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Mensagem do Presidente 
de Rotary International
Holger Knaack
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erFevereiro, além de ser o mês do aniversário do Ro-
tary (no dia 23), é também dedicado à promoção 
da paz. E há uma razão para isso: contribuir para a 
paz e a compreensão mundial tem sido uma gran-
de prioridade para nós desde o início.
As pessoas perguntam-se sempre: “Como nos 
podemos envolver na área da paz?” Em Rotary há 
muitas maneiras de fazermos isso. Os nossos pro-
gramas para jovens guiam-nos na direção da paz 
positiva, assim como o trabalho das Comissões 
Interpaíses e do Grupo Rotary em Ação pela Paz.
Outra opção é a Rotarian Peace Projects Incubator, 
uma colaboração inspiradora entre Rotários, 
Rotaractistas e ex-bolsistas dos Centros Rotary. 
Liderada por Rotários da Suíça e Liechtenstein, 
o grupo concebeu 48 projetos que qualquer 
clube pode apoiar, seja diretamente ou através 
de Subsídios Globais da Fundação Rotária. Nino 
Lotishvili e Matthew Johnsen, que estudaram no 
Centro Rotary pela Paz da Chulalongkorn Univer-
sity, em Bangcoc, Tailândia, são dois dos muitos 
voluntários.
“Durante minha jornada como bolsista Rotary 
pela Paz, aprendi como a resiliência pessoal ajuda 
a construir a paz interior e a criar uma paz exte-
rior sustentável. Esta foi a inspiração por trás do 
projeto Women Peace Ambassadors for the South 
Caucasus, que é baseado na minha pesquisa de 
campo, na Geórgia. A equipa do Peace Projects 
Incubator reconheceu que mulheres de famílias 
de etnias mistas que vivem em áreas fronteiri-
ças têm o grande potencial de serem modelos de 
paz dentro e fora de suas comunidades. Através 
de workshops sobre construção da paz interior e 
exterior, recorrendo a storytelling, 40 participantes 
compartilharão as suas histórias, que alcançarão 
cerca de 400 pessoas (parentes e membros da co-
munidade). Estas mulheres inspiradoras, mas mar-
ginalizadas, recuperarão a sua força interior como 
construtoras da paz no âmbito local. Desta forma, 

daremos um passo em direção à sociedade sus-
tentável e pacífica de que tanto precisamos – não 
apenas na nossa região, mas em todo o mundo”. 
— Nino Lotishvili
“Fiquei entusiasmado por participar no projeto 
Peace Projects Incubator e em estreitar ainda mais 
os meus laços com a comunidade pró-paz do Ro-
tary, trabalhando com ex e atuais bolsistas para 
desenvolver essas ideias. A minha equipa redigiu 
cinco propostas – três em Bangladesh, uma no 
Iraque e uma na Polónia – que se baseiam no uso 
da arte e da educação para criar um diálogo entre 
pessoas de diferentes religiões e evitar a radicali-
zação dos jovens. Inspirei-me em como nos reu-
nimos, usando a tecnologia, apesar da pandemia, 
visando desenvolver, testar e fortalecer ideias e 
gerar soluções viáveis que clubes do mundo in-
teiro possam apoiar para promover a paz. Estou 
entusiasmado em trabalhar com a comunidade 
pró-paz do Rotary para transformar essas ideias 
em realidade.” — Matthew Johnsen
Esta é mais uma prova de que, em Rotary, pre-
ferimos ações a palavras. Isso é o que fazemos 
de melhor. Recomendo que visite a página rppi.
ch para explorar e apoiar os projetos.
Nós perduramos há 116 anos graças à nossa forte 
ética, dedicação em Dar de Si Antes de Pensar em 
Si e abordagem única para solucionar problemas. 
Um dos pontos fortes da nossa organização é a 
sua capacidade de mobilizar comunidades, supe-
rando todas as divisões nacionais, étnicas, religio-
sas e políticas, e unir as pessoas com o objetivo 
de ajudar o próximo. Neste mês, vamos celebrar a 
nossa história e as diversas maneiras pelas quais 
O Rotary Abre Oportunidades para promover a 
compreensão mundial, a boa vontade e a paz – a 
nossa maior missão.

Nino Lotishvili 
Fundadora e CEO, 
Peace Research 
Center Tbilisi e 
Mindful Georgia

Matthew Johnsen  
Professor emérito e 
codiretor e fundador, 
Center for Social 
Innovation, Worcester 
State University, 
Massachusetts
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Março é mês da água, 
saneamento e higiene
Rotary dá especial atenção, em março de 
cada ano, às questões da água potável, 
saneamento e higiene, como necessida-

A Direção da Associação Portugal Rotário 
(APR) reuniu, a 18 do mês de dezembro. 
Em análise, por parte dos companheiros 
que compõem este órgão, esteve a 
situação financeira da associação e a 
relação da APR – detentora da revista 
Portugal Rotário – com os clubes dos 
dois Distritos Rotários portugueses.

Associação Portugal Rotário – 
vida interna

Foi ainda deliberado qual o delegado à 
revista distinguido pela colaboração no 
ano de 2020, bem como os moldes em 
que irá decorrer a referida homenagem, 
cujo programa será divulgado em 
momento oportuno.

2020 foi um ano diferente de tudo o que 
tínhamos vivido até agora. Foi um ano em 
que os Rotários conectaram o mundo e o 
ano em que afirmaram com orgulho que 
O Rotary Abre Oportunidades. Que 2021 
mantenha a mesma vontade de fazer a di-
ferença, 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 
interessados?

A Prova Quádrupla

des básicas para uma vida mais saudá-
vel e produtiva. Através de programas 
WASH (iniciativas relacionadas com a 
água, saneamento e higiene), mobili-
zamos recursos, formamos parcerias e 
investimos em infraestruturas e forma-
ções que contribuem para a mudança a 
longo prazo.
Se o seu clube tem algum projeto nesta 
área, envie-nos a descrição da iniciativa.
Também em março, de 8 a 14 de março, 
assinala-se a Semana Mundial do Rota-
ract.
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        Mensagem do Chair

CONTEÚDO
Editorial
Cláudia Oliveira

No mês em que Rotary celebra 116 
anos da sua fundação (a 23 de feverei-
ro) o tema mensal não poderia ser ou-
tro que não o da procura da paz. A paz 
é o objetivo final de cada um dos nos-
sos atos, de cada um dos nossos proje-
tos. Quando respondemos às questões 
da nossa Prova Quádrupla o resultado 
final é a promoção da paz. Eu acredito 
que a humanidade existe com o propó-
sito de viver em paz uns com os outros, 
porque só assim podemos prosperar. E 
a paz não é algo que se adquira de for-
ma resoluta, imutável. Não! É algo tão 
importante e frágil que carece do nosso 
empenho diário, em várias áreas e em 
muitos momentos do dia. Não temos 
paz quando não temos emprego, não 
temos paz quando algum amigo ou fa-
miliar sofre, não temos paz quando es-
tamos doentes. E a doença, nos últimos 
meses (está quase a fazer um ano que a 
pandemia nos condicionou a vida), tem 
sido motivo de discórdia, de guerrilhas, 
mas também nos colocou, a todos, num 
patamar de igualdade perante a possi-
bilidade de contágio. A covid-19 tam-
bém nos mostrou que, quando traba-
lhamos em conjunto, como foi o caso 
da ciência, conseguimos alcançar feitos 

extraordinários, como ter uma vacina 
em menos de um ano. Quão extraor-
dinário é isto? Foi a partilha de conhe-
cimentos alcançados, de experiências 
feitas, que nos conduziu aqui. E sabe-
mos isto tudo porque a imprensa nos 
faz chegar estas boas-novas. Também 
a nossa revista (que em fevereiro tem 
um aniversário a assinalar) tem essa 
missão: a de divulgar o que Rotary está 
a fazer, pelo mundo ou ao nosso lado, 
sendo um clube português ou de um 
outro ponto do globo. Ao divulgarmos 
os nossos projetos, promovemos a paz, 
pois estimulamos os companheiros que 
nos leem a promover ações idênticas, 
melhores, mais inovadoras, nos clubes 
que integram. Tentamos isso a cada 
edição. Nós, Portugal Rotário, e as 34 
revistas regionais que integram a Ro-
tary Global Media Network. Porque a 
paz, como grande desiderato que é (de 
Rotary e da humanidade), não se con-
segue numa ação isolada, individual. É 
imperioso que os exemplos individuais 
sejam fonte de inspiração (de contágio 
para usar a palavra do momento) para 
que os gestos de promoção de convi-
vência fraterna se tornem uma “pande-
mia”. 

A paz é missão de todos os dias
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*O Governador não adota o acordo ortográfico em vigor

#somosrotary  |  
#orotaryabreoportunidades

"Não existe um Caminho para a PAZ. A PAZ é o Caminho"

Mahátma Gándhí

Roberto  
Carvalho
Distrito 1960

tem a palavra o Governador…

Rita Freitas

Caros Companheiros,

Chegado o mês de Fevereiro é o tempo 
de comemorarmos a primordial ênfase 
dedicada à Consolidação da Paz e Pre-
venção de Conflitos, num tempo gravoso 
de pandemia e de esperança num futuro 
próximo de uma vacina. Certo é que é 
o tempo do Rotary afirmar-se junto da 
comunidade pois há uma oportunidade 
em cada dificuldade.
Actuemos junto de comunidades caren-
ciadas, ensinemos crianças e jovens a 
lidar com conflitos através de ence-
nações e actividades desportivas, 
ensinemos líderes comunitários a usar 
estratégias para prevenir e mediar con-
flitos, tais como facilitação de diálogos 
na comunidade e uso de resoluções 
alternativas para conflitos. Obviamente 
que, tudo isto, sem esquecer parcerias 
com bolsistas Rotary pela Paz, outras 
organizações e especialistas em preven-
ção de conflitos. Não esqueçamos que 
implementamos, educamos, mediamos 
e defendemos.
Há muito a fazer em especial nesta época 
pois, como refere o Papa Francisco, "Não 
cedamos ao pessimismo, àquela amargura 
que o diabo nos oferece diariamente."

