, o Rotary Club de 
Monção voltou às conversas on-line, 
tendo como mote a emigração. Na 
sessão foram partilhadas diferentes 
visões sobre emigração, monçanen-
ses emigrantes ou ligados à lusofo-
nia, que partilharam as suas conquis-
tas, medos e desafios que tiveram e 
estão a ter.

1

3

}  “Mulher” foi a peça teatral, encena-
da pelo companheiro Miguel Babo, 
que o Rotary Club da Figueira da 
Foz levou a palco, no passado mês 
de setembro, no Museu Municipal 
Santos Rocha.

}  “Confinado no confinamento” foi o 
mote para a conversa com Mafalda 
Ribeiro, numa sessão de Zoom pro-
movida pelo Rotary Club de Loures. 
A escritora, licenciada em jornalis-

2
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4mo, é portadora de uma doença rara 
congénita, a osteogénese imperfeita, 
e desloca-se em cadeira de rodas 
desde sempre. 

}  No final do mês de setembro, o Ro-
tary Club Gaia-Sul promoveu uma 
palestra cujo orador foi Rui Guima-
rães, Presidente do Conselho de Ad-
ministração do Centro Hospitalar de 
Vila Nova de Gaia. 

}  Atendendo ao contexto de pande-
-mia, o Rotary Club de Viana do 
Castelo debateu a “covid-19, que 
futuro imediato?”, com a intervenção 
de Luís Moreno Delgado, Delegado 
de Saúde Coordenador da Unidade 
Local de Saúde do Alto Minho.

}  No mês dedicado à educação, uma 
das reuniões de companheirismo do 
Rotary Club de Ovar (4) teve a parti-
cipação especial de Rui Polónia, que 
falou sobre “A educação em Ciência 
como pedra basilar do exercício da 
cidadania”. 

}  O Rotary Club de Estarreja (5), em 
conjunto com o Rotary Kids e o In-
teract Club de Estarreja, analisou “O 
novo ano escolar no concelho de Es-
tarreja”, com João Alegria, vereador 
da educação da autarquia local, Jor-
ge Ventura, diretor do Agrupamen 
to de Escolas de Estarreja, e Lurdes 
Pereira, diretora do Agrupamento de 
Escolas de Pardilhó.

}  “Bolsas de Estudo: quais as opor-
tunidades?” foi o tema da primei-
ra reunião palestra do Rotary Club 
Cascais-Estoril, do mês de setem-
bro, com a participação do PGD 
José Coelho e o GE Paulo Martins. 
O clube promoveu ainda o debate 
sobre “A Música na Educação”, com 
Wagner Diniz, e sobre a ação da 
Associação Amigos da Paz-Bicesse, 
com Clarinda Pinheiro (presidente da 
associação).

}  No Rotary Club da Feira, Cristina 

Tenreiro falou sobre “Novos desafios 
da educação: a difícil decisão do re-
gresso à escola – sim ou não?”.

}  “Educação em Portugal, três desafios 
para a década: excelência, equidade 
e inovação” foi o mote para David 
Justino proferir uma palestra no Ro-
tary Club de Lisboa-Estrela.

}  No Rotary Club de Lisboa-Benfica, 
o doutor Carvalho Rodrigues deba-
teu “A Ciência ao Serviço da Educa-
ção”, numa sessão via Zoom.

}  “Como lidar com o regresso à escola 
no contexto de pandemia covid-19” 
foi o tema da palestra ministrada pelo 
Rotary Club de Fátima (6), via Zoom.

}  “Os desafios da Educação no tempo 
atual – Loulé” foi o título da pales-
tra no Rotary Club de Loulé com a 
professora Renata Afonso, da Esco-
la Secundária de Loulé, o professor 
Jacinto Colaço, do Agrupamento de 
Escolas Padre João Coelho Cabanita, 
e Carlos Fernandes, do Agrupamen-
to de Escolas Eng.º Duarte Pacheco. 
Também no mês passado debateram 
“Os desafios da Educação no tempo 
atual – Quarteira e Almancil”, com o 
professor Miguel Boléu, do Agrupa-
mento de Escolas D. Dinis, profes-
sora Conceição Bernardes, do Agru-
pamento de Escolas Laura Ayres, e a 
professora Maria Rosário Militão, do 
Agrupamento de Escolas de Alman-
cil.

}  No início de setembro, o Rotary 
Club de Santo Tirso (7) dinamizou 
uma palestra com o intuito de dar a 
conhecer um projeto conjunto com 
o Rotary Club de Vila Nova de Fa-
malicão e com o Rotary Club da Tro-
fa, aos membros do clube e a alguns 
convidados, marcando presença o 
Companheiro Francisco Freitas do 
Rotary Club de Vila Nova de Fama-
licão. O projeto consiste em apoiar a 
requalificação da unidade de obste-
trícia do Centro Hospitalar do Médio 

6

7

5
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Ave (Hospital de Vila Nova de Fa-
malicão), de modo a equipar a uma 
sala com materiais e equipamentos 
Snoezelen.

  A palestra contou com a presença 
dos promotores da ideia, Sarita Ná-
poles, obstetra do Hospital de Vila 
Nova de Famalicão e António Bar-
bosa, presidente do Conselho de 
Administração do Centro Hospita-
lar.

}  Rotary Club de Lisboa retomou o  
Ciclo Empresarial de Palestras, em 
setembro, com o tema “A Biodiver-
sidade e a Gestão de Empresas”, 
contando com a partilha de conhe-
cimentos de Bárbara Tita (bióloga).

}  Numa iniciativa do Rotary Clube de 
Peniche, em parceria com o projeto 
Smart Ocean e a Arméria-Movimen-
to Ambientalista de Peniche, através 
da plataforma Zoom, analisou-se o 
“Smart Ocean – O Nascimento de 
um Parque Tecnológico em Peniche”, 
apresentado por Sérgio Leandro, vi-
ce-presidente da Escola Superior de 
Turismo e Tecnologia do Mar. 

}  O Rotary Club de Almada, com a 
presença do Governador Rober-
to Carvalho, debruçou-se sobre “O 
compromisso pela casa comum e 
pela ética do cuidado”. A sessão, 
via Zoom, foi dinamizada por Paulo 
Mendes Pinto.

SOLIDARIEDADE

}  O Rotary Club de Felgueiras (8) 
entregou ao Presidente da Câmara 
Municipal, Nuno Fonseca dois des-
fibrilhadores para serem usados na 
Comunidade. Este projeto nasceu da 
parceria com a Cooperativa Agríco-
la de Felgueiras na organização da 
tradicional caminhada, com o apoio 
do Rotary Club de Guimarães e do 
Município e com o financiamento da 
Rotary Foundation.

  Os desfibrilhadores são pequenos 
equipamentos que podem ajudar a 
salvar vidas. Em Portugal temos 16 
vezes mais probabilidades de morrer 
de paragem cardíaca do que num 
acidente de automóvel. Em média, 
os serviços de emergência demoram 
entre 7 a 15 minutos a chegar ao lo-
cal. 

}  O Centro de Férias do Rotary Club 
de Peniche, com o apoio do Rotary 
Club de Oeiras, recebeu, como ha-
bitualmente, a estadia da Associação 
Pombal XXI de Oeiras, desta feita 
com uma comitiva de sete crianças/
jovens e cinco monitores, consoante 
o definido no Plano de Contingência 
aprovado para as instalações. 

}  O Rotary Club de Lisboa efetuou 
até ao final do mês de agosto, a 
décima sexta recolha de alimentos 
para proceder à sua entrega na As-
sociação “O Companheiro”. Manteve 
e aumentou o apoio alimentar à As-
sociação João 13, através da recolha 
de donativos para aquisição de ces-
tas básicas alimentares, com o apoio 
do Rotary Club Sevilla Cartuja, da 
Delta e de voluntários. 

