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Mensagem do Presidente 
de Rotary International
Holger Knaack

Ao olhar para 2020, reflito sobre a forma como as 
nossas vidas mudaram. A pandemia global de covid-19 
trouxe dor e perdas para muitos de nós. E para quase 
todos, o nosso dia-a-dia, o tempo para a família e o 
trabalho também mudaram, neste ano. Mas chegamos 
ao final deste ano difícil, não por conta própria, mas 
estendendo a mão uns aos outros, como sempre 
fazemos em Rotary. A cada ano que passa, sinto-me 
cada vez mais orgulhoso da nossa organização. 
Irei recordar 2020 como um ano de grande mudança 
e força para nós; O Rotary não parou, apesar da 
pandemia. Removemos obstáculos, encontramos 
novas maneiras de nos conectarmos e adotamos 
novas abordagens de serviço, como projetos on-line e 
angariação de fundos virtuais. Convidei dois Rotários 
para partilhar as suas histórias sobre como o Rotary 
se fortaleceu este ano.
“Quando a pandemia encerrou tudo, o nosso E-club 
emergente já fornecia serviços digitais, inclusivamente, 
serviços internacionais. Catorze mulheres americanas 
e eu, membros de vários Rotary Clubs, estávamos a 
utilizar  o WhatsApp para orientar mulheres empreen-
dedoras na Costa Rica rural, ajudando-as a expandir 
os seus negócios de ecoturismo, o RETUS Tours [tema 
de capa da revista, “Nature & Nurture”]. O projeto 
cresceu, com 30 Rotários que forneciam consultoria 
e ajuda através do site RETUS e as redes sociais. Mais 
importante, continuamos a construir relacionamen-
tos e a capacitar estas mulheres para transformar as 
suas próprias vidas, e estamos a fazer isso on-line. 
Até ajudei uma das mulheres, a Rosa, a preparar 
uma apresentação em inglês para uma conferência 
internacional on-line. Embora o nosso envolvimento 
com as mulheres da Costa Rica ainda exija alguma 
atividade prática, os impactos mais transformadores 
não tiveram de ser pessoalmente.” - Liza Larson, Rotary 
E-Club Engage e Rotary Club de Plano East, Texas.
“Eu era presidente do meu clube quando a covid-19 
eclodiu e muitos membros ainda não tinham o Zoom. 

Apenas 10 dos nossos 53 membros participaram na 
primeira reunião do Zoom, durante a pandemia. Achei 
que estender a mão e conseguir oradores convidados 
de todo o mundo para envolver os nossos membros 
ajudaria. Muitos líderes Rotários, um bolsista Rotary 
pela Paz e até o presidente do RI, Holger Knaack, 
visitaram o nosso clube virtualmente e falaram com 
ele. A participação nas reuniões melhorou, enquanto 
reduzimos os custos de funcionamento, cortando nas 
refeições. Alguns membros que trabalhavam fora da 
nossa cidade e tinham perdido as nossas reuniões 
até se juntaram a nós. O registo das nossas reuniões 
on-line no My Rotary aumentou os contactos com 
clubes de todo o mundo e a reunião conjunta dirigida 
por Holger atraiu mais de 300 visitantes. Também 
angariamos mais fundos à medida que os membros e 
visitantes contribuíram para os nossos projetos. Para 
continuar a ser flexível para todos, disponibilizamos, 
agora, reuniões híbridas. Para mim, 2020 foi o melhor 
ano do Rotary, pois fiz muitos novos amigos.” - Blessing 
Michael, Rotary Club de Port Harcourt North, Nigéria.
Estas histórias devem dar-nos motivos para estarmos 
otimistas em relação ao Rotary, no próximo ano. 
Não estamos apenas a sobreviver; estamos a ganhar 
força. Estamos a descobrir o quão resiliente a nossa 
organização realmente é. Estamos a constatar, por 
nós mesmos, como o Rotary abre oportunidades – 
mesmo durante pandemias – para crescer, conectar 
e envolver os nossos associados e as comunidades 
que servimos.
Da nossa casa, em Ratzeburg, para a sua, Susanne e eu 
gostaríamos de desejar à sua família as mais calorosas 
saudações da temporada. Mal podemos esperar para 
ver as coisas boas que 2021 nos trará.

Cr
éd

ito
: S

am
ue

l Z
ud

er

Liza Larson

Rotary E-Club Engage 
e  Rotary Club de Plano 
East, Texas

Blessing Michael 

Rotary Club de Port 
Harcourt North, 
Nigeria
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Tema do mês de janeiro: 
Serviços profissionais

Quando Paul Harris criou o Rotary, a 
23 de fevereiro de 1905, fê-lo para que 
profissionais de diferentes setores pudes-
sem trocar ideias e fazer amizades dura-
douras. Com o tempo, o Rotary ampliou 
o seu alcance e visão para serviços 
humanitários, procurando promover 
mudanças sustentáveis e duradouras 
nas comunidades.

No trabalho em comunidade, os clubes 
contactam e recebem apoio de profis-
sionais destacados, bons nas suas áreas 
laborais, e solidários. 
Sendo um movimento de profissionais, 
Rotary reconhece a qualidade dos profis-
sionais das comunidades que servem e 
exaltam-no. Janeiro é o mês ideal para 
isso.

O mundo muda rapidamente e a pandemia obriga-nos a estar mais atentos às 
mudanças, por forma a continuar a cumprir com rigor a nossa missão de informar e 
de divulgar o ideal Rotário. Com base nesta premissa, realizou-se, nos dias 12 e 13 
de novembro, um seminário virtual de revistas, sendo que a Portugal Rotário esteve 
presente na sessão de dia 13, destinada a revistas europeias e da América Latina.
“É importante ter em mente que temos impacto em muitas pessoas”, alertou Donna 
Cotter, responsável pelo Comité de Coordenação de revistas regionais de Rotary. 

Para além de formas de trabalho comum e conselhos para os novos tempos vividos 
pelo jornalismo e imprensa, foi reforçado o apelo, a todo o movimento Rotário, 
para a partilha das suas iniciativas que geram mudanças duradouras e sustentáveis, 
mostrando o impacto que Rotary promove nas comunidades. Só mostrando o que 
Rotary faz é possível ter uma marca forte e atrair parceiros credíveis que ajudem 
os clubes a pôr em prática os seus projetos.
Estejamos, todos, aptos a Abrir Oportunidades e partilhá-las.

Revistas internacionais 
alinham Plano de Ação
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CONTEÚDO

Sorrisos. Se há imagem que me surge quando penso no mês de dezembro são os 
sorrisos. O calor que eles emanam são o maior conforto que podemos ter. Sorrisos 
pela tranquilidade de estar em família, pelas longas conversas, pela mesa farta, 
pelos doces, pelos abraços, beijos... por aquela notícia especial que esperamos 
dizer com todos reunidos. Um sorriso é como um belo laço vermelho no cimo do 
embrulho que reluz aos pés da árvores de Natal. Por isso, a imagem a ilustrar esta 
edição de dezembro tinha de ter sorrisos. E tem! A sensibilidade da nossa (minha, 
da revista, vossa) Alexandra Cardoso pensou numa capa com Natal e Alegria, mas 
também com a responsabilidade que os tempos atuais nos exigem. 
E numa só imagem, juntamos o Natal e a prevenção para a saúde. Rotary dedica, 
no mês de dezembro, atenção ao tratamento e prevenção de doenças. Por todo o 
mundo há projetos de Rotary que fazem a diferença, que geram sorrisos. E sendo 
confinamento a palavra do ano, a doença foi algo que nos preocupou a todos, 
principalmente desde março. Quisemos, por isso, olhar para o tratamento com 
atenção redobrada, com testemunhos incríveis de companheiros Rotários sobre 
o que está a ser feito no combate, mas também conselhos úteis da Associação 
Portuguesa de Médicos de Saúde Pública, lembrando que ter (mais) saúde depende 
também de cada um de nós. 
Mostramos um movimento dinâmico, que a pandemia não conseguiu intimidar, 
atento aos outros, fomentador de sinergias, pronto a gerar mudanças duradouras 
e sustentáveis, pronto a dar de si só com o pensamento no outro. Esta forma de 
estar dos Rotários transporta consigo o espírito do Natal, despontando sorrisos, 
promovendo alegria. Em Rotary é Natal todo o ano!
Que este Natal, mesmo que diferente, seja vivido com saúde, com sorrisos e o 
aconchego que eles proporcionam. Desembrulhem sorrisos. 

Há tanto Natal em Rotary!

Editorial
Cláudia Oliveira
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*O Governador não adota o acordo ortográfico em vigor

#somosrotary  |  
#orotaryabreoportunidades

“A ignorância é a maior enfermidade do género humano.”

CÍCERO

Roberto  
Carvalho
Distrito 1960

tem a palavra o Governador…

O mês de Dezembro é dedicado, como 
tema, à prevenção e tratamento de doen-
ças pois, estas, determinam a miséria e 
sofrimento em milhões de pessoas em 
todo o mundo inteiro. É por isso que, 
combatê-las, é tão importante para o 
Rotary, pelo que lideramos iniciativas 
de múltiplas dimensões em tal temática, 
como  clínicas itinerantes, centros de 
doação de sangue e treinos para comu-
nidades carentes afetadas por surtos e 
sem acesso a atendimento médico. Com 
a infraestrutura que criamos, o traba-
lho conjunto de médicos, pacientes e 
governos fica muito mais fácil.
Recordo que lutamos contra malária, HIV/
sida, alzheimer, esclerose múltipla, diabe-
tes, hepatite, pólio e muitas outras doen-
ças. Como a prevenção é igualmente 
importante ao tratamento, também 
disseminamos informações sobre saúde e 
destacamos, entre outros, a importância 
de exames auditivos, oftalmológicos e 
odontológicos periodicamente, nos ras-
treios que, periodicamente, efectuamos.
Tendo o acima em mente, relembro que 
os nossos clubes actuam em múltiplos 
projectos em múltiplas doenças como 
a hepatite,  que matam por ano, cerca 
de 1,4 milhões de pessoas. Foi assim 

criado o projeto Hepatite Zero, que o 
distrito aderiu, que tenciona salvar da 
obscuridade da doença cerca de meio 
bilhão de cidadãos em todos os países do 
mundo, através de testagens, tratamento 
e políticas públicas. O nosso Distrito 
procura desenvolver junto dos clubes 
Rotários do Distrito 1969 actividades 
de consciencialização e divulgação do 
projecto Hepatite Zero, de acordo com 
o plano estratégico definido. Por outro 
lado procura  aumentar contactos com 
entidades externas ao Rotary com o 
objectivo de potenciar o conhecimento 
sobre a doença, assim como realizar ras-
treios, promover e participar em eventos 
de divulgação desta e de outras iniciativas 
ligadas à prevenção das hepatites virais.
Somos pessoas de acção!
Relembro, sobre a mesma temática, a 
Frente Rotária anti-diabetes, a qual tem 
por importante missão promover a cons-
ciencialização e acção dos portugueses 
para a prevenção da diabetes tipo 2 e 
a avaliação de risco de desenvolverem 
esta doença. A importância da FRAD 
determinou a inserção no Plano Nacio-
nal contra a Diabetes e a celebração de 
um protocolo com a Anafre (Associação 
Nacional de Freguesias).

