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O seu legado
é a promessa do Rotary

As suas doações anuais à Fundação Rotária estão a ajudar pessoas de
todo o mundo, pelo que estas têm uma vida melhor hoje.
O planeamento de uma doação à Fundação Rotária apoia esses mesmos
programas de mudança para toda a vida.
Aprenda como o próximo século de serviço começa com o seu Legado
rotário em rotary.org/legacy.
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Este ano, celebramos o Dia da Terra, a 22 de abril, com
um novo propósito. O ambiente é agora uma área de
enfoque para o Rotary. As soluções para todas as grandes tarefas começam sempre por si e por mim, e há
muito que nós, como indivíduos, podemos fazer simplesmente com a mudança do nosso comportamento:
a redução do nosso uso de plásticos e a utilização sensata de energia são apenas dois exemplos. Mas, agora,
temos a oportunidade de fazer mais em conjunto.
Apoiar o ambiente não é novidade para o Rotary; os clubes trabalham há muito tempo em questões ambientais
com base nas necessidades locais. Agora, a mudança
climática – um problema que nos afeta a todos, ricos e
pobres – exige que trabalhemos em conjunto mais do
que nunca. Alberto Palombo, um engenheiro venezuelano residente no Brasil e membro do Quadro de Consultores Técnicos na The Rotary Foundation, partilha a
sua opinião.
"Em 30 anos, o meu trabalho tem sido ligar-me às comunidades e às políticas oficiais para cuidar do ambiente.
Hoje estou entusiasmado com as oportunidades que o
Rotary nos oferece para ajudar a reduzir a degradação
ambiental e tornar as comunidades mais sustentáveis.
Em todas as comunidades onde temos um Rotary, Rotaract, Interact Club ou Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário, existem desafios ambientais.
Como Rotários, podemos tornar–nos administradores
da sustentabilidade ambiental e adotar as Metas de
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para
2030 no nosso dia a dia, em casa e nos nossos clubes.
Então, podemos incorporá-las nos nossos projetos Rotários.
O meu clube está envolvido em projetos hídricos e ambientais desde o primeiro dia. Procuramos oportunidades para capacitar os Rotários e promover parcerias na
nossa região e noutros lugares, trabalhando com grupos como a Rede Interamericana de Recursos Hídricos
e o Conselho Mundial da Água. Os clubes locais trabalharam com o Grupo de Ação Rotária de Água, Sanea-

mento e Higiene (wasrag.org) para ajudar o Rotary a
conseguir um lugar à mesa durante o Forum Mundial
da Água de 2018 em Brasília, onde discutimos como as
comunidades podem recuperar de desastres ambientais como o causado pelo desabamento de uma barragem mineira no Rio Doce, no Brasil, em 2015.
Cuidar da Terra é um esforço que nunca acaba. Para
causar impacto, devemos alinhar os nossos conhecimentos, habilidades e entusiasmo – e o Rotary já é
excelente nisso. Como voluntário do Grupo de Ação
Rotária para Sustentabilidade Ambiental (esrag.org),
vi como o nosso trabalho pelo ambiente se encaixa em
muito do que já fazemos com a água e com as outras
áreas de enfoque. Os Rotários não são espetadores
passivos; nós agimos. Vamos trabalhar juntos e causar
um impacto positivo.”

Crédito: Samuel Zuder

Mensagem do Presidente
de Rotary International
Holger Knaack

O apoio da Fundação Rotária definirá este novo capítulo dos nossos serviços. Através de projetos de Subsídios Distritais e Globais, vamos desenvolver os nossos
projetos anteriores em prol do ambiente. Procuraremos formas de colaborar mais estreitamente e causar
um impacto maior nas questões ambientais globais. E
vamos incorporar as preocupações ambientais em todos os nossos programas, projetos e eventos.
Rotaractistas e participantes dos nossos programas
para jovens esperam que o Rotary assuma uma posição clara e ofereça liderança com visão. Vamos trabalhar com eles, procurando soluções inteligentes para
os problemas que vão herdar. Os nossos incríveis
membros, redes e Fundação permitem darmos um
contributo importante e duradouro. Agora, vamos
descobrir juntos como o Rotary Abre Oportunidades
para nos ajudar a expandir os nossos serviços e preservar a casa que todos partilhamos.
Alberto Palombo
Rotary Club de BrasiliaInternational, Brasil
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A atenção de Rotary aos
jovens remonta aos anos
20 do século passado, com
a criação de um evento internacional apelidado de
Boy’s Week, na tentativa
de promover o desenvolvimento dos jovens nas
áreas de educação, cidadania, saúde e higiene, e
profissão.
Desde então, um longo
caminho tem sido trilhado,
com a criação do Interact e Rotaract, com o desenvolvimento do programa do Intercâmbio de Jovens que proporciona a estudantes o alojamento em casas de famílias anfitriãs num país estrangeiro, ou programas de liderança.
Rotary reconhece a mudança positiva trazida pelos jovens pelas atividades de desenvolvimento de liderança, projetos de serviços comunitários e internacionais,
e programas de intercâmbio que enriquecem e promovem a paz e compreensão
mundial.
foto de zachary-nelson