}  A Comissão de Serviços à Comuni-
dade do Rotary Club de Mafra (9) 
ofereceu uma cadeira de rodas sa-
nitária a uma idosa, cuja aquisição 
foi possível com base na receita do 
evento “Sardinhada Solidária”.

  O mesmo clube entregou também, 
no final de agosto, eletrodomésti-
cos a uma família carenciada da Eri-
ceira (10).

}  O Rotary Club de Sines (11) entre-
gou dois Cabazes de Esperança a 
famílias desfavorecidas da comuni-
dade. Os Cabazes de Esperança são 
compostos por uma botija de gás e 
por produtos de higiene pessoal e 
habitacional. Os cabazes foram per-

8

9

10

}  O Rotary Club de Santarém 
dinamizou, no mês de setembro, 
duas palestras. A primeira, a 8 de 
setembro, sob o tema “Movimento 
Associativismo”, teve como pales-
trantes Carlos Oliveira, membro da 
Sociedade Recreativa Operária de 
Santarém, e Luís Peralta, elemento do 
Grupo de Futebol dos Empregados 
no Comércio de Santarém “Os Cai-
xeiros”. A segunda, a 29 último, 
abordou “A estratégia do Exército 
para a covid-19”, conduzida pela 
experiência do Major General Paulo 
Maia Pereira, Diretor-Coordenador 
do Estado Maior do Exército. 
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sonalizados e respeitaram as reais necessidades das famí-
lias, sinalizadas pelos serviços da Santa Casa da Misericór-
dia de Sines.

}  Tendo por base o mote “Juntos Salvamos Vidas”, o Rotary 
Club de Albufeira, em parceria com ANSA (Associação de 
Nadadores de Albufeira), iniciou a entrega de máscaras 
aos nadadores-salvadores, tendo já sido abrangidas algu-
mas das praias emblemáticas do município de Albufeira.

}  Num balanço das ações deste verão, em produtos distri-
buídos pelo Rotary Club Lisboa International (12), para 
a ação social da Costa de Caparica, Trafaria e Ericeira, o 
clube contabilizou cerca de sete mil euros aplicados, pro-
venientes de fundos próprios. 

11

12

D1960 – 
Novo site!

O Distrito 1960 lançou o seu novo site. Uma 

plataforma digital de fácil navegação, intuitiva e 

moderna, permite aos companheiros ter toda a 

informação do distrito na palma da mão. Podem 

ser consultados clubes, agenda do Distrito e do 

Governador Roberto Carvalho, bem como notícias 

e até um acesso direto a MyRotary.

Conheça o site em https://www.rotary1960.org/.

ROTARY NO COMBATE À COVID-19

O Rotary Club de Al-
cobaça (13) entregou 
à Unidade de Cuida-
dos na Comunidade 
de Alcobaça/Nazaré 
(UCC), material de 
proteção individual 
descartável (450 máscaras cirúrgicas, 100 máscaras SP2, 
200 batas e 70 litros de gel desinfetante) para uso dos pro-
fissionais de saúde desta unidade. Este apoio surge de uma 
candidatura feita pelo clube ao Fundo de Catástrofes dis-
ponibilizado pela Rotary Foundation, à qual se juntou uma 
verba do clube.
O material foi entregue por Vítor Sousa, presidente do Ro-
tary Club de Alcobaça.

13



P O R T U G A L  R O TÁ R I O   O U T U B R O  2 0 2 014

Caros Companheiros e Amigos,

O Rotary dedica o mês de outubro ao Desenvolvimento Eco-
nómico e Comunitário, pelo que é o momento indicado para 
reforçar que o nosso movimento apoia o investimento em 
pessoas e comunidades visando diminuir a pobreza, criar 
melhorias duradouras e mensuráveis em áreas carentes e 
não supridas pela administração pública.
É tempo dos clubes atuarem nesta matéria e colocarem nos 
seus programas atividades concretas nestas áreas, saindo da 
sua “zona de conforto”, inovando e criando oportunidades de 
ação.
Há muito a fazer como, por exemplo, na área da formação, 
em especial na liderança, na adoção de estratégias a imple-
mentar em questões ambientais que afetem comunidades 
desprotegidas, no apoio à implementação de serviços de 
emergência básicos e, entre outros, no apoio à criação de 
oportunidades de empregos.
Por outro lado, urge chamar a atenção para uma ferramen-
ta de trabalho que são os Núcleos Rotários de Desenvol-
vimento Comunitário (NRDC) os quais são formados por 
não Rotários que querem fazer a diferença através de pro-
jetos sociais sustentáveis. Estes Núcleos atuam localmente 
e os seus membros estão integrados na comunidade e são 
veículos de mobilização das populações. Os subsídios dos 
clubes utilizados pelos NRDC visam a garantir que o impacto 
das ações continue mesmo depois do apoio direto do Rotary 
terminar.
Por fim, neste mês de outubro, e mais em particular no dia 
24, comemora-se o dia Mundial do Combate à Pólio pelo #somosrotary  |  #orotaryabreoportunidades

"O único lugar onde a pobreza deve existir é nos museus."

Muhammad Yunus

Roberto  
Carvalho
Distrito 1960

tem a palavra o Governador…

que não podia deixar de fazer tal importante evocação e, em 
especial, no ano em que acabou de ser confirmada a erradi-
cação do vírus selvagem da doença em África. 
Com o atingir desta meta, não acabou, contudo, a nossa luta, 
que deve continuar com a mesma força que até aqui lhe 
conferimos. Há, assim, que continuar a vacinar 400 milhões 
de crianças contra a Pólio anualmente, continuar a melho-
rar a vigilância e monitorização de sistemas para detetar no-
vos casos de vírus (como ocorreu agora com a Covid-19) e 
contratar mais de 150 mil agentes para, de porta em porta, 
localizarem e vacinarem crianças.
Não esqueçamos que por cada doação de 25 dólares a Fun-
dação Bill & Melinda Gates coloca mais 50 dólares, o que 
significa, num total de 75 dólares, poder adquirir, por exem-
plo, 150 coletes de identificação dos voluntários na ativida-
de de vacinação, adquirir 75 caixas térmicas para transportar 
e conservar a vacina ou obter 600 canetas essenciais para a 
marcação do dedo de crianças já 
vacinadas.
Vamos assinalar o dia 24 de outu-
bro com ações públicas apelativas 
para as comunidades reconhece-
rem o nosso trabalho pois, infeliz 
e erroneamente, muitos pensam 
que a doença anda por longe, 
mas como está provado com a  
atual pandemia é muito rápida 
nos dias de hoje, a propagação de 
uma doença.
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Promover a sustentabilidade na vida das pessoas, 
gerando mudanças duradouras

Sérgio 
Almeida
Distrito 1970

tem a palavra o Governador…

Queridos Companheiros,

No mês em que Rotary se dedica ao Desenvolvimento 
Económico e Comunitário, podemos afirmar que estamos 
a viver a tempestade perfeita na mudança do modelo de 
funcionamento das organizações, comunidades e países. 
As perturbações políticas, económicas e sociais causadas 
pela covid-19 estão a alterar o contexto tradicional na to-
mada de decisão, colocando os líderes numa encruzilhada 
histórica, tentando gerir a pressão a curto prazo com incer-
tezas a médio e longo prazo.
De acordo com a OCDE, as economias dos 37 países de-
senvolvidos que compõem a organização encolheram 
9,8% nos primeiros 3 meses da pandemia. 
Um grupo de economistas de topo mundial, liderados por 
Angel Gúrria, Secretário-geral da OCDE, sugere, entre ou-
tras medidas, “o reskilling (requalificação) dos trabalhado-
res menos qualificados, pois são eles os mais vulneráveis e 
que correm maiores riscos de perder o emprego”.  
Neste contexto, o Rotary, com a sua rede de profissionais de 
mérito e de grande competência, aliada a uma forte estru-
tura de valores, pode promover uma economia e sociedade 
mais próspera, inclusiva e equitativa, oferecendo oportu-
nidades para que todos possam desenvolver e alcançar o 
seu potencial. 
Deveremos criar a verdadeira sustentabilidade na vida das 
pessoas, gerando mudanças duradouras. A nossa essência 
Rotária tem por base essa capacidade de “dar a cana e ensinar 
a pescar”, como é o caso, entre outras, das bolsas de estudo 
que todos os anos permitem a muitos jovens portugueses 

crescerem nas suas competências e dessa forma terem um 
futuro de valor, gerando riqueza para eles, para as suas fa-
mílias e para o seu país. 