Os clubes são actuantes em múltiplos 
projectos nesta vertentes.
Somos pessoas de acção.
Obviamente que o acima referido não 
afecta a manutenção da luta contra a 
erradicação da pólio, pedindo doações, 
porque as mesmas ajudam a melhorar a 
qualidade de vida, constitui um inves-
timento no futuro, melhoram a saúde 
infantil e diminuímos os custos com a 
saúde.
Somos pessoas de acção.
Por fim, com subsídios, face a projectos 
apresentados, temos e vamos continuar 
a lutar contra a covid-19.
Somos pessoas de acção.
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DR

Sérgio 
Almeida
Distrito 1970

tem a palavra o Governador…

Queridos companheiros,

Em plena pandemia covid-19 este é o “Mês 
da Prevenção e Tratamento de Doenças” 
para Rotary International. A pergunta que 
se coloca é se podíamos ter prevenido 
este surto de coronavírus mais cedo? O 
australiano e Prémio Nobel Peter Doherty, 
escreveu, em 2012, no seu livro “Pande-
mias: o que toda a gente deve saber” que 
“a principal ameaça de uma pandemia 
global vem dos vírus respiratórios, como 
influenza e SARS, que se disseminam com 
incrível velocidade por meio das viagens 
aéreas”. Parecia adivinhar o que estava 
para acontecer. 
Segundo Peter Doherty “as perturbações 
climáticas causadas pelo aquecimento glo-
bal, aumento da densidade populacional 
e aumento da resistência aos antibióticos 
complicam os esforços para controlar as 
pandemias”. Estas são as grandes linhas 
de prevenção que nos podem ajudar num 
futuro próximo: mudarmos a forma como 
vivemos e utilizamos os recursos naturais, 
promovendo a sustentabilidade e o equi-
líbrio com o planeta.  
O Rotary acredita que a saúde é um direito 
de todos. Contudo, cerca de 400 milhões 
de pessoas em todo mundo não conse-
guem pagar assistência médica ou não 

têm acesso a cuidados básicos, sendo que 
muitas das doenças resultam em miséria e 
sofrimento para milhões de pessoas. 
Para nós Rotários, prevenir e tratar doenças 
obriga a uma ação concertada, estratégica 
e holística, onde as várias áreas de enfoque 
de Rotary desempenham um papel funda-
mental: promoção da paz  (atualmente, 70 
milhões de pessoas estão deslocadas como 
resultado de conflitos e violação de direitos 
humanos, metade delas são crianças), água 
limpa e saneamento (com acesso a água 
limpa e saneamento, a incidência de doen-
ças transmitidas pela água diminui), apoio à 
educação (mais de 775 milhões de pessoas 
com mais de 15 anos são analfabetas, 
representando 17% da população adulta 
mundial), desenvolvimento económico 
(cerca de 800 milhões de pessoas vivem 
com menos de dois dólares por dia), saúde 
de mães e filhos (estima-se que 5,9 milhões 
de crianças menores de cinco anos morrem 
anualmente devido a desnutrição, falta de 
assistência médica e condições precárias 
de saneamento) e apoio ao meio ambiente 
(a destruição de florestas e a invasão dos 
seres humanos foi grande responsável na 
transmissão do covid-19 de animais para 
pessoas).
Queridos companheiros, o lema deste ano 
Rotário diz-nos que “O Rotary Abre Opor-

tunidades”. Acredito que a grande cons-
ciência que nos trouxe esta pandemia, 
é a oportunidade de mudarmos a forma 
como vivemos e utilizamos os recursos 
do planeta. No fundo, hoje percebemos 
com mais clareza que a corrida desenfreada 
pelo sucesso que todos os dias nos leva 
para fora de nós próprios, não é o caminho 
para a nossa felicidade nem daqueles que 
mais amamos. 
Estou certo que esta paragem forçada pelo 
covid-19 nos tornou mais solidários, mais 
amigos, e sobretudo mais conscientes sobre 
o mundo que queremos deixar aos nossos 
filhos e netos, combatendo uma doença 
que deveremos prevenir e tratar: a pan-
demia da indiferença e do egoísmo, que 
nos fez crer que sozinhos conseguíamos 
chegar mais rápido. Pois, hoje está claro 
para todos que apenas juntos chegaremos 
mais longe. 

Um forte abraço, 

"…prevenir e tratar doenças obriga a uma ação concertada, estratégica 
e holística…"
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Ação Rotária em Portugal

EDUCAÇÃO

}   O Rotary Club de Torres Vedras (1) 
realizou, em outubro, no Auditório da 
CAERO, a cerimónia de entrega de 
prémios escolares aos melhores alunos 
do ensino secundário e profissional do 
concelho na presença do Governador 
do Distrito Rotário 1960, Roberto 
Carvalho, e do Presidente da Câmara 
Municipal de Torres Vedras, Carlos 
Bernardes. 

}  �Pelo quarto ano consecutivo, o Ro-
tary Club Lisboa International (2) 
apoiou um jovem estudante da Eri-
ceira, Rúben, com uma bolsa. O estu-
dante completou o 3.º ano da licen-
ciatura e está a iniciar a segunda par-
te do curso, que lhe permitirá obter o 
grau de mestre. 

}  O Politécnico de Castelo Branco e o 
Rotary Club de Castelo Branco assi-
naram um protocolo de cooperação 
que prevê a atribuição do “Prémio 
Escolar Eng.º Amado Estriga”, no 
valor de €500, em homenagem ao 
membro fundador do Rotary Club de 
Castelo Branco. Serão distinguidos os 
estudantes com bom resultado esco-
lar, no decurso de mestrado, devendo 
o trabalho ou tese a candidatar evi-
denciar especial interesse pela divul-
gação, promoção e desenvolvimento 
local do concelho de Castelo Branco 
e/ou numa das áreas de enfoque do 
Rotary.

}  O Rotary Club de Lamego homena-
geou os melhores alunos dos estabe-
lecimentos de ensino da cidade, no 
início de novembro, numa cerimónia 
com alunos, pais e representantes 
das escolas, de acordo com as regras 
de saúde pública vigentes.

}  O Rotary Club de Fafe (3) realizou a 
entrega de prémios escolares aos me-
lhores alunos do 9.º e 12.º anos das 
escolas do seu concelho. A cerimónia 
contou com a presença do vereador 
da Cultura, Pompeu Martins, e agra-
ciou quatro alunos do último ano do 
básico e três alunos finalistas do se-
cundário.

}  O Rotary Club Lisboa Benfica 
entregou 12 computadores, no 
âmbito do projeto “Equipamento de 
Sala de Informática da EB 2,3 Quinta 
de Marrocos”.

}  O Rotary Clube de Alfragide (4), com 
o apoio da Tranquilidade Seguros, 
no desenvolvimento do projeto 
de apoio informático a alunos das 
escolas de Alfragide, entregou à 
representante da Associação de Pais 
da escola EB1/JI – Alto do Moinho 
em Alfragide material informático 
(computadores e impressoras) para 
serem disponibilizadas a alunos 
sem acesso a estes dispositivos, por 
motivos financeiros.

1

2

3

4
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PROFISSIONAIS

}  O Rotary Club de Esposende (5) dis-
tinguiu, como profissional do ano de 
2020, Alberto Cardoso, o cabeleireiro 
mais antigo de Esposende, um artista 

multifacetado, com talento musical e 
um cronista de referência. O cabelei-
reiro, com 86 anos de idade, trabalha 
de forma contínua há 74 anos.

5

SOLIDARIEDADE

}  O Rotary Club Lisboa International 
(6) continua a campanha de entregas 
de bens de primeira necessidade às 
comunidades de Trafaria, Costa da 
Caparica e Ericeira.

}  O Rotary Club de Sintra organizou a 
dádiva de sangue na Unidade Pasto-
ral de Sintra, com o apoio do Instituto 
Português do Sangue e da Transplan-
tação.

}  O Rotary Clube Lisboa Belém (7), no 
início de outubro, entregou 250 más-
caras de proteção individual à Casa 
da Praia - Centro Doutor João dos 
Santos, para uso dos seus profissio-
nais.

}  O Lar da Bafureira recebeu, de uma 
parceria constituída pela Fundação 
Rotária Portuguesa, Rotary Clube 

Cascais Estoril (8) e a Associação de 
São Bartolomeu de Lisboa, uma ver-
ba significativa para a aquisição de 
camas articuladas, para 10 utentes.

}  A Casa da Amizade do Rotary Club 
de Estarreja doou divisórias de mesa 
em policarbonato à Cerciesta-Estar-
reja, para equipar o refeitório. Este 
equipamento permitiu reduzir um 
turno de almoço, passando de três 
para dois os turnos desta refeição. 

}  O Rotary Club de Albergaria-a-Ve-
lha promoveu, no mês de novem-
bro, uma campanha de angariação 
de produtos de higiene pessoal para 
entregar à CPCJ e APPACDM local. 
As caixas de recolha estiveram em 6 
espaços comerciais, no concelho de 
Albergaria-a-Velha.

PALESTRAS

}  João Armando Gonçalves, professor 
no Instituto Superior de Engenharia 
de Coimbra (ISEC) foi o orador con-
vidado, num momento on-line, pelo 
Rotary Club da Figueira da Foz para 
falar dos desafios – em matéria de 
sustentabilidade económica, am-
biental e social – que se colocam à 
construção e gestão das cidades num 
mundo crescentemente urbanizado.

}  “Desafios Socioeconómicos da Ma-
caronésia” foi o tema da palestra pro-
movida pelo Rotary Club Machico 
Santa Cruz.

}  O presidente da Câmara Municipal de 
Cascais, Carlos Carreiras Pessoal, es-
teve no Rotary Club Cascais-Estoril 
a falar sobre o trabalho do município 
na luta contra a covid-19.

6

7

8

}  O Rotary Club de Angra do Heroísmo 
promoveu o debate sobre “Teletraba-
lho – Vantagens e Consequências”. A 
sessão contou com Tiago Maduro-
-Dias, engenheiro em teletrabalho há 
10 anos, e Ricardo Brasil, psicólogo.

}  O Rotary Club Lisboa International 
organizou um jantar com palestra 
para ouvir Patrick Ziegler, presidente 
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do American Club de Lisboa, tecer 
considerações sobre as eleições ame-
ricanas. O jantar serviu ainda para 
acolher dois novos companheiros no 
clube.

}  “Prevenção do Cancro da Mama” 
levou ao Rotary Club da Trofa João 
Paulo Souto, diretor clínico do De-
partamento de Rastreio do Cancro 
da Mama da LPCC, Cristiana Ferreira, 
coordenadora do Departamento de 
Educação para a Saúde e do Centro 
de Formação da LPCC e Carolina Ne-
greiros, sobrevivente do cancro da 
mama e voluntária da Liga e do movi-
mento Vencer e Viver. A palestra, que 
decorreu via Zoom, teve transmissão 
em direto no facebook do clube e na 
Trofa Tv.

}  Sob o mote “Covid – sabe-se lá”, Tia-
go Vale, revisor oficial de contas, e 
Carina Vieira, técnica de contas, de-
ram a conhecer, a convite do Rotary 
Club de Vizela, o impacto da pande-
mia nos diferentes sectores económi-
cos. Desemprego, lay-off e apoios à 
criação de emprego também foram 
abordados.

}  O Rotary Clube Lisboa Oeste abor-
dou  “A crise de 2008 e a crise pan-
démica: Instrumentos de Política 
Económica”, tendo sido palestrante o 
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companheiro do clube Augusto Pinto 
Martins, numa sessão via Zoom.

}  Com a pandemia na ordem do dia, 
o Rotary Club Porto-Douro, organi-
zou uma palestra sobre a aplicação 
STAYAWAY COVID. A exposição es-
teve a cargo de José Manuel Men-
donça, presidente do Conselho de 
Administração do Instituto de Enge-
nharia de Sistemas e Computadores, 
Tecnologia e Ciência.