Contactos
Avenida da República, 1326 - 7º s/ 7.4
4430-192 Vila Nova de Gaia
Telefone: +351 22 372 1794
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Editorial

03.

Cláudia Oliveira

Mensagem do Presidente
de Rotary International

06. Tem a palavra o
O mundo é um bom lugar para os
nossos filhos
A população portuguesa está num processo
de decréscimo. Isto é um facto. Para lá dos
dados que recebemos diariamente pela imprensa (no início de março foram divulgados
os números mais recentes desta realidade)
a entrevista à investigadora Teresa Ferreira
Rodrigues dá lucidez à análise e incita-nos a
“arregaçar mangas” sobre o que podemos fazer, sendo certo que não podemos mudar o
passado. Está no futuro a oportunidade que
todos devemos abrir.
Este é um aspeto que afeta as economias e
questões sociais. Mas há mais, e mais preocupantes, realidades dentro das políticas
de família. Há o apoio na saúde a gestantes,
a mães e a filhos. Estou convicta que as famílias não concebem o sonho de ter filhos
apenas pelos incentivos. Para os filhos queremos a máxima proteção e estímulo, desejamos-lhes o mundo! Por isso, é determinante saber se vamos ter acesso a cuidados
médicos, apoios no pós-nascimento, sistema
de ensino, oportunidades profissionais e segurança. O nosso contexto pesa e por isso a
demografia é um tema tão complexo.
Na preparação desta edição, não pude deixar de pensar em como o nosso Movimento
Rotário é planetário e em como nós, Rotários

Governador Roberto
Carvalho

portugueses, abraçamos essa dimensão. De
norte a sul, Rotários empenham-se em detetar necessidades e apoiar projetos à escala
local, mas com mudanças duradouras nas
suas comunidades. Não houve confinamento
nem pandemia que nos demovesse. E damos
as mãos para conseguir isso, numa união de
esforços que nos distingue, por não vermos
barreiras nem fronteiras. Na reportagem
que dá tema a esta edição, temos projetos
interclubes, projetos com financiamento das
instituições Rotárias… Temos mesmo projetos transfronteiriços, como é disso exemplo
a iniciativa de vários clubes Rotaract que,
juntos, fazem a diferença na vida de 45 famílias de Maputo (Moçambique). Mostramos
também projetos pessoais de quem superou
as dificuldades da pandemia até ouvir o primeiro choro de uma nova alegria. Uma coisa
é certa, muitas ou poucas, terá sempre de
haver crianças. Porque é do sorriso delas, da
inocência das suas descobertas e desenvolvimento, que bebemos para ser cada vez melhores. Façamos, então, do mundo um bom
lugar para os nossos filhos.
Que cada dia tenha dádiva e sorrisos que o
preencham. Uma feliz Páscoa, companheiros!

NÚMEROS ROTÁRIOS
Rotários: 1.182.601

Países e Regiões com ITC: 160

Rotárias: 278.220

Rotaractistas: 217.162

Rotary clubs: 36.490

Rotaract clubs: 8.656

Países e Regiões com Rotary: 218

Países e Regiões com RTC: 178

Distritos Rotários: 530

NRDC: 11.541

Interactistas: 359.214

Voluntários nos NRDC: 215.260

Interact Clubs: 15.681

Países e Regiões com NRDC: 130
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Almeida
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tem a palavra o Governador…

Roberto
Carvalho
Distrito 1960

“O segredo da saúde da mente e do corpo está em não lamentar o passado,
em não se preocupar com o futuro e em não antecipar preocupações;
mas está no viver sabiamente e seriamente o presente momento.” – BUDA

