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Mensagem do Presidente 
de Rotary International
Holger Knaack

Todos nós conhecemos o tremendo poder de Rotary 
para transformar as nossas comunidades e a nós mes-
mos. No entanto, em todas as comunidades, as pessoas 
foram deixadas de fora e não fizemos um esforço forte 
o suficiente para alcançá-las.
O Conselho Diretor do RI está em ação, para tornar 
Rotary mais recetivo e diversificado. Formamos uma 
task-force para promover a diversidade, igualdade e 
inclusão para ajudar os clubes a atrair novos sócios, 
independentemente de sexo, raça, religião, idade ou 
outros fatores. Isso ajudar-nos-á a acelerar a mudança 
que todos queremos e precisamos. A escolha de Jennifer 
E. Jones como presidente do Rotary em 2022-23 – a 
primeira mulher a liderar a nossa organização – é mais 
um passo nessa direção.
Ao nível de base, os clubes promovem a inclusão e a 
diversidade. Alia Ali – que atua no Conselho de Dire-
tores da Organização Multidistrital de Informação Big 
West Rotaract, Alumni e Past-Presidente do Rotaract 
Club de Surrey-Newton, British Columbia – expõe sua 
perspetiva.
“Ainda me lembro do alívio que senti como participante 
do RYLA há quatro anos. Finalmente encontrei o meu 
tipo de pessoas: aquelas que se importavam tanto 
quanto eu. Em todo o mundo, o Rotary tem o mesmo 
coração. Servimos as nossas comunidades e agimos onde 
outras pessoas se sentem paralisadas pelo tamanho e 
extensão de um problema.
Vamos continuar com esse espírito, especialmente 
quando a conversa é difícil. O racismo, o preconceito 
e a discriminação assumem formas diferentes, mas 
existem em todos os países, em todas as cidades e em 
todas as pessoas. Como podemos erradicá-lo?
Como consultora de diversidade, equidade e inclusão, 
ajudo as organizações a criarem uma cultura que as 
capacita e atrai a todos, usando o poder da empatia. 
Quando nos sentimos com os outros como se fossem 
nós mesmos, não podemos guardar preconceito nos 
nossos corações. Quando cada criança lembra o seu 

próprio filho, quando cada mulher ou homem lembra a 
sua mãe ou irmão, começará a ver o mundo de forma 
diferente.
Podemos aplicar a Prova Quádrupla pelas lentes da 
empatia. Estamos a construir a boa vontade e amizade 
com todos na nossa localidade, incluindo mulheres? As 
nossas ações são justas e benéficas para pessoas de 
todas as idades? Quem tem de fazer as escolhas que 
eu não tenho de fazer?
Fiz uma escolha dolorosa entre o Rotary e a minha 
religião quando uma convenção do Rotary foi realizada 
durante o Ramadão. Perguntei-me a mim própria: 
Quando perguntamos se isso é justo e benéfico para 
todos os envolvidos, isso não me incluiria como muçul-
mana? O congresso alguma vez seria realizado durante 
a Páscoa? Somente quando fazemos perguntas difíceis 
podemos começar o trabalho de criar um Rotary mais 
inclusivo e diverso.
Já conectamos tantas pessoas em todo o mundo. 
Imagine as possibilidades quando trouxermos ainda 
mais pessoas para o nosso meio. Esse é o futuro do 
Rotary que quero ver: um no qual sejamos imparáveis 
nos nossos serviços, implacáveis na nossa bondade e 
intencionais na mudança que queremos ver.”
O Rotary tem um coração grande o suficiente. Se 
abrirmos mais as nossas portas, poderemos encontrar 
muitas pessoas interessantes com novas vozes e novas 
perspetivas. Já temos uma variedade de clubes que 
oferecem diferentes estilos, culturas e oportunidades – 
e aqueles que não se sentem bem-vindos em nenhum 
clube em particular podem ser excelentes candidatos 
para novos clubes criados em modelos diferentes. É 
importante garantirmos que cada novo rotário se encaixe 
bem no seu clube. O Rotary Abre Oportunidades por 
meio da diversidade.
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Big West Rotaract
Organização Multidis-
trital de Informação
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O Rotary realiza anualmente, um Con-
selho de Resolução e, de três em 
três anos, um Conselho de Legisla-
ção (https://my.rotary.org/pt/learnin-
g-reference/about-rotary/councils). 
O Conselho de Resolução acontece 
em novembro de cada ano e os clu-
bes e Distritos devem apresentar 
as suas propostas até 30 de junho. 
O Conselho de Legislação realizar-se-á em 
abril de 2022, mas, até lá, todas as pro-
postas terão de ser previamente avaliadas 
em termos de legalidade e agrupadas por 
semelhança. Depois serão disponibiliza-
das, provavelmente nos finais do próximo 
ano, em 2021, para serem apreciadas 
pelos Distritos e para que quando eu for 
votar, o faça conhecendo a sensibilidade 
do nosso Distrito para cada uma delas. 

Decide-se sobre as propostas que incidam 
sobre os Estatutos de RI, o Regimento Interno 
de RI e os Estatutos Prescritos para o Clube. 
De acordo com as regras, as propostas terão 
de dar entrada até 31 de dezembro de 2020 
e terão de ser decididas em Conferência ou 
Assembleia Distrital, ou por votação postal. 
Para o período 2020-2023, no D1960 
o companheiro Afonso Malho é o 
representante do Distrito, tendo como 
suplente indicado o companheiro 
PDG José Matias Charneca Coelho. 
Em igual período, o companheiro PDG 
Joaquim Branco foi o escolhido para repre-
sentante do D1970, e o companheiro PDG 
Goes Madeira indicado como suplente. 
Desafiem os companheiros dos vossos 
clubes, participem ativamente no desen-
volvimento de Rotary. 

Conselho de Resolução 
e Conselho de Legislação

Rotary dedica o mês de dezembro à pre-
venção e tratamento de doenças, que se 
traduzem em miséria e sofrimento para 
milhões de pessoas no mundo. Rotary 
educa e equipa comunidades para ces-
sar a transmissão de doenças, realizando 
centenas de projetos em vários pontos do 
mundo. Entre as doenças que combatemos 
estão a pólio, a malária, a sida, o alzheimer, 
a esclerose múltipla, a diabetes e muitas 
outras.

Ao nível do tratamento, os Rotários tra-
balham em prol da divulgação de infor-
mação dos procedimentos e destacam a 
importância de exames auditivos, oftal-
mológicos e odontológicos periodicamente. 
Conheça alguns dos nossos projetos em 
https://www.rotary.org/pt/our-causes/
fighting-disease. 
Inspire-se e desenvolva projetos nesta área. 
Há inúmeras Oportunidades para Abrir.

Tema do mês de dezembro: 
Prevenção e tratamento 
de doenças
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“A natureza não faz nada em vão.” A 
frase é de Aristóteles, o filósofo grego, 
proferida algures entre os anos 384 e 
322 a.c.. A atualidade das suas pala-
vras mantém-se, embora a cegueira do 
Homem teime em não a querer ver. 
O planeta, a nossa casa comum, sofre 
com as consequências do mau uso que 
fazemos dos recursos que por ele nos 
são disponibilizados. Os alertas foram 
surgindo até que deixaram de ser alertas 
para se tornarem evidências e urgência 
em recuperar a única casa que temos.  
“A natureza não faz nada em vão.” Os 
glaciares derretem, espécies animais são 
extintas, numa ação da natureza em con-
sequência das nossas ações. Não é em 
vão que a natureza o faz, é por reação. 
Pela responsabilidade que tem no mundo, 
Rotary soube entender a natureza e 
implementou o Ambiente como nova área 
de enfoque para as atividades dos clubes. 
Uma área que foi abraçada de imediato. 
Exemplo disso é o que mostramos nesta 

edição da revista Portugal Rotário. Foram 
muitos os clubes – provavelmente nem 
todos estarão nestas páginas – que, 
dotados de pessoas de ação, inovaram, 
encontraram parceiros, dinamizaram ini-
ciativas e apelaram à consciencialização 
da importância de preservar a natureza. 
Sem descurar outras ações e o tema 
mensal (The Rotary Foundation), quise-
mos reunir, em reportagem, exemplos 
de ação, de vontade de servir e gerar 
mudanças (duradouras!) de mentalidades 
e comportamento no que ao ambiente 
diz respeito. E mudar continua a ser 
urgente. Façamo-lo por nós mesmos e 
pelos que amamos, a quem vamos deixar 
o planeta. Se cada um de nós agir com 
este propósito, seguramente estaremos 
a fazer a diferença. 
Rotary já está em ação; a roda dentada 
já está a girar, num movimento que, tal 
como a rotação da Terra, não pode parar. 
A natureza não faz nada em vão... Rotary 
também não!

Rotary não faz nada em vão

Editorial
Cláudia Oliveira

Receção da revista
Ao longo do último mês, foram repor-
tados à Direção da Associação Portugal 
Rotário, detentora desta publicação, atra-
sos na entrega da revista de setembro 
e outubro. As falhas, que não afetaram 
todos, estão relacionadas com o ato da 
expedição e serviço de entrega e foram 
sinalizadas para a devida retificação. 

Pedimos, por isso, desculpa aos com-
panheiros.
Qualquer nova falha que aconteça deve 
ser reportada à APR, pelo e-mail geral@
portugalrotario.pt. O mesmo e-mail deve 
ser usado para informar sobre eventuais 
alterações de morada ou dados dos com-
panheiros assinantes da revista.
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“Muitas vezes uma pequena oferta produz 
grandes efeitos.”

Seneca

Por fim tenhamos em mente que muitos 
projectos dos clubes são financiados e 
alavancados com a The Rotary Foun-
dation, sem esquecer as Bolsas para a 
Paz, formação profissional e bolsas de 
estudos.
Naturalmente que, entre os vários fun-
dos, há o destinado à Polio, cuja erra-
dicação continua a ser uma finalidade.
Temos, assim, de fazer um esforço de 
cada um mesmo com pequenas con-
tribuições mas com muito significado e 
impacto. 

#somosrotary  |  
#orotaryabreoportunidades

“Ao prestarmos diferentes serviços à comunidade, parece ser bastante apropriado aceitarmos 
doações que visem fazer o bem no mundo, seja para fins de beneficência, educacionais ou outros 
que apoiem o progresso comunitário, ou ainda para trabalhos de expansão.”

Arch C. Klumph

Roberto  
Carvalho
Distrito 1960

tem a palavra o Governador…

Caros Companheiros

O Rotary dedica, como temática do cor-
rente mês, a “The Rotary Foundation”, 
pelo que vamos, um pouco, recordar a 
mesma e o que, com a mesma, podemos 
fazer.
Recordo que Arch C. Klumph foi conhe-
cido por ser o “o pai” da The Rotary Fou-
ndation e cinco anos depois de se tornar 
rotário, Klumph foi eleito presidente do 
Rotary de 1916-17. Perto do final da 
sua gestão, na Convenção do Rotary 
de 1917 em Atlanta, EUA, o mesmo 
disse aos companheiros que o Rotary 
estava a entrar numa nova era que exigia 
métodos aprimorados para administrar a 
organização, os quais seriam usadas para 
cumprir os princípios que haviam sido 
estabelecidos até então. Assim sendo 
definiu seis pontos de acção, incluindo 
o estabelecimento de um fundo de dota-
ção, que mais tarde se tornaria a própria 
Fundação Rotária do Rotary International 
(“The Rotary Foundation”).
E foi assim a génese da mesma trans-
forma contribuições em projetos que 
mudam a vida de pessoas em todo o 

mundo, investindo, desde a sua criação, 
há mais de 100 anos, cerca de US$4 
bilhões em iniciativas sustentáveis e de 
grande impacto.
Mas como o dinheiro não cai do céu tem 
que vir de algum lado, e é o que ocorre 
com as doações, as mesmas, podem até 
ser de baixo montante e/ou periódicas, 
mas têm que ocorrer para os projectos 
serem realizados.
Relembro que com apenas US$0,60 
protege-se uma criança contra a pólio, 
por apenas US$50 torna-se possível 
fornecer água limpa, baixando o índice 
de doenças trazidas por água contami-
nada e por  US$500 pode financiar-se, 
por criança, uma campanha antibullyng, 
propiciando um ambiente mais saudável 
para as crianças, tendo aqui aplicação 
prática de um velho ditado português: 
“grão a grão enche a galinha o papo”, o 
que determina que euro a euro faculta 
à The Rotary Foundation ir financiando 
projectos em prol da comunidade, desde 
o combate à pobreza, passando, entre 
outras, pela paz, educação e saúde.
Do pouco faz-se muito, daí os apelos a 
que a Comissão Distrital dedicada à The 
Rotary Foundation tem feito.
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"…a nossa Fundação é hoje uma entidade respeitada que 
serve como referência mundial em serviços humanitários."

Sérgio 
Almeida
Distrito 1970

tem a palavra o Governador…

Queridos Companheiros,

Novembro é o mês da Rotary Founda-
tion. A ideia do Presidente de Rotary 
International, Arch Klumph, de abrir um 
fundo para “fazer o bem no mundo” deu 
origem em 1917 a Rotary Foundation. 
Graças à sua visão e dedicação, bem 
como generosidade extraordinária de 
rotários de todo o mundo, a nossa Fun-
dação é hoje uma entidade respeitada 
que serve como referência mundial em 
serviços humanitários.