}  O Rotary Club de Castelo Branco (9) 
promoveu uma palestra com o tema 
“A importância do 3.º sector”, proferi-
da por Melo Bernardo, ex-diretor do 
Centro Regional de Segurança Social 
de Castelo Branco. Na sessão foi ana-
lisada a situação do distrito, salien-
tando a importância das IPSSs.

}  Em reunião virtual, o Rotary Club de 
Leiria recebeu o Leiria Toastmasters 
Club, membro do Toastmasters Euro-
pe. Os objetivos dos dois clubes, ain-
da que distintos, têm muitos pontos 
em comum. Aproveitar as sinergias e 
estabelecer pontes de cooperação é, 
portanto, o caminho natural e que te-
mos vontade de aprofundar. 

}  “Regionalização e Europa”, muito em-
bora possam parecer dois termos an-
tagónicos, estão longe de o ser. E tal 

ficou patente na palestra ministrada 
por José Manuel Fernandes, euro-de-
putado no Parlamento Europeu, na 
reunião via Zoom, do Rotary Club de 
Vila Nova de Gaia (10). 

}  No Rotary Club Santo Tirso, Elí-
sio Brandão, professor catedrático 
da Universidade do Porto, e Arlindo 
Cunha, docente universitário e ex-
-ministro da agricultura, dissertaram 
sobre o Plano de Recuperação e Re-
siliência e o Plano Nacional de Inves-
timentos 2030.

9

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.
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Com o o compromisso de ajudar a com-
bater a pandemia nas escolas da Dele-
gação Escolar de Ribeira Grande de San-
tiago, em Cabo Verde, nasceu o projeto 
“O Mundo Somos nós”, promovido pelo 
Rotary Club de Vizela em parceria com 
a turma do 1.º A da Escola Básica dos 
Enxertos e a Mosaico, Plataforma de 
Projetos Inclusivos e Educativos. Trata-se 
de um projeto inclusivo e educativo, que 
tem por base a defesa dos direitos huma-
nos, ensinando-os aos jovens, desde 
tenra idade.
Cabo Verde é um país com um fosso 
enorme entre os que têm muito e os 
que não têm nada, sendo que, a ausên-
cia de determinados artigos de higiene 
e proteção individual pode significar a 
exposição ao vírus SARS-COV-2.

RC Vizela lembra: 
“O Mundo Somos nós”
por Paula Oliveira

Paula Oliveira, elemento do Rotary Club 
Vizela e professora da turma 1.º A da E.B. 
dos Enxertos, após tomar conhecimento 
desta necessidade desafiou os seus alu-
nos, de 5 e 6 anos, mostrando-lhes a 
diferença e a desigualdade que há entre 
eles e os meninos de Cabo Verde. A partir 
daqui, foram as crianças que atribuíram o 
lema – “O Mundo Somos Nós” – a esta 
iniciativa e os pais abraçaram esta causa.
Até final do mês de outubro, o clube 

e os seus parceiros tiveram em mar-
cha uma campanha, ao nível local, para 
recolha de doações de máscaras, álcool 
gel e sabão. A inclusão do sabão na cam-
panha permite apoiar na higienização, 
contornando alguns efeitos restritivos 
no transporte do álcool gel para Cabo 
Verde. Foram angariados, sensivelmente, 
dez mil máscaras, centenas de embala-
gens de álcool gel e sabão azul e rosa. 

Campanha de apoio a Cabo Verde, no combate à pandemia, com o envolvimento de uma turma da 
Escola Básica dos Excertos e a Mosaico (Plataforma de Projetos Inclusivos e Educativos) vai permitir 
apoiar mil crianças com máscaras, álcool gel e sabão

É com este material que o Rotary Club 
de Vizela vai Abrir Oportunidades de 
ajudar os jovens cabo-verdianos, já que 
ele será destinado a mil crianças, do 
pré-escolar ao 12.º ano, e suas famílias 
cabo-verdianas, em situação de risco 
social ou de extrema pobreza, afetadas 
pela pandemia da covid-19.
O Rotary Club de Vizela continuará a 
definir estratégias para diminuir desigual-
dades de um país segmentado, tendo 
o apoio da Delegação Escolar de Cabo 
Verde.
Mesmo em tempo de grandes incerte-
zas, todos os parceiros deste projeto 
continuam a acreditar em sonhos e a 
prestar homenagem ao saber fazer. Este 
esforço irá permitir que muitas crianças 
regressem à escola e possam ter o direito 
básico à educação. Que quando chegar 
o Natal, chegue também o conforto do 
nosso movimento rotário.
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A poliomielite existe. Ainda existe. A necessidade de erradica-
ção da doença mantém-se, apesar da proximidade com o objeti-
vo final. A braços com uma pandemia, os Rotários mobilizaram-
-se para vincar a importância de não descurar ou desperdiçar o 
trabalho feito até agora. O dia 24 de outubro, Dia Mundial de 
Luta Contra a Pólio, fez ecoar esta mensagem.
Por todo o mundo, foram milhares os eventos registados (em 
endpolio.org) a favor da divulgação da luta pela erradicação da 
pólio, durante todo o mês de outubro. Os clubes e companhei-
ros dos dois Distritos portugueses cumpriram igualmente este 
desígnio – vestiram, literalmente, a camisola pela causa – e o 
número de iniciativas nacionais destaca-se mesmo daquelas le-
vadas acabo nos restantes Distritos da Península Ibérica.
Sendo a sensibilização um dos aspetos primordiais, houve clu-
bes que apostaram nas palestras. Foi o caso do Rotary Club de 
Vizela, logo a 7 de outubro, por intermédio do companheiro 
José Borges, explicando em que consiste a doença e qual o pa-
pel do movimento Rotário para a sua erradicação no mundo. 
“End polio & covid-19 now | o que aprendemos, o que fare-
mos” foi o tema da palestra promovida pelo Rotary Club de 
Albergaria-a-Velha, com Paula Barnabé, enfermeira e diretora 
geral da Alberclínica, e Renata Aguiar, médica reumatologista do 
Centro Hospitalar do Baixo Vouga. Sobre um médico, Firmino 
Machado, docente da Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto e especialista em saúde pública, recaiu a escolha do 
Rotary Club Porto-Douro para explicar os desafios do presente 
da poliomielite. A palestra focou, de uma forma muito detalha-
da, toda a complexidade do grande desafio que continua a ser o 
combate a este vírus, vincando a necessidade atual de manter o 
esforço financeiro dedicado a esta causa.
Mais pessoal e direta foi a conversa promovida pelo Rotary 
Club de Setúbal sobre “Viver com a pólio”, em que o compa-
nheiro António Gonçalves Ferreira, do Rotary Club de Lisboa-
-Olivais, deu o seu próprio testemunho.
Numa ação conjunta, o Rotary Club de Monção e o Rotary 
Club de Valença dinamizaram um workshop on-line de coa-
ching, com Cristina Sousa e Vítor Veiga. A participação tinha um 
custo de €2 que reverteu integralmente para o fundo de com-
bate à doença. O Rotary Club de Aveiro, com o apoio da Go-
vernadoria do Distrito1970, promoveu uma palestra (on-line) 
sobre o tema “As grandes epidemias como agentes promotores 
da História Civilizacional”, com Ana Mafalda Reis, médica neu-
rorradiologista no Hospital Pedro Hispano e coordenadora da 
História da Medicina no Instituto de Ciências Biomédicas Abel 
Salazar (ICBAS).
Evento preferido pelos clubes para assinalar a efeméride foi a 
caminhada. Foi esta a atividade escolhida pelo Rotary Club de 

Santo Tirso, calcorreando os caminhos de S. Rosendo na com-
panhia do Interact Club de Santo Tirso. O mesmo fez o Rotary 
Club de Oliveira de Azeméis, o Rotary Club de Oeiras, o Ro-
tary Club de Estarreja, o Rotary Club de Abrantes, o Rotary 
Club de Lamego, o Rotary Club de Almada e o Rotary Club de 
Gondomar, divulgando a campanha por aqueles com quem se 
cruzava na rua.
Pelas ruas da sua cidade, o Rotary Club de Águeda promoveu 
uma caminhada onde sensibilizou os transeuntes a participar na 
campanha “Um telefonema equivale a uma vacina”, estratégia 
também seguida pelo Rotary Club da Benedita.

Rotários portugueses na luta contra a pólio
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http://endpolio.org/
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O Rotary Club de Mafra começou o mês a caminhar, e a distri-
buir panfletos informativos sobre a pólio, e teve ainda participa-
ções nas rádios e em duas escolas secundárias, culminando com 
uma recolha de verbas para a vacinação, concretizada no dia 24.
O agravamento da situação pandémica no país levou a que o 
Rotary Club do Porto-Foz adiasse a caminhada solidária que tinha 
agendada, com a presença de 30 participantes que garantiram 
fundos para mais de 600 vacinas. No entanto, simbolicamente, 
três companheiros do clube assinalaram presença nos locais por 
onde a caminhada irá ocorrer, oportunamente.

Era a dançar que o Rotary Club 
de Arouca ia assinalar o dia, mas o evento acabou 
por ser adiado, pelas restrições de saúde pública. O clube optou 
por apelar a doações para a campanha telefónica, em conjunto 
com entidades locais, nomeadamente com o Futebol Clube de 
Arouca, que milita na II Liga, cujas imagens nas redes sociais 
valeram referência na imprensa nacional.
Mais arrojados foram os companheiros do Rotary Club de Al-
mada que, em conjunto com o Interact Club de Almada, pro-
moveram a corrida End Polio Now, campanha incentivada pela 
Governadoria do Distrito 1960 junto dos seus clubes. Percor-
reram quatro quilómetros da baía do Seixal, espalhando a men-
sagem, cumprindo com os cuidados de saúde pública exigidos.
No âmbito desta campanha, foram muitos os vídeos criados e 
partilhados nas redes sociais com as iniciativas de divulgação do 
combate a esta doença.
Mais radicais foram o Rotary Club de Ponta Delgada, que re-
correu a atividades equestres para chamar a atenção para as 
formas de ajudar no combate à doença, e o Rotary Club de 
Loulé, cuja ação passou por uma corrida de kart.
Radical foi também a iniciativa do Rotary Club de Viana do Castelo, 
um crossfit cujas receitas vão permitir imunizar 3066 crianças.
Num momento mais simbólico, de como, tal como as causas, as 
árvores não devem morrer, o Rotary Club da Figueira da Foz, 
contando com a presença da vereadora municipal Diana Rodri-
gues, reuniu-se junto ao Forte de Santa Catarina para reiniciar 
intervenção na sua “figueira da foz”. A árvore foi plantada a 21 
de março de 1998, pelos jovens do Interact e do Rotaract Club 
da Figueira da Foz. 20 anos depois, a 13 de outubro de 2018, o 
furacão Leslie cortou a árvore pela base. Numa ação simbólica, 
de resiliência, de esperança e de superação de adversidades, 
próprias do movimento Rotário, o clube procura salvar a árvore; 
o mesmo que há décadas combate, sem tréguas, pela erradica-
ção do vírus da poliomielite, no mundo. 
Estas são algumas das muitas iniciativas realizadas. Rotary co-
locou a pólio na ordem do dia e aí a vai deixar até à sua erradi-
cação. Durante a pandemia de covid-19 é necessário manter a 
população imunizada contra a pólio e garantir que os voluntá-
rios que se empenham nesta tarefa estão protegidos contra o 
coronavírus e que não são focos de transmissão.