END POLIO NOW
No dia 24 de outubro celebramos o Dia Mundial de Com-
bate à Pó lio. Esta é a grande causa de Rotary, fizemos esta 
promessa às crianças do mundo. 
Importa lembrar que o carismático líder Nelson Mandela 
apoiou esta campanha em África (1996) numa altura em 
75 mil crianças ficavam paralisadas pela pólio todos os 
anos! Rotary deu o seu contributo desde então com 890$ 
milhões de dólares, num esforço que envolveu 2 milhões de 
voluntários. 
Foram vacinadas 220 milhões de crianças todos os anos! 
A boa notícia chegou no mês de Agosto, depois de 4 anos 
sem a doença, conseguimos finalmente “chutar” a pólio de 
África!
Vencemos uma batalha, mas não 
a guerra. A pólio ainda está ativa 
em dois países (Paquistão e Afega-
nistão) e deveremos continuar os 
nossos esforços de erradicação. 
Acredito que esse será o nosso le-
gado enquanto pessoas com uma 
causa: decidimos atuar hoje, para 
que o amanhã seja um lugar me-
lhor para os nossos filhos e netos. 

Vamos acabar com a pólio!
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Novas
Gerações

4.º ANIVERSÁRIO
Interact Club Caldas das Taipas

O Interact Club Caldas das Taipas (ITC) 
comemorou o seu 4.º aniversário no 
passado dia 9 de setembro, com uma 
reunião solene, na sede do Rotary Club 
de Caldas das Taipas.
Numa reunião marcada pelas máscaras 
e pelo distanciamento obrigatórios, o 
clube comemorou a data tão especial 
com alegria, sublinhando a atividade 
dinâmica e proativa do clube, que veio 
aumentar a visibilidade do Rotary na 
comunidade.
Após um momento de comunicações 
e agradecimentos por parte dos com-
panheiros do clube, cantou-se os para-
béns, lembrando que “o Interact sem a 
comunidade não existe”. Para terminar 
a reunião, houve uma pequena reflexão 
sobre o trabalho atual do ITC Caldas 
das Taipas desejoso de Abrir Novas 
Oportunidades.

�O AMBIENTE E A JUVENTUDE
Interact Club de Tavira 
O Interact Club de Tavira celebrou o Dia 
Internacional da Juventude com uma 

recolha de lixo realizada no caminho 
pedonal em Pedras d’el Rei - Santa Luzia. 
A atividade em prol do ambiente foi 
realizada no intuito de sensibilizar todos 
os transeuntes da necessidade de cui-
dar dos nossos ecossistemas, de modo 
a garantir um futuro do planeta e das 
novas gerações.
Bruna Guerreiro, presidente do Interact 
Club de Tavira, relembrava que “neste 
processo devemos começar nas nossas 
casas, não esquecendo que só existe uma 
casa comum cujo nome é planeta Terra”.

PROJETO BEIRUT 
Rotaract Club Aveiro

No passado dia 31 de agosto, o Rotaract 
Club de Aveiro lançou o Projeto Beirute. 
Esta iniciativa tem como objetivo ajudar 
esta comunidade a reerguer a cidade de 
Beirute após a explosão no passado dia 
4 de agosto. O desastre destruiu grande 
parte da cidade, deixando centenas de 

feridos e milhares dos seus cidadãos 
desalojados. 
Após esta tragédia, os clubes da capital 
do Líbano uniram-se para reerguer a 
cidade, através de uma campanha no 
website “Go Fund Me”. Através desta 
plataforma, podem ser feitas doações, 
que serão depois transformadas em bens 
de primeira necessidade, material de 
construção e outros apoios aos feridos 
e desalojados.
O Rotaract Club de Aveiro decidiu aliar-se 
a esta ajuda produzindo cadernos com 
um custo simbólico, cujo valor contribuirá 
inteiramente para ajudar os clubes de 
Rotaract de Beirute. Para colaborar com 
o Rotaract Club de Aveiro nesta ajuda, 
adquirindo um dos cadernos/sebentas 
disponíveis, basta consultar a página do 
Club na rede social Instagram, enviando 
uma mensagem ou entrar em contacto 
com um dos membros do Rotaract Club 
de Aveiro. Contamos com a participação 
de todos os companheiros, Beirute pre-
cisa do nosso contributo!
#STAYSTRONGBEIRUT

SÊ UM PAI NATAL -  6.ª EDIÇÃO

Rotaract Distrito 1970
Este ano realiza-se a 6.ª Edição do Pro-
jeto “Sê Um Pai Natal”, dinamizado anual-
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mente pelo Rotaract Distrito 1970. O 
projeto tem como objetivo o apadrinha-
mento de crianças e jovens de institui-
ções rigorosamente selecionadas, através 
da doação de conjuntos de roupa nova e 
outros bens sinalizados decorrentes das 
necessidades das mesmas.
Ao longo das cinco edições, este projeto 
apadrinhou um total de dez instituições, o 
que equivale a uma média de 90 crianças 
por ano e conta sempre com o apoio de 
cerca de 50 padrinhos, entre clubes e 
pessoas a título individual.
Para este ano, estão já confirmadas as 3 
instituições a apoiar e, neste momento, 
a equipa está à procura de padrinhos! A 
ajuda pode ser feita através da aquisição 
de conjuntos de roupa novos ou através 
de doação, quer dos bens materiais sina-
lizados, quer do valor monetário para a 
compra dos mesmos. Se também quiser 
“ser um Pai Natal”, envie um email para 
comunidade.rotaract1970@gmail.com. 
Após inscrição, cada clube ou padrinho 
receberá indicações sobre a criança que 
vai apadrinhar ou sobre os itens que pode 
ajudar a adquirir.
“Nós ainda acreditamos no Pai Natal... 
Porque o Pai Natal é qualquer pessoa 
que dá de si, antes de pensar em si”

�NÃO SOMOS BOMBEIROS MAS 
APAGAMOS FOGOS!
Rotaract Club Parede-Carcavelos

O Rotaract Club Parede-Carcavelos res-
pondeu ao apelo realizado pelo Centro 
Comunitário da Paróquia de Parede com 
uma doação de 115kg em géneros ali-
mentares.

Na sequência de um pedido de ajuda que 
mostrava as prateleiras quase vazias do 
armazém da mercearia social, que apoia 
128 famílias, número que tem vindo a 
aumentar desde o início da pandemia, 
o clube movimentou-se no sentido de 
prestar auxílio ao nosso parceiro.
Como rotaractistas temos a responsa-
bilidade social de resolver os problemas 
prementes das nossas comunidades. 
Trabalhar em rede é a melhor forma de 
o fazer, pelo que agradecemos a ajuda 
com uma doação realizada pelo nosso 
clube amigo Rotaract Club de Sintra.