Projetos e números 
(Dados até 30 de junho de 2019, em us 
dol) 

Pólio Plus
Desde 1988, os rotários e os seus par-
ceiros imunizaram mais de 2,5 mil mi-
lhões de crianças contra a pólio. Até 
junho de 2019, o Rotary tinha já con-
tribuído com 2 mil milhões de dólares 
para erradicação da doença. Falta agora 
eliminar a pólio nos últimos dois países 
onde o vírus ainda é endémico e garantir 
que não volte a aparecer. Em 2018/19, 
foram investidos 151,2 milhões de dóla-
res na luta contra a pólio.

Centros Rotary pela Paz
De uma forma continua, a Fundação 
financia cursos de mestrado e desen-
volvimento profissional em seis Centros 
Rotary. Desde 2002/03, 1.284 bolsistas 
foram formados nestes Centros e esta-
do a trabalhar em mais de 116 países. 
Em 2018/19, 94 bolsistas de 43 países 
iniciaram os seus estudos nos Centros 
Rotary, num investimento que totaliza a 
favor do programa 5 milhões de dólares. 

Subsídios Distritais
Estes subsídios financiam projetos e 
atividades de pequena dimensão e de 
curto prazo relacionados com a missão 
da Rotary Foundation. Em 2018/19, a 
Fundação aprovou 494 Subsídios Dis-
tritais no valor total de 26,3 milhões de 
dólares. 

Subsídios Globais
São subsídios que financiam projetos e 
atividades internacionais de grande di-
mensão que geram resultados mensurá-
veis e sustentáveis numa das seis áreas 
de enfoque do Rotary (a partir deste ano 
serão 7 áreas com o meio ambiente). As 
iniciativas incluem projetos humanitá-
rios, bolsas de estudos e equipas de for-
mação profissional. Em 2018/19, a The 

Rotary Foundation aprovou 1.403 Sub-
sídios Globais no total de 86,6 milhões 
de dólares.

A sua doação é imprescindível 
Temos uma fundação de grande trans-
parência e credibilidade (apenas 8% dos 
fundos são utilizados em despesas de 
funcionamento), obtendo consecutiva-
mente a pontuação máxima da Charity 
Navigator’s, uma entidade que avalia a 
nivel global as fundações.  

A Rotary Foundation necessita do nosso 
apoio, nesse sentido, incentivo todos os 
rotários do Distrito 1970 a:
·  Obter um reconhecimento de CON-
TRIBUINTE ESPECIAL se doar pelo 
menos 100 dólares 

·  Tornar-se num COMPANHEIRO PAUL 
HARRIS se doar 1.000 dólares;

Esta é altura de sermos solidários, apoiar 
a nossa Rotary Foundation é essencial 
para darmos continuidade a visão de 
Arch Klumph de criarmos projetos capa-
zes de provocar mudanças duradouras 
na vida das pessoas e das comunidades. 
Vamos fazer deste mundo um lugar me-
lhor!
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Jennifer Jones será presidente de Rotary International. 
Estava apenas pendente 
de uma formalidade, uma 
vez que não havia outro 
candidato, e ela foi cum-
prida a 1 de outubro, con-
firmando-se Jennifer Jones 
como Presidente Indicada 
de Rotary Internacional, 
para o ano Rotário de 
2022-2023.
Tal como escrevemos na 
nossa edição de setem-
bro, a sua nomeação é 
um momento histórico 
em Rotary já que, pela 

primeira vez desde a fundação do movimento, em 1905 (em 
115 anos de história), uma mulher é indicada para o mais alto 
cargo de Rotary International.
Jennifer é fundadora e presidente da premiada empresa Media 
Street Productions Inc. Doutorada em direito, já presidiu a 
direção 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 pri-
meira canadense a receber o Prémio de Pacificadora do Ano 
da Universidade Estadual Wayne.
Atual curadora da Fundação Rotária, Jennifer entrou no Rotary 
em 1997 e já serviu à organização como vice-presidente, 
diretora, moderadora da Assembleia Internacional, líder de 
formação, presidente de comissão e Governadora de Distrito, 
entre outras funções. 

Trabalho pela erradicação da pólio em 
África valeu distinção pela revista Time

Tunji Funsho, presidente da Comissão Nacional Pólio 
Plus da Nigéria, foi nomeado uma das 100 pessoas mais 
influentes do mundo pela revista Time pelo seu trabalho na 
erradicação da pólio selvagem em África, continente declarado 
livre da doença a 25 de agosto de 2020 pela Organização 
Mundial de Saúde. Os homenageados TIME100 deste ano 
foram anunciados a 22 de setembro, numa transmissão do 
canal de televisão ABC.
Tunji Funsho é o primeiro Rotário a receber esta homenagem 
por trabalhar pela erradicação da pólio.
Rotário há 35 anos, Funsho é membro do Rotary Club de 
Lekki, Nigéria, Past-Governador do Distrito 9110, e serve na 
Comissão Internacional Pólio Plus do Rotary. Funsho é cardio-
logista e membro do Royal College of Physicians of London. 
Mora em Lagos, Nigéria, com sua esposa Aisha.
“Estou honrado por ser reconhecido pela Time pelo meu 
contributo em garantir que nenhuma criança em África volte 
a ficar paralisada pela poliomielite selvagem, uma doença que 
chegou a incapacitar 75 mil crianças africanas todos os anos”, 
disse Funsho. “Erradicar o poliovírus selvagem em África foi 
um esforço de equipa que exigiu cooperação e dedicação de 
Governos, parceiros, rotários, centenas de milhares de profis-
sionais de saúde e inúmeros pais que optaram pela vacinação 
dos seus filhos contra a pólio”, lembrou o laureado.

Jennifer Jones 
confirmada 
como Presidente 
Indicada

Tunji Funsho é uma 
das 100 pessoas 
mais influentes no 
mundo
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Doações que transformam vidas

Nenhuma nação, instituição, empresa ou família estava 
preparada para o cenário que o vírus Sars-CoV-2 veio 

trazer. Não é fácil esquecer a angústia e o medo que tomaram 
conta do mundo. São os valores humanistas que nos permitem 
perseverar e acreditar que a vida terá mais luz do que sombras. 
O Rotary e The Rotary Foundation (TRF), seu braço financeiro, 
estão a atuar neste tempo de incertezas, mantendo o código de 
valores, rumando a um futuro promissor para as comunidades 
que servimos e para o Rotary. Estamos a fazer mais do que 
ficar em casa. Estamos a contribuir para a sobrevivência de 
milhares de empresas e famílias, relançando a nossa Organi-
zação e preparando-a para o futuro. 
As áreas de enfoque em Rotary estão mais atuais com a inclu-
são do ambiente. Sendo já contemplada na área dos recursos 
hídricos, saneamento e higiene, vai abranger o largo espectro 
de temas que ameaçam o nosso planeta, física, cultural e 
socialmente. Projetos de Subsídios Globais nesta nova área 
serão aceites a partir de julho de 2021, quando esperamos ter 
recuperado do desgaste no apoio inicial ao combate à covid-
19. E os projetos iniciados em 2019 e aprovados em 2020 
levarão, por exemplo, água limpa a milhares de pessoas em 
Cabo Verde e Moçambique, com o mérito adicional de ensinar 
as populações a utilizarem este recurso adequadamente, com 
benefícios duradouros e sustentáveis. 
Para manter o indispensável fluxo de projetos torna-se vital 
dotar a TRF de recursos no Fundo Mundial, o fundo que 
financia os projetos dos clubes, que ficou exaurido com o 
apoio ao combate à covid-19. Os dois Distritos portugueses 
receberam da TRF e da Fundação Rotária Portuguesa avulta-
dos recursos para o apoio às comunidades locais, através dos 
clubes, principalmente com a compra de materiais de proteção 
individual e de diagnóstico. As doações podem ser feitas de 
três formas: doação direta ao Fundo Mundial, doação ao Fundo 
Dotação e doação ao Fundo Anual de Programas. Na primeira 
hipótese os recursos ficarão no Fundo Mundial. Na segunda, 

The Rotary Foundation é o tema do mês de novembro. Importa conhecer a sua ação 
para valorizar “o braço financeiro” de Rotary na execução de projetos sociais*

“Lembra-te da tua humanidade e esquece o resto”*
* Bertrand Russel

os rendimentos do Fundo Dotação serão canalizados para o 
Fundo Mundial. E na terceira hipótese, 50% ficarão no Fundo 
Mundial e 50 % retornarão ao Distrito, ao final de três anos, 
para os Distritos apoiarem Subsídios Distritais e Globais. E 
não nos esqueçamos de doações para Erradicar a Pólio, pro-
grama cuja experiência, modelo de intervenção e até mesmo 
seus recursos humanos, estão a ser utilizados com êxito no 
combate a esta pandemia. É imperioso promover e aumentar 
as doações, dos Rotários, das instituições parceiras no servir 
ou empresas com as quais nos relacionamos. 
Cada um de nós deve ser um agente da mudança pelo exemplo: 
doar na medida das nossas possibilidades e inspirar outros 
amigos, instituições parceiras e empresas a fazerem o mesmo. 

Henrique Gomes de Almeida
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Projeto do Rotary Clube de Loures, apoiado por The Rotary 
Foundation (TRF), de equipar uma sala snoezelen nas insta-
lações de uma instituição local melhorou a qualidade de vida 
de 70 utentes.
Conhecedores das necessidades locais, o clube Rotário, em 
contacto com a Associação Projecto Jovem (APJ), instituição de 
créditos e trabalho reconhecido na comunidade, constatou a 
pertinência de equipar uma sala de terapias snoezelen (sala de 
estimulação multissensorial) nas instalações da associação, para 
apoio aos jovens portadores de deficiência motora e mental. 
O projeto foi elaborado ao longo de algum tempo e finalizado 
no ano Rotário de 2019/20 (mesmo tendo de lidar com os 
constrangimentos da pandemia de covid-19), tendo como 
beneficiários não só os utentes da instituição, mas também da 
comunidade em geral e a procura pelo usufruto destas terapias 
tem aumentado, reforçando o significado da ação do clube. Para 
além de todos os equipamentos de estimulação adequados, o 
Rotary Club de Loures também formou os técnicos que traba-
lham com estes equipamentos. Assim, foi fortalecido o sistema 
de saúde no segmento em foco, reforçando a capacidade dos 

The Rotary Foundation tornou  
possível sala snoezelen em Loures
por David Valente

colaboradores que no dia a dia, e em nome da instituição 
beneficiária, lidam e apoiam os utentes.
Concebido para ser implementado em seis meses, o projeto 
teve um valor global superior a 39 mil euros, com financiamento 
conseguido na TRF, no Fundo Distrital de Utilização Controlada 
(do D1960) e de outros parceiros.
Foi muito importante neste projeto, como nos anteriores do 
clube, as geminações com clubes de outros países. Neste caso, 
houve apoio do Rotary Clube Paris Châtillon et Val Bièvre, com o 
qual o Rotary Clube de Loures mantém uma relação de partilha 
regular. Houve, igualmente, apoio de o Distrito 4650, do Brasil, 
relação proporcionada pela Past-Governadora, companheira 
Ilda Braz. A resposta positiva de um clube australiano, chegou, 
infelizmente, já depois do projeto ter sido submetido.
O subsidio global é muito compensador para o reforço dos 
objetivos do movimento rotário, pois permite, ao mesmo 
tempo, responder às necessidades verificadas na comunidade, 
e também fazer companheirismo a nível internacional, aproxi-
mando distritos, clubes e pessoas, deixando a sensação de que 
o mundo é pequeno e que melhorá-lo está ao nosso alcance. 
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Ação Rotária em Portugal

CLUBES E COMPANHEIRISMO

}   O Rotary Club de Ponta Delgada (1) 
assinalou o seu 42.º aniversário (a 14 
de setembro) com uma marca distintiva: 
tornou-se um clube 100% Paul Harris. 
Na cerimónia de aniversário foram 
reconhecidos os oito companheiros 
com a distinção Paul Harris, perfazendo 
a totalidade de companheiros do clube 
reconhecidos com a distinção Paul 
Harris, distinção que a companheira 
presidente, Alda Sousa, dedicou à Past-
Governadora Ilda Braz. 

}   O Rotary Club de Alcobaça (2) aliou-se 
à iniciativa europeia “Roadpol-Safety 
Days”, que decorreu de 16 a 22 de 
setembro, em toda a Europa. Esta ini-
ciativa, apoiada pela Comissão Euro-
peia, visou alertar todos os países, 
entidades e pessoas para a urgência 
na tomada de consciência do quanto 
é importante reduzir o número de 
mortes e feridos no cenário rodoviário. 
O clube, na pessoa do seu presidente, 
assinou a Declaração de Compromisso 
para adotar estratégias que visem a 

promoção de uma mobilidade mais 
sustentável.