Rotários portugueses na luta contra a pólio
| Saiba como ajudar    em endpolio.org | 
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“Portugal pode perder capacidade de resposta às solicitações”

(PR) A covid-19 veio alterar as nossas 
rotinas e modos de vida. Mudaram 
também os nossos cuidados com a 
saúde? 
(Diamantino Gomes) A pandemia co-
vid-19 é uma grave catástrofe sanitária, 
com consequência sociais e econó-
micas, e é algo que nunca vimos nas 
nossas vidas. Obriga-nos a mudar as 
nossas rotinas, os nossos hábitos de 
vida pessoais, familiares, profissionais 
e sociais.

(PR) Até outubro, cerca de 16 milhões 
de exames complementares de diag-
nóstico terão ficado por fazer. Não 
estamos a comprometer a saúde, a 
curto e a médio prazo? Que repercus-
sões pode ter? 
(DG) As repercussões na saúde das po-
pulações, sobretudo na prestação dos 
cuidados adequados  a doentes agudos 
e também a doentes crónicos, são ex-
tremamente negativos. Constatamos 
que, por um lado, as pessoas atrasam 
o recurso aos centros prestadores de 
cuidados de saúde (Centros de Saúde, 
Serviços de Urgência e outros serviços 
hospitalares), e, por outro lado, a capa-
cidade de resposta desses centros está 
significativamente diminuída.
Constatamos que, em início do mês de 
novembro, existiam Centros Hospitala-
res que estavam já a esgotar os seus 
recursos técnicos e humanos, nomea-
damente médicos, enfermeiros e auxi-
liares, para responderem às solicitações 
de doentes covid e não covid.

No mês que Rotary dedica à prevenção e 
tratamento de doenças, José Diamantino 
Gomes, médico cirurgião, chefe de servi-
ço de cirurgia oncológica e Past-Gover-
nador do Distrito Rotário 1970 (no ano 
2004-05), alerta para as mudanças que 
a covid-19 veio trazer e para os impactos 
nefastos no sistema nacional de saúde e 
no tratamento aos portugueses. Minorar 
estes impactos depende de cada um de 
nós.

(PR) O sistema nacional de saúde 
está preparado para esta nova fase da 
pandemia? 
(DG) As estatísticas dizem-nos que 
desde março de 2020 ficaram 4 mi-
lhões de consultas adiadas, 100 mil 
operações cirúrgicas e 17 milhões de 
exames auxiliares de diagnóstico não 
realizados. Também centenas de ras-
treios de cancro da mama e cancro 
colorretal não efetuados, com os con-
sequentes atrasos no diagnóstico e 
progressão da doença oncológica para 
fases mais avançadas comprometendo 
a cura dos doentes.
Também as doenças cardiovasculares, 
uma das principais causas de morte em 
Portugal, foram e estão a ser seriamen-
te afetadas por falta de diagnóstico e 
tratamentos atempados.
Estes dados indicam que Portugal pode 
perder capacidade de resposta às so-
licitações provocadas pela pandemia 
covid-19.
Estando os doentes na linha da fren-

“Torna-se urgente e prioritário que os responsáveis 
governamentais repensem a sua estratégia de atuação, 

e disponibilizem recursos humanos e técnicos aos 
Centros de Saúde e Hospitais.”

DIAMANTINO GOMES
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te das preocupações dos profissionais 
de saúde, torna-se urgente e prioritário 
que os responsáveis governamentais 
repensem a sua estratégia de atuação, 
e disponibilizem recursos humanos e 
técnicos aos Centros de Saúde e Hos-
pitais para responderem minimamente 
aos problemas de saúde dos doentes 
covid e não covid.
Sabemos que para essa resposta ser 
minimamente eficaz serão necessários 
4 mil médicos e que o cansaço e exaus-
tão dos atuais profissionais de saúde 
podem agravar a falta de resposta dos 
serviços. Todos os Hospitais e serviços, 
bem como os Centros de Saúde devem 
ter planos de contingência adequados 
e atualizados.

(PR) Que conselhos deixa aos leitores 
para que sejam ativos na preservação 
da saúde? 
(DG) No sentido de prevenir, dentro do 
possível, a disseminação do vírus, cada 
um de nós deve ter comportamentos 
adequados e responsáveis conforme 
o recomendado, nomeadamente usar 
máscara, manter o distanciamento 
social, desinfetar frequentemente as 
mãos, fazer contenção domiciliária, evi-
tando deslocações desnecessárias, e 
aglomerados populacionais.
Também em Rotary a transformação 
das reuniões semanais em digitais, o 
uso de máscara em reuniões com me-
nos de 5 pessoas e distanciadas, o adia-
mento ou anulação de grandes eventos 
presenciais, é uma das formas de nos 
adaptamos e cumprirmos as normas.
É também um imperativo ético e social 
que a informação e a comunicação di-
fundida pelos responsáveis seja clara 
e objetiva, evitando contradições, de 
modo a motivar a adesão das pessoas 
aos comportamentos recomendados.

O Prémio Nobel de Medicina 2020 
foi atribuído a Harvey J. Alter, Michael 
Houghton e Charles M. Rice pela des-
coberta do novo vírus da hepatite C. 
Este trio deu uma contribuição decisiva 
para a luta contra a hepatite transmiti-
da pelo sangue.
As descobertas, a seis mãos, dos lau-
reados possibilitaram exames de san-
gue e novos medicamentos que salva-
ram milhões de vidas. Pela primeira vez 
na história, o vírus da hepatite C pode 
ser curado. 
Nos anos 60 do século XX um número 
significativo de pessoas que recebiam 
transfusões de sangue desenvolvia 
hepatite crónica por um agente infe-
cioso misterioso. Harvey J. Alter des-
cobriu que o sangue contendo o vírus 
transmitia a doença aos chimpanzés. 
A doença misteriosa ficou conheci-
da como hepatite “não A, não B”. Nos 
anos 80, Michael Houghton usou uma 
estratégia não testada para isolar a se-
quência genética do novo vírus que foi 
denominado hepatite C. Finalmente 
Charles M. Rice mostrou que o vírus da 
hepatite C sozinho pode causar hepa-
tite. Hoje é possível, através de testes, 
eliminar a transmissão da hepatite por 
transfusões de sangue, havendo medi-
camentos para tratar a hepatite C.
A Organização Mundial da Saúde esti-
ma que cerca de 71 milhões de pessoas 
têm infeção crónica pelo vírus da he-
patite C e que um número significativo 
destas pessoas irá desenvolver cirrose 
ou cancro de fígado.

Atribuição do Nobel da 
Medicina dá alento a 
“Hepatite Zero 2030”

De acordo com o INE e a 
Plataforma Mortalidade e 

Portugal (da DGS), as principais 
causas de morte são as doenças 
do aparelho circulatório e os 

neoplasmas (tumores). 

A sub-comissão Hepatite Zero Dis-
trito 1960 está inserida na Comissão 
Distrital Projetos Humanitários do ano 
rotário 2020/21 e pretende envolver 
Rotary na erradicação das hepatites vi-
rais no mundo continuando o trabalho 
iniciado no ano Rotário de 2018-19. 
A campanha “Hepatite Zero 2030”, 
pelo Rotary Action Group Hepatitis Er-
radication, para alcançar o objetivo da 
OMS de erradicar as hepatites virais 
até 2030, teve início a 28 de julho de 
2020, Dia Mundial das Hepatites Virais.
Queremos informar sobre a doença 
e ajudar a eliminar o vírus do mundo, 
identificando e encaminhando para o 
tratamento que permite a cura em mais 
de 95% dos casos.

Torne-se embaixador desta iniciativa, 
visite:

https://hepatitiszeroweek.com/pt-br/
hepatitezero2030/

Por Maria João Gomes
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Como é que podemos zelar pela nossa saúde?
É uma pergunta bastante genérica e sabemos todos que a 
nossa saúde é um bem importante a preservar e temos coi-
sas que podemos fazer a título individual para, de alguma 
forma, a proteger e melhorar. Seguramente que ter uma die-
ta adequada, nutricionalmente equilibrada é importantíssi-
mo, manter uma boa hidratação, é bom termos uma prática 
de atividade física – não é preciso ser exercício físico, mas 
pequenas coisas que qualquer pessoa 
pode fazer, até na sua casa: evitar usar 
o elevador, subindo as escadas, dar ca-
minhadas, estacionar um pouco mais 
longe e ir a pé até casa, ou sair na pa-
ragem antes e caminhar até casa... São 
pequenas coisas que todos podemos 
fazer e que contribuem para a melhoria 
da nossa saúde.
Depois, naturalmente, manter uma boa socialização também 
ajuda à nossa sanidade mental e termos um acompanha-
mento da nossa saúde. Ainda temos um milhão de portu-
gueses sem médico de família, mas há muitos outros que 
têm médico de família e esse seguimento regular pelo seu 
médico ajuda a que tudo corra pelo melhor. 
Mais direcionado para as crianças há a questão da vacinação, 
mas também há vacinas que se aplicam nos adultos.

É possível manter esse acompanhamento médico, no mo-
mento atual?
Os Centros de Saúde (CS) tentam dar respostas em função 
das circunstâncias. As pessoas podem sempre contactar o 
CS ou o seu médico, alguns até por via eletrónica, há várias 
maneiras de o fazer e os médicos de família tentarão dar a 
resposta possível e há, desde as consultas à distância, solu-
ções que podem ajudar a suprir essa necessidade. É impor-
tante que as pessoas não percam as suas preocupações de 
saúde. Neste momento é muito importante que não deixem 

“É importante que as pessoas não percam as suas preocupações de saúde”
por Cláudia Oliveira

RICARDO MEXIA*

Atentos à prevenção e tratamento de doenças, ouvimos a opinião de Ricardo Mexia que nos 
deixa uma mensagem de confiança no Serviço Nacional de Saúde e de responsabilização de 

cada um de nós, no que podemos fazer para zelar pela saúde.

de se vacinar, de cumprir as suas terapêuticas. Há algumas 
restrições, mas não devemos deixar de fazer, da forma pos-
sível, esses procedimentos.

Os receios nas deslocações aos serviços de saúde têm ra-
zão de ser?
Há práticas de controlo de infeção. Devem ser seguidas [pelo 
médico] como se não existisse pandemia. Se havia razões 

que os levavam a aceder às emergên-
cias e urgências do país até dezembro 
do último ano, perante a mesma situa-
ção, não devem deixar de o fazer agora. 
As necessidades de saúde devem ser 
resolvidas e as pessoas devem procurar 
os cuidados sem receios. 

O nosso sistema de saúde pública dá boas respostas?
Sim. Temos um sistema nacional de saúde que dá uma res-
posta universal. Sabemos que há insuficiências nesse Ser-
viço Nacional de Saúde, mas, apesar de tudo, tenta sempre 
responder a todas as necessidades. As pessoas podem ficar 
descansadas e confiar no Serviço Nacional de Saúde.

*presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública

"A nossa saúde é um bem im-
portante a preservar e temos 
coisas que podemos fazer a tí-
tulo individual para, de alguma 
forma, a proteger e melhorar."
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Parcerias Rotárias promovem 
investigação na saúde

R E P O R T A G E M

Durante a Convenção de Rotary Inter-
nacional, de 2013, em Lisboa, o Rotary 
Club de Oeiras, conjuntamente com a 
diretora do Instituto de Medicina Mole-
cular (IMM), Maria Mota, apresentou no 
seu stand o projeto “Let’s put an end to 
malaria”. O projeto despertou o interesse 
de numerosos clubes Rotários, entre os 
quais o parceiro internacional do clube 
de Oeiras, o Rotary E-Club 9920 Franco-
phone, na pessoa do companheiro Jean 
Louis Nguyen, permitindo o lançamento 
de um pedido de Subsídio Global (GG) 
para a implementação de um novo insec-
tário no IMM. Durante 2015, este GG, 
no valor de 160.000 USD (o equivalente 
a mais de 135 mil euros), foi aprovado, 
permitindo construir um insectário de 
última geração, um dos poucos deste gé-
nero disponíveis na Europa e no mundo, 
o qual permite replicar, em contexto de 
laboratório, o ciclo de vida do Plasmodium 

falciparum, o principal agente causador 
da mortalidade da malária em seres hu-
manos.
Na sua inauguração (a 3 de outubro de 
2017), Maria Mota afirmou: “O Rotary 
Club de Oeiras dá, mais uma vez, um 
exemplo da importância do envolvimento 
da sociedade civil na procura de soluções 
para os problemas mais prementes da so-
ciedade”.

Maria Hermínia Cabral, diretora do pro-
grama Gulbenkian Parcerias para o De-
senvolvimento,  agradeceu “ao Rotary a 
ideia de ter ido solicitar a colaboração da 
Fundação Gulbenkian”. O Rotary Club de 
Oeiras, através do Rotário responsável 
pelo projeto da Malária, o companheiro 

Esteves Guerra, depois de agradecer as 
várias colaborações e boas vontades nes-
te projeto, afirmou que “quando o Rotary 
Club de Oeiras soube dos excelentes re-
sultados que o IMM estava a conseguir 
no combate à malária, percebeu que o 
Rotary deveria apoiar a capacidade de 
realização dos cientistas nacionais, no-
meadamente numa área, que depois da 
pólio, é um dos maiores desafios da hu-
manidade”.
Isabel Mota, presidente do Conselho de 
Administração da FCG, considerou que 
“as parcerias quer nacionais quer inter-
nacionais são muito importantes”. “As 
plataformas de parcerias, sem nunca 
perder de vista a excelência dos parcei-
ros e de quem trabalha nelas, têm sido 
uma forma muito eficaz encontrada pela 
Fundação Calouste Gulbenkian de criar 
sinergias necessárias. As Fundações têm 
funções diversas, mas têm este capital 

Numa altura em que a necessidade de uma vacina coloca o mundo de olhos postos na ciência e na investigação, relembra-
mos um projeto que, pela sua valia, criou uma parceria alargada e prestimosa. Em 2013, o Rotary Club de Oeiras, o Instituto 
de Medicina Molecular, a Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) e The Rotary Foundation uniram esforços, numa parceria 
que durou quatro anos. Os frutos continuam a ser colhidos...

“As plataformas de parcerias, sem 
nunca perder de vista a excelência 
dos parceiros e de quem trabalha 
nelas, têm sido uma forma muito 
eficaz encontrada pela Fundação 
Calouste Gulbenkian de criar siner-
gias necessárias.” - Isabel Mota,  
presidente do Conselho de Adminis-
tração da FCG
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muito importante relacionado com a sua 
capacidade agregadora que acaba por ser 
especialmente visível em momentos de 
crise”, disse.  
Convidada a lembrar o projeto, e numa al-
tura tão sensível, Maria Mota vincou que 
“as vacinas são a intervenção médica que 
mais vidas salvaram ao longo da história 
da humanidade. É graças às vacinas que a 
varíola está hoje erradicada, que doenças 
como a poliomielite estão muito perto 
da completa erradicação, e que doenças 
como o sarampo estão hoje eliminadas 
de grande parte do planeta. Se há três 
mensagens claras que se podem transmi-
tir acerca das vacinas são que estas são 
seguras, são eficazes e salvam vidas”.
A malária é uma das doenças infeciosas 
mais prevalecentes no mundo, com im-
pactos sociais e económicos devastado-
res nas regiões onde é endémica. O Re-
latório Anual da Malária da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), divulgado em 
novembro de 2019, revela que há cerca 
de 228 milhões de casos de malária em 
todo o mundo e mais de 405 mil pessoas 
morreram de malária, principalmente 
crianças menores de cinco anos e mulhe-
res grávidas (85%). Por isso mesmo, uma 
vacina eficaz é urgentemente necessária.
Após vários anos de desenvolvimento 
pré-clínico em modelos laboratoriais, e 
de um conjunto adicional de verificações 
da sua segurança para uso humano, a va-
cina PbVac, do IMM, foi testada em seres 
humanos em ensaios clínicos de fase 1/2 
a, cujos resultados foram recentemente 
publicados na revista Science Translational 
Medicine, e recentemente distinguidos 

com o Prémio Pfizer de Investigação Clí-
nica. Estes resultados mostram que a Pb-
Vac é segura e bem tolerada, e que exer-
ce um potente efeito biológico, levando a 
uma redução em cerca de 95% da infeção 
do fígado pelo parasita da malária. Maria 
Mota explicou à nossa revista que “tra-
tando-se de resultados muito promisso-
res, eles não correspondem ainda a uma 
efetiva proteção contra a doença, já que 
apenas um bloqueio total da infeção no 
fígado garante a impossibilidade de o 
parasita transitar para o sangue e cau-
sar os sintomas da malária. Desta forma, 
estamos agora a trabalhar no sentido de 
implementar na vacina e no protocolo de 
vacinação as alterações que pensamos 
conduzirem a uma eficácia de vacinação 
de 100%”.
Para esta nova fase, o Rotary Club de 

Oeiras está disponível para nova parce-
ria, entre o Distrito 1960 de Rotary In-
ternational e o IMM, os quais assumem 
o compromisso de iniciar uma campanha 
de sensibilização para a angariação de 
fundos para este projeto. 

Vacinas – prazos e esperança

Estamos todos mais atentos à investi-
gação, mas conhecemos as várias fases 
obrigatórias nesse processo a que estão 
sujeitas as vacinas? Maria Mota explicou 
que o desenvolvimento de qualquer va-
cina passa por um conjunto de etapas 
sequenciais e obrigatórias. “Este proces-
so inicia-se com o conhecimento gerado 
pela investigação básica ou fundamental 
sobre a doença e sobre a forma de es-
timular o sistema imunitário a combater 
o agente que a causa. Segue-se uma 
fase de estudos pré-clínicos, em que um 
candidato a vacina é gerado, caracteriza-
do e avaliado em ensaios laboratoriais e 
em modelos animais. Os resultados ob-
tidos nesta fase permitem então avaliar 
o potencial esperado da vacina e deter-

minam uma eventual autorização para a 
realização de ensaios em seres humanos. 
A avaliação de um candidato a vacina 
em seres humanos corresponde à etapa 
de desenvolvimento clínico da vacina, e 
decorre em três fases consecutivas, de-
signadas fase 1, 2 e 3. Durante a fase 
1, que envolve dezenas de voluntários, 
são avaliadas a segurança da vacina e a 
sua capacidade de espoletar respostas 
imunitárias contra o agente causador da 
doença que se pretende prevenir. Na fase 
2, que envolve centenas de voluntários, 
são avaliadas não só a segurança da vaci-
na, mas também a sua eficácia protetora 
contra a doença. Finalmente, os ensaios 
de fase 3 envolvem dezenas de milhares 
de voluntários e permitem avaliar de for-
ma muito abrangente a segurança da va-
cina, incluindo o aparecimento de poten-
ciais efeitos adversos raros, e determinar 
o seu nível de eficácia real. Os resultados 
obtidos no conjunto destas fases são es-
crutinados pela comunidade científica e 
pelas autoridades regulatórias nacionais 
e internacionais, a quem compete decidir 
sobre uma eventual aprovação da vacina 
para uso humano. O tempo de duração 
de todo este processo varia muito con-
soante a complexidade do organismo 
infeccioso contra o qual se pretende va-
cinar, das especificidades das respostas 
imunitárias que cada candidato e vacina 
consegue espoletar, da celeridade dos 
processos de avaliação e escrutínio de 
dados ao longo de todo o processo de 
avaliação clínica e de pré-aprovação e, é 
claro, do financiamento disponível para 
todo o trabalho de investigação envolvi-
do em cada etapa de desenvolvimento. 
Em média, este processo pode demorar 
cerca de 10 anos, mas há doenças, como 
a malária, contra as quais há décadas se 
procura uma vacina eficaz sem que esta 
tenha ainda sido conseguida, bem como 
outros em que a pressão social, a dispo-
nibilidade quase ilimitada de fundos, e o 
empenho das entidades regulatórias num 
processo de revisão eficaz e o mais célere 
possível podem reduzir substancialmente 
esse tempo, como é expectável que ve-
nha a acontecer com uma ou mais vaci-
nas contra a covid-19”.

“As vacinas são a intervenção mé-
dica que mais vidas salvaram ao 
longo da história da humanidade.” - 
Maria Mota, diretora do Instituto de 
Medicina Molecular

Aquando da sua vinda a Portugal, em fevereiro, 
o Past-President de RI Mark Maloney, visitou o 
insectário.
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O processo de investigação pode ser acelerado na medida do 
possível, sem comprometer quaisquer verificações de seguran-
ça ou eficácia, através da remoção de constrangimentos finan-
ceiros e de uma monitorização em tempo real dos dados reco-
lhidos por parte das autoridades. 
Maria Mota considera que “é realista pensar que uma vacina 
contra a covid-19 poderá vir a estar disponível num tempo re-
corde, sem que isso acarrete quaisquer concessões a nível da 
verificação da sua eficácia e segurança”. “Do que se sabe à data 
de hoje, e esperando que tudo corra como o previsto daqui para 
a frente, é possível antever que uma ou mais vacinas estejam 
muito perto da aprovação no final de 2020, início de 2021. Tais 
desígnios vão, necessariamente, levar algum tempo, e a disponi-
bilização da vacina vai obedecer a critérios de prioridades bem 
definidas, pelo que não me parece realista pensar que uma vaci-
na possa vir a estar disponível para a generalidade da população 
antes do segundo trimestre de 2021 ou, muito provavelmente, 
ainda mais tarde”, alertou.

Gulbenkian e a atenção ao conflito Nagorno-
Karabakh (Arménia)

A Fundação foi criada em 1956 por testamento de Calouste 
Sarkis Gulbenkian, filantropo de origem Arménia que viveu em 
Lisboa. Por esta altura, há muitos arménios em situação delica-
da. Quisemos saber como a FCG está a acompanhar o conflito 
de Nagorno-Karabakh. Isabel Mota esclareceu-nos:
“O conflito do Nagorno-Karabakh tem duas características es-
senciais. Por um lado é uma disputa territorial fundacional, no 
sentido que nasceu da desintegração da União Soviética e da 
criação de novos estados-nação, sendo, por isso, muito difícil de 
resolver. Por outro é um chamado “conflito congelado” que pela 
sua longa durabilidade e dificuldade de resolução está sempre 
latente, tendo momentos, como o que estamos a viver desde 
setembro, de reacendimento. É muito preocupante. Não havia 
um tão grave desde o acordo de cessar-fogo entre a Arménia e 
o Azerbaijão, desde 1994. 
Como é do conhecimento público, a Fundação Calouste Gul-
benkian tem uma relação muito profunda com a comunidade 
arménia e – apesar de sermos uma Fundação que não interfere 
nos assuntos internos dos estados – fazemos doações regulares 
de ajuda humanitária sempre que necessário em continuidade 
com o legado do nosso fundador, que prestava apoio humani-
tário ao seu povo de origem quando era necessário, nomeada-
mente aos refugiados do Império Otomano em 1920. Conti-
nuamos essa tradição. Neste contexto, fizemos uma doação de 
100 mil dólares para ajuda humanitária à comunidade arménia 
da região.
Apesar de sabermos que é difícil, esperamos uma solução pací-
fica para o conflito do Nagorno-Karabakh o mais rapidamente 
possível. Pelo menos 600 pessoas já perderam a vida no último 
mês.”