Caros Companheiros
Chegámos ao mês de Abril, momento temático dedicado pelo Rotary à Saúde materno
Infantil. Ora se, felizmente, em Portugal, em
tal área, encontramo-nos num plano satisfatório, nesta aldeia global, que chamamos
planeta terra, o mesmo não ocorre, o que
determina que o nosso trabalho rotário
nessa área deva continuar. Sem prejuízo
não esqueçamos que também por Portugal
há muito a fazer e a pandemia apenas veio
agravar o trabalho. É imperioso analisarmos
a comunidade. Como disse Arthur Schopenhauer (filósofo alemão 1788 – 1860) “O
maior erro que um homem pode cometer é
sacrificar a sua saúde a qualquer outra vantagem.“ . Ora há assim que apoiarmos a nossa The Rotary Foundation com doações de
modo a podermos fazer, em qualquer parte
do mundo, Subsídios Globais nessa vertente, quer apoiando e formando programas
de saúde e/ou sanitários, quer actuando directamente no terreno.
Por outro, esta é a usual altura do ano em
que ocorrem os RYLA´s do distrito 1960,
um programa histórico de Rotary onde
marcamos a diferença para outras instituições e movimentos. Não é por acaso que
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muitos participantes do RYLA na sua juventude são agora Companheiros Rotários.
Lançado em 1959 em Queensland (Austrália) o RYLA surgiu com um festival de jovens
organizado em honra da visita da Princesa
Victoria. Tendo por base a convicção que
todos os rotários possuem no potencial dos
jovens, o mesmo passou a oferecer às novas
gerações oportunidades de se assumirem
como líderes e desenvolverem suas capacidades. Adoptado oficialmente pelo Rotary
International em 1971, beneficia clubes
rotários e distritos em todo o mundo. Urge
melhor divulgarmos o nosso programa o
qual, por vezes, e por estranho que pareça,
ainda é desconhecido na nossa comunidade
e, mesmo, por Rotários.
Por fim o mês de Abril antecede a nossa
Conferência Distrital de Maio em Cascais e
aferido o estado do distrito, para posterior
entrega aos clubes da Menção Distrital e
Menção Presidencial, que, neste ano, tão
atípico, conseguiram manterem-se unidos
e com trabalho relevante na comunidade.
Mantenhamos a nosso forte motivação !
Em 12 de setembro de 1995, Luciano Pavarotti (1935-2007) promoveu um concerto de beneficência (da série Pavarotti
& Friends), na sua cidade natal, Modena,
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tendo como objetivo
central a angariação
de fundos para as
crianças da Bósnia,
vítimas da guerra (recorde-se que os acordos de paz só seriam
assinados cerca de
três meses mais tarde). Ora o acontecimento central nesse evento foi a canção Miss
Sarajevo, interpretada pelo tenor italiano
na companhia de dois elementos dos U2,
Bono e The Edge, e ainda o produtor Brian
Eno, mas poucos sabem que este antigo
Companheiro Rotário (Pavarotti) foi solidário e persistente, nunca desistindo com o
fito de conseguir o concerto e tema (“Miss
Saravejo”), telefonando para Bono e ir, sem
aquele saber, inclusivamente à Irlanda para
conseguir a sua colaboração. Tal foi possível
porque era um homem com uma causa e
motivado. Sejamos como o Luciano Pavarotti na prossecução de nossos ideais rotários, motivados para a acção. Rita Freitas
Continuemos a nossa açcão.
#somosrotary |
#orotaryabreoportunidades
*O Governador não adota o acordo ortográfico em vigor

tem a palavra o Governador…

Sérgio
Almeida
Distrito 1970

O Rotary proporciona assistência médica de alta qualidade a mães e filhos em
condições vulneráveis para que possam viver e crescer mais fortes
DR

Queridos Companheiros,
Em Rotary, abril representa o mês “Saúde
Materno-infantil”, numa altura em que se
estima que 5,9 milhões de crianças com
idade inferior a cinco anos morrem anualmente devido a desnutrição, falta de assistência médica e condições precárias de
saneamento, problemas que poderiam ser
completamente evitados
O Rotary proporciona assistência médica de
alta qualidade a mães e filhos em condições
vulneráveis para que possam viver e crescer
mais fortes, ampliando o acesso aos cuidados médicos para que tenham a oportunidade de um futuro saudável. Robert Zinser,
cofundador do Grupo de “Rotários em Ação
pela População e Desenvolvimento”, e ex-presidente da BASF na Ásia, afirma que “Se
as mães se desenvolverem e tiverem saúde, essa dinâmica terá impacto nas suas
famílias, levando ao declínio da pobreza e
da fome”.
De Angola, com amor
Em 2016 tive uma das experiências mais
marcantes da minha vida. Sendo eu sócio honorário do Rotary Club de Luanda, fui convidado para participar numa missão ao Huíla,