}  Num incentivo à criatividade, o Rotary 
Club de Santo Tirso lançou o con-
curso para a criação do logótipo para 
“Os caminhos de S. Rosendo”, desde 
S. Miguel do Couto, Santo Tirso e 
Celanova (Ourense, Espanha). Os tra-
balhos podem ser enviados até 26 de 
novembro. Mais informações estão 
disponíveis no Facebook do clube.

O Rotary Club Lisboa Internacional 
(francófono) (3) realizou um rally turís-
tico solidário, com 20 participantes, no 
mês de setembro, cujas receitas vão 
permitir ações sociais nos próximos 
meses. No mesmo evento acolheram 
um novo membro, Xavier Assemat-
-Tessandier. No mesmo mês o clube 
acolheu igualmente como companheiro 
Vincent Labedan, mas também confir-
mou o pianista Gérard de Botton como 
membro honorário.

PALESTRAS

}  O Rotary Club de Sintra analisou “A 
escola em tempos de covid-19”, com 
Nuno Cabanas, diretor do Agrupa-
mento de Escolas do Monte da Lua 
(Sintra).

}  “Educação Básica e Alfabetização” foi 
o tema da palestra do companheiro 
Past-Governador António Mendes, 
no Rotary Club de Algés. A sessão 
aconteceu em setembro, via Zoom.

1

2

3
}  “O Impacto da pandemia de covid-19 

no sistema educativo”, com a partici-
pação do reitor da Universidade de 
Aveiro, Paulo Jorge Ferreira, foi o tema 
da webinar do Rotary Club de Alber-
garia-a-Velha, de setembro.

}  O Rotary Club de Ponte de Lima pro-
moveu, no dia 21 de setembro, uma 
palestra, subordinada ao tema “Ensino 
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Presencial vs Ensino a Distância”, com 
a qual se assinalou o mês da Edu-
cação Básica e da Alfabetização. O 
orador foi Luís Fernandes, mestre em 
Desenvolvimento Curricular e Mestre 
em Administração Escolar, membro do 
Pedagogical Advisory Board da Teacher 
Academy na Comissão Europeia, Expert 
na European Digital Academy, Dire-
tor do Centro de Formação da Póvoa 
de Varzim e Vila do Conde, tendo já 
exercido funções no concelho, como 
diretor do Agrupamento de Escolas de 
Freixo (1997-2019) (4). 

}  Cristina Oliveira, Delegada Regional de 
Educação do Centro/Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares (DGEstE), 
falou sobre os enormes desafios impos-
tos às escolas e a toda a comunidade 
educativa em contexto de pandemia, 
numa iniciativa do Rotary Club da 
Figueira da Foz que teve transmissão 
em direto no Facebook do clube.

}  O Rotary Club Porto-Douro realizou, 
a 17 de setembro, uma reunião-pa-
lestra sobre as doenças neurodege-
nerativas, Parkinson e Alzheimer. O 
orador convidado foi Tiago Outeiro, 
professor catedrático na University 
Medical Center Goettingen, onde dirige 
o Department of NeuroDegeneration 
and Restorative Research. A reunião foi 
muito participada e teve a presença de 
companheiros de vários clubes.

}  “Medida do Tempo - Relógios de Sol” 
foi o mote para a reunião-palestra 
do Rotary Club Senhora da Hora, na 
modalidade on-line, com a interven-
ção do companheiro João Cadilhe, 
do Rotary Club de Leça da Palmeira. 
Estiveram presentes companheiros de 
diversos clubes nacionais (Senhora da 
Hora, Leça da Palmeira, Leça do Balio 
e Porto) e da América Latina (Rotary 
Club de Pucallpa, Sul do Peru). 

}  O Rotary Club Porto Aliados (5) organi-
zou a palestra “Implicações da covid-19 
na Saúde das Crianças e Jovens”, com 
Carlos Neto, professor catedrático da 
Faculdade de Motricidade Humana da 
Universidade de Lisboa, e Alexandre 
Homem Cristo, colunista, politólogo e 
autor do estudo “Escolas para o Século 
XXI”. Na sessão foram debatidas as 
consequências da pandemia na saúde 
física e mental das crianças e jovens, 
neste mês da Educação Básica e Alfa-
betização. 

}  No final de setembro, o Rotary Club 
de Lisboa Oeste realizou a conferência 
sobre o projeto comunitário “Rotas do 
Bairro” que procura dar resposta no 
âmbito da prevenção e intervenção de 
comportamentos de risco no Bairro do 
Rego/Santos, em Lisboa. Este projeto 
envolve crianças e jovens, bem como 
as suas famílias e outros elementos da 
comunidade. 

}  O Rotary Club de Algés promoveu, em 
setembro, palestras sobre o desenvol-
vimento económico e comunitário, com 
a intervenção do companheiro António 
Francisco Domingos, do Rotary Club 
de Setúbal, e sobre os Institutos Rotá-
rios europeus (Amsterdão) e brasileiro 
(Estado da Baía), com a exposição da 
companheira  PGD Mara Duarte. Esta 
última foi levada a cabo numa reunião 
conjunta com o Rotary Club de Car-
naxide e o Rotary Club de Oeiras.

}  No salão nobre da Câmara Munici-
pal local, o Rotary Club de Angra do 
Heroísmo (6) promoveu um debate 
com o tema “Tolerância , religião, comu-
nicação”, cujos oradores foram Faranaz 
Keshavjee e José Júlio Rocha.

} Numa ação conjunta, o Rotary Club de 
Monção e o Rotary Club de Valença 
promoveram, a 21 de outubro, a pales-

4

5

6

6
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tra “Coaching – uma ferramenta para a 
vida”, com Vítor Veiga e Cristina Sousa. 
As inscrições tiveram um custo de dois 
euros e reverteram para o fundo de 
combate à pólio.

}  “O Combate à pólio” foi o tema da 
reunião do Rotary Club Porto-Douro, 
a 22 de outubro, com a presença de 
Firmino Machado, médico especialista 
em saúde pública.

Sem título-1   1 15/06/20   09:46

7

8

9

EDUCAÇÃO

}  O Rotary Club de Vila do Conde (7) e 
o Rotary Club de Portalegre entrega-
ram o Prémio José Régio, no final de 
setembro. Anita dos Santos (Portalegre) 
e Sara Agostinho (Vila do Conde) foram 
as alunas distinguidas num evento que, 
pela primeira vez, não foi partilhado 
presencialmente, mas que aconteceu 
em simultâneos nas duas cidades. O 
Prémio José Régio, projeto comum 
aos dois clubes Rotários, foi instituído 
em 2001, ano do centenário do nas-
cimento do escritor, com o propósito 
de distinguir os dois melhores alunos 
de Português de cada concelho. Tem 
sido entregue, alternadamente, nas 
duas cidades. 

}  O Rotary Club de Vila Nova de Gaia 
(8) atribuiu os seus Prémios Escolares 
aos melhores estudantes do 12.º ano 
do concelho de Vila Nova de Gaia, com 
o patrocínio do GaiaShopping. Foram 
agraciados 14 estudantes. 

}  O Rotary Club de Seia (9) atribuiu, no 
final de setembro, um prémio ao melhor 
aluno finalista da Escola Secundária de 
Seia, Ana Rita Calheiros Figueiredo, 
tendo por base o seu aproveitamento 
escolar mas sobretudo o seu comporta-
mento baseado no pensamento Rotary: 
“Dar de si antes de pensar em si”. 

PU
B



P O R T U G A L  R O TÁ R I O   N O V E M B R O  2 0 2 014

} O Rotary Club de Amarante (10) 
através dos seus associados recolheu 
livros que fez entrega à Organização 
Não Governamental (ONG) “Mundo 

a Sorrir” – com quem o clube tem 
parceria há alguns anos - para que 
fossem enviados para a República da 
Guiné Bissau. 

SOLIDARIEDADE

}  Mesmo em tempo de pandemia e de 
maior dificuldade em financiar proje-
tos, o Rotary Club de Lisboa Centro 
(11) manteve o apoio, diariamente, ao 
Refeitório irmã Rosália Rendu, da obra 
Vicentina, das irmãs de São Vicente de 
Paulo, em Lisboa. Todos os dias são 
disponibilizadas cerca de 150 refeições 
a pessoas carenciadas.

}  O Rotary Club de Mafra (12) fez a 
entrega simbólica ao Rotary Club de 
Loures de 10 sacos, de 100 litros cada, 
com roupas e cobertores com destino 
à Associação Luís Pereira da Mota, de 
Loures.

 Foram igualmente enviados 23 sacos, 
de 100 litros de capacidade, com rou-
pas de verão e brinquedos, em trans-
porte gratuito, para o Rotary Club São 
Tomé Ossobo.

} O Rotary Clube de Lisboa Oeste (13), 
no âmbito da sua parceria com a Mater-
nidade Alfredo da Costa procedeu à 
entrega de uma “Câmara térmica” de 

medição da temperatura corporal e 
material de proteção individual (álcool 
gel, máscaras, luvas e batas cirúrgicas), 
visando contribuir para o aumento da 
segurança dos utentes e profissionais 
que lidam, naquela Instituição, com 
doentes, alguns dos quais de grupos 
considerados de risco. Para esta dádiva, 
o clube contou com a preciosa ajuda 
da Fundação Rotária Portuguesa.

}  O Rotary Club da Horta apoiou a 
secção da ilha do Faial da Cáritas, 
representada pelo seu presidente 
Padre Paulo Silva, com a entrega de 
bens alimentares. A solidariedade dos 
companheiros do clube foi obtida com 
o projeto “Jantar da Semana do Mar”.

}  A Universidade sénior do Rotary Club 
de Fafe uniu-se à iniciativa da Junta de 
Freguesia de S. Gens e ajudou a pintar 
o muro, junto ao Parque Geriátrico, 
com gravuras alusivas à história e 
tradições locais, embelezando o 
espaço.

11

12

O seu clube na Portugal Rotário
Os clubes Rotários portugueses são dinâmicos, criativos e atentos às necessidades das 
suas comunidades. Onde há um Rotário há ação a acontecer, nas mais diversas áreas de 
enfoque de Rotary. A revista Portugal Rotário convida a divulgar os projetos e iniciativas 
dos clubes para que, após o tratamento informativo adequado, eles possam ser divulgados 
nas nossas páginas. Cada Rotário e cada clube faz parte da roda dentada cujo movimento 
gera mudanças duradouras e sustentáveis na vida dos que são tocados por estes projetos.

Envie as suas sugestões para editor@portugalrotario.pt.

10

13
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Rotary assumiu o ambiente como uma das suas áreas de 
enfoque, ciente da urgência em preservar o planeta e as 

formas de vida que nele habitam. Os alertas ambientais vão-
-se sucedendo, seja pela voz de cientistas, de detentores de 
cargos políticos ou ativistas. De Greta Thunberg a António 
Guterres – que elegeu a emergência climática como “a bata-
lha das nossas vidas”, em entrevista à revista Time, em junho 
de 2019 –, passando pela presidente da Comissão Europeia, 
Ursula von der Leyen (que apontou como meta, até 2030, 
a redução de 55% de emissões poluentes), são inúmeras e 
diversificadas as vozes que clamam por mudanças.
Mais do que atender às vozes de alerta, Rotary decidiu agir, 
ao proclamar esta nova área de enfoque, perante as evidên-
cias dos factos na dimensão da superfície da Terra, nos even-
tos meteorológicos e na vida animal.
Em 2019, a Gronelândia perdeu 53200 milhões de tonela-
das de gelo (mais do dobro do que tinha perdido no início 
do milénio, em 2003). Já em agosto deste ano, um pedaço 
de gelo de dimensão superior à área de Paris separou-se da 
placa de gelo do Ártico.
Também este verão, na costa de Portugal e Espanha, foram 
registados ataques de orcas (vulgarmente apelidadas de 
baleias assassinas) que os cientistas julgam ter como causa 
o stresse provocado pelo risco de extinção da espécie. De 
facto, entre 2000 e 2013, a Terra perdeu dois milhões de 
km2 de ecossistemas intactos, com profundas implicações 
para a biodiversidade e nos serviços que estes ecossistemas 
proporcionam, como a regulamentação climática ou o forne-
cimento de água potável.
As mudanças urgem. Mas elas precisam de ação humana. “A 
proteção da natureza tem de ser feita com as comunidades 
locais”, afirmou, na edição de 1 de outubro da revista Visão, 
o biólogo João Campos-Silva, premiado pela National Geo-
graphic Society pelo seu trabalho na Amazónia.

Como gente de ação, os Rotários de Portugal estão a mo-
bilizar-se para esta causa. Em setembro, por ocasião do Dia 
Mundial da Limpeza Costeira, o Rotary Club de Lamego pro-
moveu uma ação de limpeza junto à Barragem do Varosa, na 
margem esquerda do Rio Balsemão, com dezenas de Rotá-
rios e voluntários. O Rotary Club de Viana do Castelo teve 
uma ação de sensibilização ambiental com a recolha de cerca 
de 150 quilos de lixo da ciclovia do Cabedelo.
Num outro formato, o Rotary Club Lisboa Belém e o Rotary 
Club do Porto, em dias distintos, numa palestra presencial e 

Sinal verde para a 
preservação ambiental

R E P O R T A G E M
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com transmissão em Zoom, receberam dois velejadores bel-
gas, Alien e Damien, que estão a viajar pelo Atlântico e fa-
laram sobre o problema dos plásticos no oceano. Já em ou-
tubro, o Rotary Club de Santarém promoveu uma palestra 
sobre “A sustentabilidade financeira e alterações climáticas”, 
com a participação do companheiro Luís Laginha e Sousa, e 
o Rotary Club de Peniche a conversa com Carlos Fulgêncio 
sobre “24 horas de realidade: contagem para o futuro”.
Nesta edição da Portugal Rotário destacamos algumas das 
muitas ações de clubes nacionais, que valeram uma reflexão 
sobre o ambiente.