Dose de esperança

Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), a vacinação é um 
dos meios mais eficazes e menos 
dispendiosos para prevenir doenças 
infeciosas graves, sendo a pedra an-
gular da cobertura universal de saú-
de e vital para alcançar a saúde ideal 
para todos, em qualquer lugar. A 
OMS estima que a imunização por 
intermédio de vacinação – imuniza-
ção ativa – previne 2-3 milhões de 
mortes todos os anos, em todas as faixas etárias, por doenças 
como a difteria, tétano, tosse convulsa, gripe e sarampo. Adicio-
nalmente, 1,5 milhão de mortes poderiam ser evitadas caso a 
cobertura global de vacinação fosse alargada.
Atualmente, vemo-nos confrontados no combate a um novo 
agente – o SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Co-
ronavirus 2) – responsável pela covid-19, identificado no final de 
dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China. A pandemia 
por covid-19 traduz-se na primeira grande pandemia do sécu-
lo XXI, afetando a saúde pública numa escala verdadeiramente 
global. Entre vários desafios para a investigação científica, prio-
riza-se o acesso a uma vacina com garantia de eficácia, qualida-
de e segurança. Neste momento, estão a decorrer 259 projetos 
de investigação para uma vacina e 54 estão na fase de ensaios 
clínicos, sendo que 10 estão na fase III. A efetividade das vaci-
nas para a covid-19 na abordagem da atual pandemia depen-
de diretamente da cobertura vacinal que vier a ser consegui-
da. Qualquer preocupação sobre a sua segurança tem impacto 
significativo na população e, consequentemente, pode levar a 
uma diminuição da adesão à vacinação com comprometimento 
daquela cobertura. 
A expetativa de se atingir um elevado padrão de segurança na 
sua utilização traduz-se sobretudo na grande necessidade de 
rapidez na deteção e investigação de qualquer reação adversa 
que possa vir a ocorrer após administração massiva de uma ou 
mais doses de vacina na população. Para isso, torna-se funda-
mental unir esforços para uma boa coordenação das melhores 
metodologias disponíveis na monitorização da sua eficácia e 
segurança.

Renato Ferreira da Silva
Vice-Presidente, Rotaract Club Universidade do Porto 
Farmacêutico, Unidade de Farmacovigilância do Porto/Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto

O P I N I Ã O
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Novas
Gerações

Congresso Nacional Rotaract e Inte-
ract

O Congresso Nacional de In-
teract e Rotaract é o maior 
evento nacional das Novas 
Gerações, em Portugal. Or-
ganizado alternadamente em 
cada um dos Distritos, este 
ano o evento teria lugar na 
cidade de Coimbra (D1970). 
Não sendo possível a realiza-
ção do evento presencial, que 
normalmente decorre duran-

te todo um fim de semana, foi divido em duas partes, primei-
ra parte realizou-se no passado dia 7 de novembro.
Consistiu num evento on-line com mais de 100 participantes 
de ambos os Distritos, unidos num dia de companheirismo 
e partilha de ideias. A manhã começou com um concurso 
de projetos por avenida de serviço, cujos vencedores foram: 
Serviços Profissionais, vencedor RTC Lisboa - Rotaract & 
Talk; Serviços Internos, RTC Valongo - Are You In?; Serviços 
Internacionais, RTC Lisboa - Twinning RTC Città Clusone; 
Serviços à Comunidade, com dois vencedores, RTC Porto - 
Apoiar o Ensino à Distância e RTC Santo Tirso - PartilhApp.
Depois da pausa para almoço, partilharam-se conhecimentos 
sobre comunicação verbal e não-verbal, confecionou-se um 
delicioso “bolo de chocolate na caneca” e diversificou-se a 
rede profissional com um workshop de LinkedIn.
A tarde terminou com uma versão improvisada do jogo de 
tabuleiro Party&Co, onde foram postos à prova não só co-
nhecimentos acerca do movimento Rotário, mas também 
competências musicais, artísticas e o espírito de equipa.

Semana Mundial do Interact
A Semana Mundial do Interact foram dias de grande ativida-
de de ambos os Distritos.
No Distrito de 1970, algumas das atividades incluíram a in-
trodução de uma moldura para a foto de perfil do Facebook 
e partilha de fotos de eventos passados. O ITC Caldas das 

Taipas organizou um debate, em conjunto com a representa-
doria do D1970, com o tema “O papel dos Interactistas nos 
Dias de Hoje”.
Já no Distrito 1960, a representadoria lançou um desafio 
aos clubes: realizar um vídeo de divulgação. “No decorrer da 
semana, fomos divulgando nas redes sociais do distrito os 
vídeos dos clubes que participaram, e ainda uns posts in-
formativos acerca do Interact,” diz a representante distrital, 
Leonor Marques.

Reconnect Week 2020 - Sintra

O Rotaract Club de Sintra organizou, no início de outubro, 
uma reunião on-line de celebração da Rotary Reconnect 
Week 2020. Contou com a presença de 22 companheiros, 
alguns que já estiveram ligados ao movimento Rotário e ou-
tros que ainda hoje fazem parte dele. Este evento permi-
tiu não só partilhar as memórias dos tempos passados em 
Interact, Rotaract e RYLA, como também reconectar várias 
gerações que tiveram contacto com o movimento em Sintra.

CV The Truth Behind
O Rotaract Lisboa-Belém realizou uma primeira sessão on-
-line de CV The Truth Behind, com o objetivo de esclarecer 
todas as dúvidas relacionadas com a entrada no mercado de 
trabalho.
O companheiro Paulo Leitão, Talent Acquisition Team Leader 
na Experis, conduziu uma conversa informal abordando os 
tópicos: como preparar um CV e dicas para ser bem suce-
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dido numa entrevista de emprego. Para um jovem que está 
a entrar no mercado de trabalho, este género de iniciativa 
é uma oportunidade de melhor conhecer o que busca um 
recrutador e como captar a sua atenção.

Rotaract Hoje: Potenciar os serviços 
comunitários

É neste contexto extenuan-
te, em que a própria ação se 
vê constrangida pelo con-
texto pandémico, que o RTC 
Gondomar estabeleceu uma 
colaboração com a Junta da 
União das Freguesias de Gon-

domar (São Cosme), Valbom e Jovim, apoiando a execução 
de dois programas da Unidade de Ação Social e Intervenção 
Comunitária: o POAPMC (entrega de bens alimentares), com 
a criação de um banco de voluntários e o Apoio ao Banco de 
Ajudas Técnicas.
O Banco de Ajudas Técnicas destina-se ao empréstimo de 
instrumentos e dispositivos fundamentais que permitem 
compensar ou atenuar as limitações funcionais e restrições 
resultantes da perda de autonomia física, com consequente 
repercussão positiva na qualidade de vida.
O principal objetivo, em 2020, é fornecer uma cama arti-
culada com colchão tripartido, não descurando os diversos 
equipamentos técnicos, como as cadeiras de rodas, as ca-
deiras sanitárias, os andarilhos, os colchões anti-escaras e as 
canadianas. Toda a ajuda conta, desde parcerias a doações 
monetárias ou em equipamentos. Podem contactar o clube 
através do e-mail rotaractclubgondomar@gmail.com  ou pelo 
telefone 910346666.

Projeto Beirut
O Projeto Beirut foi iniciado pelo Rotaract Club de Aveiro em 
setembro e consiste na venda de cadernos, cuja receita será 
utilizada pelos Rotaract Clubs de Beirute para reconstruir a 
cidade após a explosão que a dizimou em Agosto deste ano. 
Os cadernos, com o valor de 3€, poderão ser adquiridos até 
ao final de dezembro, enviando um email para rotaractcluba-
veiro@hotmail.com ou através de uma mensagem nas redes 
sociais do clube.

A Essência do Interact

Pertencer a uma equipa como a Representadoria ITC Distri-
to 1970, desde 2018, tem sido como estar numa família que 
está em constante desenvolvimento; independentemente 
de sermos os mais novos ou os mais velhos, os recém-che-
gados ou os veteranos no clube, o carinho, a confiança e 
o conforto que recebemos é sempre o mesmo e não nos 
sentimos sós, em nenhum momento.

A ideia de poder fazer a diferença enquanto conhecemos 
melhor os nossos limites em conjunto com esta equipa ini-
gualável, tem sido um dos pilares que penso que contribui 
para que este clube tenha prendido todos os seus Interac-
tistas. Todos os anos, novos membros conhecem esta gran-
de família e entram com novas ideias e um novo dinamismo, 
sendo que o contacto entre gerações tem demonstrado ser 
fulcral para a inovação das atividades.

Um dos Foracts realizou-se 
em Penafiel, o qual pro-
moveu o conhecimento 
da cidade e onde orga-
nizamos palestras enri-
quecedoras, conscien-
cializando sobre temas 
atuais e bastante úteis 
para os jovens Interac-
tistas do Distrito. A sensa-
ção de organizar um evento desta 
dimensão, na nossa cidade, foi extremamente realizadora e 
promoveu o espírito de companheirismo para o qual tanto 
nos desperta o Rotary.

Tivemos igualmente outras atividades como os dois concur-
sos de talentos, cujos fundos permitiram ajudar associações 
que apoiavam muitas famílias vítimas de violência domés-
tica. A cooperação com outras associações mostrou-se es-
sencial, como é o exemplo do Banco Alimentar, com o qual 
colaboramos diversas vezes e que nos permitiu sempre con-
tribuir para quem mais precisa.

Esta escola de líderes tem sido um dos pilares mais impor-
tantes na minha formação e uma das ferramentas mais im-
portantes do meu crescimento enquanto pessoa e onde 
conheci muitos companheiros a quem tenho o gosto de de-
signar de amigos.

Rodrigo Ferreira, Interact Club de Penafiel

O P I N I Ã O

"Todos os anos, novos  membros conhecem esta grande família  e entram com novas  
ideias e um novo dinamismo."
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O Rotary está a traçar um novo rumo para um caminho mais forte, mais eficaz e um futuro vibran-
te. No centro do esforço está o nosso Plano de Ação: um roteiro estratégico plurianual que nos 
ajudará a ser o Rotary que queremos ser – e o Rotary que o mundo precisa que sejamos. O Plano 
de Ação baseia-se nas capacidades extraordinárias que desenvolvemos nas nossas próprias vidas 
profissionais e carreiras e isso se interliga com os nossos pontos fortes como líderes, como clubes 
e como uma comunidade global de pessoas de ação. 

Para criar o nosso plano, analisamos dados, projeções de membros e tendências sociais emergen-
tes. E ouvimos Rotários, Rotaractistas e outros que partilharam as suas esperanças para o futuro 
do Rotary e contaram-nos o que precisamos fazer:

Seja mais ágil e aberto a novas ideias e rostos, para que possamos evoluir juntamente com as 
mudanças demográficas e sociais.

Recolha e use dados de forma mais rigorosa, para melhorar programas e fazer um impacto du-
radouro nas necessidades humanitárias.