“DAR A MÃO ÀS MÃES” DURANTE 
A PANDEMIA
Rotaract Club Parede-Carcavelos e 
Rotaract Club Santarém

O Projeto “Dar a Mão às Mães” foi 
desenvolvido pelos Rotaract Clubs de 
Parede-Carcavelos e Santarém para dar 
apoio a mães moçambicanas com filhos 
portadores de deficiência. Através de uma 
angariação de fundos, os clubes con-
tribuíram com comida, fraldas e outros 
bens de primeira necessidade, para ajudar 
estas mães em situações precárias.
Com o Estado de Emergência e a qua-
rentena obrigatória, a Cooperativa –  
instituição normalmente responsável 
por este apoio – teve de fechar portas. A 
angariação de fundos alcançou um valor 
de €1400, os dois clubes conseguiram 
ajudar 50 famílias que tinham ficado 
sem esta ajuda.
No entanto, a ajuda não é apenas a nível 
monetário, já que a cultura e tradição 
provaram ser um obstáculo à aceitação 
social destas famílias. Uma voluntária da 
Cooperativa afirma ter “percebido que 
as mulheres que têm crianças com defi-
ciência são acusadas de serem feiticei-

ras, infiéis, ou 
de terem um 
espírito. São 
muito frequen-
temente aban-
donadas pelo 
pai da criança 
e muitas vezes 
até pela própria 
família”. 

Levanta-se assim um novo desafio a 
estes clubes, a luta contra o preconceito 
social, já que antes de contactar com a 
Cooperativa cada mãe crê ser a única 
nesta situação. O próximo passo será a 
trabalhar na normalização da deficiência 
e combater a discriminação. 

Para isto, juntam-se até ao momento 15 
clubes Rotaract e Interact de 3 Distritos, 
num novo projeto para criar mudan-
ças duradouras e sustentáveis nestas 
comunidades, para criar as estruturas 
de apoio necessárias às crianças e mães 
da cooperativa. Fiquem atentos a @
daramaoasmaes.moz

DÊ UMA TAMPA À INDIFERENÇA!
Rotaract Club de Sintra

O Rotaract Club 
de Sintra e o 
NRDC de Sin-
tra estiveram, no 
dia 12 de setem-
bro, a ajudar o 
Rotary Club de 

Sintra a separar as tampas, recolhidas 
para o reconhecido projeto “Dê uma 
tampa à indiferença”. 

Foram enchi-
dos 10 Big Bags 
de tampas, que 
resultam, mais 
ou menos, em 
10 toneladas, 
que por sua vez 
se transformam em valor para a compra 
de cadeiras de rodas e outros aparelhos 
geriátricos.
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O novo projeto do Rotary Distrito 
1970, Academia Paul Harris, com o 
nome do fundador de Rotary e com o 
mote “Elevate Leadership”, tem como 
objetivo o desenvolvimento de jovens 
líderes profissionais de elevado poten-
cial e portadores de sólidos padrões 
éticos e morais, preparando assim os 
participantes para melhor enfrentarem 
o mercado de trabalho e os desafios 
globais.
Para tal, o Distrito Rotário 1970 aliou-
-se aos objetivos da Universidade Ca-
tólica Portuguesa – Centro Regional do 
Porto de incremento cultural, de ensino 
e investigação de qualidade, e aos ob-
jetivos da Fundação AEP, de contribuir 
para o desenvolvimento do empreen-
dedorismo e para a modernização e 
melhoria de condições na área empre-
sarial.
“Com base nesta parceria iremos apoiar 
jovens líderes de grande potencial a 
desenvolverem as suas capacidades, 
sabendo que este ano (2020) 50% dos 
trabalhadores ativos nas organizações 
de todo o mundo serão millennials e 

que esta é a maior geração da história 
da humanidade. O programa irá per-
mitir ainda fazer a ponte entre os jo-
vens profissionais com o mercado de 
trabalho”, considerou o Governador do 
D1970, Sérgio Almeida. 
A Academia, cuja promoção e divul-
gação conta com o apoio do Rotaract 
do D1970, é uma iniciativa sem fins 
lucrativos que pretende no primei-
ro ano chegar a 300 jovens Rotários, 
com programas baseados nos valores 
de Rotary, na experiência formativa da 
Universidade Católica Portuguesa e na 
missão da Fundação AEP, sendo tam-
bém uma forma de preparar o futuro de 
uma sociedade mais justa e equilibrada 
onde valores humanistas e solidários 
poderão fazer a diferença nas comuni-
dades. 
“O projeto tem como grande objetivo 
capacitar a sociedade, providencian-
do aos mais jovens uma formação de 
relevo internacional e uma exposição 
para que se tornem melhores líderes 
amanhã”, considerou Isabel Braga da 
Cruz, presidente do Centro Regional 
do Porto da Universidade Católica. “É 
fundamental dar passos concretos para 
o desenho de um futuro melhor para 
os nossos jovens cidadãos no caminho 
seguro do conhecimento e da qualifica-
ção”, vincou Miguel Ribeiro, presidente 
do Conselho de Administração da Fun-
dação AEP.
A primeira edição começa agora em ou-
tubro e tem participação limitada a 40 
jovens, tendo recebido muita procura, 
prova da pertinência da iniciativa.

Academia Paul Harris – 
1.ª edição em outubro
Universidade Católica Portuguesa e Fundação AEP 
juntam-se a Rotary

68.º EEMA
Pela primeira vez na sua história, 
a conferência EEMA, destinada 
aos jovens, decorreu on-line. De 
10 a 12 de setembro passado, 
a 68.ª conferência, com o lema 
“Capacitar os Jovens”, decorreu de 
maneira virtual, adaptando-se aos 
tempos de pandemia. No painel 
de oradores esteve Holger Knaack, 
presidente de Rotary International.
Todos os anos mais de 9 mil 
estudantes juntam-se no Programa 
“Rotary Exchange”. O programa 
tem crescido e adquirido um 
maior profissionalismo ao longo 
dos anos, promovendo contactos 
internacionais. O EEMA 2021 
acontece nos Países Baixos. Mais 
informações sobre a próxima 
edição podem ser encontradas em 
https://www.eema2020.com/.
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O que são as CIPs?

Um programa de Rotary que assume o compromisso global na promoção da Paz e da Compreensão 
Mundial através da realização de projetos e de atividades junto da comunidade internacional.

100 ANOS DE ROTARY NA EUROPA CONTINENTAL

Relações
Interpaíses

O Rotary Club de Madrid desenvolveu-se 
de forma exemplar, integrando membros 
de reconhecido mérito da comunidade ma-
drilena, de tal forma que em 1936 o seu 
quadro associativo era composto por 131 
membros. 
Entre julho de 1936 e abril de 1939, Espa-
nha envolveu-se na Guerra Civil Espanhola 
a que se seguiu a ditadura de Franco até 
1975. Durante todo esse longo período, o 
Rotary Club Madrid viu-se obrigado a sus-
pender e à posteriori a encerrar a sua ativi-
dade.
Antes da suspensão e durante o seu perío-
do de funcionamento, o Rotary Club Ma-
drid apadrinhou os Rotary Clubs de:

•  Paris, com entrega da Carta Constitu-
cional no dia 4 de julho de 1921;

•  Roma, com entrega da Carta Constitu-
cional no dia 6 de janeiro de 1925;

•  e Lisboa, com entrega da Carta Consti-
tucional no dia 23 de janeiro de 1926.