Participemos em actividades humanitá-
rias e de companheirismo com Rotary 
Clubs de outras partes do mundo para 
promover a compreensão e a paz e 
usemos as nossas  redes sociais para 
demonstrarmos quem somos e quais os 
nossos mais básicos princípios.
Mas mais, no dia 23 de Fevereiro ire-
mos comemorar mais um aniversário do 
Rotary. É, assim, tempo de celebração do 
116.º aniversário do nosso movimento 
e assim homenageemos o nosso movi-
mento com acções concretas e visíveis 
nos termos de nossas prioridades, em 
especial de aumentar o alcance de nossas 
acções e expandirmos o nosso impacto. 
Mas, atenção, para o nosso movimento 
sobreviver mais 100 anos necessita da 
nossa dedicação e proactividade. Não 
sejamos apenas passivos na assistên-
cia das reuniões rotárias, em especial 
via Zoom ou por outra plataforma, mas 
localizemos as necessidades da nossa 
comunidade e sejamos proactivos.
“Tudo o que conseguir fazer ou sonhar 
que pode, comece a fazer. A ousadia 
traz em si talento, poder e magia”

Goethe

Temos que inovar e demonstrar a dife-
rença do Rotary para outras organiza-
ções e movimentos, manifestando para 
a nossa comunidade o orgulho em ser 
Rotário  e enaltecer os nossos elevados 
valores de serviço, ética, solidariedade, 
humanismo, entre outros.
Façamos tudo o que fazemos, mas de 
forma diferente.

Este é o tempo do Rotary e eu tenho 
imenso orgulho em ser Rotário!
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DR

Sérgio 
Almeida
Distrito 1970

tem a palavra o Governador…

"Onde não houver liberdade, justiça, verdade, valor da palavra dada e respeito 
aos direitos humanos, o Rotary não pode existir nem os seus ideais prevalecer”

Queridos Companheiros,

O Rotary enquanto organização global 
de base humanista, deve criar ambien-
tes propícios à paz, estando esta no 
centro da nossa missão. 
Foi na Convenção de Rotary de 1921 
em Edimburgo (Escócia) ainda com a 
lembrança da Primeira Guerra Mun-
dial bem fresca na memória, que os 
delegados alteraram os estatutos da 
associação para incluir o novo objetivo 
de “ajudar na promoção da paz e boa 
vontade internacional através de uma 
rede de homens de negócios e profis-
sionais de todas as nações, unidos no 
ideal Rotário de servir”.
Walter Head, Presidente de Rotary In-
ternational, incentivou, durante a Se-
gunda Guerra Mundial, os Rotários a 
procurarem formas de criar um mun-
do estável e pacífico, declarando que 
“onde não houver liberdade, justiça, 
verdade, valor da palavra dada e res-
peito aos direitos humanos, o Rotary 
não pode existir nem os seus ideais 
prevalecer”.
No mês da Consolidação da Paz e Pre-
venção de Conflitos, importa realçar 
que, apesar dos enormes avanços que 

o mundo sofreu desde 1921, não po-
demos dar por adquirida a paz nas nos-
sas comunidades e no mundo em geral. 
Acreditamos que o primeiro local onde 
é possível prevenir os conflitos é den-
tro de cada um nós e na relação com 
os outros. Efetivamente, o complexo 
momento atual que vivemos, onde a 
pandemia veio extremar e radicalizar os 
discursos e o digital facilitou a prolife-
ração rápida de informação falsa com 
carácter extremista e violento, necessi-
ta de sólidos exemplos de ética e con-
fiança.  
Os Rotários podem e devem dar o 
exemplo na consolidação da paz e pre-
venção de conflitos através do exercí-
cio profissional baseado num código 
de conduta Rotária e de uma estrutu-
ra de comportamento ético que, as-
sim como a Prova Quádrupla, pode ser 
seguida por todos nas suas atividades 
empresariais e profissionais, mostrando 
compreensão e respeito pela diferença, 
e promovendo a boa vontade nas rela-
ções interpessoais. 
O Rotary é hoje uma marca de confian-
ça no mundo e a questão que se coloca 

é como podemos causar ainda maior 
impacto e concretizar a nossa visão de 
criar mudanças duradouras? Acredito 
que através de projetos a favor do am-
biente, de combate à pobreza, à dis-
criminação, igualdade étnica, acesso à 
educação e justiça social, poderemos 
continuar a fazer a diferença cumprin-
do a nossa missão a favor da paz e pre-
venção de conflitos.  
“Dar de si antes de pensar em si” é uma 
fórmula que não se esgota.

Um forte abraço,
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Ação Rotária em Portugal

COMPANHEIRISMO

}  Em dezembro, Rotary Clube de Viseu 
(1) emblemou dois companheiros: So-
fia Tavares, com a classificação rotária 

de Ensino Vocacional, e César Rodri-
gues com a classificação rotária de 
Consultoria Motivacional.

PALESTRAS

}		Neste ano de pandemia, o Rotary 
Club de Vila Nova de Gaia promo-
veu uma palestra com o Dr.Miguel 
Abreu, sobre os desafios das doen-
ças infetocontagiosas. 

}	 Também no Rotary Club de Vizela se 
falou de saúde, com Carla Ferreira, 
neurologista do Hospital de Braga, 
que incentivou a estilos de vida sau-
dáveis.

}		No Rotary Club Gaia-Sul, em duas 
sessões distintas, Ricardo Mexia, 
presidente da Associação Nacional 
de Médicos de Saúde Pública, falou 
sobre a “Vacina e o futuro da pan-
demia” e Marta Gonçalves, psiquia-
tra, sobre “Quando, quanto e como 
podemos dormir? O impacto de um 
mau sono”.

}  “Covid-19: O impacto económico e 
a revolução digital” foi o mote para a 

conversa com o Dr. Bruno Guiomar, 
no Rotary Club de Fátima.

}	 Com duas palestras em janeiro, o 
Rotary Club Porto-Douro contou 
com os companheiros João Kramer 
e José Miguel Marques para falar 
sobre “Automóveis antigos, como 
transformar uma paixão num investi-
mento seguro” e “Sociedades Gesto-
ras de Organismos de Investimento 
Coletivo”, respetivamente.

EDUCAÇÃO

}	 O Rotary Club do Porto-Douro  (2) 
formalizou dois protocolos de atribui-
ção de bolsas de estudo para o ensino 
superior, com a colaboração dos Ser-
viços de Ação Social da Universidade 
do Porto e do Instituto Politécnico do 
Porto. Serão atribuídas quatro bolsas 
de estudo, concedidas pelo clube, de 
€ 750 cada, destinadas a alunos com 
mérito escolar e carência económica.

}  Na visita ao Centro Económico e Cul-
tural de Taipei, em Lisboa, no Natal 

passado, o Rotary Club de Oeiras 
foi agraciado com um donativo de € 
1000 para Bolsas de Estudo. 

}  Após a assinatura do protocolo de Co-
laboração – Programa de Bolsas de 
Estudo Engenheiro Alberto de Freitas, 
assinado em setembro, com o Instituto 
Superior Técnico, o Rotary Club de Lis-
boa assinou, em dezembro, os contra-
tos com os bolseiros beneficiários do 
programa, com duas bolsas de Mestra-
do em Engenharia Aeroespacial e em 
Engenharia e Gestão Industrial. 

2

1
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SOLIDARIEDADE

}	 O Rotary Club Porto-Foz, em parceria 
com a Ordem dos Enfermeiros, entre-
gou EPIs no Hospital de São João. 

}		O Rotary Club de Sines, pelo segundo 
ano, em parceria com a Loja Social Si-
nes Stock da Santa Casa da Misericór-
dia de Sines, realizou a entrega de 12 
cabazes de higiene pessoal e de casa, 
personalizados às reais necessidades 
dos agregados familiares.

}		O Rotary Club de Gaia-Sul (3) entre-
gou, no Natal, 60 cabazes de alimen-
tos, no valor de € 3000, nas 24 fre-
guesias (configuração antiga) de Vila 
Nova de Gaia. A ação teve o apoio do 
El Corte Inglés. 

}		O Rotary Club de Lisboa fez doações 
em Ponte de Sor, aos Bombeiros Vo-
luntários e à “Casa dos Avós”: com-
putadores para alunos do secundário, 
EPIs e roupa de homem e para casa. 
Doou igualmente, a “O Companheiro”, 
brinquedos, jogos e livros para alegrar 
o Natal das crianças apoiadas por esta 
instituição.

}		O Rotary Club de Castelo Branco 
(4) ofereceu duas cadeiras de rodas à 
Liga dos Combatentes - Delegação de 
Castelo Branco. 

}		A Casa da Amizade do Rotary Club de 
Estarreja doou € 500 à Cáritas Paro-
quial de Beduido, que apoia, no con-
celho, 60 famílias. 

}		Em dezembro, o Rotary Club de Al-
fragide (5) entregou brinquedos à 
Refood Alfragide e à Fundação AFID 
Diferença, para serem distribuídos às 
crianças das famílias carenciadas que 
acorrem a estas instituições.

}		O Rotary Club de Esposende (6) vi-
sitou o “Centro de Acolhimento Emí-
lia Figueiredo” da ASCRA, em Apúlia, 
onde entregou prendas aos 15 uten-
tes daquela instituição, em resposta 
às suas lindíssimas cartas de Natal, 
dirigidas ao Pai Natal Rotário.

}		O Rotary Club de Mafra (7) ofereceu, 
nos dias que antecederam o Natal, 
47 cabazes a famílias carenciadas do 
concelho.

}	 Após se ter inteirado das necessida-
des da “ADAV -Associação de Defesa 
e Apoio da Vida”, o Rotary Club de 
Aveiro apoiou esta IPSS com a oferta 
de fraldas para recém-nascido, entre-
ga de roupa para bebé entre os 12 e 
os 18 meses e entrega de roupa para 
senhora adulta. 

}		O Rotary Club de Valongo, juntamen-
te com a sua Universidade Sénior e a 
paróquia de Valongo, criou a campa-
nha “A vida sabe melhor quando aju-
damos alguém”. A ação pretende aju-
dar as famílias afetadas pela pandemia, 
através de doações na conta solidária 
com o NIB 0045 1440 40333276147 
91, da Caixa de Crédito Agrícola.