Tire partido das novas tecnologias e forneça experiências mais enriquecedoras, envolventes, e 
acessíveis, para que mais líderes emergentes se conectem através do Rotary.

Avaliamos o que seria necessário para dar o salto de onde estamos agora para onde queremos 
estar. O plano de ação é ambicioso – e alcançável.

ESTAMOS 
A CONSTRUIR 
O FUTURO 
DO ROTARY
Um plano ousado, 
para e por Pessoas de Ação
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PRIORIDADE 4. 

AUMENTAR 
A NOSSA 
CAPACIDADE DE 
ADAPTAÇÃO

As Quatro Prioridades 
do Plano de Ação

Quer saber mais?  

Envolva-se na criação do futuro do Rotary. Comece por visitar:  rotary.org/actionplan

PRIORIDADE 1. 

AUMENTAR 
O NOSSO 
IMPACTO

PRIORIDADE 2. 

EXPANDIR 
O NOSSO 
ALCANCE

PRIORIDADE 3. 

AUMENTAR 
(realçar?) O 

ENVOLVIMENTO 
DOS MEMBROS
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Relações
Interpaíses

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.

O forte sismo que abalou a Turquia e a Grécia, no passado dia 
30 de outubro, já registou, pelo menos, 100 vítimas mortais, 
994 feridos e deixou 5000 mil pessoas desalojadas, de acordo 
com a Autoridade Governamental Turca para as Situações de 
Catástrofe (AFAD).O Rotary Distrito 2440 está a ajudar aqueles 
que foram afetados por esta catástrofe natural com tendas para 
abrigo e com alimentação. Após o trágico sismo, de magnitude 
7, na escala de Richter,o Comité de Desastres do Rotary entrou, 
rapidamente, em ação para ajudar a mitigar os danos. Neste 
momento, exercem um papel fundamental na recuperação das 
áreas afetadas e no restabelecimento e na implementação de 
projetos, de forma a apoiar todas as comunidades atingidas.
O epicentro do sismo foi localizado a cerca de 18 quilómetros 
da costa de Izmir, a uma profundidade de quase 17 quilómetros. 
Sendo esta terceira cidade mais habitada da Turquia, registou 
inúmeros danos desastrosos em 17 edifícios.
Apesar de ter tido um grande impacto na Turquia, este sismo foi 
também sentido na Grécia, onde causou pequenos tsunamis na 
ilha grega de Samos, no mar Egeu. Foi, desta forma, registada 
uma subida bastante significativa do nível das águas, sendo que 
foi lançado um alerta de tsunami, pois o sismo poderia potenciar 
um maremoto na região.

Sismo na Turquia e na Grécia 
causa enormes danos
Rotary Distrito 2440 está em ação para ajudar na 
recuperação das áreas afetadas

Rede de relações na ajuda
Em casos de desastres naturais, o Rotary ajuda as comunida-
des a recuperar e a reconstruir as áreas afetadas. Assim sendo, 
numa primeira instância, através dos clubes e dos parceiros lo-
cais oferece apoio imediato com alimentação, abrigo e com as 
demais necessidades básicas de sobrevivência.
Auxilia, ainda, através de uma assistência a curto prazo, onde 
distritos e clubes fornecem verbas e todos os materiais neces-
sários para facilitar o restabelecimento das operações quoti-
dianas. Além disso, os clubes asseguram a implementação de 
projetos para reconstruir todas as comunidades atingidas pelas 
catástrofes naturais, dando, assim, uma resposta rápida em to-
das as fases de recuperação das áreas afetadas.
Este cenário preocupante tem sido, de alguma forma, contorna-
do pelo Rotary Distrito 2440 através das ações, das atividades 
e dos projetos que têm incrementado entre as comunidades. 
O bem-estar, a união, a paz, a compreensão mundial e o com-
promisso global são alguns dos princípios que estão na base 
desta estrutura Rotária para ajudar a minimizar o impacto deste 
desastre natural na sociedade.
Dentro das atividades da CIP Portugal/Turquia e da Coordena-
ção Nacional, e com o objetivo de ajudar algumas comunidades 
afetadas, para contribuições, podem usar o IBAN PT50 0010 
0000 47337350005 35. Em caso de dúvidas, podem recorrer 
ao e-mail: rotaryiccportugal@gmail.com.

Por Isabel Martins
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A humanidade é o nosso negócio

The Rotary Foundation
Mensagem do chair 

K.R. Ravindran

Ilustração de Luke Wilson

Numa nebulosa véspera de Natal, na Londres vitoriana, o 
velho avarento está sentado à sua mesa.
Amargo e desiludido com o mundo, Ebenezer Scrooge tem 
apenas um interesse: os seus resultados financeiros. Ele 
recusa o convite do seu sobrinho para a ceia de Natal, recusa-
se a apoiar os pobres e necessitados e, relutantemente, 
concede ao seu funcionário mal pago, Bob Cratchit, uma 
folga no dia de Natal.
Depois de chegar a casa, coisas estranhas começam a 
acontecer. Jacob Marley, o seu falecido parceiro de negócios, 
aparece como um fantasma amarrado a uma corrente, 
dizendo a Scrooge para mudar os seus modos egocêntricos 
ou teria o mesmo destino.
Essa é a premissa de A Christmas Carol, o conto clássico 
de Charles Dickens sobre a transformação de um homem 
solitário egoísta para humanitário generoso. Para mim, 
oferece lições valiosas para todos, independentemente da 
crença ou da época do ano.
Numa das minhas passagens favoritas, um espírito transporta 
Scrooge magicamente para a casa dos Cratchit. Lá, ele vê o 
seu secretário de um novo ponto de vista, observando uma 
humilde mas sincera reunião de feriado. Scrooge entende, 
então, que presentes como amizade, família e gratidão não 
podem ser registados em nenhum livro de contas, no registo 
de faturação. No final da história, Scrooge aprendeu a lição 
mais importante de todas: que, enquanto ainda estivermos 
vivos, não é tarde para nos dedicarmos a servir a humanidade.

As férias de fim de ano estão a chegar. É um momento de dar 
e compartilhar, mas não se limita aos nossos entes queridos. 
É também para as pessoas que nunca conhecemos e nunca 
veremos, para aqueles que não são tão afortunados quanto 
nós e precisam de uma mão amiga. O milagre da doação que 
Scrooge descobriu na véspera de Natal é exatamente o que 
The Rotary Foundation faz 365 dias por ano.
A nossa Fundação atua, simultaneamente, como instituição 
de caridade e ativista no terreno. Os Rotários estão no local, 
oferecendo as suas habilidades e experiência empresarial 
em apoio a subsídios financiados por todos nós. Desta 
forma, realizamos algumas das tarefas mais importantes do 
Rotary, como proteger mães e os seus bebés e ajudar as 
comunidades a recuperarem dos choques da covid-19.
Lembre-se da The Rotary Foundation durante este período 
de generosidade. Lembre-se de que as suas doações para a 
Fundação ampliam o nosso trabalho em todas as áreas de 
enfoque. Eles são perpetuados, não apenas hoje, mas muito 
depois de partirmos. E a Fundação continuará a operar 
os seus milagres ao serviço de outros amanhãs, enquanto 
continuarmos a apoiá-la hoje. Em nome dos curadores 
The Rotary Foundation, agradeço o envio da sua generosa 
contribuição antes de 31 de dezembro.
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S I N T A 
A

E  N  E  R G I A
D E  P U R A  T R A N Q U I L I D A D E

Taipei, Taiwan 
12-16 Junho

convention.rotary.org 
#Rotary21
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S I N T A 
A

E  N  E  R G I A
D E  P U R A  T R A N Q U I L I D A D E

Taipei, Taiwan 
12-16 Junho

convention.rotary.org 
#Rotary21

CONVENÇÃO

Preste o seu culto

Quando estiver em Taipei, para a Convenção do Rotary In-
ternational de 2021, de 12 a 16 de junho, reserve um tempo 
para visitar alguns dos templos e outros monumentos da ci-
dade. O Templo Lungshan, um dos mais populares de Taipei, 
é, principalmente, budista, mas também incorpora o taoísmo 
e o folclore chinês. Esta estrutura esculpida e pintada com 
ornamentos foi construída, originalmente, em 1738 e con-
tinua a ser um local de culto ativo. O complexo do templo 
é um espaço relaxante, que inclui uma pequena queda de 
água, fontes e um lago de carpas.
Mais de 100 divindades estão representadas neste templo, 
incluindo a deusa da misericórdia e o deus da guerra. Os 
alunos vêm rezar para Wenchang, a divindade padroeira 
da literatura, antes dos exames e, em questões de justiça e 
honra, as pessoas consultam Guan Yu, um famoso guerreiro 
do folclore chinês. O templo é facilmente acessível, através 
da sua própria paragem na linha azul do MRT, o sistema de 
transporte público de Taipei.

O Templo do Deus da Cidade Xiahai é conhecido pela sua 
estátua do deus casamenteiro (na foto), ou o “Velho Sob 
a Lua”, como alguns o chamam. Este templo fica na Dihua 
Street, que abriga boutiques e cafés da moda, além de lojas 
tradicionais de medicamentos e artesanato.
O Memorial de Chiang Kai-shek é a estrutura histórica mais 
proeminente de Taipei, construída como uma homenagem 
ao ex-presidente da República da China. O salão faz parte 
de um complexo que inclui dois edifícios de artes cénicas, 
uma grande praça, jardins bem cuidados e lagoas tranquilas. 
Poderá assitir ao render da guarda entre as 9h e as 17h. 

- Susie L. Ma

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

Sem título-1   1 15/06/20   09:46

PU
B
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ESTADOS UNIDOS

Um clube de Wis-
consin está a 
adotar um mé-
todo totalmente 
natural de re-

moção de arbus-
tos invasores do 

parque municipal, 
que ajuda a manter: as cabras. Em ju-
nho, o Rotary Club de Mequon-Thiens-
ville Sunrise, no subúrbio norte de 
Milwaukee, transportou cerca de 40 

cabras para o parque para uma desfo-
lhação ambientalmente correta. Ob-
tidas por contrato com um pastor, as 
cabras mastigavam espinheiro comum 
e madressilva, pastando em áreas den-
samente cobertas de mato, dificilmente 
acessíveis aos Rotários, durante as suas 
limpezas semestrais, que atraem até 
100 voluntários.
“Não poderíamos ter um impacto tão 
significativo na remoção do espinheiro 
se tivéssemos tentado removê-lo com 

trabalho manual”, diz Connie Pukaite, 
companheira do clube. “Os Rotários 
instalaram a cerca elétrica para os pi-
quetes das cabras, trabalharam em 
turnos para monitorizar e dar água às 
cabras e inspecionaram a cerca, duas 
vezes ao dia. Recebemos uma série de 
consultas de proprietários locais e de 
um outro município, que procuravam 
informações sobre o uso de cabras 
para mastigar espinheiro nas suas pro-
priedades. “

MONGÓLIA

MALAWI

EQUADOR

MOLDÁVIA E ROMÉNIA

 por Brad Webber

Pessoas de Ação pelo mundo

4 mil milhões de euros é o valor 
das exportações de peixe do 
Equador em 2017

USA

Equador
Mais de quatro anos depois de um ter-
ramoto mortal, de magnitude 7,8, ter 
devastado comunidades, ao longo da 
costa equatoriana, o Rotary Club de 
Quito Ocidente continua empenhado 
em ajudar os moradores da vila de pes-
cadores de Don Juan, perto do epicen-
tro do terremoto. Em 2016, os Rotários 
de Quito Ocidente mobilizaram-se para 
ajudar os pescadores na transição rumo 
a uma operação sustentável, juntando-
-se a outros clubes e organizações não 
governamentais para contribuir com 