mais propriamente à região da Matala. O objetivo desta viagem foi levar ajuda às crianças carenciadas desta região
para que pudessem ter
as condições mínimas
para levarem uma vida
digna. Ao chegar à Matala, tivemos oportunidade
de conhecer as mães e as
crianças de uma aldeia.
Até hoje nunca esquecerei a energia daquelas
crianças que brincavam
com um enorme sorriso estampado no rosto, demonstrando serem um exemplo de resiliência ao percorrerem 10km a 15 km a pé
todos os dias para poderem estudar. A vida
não era nada fácil para elas.
Conheci várias famílias, mas no final trouxe
comigo o sorriso de um menino, o José. Tocou-me a simpatia e a força daquelas mães
de África que trabalham de sol a sol com
os filhos as costas, demonstrando ainda
assim um amor extremo, dignidade e um
carinho exemplar que me fez várias vezes
emocionar. O amor de uma mãe por um filho é a coisa mais bonita do mundo.

Graças ao Rotary, podemos ajudar hoje muitas crianças como o José a sorrir, sabendo
que o Rotary será reconhecido pelos resultados que alcançar, e para isso queridos
Companheiros, deveremos continuar a
nossa ação, pela saúde e amor das mães e
crianças do mundo.
Um forte abraço,
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Ação Rotária em Portugal
COMPANHEIRISMO

} 
No início de fevereiro, o Rotary Club
de Oliveira de Azeméis teve na sua
reunião três companheiros do Rotary Club de Luanda Sul, daí resultando conversações para uma eventual
geminação.
} 
O Rotary Club de Caldas das Taipas
e o Rotary Club de Soria, do Distrito
2201, fizeram uma reunião festiva,
a 23 de fevereiro, tendo em vista a
geminação dos clubes, processo já
iniciado há mais de dois anos e interrompido pela covid-19.
} 
O Rotary Club de Vizela (1), pelo
seu presidente, Carlos Martins, na
companhia do ex-presidente Baltazar Oliveira e de Elsa Ribeiro, plantou, a 19 de fevereiro, uma oliveira
(símbolo da paz) no Jardim da Amizade, fundado pelo clube em 2018, na
cidade de Vizela. O ato marcou o 29.º
aniversário do clube.
} 
Para assinalar a data comemorativa
do 116.º aniversário de Rotary, e no

ano em que assinala os seus 60 anos,
o Rotary Club de Faro (2) descerrou,
a 23 de fevereiro, na Av. 5 de Outubro, um marco Rotário em chapa de
aço corten, onde outrora já tinha
existido um monumento alusivo ao
Movimento. Na tarde desse mesmo
dia, foi inaugurado um padrão Rotary,
do mesmo material, no Parque Ribeirinho da cidade, onde também foi selada uma Cápsula do Tempo, para ser
aberta no seu centenário, em 2061,
contendo documentação da história
do clube.

1

2

} 
No 116.º aniversário de Rotary International, os cinco clubes rotários
do concelho de Matosinhos, Rotary
Club da Senhora da Hora, Rotary
Club de Matosinhos, Rotary Club
de Leça da Palmeira, Rotary Club
de S. Mamede Infesta e Rotary Club
de Leça do Balio, realizaram uma reunião conjunta. O Rotary Club de
Braga juntou-se a esta iniciativa, que
contou coma presença da Presidente
da Câmara Municipal de Matosinhos,
Luísa Salgueiro.

PALESTRAS

} 
No Rotary Club de Gaia Sul, os
companheiros Nuno Malheiro e Andrew Gay efetuaram, em fevereiro,
uma palestra sobre a plataforma
RotaryPro. O clube promoveu ainda uma palestra com o companheiro
Rogério Cardoso sobre “História de
Rotary e da Rotary Foundation” e
realizou uma sessão sobre “Situação
atual e perspetivas de evolução da
pandemia no concelho de Vila Nova
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de Gaia”, com José Rola, Delegado
Municipal de Saúde do concelho.
	Com o contributo de Gonçalo Lobo
Xavier – Diretor Executivo da APED
–, o clube promoveu uma palestra
subordinada ao título “O Desafio da
Sustentabilidade para o Retalho e
para o Consumidor”.
} 
No final de fevereiro, o Rotary Club
de Santarém promoveu o debate
sobre “Os grandes desafios da geo-
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política mundial: impactos na área
da segurança e defesa”, com António
Figueiredo Lopes, ex-Ministro da
Defesa e da Administração Interna,
atual presidente da Associação Eurodefense Portugal.
} 
O Rotary Club do Porto recebeu o
professor Doutor Francisco Ribeiro
da Silva para ouvir reflexões sobre “O
Porto do Liberalismo: Tempo de mu-