}		O Rotary Club de S. João da Madeira 
entregou, ao Centro de Acolhimento 
Temporário da Santa Casa da Miseri-
córdia de S. João da Madeira, vinte e 
cinco prendas de Natal, destinadas às 
crianças e jovens que ali se encontram 
alojados. 

  Além dessas prendas, foram ainda en-
tregues à Rede Social de S. João da 
Madeira cerca de sete dezenas de 
prendas, a incluir nos cabazes de Na-
tal para famílias carenciadas apoiadas 
por aquele organismo, e ainda roupas, 
calçado e brinquedos destinados a 
melhorar as condições de vida de uma 
família de refugiados.

}		O Rotary Club Lisboa International 
(francófono) entregou centenas de 
cabazes de Natal a famílias desfa-
vorecidas e a IPSSs da Trafaria, bem 
como 155 pacotes surpresa a crianças 
daquela localidade. Já no início deste 
ano, o  clube distribuiu produtos ali-
mentares na Fundação Maria do 
Carmo Fernandes de Ericeira, nos 
Centros Sociais da Costa da Capari-
ca e Trafaria.

3

4

5

6

7
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}		Há 20 anos que o Rotary Clube de 
Oliveira de Azeméis (8) distribui ca-
bazes de Natal pelas famílias caren-
ciadas e assinaladas por cada Junta de 
Freguesia do concelho. Este ano, na 
21.ª edição da iniciativa, foram entre-
gues 150 cabazes.

}		No âmbito da sua participação no 
Projeto Rotas do Bairro, liderado pela 
Junta de Freguesia das Avenidas No-
vas, e que visa a inclusão social de 
jovens daquela freguesia com proble-
mas sócio-económicos, o Rotary Club 
Lisboa-Oeste (9) atribuiu cabazes de 
Natal a 15 famílias.

}		O Rotary Club de Gondomar, numa 
ajuda a famílias mais carenciadas do 
concelho, entregou cabazes de Natal 
na EB 2.3. S. Pedro da Cova, na Con-
ferência Vicentina de S. Cosme e S. 
Damião de Gondomar e na Liga de 
Amigos do Centro de Saúde da Foz 
do Sousa, que os encaminharam.

}		O Rotary Club de Águeda (10) reali-
zou mais uma edição do “Natal Serra 
Acima”. Desta vez, num formato mais 
reduzido, mas sempre com imenso ca-
lor humano, distribuindo brinquedos e 
agasalhos pelas aldeias da zona serra-
na do concelho. 

}		Já está em funcionamento a Sala de 
Integração Sensorial da AIREV (Asso-
ciação para Integração e Reabilitação 
Social de Crianças e Jovens Deficien-
tes de Vizela). Inaugurada a 16 de de-
zembro, o projeto contou com o apoio 
de financiamento do Rotary Club de 
Vizela (11) e está concebida para ga-

rantir um serviço de terapias especia-
lizadas no desenvolvimento infantil, a 
crianças dos zero aos 12 anos.

}		O Rotary Club da Portela, por oca-
sião do Natal, fez entrega de bens a 
50 famílias carenciadas da União de 
Freguesias de Moscavide e Portela.

}		O Rotary Club de Sintra entregou 70 
Cabazes de Natal, bem como brinque-
dos na Casa Sant’Ana, Obra do Padre 
Gregório, Conferência S. Vicente de 
Paulo, ABMAV, Cruz Vermelha Portu-
guesa e Gota a Gota–Grupo de Ação 
Social.

}		O Rotary Clube Lisboa-Belém (12) 
entregou ao Centro Social e Paroquial 
da Ajuda, cabazes de Natal para serem 
distribuídos pelas famílias carenciadas 
apoiadas pela instituição.

  Limitados pela pandemia, sem pos-
sibilidade de fazer a entrega porta a 
porta, cada família levantou o seu ca-
baz no salão de reuniões da igreja da 
Ajuda.

}		O Rotary Club de Ponte de Lima (13) 
entregou bens alimentares, produtos 
de higiene, roupa e calçado, roupa 
de cama, brinquedos e chocolates. 
As famílias foram referenciadas pela 
Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens em Risco de Ponte de Lima.

}		Mensalmente, o Rotary Club das Cal-
das da Rainha (14) entrega ao Banco 
Alimentar papas e leite para as crian-
ças do oeste. Este projeto tem seis 
anos. Em janeiro, para além deste do-
nativo, o clube entregou ainda mais 
dois mil litros de leite.

8
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     Palavra aos Companheiros
 Gil Teixeira | Rotary Clube de Lisboa

A mudança em Rotary

Numa das edições anteriores do “Portugal Rotário”, 
o nosso querido companheiro Past-Governador 
João Barbosa, depois de bem saudar a excelsa edi-
tora e companheira Cláudia Oliveira pelas novida-
des que trouxe à revista, sem descurar a qualidade 
e o figurino da “velha”, com um finíssimo português, 
deu um subtil mimo? na oportunidade da entrevis-
ta ao Ministro da Educação por o titular da pasta 
governamental ainda estar em funções, escorado e 
bem na liberdade de pensamento e de expressão. 
De seguida, o Companheiro João Barbosa, na base 
do Manual de Procedimento da nossa congregação 
associativa, deu umas pinceladas na velha questão 
da abordagem da política de pendor partidário e da 
religião em Rotary. Lembro-me de um dia, a meio 
do dia, no Hotel Tivoli, numa terça-feira, onde o 
clube Rotário de Lisboa fazia, e faz, as reuniões, 
agora mais festivas, o muito querido e saudoso 
companheiro Jacinto Simões, amigo pessoal de Má-
rio Soares, no decurso duma palestra, ter-se levan-

a gravatas, salvo o erro na sua primeira mensagem 
mundial aos Rotários traçou ideias ou caminhos, e 
também desafios, que podem ser considerados re-
volucionários, (política) resultante dos efeitos dos 
tempos que vão passando –  há quem lhe chame 
modernidade – no movimento rotário, e que me-
lhor espremendo a prosa se dirige em primeira mão 
aos companheiros com mais anos de calendário. 
Com as devidas distâncias Holger Knaack pode ser 
um Papa Francisco Rotário (religião) na comunidade 
internacional, e as suas ideias vingar e prolongar-se 
para além do tempo em que a Terra faz uma cami-
nhada estelar à volta ao astro-rei. 
Resumindo, a política e a religião desde que contri-
buam para o bem-estar humano, qualidade de vida, 
cidadania, justiça social e paz mundiais são sempre 
bem-vindas, e desejadas, independentemente das 
vestes dos arautos, e a mudança faz parte da vida 
e do Rotary...
Estarei certo?...

tado da mesa, e abandonado a sala, reagindo, muito 
desagradado, física e verbalmente, a declarações 
do palestrante quando este desconhecendo os me-
canismos ou regras da “casa” teceu considerações 
menos abonatórias sobre a pessoa de Mário Soa-
res. Aconteceram outros episódios semelhantes.
 Vendo bem, e como destaca o companheiro João 
Barbosa, os temas da religião e da política têm o 
melhor escudo no Manual de Procedimentos, e 
acrescentamos na omnipresente a bem gizada e 
augurada prova quádrupla do companheiro Paul 
Harris que podia ser simbolizada por um círculo 
dentro num quadrado ou um quadrado dentro dum 
círculo no caso dentado. Recentemente um canal 
televisivo resolveu esta questão com “a circulatura 
do quadrado”, esta com e sem dentes...
O espaço é pequeno e convém finalizar. O nos-
so chefe máximo, o distinto companheiro Holger 
Knaack, e Presidente do Rotary Internacional, o 
homem fã das calças de ganga azul, e pouco dado 

PUB
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CAPITI – o projeto que uniu 
clubes do D1960

Em 2013, o Rotary Club de Lisboa-Norte distinguiu, como 
Profissional do Ano, o professor Dr. Nuno Lobo Antunes, 
prestigiado Médico Neuropediatra, reconhecido em Portugal 
e no estrangeiro, destacando a sua ação no tratamento de 
crianças com problemas de neurodesenvolvimento.
A relação entre o homenageado e o clube foi mantida de 
forma próxima e, em 2017, o Rotary Lisboa Norte acompa-
nha a fundação da CAPITI – IPSS da qual o professor Nuno 
Lobo Antunes foi o mentor –, reconhecendo uma excelente 
oportunidade para o movimento Rotário colaborar no apoio 
à sua meritória atividade. 
A CAPITI é a primeira IPSS em Portugal focada exclusiva-
mente no apoio de crianças e  jovens carenciados, bem como 
suas famílias, tendo por missão contribuir para o crescimen-
to saudável e mais autónomo de crianças e jovens com per-
turbações na área do neurodesenvolvimento, assegurando 

serviços médicos e psicológicos continuados para atender a 
situações como: autismo, síndromes de Asperger, síndromes 
genéticos, défices de atenção, dificuldades de aprendiza-
gem, perturbações de ansiedade e humor, perturbações de 
comportamento. 
O Rotary Lisboa Norte lançou o desafio a vários clubes do 
Distrito 1960 para integrarem uma equipa de apoio à CAPI-
TI e, assim, assegurar o tratamento continuado de crianças 
e jovens de famílias carenciadas com problemas de neuro-
desenvolvimento, tratamentos que, infelizmente, por regra, 
não são comparticipados pela Segurança Social. O desafio 
foi aceite e, em março de 2018, foi assinado um Protoco-
lo de Cooperação, determinando que cada clube participa 
com a verba que entender destinar em cada ano. O apoio 
tem sido reforçado até aos nossos dias, o que tem permitido 
um apoio efetivo e continuado à CAPITI no tratamento de 6 
crianças (tratamentos podem demorar 2-4 anos). 
Já colaboraram neste projeto 14 clubes. São eles os Rotary 
Clubs de Lisboa Norte, Lisboa Internacional, Algés, Lisboa 
Benfica, Lisboa Oeste, Lisboa Olivais, Lisboa Parque das 
Nações, Sintra e Torres Vedras; os Rotaract Clubs de Lisboa 
Norte e Sintra; os Interact Clubs de Sintra e os Núcleos Ro-
tários de Desenvolvimento Comunitário de Sintra e Lisboa 
Olivais. Esta equipa de clubes e companheiros, cuja ação se 
deseja continue e que possa ser alargada, promove mudan-
ças duradouras nestas crianças e famílias, permitindo-lhes 
crescer com maior qualidade de vida e ambicionar o futuro, 
como se pode perceber pelo testemunho de Paulo, irmão do 
Frederico (défice cognitivo): “Se não tivesse sido acompa-
nhado o Frederico não falava com ninguém e hoje pode-se 
dizer que o Frederico é um jovem bastante sociável”.