Regata Solidária: velas ao vento 
por várias causa

O Rotary Club de Aveiro, em estreita parceria com o Rota-
ract Club de Aveiro, organizou, no final de setembro, a 6.ª 
“Regata de Vela Solidária”, um evento âncora do clube. Na 
edição de 2020, a regata vestiu-se de tons ainda mais azuis 
e associou-se à Fundação Oceano Azul para assinalar o Dia 
internacional de Limpeza Costeira.
Aveiro, cidade costeira, beneficia das mais-valias de uma la-
guna, a sua afamada ria, que é considerada a zona húmida 
mais importante a norte do Tejo, possuidora de uma notável 
biodiversidade, que faz dela uma ZPE (Zona de Proteção Es-

pecial), no âmbito da Diretiva Aves, e um SIC (Sítio de Impor-
tância Comunitário), no âmbito da Habitats. O lixo que chega 
à ria de Aveiro chegará ao mar onde representará um perigo 
para as inúmeras espécies marinhas.
A atividade de limpeza costeira foi feita durante 1h30, com 
três percursos (variando entre os 0,9 km, no mais curto, e os 
3,7 km, no mais longo) limitados a 10 participantes cada, o 
que levou a que as inscrições esgotassem em pouco tempo. 
Foram recolhidos 47 sacos de lixo, 28 garrafas com beatas e 
cerca de 100 máscaras, bem significativo da quantidade de 
resíduos que acabam no oceano.
No final da atividade a Veolia (empresa de gestão de resí-
duos), recolheu o lixo no local combinado e as beatas foram 
entregues à associação Bioliving, que fará chegar ao labora-
tório da Paisagem em Guimarães, que recicla as beatas na 
produção de tijolos.
O dia do Rotary Club de Aveiro, e a sua intervenção social, 
não se ficou por aqui. A “Regata Solidária” foi igualmente um 
sucesso. As receitas desta edição do evento cujo objetivo é 
promover o acesso de pessoas de mobilidade condiciona-
da à prática do remo, contribuíram para a aquisição de uma 
embarcação de remo adaptada para o Clube dos Galitos de 
Aveiro. Com dezenas de participantes  nas modalidades de 
vela adaptada, vela ligeira e vela de cruzeiro, a meteorologis-
ta Paula Leitão foi a figura pública convidada para se associar 
ao evento, que tem como embaixador, desde a 1.ª edição 
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(em 2015), o reputado velejador profissional Renato Conde.
A regata teve como parceiros da organização, a Associação 
Aveirense de Vela de Cruzeiro (AVELA) na organização do 
passeio de veleiro, a Academia de Vela do Sporting Clube 
de Aveiro na organização das regatas de vela ligeira e vela 
adaptada, a Universidade de Aveiro e a Câmara Municipal 
de Aveiro (regata integra os eventos da Estação Náutica de 
Aveiro). Teve ainda vários patrocinadores: a Grestel como pa-
trocinador no escalão Prata; Bresimar Automação, Civilria, 
Diatosta, Electrex, Extrusal, Newstamp, Óptica Nascimento, 
Porto de Aveiro, Truly Nolen, União de Freguesias da Glória 
e Vera Cruz no escalão Bronze; Cimave e Indasa no escalão 
de patrocínio Aço. 

(PR) O clima está a mudar. Quais os impactos que 
estamos a sentir, nomeadamente no nosso país? Há 
forma de revertermos essas mudanças?

(Paula Leitão) Quando falamos em mudança no clima, 
o referencial é o planeta e a escala superior à dezena 
de anos. No nosso país, entre o continente e o ocea-
no, entre os trópicos e as regiões frias, a variabilidade 
diária e interanual é a principal característica. Vivemos 
todos na mesma Terra e temos de ser mais generosos 
quando pensamos em clima. Temos de olhar para a re-
giões polares e ver os glaciares a desaparecer, temos 
de pensar nas gerações futuras, porque só há uma 
atmosfera. 

As alterações do clima estão profundamente ligadas 
à maneira o Homem atualmente vive e usa os recur-
sos naturais. Todos temos um papel a cumprir para 
reverter essas mudanças, no nosso dia a dia de cida-
dão consumidor, ao fazer as escolhas ambientalmente 
mais favoráveis, e no nosso papel de cidadão cons-
ciente da política local e nacional e das implicações na 
política internacional. 

(PR) A sociedade está consciente destas implicações?

(PL) Penso que a sociedade está cada vez mais cons-
ciente, e principalmente as gerações mais novas. 
Quando terminei o meu curso de Engenharia do Am-
biente, em 1987, as preocupações  ambientais eram 
exclusivas de um pequeno grupo, normalmente de 
pessoas com algum conhecimento em Ciência Na-
turais, não passavam para o grande público e muito 
dificilmente para os decisores. Ver a classe política a 
introduzir o tema no discurso, de uma forma cada vez 
mais natural e consequente, mostra como a socieda-
de não só está consciente como exige que a ação seja 
tomada. No entanto este é um tema profundamente 
complexo, com múltiplas facetas, interações e conse-
quências na economia e no modo de viver o dia a dia. 
Têm aparecido várias correntes de opinião, diferentes 
soluções para problemas concretos e não é fácil que 
cada indivíduo tenha conhecimentos que lhe permita 
tomar decisões conscientes, o que abre caminho para 
manipulação da opinião pública. Uma educação forte 
na área das Ciências da Natureza e da Filosofia seria 
um caminho para uma sociedade mais consciente do 
papel de cada um.

"Todos temos um papel a cumprir para reverter as mudanças"
A mudança climática, sob o prisma da meteorologista Paula Leitão
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Casa Comum: um desafio 
ao compromisso

Com a presença do Governador Roberto Carvalho, de com-
panheiros de 18 clubes do D1960, de Rotary, Rotaract e 
Interact, o Rotary Club de Almada promoveu uma sessão 
centrada no tema “O Compromisso pela Casa Comum e pela 
Ética do Cuidado”. A discussão, alicerçada na visão do pro-
fessor Paulo Mendes Pinto, abordou o papel de cada um na 
intervenção do cuidado e do comportamento do humano na 
preservação do meio.
O objetivo é pôr em causa os comportamentos éticos e so-
ciais das pessoas e sobre eles promover uma reflexão crítica 
e o diálogo intercultural e inter-religioso, que conduza a uma 
visão idiossincrática de uma cidadania comum orientada à 
defesa dos interesses de todos.
Alargando este conceito e sublevando-o ao nível da ecolo-
gia, não no sentido estrito do verde ou do animal, mas no 
sentido de que antes de tudo o que possa ser consequência 
das vivências e heranças culturais dos povos, há um deno-
minador comum que é o momento da Criação, o ato criador 
de toda a realidade, que deve ser respeitado por todos e 
aceite como um ecossistema de equilíbrios espirituais, sem 
estigmas religiosos.
É o conceito de “Casa Comum” onde a defesa dos interes-
ses de todos vai muito além da natureza, dos oceanos ou 
da poluição mas, sobretudo, focado na Ética do Cuidado, da 
atenção, do respeito que cada individuo deve promover em 
si e por si próprio, contribuindo individualmente para a dig-
nidade e a justiça enquanto elementos de equilíbrio comum.
Mais leitura poderá ser encontrada na Carta de Compromis-
so, assinada por representantes das diferentes religiões em 
Portugal, transcrita na coluna ao lado.

Compromisso pela Casa Comum 
e pela Ética do Cuidado*

“Sendo certo que as influências tradicionais nos mol-
dam o olhar e consequentemente o modo como vive-
mos, existe uma ligação fundamental entre o que faze-
mos e o que isso faz ao Planeta, ou seja, à “casa que é 
comum” que, longe de ser uma qualquer propriedade 
ou recurso de quem quer que seja, é acima de tudo 
a condição de possibilidade de existirmos, vivermos e 
aprendermos a cuidar.

Assim, e dada a interdependência fundamental da Vida, 
vislumbra-se a necessidade de uma revolução cultural, 
que transforme homem – velho, desatento e preten-
sioso – num sujeito ecológico que entende e experiên-
cia, o ethos como “morada” global.

Carecemos de uma sabedoria da “casa comum”, onde 
as realidades surgem tais como são, sendo a Ecologia 
esse mesmo “estar”.

Além do estudo de uma rede natural de vida e da revi-
são do lugar do homem na natureza, precisamos de (re)
encontrar o lugar da Natureza no humano.

É isto que significa “ser” humano: estar em relação e 
interdependência, ser no mundo e com o mundo.

Tradições religiosas diferentes abordam de forma di-
versa as mesmas preocupações perante alterações am-
bientais radicadas em práticas que contrariam os equi-
líbrios dos eco-sistemas.

Comprometemo-nos a tudo fazer para inverter estas 
práticas depredatórias, promovendo uma compreensão 
ecológica associada a valores éticos.

Sendo imperioso e urgente cultivarmos o sentido da 
sabedoria fraterna e da compaixão consciente, impli-
camo-nos na ultrapassagem de apegos redutores que 
produzem práticas egoístas.

Assumimos a vontade, perante nós mesmos e todo o 
coletivo, de juntar as nossas vozes para que TODOS e 
cada um, pessoal ou institucionalmente, cooperem pela 
paz radicada na compaixão por toda a vida planetária, 
de modo a que seja estabelecido um programa ecoló-
gico eficiente, pleno de impulso fraterno e sustentabili-
dade verdadeiramente integral.”

*documento assinado em junho de 2017, por várias 
personalidades nacionais, e que continua a trabalhar 
pela divulgação e promoção da preservação ambiental 
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Novas
Gerações

RotaGreen: jovens tomam 
a iniciativa
O projeto RotaGreen foi criado pelo Ro-
taract Club de Lisboa, desafiando os clu-
bes a diminuir a nossa pegada ecológica 
no planeta, promovendo ações de sensi-
bilização e limpeza dos ecossistemas.
Os Rotaract Clubs de Lisboa, Lisboa-
-Belém, Setúbal e os clubes Rotary de 
Lisboa-Olivais e Loures juntaram-se, no 
passado dia 26 de setembro, para a reali-
zação de uma limpeza na zona urbana de 
Telheiras e Alto da Faia, onde abundava o 
lixo doméstico. Foram recolhidos 12 sa-
cos de lixo em menos de cinco horas.
No Parque de Monsanto, o Rotaract Club 
de Lisboa contou com o apoio de volun-
tários que participaram ativamente na 
ação de limpeza, sendo possível encher 
três sacos de lixo. A inclusão das comu-
nidades locais nas atividades realizadas 
pelos clubes é da maior importância, per-
mite a divulgação do movimento para o 
público geral gerando maior impacto nas 
ações rotárias.
O Rotaract Club de Sintra recolheu cer-
ca de 20kg de lixo na Praia Grande. Esta 
ação foi realizada no âmbito do dia inter-
nacional da limpeza costeira e do Rota-
Green, com o apoio da Fundação Ocea-
no Azul. Foi uma excelente atividade de 
companheirismo contando com a presen-
ça do Rotary Club de Sintra, do Núcleo 
Rotário de Desenvolvimento Comunitá-
rio Sintra, amigos e familiares!

Também o Rotaract Club de Santarém 
aceitou o desafio, com o apoio do Rotary 
de Santarém e o NRDC, e limpou a zona 
envolvente da sede dos clubes. Sendo 
uma área movimentada encontrava-se 
suja: pelos lixos que se vão acumulando 
nos passeios e nos espaços verdes, “inun-
dada” de beatas de cigarro. Como resul-
tado final encheram-se cerca de 10 sacos 
de lixo!
O mesmo fizeram o Rotaract Club de Lis-
boa-Belém, Parede-Carcavelos e Rotary 
Club de Parede-Carcavelos limpando a 
orla costeira, no âmbito do dia internacio-
nal de limpeza costeira promovido pela 
Fundação Oceano Azul. Num momento 
de companheirismo, foram recolhidos 
cerca de 50kg de lixo.

O Rotary Club de Lisboa mostrou-se so-
lidário com a iniciativa do RotaGreen, e 
realizou uma limpeza na aldeia de Soutelo 
em Macinhata do Vouga.