Tivemos de esperar por 1977, para que o 
novo Conselho de Ministros Espanhol, pre-
sidido por Adolfo Suárez, aprovasse a re-
constituição do Rotary Club Madrid.
Facto inédito é que o atual Rotary Club 

Madrid tem como clube padrinho, o Rotary 
Club Lisboa e recebeu a sua Carta Consti-
tucional na Convenção de Rotary Interna-
cional, em San Francisco em maio de 1977.  
O então presidente, Jaime Enseñat, recebeu 
na Convenção, a Carta Constitucional, na 
presença do Presidente de Rotary Interna-
cional. O evento ficou ainda marcado pelo 
desfile da Bandeira Espanhola e a interpre-
tação da Marcha Real para esse efeito.
Nesta sua nova etapa, o Rotary Club Madrid 
tem o número 12.616 de Rotary Internacio-
nal, é composto por 20 membros e tornou-
-se no único clube do mundo a receber a 
sua Carta Constitucional numa Convenção 
Internacional.
Ao longo da segunda fase de desenvolvi-
mento de Rotary em Espanha, os clubes 
Portugueses e Espanhóis, foram estabele-
cendo as suas geminações e pelo menos 
desde 1983 que a Comissão Inter-País 
Portugal/Espanha promove encontros re-
gulares organizados pelos clubes dos cinco 
Distritos Rotários existentes na Península 
Ibérica. 
Atualmente, há 38 geminações conheci-
das. Sob o lema “Rotary Conecta o Mundo” 

foram ainda restabelecidas as relações de 
amizade entre os Rotary Club de Lisboa e 
Madrid que levaram ao desenvolvimento 
do protocolo de geminação entre os clubes 
e encontram-se devidamente aprovadas as 
geminações entre o RC Lisboa-Estrela e o 
RC Madrid Velazquez Prado, RC Sines e o 
RC Medina e o RC Lisboa-Centennarium e 
o RC Almendralejo. Entretanto, em março 
de 2020, entrou este período pandémico 
provocado pelo vírus SARS-CoV-2 (Seve-
re Acute Respiratory Syndrome-Corona-
vírus-2) que originou a doença covid-19 
(Coronavirus Disease em 2019), que, como 
se de mais um período bélico se tratasse, 
encerrou fronteiras e adiou a assinatura das 
geminações entre os clubes. Melhores dias 
virão, e em breve será marcada a data da 
sua assinatura. 

A 22 de outubro de 1920, nasceu o primeiro clube rotário na Europa Continental 
- Rotary Club Madrid, com 21 membros, no Hotel Ritz de Madrid. Estava assim 
criado o 806.º Clube de Rotary Internacional. 

Por Isabel Martins
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A REGIÃO AFRICANA 
ESTÁ LIVRE  
DO VÍRUS  
SELVAGEM 
DA PÓLIO
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O Dia Internacional de Luta Contra a 
Pólio (24 de outubro) tem, este ano, 
motivos maiores de regozijo. A Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) 
anunciou a 25 de agosto que a trans-
missão do vírus selvagem da pólio foi 
oficialmente interrompida em todos 
os 47 países da sua região africana. 
Este é um passo histórico e vital para 
a erradicação global da pólio, que é a 
principal prioridade do Rotary. 
Depois de décadas de resultados 
positivos alcançados arduamente na 
região, o Rotary e os seus parceiros 
na Iniciativa Global de Erradicação 
da Pólio (GPEI) — OMS, CDC, Uni-
cef, Fundação Bill e Melinda Gates, 
e GAVI (Aliança Global para Vacinas 
e Imunização) — anunciam este mar-
co como uma conquista de relevo na 
saúde pública. O feito prova que um 
forte compromisso, coordenação e 
perseverança são capazes de livrar o 
mundo da paralisia infantil.
Desde 1996, com apoio dos Rotários, 

África livre da Pólio!

o GPEI administrou mais de 9 mil mi-
lhões de doses de vacina oral antipólio 
na área, prevenindo um número esti-
mado de 1,8 milhão de casos de pa-
ralisia infantil. Cerca de dois milhões 
de voluntários ajudam a vacinar 220 
milhões de crianças contra a pólio vá-
rias vezes ao ano na região africana. 
Em 14 anos de trabalho pela erradica-
ção da doença nesta parte do globo, 
os Rotários contribuíram com 754 mi-
lhões de euros.
O desafio de erradicar a pólio no mun-
do continua. “Este é um grande pas-
so na nossa jornada para um mundo 
sem pólio, mas a luta não acabou. 
Ainda precisamos do apoio dos rotá-
rios, doadores e profissionais de saú-
de para concluir o trabalho”, lembrou 
Holger Knaack, presidente de Rotary 
International. 
Neste momento, há dois países que 
registam casos de pólio: Paquistão e 
Afeganistão. 

com Ryan Hyland 
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O Rotary Club da Figueira da Foz aproveitou agosto, mês de 
férias e de muitas presenças nas praias da cidade, para fazer 
uma caminhada solidária com vista à divulgação da campa-
nha de erradicação da pólio no mundo. Fizeram-no enver-
gando a t-shirt solidária (67% do valor pago na sua aquisição 
reverte para o fundo The Rotary Foundation).
Vinte companheiros do clube figueirense reuniram-se pelas 
10h30 da passada manhã de 15 de agosto no ponto de en-
contro mais icónico e turístico da avenida oceânica da cidade. 
De t-shirts vestidas partiram para uma caminhada de cerca 
de 3 quilómetros, pelo passeio marítimo que liga a cidade à 
contígua vila piscatória de Buarcos. Foi uma hora e meia de 
caminhada descontraída, respeitadora das normas de distan-
ciamento físico entre pares, mas vigorosa e animada. Uma 
caminhada que cruzou gentes conhecidas da terra, turistas e 
banhistas que, aqui e ali, iam parando e interpelando o grupo 
sobre o motivo da iniciativa. E assim, em diálogo cordial e 
elucidativo, se foi passando mensagem, satisfazendo a curio-
sidade e apelando para a causa. Chegado a Buarcos, o grupo 

Divulgar a luta contra 
a pólio a caminhar
por Isabel Henriques
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rotário foi recebido, também em espírito associativo, no GIS 
(Grupo de Instrução e Sport) de Buarcos, associação cultural 
e recreativa liderada por uma companheira do Rotary Club 
da Figueira da Foz. 
Este foi o local escolhido para o almoço de companheirismo, 
à base de produtos da região e com uma ementa marítima. O 
repasto não deixou esquecer o objetivo da iniciativa, de di-
vulgar a importância da luta contra a pólio. O presidente do 
clube, o companheiro Oliveira Martins recordou aos compa-
nheiros e demais participantes, a história da descoberta da 
vacina contra a poliomielite, evocando a memória do Albert 
Sabin, judeu polaco nascido em Bialystok, a 28 de agosto de 
1906, naturalizado cidadão dos EUA em 1930, para onde 
emigrara ainda jovem com os pais, e a quem se deve a des-
coberta da Vacina Oral Contra a Pólio (OPV).

Médico virologista e cirurgião eminente trabalhou, entre 
muito outros locais e países, como chefe do departamento 
de pesquisa do Hospital Infantil de Cincinnati, EUA, onde 
descobriu, em meados dos anos 50, a vacina para a polio-
mielite, que permitiu reduzir drasticamente a sua ocorrência.
Cidadão exemplar, Albert Sabin não aceitou patentear a sua 
descoberta, por forma a permitir a sua produção por qual-
quer laboratório farmacêutico . A vacina começou a ser ad-

ministrada a milhões de crianças a partir de 1959, sendo a 
sua total erradicação um dos grandiosos objetivos de Rotary, 
num esforço mundial de vacinação gratuita de milhões de 
crianças que vão nascendo todos os dias.