IPSS criada para promover o crescimento saudável e autonomia de crianças com perturba-
ções do desenvolvimento e crescimento já conta com o apoio de 14 clubes Rotários

Por Paulo Martins*

*Rotary Club Lisboa Norte | DGE 1960Fo
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Integrada na campanha da Organização Mundial de Saúde 
de erradicação das hepatites virais do mundo até 2030, 
realizou-se, no dia 11 de dezembro, a Conferência “Erra-
dicar a Hepatite até 2030”, organizada pela sub-comissão 
distrital D1960 – Hepatite Zero Portugal, presidida pela 
PGD 2018/2019, companheira Ilda Braz, e diretora para os 
países lusófonos do RAG - Rotary Action Group for Hepatitis 
Erradication (criado em 2005). 
A reunião, via Zoom, contou com a participação de Rui Tato 
Marinho, presidente da Sociedade Portuguesa de Gastrente-
rologia e diretor do Serviço de Gastrenterologia do Hospital 
de Santa Maria, Germano de Sousa, administrador e fundador 
do Grupo Germano de Sousa, Ricardo Baptista Leite, depu-
tado e presidente e fundador da UNITE, de Emília Rodrigues, 
presidente da Associação SOS Hepatites e do Governador do 
Distrito 1960, Roberto Carvalho. Nela estiveram cerca de 90 
participantes de diversos clubes do Distrito 1960,  visitantes 
do Distrito 1970, de Espanha, Brasil, Cabo Verde e EUA.
O companheiro Humberto Silva, presidente e fundador do 
RAG, evidenciou o contrassenso de, em todo mundo, cerca 
de 70 milhões de pessoas estarem infetadas com o vírus da 
hepatite C, uma vez que ele tem cura em mais de 90% dos 
casos.

Estima-se que em Portugal estejam 40 mil pessoas por iden-
tificar e, por isso, importa sensibilizar para a importância de 
se fazer o teste, pelo menos uma vez na vida, aumentar o 
número de clubes envolvidos e o nível de conhecimento dos 
Rotários sobre esta doença, com iniciativas na comunidade, 
identificando locais de rastreio e apoio psicológico nas suas 
regiões. No ano Rotário 2018/2019, foram realizados dois 
protocolos com a universidade Lusófona e com o Laboratório 
Germano de Sousa para testar a comunidade, distribuindo-se 
três mil vouchers aos clubes do Distrito 1960 para rastreio 
da hepatite C.

Pelo fim da hepatite C até 2030
Doença tem cura e rastreio 
é essencial no combate
Por Maria João Gomes

Rui Tato Marinho explicou que o ciclo da doença do fígado é 
“traiçoeiro por causa do tempo que pode decorrer sem sin-
tomas”, lembrando que morrem mais pessoas por hepatites 
víricas do que por SIDA. Desde 2014 que o tratamento da 
hepatite C é feito com um medicamento inovador e Portugal 
fez parte do grupo de países pioneiros na sua implementação. 
Os resultados da nova terapêutica são avassaladores: em três 
semanas a carga viral do doente era nula. Em mil doentes 
haverá um que não será curado.
Germano de Sousa reforçou que o rastreio é fundamental, 
nomeadamente em indivíduos que integrem grupos de: 
pessoas com múltiplos parceiros sexuais, trabalhadores da 
área da saúde, pessoas que utilizam drogas injetáveis, grávi-
das, portadores de VIH, doentes oncológicos, recetores de 
transplantes, hemofílicos, hemodialisados, imigrantes, filhos 
de pessoas infetadas, trabalhadores ou detidos em estabele-
cimentos prisionais, entre outros.
Emília Rodrigues explicou  o apoio a doentes e famílias realizado 
pela associação. Por seu lado, Ricardo Baptista Leite explicou 
as demandas da rede global de parlamentares, no sentido de 
acabar com as doenças infeciosas, nomeadamente nos acor-
dos com o INFARMED para pagamento e tratamento destas 
doenças. Estes últimos oradores referiram a importância da 
criação de um grupo de estudos para se atingir o objetivo da 
erradicação das hepatites até 2030.

Quando fizerem uma análise de rotina peçam 

para incluir o teste às hepatites e HIV, pelo menos 

uma vez na vida.
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Novas
Gerações

Desde a sua criação, o Rotary tem, como 
valor intrínseco, a promoção da paz mun-
dial. O tema deste mês Rotário – Paz e Re-
solução de Conflitos – celebra exatamente 
isto. A empatia e compreensão são muitas 
vezes a chave para resolvê-los. Caminhar 
para a paz mundial é uma ideia desafiante, 
principalmente para as Novas Gerações, 
pois parece-nos algo inatingível, sentimo-
-nos impotentes. No entanto, não é preci-
so acabar com todas as guerras para afir-
mar que estamos a trabalhar para a paz: 
ela conquista-se, passo a passo, com cada 
ação que realizamos. Devemos começar 
em casa, no nosso clube, os conflitos de-
vem ser discutidos e votados, arranjando 
soluções. Não é por acaso que um dos pi-
lares do nosso movimento é o companhei-
rismo, pois é através dos laços de amizade 
que nasce a vontade de resolver os confli-
tos que vão emergindo.
Estamos a contribuir para a paz quando 
nos juntamos a outros clubes, de dife-
rentes Distritos, países ou até continen-
tes, para realizar projetos, partilhar ideias 
e comparar realidades. Hoje, é frequente 
vermos clubes das Novas Gerações a co-
laborar e organizar atividades com Distri-
tos no estrangeiro. Em agosto, o Rotaract 
Club de Odivelas realizou uma reunião on-
-line com o Rotaract Club Timbó Pérola do 
Vale (D4652, Brasil); em dezembro, o Ro-
taract Club de Estarreja, em parceria com 
os Rotaract Clubs da Beira (D9210, Mo-
çambique) e de Luiz de Queiroz (D4621, 
Brasil), organizou uma reunião via Zoom, 
fazendo a apresentação dos respectivos 
países e culturas. 
O Rotaract Club de Aveiro concluiu tam-
bém, no início do ano, o seu Projeto Bei-
rute: uma venda de cadernos cujos lucros 
reverteram para a reconstrução de habita-
ções em Beirute, após a gigantesca explo-

Promoção da paz sem olhar a distâncias

são no porto daquela cidade, em agosto. 
A venda de 180 cadernos refletiu-se em 
€  580 entregues a clubes locais, que os 
estão a aplicar em materiais de construção 
e mão-de-obra. O Interact Club de Vila 
Nova de Gaia organizou, em 2020, uma 
refeição, cujos lucros reverteram a favor da 
reconstrução de uma creche em Cacheu, 
na Guiné-Bissau. O projeto “Dar a Mão às 
Mães”, que reúne Rotaracts e Interacts dos 
dois Distritos portugueses e do D9400 
(Moçambique), promete continuar a ajudar 
as famílias de mães e filhos portadores de 
deficiência, em Maputo.
Outros clubes não precisaram de ir tão lon-
ge e decidiram partilhar boa disposição nas 
suas próprias comunidades. No mês de de-
zembro, por exemplo, o Interact Club de 
Penafiel uniu-se para distribuir “multas de 
mimos” aos cidadãos da sua cidade. 

Vivemos num mundo onde a tecnologia 
reina e no qual conseguimos, mais do que 
nunca, partilhar as nossas experiências e 
fazer a nossa mensagem chegar mais lon-
ge. Os Rotaracts e Interacts portugueses 
provaram que, mesmo num ano em que 
tudo parecia sombrio e no qual reinava a 
incerteza, com boa disposição e vontade 
de servir, conseguimos caminhar mais além 
no caminho para a paz. 

Alexandra Cardoso

Crescimento da família 
Rotária

O Distrito de 1960 festeja a oficialização 
do novo Interact Club Oeiras. Oito novos 
companheiros juntam-se à família Rotária e 
exprimem uma vontade de ajudar a melho-
rar a sua comunidade e viver intensamente 
em Rotary, presididos por Margarida Mota.
O último Interact a ser formalizado no 
D1960 foi há dois anos, em Almada, no 
mesmo sítio onde hoje encontramos uma 
equipa de jovens Rotaractistas em forma-
ção que já apresenta resultados! Perante a 
atual situação mundial, o presidente Rota-
ract Club de Almada (em formação), Tiago 
Matos, defende “que urge, por parte da-
queles que têm mais disponibilidade para 
tal, dar a mão a quem mais precisa”. Reali-
zaram, por isso, o projeto “XMAS ACT” que 
consistiu na angariação de mais de € 600 
em cabazes alimentares. Pela formação de 
parcerias, receberam doações de livros, 
roupas e brinquedos, contabilizando cerca 
de 120 artigos, que ajudaram a tornar mais 
alegre e preenchido o natal de quem mais 
precisa.
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Relações
Interpaíses

As Comissões Interpaíses de Rotary nos Distritos 1960 e 1970 e o 
seu papel na promoção da paz

Por Cecília Sequeira

As atividades e iniciativas das Comissões 
Interpaíses (CIPs) não competem com ne-
nhum programa existente de Rotary. As 
CIPs proporcionam um significativo apoio 
a todos os programas.

A missão de uma Comissão Interpaís é a 
de conectar pessoas, facilitando a cria-
ção, desenvolvimento e progresso de 
uma rede internacional sustentável de 
relações e atividades bilaterais, para re-
colher todas as oportunidades de servir, 
num esforço coordenado com o objetivo 
final de manter a paz e melhorar a com-
preensão mundial.
As Comissões Interpaíses fazem parte 
do Rotary desde 1950. Nessa data, um 
grupo de Rotários alemães e franceses, 
originários de nações muito afetadas pela 
guerra, reuniram-se em Estrasburgo e 
criaram o primeiro comité com um úni-
co objetivo: a reconciliação entre os seus 
países.
Desde então, as CIPs têm ajudado os Ro-
tários a criarem um clima de amizade en-
tre clubes e distritos de diferentes cultu-
ras. Representam uma acrescida estraté-
gia para alcançar os objetivos de Rotary. 
Uma estratégia que olha para a frente 
preparando o caminho para relações mais 
fortes, positivas, efetivas, entre culturas 
diferentes, atraindo diversidades, supe-
rando barreiras e servindo como embai-
xadores para a paz.