Testemunho de Joana Toco – “No dia 
internacional de limpeza costeira, tive a 
oportunidade de estar com uma equipa 
fantástica a apanhar objetos não biode-
gradáveis no Guincho. Como entrei no 
Rotaract de Lisboa durante o confina-
mento, esta foi a primeira iniciativa do 
clube na qual tive a oportunidade de 
participar presencialmente. Amei!! Quan-
do estava presa em casa, restrita a todo 
o contato social, sentia-me impotente. 
Queria ajudar/agir e não podia. Enquanto 
médicos/enfermeiros/auxiliares/polícias 

estavam na linha da frente, eu estava 
em casa, no meu conforto. Depois desta 
experiência, não existe nada mais gratifi-
cante do que ajudar o ambiente e a so-
ciedade, e ainda por cima, com o apoio 
de uma equipa unida, que apesar do frio, 
não desanimou e ficou até ao fim. Espero 
que mais atividades deste género sejam 
feitas. Obrigada a todos os companheiros 
para tornarem esta experiência possível e 
tão magnífica.”

Entrega de Material Escolar
No início das aulas em Portugal, o grupo 
de jovens do Interact Club de Castelo 
Branco, promoveu a realização de ações 
de ajuda à sua comunidade local, ofere-
cendo material escolar à Casa da Infân-
cia e Juventude e à Casa de Acolhimento 
Residencial de Jovens de Castelo Branco.
 
Guiados pelas Estrelas
O Interact Club de Tavira organizou uma 
Gala Solidária, os fundos angariados re-
verteram para a composição de “kits de 
higiene” e uma caixa de luvas para a Casa 
do Povo da Luz de Tavira. Esta doação 
vem no sentido de garantir as medidas 
de segurança no combate à pandemia. 
Renato Rodrigos, do ITC Tavira, vinca que 
“devemos lembrar-nos que hoje somos 
jovens, mas amanhã seremos menos jo-
vens e depois ainda menos. Assim, temos 
que garantir o mínimo de qualidade de 
vida a quem, quando foi jovem como nós, 
ajudou a construir o mundo em que vi-
vemos e agora precisa do nosso carinho 
e apoio”.
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Mudar hábitos da população, recolher 
amostras de plástico e encarar as dificul-
dades como oportunidades, desafiando-
-se a si próprios, são os principais lemas 
destes aventureiros, que ao longo de 
toda a viagem implementarão a mudança 
pelo Atlântico.
Desta forma, irão, essencialmente, alertar 
para a necessidade de sensibilizar toda a 
comunidade global para a problemática 
da poluição de plástico nos oceanos, 
através das redes sociais, de workshops 
e de reuniões. Além disso, ao longo de 
toda a jornada, estes jovens vão desen-
volver ações em escolas, com o intuito 
de incrementar, cada vez mais vez cedo, 
a educação ambiental.
Durante a expedição, estes ativistas am-
bientais irão recolher amostras de resí-
duos de plástico, que mais tarde serão 
transmitidas pelo Ocean Eye, ao depar-
tamento GRID do Programa das Nações 

Unidas para o Ambiente, de modo a in-
formar sobre a poluição de plástico no 
Atlântico.

O testemunho de Damien e Alien
Desenvolver esforços humanitários, por 
todo o mundo, descobrindo novas cultu-
ras, pessoas e realidades é também uma 
meta para estes jovens. Desta feita, as 
Comissões InterPaíses (CIPs) e o Rotary 
Club do Porto acolheram esta iniciativa, 
como forma de envolver pessoas e im-
plementar a mudança.
Quando confrontados com a situação 
atual dos oceanos, Damien e Alien de-
monstraram que 90% das espécies mari-
nhas que vivem nos oceanos, muitas ve-
zes, confundem o plástico com comida. 
70% do ar que respiramos é produzido 
pelos oceanos, fazendo deles o pulmão 
do planeta, sendo urgente a necessidade 
de mudar hábitos inerentes ao dia-a-dia 

SEA THE PLASTIC: no combate à 
poluição de lixo no Atlântico

Com o objetivo de reduzir, significativamente, a poluição de lixo marinho no oceano Atlântico, 
dois jovens velejadores belgas desenvolveram o projeto Sea The Plastic. A expedição, que procu-
ra combater os impactos desastrosos da poluição no planeta, passou agora por Portugal e estes 
ativistas ambientais partilharam a sua experiência e deixaram o seu testemunho numa inicia-
tiva desenvolvida pelas CIPs e pelo Rotary Club do Porto. Seguiram para Lisboa, onde foram 
recebidos pelo Rotary Club Lisboa-Belém. A viagem terminou na Madeira, na Ilha do Funchal.

Por Isabel Martins
 

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.

Relações
Interpaíses

da população. Um saco de plástico é 
usado, apenas, para 20 minutos. No en-
tanto, pode levar até 450 anos para se 
decompor. Estes são alguns dos cenários 
alarmantes apontados como de urgente 
resolução para um futuro mais sustentá-
vel.
Estes aventureiros já passaram pela Bél-
gica, pelo Reino Unido, por França, por 
Espanha e agora também por Portugal, 
alargando a rota pelas ilhas. Este proje-
to vai estender-se pelas Canárias, pelas 
Bermudas, regressando, por fim, ao país 
de origem, a Bélgica. 
Esta iniciativa além de implementar mu-
danças duradouras, por todo o mundo, 
permite a envolvência de pessoas, pro-
movendo o compromisso global, a paz, 
o companheirismo e, essencialmente, 
resolver um dos problemas ambientais 
mais graves do planeta: o plástico.
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No início da década de 1870, um génio trabalhou inces-
santemente no seu laboratório, movido por uma visão de 
melhorar a vida por meio da tecnologia. Depois de muitas 
tentativas fracassadas, em 1880, Thomas Edison tinha aper-
feiçoado uma nova lâmpada que poderia ser produzida em 
grande escala.
Quando alguém lhe disse ele tinha tentado e falhado 10 mil 
vezes antes de ter sucesso, ele respondeu que tinha sim-
plesmente encontrado 10 mil maneiras de não funcionar!
Assim como Edison, The Rotary Foundation é impulsionada 
pela visão de um mundo melhor. E nós também permane-
cemos determinados e criativos em face dos contratempos.
No início deste ano, as nossas atividades vitais de imuniza-
ção contra a poliomielite tiveram que ser temporariamente 
interrompidas para garantir que o programa de erradicação 
da pólio não contribuísse para a pandemia de covid-19. As-
sim, também nós nos adaptamos: a infraestrutura de comba-
te à pólio que o Rotary ajudou a construir foi alistada para 
ajudar na resposta à covid-19 em muitos países vulneráveis, 
como tínhamos feito antes durante surtos de ébola, febre 
amarela e gripe das aves.
Felizmente, retomamos as atividades de imunização contra a 
poliomielite em julho, tendo primeiro tomado todas as pre-
cauções para proteger os trabalhadores da linha de frente e 
as comunidades.
Durante esses dias desafiantes, o nosso objetivo – chegar às 
pessoas em perigo – não se manteve no formato que era ha-
bitual. A maneira como preparamos e entregamos projetos e 
a metodologia que usamos precisou de mudar. E a maneira 
como comunicamos o que fazemos também deve mudar.

O sucesso do nosso modelo de subsídios globais é incon-
fundível. No ano inicial, em 2013-14, a Fundação concedeu 
868 subsídios no valor de mais de 40 milhões de euros. Em 
2019-20, o número de subsídios aprovados aumentou para 
1350, no valor de cerca de 90 milhões de euros. Embora 
o número de subsídios tenha aumentado em 55,5% e o fi-
nanciamento em 123%, as contribuições correspondentes 
ao Fundo Anual mostraram apenas um aumento de 5%, e 
isso é preocupante.
Para alcançar aqueles que precisam de nós, para espalhar o 
amor que a nossa Fundação traz, precisamos enfrentar este 
desafio e trabalhar juntos para atender às nossas necessida-
des de financiamento.
Madre Teresa disse, uma vez, que se queremos que uma 
mensagem de amor seja ouvida, ela deve ser enviada. Para 
manter uma lâmpada acesa, temos de lhe continuar a colocar 
azeite.
The Rotary Foundation oferece a melhor oportunidade que 
conheço para investirmos num futuro melhor para as comu-
nidades de todo o mundo. A sua generosidade, hoje e ao 
longo deste ano, é o azeite que mantém as nossas doações a 
brilhar, alcançando aqueles que mais precisam de nós.

Presidente do Conselho de Curadores da Fundação

Invista no futuro através da Fundação

The Rotary Foundation
Mensagem do chair 

K.R. Ravindran

Ilustração de Luke Wilson
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Convenção 
de Taipei
Em Roma sê romano

Os taiwaneses orgulham-se da sua hospitalidade e simpa-
tia. Quando estiver em Taipei para a Convenção do Rotary 
International, de 12 a 16 de junho, poderá receber convites 
para socializar com Rotários locais. Para causar uma boa im-
pressão e evitar ofender involuntariamente, aqui estão algu-
mas dicas de etiqueta que deve manter em mente.
Embora apertar as mãos se tenha tornado um hábito nos 
negócios em Taiwan, pode também adotar a saudação mais 
tradicional, uma leve inclinação da cabeça. A troca de cartões 
de visita é uma prática muito comum e existe um protoco-
lo específico para isso: certifique-se que apresenta o cartão 
com as duas mãos. Ao receber um cartão de alguém, não 
basta colocá-lo no bolso; segure-o, também, com as duas 
mãos e reserve um momento para lê-lo. Ao fazê-lo, estará a 
dar à pessoa e ao cartão dela toda a sua atenção.
A comida é tão importante na cultura taiwanesa que uma 
saudação comum é “Chi bao le ma?” que significa “Já comeu?” 
Como cortesia, o seu anfitrião pode colocar comida no seu 
prato, para que experimente. O mesmo princípio que lhe foi 
ensinado quando era criança deve aplicar-se: Coma o que 
lhe é oferecido. 
Os taiwaneses também valorizam a troca de brindes. Um 
brinde tradicional é feito segurando o seu copo com as duas 
mãos. Após o convite para beber, levante o copo e, olhos nos 
olhos, bebem juntos. Se alguém se aproximar com um copo 
na mão e disser: “Ganbei!” ou “Hodala!” isso é o equivalente 
a dizer “Saúde!” Aí deverá retribuir e beber do seu copo. Se 
preferir não beber álcool, é perfeitamente aceitável brindar 
com um refrigerante ou chá. Os seus anfitriões querem que 
se sinta bem-vindo. 

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

Templos sagrados, arranha-céus perfuradores 
de nuvens, refúgios nas montanhas, comida in-
comparável e uma vida noturna deslumbrante: 
bem-vindo à capital dinâmica de Taiwan, sede 
da Convenção Internacional do Rotary de 2021

por Susie L. Ma
fotografias de An Rong Xu

Emergiu das brumas do oceano há cerca de 500 anos, uma exu-
berante ilha asiática coberta por florestas verdes e pontuada 
por altas montanhas. Não importa que tenha uma civilização e 
uma cultura com séculos de idade. Para os marinheiros portu-
gueses que exploravam mares desconhecidos, era algo inteira-
mente novo e parecia um paraíso. Estes marinheiros deram-lhe 
um nome que prontamente começou a aparecer nos mapas dos 
navegadores: a Ilha Formosa.
O nome ficou, apesar da ilha Formosa, a cerca de 160 quilóme-
tros a leste da costa da China, ser hoje conhecida como Taiwan. 
É também considerado um dos Quatro Tigres Asiáticos, um 
quarteto de economias do Extremo Oriente que emergiu no 
final do século XX e continua a expandir-se no XXI. Para Taiwan, 
a sede e símbolo desse crescimento milagroso é a sua capital, 
Taipei, uma cidade que resplandece 24 horas por dia, sete dias 
por semana, com uma vitalidade inextinguível - tornando-se 
um cenário perfeito para a Convenção Rotary Internacional de 
2021, cujo tema é Sinta a Energia.
Este é um momento muito esperado para os Rotários de Taiwan, 
que fundaram o seu primeiro clube, o Rotary Club de Taipei, em 
1948. Setenta e dois anos depois, Taiwan tem quase 900 clu-
bes e cerca de 35.000 Rotários. Os seus 12 Distritos servirão 
como anfitriões da convenção de 2021, de 12 a 16 de junho. 
“Os Rotários taiwaneses estão a preparar-se para realizar esta 
convenção há cinco anos”, disse Kenneth M. Schuppert Jr., o 
presidente da convenção. “Eles têm muito orgulho e pretendem 
fazer da convenção uma janela para a sua cidade e para o seu 
país.”
Sócio do Rotary Club de Decatur, Alabama, Schuppert serviu 
como assessor do Past-Presidente do RI Gary C.K. Huang, sócio 
do Rotary Club de Taipei desde 1976. Schuppert e a sua esposa, 
Lynn, membro do clube Decatur, que serviu como assessor da 
esposa de Huang, Corinna, visitaram Taipei várias vezes. Eles 
estão ansiosos para voltar. “A cidade de Taipei é tão interessan-
te”, diz Schuppert. “Existem inúmeros edifícios modernos, que 
se misturam com belos templos antigos”. Schuppert exalta a 
vibração da cidade (referindo-se os animados mercados notur-
nos), a sua limpeza e suas muitas maravilhas naturais, dos seus 

Taipei em alta

por Hank Sartin
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“parques de bolso” (pequenos parques públicos) e os trilhos nas 
montanhas circundantes.
Schuppert também elogia a comida. Mesmo a refeição mais 
simples é uma ocasião especial – um momento para amigos, 
antigos e novos, desfrutarem da companhia uns dos outros e 
da cozinha variada da ilha. Schuppert dá alguns conselhos aos 
Rotários que são convidados a jantar como convidados de um 
anfitrião de Taiwan. “Não deixe o prato vazio, a menos que real-
mente queira mais”, diz ele. “Quando pensa que a refeição aca-
bou, provavelmente não acabou. Mais virá.”
Schuppert também elogia a simpatia do povo taiwanês e reco-
menda que os visitantes da convenção de 2021 confiem nos 
Rotários locais para apresentá-los às maravilhas de Taipei. Nas 
páginas a seguir, verá que fizemos exatamente isso. Reunimos 
dicas de quase uma dúzia de Rotários e Rotaractistas que co-
nhecem bem a cidade. O nosso passeio começa com um des-
tino imperdível que também estava perto do topo da lista de 
Schuppert: o metro.