Rotary abraçou esta causa e é parceiro mundial de outras 
organizações na luta contra a pólio. Ao longo de décadas, 
rotários de todo o mundo têm contribuído para erradicar a 
doença, objetivo que está cada vez mais próximo.

“Muitos insistiram para que eu paten-
teasse a vacina, mas eu não quis. Este é 
o meu presente para todas as crianças 
do Mundo”. - Albert Sabin

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

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

3.º  Sendo uma Revista Rotária prescrita e recomendada pelo Rotary International, é fiel às orientações do Presidente do Movimento e do seu Conselho 
Director, e visa apoiar o Rotary apoiando os Governadores de Distrito Rotário de Portugal.

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

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

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

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

*Publicação ao abrigo do artigo 19.º da Lei n.º 78/2015, de 29 de junho
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Michel Zaffran é o diretor da Iniciativa Glo-
bal pela Erradicação da Pólio, da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), desde 2015. A campanha de vacinação que 
coordena sofreu um revês, em março, com a declaração de 
pandemia de covid-19.
“As campanhas de vacinação contra a poliomielite são ativi-
dades de contacto próximo, elas foram consideradas incom-
patíveis com as recomendações atuais de distanciamento fí-
sico, associadas aos esforços de resposta à covid-19. Como 
tal, em março tivemos que tomar a difícil decisão de adiar 
temporariamente as campanhas de imunização”, explicou 
Zaffran. A prioridade foi dada à saúde dos profissionais que 
participavam nestas campanhas, mas também à redução do 
risco de propagação do coronavírus às crianças que seriam 
vacinadas. 

“As campanhas estão a ser retomadas, com medidas de se-
gurança apropriadas para os profissionais de saúde e as co-
munidades, o que é uma boa notícia, mas infelizmente mais 
crianças estão vulneráveis a doenças como a poliomielite e 
prevemos um aumento nos casos de poliomielite”, alerta. Por 
isso, a prioridade é restituir a imunidade a crianças e co-
munidades de maior risco, que ficaram expostas durante a 
suspensão da campanha.
A campanha de vacinação contra a pólio ficou em suspenso, 
mas não as suas infraestruturas. Em muitos partes do globo 

“Prevemos um 
aumento de casos 
de poliomielite”

a sua logística deu apoio aos sistemas nacionais de saúde 
para responder à pandemia com maior rapidez e eficácia.
“Este sempre foi o mais (plus) na campanha PolioPlus, por 
outras palavras, a infraestrutura construída para erradicar 
a pólio ajuda regularmente a responder a outros surtos de 
doenças ou desastres humanitários. Portanto, é duplamente 
importante continuar a investir no PolioPlus”, explicou este 
diretor da OMS. Entre outros aspetos, a estrutura da Inicia-
tiva Global pela Erradicação da Pólio apoiou nos rastreios e 
na informação às comunidades sobre medidas de higiene e 
de distanciamento físico.
“Em 1985, quando o Rotary International lançou o programa 
Pólio Plus, o poliovírus selvagem paralisava a cada ano mais 
de 350 mil crianças em mais de 125 países. Hoje, ele per-
manece apenas em dois países: Paquistão e Afeganistão. A 
doença foi reduzida em 99%, mais de 18 milhões de pessoas 
estão a caminhar, hoje, e de outra maneira teriam ficado pa-
ralisadas, e mais de milhão e meio de vidas foram salvas. Isso 
foi possível graças aos esforços incansáveis do Rotary e dos 
rotários de todo o mundo, para mobilizar fundos, envolver as 
comunidades”, vincou Michel Zaffran, que este outono cessa 
funções na OMS. Consigo permanece a convicção de que o 
mundo vai erradicar a pólio “nos próximos anos”.

*Entrevista original de Dave King.

A estrutura da Iniciativa Global pela Erradi-
cação da Pólio fez rastreios e ensinou as me-
didas de higiene e de distanciamento social às 
comunidades.

“A doença foi reduzida em 99%, (…) isso foi 
possível graças aos esforços incansáveis do 
Rotary e dos rotários de todo o mundo.”
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No início da década de 1990, a pólio ainda era uma preocu-
pação no meu país. Como presidente da Comissão PolioPlus 
do Sri Lanka, fiz parte de uma equipa de Rotários, funcioná-
rios do governo e representantes do UNICEF que conduziu 
todos os esforços de erradicação da pólio, incluindo Dias 
Nacionais de Vacinação (DNVs).

Contudo, foram dias muito difíceis; a guerra civil estava a ser 
travada no Sri Lanka. O governo disse que os DNVs só po-
deriam acontecer fora das zonas de conflito. Isso significava 
que um terço das crianças do país não seriam vacinadas – 
uma proposta inaceitável.

O Rotary interveio com a UNICEF para arquitetar um ces-
sar-fogo. Estabelecer contacto com um dos líderes rebeldes 
mais temidos e evasivos do mundo não foi fácil, e tivemos 
o cuidado de manter o bom nome do Rotary durante as ne-
gociações.

Algumas semanas depois, a minha secretária veio entregar 
uma carta, ao meu escritório, com as mãos a tremer. Assina-
do pelo próprio líder rebelde, dizia: “Caro Sr. Ravindran: Se 
conseguir persuadir o seu governo a parar a guerra por dois 
dias, então estamos dispostos a depor as nossas armas por 
dois dias também, pois a nossa guerra não é contra crianças.”

Logo o NIV começou, e veículos com o emblema do Rotary 
dirigiram-se às cabines de vacinação das áreas ocupadas pe-
los revoltosos, recebendo o mesmo respeito e cortesia da 
Cruz Vermelha.

Os obstáculos podem parecer intransponíveis até que os su-
peremos.

Em março de 2020, o programa da poliomielite tomou a difí-
cil decisão de suspender temporariamente as vacinas contra 
a poliomielite, enquanto a infraestrutura contra a poliomie-
lite, que os Rotários ajudaram a construir, era usada para 
a resposta do COVID-19. Mas com o poliovírus selvagem 
agora banido da região africana e circulando em apenas dois 
países restantes, continuamos a avançar. A nossa história 
mostra que podemos superar até as situações mais difíceis. 
Mas não podemos fazer isso sem a sua ajuda.

O Dia Mundial da Pólio é a 24 de outubro e é a maior oportu-
nidade que temos de arrecadar fundos e consciencializar para 
a erradicação da pólio. Visite endpolio.org/worldpolioday  
para obter ferramentas de planeamento de eventos virtuais 
e arrecadação de fundos, e para registar o evento do seu 
clube.

Por favor, considere fazer uma doação para End Polio Now, 
para que cada contribuição seja correspondida em dobro 
pela Fundação Bill e Melinda Gates. Perante uma pandemia, 
existe um sério risco de propagação da poliomielite. O seu 
apoio é mais importante do que nunca e garantirá que juntos 
possamos enfrentar os obstáculos restantes e alcançar um 
mundo livre da pólio.