Fazer parte de uma CIP é:
		Aprender mais sobre os outros paí-

ses;
		Ajudar a encontrar clubes parceiros 

noutros países;
		Promover, através de iniciativas de 

relações públicas, novos grupos de 
companheirismo e possivelmente 
novas amizades;

		Ajudar a encontrar parceiros para 
projetos de clubes;

		Partilhar os melhores exemplos de 
colaboração bilateral bem-sucedidos;

		Envolver as novas gerações nas ativi-
dades das CIPs;

		Apresentar exemplos de formas 
inovadoras para melhorar a paz e a 
Compreensão;

			Apoiar todas as áreas estratégicas de 
Rotary International.

As CIPs são estruturas Rotárias que pro-
movem contactos entre Distritos e clubes 
de dois ou mais países; desenvolvem o 
companheirismo e a compreensão inter-
cultural entre os povos,.
Em Portugal, nos Distritos 1960 e 1970 
estão ativas a: CIP Portugal-Angola, Cabo 
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São 
Tomé e Príncipe, Timor Leste; CIP Por-
tugal-Brasil; CIP Portugal-Espanha; CIP 
Portugal-França e a CIP Portugal-Marro-
cos.   
Encontra-se em formação a CIP Portu-
gal-Turquia e em reativação a CIP Por-

tugal-Itália. E como o Rotary é feito de 
desafios estão em desenvolvimento a CIP 
Portugal-Belux (Bélgica e Luxemburgo), 
CIP Portugal-Egito, CIP Portugal-Israel e 
a CIP Portugal-RIBI.
O que temos de fazer, mais e melhor, 
mesmo em ano de pandemia:
		Incrementar a consciencialização da 

internacionalidade do Rotary;
		Fomentar o interesse em estabelecer 

relações internacionais;
		Alargar a atividade dos clubes para 

além da sua comunidade direta;
		Passar a participar e a beneficiar de 

relações, contactos e ações/projetos 
internacionais.

Convenção do Rotary International
Todos os anos é organizado um fórum 
pela paz como um evento pré-conven-
ção. O evento pré-convenção deste ano, 
em Taipei, terá como tema “Comissões 
Inter-Países: Abrindo Oportunidades para 
a Paz”. É o primeiro evento das CIPs com 
tal destaque. Dependendo da evolução 
da situação da pandemia da covid-19, o 
evento será realizado em Taipei ou onli-
ne. Quer ser um palestrante ou sugerir 
um palestrante para este tão importante 
evento? Por favor contacte para: 
rotary.icc.portugal@gmail.com
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ESTAMOS A 
AUMENTAR 
A NOSSA 
CAPACIDADE 
DE ADAPTAÇÃO

ESTE É 
O NOSSO PLANO 
DE AÇÃO

  A NOSSA PRIORIDADE
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ESTAMOS A 
AUMENTAR 
A NOSSA 
CAPACIDADE 
DE ADAPTAÇÃO

Reinventar como nos podemos conectar  
e servir

O nosso Plano de Ação exige que nos tornemos mais ágeis, recetivos e 
suscetíveis a novas ideias. Como a pandemia covid-19 nos demonstrou, o 
mundo altera-se rapidamente — e de tal modo que nem sempre estamos 
preparados.

Mas também aprendemos que somos fortes e estamos dispostos a utilizar cada 
conquista e contratempo como uma oportunidade para aprender e inovar. Nós 
podemos manter o equílibrio e criar todos os tipos de experiências, 
relacionamentos e estruturas que levar-nos-ão a atingir os nossos objetivos.

O que faremos
Use a tecnologia para fazer ligações e criar oportunidades de participação

Ouça as diversas opiniões antes de tomar decisões sobre o futuro do Rotary 

Providencie espaço e recursos para apoiar e testar novas ideias

Melhore modelos de governação, estruturas e práticas de negócios

CRIAR
UM FUNDO PARA TENTAR NOVAS IDEIAS 

OU ATIVIDADES

EXPERIMENTAR
UM NOVO HORÁRIO, LOCAL OU 

FORMATO DE REUNIÃO

REAVALIAR

A SUA ESTRUTURA DE LIDERANÇA PARA 
QUE SEJA MAIS EFICAZ 

CONVIDAR
CONSELHEIROS NÃO-MEMBROS PARA 

COMPARTILHAR
NOVAS PERSPETIVAS

Quer saber mais?
Leia a versão completa do Plano de Ação em rotary.org/actionplan

O que o seu clube pode fazer
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Fevereiro é mês de aniversários em Rotary. 
Completam-se 116 anos sobre a fundação de 
Rotary, no mesmo mês que a ideia de criação 
da revista Portugal Rotário completa 86 anos. 
Não se pode falar da sua génese sem se falar 
do seu criador, o companheiro José da Cruz 
Filipe, do Rotary Club de Lisboa, que na dé-
cada de 1930, promoveu a divulgação da 
comunicação Rotária e teve a iniciativa de o 
fazer através de uma revista nacional e que, 
não obstante ser de iniciativa do então Distrito 
196, chegasse a todos. Foi a 3 de fevereiro de 
1935 que se encetaram os trabalhos para tal.

Em tempos de 
censura e com 
a demora no 
seu processo 
de legalização, 
astutamente, 
os conteúdos 
e informação 
que deveriam 
sair na revis-
ta, foram in-
cluídos num 
suplemento 
ao Boletim 
informativo 
mensal do 

clube de Lis-
boa, o que aconteceu entre junho de 1936 e 
1939, com a edição de quatro suplementos.
É em abril de 1940 que surge a primeira edi-
ção da revista oficializada, com publicações até 
1945, altura em que foi interrompida, com a 
saída do companheiro José da Cruz Filipe.

Anos mais tarde, sob impulso inicial do Rotary 
Club Porto, que passa a publicar um Boletim 
regular, e em seguida por iniciativa do PGD 
Mário Luís Mendes (1981-82), membro do Ro-
tary Club de Coimbra, o clube de Coimbra as-
sume a responsabilidade da edição da revista, 
com a participação de outros clubes. Porém, 
dado o insucesso do modelo adotado – res-
ponsabilidade de edição rotativa entre todos 
os clubes – só saíram duas edições, somando-
-se às quatro anteriores da história da revista.
É em 1983-84, com a criação de um novo dis-
trito Rotário em Portugal (D197) e com o seu 
primeiro Governador, o companheiro Nuno Ar-
gel de Melo, do Rotary Club de S. João da Ma-
deira, que se retoma o tema da redinamização 
da revista Portugal Rotário, saindo a primeira 
edição (abril/maio 1984) desta nova era, na I 
Conferência do Distrito 197, em Viseu, sendo 
o seu editor Argel de Melo, verdadeiramente 
o primeiro editor da revista,  e o diretor Oc-
távio Filgueiras, mantendo-se o modelo com 
edições regulares.
A 1 janeiro de 1987 a revista passa a ser con-
siderada como Revista Regional Oficial do Ro-
tary, estatuto que ainda hoje mantém. A 25 
fevereiro de 1989, com a sua constituição, a 
Associação Portugal Rotário passa a deter o tí-
tulo da revista e a assumir a responsabilidade 
pela sua edição regular e cumprimentos pelas 
demais normas que regem a atividade de im-
prensa. No ano de 1994, e com o falecimento 
do seu primeiro editor – Nuno Argel de Melo 
– a função de editor/diretor foi assumida pelo 
PDG Artur Lopes Cardoso, do Rotary Club de  
Vila Nova de Gaia. Recentemente, as funções 

Espalhar a palavra na promoção 
da Paz
Por Miguel Rijo

A promoção da paz faz-se com atos, mas também com a divulgação de ações diferenciadoras. 
O “passar a palavra”, a divulgação da marca e objetivos de Rotary é, hoje, delineada em termos 
internacionais. Trabalhamos para a paz e, por meio da revista, divulgamos e incentivamos 
outros a fazer o mesmo.



P O R T U G A L  R O TÁ R I O   F E V E R E I R O  2 0 2 1 19

foram assumidas pelo companheiro Francisco Queiroz, do 
Rotary Club de Carnaxide, e, agora, assumidas pela compa-
nheira Cláudia Oliveira, do Rotary Club Arouca.
Já fomos bimensal, agora (desde 2010) temos a responsabi-
lidade de produzir a revista mensalmente, estreitando laços 
e proximidade com os clubes.
Hoje, com novo corpo redatorial, mantendo a sua génese, 
procura igualmente dar destaque às novas gerações e aos 
seus projetos, alinhando-se igualmente com as suas congé-
neres no mundo sob orientação estratégica de RI.
A revista Portugal Rotário, parte do Rotary Global Media Ne-
twork, é o órgão Rotário oficial para todos os países e terri-
tórios de língua portuguesa, com exceção do Brasil. Todas as 
suas edições são remetidas aos Rotários de Portugal, assim 

como para todos os Rotary Clubs de Angola, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Macau (os de língua portuguesa), Moçambi-
que, S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Somos, como o leitor 
vai ver mais à frente nesta edição, parte integrante de um 
movimento que não cessa de girar e que, volta atrás de volta, 
faz a diferença.
As revistas Rotary licenciadas são uma maneira fácil de se 
manter informado sobre o Rotary. Em cada edição, encon-
trará notícias Rotárias locais e histórias internacionais. Ao ler 
sobre projetos de clube bem-sucedidos em todo o mundo, 
pode obter novas ideias para o seu clube, dinamizando mais 
e melhores iniciativas, que também elas poderão ser divul-
gadas na revista. A cada projeto diferenciador, trabalhamos 
na promoção do bem-estar social e da paz.
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O NOSSO MUNDO

Devore-as  
todas!