20232 euros para a construção 
de um centro de processamen-
to de pesca. Em julho de 2020, 
enquanto a comunidade pes-
queira sofria o impacto econó-
mico da covid-19, os membros do clu-
be também forneceram kits de comida 
para 80 das cerca de 300 famílias da 
área, em colaboração com a Don Juan 
Artisan Fishing Production Association, 
uma organização formada após o de-
sastre.
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14 clubes participaram na 
angariação de fundos do “A 
Cup of Happiness” de 2019

Mongólia
O Rotary Club de Ulaanbaatar Peace Avenue expandiu a sua iniciativa Let’s 
Read- Vamos Ler, que começou como uma forma de melhorar a alfabetização, 
ajudando a instalar uma biblioteca no Ger Innovation Hub. O ponto de encontro 
local serve uma área com uma população de cerca de 6000 habitantes, da qual, 
cerca de um terço, é menor de 18 anos. O programa Vamos Ler enche as biblio-
tecas com materiais de leitura, incluindo livros para pessoas com deficiência. 
“Existem livros ilustrados, audiolivros, livros em braille e vídeos em linguagem 
de sinais. Também fornecemos instalações educacionais para necessidades es-
peciais”, diz a membro do clube Suvd Nergui. Este projeto, inspirado por uma 
iniciativa do Rotary Club de Narlag Ulaanbaatar, prova o poder da cooperação 
em casa e no exterior. A Rotária refere ainda: “O programa Vamos Ler, incluindo 
sessões de formação para pais, professores e bibliotecários, aconteceu graças 
à colaboração de muitos Rotary Clubs, patrocinadores e Rotários na Mongólia, 
Hong Kong, Japão e Estados Unidos.

Moldávia e Roménia
Um projeto impulsionado por Rotários, chamado “A Cup of Happiness” – no 
qual os membros do clube distribuem chá, vinho quente e outras bebidas sazo-
nais nos mercados de Natal do Distrito 2241 – tem afastado o frio dos turistas, 
há mais de uma década. “Os membros vendem bebidas quentes em copos per-
sonalizados, com os logótipos do projeto e do Distrito”, disse Dan Zagnat, do 
Rotaract Club de Chişinău, Moldávia. “O objetivo principal é vender os copos; as 
bebidas lá dentro são um extra, assim, poderá comprar os copos cheios ou va-
zios.” (Até ao momento, os objetivos para 2020 não estavam definidos.) A meio 
do projeto, o Rotaract Club de Sibiu, Roménia, arrecadou cerca de seis mil euros 
para comprar equipamentos para o departamento de cardiologia de um hospital 
municipal e quatro Rotaract Clubs em Cluj-Napoca, na Roménia (Cluj-Napoca, 
Cluj-Napoca Cetăţuie, Cluj-Napoca SAMVS e Visio Cluj-Napoca), arrecadaram 
cinco mil euros para ajudar a financiar um novo departamento ambulatório na 
clínica de obstetrícia e ginecologia Dominic Stanca, na sua cidade.

Malawi
Os sócios do Rotary Club de Lilongwe comprometeram-se a doar os custos de 
um almoço rotário (muitos deram mais) para a instalação de dois centros de 
abastecimento de água na vila de Chiweza. Os Rotários angariaram cerca de 
dois mil euros para as estruturas, uma para atender a Escola Primária Chimwala 
de 6500 alunos e a segunda para fornecer água para a cidade, relata a compa-
nheira do clube Norah Chavula-Chirwa. Os alunos “não tinham uma fonte de 
água potável, para beber e saneamento”, diz Chavula-Chirwa, observando que 
as taxas dos residentes para usar o centro de abastecimento de água da cidade 
irão subsidiar o centro de abastecimento da escola. Ambos estavam a funcionar 
em maio, trazendo um benefício de mudança de vida para adultos e crianças, 
que antes tinham de caminhar longas distâncias e esperar nas filas para obter 
água de poços.

5,6 milhões de malauítas não têm acesso a 
fontes de água potável
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Os nossos parceiros
Museu Nacional de Arte Antiga

Acaba de ser lançado para o Mundo, o 
último projeto musical da bolseira do 
Rotary Club Lisboa Centro, Constança 
Sousa e Melo.
Adeamus Sate, é um tema épico que nos 
lembra as grandes batalhas dos tempos 
idos.
Este é um projecto que junta Portugal e 
os EUA, visto ter a participação da mun-
dialmente famosa violoncelista Tina Guo, 
que trabalha de perto com a indústria 
cinematográfica em Hollywood, partici-
pando em vários Temas Musicais como 
O Gladiador, Game of Thrones, Mulher 
Maravilha, Codigo Da Vinci, entre outros.

O tema está disponível nas redes sociais 
e pode ser ouvido em https://www.you-
tube.com/watch?v=dtPpb1t8ILA

Ciência 
  e Cultura
Bolseira lança tema com violoncelista 
de Hollywood

2020 foi um ano diferente de tudo o que 
tínhamos vivido até agora. Foi um ano 
em que os Rotários conectaram com o 
mundo e o ano em que afirmaram com 
orgulho que O Rotary Abre Oportunida-
des. Que 2021 mantenha a mesma von-
tade de fazer a diferença, sempre com 
a Prova Quádrupla presente nas nossas 
relações pessoais e profissionais.
Do que pensamos, dizemos ou fazemos:

É a VERDADE?

É JUSTO para todos os interessados?

Criará BOA VONTADE e MELHORES 
AMIZADES?

Será BENÉFICO para todos os interes-
sados?

A Prova 
Quádrupla

Entre 5 de novembro e 31 de janeiro de 
2021, há uma nova exposição para ver 
no Átrio 9 de Abril do MNAA, compos-
ta por cinco peças da coleção pessoal 
de Gaëtan e que passam a integrar o 
acervo do Museu, graças a uma doação 
de Eduardo Ferreira Massano. O lote 
de cinco peças foi doado ao MNAA 
por Eduardo Ferreira Massano, durante 
este ano, em cumprimento da vontade 
e da memória de Gaëtan Lampo Mar-
tins de Oliveira (1944-2019), uma das 
principais figuras das artes plásticas em 
Portugal. As obras que agora se exibem 
ao público incluem a pintura a óleo 

sobre tela, Paisagem com Cavaleiros, 
de Philips Wouwerman (1619-1668), 
um quadro que irá complementar a 
representação deste pintor paisagis-
ta holandês nas coleções nacionais, e 
também o desenho a pena sobre papel, 
Apontamento arquitetónico com fon-
te, atribuído a Giuseppe Galli Bibiena 
(1696-1757), um importante reforço 
ao núcleo de desenhos na coleção do 
MNAA. Além da pintura e do desenho, 
também a escultura faz parte desta 
generosa doação através das peças O 
Arcanjo São Miguel e o Busto de Anjo, 
duas esculturas em madeira ligadas às 

oficinas do Norte da Europa que marca-
ram a história da escultura em Portugal 
no século XVI. Por último, há também 
a Flagelação de Cristo, um notável gru-
po escultórico em bronze, a partir do 
modelo do italiano Alessandro Algardi 
(1598-1654), uma obra do primeiro 
Barroco romano a juntar-se ao conjun-
to de esculturas europeias do MNAA. 
Quando visitar este espaço, não deixe 
de referir que é Rotário, usufruindo do 
nosso desconto de parceria (20%).

Cinco peças da coleção particular do artista plástico 
Gaëtan
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Palavra aos Companheiros
 João Barbosa
 PGD D1970 (2005-2006)

Nos dias de hoje não podemos viver sem liberdade de pen-
samento e de expressão. Assim sendo, permito-me comun-
gar, também na qualidade de Presidente da Associação Por-
tugal Rotário, com os Companheiros, a minha opinião sobre 
o tema a que me proponho.
Os livros de Rotary e o Manual de Procedimento são muito 
claros sobre a nossa posição em relação à política e à reli-
gião. Diz o Manual de Procedimento:
"Rotary e a política
O Rotary International e os clubes não devem fazer decla-
rações políticas de carácter partidário. Os Rotários estão 
proibidos de fazer declarações que visem exercer pressão 
seletiva sobre governos e autoridades políticas. No entanto, 
são deveres dos Rotários:
1)  acompanhar os desdobramentos políticos nas respetivas 

comunidades e no mundo inteiro, já que esses afetam, 
não só a prestação de serviços, como também o alcance 
do objetivo de paz e da compreensão mundial. Espera-se 
que os Rotários procurem obter informações seguras, por 
intermédio de programações e debates equilibrados, de 
forma a que todo o sócio possa chegar às suas próprias 
conclusões depois de uma análise conjunta e imparcial 
das questões.

2)  participar ativamente no maior número possível de orga-
nizações e grupos legalmente constituídos para promo-
ver, não apenas com palavras, mas especialmente através 
de uma dedicação exemplar, a consciencialização quanto 
à dignidade de todas as pessoas e o respeito pelos direitos 
humanos."

Será assim, em minha opinião, nesta moldura que nos deve-
mos movimentar e proceder.
A nossa revista “Portugal Rotário” expressa a vontade de to-
dos os companheiros que pretendam opinar sobre os mais 
diversos aspetos inerentes  a tudo quanto é Rotary, espe-
cialmente. 
Gostámos muito de ler a nossa revista, com algumas altera-
ções, em termos gráficos, design e conteúdos. Parabéns à 
Editora da nossa revista, Companheira Cláudia Oliveira, do 
RC Arouca.

Na verdade, lemos com atenção e interesse a entrevista que 
fez ao nosso Ministro da Educação, integrada na ênfase do 
mês. Gostámos, todavia inspirados nas normas Rotárias que 
expusemos supra, a minha opinião é de que sim senhor, se 
efetuem entrevistas a políticos, mas a políticos que não inte-
grem atuais funções de Governo local ou central.
Temos um imenso leque de candidatos ao dispor para en-
trevistar sobre os mais variados assuntos: ex-ministros, com-
panheiros que já exerceram cargos políticos, professores da 
Universidade, intelectuais, empresários, etc., etc. É este o 
enfoque pessoal que muito aprecio.
Quanto à religião, sabemos todos muito bem, pelo menos 
os Rotários mais antigos, a luta  que travámos com  a Igreja 
no sentido da sua aceitação. E vencemos, com a clareza dos 
nossos objetivos, dos nossos argumentos, com exemplos, 
com serenidade e inteligência.
Seria interessante que os nossos Companheiros abordas-
sem também o tema tão atual neste momento de viragem 
da Igreja.
Por experiência na vida pública e Rotária, a tolerância deve 
aceitar todas as opiniões mesmo que surjam de “botas de 
elástico”, “virgens ofendidas”, "brigada do reumático”, rótulos 
que não são da minha simpatia e muito menos, penso eu, 
enquadráveis na nossa comunicação Rotária, onde o COM-
PANHEIRISMO é regra de ouro.
Somos Companheiros Rotários, e todos nós, também os 
mais velhos, fazemos parte do quadro social do clube e con-
tribuímos para o cálculo da presença de sócios às reuniões.
Por fim, como acredito na boa intenção de todos os Compa-
nheiros que escrevem na nossa revista, agradeço que, reci-
procamente, acreditem também na minha.
Aproveito a oportunidade para enviar a todos os Compa-
nheiros, Governadores, Rotaractistas e Interactistas e Famí-
lias votos de um BOM NATAL E UM MELHOR 2021!

POLITICA E RELIGIÃO SIM
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