Utilize o Metro - MRT
Em qualquer cidade nova que visitamos, a primeira tarefa do 
visitante é descobrir a melhor forma de se deslocar. Em Taipei, 
a resposta a essa pergunta é através do Sistema de Transportes 
Rápido -  Mass Rapid Transit System. Conforme explica a rotária 
e rotaractista Julie Chu, o MRT é mais do que apenas um meio 
de ir de um ponto a outro do mapa.

Chu nasceu em Taipei, mas passou a maior parte de sua juven-
tude a viver no estrangeiro. Quando voltou, com 25 anos, ela 
pouco sabia sobre a sua cidade natal. “Tive de explorar Taipei 
como uma estrangeira”, explica Chu. “Eu falava a língua, mas 
muitas das coisas eram estranhas para mim. O MRT foi a forma 
que encontrei para voltar a conhecer a minha cidade natal.” Via-
jou pelo MRT para diferentes bairros étnicos, como Little Ma-
nila; percorreu a linha até ao oceano e viajou na direção oposta 
até às montanhas. Foi até ao final da Linha Vermelha, onde o 
rio Tamsui se abre para o mar, para que pudesse ver o pôr do 
sol, ouvir música ao vivo e caminhar ao longo da costa. Este 
sistema de transportes permitiu-lhe ainda visitar a Gôndola de 
Maokong, o teleférico que apanhou até às casas de chá e plan-
tações na vila de Maokong. Os metros passam no subsolo, no 
centro da cidade, mas alguns deles viajam acima do solo fora do 
centro da cidade, dando a Chu a oportunidade de se familiari-
zar, novamente, com o interior de Taiwan.
Chu também gostou do MRT por razões mais práticas. As esta-
ções têm zonas de espera especiais para mulheres que viajam 
à noite, e essas áreas têm segurança extra. O sistema também 
atende passageiros com necessidades especiais: Quando Chu 
viajava com um Rotário que estava com uma perna partida, o 
MRT ofereceu uma escolta especial para o ajudar. Como Chu e 
Schuppert referem, a marca registada do MRT é a sua limpeza. 
Não é permitido comer ou beber nas estações ou nos metros. 
Até mesmo as casas de banho são impecáveis. Chu dá uma óti-
ma dica: por vezes dirige-se às estações MRT para usar as casas 

O sistema de Metro de Taipei é fácil de navegar e oferece serviços especiais para pessoas com deficiência e para mulheres que viajam à noite.
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de banho, e o funcionário da estação, muitas vezes, deixa-a en-
trar de graça, se ela referir que só irá fazer isso. 
O MRT é de fácil circulação, com mapas disponíveis em inglês 
e help desks em cada estação com funcionários que falam in-
glês. Os metros são frequentes e pontuais. Os participantes da 
convenção receberão um passe grátis para viajar nos metros 
como parte do pacote da convenção, tornando mais simples e 
conveniente chegar ao Taipei Nangang Exhibition Center, a casa 
da convenção de Taipei, que tem sua própria estação MRT.

Use o elevador
Uma atração que literalmente não pode perder é o Taipei 101, 
o arranha-céus que domina o horizonte da cidade. Com o nome 
dos seus 101 andares, foi o prédio mais alto do mundo de 2004 
até ser ultrapassado pelo Burj Khalifa, no Dubai, que foi concluí-
do em 2009. Com 508 metros de altura, impõe-se sobre o resto 
da cidade – e quase todos os Rotários, com os quais tive opor-
tunidade de falar, referiram que esta é uma atração imperdível.
Alguns dizem que a torre se parece com um pagode, enquanto 
outros acham que se parece mais com um talo de bambu. Taiwan 
é propensa a terramotos e tufões, por esse motivo o Taipei 
101 foi projetado para resistir a um terramoto de magnitude 
9.0 e possui um enorme amortecedor tipo pêndulo de massa 
afinado de 728 toneladas, em forma de bola de ouro que ajuda 
a estabilizar o prédio em ventos fortes. (O amortecedor é visível 
do 87.º ao 92.º andar.)
A viagem de elevador do quinto ao 89.º andar leva apenas 37 
segundos. Há um observatório interno no 89.º e um ao ar livre 
no 91.º. No ano passado, a direção do edifício abriu ao público 
o 101.º andar, anteriormente reservado para VIPs; a entrada na 
plataforma de observação externa exige o uso de um arnês de 
segurança. Os bilhetes para o observatório são vendidos on-
line ou na torre por cerca de 17 euros.
Antes ou depois de visitar o último andar, pare nos andares in-
feriores para fazer compras nas lojas sofisticadas ou comer algo 
(Din Tai Fung, a lendária casa de bolinhos de massa de Taipei, 
tem um posto aqui; o seu restaurante original e menor está em 
funcionamento na Estrada Xinyi). Se preferir a refeição com vis-
ta, também há restaurantes nos andares 85 e 86.

Faça uma caminhada 
Embora uma viagem até ao topo do Taipei 101 seja a melhor 
maneira de ter uma vista de 360º graus da cidade, o Rotário 
Vickie Tso gosta de observar o horizonte do topo da Elephant 
Mountain (paragem 101no MRT), especialmente à noite. A su-
bida ao topo da Montanha do Elefante envolve 600 degraus 
íngremes mas firmes.
Taiwan é uma ilha montanhosa e fazer caminhadas é um passa-
tempo popular entre os habitantes locais. Tso também recomen-
da o Parque Nacional de Yangmingshan, na ponta norte da ilha, 
facilmente acessível de autocarro, táxi ou carro. O parque tem 
inúmeros trilhos para caminhadas, cascatas, prados de lírios, flo-

restas densas e planícies verdes cheias de vacas. Tso aconselha 
planear uma paragem para uma refeição ou lanche enquanto 
estiver em Yangmingshan; há cafés e restaurantes dentro e ao 
redor do parque, alguns com vista panorâmica da cidade.
O Rotário Koji Fukuhara prefere escalar uma montanha menor 
chamada Guanyinshan, cujo cume pode ser alcançado em cerca 
de uma hora ou menos. No final de uma caminhada rigorosa, 
Fukuhara tem a sua recompensa num dos restaurantes próxi-
mos da montanha, com uma refeição de frango de caçarola. 
Trata-se de um prato popular em Taiwan, que tem este nome 
porque frangos inteiros são regados e depois assados em caça-
rolas de barro, uma vez para cozinhar o frango e depois nova-
mente numa temperatura mais alta para estalar a pele. “É muito 
suculento e salgado”, diz Fukuhara, “come-se com acompanha-
mentos, sopa e cerveja”.

Dê um mergulho
As fontes termais de enxofre em Taipei são populares entre os 
turistas, mas para os habitantes locais, são um estilo de vida. 
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“Alguns dos meus amigos gostam de ir todos os dias, pela ma-
nhã ou à noite”, disse Tony Chang, Past-Governador do Distrito 
3500 (que desde então se dividiu nos Distritos 3501 e 3502). 
“É uma atividade social.”
A temperatura das fontes termais variam entre os 35º e os 46º. 
Chang explica que existem fontes para todas as preferências e 
orçamentos, desde banhos públicos que são baratos ou gratui-
tos até luxuosos spas. Algumas instalações oferecem banho ao 
ar livre, enquanto outras oferecem piscinas cobertas. Pode opta  
por um all-in com calção ou fato de banho ou, simplesmente, 
apenas molhar os pés na água morna.
Em Taipei, entre as mais conhecidas atrações estão as fontes 
termais de Beitou e as nascentes dentro e ao redor de Yangmin-
gshan, que abrigam vulcões ativos e adormecidos. Os favoritos 
de Chang estão a cerca de uma hora de Taipei, em Jiaoxi: “É 
uma pequena cidade perto da costa leste”, diz ele. “Onde pode 
mergulhar em fontes termais ao ar livre, nos resorts e hotéis e 
onde estará cercado por montanhas e florestas e poderá ver o 
oceano. É muito bonito.”

Conheça uma cultura com 7000 anos
“Temos tantos lugares para ir em Taipei”, disse Catherine Hsieh, 
esposa de Yen-Shen Hsieh, Past-Governador do Distrito 3480 
(que desde então se dividiu nos distritos 3481 e 3482). “Tem a 
praia, as montanhas  – mas o Museu do Palácio Nacional é um 
tesouro.”
O museu contém cerca de 700 mil artefactos chineses que da-
tam de 5000 a.C. Com tantas coisas para ver, Hsieh – membro 
e ex-presidente da associação de docentes do museu – reco-
menda começar com a coleção de jade, que inclui esculturas 
delicadas de animais, estatuetas, vasos e joias. A sua peça mais 
famosa, e indiscutivelmente o item mais valorizado no museu, 
é uma representação inestimável de uma cabeça de bok choy, 
esculpida numa única peça de jade verde e branco e conhecida 
como repolho de jade. (Numa cidade famosa pela sua comida, 
não é surpresa que outra peça popular na coleção do museu 
seja uma representação de barriga de porco assada esculpida 
em jaspe. É chamada de Pedra em Forma de Carne.)
A renovada coleção de bronze do museu inclui um conjunto 
de sinos já no século XIII a.C. e vasos inscritos para comemorar 
ações militares, casamentos e concessões de terras já no século 
IX a.C. Poderá, ainda, ver os Baús do Tesouro do Imperador, 
uma coleção de itens para uso exclusivo e entretenimento da 
família imperial e da corte; inclui uma esfera oca de marfim ela-
boradamente esculpida com outras esferas esculpidas no seu 
interior.
O museu também contém pinturas, caligrafia e roupas, além de 
belas cerâmicas de celadon e Ding. Hsieh recomenda dedicar 
três horas para ver as principais atrações.
 

Seja turista
Embora os nossos Rotários e guias tenham destacado destinos 
inesperados, eles não negligenciaram alguns dos locais mais co-
nhecidos de Taipei. O Past-Governador do Distrito 3450, Eric 
Chin, que mora em Hong Kong, mas visita Taiwan com frequên-
cia, recomenda uma visita ao Templo Lungshan. Numa cidade 
repleta de templos, ele diz: “este é especial”. Fundado em 1738, 
é um dos templos mais antigos de Taipei e reconhece várias di-
vindades populares e três sistemas de crenças: Taoísmo, Budis-
mo e Confucionismo. No pátio, as pessoas atiram pedaços de 
madeira, em forma de meia-lua vermelha, enquanto procuram 
prever o seu futuro.
Paul Kuo, Past-Governador do Distrito 3522, recomenda não 
perder o Zoológico de Taipei, especialmente se levar os seus 
filhos para a convenção. O seu local favorito é a área de ani-
mais Formosan, que apresenta animais indígenas de Taiwan. Um 
deles, o urso preto Formosan, é um símbolo de orgulho para 
os taiwaneses. Do zoológico, apanhe a gôndola para Maokong, 
onde poderá desfrutar de vistas panorâmicas e descansar, com 
a cidade aos seus pés.
Pauline Leung, secretária-geral do Comité Organizador Anfitrião 
para a convenção de 2021, recomenda dar um passeio pela 

As temperaturas das fontes 
termais podem chegar a 

46º e as instalações variam 
de casas de banho baratas 

a spas luxuosos. 
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Dihua Street, um distrito 
comercial histórico repleto 
de mercados, casas de chá, 
galerias de arte e arquitetura 
tradicional. O Templo Xiahai 
Chenghuang (Deus da Cida-
de) abriga mais de 600 está-
tuas de divindades chinesas.
Vickie Tso recomenda as 
ciclovias ao longo dos rios 
Tamsui e Keelung. Alugar 
uma bicicleta é fácil: encon-
trará quiosques para alugar 
bicicletas no Taipei Bike Sha-
ring System, informalmente 
conhecido como YouBike, próximo às estações MRT, atrações 
turísticas noutros lugares da cidade. Cartões de crédito são 
aceites e o aluguer de uma bicicleta custa apenas 30 cêntimos 
por 30 minutos.
Em muitos aspetos, uma bicicleta é o meio de transporte ideal 
para explorar Taipei e os seus arredores. Ao pedalar por esta 
cidade vibrante e pela sua paisagem verdejante, verá por si mes-
mo a razão pela qual aqueles marinheiros portugueses maravi-
lhados apelidaram esta aparição inesperada no Mar do Sul da 
China de Ilha Formosa. Depois de cinco dias - ou mais - em 
Taipei, sentindo a energia da Convenção do Rotary e da cidade, 
pode até pensar num novo nome para esta ilha paradisíaca: Ilha 
Voltar em Breve.