dança, as mudanças políticas, económicas e socioculturais”.
} 
O Rotary Club de Oeiras organizou
uma palestra sobre “A educação está
no centro do desenvolvimento do
concelho de Oeiras”, com Pedro Patacho, vereador da Câmara de Oeiras, e ainda, em reunião conjunta dos
clubes da Linha, a palestra “O balcão
de apoio ao empresário e investidor”,
com Francisco Rocha Gonçalves, vice-presidente da Câmara Municipal
de Oeiras.
O clube organizou também uma pa
lestra sobre “Vamos Falar de Taiwan”,
por Vivia Chun-fei Chang, representante do Centro Económico e Cultural de Taipei - República da China
- Taiwan em Portugal.
} 
Tendo como orador o Comandante
da PSP Distrital de Leiria, Superintendente Paulo Quinteiro, o Rotary Club

de Leiria promoveu uma conferência
sobre a “Caraterização da evolução
da criminalidade no distrito de Leiria
e breve caraterização dos fatores que
condicionam a perceção de segurança ou insegurança dos cidadãos”.
} 
O Rotary Club de Lisboa Centro
convidou Ana Maia Gonçalves, Fundadora e Presidente do ICFML- Instituto de Formação e Certificação de
Mediadores Lusófonos e Senior Executive team coach, para fazer uma
palestra sobre o tema do mês: Paz e
Resolução de Conflitos.
} 
Miguel Santos Henriques foi o convidado do Rotary Club de Fátima, a
29 de março, para falar sobre “O Ambiente e o Desafio da Descarbonização em Portugal”.
} 
O Rotary Club de Leiria e o Rotary
Club da Marinha Grande convida-

ram Cláudio de Jesus, Presidente da
Administração da Águas de Portugal Internacional, para falar sobre “A
água que corre no mundo - de Bissau
a Singapura”.
} 
O Rotary Club da Feira, o Rotary
Clube de Lisboa-Benfica, o Rotary
Clube de Lisboa Estrela e o Rotary
Club de Cascais-Estoril realizaram
uma reunião sobre “A nova cultura da
Água”, com os contributos de António
Carmona Rodrigues.
} 
Pedro Neto, diretor da Amnistia Internacional Portugal, abordou o tema
do conceito e desafios dos Direitos
Humanos, numa palestra de organização conjunta do Rotary Club de
Albergaria-a-Velha, Rotary Club de
Águeda, Rotary Club de Aveiro, Rotary Club da Curia Bairrada, Rotary
Club de Ílhavo e Rotary Club de Oliveira do Bairro.

SOLIDARIEDADE

} 
O projeto Sharing Box é uma iniciativa do Rotary Club de Vila Nova de
Gaia, criado com o objetivo de partilhar aquilo que já não tem qualquer
utilidade para o seu detentor, mas
que ainda está em bom estado e pode
ser usado por quem precisa. O projeto está visível nas redes sociais – em
https://www.facebook.com/sharingboxrotaryvng/ – e quem necessitar
de diferentes bens pode enviar um
e-mail para sharingboxrotaryvng@
gmail.com.
} 
No mês de fevereiro, o Rotary Club
de Lisboa International associou-se
à loja on-line do Leclerc do Montijo
na distribuição de artigos de primeira necessidade a famílias sinalizadas,
num total de €6000.
} 
O Rotary Club de Aveiro (3) entregou à Cáritas Diocesana de Aveiro
um computador portátil, um router e

um conjunto telefone fixo/móvel. Foi
igualmente oferecido um kit “Baby
Box”, disponibilizado ao clube pela
CIP Portugal-França, para uma senhora grávida em situação de fragilidade, desta instituição, bem como
outros quatro a utentes do Centro
Social e Paroquial de Vera Cruz.
	