 REVISTAS

As revistas do Rotary chegam a lei-
tores de todos os lugares do mundo

Em 1911 o Rotary lançava a The 
National Rotarian, uma revista 

para a sua base de associados. Des-
de então, o nome da revista mudou 
para The Rotarian, em setembro de 
1912, e para simplesmente Rotary, 
em setembro de 2020. À medida 
que o movimento Rotário se espa-
lhava globalmente, rotários de ou-
tras partes do mundo começaram 
a publicar as suas próprias revistas 
para dar destaque às histórias lo-
cais envolvendo o Rotary. Com 34 
revistas regionais, em 25 idiomas, 
circulando em 129 países e áreas 
geográficas, o avanço foi conside-
rável. As revistas com a marca Ro-
tary fornecem uma ligação direta 
entre o Rotary International e cada 
um dos seus associados, com notí-
cias e informações relevantes. Em 
homenagem ao aniversário 110 da 
revista, veja o alcance que temos 
atualmente. — compilação feita por 
Donna Cotter

Extra:
Como parte de um 
programa piloto, 
a revista Rotary 
Russia sai apenas em 
formato digital para 
servir a Chechénia 
e a Rússia. Na 
Venezuela, onde 
a hiperinflação 
torna a assinatura 
extremamente cara, 
a revista rotária 
continua a circular 
em número limitado.

Ilustração de Francesco Muzzi/StoryTK

INFORMAÇÕES 
BÁSICAS

  Rotary 
Primeira edição: 1915 
Idioma: inglês 
Tiragem: 45.000 
Áreas servidas: Grã-Bretanha e Irlanda 
rotarygbi.org/magazine 
Facebook: /RotaryinGBI 
Twitter: @RotaryGBI 
YouTube: /RIBImarketing

  Rotary Canada 
(suplemento trimestral da revista Rotary na 
América do Norte)  
Primeira edição: 2009 
Idiomas: inglês e francês 
Tiragem: 22.700 
Área servida: Canadá 
E-mail: rotarycanada@rotary.org

  Rotary en México 
Primeira edição: 2017 
Tiragem: 5.500 
Idioma: Espanhol 
Área servida: México

  Rotary en el Corazón  
de las Americas 
Primeira edição: 2017  
Idioma: Espanhol 
Tiragem: 3.700 
Áreas servidas: Costa Rica, República 
Dominicana, El Salvador, Guatemala,  
Honduras, Nicarágua e Panamá 
rotaryca.org 
Facebook: /rotaryca.org

  Revista Colombia Rotaria 
Primeira edição: 1970 
Idioma: Espanhol 
Tiragem: 2.300 
Área servida: Colômbia 
colombiarotaria.com 
Facebook: /Revista-Colombia-
Rotaria-117107886359044 
YouTube: /channel/
UCGrZVr8m1D782sIt8roUb3A

 

   Rotary 
Primeira edição: 1911 
Idioma: Inglês 
Tiragem: 400.000 
Áreas servidas: Estados Unidos e Canadá 
rotary.org/magazines 
Facebook: /rotary 
Twitter: @Rotary

  España Rotaria 
Primeira edição: 2001 
Idioma: Espanhol 
Tiragem: 5.000 
Área servida: Espanha 
Facebook: /España 
-Rotaria-604139663042334/

  El Rotario Peruano 
Primeira edição: 1932 
Idioma: Espanhol 
Tiragem: 2.300 
Áreas servidas: Equador e Peru 
revistarotaryperu.com 
Facebook: /el.r.peruano 
Twitter: @RotarioPeruano

  Vida Rotaria 
Primeira edição: 1955 
Idioma: Espanhol 
Tiragem: 7.900 
Áreas servidas: Argentina, Bolívia, Paraguai 
e Uruguai 
editorialrotariaargentina.com.ar

  Revista Rotary Brasil 
Primeira edição: 1924 
Idioma: português 
Tiragem: 46.500 
Área servida: Brasil 
revistarotarybrasil.com.br 
Facebook: /revistarotarybrasil 
Twitter: @revistarotarybr 
YouTube: /BrasilRotario

  El Rotario de Chile 
Primeira edição: 1927 
Idioma: Espanhol 
Tiragem: 4.000 
Área servida: Chile 
elrotariodechile.org

Tiragem 

1.08milhão
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Circulação

Abrangência

5,000

1,000

100,000

50,000

400,000

As linhas indicam 
todos os países 
servidos pela revista 
em questão. 

Os pontos pretos 
não representam 
exatamente o local 
onde a revista é 
publicada.
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  Rotary Mag   
Primeira edição: 1952 
Idioma: francês 
Tiragem: 33.600 
Áreas servidas: Algéria, Andorra, 
Benin, Burkina Faso, Burundi, 
Camarões, República Centro-
Africana, Chade, Comores, Costa do 
Marfim, República Democrática do 
Congo, Djibouti, Guiné Equatorial, 
França, Guiana Francesa, Polinésia 
Francesa, Gabão, Guadalupe, Guiné, 
Líbano, Madagáscar, Mali, Martinica, 
Mauritânia, Maurício, Maiote, 
Mónaco, Marrocos, Nova Caledónia, 
Níger, República do Congo, Reunião, 
Roménia, Ruanda, São Pedro e 
Miquelão, Senegal, Togo, Tunísia e 
Vanuatu. 
rotarymag.org 
Facebook: /RotaryMag 
Twitter: @rotarymagfr 

Línguas 

25

  Rotary Magazine 
Primeira edição: 1929 
Idiomas: árabe, inglês e francês 
Tiragem: 2.500 
Área servida: Egito 
rotaryd2451.org 
Facebook: /RotaryD2451   
Twitter: @RotaryD2451

 
  Rotary Africa-South 
Primeira edição: 1927 
Idioma: inglêsTiragem: 4.000 
Áreas servidas: Botsuana, Essuatíni, Lesoto, 
Maláui, Moçambique, Namíbia, África do 
Sul, Uganda, Zâmbia e Zimbábue 
rotaryafrica.com 
Facebook: /rotaryafricamag

  Rotary Dergisi 
Primeira edição: 1983 
Idioma: turco 
Tiragem: 4.300 
Área servida: Turquia 
rotarydergisi.com.tr

  Rotary Norden 
Primeira edição: 1936 
Idiomas: dinamarquês, finlandês, norueguês 
e sueco 
Tiragem: 50.000 
Áreas servidas: Dinamarca, Finlândia, 
Islândia, Noruega e Suécia 
rotary.no/no/rotary-norden 

  Rotary Magazine 
Primeira edição: 1927 
Idioma: holandês 
Tiragem: 17.300 
Área servida: Holanda 
rotary.nl/rotarymagazine 
Facebook: /RotaryNL

  Portugal Rotário 
Primeira edição: 1984 
Idioma: português 
Tiragem: 3.100 
Áreas servidas: Angola, Cabo Verde, 
República Democrática do Timor-Leste, 
Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, 
Portugal, São Tomé e Príncipe 
portugalrotario.pt 
Facebook: /portugalrotario

  Rotary Contact 
Primeira edição: 1984 
Idiomas: holandês e francês 
Tiragem: 11.000 
Áreas servidas: Bélgica e Luxemburgo 
rotarybelux.org 
Facebook: /RotaryBelux

  Rotary Suisse Liechtenstein 
Primeira edição: 1926 
Idiomas: francês, alemão e italiano 
Tiragem: 13.200 
Áreas servidas: Liechtenstein e Suíça  
rotary.ch

  Rotary Magazin 
Primeira edição: 1929 
Idioma: alemão 
Tiragem: 64.000 
Áreas servidas: Áustria e Alemanha 
rotary.de 
Facebook: /RotaryDeutschland 
Twitter: @RotaryDE

  Rotary Italia 
Primeira edição: 1924 
Idioma: italiano 
Tiragem: 41.000 
Áreas servidas: Albânia, Itália, Malta e San 
Marino 
rotaryitalia.it 
Facebook: /RotaryItalia 
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  Rotary Polska 
Primeira edição: 2017 
Idioma: polaco 
Tiragem: 1.600 
rotary.org.pl/media/magazyn 
-rotary-polska 
Facebook: /RotaryPolska

  Rotariets 
Primeira edição: 2007 
Idioma: ucraniano 
Tiragem: 1.000 
Áreas servidas: Belarus e Ucrânia 
rotarietsmagazineukr.readz.com 
Facebook: /RotaryInUkraine 
Twitter: @RotaryUkraine

  Rotary Good News 
Primeira edição: 1990 
Idiomas: checo e eslovaco 
Tiragem: 1.500 
Áreas servidas: República Checa e 
Eslováquia 
rotary2240.org/cs/good-news 
Facebook: /RotaryDistrict2240

  Rotari na Balkanite 
Primeira edição: 1995 
Idioma: búlgaro 
Tiragem: 1.700 
Áreas servidas: Bulgária, Macedónia 
do Norte e Sérvia 
rotary.bg 
Facebook: /profile.php?id= 
100009822010550

  Philippine Rotary 
Primeira edição: 1978 
Idioma: inglês 
Tiragem: 18.200 
Área servida: Filipinas 
rotaryphilippines.com

  Rotary Down Under 
Primeira edição: 1965 
Idioma: inglês 
Tiragem: 32.400 
Áreas servidas: Samoa Americana, 
Austrália, Ilhas Cook, República 
Democrática de Timor-Leste, Fiji, 
Polinésia Francesa, Kiribati, Nova 
Caledónia, Nova Zelândia, Ilha 
Norfolk, Papua Nova Guiné, Samoa, 
Ilhas Salomão, Tonga e Vanuatu 
rotarydownunder.com.au 
Facebook: /rotarydownunder 
Twitter: @rotarydownunder 
Pinterest: /rotarydownunder

  Rotary Thailand 
Primeira edição: 1983 
Idioma: tailandês e inglês na versão 
digital 
Tiragem: 8.300 
Áreas servidas: Camboja, Laos, 
Myanmar e Tailândia 
rotarythailand.org/mag 
Facebook: /rotarythailand

  Rotary News 
Primeira edição: 1952/1983/2018 
Idiomas: inglês, hindi, tamil 
Tiragem: 127.000 
Áreas servidas: Bangladesh, Índia, 
Nepal e Sri Lanka 
rotarynewsonline.org 
rotarynewsonline.org 
Facebook: /RotaryNewsIndia 
Twitter: @NewsRotary

  The Rotary Korea 
Primeira edição: 1963 
Idioma: coreano 
Tiragem: 64.300 
Área servida: Coreia do Sul 
rotarykorea.org/index_rk

  Taiwan Rotary 
Primeira edição: 1960 
Idioma: chinês 
Tiragem: 10.800 
Área servida: Taiwan 
taiwan-rotary.org

  The Rotary-No-Tomo 
Primeira edição: 1953 
Tiragem: 92.500 
Idioma: japonês 
Área servida: Japão 
rotary-no-tomo.jp

Revistas Regionais 

34 
 
Países e áreas 
geográfica 

129
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¼ de página …………… €50

½ página ……………… €100

1 página ……………… €150 

capa/contracapa  

interior ………………… €200

contra-capa ………… €320

Tabela de preços

Quer dar visibilidade ao seu negócio?
 Anuncie numa revista com milhares
 de assinantes, anuncie na Portugal Rotário!