Um passeio gastronómico por Taipei
Mercados noturnos: Barulhentos, enérgicos e divertidos, os 
mercados noturnos de Taipei são um banquete para os olhos e 
ouvidos, bem como para o estômago. Embora a comida seja a 
principal atração, os mercados também vendem roupas, sapa-
tos, lembranças e brinquedos, além de oferecer entretenimen-
to. Os mercados abrem às 16h e permanecem abertos até 01h. 
Os mais recomendados pelos nossos guias turísticos do Rotary 
foram os de Shilin e Raohe. 
A comida é informal e servida em pequenas porções, mas isso 
não significa que não seja de primeira: muitos vendedores nos 
mercados noturnos de Taipei foram reconhecidos pelo Guia Mi-
chelin de 2020. As filas podem ser longas nas barracas mais po-
pulares, mas elas certamente terão a melhor comida. Algumas 
bancas têm mesas e bancos para os clientes, mas a maioria das 
pessoas come enquanto caminha pelo mercado (ou leva para 
comer em casa). Os dumplings, noodles e pães serão familiares 
para os estrangeiros, assim como algumas frituras e espetinhos 
— embora muitas vezes com um toque taiwanês, como coste-
letas de frango frito e espetinhos de bolinhos de leite. Experi-
mente os pães brancos cozidos no vapor recheados com barriga 
de porco chamados gua bao; as panquecas de cebolinha que 
também podem ser usadas em sanduíches com ovo ou carne; 
e os pães recheados com bife de pimenta. Há sumos de frutas 

frescas; leite de mamão e 
outras misturas cremosas; 
e, claro, chás efervescen-
tes de todos os sabores 
recheados com bolas de 
tapioca. Para sobremesa, 
procure por mochi, um 
bolo de arroz doce que é 
servido cozido ou grelhado 
e às vezes com gelo pica-
do.
A comida de mercado pre-
dileta de Paul Kuo é ome-
lete de ostra, que é uma 
panqueca crocante de ovo 

cheia de ostras e coberta com molho agridoce. A Rotária e Rota-
ractista Elyse (Yi-Chun) Lin recomenda o tofu mal cheiroso, uma 
coalhada de feijão fermentada com um cheiro forte venerada 
pelos taiwaneses. Outro prato exclusivo do mercado noturno 
muito requisitado pelos habitantes da ilhas é o bolo de sangue 
de porco. Trata-se de espetinhos de bolinhos de arroz e sangue 
de porco, mergulhados em um caldo de soja de porco e enro-
lado em farinha de amendoim com coentro. Lin descreve sua 
iguaria favorita como um deleite borrachudo e salgado.

Dumplings: Em Taipei, os dumplings estão por toda parte. Para 
comer o melhor de todos, o Past-Governador do Distrito 3500 
Hong Shue Chen e sua esposa, Rita, que também é Rotária, 
recomendam o Din Tai Fung (há várias filiais em Taipei, mas não 
se surpreenda se houver fila. Verifique os tempos de espera em 
dintaifung.com.tw /eng). O restaurante é famoso por seu xiao 
long bao, ou dumplings de sopa, que quando mordidos soltam 
um caldo saboroso. A carne de porco é o recheio mais comum 
do xiao long bao, mas o Din Tai Fung oferece outras variações, 
como porco com caranguejo ou abóbora verde e camarão. O 
menú oferece outros tipos de dumplings, pot stickers e wontons, 
junto com pãezinhos cozidos no vapor, noodles, sopas, pratos 
feitos com arroz, vegetais e até sobremesa, como xiao long bao 
recheado com pasta de feijão vermelho doce ou chocolate. “Se 
vier a Taipei e não for ao Din Tai Fung”, diz Pauline Leung, “não 
terá conhecido a cidade.”

Hot pot: Compartilhar comida em Taiwan é um evento social e 
uma das melhores maneiras de fazer isso é com hot pot — geral-
mente servido como um rodízio com centenas de opções. Tudo 
começa com uma panela de caldo que fica a ferver em fogarei-
ros na própria mesa. Legumes, carnes em fatias finas, frutos do 
mar, noodles, tofu e dumplings chegam em pratos separados. 
Todos fazem as suas seleções e as cozinham no caldo, criando 
uma sopa saborosa. Come-se direto da panela, mergulhando os 
ingredientes cozidos em uma variedade de guarnições, como 
molho de soja, molho picante, molho de amendoim, óleo de 
gergelim, molho barbecue, coentros e alho. Muitos taiwaneses 
gostam de adicionar ovo cru. Alguns restaurantes oferecem pa-

Compartilhar uma hot pot é uma aventura gastronómica e ótima maneira de 
fazer novos amigos. 
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PERSONALIDADES  
DE TAIPEI

Cinco dos nossos guias turísticos

Koji Fukuhara
Secretário do Rotary Club de Tai-
pei Typhoon para 2020-21, Koji é 
secretário da Associação de Boa 
Vontade do Rotary de Taiwan-Ja-
pão.

Yen-Shen Hsieh
Depois de mais de 40 anos no 
ramo de eletrónicos, Yen-Shen é 
conhecido por muitos dos seus 
amigos Rotários como “PDG Elec-
tronics”.

Paul Kuo
Past-Governador de Pauil adora 
as omeletes de ostra encontradas 
nos mercados noturnos de Tai-
pei. “As ostras são muito frescas, 
e com molho agridoce não existe 
nada melhor.”

Pauline Leung
Ex-co-presidente da Câmara Ame-
ricana de Comércio no Comité de 
Viagens e Turismo de Taipei, Pauli-
ne espera que a convenção atraia 
o maior número de visitantes a 
Taiwan para um único evento.

Elyse (Yi-Chun) Lin
Além de Rotária e Rotaractista, 
Elyse também é um dos dois Ro-
taractistas que fazem recomenda-
ções ao Conselho Diretor do RI.

nelas individuais, enquanto outros servem numa grande pane-
la compartilhada, muitas vezes dividida ao meio, com um lado 
para caldo picante e o outro para um mais suave. Há um toque 
todo especial em se compartilhar uma hot pot. “Mesmo não nos 
conhecendo antes, depois de dividirmos uma hot pot nos torna-
mos amigos”, explica a esposa de Paul Kuo, Cecília.

Pequeno-almoço: O pequeno-almoço taiwanês pode ser tanto 
uma refeição à mesa com arroz cozido no vapor e sopa quente 
como café com pãozinho de padaria. “A nossa comida tem mui-
tas influências de diferentes regiões chinesas, até mesmo no 
pequeno-almoço”, diz Julie Chu. “Temos pãezinhos ou donuts 
da parte norte da China e arroz e mingau do sul.” A culinária 
matinal também mostra a influência do Ocidente. É possível 
encontrar macarrão com molho de pimenta-do-reino ou até 
mesmo hambúrguer no cardápio de alguns restaurantes. O pe-
queno-almoço favorito da Julie é dan bing, um crepe com uma 
fina camada de ovo que é servido enrolado.  “Pode encontrar 
em qualquer lugar e a qualquer hora. É rápido e pode adicionar 
coberturas como atum, presunto e legumes.” Outro dos seus fa-
voritos é o pão de cebolinha assado, com a cebolinha misturada 
na massa ou polvilhada por cima. Termine o pequeno-almoço 
com uma chávena de chá com leite levemente doce, servido 
quente ou frio. O chá com leite foi a base para os primeiros chás 
efervescentes, originários de Taiwan.

Praças de alimentação: Isso mesmo! Praças de alimentação de 
lojas de departamentos em Taipei são ótimas opções para en-
contrar boas comidas. Há alimentos embalados, refeições quen-
tes e sobremesas. Pauline recomenda ir para o Distrito de Xinyi, 
que tem vários shoppings sofisticados com excelentes praças 
de alimentação, inclusive uma na Taipei 101. Visite também a 
Sogo, uma rede de lojas populares em Taiwan (as praças de ali-
mentação ficam no nível inferior). Na loja Sogo do distrito de 
Daan em Taipei, pode saborear uma tigela de ramen, comer dim 
sum chinês, engordar com bolos sofisticados ou simplesmente 
parar para um pão e café ou chá numa padaria. 

Comida na loja de conveniência: A Rotaractista Vickie Tso, uma 
confeiteira treinada em França e formada pelo International 
Culinary Center na cidade de Nova York, é uma grande fã das 
lojas de conveniência de Taiwan. Ela costuma ir ao 7-Eleven 
para comprar selos postais ou bilhetes para espetáculos, enviar 
e receber pacotes e pagar a conta de luz. No entando, segundo 
ela, também é um ótimo lugar para comprar o pequeno-almo-
ço, almoço ou apenas um lanche. Vicklie gosta dos saborosos 
ovos de chá embebidos numa mistura de molho de soja. Um 
dos favoritos da infância é ramen seco quebrado em pedaços, 
temperado com um pacote de temperos e comido cru, como 
chips crocantes. Para o pequeno-almoço, costuma escolher fan 
tuan — um pãozinho de arroz recheado com rabanete e legumes 
em conserva, ovo e carne de porco — e mi jiang, um leite de 
arroz com sabor de amendoim.
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ESTADOS UNIDOS
O Texas acolhe cerca de 110 mil membros 
ativos das forças armadas dos EUA, bem 
como muitos veteranos. Membros do Ro-
tary Club de Georgetown, a norte da ca-
pital, Austin, temiam que esses militares 
não estivessem a receber os tributos que 
mereciam no Dia dos Veteranos. Assim, em 
2017, o clube preparou o seu Campo de 
Honra, decorando uma pista de atletismo 
com bandeiras dos EUA, de 45 centímetros 
por 91 centímetros, durante a semana de 
11 de novembro. “Isto reconhece os mais 
de 34 mil veteranos no nosso estado, jun-
tamente com as duas bases militares loca-

lizadas a 40 minutos do nosso clube, bem 
como os primeiros socorros”, disse Jeanne 
Cox, presidente do projeto.
No ano passado, o clube implementou 
mais de 1500 bandeiras e construiu uma 
plataforma de observação de 5 metros de 
altura, com vista para as filas de bandeiras 
esvoaçantes. A celebração também incluiu 
um desfile com a participação de várias or-
ganizações locais, uma salva de 21 tiros e o 
disparo de canhões. Ao longo da semana, 
cerca de 1200 alunos do sétimo e oitavo 
anos participaram em programas educati-
vos no campo, com a ajuda do museu de 

história do estado de Williamson, diz Cox. 
Em 2019, o projeto gerou mais de 36 mil 
euros – o dinheiro foi arrecadado por meio 
do patrocínio de bandeiras individuais – 
para cinco organizações veteranas e de pri-
meiros socorros.

FILIPINAS

NICARÁGUA

UGANDA

INGLATERRA

 por Brad Webber

Pessoas de Ação pelo mundo

800 mil nicaraguenses não 
têm acesso a fontes de água 
tratada

USA

NICARÁGUA
Em La Vainilla, uma aldeia com 300 pessoas 
no sul da Nicarágua, a água potável foi con-
taminada pela erosão do solo e escoamento 
agrícola. O custo da medicação estava além 
das possibilidades da comunidade.
Os habitantes reuniram-se com um repre-
sentante da Self-Help International, uma 
organização sem fins lucrativos que pro-
move a autossuficiência para combater a 
fome e a pobreza. A Self-Help, com sede 
em Waverly, Iowa, já fazia parceria com o 
Rotary Club de Waverly em projetos hídri-
cos na Nicarágua, e La Vainilla tornou-se o 
foco dos seus esforços conjuntos. Em junho 
de 2019, os quase 12 mil euros angariados 

pelo clube, Distrito 5970, e de um doador 
individual do Rotary Club de Charles City, 
Iowa, financiaram 11 sistemas de cloração 
em La Vainilla e sete comunidades vizinhas.
Os sistemas fornecem água potável para 
quase duas mil pessoas, assim como para 
três grandes quintas. “Os membros da co-
munidade relatam que se sentem mais sau-
dáveis, e os professores relatam um aumen-
to constante na frequência às aulas”, disse 
Nora Tobin, bolsista do Rotary em 2011-12 
e diretora executiva da Self-Help Interna-
tional. Nora destaca, ainda, que a formação 
que os residentes locais receberam na ma-
nutenção dos sistemas de água será fun-

damental para o 
sucesso da ini-
ciativa a longo 
prazo.
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418 milhões de euros é o valor do mercado global de 
bicicletas estáticas, em 2018

INGLATERRA
Pequeno, mas vibrante, o Rotary Club de 
Louth é um grupo em constante movimento. 
Em conjunto com o Lions clube local, os 32 
sócios organizam uma fogueira na cidade e 
fogo-de-artifício todos os meses de novem-
bro, têm um quiosque no mercado de Natal, 
transportam idosos para almoços festivos, 
reciclam árvores de Natal, promovem a sen-
sibilização sobre a demência e a hipertensão 
e ajudam na dinamização de um evento des-
portivo distrital para pessoas com deficiência.
Ainda assim, o clube procurava fazer mais. 
“Queríamos apresentar uma nova atividade 
de angariação de fundos”, diz o membro Alan 
Curtis, “algo relacionado ao ciclismo, algo 
bastante popular no Reino Unido”. O clube 

surgiu com um evento de ciclismo diferente, 
usando bicicletas estáticas. O evento atraiu 
cerca de 100 pilotos a um centro de fitness 
local no dia 1 de março, antes do bloqueio 
nacional da covid-19. “Cada participante pa-
gou para se sentar e pedalar por uma hora no 
estúdio de bicicletas, que foi aprimorado com 
luzes de discoteca e muita música motivacio-
nal”, diz Curtis. O evento arrecadou cerca de 
2200 euros para fornecer quinze computa-
dores portáteis a uma escola local.