O clube ofereceu ainda um computa
dor portátil, um tablet e um iPad à Associação Pais Habilitar, para que esta
associação possa continuar a desenvolver o seu projeto na defesa e promoção dos direitos e interesses das
crianças e jovens com perturbações
do neurodesenvolvimento (PND).

3

4

} 
O Rotary Club de Águeda (4) procedeu, recentemente, à entrega, na
Cruz Vermelha de Águeda, de diversos bens de uso doméstico que serão
encaminhados para apoiar uma família carenciada da comunidade. Esta
iniciativa contou com a mobilização
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solidária dos associados e com o valioso apoio técnico da empresa Lider
Gás.
} 
A Associação de Apoio Social dos
Amigos da Paz de Bicesse recebeu do
Rotary Club de Cascais-Estoril (5),
equipamento de proteção individual
para os seus utentes (45 viseiras).
} 
O Rotary Club de Fafe está a apoiar
o programa de vacinação local contra
a covid-19, tendo disponibilizado cadeiras de rodas para o transporte da
população com menor mobilidade.
} 
O Rotary Club do Porto-Douro recebeu, no final de março, a coordenadora geral da Associação Bagos
D’Ouro, Inês Avides Moreira. Esta
entidade promove o apoio social a
crianças desfavorecidas da região do
Douro e o clube vai promover uma
campanha comercial, composta por
vinhos da região do Douro, e cujo lucro lhe será entregue.
} 
O Rotary Club de Ponte de Lima,
com os meios angariados junto dos

companheiros e empresas locais, deu
continuidade à sua Missão Natal, iniciada em dezembro, e, em colaboração com a loja social de Bertiandos,
identificou 11 famílias a quem entregaram cabazes.

5

} 
O Rotary Club de Barcelos (6) ofereceu à Associação Abel Varzim-Barcelos (que acolhe crianças e jovens
em risco, com deficiência e outras
patologias) a montagem do seu Centro de Acolhimento Temporário, com
a oferta de móveis, televisor, pintura
da sala e outros elementos decorativos no final de 2020. O clube doou
ainda, a uma família de refugiados
líbios a residir em Barcelos, com dois
gémeos de cinco anos, um portátil.
} 
Com o apoio da Fundação Rotária Portuguesa, que comparticipou
50% do projeto com o valor total de
€5000, o Rotary Club de Oliveira
do Bairro (7) ofereceu à corporação
local de bombeiros voluntários um
desfibrilhador, um monitor de sinais
vitais e oito lanternas led, que irão
incorporar as viaturas de socorro.

6

7

PROFISSIONAIS

} 
O Rotary Club de Santarém distinguiu com o Prémio Carreira Isabel
“Belinha” Queijeiro, em reconhecimento por 32 anos de dedicação, disponibilidade, responsabilidade, ética,
entreajuda e espírito de sacrifício,
sempre com um sorriso no rosto e
uma boa relação com todos. O Prémio Profissional do Ano foi atribuído
aos técnicos e auxiliares dos Lares
de Idosos do Concelho de Santarém, pelo seu desempenho durante
a pandemia, representados por Sílvia
Carreira, diretora técnica do Lar do
Gualdim.
} 
Num ano tão desafiante para tantos
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profissionais essenciais, o Rotary
Club de Portalegre optou por, naquele que seria o ato de reconhecimento ao profissional do ano, valorizar todos aqueles que mantiveram
o país em funcionamento, quando
muitos de nós ficaram em casa. Assim, em reunião do clube, mostraram
homenagem e gratidão aos homens e
mulheres que continuam a lutar desde o primeiro dia desta pandemia.
} 
O Rotary Club de Castelo Branco (8) homenageou Maria Eugénia
Monteiro André, diretora clínica da
Unidade Local de Saúde de Castelo
Branco, como profissional do ano, a
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23 de fevereiro, pelo seu papel ativo
e de destaque que tem desempenhado na linha da frente no combate à
pandemia em Castelo Branco. No referido evento foram ainda atribuídos
os Prémios Escolares deste clube.
8