O movimento Rotário iniciado nos EUA em 
1905, viveu um acentuado crescimento logo 
após a Primeira Guerra Mundial. Em 1921, foi 
fundado o Rotary Club de Madrid e o mais an-
tigo clube na Europa continental. Foi sob a sua 
inspiração e apadrinhamento, que em 1925 
foram dados os primeiros passos para a ins-
tauração do movimento em Portugal e assim a 
23 de Janeiro de 1926, o primeiro clube rotá-
rio português, o Rotary Clube de Lisboa (RCL) 
recebeu a sua Carta Constitucional. 
Num ambiente por vezes difícil, o RCL soube 
vencer adversidades e alargou o seu quadro 
social, promoveu e protegeu a instalação de 
muitos outros clubes em Portugal, nomeada-
mente o Rotary Club do Porto (D1970), que 
foi o segundo clube nacional, e atravessou o 
difícil decénio que se seguiu sem interrom-
per as suas atividades que se multiplicaram 

A FUNDAÇÃO DE ROTARY  
EM PORTUGAL

no apoio aos refugiados que afluíam ao país; 
no fomento e concretização de intercâmbios 
juvenis, e na receção de grupos rotários inter-
nacionais. A ação assistencial do RCL foi espe-
cialmente relevante na ajuda a instituições de 
apoio aos cegos (fundação e desenvolvimento 
do Centro Helen Keller), na luta contra o can-
cro (IPO), ajuda a crianças, em campos de fé-
rias (Obra do Padre Américo - Casa do Gaiato) 
e nas importantes ajudas e Bolsas de Estudo 
a estudantes.
Em 1946 foi fundado o Distrito Rotário por-
tuguês, com 17 clubes, em cuja organização 
e desenvolvimento o pioneiro RCL teve um 
papel relevante, tendo contado ao longo dos 
anos com diversos Conselheiros e Governado-
res e dirigentes distritais escolhidos de entre o 
seu quadro associativo. Foi assim igualmente 
quando em 1959 integrando voluntariamen-
te todos os clubes portugueses, numa ação 
dinâmica e de apoio financeiro predominan-
temente do RCL, nasceu a Fundação Rotária 
Portuguesa.
A ação constante do RCL de apoio às institui-

95.º ANIVERSÁRIO DO ROTARY CLUBE DE LISBOA

ções da comunidade local, da comunidade na-
cional em parcerias com clubes do D1970 ou 
instituições em localizações remotas onde não 
existem clubes rotários e da comunidade in-
ternacional através da criação ou participação 
em Subsídios Globais, bem como da parceria 
com o Rotaract Clube de Lisboa e a criação 
do seu NRDC, permite aos seus sócios, apesar 
do contexto pandémico adverso, encarar com 
alegria a comemoração do seu 95.º aniversá-
rio. O quadro social do clube sempre ativo, 
atento e dedicado assegurará o caminho que 
o levará ao centenário sempre no objetivo de 
contribuir para a boa imagem de Rotary em 
Portugal e no mundo, onde os Rotários de-
senvolvem as suas atividades de serviço, não 
deixando ninguém 
para trás, sendo co-
rajosos o suficiente 
para pensar que 
podem mudar o 
mundo, capazes de 
viver Rotary, trans-
formando vidas, a 
começar pelas pró-
prias.

Texto apresentado na reunião de Comemoração do 95.º 
Aniversário do RCL

Observações:
Os contratos para inserções do 
mesmo anúncio por um período 
semestral beneficiam de um des-
conto de 20%.
Os contratos para inserções do 

mesmo anúncio por um período 
anual beneficiam de um desconto 
de 25%.
Os contratos para inserções de 
anúncios por parte de Rotários têm 
uma redução adicional de 5% nos 

preços anunciados. 
A revista é mensal.
Os custos dos fotolitos, ou equipa-
rados, são a cargo do cliente.
Aos preços constantes nesta tabela 
acresce o IVA à taxa legal em vigor.
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A dávida: a satisfação de chegar a níveis mais altos

The Rotary Foundation
Mensagem do chair 

K.R. Ravindran

Ilustração de Luke Wilson

Dar é mais do que uma atividade. É um estilo de vida e um 
farol na procura de esperança em tempos difíceis. Há uma 
grande turbulência hoje, mas estes não são tempos inco-
muns, não no período da história humana. A sabedoria de 
todas as idades é especialmente importante para nos ajudar 
a definir o nosso caminho e propósito.
Essa sabedoria vem do filósofo do século XII, conhecido 
como Maimónides. Nascido em Córdoba, Espanha, ele e a 
sua família foram para o exílio em Marrocos, para escapar 
da perseguição religiosa. Ainda jovem, Maimónides dominou 
Aristóteles, astronomia e, mais tarde, medicina. Depois de 
se mudar para o Cairo, Maimónides ficou conhecido como o 
maior rabino da cidade, produzindo vários artigos de comen-
tários sobre a Torá, e viveu os seus últimos dias como um 
médico renomado.
Mas o seu maior presente para a humanidade foram as suas 
reflexões sobre dar-se. “Oito Níveis de Caridade” é a sua 
obra-prima que nos ensina sobre o que significa dar e o que 
nos motiva a fazê-lo.
No degrau inferior da escada de Maimónides está a dádiva 
por pena ou relutância. O próximo passo é dar menos do 
que deveria, mas fazê-lo com alegria. Suba ao quinto degrau 
e estará a dar antes de lhe ser pedido. Mais acima na escada, 
está a dádiva de maneira a que o receptor não saiba quem é 
o doador. O oitavo e mais alto nível de caridade é antecipar 
a necessidade e dar para a evitar.
Quando imunizamos crianças contra a poliomielite estamos 
a prevenir doenças em potencial. Fazemos isso com outros 

esforços, como projetos Rotários que reduzem a incidência 
de malária ou cancro cervical.
Quando ensinamos a alguém uma profissão que lhe permite 
ganhar a vida, aplicamos o oitavo passo. Do microfinancia-
mento à educação, a Fundação Rotária ajuda-nos a oferecer 
o dom da autossuficiência.
Todo esse bom trabalho espera-nos, assim como o trabalho 
de apoio aos recém-nascidos, limpeza de fontes de água, re-
cuperação da pandemia de covid-19 e inúmeros outros es-
forços que lideramos.
Tenho orgulho de dizer que muitos Rotários sobem ao topo 
da escada de Maimónides. Muitos deles fazem-no anoni-
mamente. Quem quer que sejam, e independentemente do 
motivo que os leva a compartilhar os seus dons com a Fun-
dação, eu agradeço.
Como organização, o Rotary também sobe essa escada. 
Cada uma das suas doações ajuda-nos a alcançar níveis mais 
elevados. À medida que subimos essa escada como um só, 
ganhamos uma perspetiva mais ampla. Vemos todos aqueles 
que precisam ser elevados, bem como as inúmeras oportuni-
dades que temos de ajudá-los em Rotary. E ao fazermos isso, 
encontramos nosso próprio significado e propósito.
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Convenção de 

S I N T A 
A

E  N  E  RG 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

Quando estiver em Taipei para a Con-
venção de Rotary International de 
2021, de 12 a 16 de junho, aproveite 
a oportunidade para explorar outras 
partes de Taiwan. Temos algumas su-
gestões. 
Alishan, no centro de Taiwan, é uma 
região montanhosa conhecida pelas 
suas plantações de chá a grande alti-
tude, que produzem um cobiçado tipo 
de oolong [erva de chá], e pelas vistas 
deslumbrantes. Na Área Cénica Nacio-
nal de Alishan, os madrugadores são 
recompensados com o icónico “mar de 
nuvens” ao amanhecer, quando o topo 
das montanhas surge de uma vasta 
manta de vapor enevoado. Caminhe à 
volta do parque ou veja-o do conforto 
da Alishan Forest Railway.

O Lago Sol e Lua, assim chamado por-
que parte do lago tem a forma de uma 
lua crescente e a outra parte como o 
sol, também está localizado no centro 
de Taiwan. Ande de bicicleta pelas mar-
gens do lago, numa ciclovia de 29 qui-
lómetros, faça um passeio de barco ou 
ande de gôndola para ter uma vista pa-
norâmica destas águas azul-turquesa.
Tainan, na costa oeste, oferece um tipo 
diferente de experiência na cidade de 
Taipei. De 1624 a 1662, Tainan foi uma 
base comercial para os colonos holan-
deses e, após a expulsão dos holande-
ses, a cidade foi a capital da ilha por 
mais de 200 anos. Visite o antigo Forte 
de Anping, construído durante o domí-
nio holandês, e o Grande Portão Sul, 
construído em 1736 como parte de 

uma muralha defensiva que circunda a 
cidade. E para algo completamente di-
ferente, confira Anping Treehouse [casa 
da árvore], um armazém do século 19 
que se fundiu com uma enorme figuei-
ra-da-índia. — Susie L. Ma

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

Para lá da cidade

Rotary International está em constante avaliação do desenvolvi-
mento da pandemia para assegurar a realização da Convenção de 
Taipei, por forma a garantir segurança a todos os participantes. A 
decisão sobre a realização da Convenção Internacional será  co-
municada em breve, com base em todos os recursos, diretrizes de 
especialistas da área de saúde e normas de segurança disponíveis 
na ocasião. 
Consequentemente, o prazo para inscrição antecipada com des-
conto foi prorrogado para 15 de fevereiro de 2021, com garantia 
que Rotary International reembolsará os inscritos caso o evento 
presencial seja cancelado. Todos os outros prazos permanecem os 
mesmos, conforme publicados. 