UGANDA
Rita Tinka, ex-selecionadora nacional femini-
na de críquete de Uganda, gostava de parti-
lhar as notícias do jogo nas redes sociais com 
os seus colegas do Rotary Club de Kampala 
South. Contudo, a certa altura, percebeu que 
os Rotários não distinguiam o lugar do lan-
çador e do recetor. “Isso fez-me pensar em 
diferentes formas de apresentar o críquete 
aos membros”, diz Tinka.
Tinka teve a ideia de uma parceria com o ór-

gão regulador nacional deste desporto. “Eles 
disponibilizaram o campo de críquete e os 
equipamentos” para os treinos dos Rotários, 
diz ela. Os jogadores da seleção nacional 
trouxeram o mérito das celebridades quan-
do se juntaram aos exercícios, e a emoção 
foi mútua: 2 dos atletas dos onze primeiros, 
ou titulares da seleção nacional – Charles 
Waiswa e Deus Muhumuza – ingressaram no 
Rotary Club.

FILIPINAS
A 12 de janeiro, poucas horas após a erupção 
do vulcão Taal, a cerca de 40 quilómetros do 
sul da sua cidade, os líderes do Rotaract Club 
de San Pedro Oeste já estavam on-line para 
anunciar que estavam a organizar uma anga-
riação de fundos e mercadorias para ajudar 
alguns dos milhares de pessoas que seriam 
deslocadas pelo desastre. “A partilha de in-
formação nas redes sociais alcançou 52 mil 
pessoas e a campanha também foi destaque 
nos principais sites de notícias das Filipinas”, 
disse Bhea Santiago, presidente do clube na 
época. Três dias depois, em cooperação com 
o Rotaract Club de Taal-Lemery, os sócios do 
clube entregaram sacos ecológicos contendo 
água potável, comida pronta, kits de higiene, 
remédios, roupas, roupas de cama e outras 

necessidades. Foi a primeira de cinco viagens 
que os Rotaractistas fariam à região afetada.
“Vinte e três dos nossos membros trabalha-
ram na angariação de doações, coleta, emba-
lamento e distribuição”, mesmo enfrentando 
riscos para a saúde por causa das cinzas e 
do fumo, diz Santiago. Em conjunto com mais 
30 voluntários, Rotary Clubs e Rotaract Clubs 
parceiros, o grupo acumulou cerca de 952 
horas de trabalho ininterrupto numa dúzia de 
centros de evacuação em três províncias. Os 
Rotários providenciaram transporte e espaço 
de escritório para os esforços de coleta que 
envolveram 13 Rotaract Clubs, de três Dis-
tritos, e arrecadaram mais de 1800 euros em 
dinheiro e 4900 euros em materiais. 
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*O autor escreve com as normas do acordo ortográfico 
anterior a 1990

Política?
Artur Lopes Cardoso
(PGD. 1988-89, D. 197) | Rotary Club de Vila Nova de Gaia

Apraz-me sobremaneira reconhecer que tem au-
mentado a qualidade da nossa Revista Regional 
e sob múltiplos aspectos: conteúdos, apresenta-
ção gráfica, paginação, diversidade e oportuni-
dade temáticas. A nossa esforçada Editora Com-
pª. Cláudia é, sem sombra de dúvida (e para já...), 
uma auspiciosa revelação.
Proclamo-o tocado, sobretudo, pelo que analisei 
na sua edição de Setembro passado: uma exce-
lente capa bem a propósito e de gosto acima da 
média e, particularmente, a entrevista por ela 
feita ao Ministro da Educação. Era o que o mês 
em questão aconselhava tendo em vista o seu 
tema rotário. Mas… parece ter havido quem se 
sentisse… incomodado!...
Quais falsas “virgens ofendidas”, terá havido uns 
quantos “botas-de-elástico”, tipo “brigada do 
reumático”, que terão exprimido a sua “incomo-
didade” por se tratar … de política, vejam só!!! 
Como se discutir política no Rotary fosse o aná-
tema, o tabu. Isto quando, analisada a história 
e os princípios fundeiros do nosso Movimento 
(que porventura bem mal conhecem) tudo apon-
ta justamente para bem diferente entendimento.
Na página 2897 do “Dicionário da Língua Portu-
guesa Contemporânea”, editado pela Academia 
das Ciências de Lisboa, vem explicado que PO-
LÍTICA é a “arte de governar a cidade”, a “arte ou 
ciência de governar um Estado”, o “conjunto de 
assuntos relativos ao Estado” ou a “orientação 
ou conjunto de directrizes que regem a actuação 
de uma pessoa ou entidade” (sic).
Na sua mais que reconhecida sabedoria, o gran-
de Aristóteles (384-328 aC) já no seu glorioso 
tempo ensinava: O objecto principal da política é 
criar a amizade entre membros da cidade.
Ora, em 1912 foi definido o Objectivo do Ro-
tary, e ele enforma assim ainda nos nossos dias: 
a consecução de um clima mundial de boa-von-
tade e da Paz no mundo, através do companhei-
rismo e da observância de altos padrões de ética, 
seja na vida pessoal, seja no exercício da profis-
são. Ora, sendo assim, como sem dúvida que é, 
como rejeitar que se deva falar e discutir política 
nas reuniões rotárias?! Sim: a verdadeira política?
Por alguma razão se chegou, no progresso rotá-

rio, à definição das Avenidas de Serviço, assim 
como à formulação das denominadas “áreas 
de enfoque” prioritárias. Designadamente es-
tas têm, no seu tratamento, ínsita, a política tal 
como ela é correctamente definida.
Depois, veja-se que uma das “pedras-de-toque” 
do Rotary é o sistema das classificações que, 
como se sabe, impõe limitações a nível de repre-
sentação no quadro social dos Clubes. Ora, du-
rante vários anos, essas limitações não existiram, 
nas regras rotárias, com relação às profissões 
de serviço diplomático, religião e jornalismo, ou 
seja precisamente a actividades profissionais nas 
quais é, “una voce”, reconhecida forte influência 
política. Deixaram de existir, como sabe, quando, 
recentemente, foi aumentada a possibilidade de 
inclusão do número de representantes, no qua-
dro, quanto a cada profissão (era de 2 e passou 
para 5, ou seja para mais do dobro).
Tudo o que venho de advertir (e mais ainda po-
deria escogitar-se) é, pois, revelador de que é 
mister falar de política, ou de políticas, e discu-
ti-la.
E, valha a verdade que aqui o diga: considero 
tristemente surpreendente que (tanto quanto 
me é dado saber e até à data em que escrevo) 
ainda nenhum dos nossos Rotary Clubes pare-
ça ter dedicado algum tempo a falar ou discutir 
em torno do Plano de Recuperação e Resiliência 
para 10 anos saído das mãos do Engº. Prof. Cos-
ta e Silva, algo que em tanta monta tem que ver 
com a nossa vida para os próximos tempos. Será 
que andamos mesmo todos distraídos?!
Complementarmente, ou nem tanto como isso, 
como vimos o Rotary em muito preza a ética e a 
todos os níveis: na vida privada, como na profis-
sional; nas relações  humanas, sejam a nível in-
terno, sejam no internacional. Por isso, a política 
séria tem de estar imbuída de ética, e, aqui, se 
é lícito tanto dizer-se, em mais acentuado grau 
ainda.
Pois, olhe o complacente leitor à sua volta, que 
eu farei de igual jeito. Que vê?
“Intra-muros”, situações que, como raramente se 
tinha ainda visto, de corrupção judiciária a co-
locarem de rastos o sistema e a sua credibilida-

de; políticos falsificadores de documentos (certa 
sujeita levou … uma multazita em “lavagem” do 
reconhecido crime!); autarcas apegados à pingue 
função a que se alcandoraram, mesmo depois de 
terem feito jus a perda do mandato; conúbios 
para apoio a honra de alguém que a não preza, e 
que, ainda por cima, se vê expulso por este, cer-
tamente por ele achar que o apoiante não terá a 
dita; promessas fátuas que depois incumpridas 
são; enfim: um rosário aqui somente a título de 
exemplo enumerado, que … muito mais há. Oh! 
Se há...
Lá fora é ainda mais feio o panorama: países 
(des)governados por gente no mínimo insensa-
ta nas Américas; um País com responsabilidades 
históricas, e até velho “aliado”, que não tem pa-
lavra; uns EUA que fazem das nações centro e 
sul-americanas seu mero quintal, são presididos 
por um lastimável mitómano e têm, entre nós, 
um representante soez; políticos com responsa-
bilidade no concerto das nações, todavia “tira-
netes”, que se mostram pusilânimes e torpes nas 
suas decisões despóticas; recurso ao assassínio 
de adversários... E fico-me por aqui, mas com a 
absoluta convicção de que a sombria lista pode-
ria bem mais prosseguir.
Então, convenhamos: todas e quaisquer das prá-
ticas enumeradas, seja delas a qual seja, não será 
impeditivo, pelo menos dificultante, e muito, da 
construção da boa vontade e da Paz Mundial. E 
o Rotary deveria (deverá?!) ignorar e abster-se 
de, quanto a tais situações, reflectir?!
Jamais foi método inteligente virar a cara para o 
lado e proclamar: “no passa nada!” Foi por haver 
quem “pudicamente” quis fingir que não tinha 
que se meter, que nada tinha que ver com o as-
sunto, que um tal A. Hitler fez o que fez...
A Política é coisa séria demais para que deva 
ser ignorada. A ética na Política ainda o é mais. 
Como coisa que deve promover a amizade entre 
os cidadãos, temos o dever (não a mera faculda-
de) de sobre ela nos debruçarmos. Doa a quem 
doer, mesmo aos timoratos retrógrados...
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Gérard de Botton e Sabine 
Kane partilharam o piano e 
possibilitam gestos solidários
Impossibilitado durante al-
gum tempo de fazer esta ini-
ciativa cultural, o Rotary Club 
de Lisboa Internacional teve, 
finalmente,a possibilidade de 
realizar o seu Recital de Piano, 
a 23 de setembro último. 

Gérard de Botton, virtuoso pianista e internacionalmente 
conhecido, que já apresentara para o clube dois recitais des-
de 2016, concordou em voltar e teve como parceira Sabine 
Kane, com quem partilhou o piano para algumas obras. As 
receitas conseguidas com esta ação cultural serão canaliza-
das para ações do Rotary Club Lisboa International a favor 
dos idosos da região de Lisboa.
O evento decorreu na Fundação Oriente, em Lisboa, respei-
tando as regras de saúde pública vigente, com a redução do 
número de espetadores de 350 para 110 pessoas.

Os nossos parceiros
Museu Nacional Soares dos Reis

O Museu Nacional de Soares dos Reis tem uma novidade 
útil para os amantes de cultura e arte: a máscara social têxtil 
reutilizável/lavável, inspirada num pormenor da escultura O 
Desterrado, em mármore de Carrara, de António Soares dos 
Reis, datada de 1872.

Para adquirir a sua máscara visite a loja on-line da Direção-
-Geral do Património Cultural!

As coleções disponíveis, bem como serviços e horários de 
bilheteiras, podem ser consultados em http://www.museu-
soaresdosreis.gov.pt/ . Neste momento, o Museu Nacional 

de Soares dos Reis está en-
cerrado temporariamente 
devido a obras de manu-
tenção, no âmbito de uma 
candidatura ao Portugal 
2020. Tão breve quanto 
possível anunciaremos a 
data de reabertura. 

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

Ciência e Cultura

No mês de novembro assinala-
-se o Dia de Rotary nas Nações 
Unidas. O Rotary International 
foi uma das 42 organizações 
convidadas pelos EUA para 
servir como consultor da de-
legação do país na Conferên-
cia de São Francisco, onde foi 
discutida e elaborada a Carta 
das Nações Unidas, fundadora 
da ONU. Como cada organização tinha assentos para três 
representantes, os 11 representantes oficiais do Rotary In-
ternational, dentre os quais estavam o secretário-geral, o 
editor da revista The Rotarian e vários ex-presidentes do RI, 
atuavam em alternadamente.
Rotary é um dos parceiros mais antigos da ONU e por isso, 
todos os anos, em novembro, a organização dedica um dia 
a Rotary.
Saiba mais sobre este dia em https://www.rotary.org/pt/un-
-day.

Rotary na ONU
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