EDUCAÇÃO

} 
O Rotary Club de Mafra (9) foi contactado para apoiar uma aluna da Escola Rainha D. Leonor, em Alvalade,
institucionalizada e sem computador
portátil cedido pelo Estado, por não
pertencer à Ação Social Educativa.
No âmbito de uma partilha de ações
que dura há quatro anos, o Rotary
Club de Lisboa Internacional associou-se e ambos financiaram o computador, entregue no prazo de uma
semana.
} 
O Rotary Clube de Lisboa Olivais
(10), na continuação do Projeto Neumann, doou mais 73 equipamentos
(tablets, computadores e portáteis)
que foram distribuídos pela Escola
Fernando Pessoa e pela Escola Santa Comba Dão. O Projeto Neumann,
coordenado pelo clube e apoiado por
várias entidades, tem por objetivos
dotar as escolas e os alunos de equipamentos e conectividade através de
donativos para projetos específicos;
angariar equipamentos informáticos
atuais e em bom estado, para utilização dos alunos na escola, recolhidos
junto de empresas e privados.
} 
No dia do 116.º aniversário de Rotary, o Rotary Club de Aveiro (11)
ofereceu 11 computadores portáteis
e um iPad ao Agrupamento de Escolas de Aveiro, com o apoio da empresa Inforlândia.
	Ao nível da educação, este clube vai
apoiar, em parceria com The Rotary
Foundation, o estágio de Diana Moreira, a realizar na Universidade Católica de Leuven, ao abrigo do “Programa Erasmus+”.
Mestre em Bioquímica pela Univer
sidade de Aveiro, Diana Moreira vai
desenvolver investigação na área das
doenças neuro degenerativas, como
o Alzheimer, doença que afeta globalmente milhões de pessoas todos

os anos, com especial incidência na
população sénior.
} 
O Rotary Club de Bragança vai entregar 10 computadores (um investimento de €2300) ao agrupamento
de escolas Emídio Garcia, de acordo
com as carências identificadas pelo
diretor do agrupamento. Os primeiros dois computadores foram entregues a 16 de fevereiro e os restantes
serão atribuídos assim que chegarem
ao clube.

Quer dar
visibilidade
ao seu
negócio?

9
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11

Anuncie numa
revista com milhares
de assinantes,
anuncie na Portugal
Rotário!

1/4 de página - 50€
1/2 página - 100€
1 página - 150€
capa e contracapa
interior - 200€
contra-capa - 320€

P O RT U G A L ROTÁ R I O

ABRIL 2021

11

REPORTAGEM

O impacto de Rotary
na vida de mães e filhos
Texto de Maria João Gomes, Solange Falé e Cláudia Oliveira

A área de foco saúde materno-infantil insta os clubes Rotários a apoiar atividades de assistência
médica a mães e filhos em condições vulneráveis, fortalecer o sistema de saúde (setores público e
privado que prestam serviços médicos), fornecer equipamentos médicos ou treino a profissionais de
saúde. Nesta edição mostramos alguns projetos que proporcionaram mudanças e tocaram vidas.
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Equipamento hospitalar
que salva vidas
Na Ilha de São Miguel, Açores, foram equipados quatro gabinetes pediátricos com balanças e respetivas mesas de apoio,
esfigmomanómetros, marquesas, craveiras e otoscópio, no
Centro de Saúde da Ribeira Grande. Ao gabinete de preparação para o parto da freguesia de Rabo de Peixe chegaram
colchões e bolas de pilates e um cadeirão para um canto de
amamentação. Este projeto teve o apoio da Fundação Rotária
Portuguesa, num total de €3500, numa iniciativa do Rotary
Club de Ponta Delgada.
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Na pediatria do Hospital de Faro foi entregue, em 2019, um
visualizador de veias - AccuVein AV400 – que exibe um mapa
da vasculatura na superfície da pele, mais eficaz, com menos
desconforto e ausência de dor no momento de encontrar uma
veia numa criança. Neste hospital são atendidas anualmente
cerca de 39 mil crianças, prioritariamente entre 0 e 1 ano de
vida. A aquisição do AccuVein foi um projeto (com um custo
total de €6000) conjunto do Rotary Club de Faro, Rotary
Club de Tavira, Rotary Club de Estoi Internacional.

“Ver bem para aprender melhor”

No Centro Hospitalar Universitário do Algarve já existe um
Simulador Pediátrico Avançado, um computador em formato de manequim para treino de competências avançadas em
suporte avançado de vida e melhor formação de profissionais
em manobras e procedimentos em crianças, com o patrocínio
do Rotary Club de Faro. Ambos os projetos implementados
no Algarve tiveram o apoio de um subsídio distrital, um no ano
Rotário 2018-19 e outro no ano Rotário 2019-20 .