Comemore o Dia Mundial da Pólio com uma doação

The Rotary Foundation
Mensagem do chair 

K.R. Ravindran

Ilustração de Luke Wilson
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Snacks da meia noite

Quando o sol se põe em Taipei, as compras começam: os 
mercados noturnos da cidade ganham vida nas calçadas e 
nas ruas, onde os vendedores montam barracas para uma 
noite de compra, venda, comida e bebida. Algumas ruas são 
ladeadas por toldos que se abrem todas as noites. Quando 
estiver em Taipei para a Convenção do Rotary International 
de 2021, de 12 a 16 de junho, reserve um tempo para vi-
venciar esta parte animada da vida quotidiana de Taipei. Ou 
deveríamos dizer a vida noturna?
O Mercado Noturno de Shilin está em operação há mais de 
um século e é talvez o mais famoso (e mais movimentado) da 
cidade. Visite o vizinho Museu do Palácio Nacional e depois 
dirija-se ao mercado, que começa no final da tarde. Há barra-
cas de comida ao ar livre no mercado Shilin, perto da estação 
de metro Jiantan; outros produtos são oferecidos perto de 
Yangming Plaza. Outro destino famoso é o Linjiang Street 
Night Market - também conhecido como Tonghua Street Ni-

ght Market – que, apesar da sua localização perto da torre 
Taipei 101, é menos frequentado por turistas. Todos os mer-
cados são menos lotados e turísticos durante a semana, do 
que aos fins de semana.
Faça um jantar leve (ou nenhum) antes de visitar um merca-
do noturno para que tenha espaço para provar as delícias da 
comida de rua taiwanesa. Experimente panquecas de cebo-
linha, bolinhos fritos na frigideira e linguiças grelhadas, que 
são de uma variedade impressionante. O tofu fedorento faz 
jus ao seu nome, mas frito e servido com molho de alho, é 
delicioso. Ou, então, que tal engolir macarrão com uma va-
riedade de molhos. 

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

Convenção de Taipei

H
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MÉXICO
Apesar dos avanços económicos nas últi-
mas décadas, a Baja Califórnia ocupa a 25.ª 
posição entre os 31 estados do México em 
qualidade de habitação. Em fevereiro, uma 
delegação do Rotary Club de Parksville AM, 
British Columbia, fez a sua sexta visita anual 
ao Vale de San Quintín, em Baja. Desde 
2014, o clube construiu um jardim de in-
fância, um centro comunitário, um centro 
de treinos técnico de adultos, uma sala de 
aula de tecnologia do ensino secundário e 
três residências na área. Este ano, a equipa 
construiu duas casas de três quartos para 

famílias selecionadas pela organização sem 
fins lucrativos, parceira do clube, Live Diffe-
rent, sediada em Hamilton, Ontário.
O grupo de 18 rotários, amigos e interac-
tistas, liderado por um mestre carpinteiro, 
juntou-se a quatro trabalhadores locais para 
construir as casas em 10 dias. “Dividimo-
-nos em equipas com base em interesses e 
habilidades”, disse Jo Dunn, ex-presidente 
do clube Parksville AM. “Levou-nos muito 
tempo para ajudar os nossos alunos do In-
teract a aprender como usar o equipamento 
de construção.” O Distrito 5020 (partes da 
Colúmbia Britânica e do estado de Washing-

ton) doou 2.200 euros, que o clube igualou. 
O Mid Island Group, um braço de caridade 
de um grupo de Rotary Clubs na Ilha de 
Vancouver, British Columbia, também con-
tribuiu com fundos para o custo cerca de 
1.200 euros com materiais de construção.

ÍNDIA

MÉXICO

QUÉNIA

FRANÇA

 por Brad Webber
Pessoas de Ação pelo mundo

Na Costa,  42 metros é a 
profundidade máxima do 
Lago Okoboji Ocidental

EUA
A 12 de março, um calhambeque sem mo-
tor, líquidos e acessórios internos mergu-
lhou no gelo que cobria a baía de Smiths 
no lago oeste de Okoboji, no norte de Iowa. 
Um relógio no porta-luvas parou às 8h38, 
e o participante da rifa, que tinha o bilhete 
impresso com aquele horário ganhou um 
prémio em dinheiro de $ 1.000. “The car 
drop”, um evento anual realizado pelo Ro-
tary Club de Iowa Great Lakes (Spirit Lake), 
arrecadou cerca de 6000 euros este ano; 
apenas sete dos 720 bilhetes disponíveis 
foram vendidos.

“O carro, doado por uma empresa local 
de reboque, é colocado no gelo todos os 
anos assim que o lago congela”, com uma 
licença aprovada pelo departamento estatal 
de recursos naturais, diz Kathryn Fahy, só-
cia do clube e ex-governadora do Distrito 
5970. Os rendimentos financiaram projetos 
comunitários, incluindo um parque infantil 
e um acampamento YMCA. “Uma doação 
anual também é feita para o corpo de bom-
beiros e resgate local, que usa o resgate do 
carro como treinamento para resgates su-
baquáticos e no gelo”, diz ela.

USA
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1 em 8 mulheres 
francesas desenvolverão 
cancro de mama

600.000 é o número de motas comerciais registadas 
no Quénia em 2017

ÍNDIA
Depois da sua esposa desenvolver de-
generação macular em 2004, Ram Bedi, 
membro do Rotary Club de Slough, In-
glaterra, queria ajudar outras pessoas 
com deficiência visual. “A minha esposa 
e eu tínhamos viajado regularmente para 
a Índia para visitar parentes, e notei que 
a poeira e a poluição causavam muitos 
problemas oculares, incluindo cataratas, 
especialmente em vilas entre as pessoas 
mais pobres que não tinham meios para 
serem tratadas”, diz Ram Bedi. Em 2005, 

Bedi e os seus companheiros rotários de 
Slough iniciaram uma colaboração com o 
Rotary Club de Shahabad Markanda, lo-
calizado a cerca de 160 quilómetros ao 
norte de Delhi. Desde então, todos os 
anos, o clube Shahabad Markanda su-
pervisiona eventos anuais, usando o di-
nheiro arrecadado pelos rotários de Slou-
gh, para realizar operações às cataratas, 
gratuitamente. “Acho que restauramos a 
visão de mais de 2000 pessoas até ago-
ra”, diz Bedi, rotário desde 1974. O clube 
Shahabad Markanda recruta médicos vo-

luntários para realizar exames e cirurgias, 
mais de 100 das quais estavam planeadas 
para 2020. 

FRANÇA
Em reconhecimento ao Mês de Conscien-
cialização para o Cancro de Mama, o Ro-
taract Club de Lyon Ouest realizou uma 
exposição para arrecadação de fundos em 
outubro de 2019, com fotos de mulheres 
que sobreviveram à doença. Os rotaractis-
tas colaboraram com alunos das escolas de 
medicina e farmácia da Université Claude 
Bernard Lyon 1 e venderam cerca de 200 
bilhetes para beneficiar o Centre Léon 
Bérard, especializado em pesquisas sobre 
o cancro. O evento, apelidado de “Soirée 

Vénus” e realizado num centro de arte no 
distrito de Croix-Rousse de Lyon, informou 
os participantes sobre o tratamento e a ne-
cessidade de rastreios regulares. A França 
assiste a uma média de mais de 50.000 no-
vos casos de cancro de mama a cada ano.

QUÉNIA
Os boda-bodas do Quénia, os táxis 
em motas presentes em todo o país, 
transportam passageiros, mercadorias 
e alimentos, e permitem que muitos 
motoristas ganhem a vida. A crise provocada 
pela Covid-19 reduziu significativamente o 
tráfego de passageiros, a Cup of Uji - uma 
organização fundada em 2011 por Francis 
Otieno Amonde, agora membro do Rotaract 

Club de Thika – prontificou-se a ajudar. A 
sua campanha #BeNiceKE apoiou mais de 
500 famílias até agora, fornecendo-lhes 
um abastecimento para duas semanas de 
óleo de cozinha, açúcar, sabão, máscaras 
de algodão, farinha, feijão e arroz. As 
doações, provenientes de companheiros 
Rotaractistas e Rotários de Amonde, 
cobrem o custo de 20 euros por saco.
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Os nossos parceiros
Museu Nacional de Arte Antiga

×

   Rave Operática, obra que estreou a 5 de setembro

Até dia 11 de setembro, os jardins do 
Museu Nacional de Arte Antiga acolheu 
o Operafest de 2020. Com oito óperas 
em estreia, o evento contemplou, nas 
suas sessões, obras dos grandes clássi-
cos, à ópera de vanguarda, ao encontro 
de todos os públicos, com formatos va-
riados, apresentados maioritariamente 
ao ar livre, com a grande missão de pro-
jetar esta forma de arte total no futuro.