Podem consultar todas as informações sobre a Convenção Inter-
nacional de Taipei em https://convention.rotary.org/pt/taipei/reg-
istration-fees.
Contacte os responsáveis pela Convenção no seu Distrito.

Prazo alargado para 
a inscrição na Convenção
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CANADÁ
O Rotary Club de Windsor (1918), em Ontário, reaproveitou 
sacos de plástico de compras para fabricar sacos-cama para 
os sem-abrigo da sua comunidade. A comissão de jovens lí-
deres Rotários do clube, formada por sócios com menos de 
40 anos, lançou o “Mats for Hope” em novembro de 2018, 
afirma Julia Lee, membro do clube e organizadora do projeto. 
Os membros do clube juntaram-se para cortar os sacos em 
tiras e costurá-las em esteiras de cerca de 97 centímetros 
por 1,5 metros.
Após o início dos trabalhos de produção, em 2019, o co-
ronavírus atrasou o empenho da linha de montagem, mas 

no final de julho, 15 esteiras 
foram entregues no abrigo de 
emergência do Exército de 
Salvação Windsor. “Eles são 
à prova de água, facilmente 
transportáveis, mais higiéni-
cos do que um cobertor e 
podem ser limpos facilmente”, 
reduzindo o lixo, diz Lee. Além 
do tempo de corte e costura, 
o investimento foi modesto: 
cerca de € 134 para tesouras e outros materiais.

NOVA ZELÂNDIA

COLOMBIA

LÍBANO

 por Brad Webber

Pessoas de Ação pelo mundo

400 sacos de plástico foram reutilizados 
para fazer sacos-cama

CANADÁ

COLÔMBIA
Na Colômbia, a pandemia de covid-19 agravou a inseguran-
ça alimentar, em parte porque a crise paralisou a maioria da 
economia informal do país. “A quarentena afetou as famílias 
mais vulneráveis da cidade de Bogotá, especialmente aque-
las que dependem de rendimentos ao dia”, disse Jaime Már-
quez, membro do Rotary Club de Bogotá Capital. O clube 
concentrou-se na área de “Altos de la Estancia”, na Bolívar, 
um bairro pobre no sudoeste montanhoso da capital, com 
uma campanha de doação de alimentos. A iniciativa foi pla-
neada para beneficiar agricultores de fora da cidade e os mo-
radores do bairro. A Rotária Ana Milena Salazar e o seu mari-
do, Antonio, lideraram a iniciativa. Eles recolheram fundos e 
compraram frutas e vegetais a 10 famílias de agricultores em 
Sasaima, um município a cerca de 80 quilómetros de Bogotá. 

Estes alimentos foram distri-
buídos por 346 famílias, em 
quatro entregas feitas pela 
Sineambore, empresa local 
de reciclagem de lixo orgâ-
nico, que também forneceu 
fertilizante orgânico para os 
agricultores abrangidos.

TOGO
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19%
das pessoas do Togo têm acesso a fontes 
de água potável

3 mil milhões de euros
Valor estimado dos prejuizos da explosão em 
Beirute

TOGO
Seis Rotaract Clubs do Distrito 9102 – dois no Togo e qua-
tro no Benin – uniram forças para construir um poço numa 
escola secundária em Lomé, Togo. O Rotaract Club de Lomé 
Racines ajudou a angariar fundos para a instalação da Escola 
de Educação Geral Adidogomé na área de Lankouvi, na ca-
pital do Togo. Os rotaractistas de Lomé Racines juntaram-se 
aos membros do Rotaract Club de Lomé Horizon no Togo e, 
no Benin, dos Rotaract Clubs de Bohicon, Cotonou Centre, 
Cotonou Cocotiers e Cotonou Palmier.
O poço foi inaugurado durante uma pequena cerimónia, com 
o devido distanciamento físico, no final de março passado, 
conta Médard Tovi, do clube Lomé Racines. Ele constatou 
que a instalação do poço não poderia ter ocorrido em me-

LÍBANO
A 4 de agosto, durante um incêndio na área do porto de 
Beirute, um depósito de nitrato de amónio foi consumido 
numa explosão equivalente a pelo menos 500 toneladas 
de TNT [material explosivo]. A explosão matou mais de 200 
pessoas, feriu cerca de 6 mil e deixou 300 mil sem-abrigo. 
O desastre levou Rotários de todo o mundo a ajudar as pes-
soas deslocadas, bem como as empresas afetadas. Mais per-
to de casa, os clubes do Distrito 2452, incluindo os Rotary 
Clubs de Chtaura-Bekaa Gate e Zahlé-Bekaa, ambos no Lí-

NOVA ZELÂNDIA
Durante mais de 25 anos, o Rotary Club de Ahuriri (Napier), 
na região de Hawke’s Bay, na Ilha Norte da Nova Zelândia, 
colheu laranjas em abundância, limões e toranjas em excesso 
para distribuição aos necessitados. A fruta é enviada para 
Rotary Clubs na Ilha Sul, onde frutas cítricas não são culti-
vadas com facilidade, e esses clubes tratam da distribuição. 
Em agosto, o clube Ahuriri angariou 13 paletes com meia 
tonelada de frutas. “Ao longo dos anos, nosso clube orga-
nizou a recolha de frutas para evitar que fossem desperdi-
çadas”, disse Mike Smith, um membro e Past-Governador 
do Distrito 9930. “Há alguns anos, o Rotary Club de Tawa 
perguntou ao nosso clube se poderíamos enviar-lhes algu-
mas frutas cítricas para distribuírem aos idosos, para ajudar 
a evitar constipações e gripes”. O esforço tornou-se “num 
master class em cooperação com voluntários, o público e 
empresas”, incluindo distribuidores que oferecem os seus 
serviços gratuitamente.

1659 hectares 
são usados 
na produção 
de citrinos na 
Nova Zelândia

lhor altura, com a crise do coronavírus. “A escola não estava 
equipada com abastecimento de água potável e não havia 
bebedouro nas redondezas”, diz Michelle Thérèse Houssou, 
presidente do clube. O empenho no projeto do poço foi “um 
momento de intensa alegria”.

bano, responderam poucos 
dias após a explosão, disse 
Walid Faraoun do clube 
Chtaura-Bekaa Gate. “Vo-
luntários do Rotary Club de 
Chtaura-Bekaa Gate e do 
Rotaract Club de Chtaura-
-Bekaa agiram para fazer 
a limpeza e a distribuição 
inicial de alimentos, indo de 
casa em casa na primeira 
semana”, disse Faraoun. Os Rotários “prestaram apoio moral 
e psicossocial e doaram móveis, eletrodomésticos e lanter-
nas recarregáveis”, disse Maha Maalouf-Kassouf, presidente 
do clube Zahlé-Bekaa.
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Os nossos parceiros
Museu Nacional de Arte Antiga

Ciência 
  e Cultura

Windows foi o projeto da Representa-
ção Oficial Portuguesa na 14.ª Quadrie-
nal de Praga Performance Design and 
Space (PQ19), a mais importante mostra 
internacional de cenografia e arquitetu-
ra teatral, que decorreu de 6 a 16 de ju-
nho do ano passado, dedicada ao tema 
“Imaginação, Transformação, Memória”, 
sob direção-geral de Pavla Petrová. 
Depois de representar Portugal na 
Quadrienal de Praga 2019, a instala-
ção Windows, de José Capela, é agora 
apresentada ao público português, até 
28 de fevereiro de 2021, no MNAA, se-
guindo-se uma apresentação no Porto, 

de 12 de março a 4 de abril de 2021, 
na Mala Voadora. 
Também até dia 28 de fevereiro pode 
apreciar a exposição temporária “Guer-
reiros e Mártires. A Cristandade e o Is-
lão na Formação de Portugal” através 
de um conjunto de peças (ourivesaria, 
cerâmica de luxo e comum, peças mi-
litares, tesouros monetários, pintura, 
iluminura, escultura, têxteis, marfins e 
artes do fogo).
Quando visitar este espaço, não deixe 
de referir que é Rotário, usufruindo do 
nosso desconto de parceria (20%).

Durante todos estes anos em que eu e 
a companheira Maria Isabel Lopes nos 
envolvemos no movimento Rotário, fo-
mos acumulando e colecionando tudo 
quanto se relacionava com Rotary, por 
força das nossas presenças em institu-
tos, conferências, assembleias, conven-
ções e reuniões Rotárias em Portugal e 
no mundo. 

No ano 2016/2017, ano em que ser-
vi como Governador do Distrito, essas 
recordações aumentaram. Colocou-se 
então a questão sobre o que fazer com 
todo este espólio (de valor sentimental 
e memória Rotária), que se encontrava 
espalhado pela casa, gavetas, armários 
e até caixotes. 
Surgiu a oportunidade de ter uma pe-
quena loja, num local central da cidade 
de Tavira. O “Espaço Rotário”, foi inau-
gurado, oficialmente, a 25 de novem-
bro último, por ocasião da Visita Oficial 
do Governador Roberto Carvalho ao 
Rotary Club de Tavira. Aí podem ser 
contemplados objetos e muita docu-

Tavira tem “Espaço Rotário” aberto ao público

Windows representou Portugal na 
Quadrienal de Praga 2019

m e n t a ç ã o , 
com destaque 
para a cole-
ção de inú-
meras meda-
lhas Rotárias 
(portuguesas, 
brasileiras e 
espanholas) e 
o grande nú-
mero de pins 
Rotários de todo o mundo. 
O “Espaço Rotário” está à disposição 
de todos, quer para o visitar quer, caso 
assim o entendam, para contribuições 
para o aumento do acervo.

Abílio Lopes
Presidente do Rotary Club de Tavira  | PDG D1960 2016-17
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P R O T E G E N D O 
 O

A M B I E N T E
UMA CAUSA OFICIAL DO ROTARY

A nova causa do Rotary concentra-se na solução abrangente de questões específicas que têm  
efeitos prejudiciais no ambiente. Como pessoas de ação que somos, vamos assumir projetos 

que podem ter um impacto positivo, mensurável e sustentável no único lugar que 
todos chamamos de lar.

 Saiba mais sobre as causa do  Rotary em 
rotary.org/environment
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