A MENSAGEM DO PRESIDENTE DE 
ROTARY INTERNATIONAL - HOLGER 
KNAACK
Revista Portugal Rotário – Mês de Agosto 
2020

Ao ler a mensagem do nosso Presidente, 
na página 3 da nossa revista Portugal 
Rotário, não resisti a escrever estas linhas 
sobre o seu conteúdo.
Já em Janeiro, ao ler a sua intervenção na 
Assembleia Internacional, de preparação 
de Governadores para 2020/2021, tinha 
ficado bem impressionado com a sua 
interpretação do que é o Rotary e porque 
é importante o Rotary.
Agora nesta mensagem começa por referir 
que há mudanças colossais, mas que há 
coisas que nunca mudam: os valores do 
Rotary – os valores do companheirismo, 
da integridade, da liderança, da diversidade 
e do serviço. Valores que aplicados em 
todos os aspectos da nossa vida, tendo 

presente a Prova Quadrupla, nos habilitam 
para liderar em todos os momentos.
Notei bem o que o Presidente escreveu 
– LIDERAR.
Liderar significa que somos nós que 
identificamos causas, que programamos 
acções, que mobilizamos parcerias, que 
transformamos vidas de forma duradoura. 
Este é o ponto que nos distingue de outras 
organizações semelhantes, ao afirmar-
nos como profissionais exemplares e 
disponíveis para servir, mas liderando, 
colocando as nossas competências ao 
serviço das causas.
Comungo desta visão de que é através da 
liderança de projectos, sem desvalorizar 
o que muitas vezes fazemos de ajudas 
humanitárias, que afirmamos os nossos 
princípios, que conseguimos crescer de 
forma sustentável, que deixamos a nossa 
“pegada” na comunidade.
Já quase a terminar a sua mensagem 
o Presidente escreve, e muito bem, o 
seguinte:

*Artigo escrito com as normas do acordo ortográfico 
anterior a 1990

Palavra aos Companheiros
 Joaquim Branco
 PGD D1970 (2018-2019)

O Museu Nacional de Arte Antiga tem 
a garantia do selo “Clean&Safe” do Tu-
rismo de Portugal, que reconhecem 
as instituições que cumprem as reco-
mendações da Direção-Geral da Saúde 
(DGS), para travar a contaminação dos 
espaços com a covid-19, uma garantia 
que pretende incentivar a retoma do 
setor do turismo a nível nacional e in-
ternacional.

“O que nunca mudou e não mudará 
no Rotary: as amizades, as inúmeras 
possibilidades de networking, a prática 
de valores éticos e o voluntariado”.
Aqui mais uma vez valoriza a nossa génese 
de grupo de profissionais ao referir o 
“networking”, sendo claro que para além 
de estarmos em Rotary para servir, tam-
bém é possível, e porque não desejável, 
criar relações profissionais, puras e éticas. 
Sempre beneficiei muito em ser Rotário, 
pelas amizades que construi, pelas relações 
profissionais que consegui, mas, sobre-
tudo, pelas oportunidades que tive em 
procurar recompensar a comunidade pelo 
que recebo, que esta organização única, o 
ROTARY, me proporciona ao servir.
Continuo a estar muito identificado com 
o nosso primeiro lema “Mais se beneficia 
quem melhor serve”!
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   Rave Operática, obra que estreou a 5 de setembro

O IRLA (Interact Rotaract Líderes e Amigos), organizado pelo 
representantes do Distrito 1960,  aconteceu no início de 
setembro e contou com participações de jovens dos dois 
Distritos portugueses (1960 e 1970).
Inicialmente pensado como um encontro de companhei-
rismo, um momento de partilha e convívio entre clubes e 
companheiros, fomentando o espírito de liderança de todos 
os jovens líderes participantes, o evento teve de se adaptar 
ao momento atual. Assim, passou de  acampamento de ve-
rão para um conjunto de formações distritais. Cada forma-
ção, metaforicamente, será uma chave que irá permitir Abrir 
Oportunidades no futuro. 
Nesta primeira formação distrital foram realizadas quatro 
sessões de temas atuais relevantes para o movimento. A 
primeira sessão foi proferida pela companheira Solange Fer-
nandes Falé, do Rotary Club da Portela e membro da Subco-
missão para The Rotary Foundation, com o tema formação 
sobre a Fundação, desde a sua criação, em 1917. Explicando 
de forma excecional o funcionamento, estratégias e ação da 
instituição a companheira Solange mostrou o papel que as 
novas gerações podem ter em The Rotary Foundation, in-
centivando doações e a utilização de fundos internacionais 
para a realização de projetos de impacto diferenciadores nas 
nossas comunidades. 
A segunda sessão teve como tema Protocolo, “tudo o que 
precisas de saber para organizar uma reunião oficial”, proferi-
da pela companheira Rita Simões, do Rotary Club de Lisboa, 
atual Diretora de Protocolo do Distrito de 1960.
A terceira sessão foi proferida por dois companheiros: Paulo 
Taveira de Sousa, do Rotary Club de Lisboa Estrela e presi-
dente da Comissão às Novas Gerações do Distrito de 1960; 
e Filipe Sousa, cofundador do Rotaract Club Universidade 

IRLA – Rotary é um mundo de 
oportunidades para os jovens
Por Rui Filipe Gil

do Porto, fundador da UP 
Rise Talent e atual sócio do 
Rotaract Club de Lisboa. 
A conferencia teve como 
tema “Associação Rota-
ract? Prós e Contras”.  O 
companheiro Paulo Tavei-
ra de Sousa falou sobre 
o processo “Elevate Rotaract”. Por de-
terminação do Conselho de Legislação de Rotary de 2019, 
durante a presidência de Barry Rassin, foram feitas revisões 
e alterações no Rotary Code of Policies para incluir Rotaract 
como membro de RI. Foi criado um grupo de trabalho, a “Ele-
vate Rotaract Task Force”, formada tanto por Rotaractistas 
e Rotários colocando em marcha a transição que começou 
em 2019 e terá como data prevista de fim a 1 de Julho de 
2022.  O companheiro Filipe mostrou a importância da afir-
mação do clube e marca Rotaract perante a comunidade e as 
estruturas de poder. Explicando os benefícios e deveres da 
criação de uma personalidade jurídica, sem fins lucrativos. 
Foi ainda possível ouvir o Governador do Distrito de 1960, 
Roberto Carvalho, na apresentação sobre a Fundação Rotá-
ria Portuguesa. De acordo com os regulamentos internos da 
Fundação Rotária Portuguesa, os clubes Rotaract e Interact 
estão habilitados a candidatar os seus projetos a verbas da 
fundação, podendo contar sempre com o apoio de um Ro-
tary Club. 
Falou-se ainda na possibilidade de realização de bolsas de 
estudo patrocinadas por Rotaract ou por mediação de uma 
empresa, pelo preenchimento de um formulário de Bolsa Pa-
trocinada. O investimento num jovem estudante irá no futu-
ro criar mais riqueza para a comunidade e país. 
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