Município de Faro. Num protocolo com a
Câmara Municipal de Faro, que sinaliza as famílias, a Clínica de Oftalmologia do Dr. Eduardo Lares e a Óptica
Graciete, que fornecem os serviços e
equipamentos necessários, o Rotary
Club de Faro dinamiza o projeto e suporta os custos.

Os problemas de visão podem ganhar grandes proporções e
prejudicar o salutar desenvolvimento das crianças. Por isso,
foi criado um projeto de consultas gratuitas de oftalmologia e
óculos de correção, proporcionando condições terapêuticas
e de reeducação visual indispensáveis ao desenvolvimento e
sucesso educativo, a crianças com carências económicas até
aos 12 anos, do pré-escolar e ensino básico das escolas do
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União para melhorar o serviço de
obstetrícia do Médio Ave
O Rotary Club de Vila Nova de Famalicão, o Rotary Club
da Trofa e o Rotary Club de Santo Tirso partilham a área de
abrangência do Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA). Por
isso, uniram esforços e juntos estão a implementar um projeto
que pode beneficiar as grávidas destes três concelhos.

A ação dos clubes visa apoiar o projeto de requalificação do
serviço de obstetrícia do Hospital de Famalicão, deste centro
hospitalar, e do qual beneficiam 1240 residentes. Assim, e de
acordo com as necessidades apontadas pelos responsáveis
pela unidade de saúde, os clubes estão a dinamizar a recolha
de fundos para equipar uma sala snoezelen para as grávidas
e parturientes, proporcionando-lhes um ambiente de calma e
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serenidade, sala que pode ser usada no pré e no pós-parto.
A terapia snoezelen recorre a um conjunto de ferramentas
de estimulação sensorial que poderão promover uma maior
interação mãe-bebé, permitindo à mulher sentir-se confortável, menos ansiosa, mais relaxada e segura em relação à sua
gravidez e, depois, na maternidade, num ambiente familiar,
privado e acolhedor, facilitando também o processo inicial da
amamentação e de reforço do vínculo com o recém-nascido.

No passado dia 23 de fevereiro, dia do 116.º aniversário de
Rotary, os presidentes dos três clubes nortenhos entregaram
ao CHMA €10000, destinados à primeira fase do projeto, a
instalação de um espaço mais funcional e mais harmonioso no
Bloco de Partos. O projeto será concluído no final deste ano
rotário, altura em que serão atribuídos mais €5000.

Teresa Ferreira Rodrigues
“Devemos assumir o declínio populacional como altamente provável e gerir a nova realidade”
Entrevista de Cláudia Oliveira

A professora da Universidade Nova de Lisboa, Teresa Ferreira Rodrigues, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais e do Departamento de Estudos Políticos da Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas dessa instituição de ensino, considera que os incentivos de apoio à
família não têm sido suficientes para “remover obstáculos”. É certo que Portugal perde população,
mas não sabemos que impactos isso terá no futuro.

(PR) Em 2020 houve menos testes do
pezinho e menos grávidas para fazer
acompanhamento. A pandemia, por si
só, pode explicar o recuo na taxa de natalidade nacional?
(TFR) Nunca existe uma causa única para
a ocorrência de um fenómeno como este,
mas também é certo que hoje os comportamentos das famílias têm vindo a
mudar de forma consistente, neste caso
com uma tendência clara de redução do
número de filhos, porque a conjuntura económica não tem sido favorável (e
essa foi muito agravada no ano de 2020),
mas sobretudo porque não têm sido tomadas medidas congruentes de apoio às
famílias. Mais que incentivos financeiros,
as medidas públicas não têm conseguido
remover obstáculos e criar incentivos
consistentes de apoio às famílias, designadamente às famílias mais jovens e aos
jovens que querem constituir família,
mas que adiam esse desejo, por falta de
segurança. A verdade é que em 2019 se
verificou um ligeiro aumento dos níveis
de fecundidade, que a pandemia veio
cortar, agravando a situação das famílias
em termos de segurança.

(PR) De acordo com os números do
PorData, os distritos de Bragança e
Portalegre têm os piores índices de fecundidade. Como se explica este facto?
(TFR) A razão é de ordem estrutural: têm
pouca população em idade fértil, uma vez
que são distritos muito envelhecidos no
topo (muitos idosos e poucos jovens) e
continuam a ser pouco atrativos em termos migratórios.
(PR) Desde 2009 que o saldo demográfico nacional é negativo (há menos
nascimentos do que óbitos). Estima-se
que até 2030 Portugal tenha menos de
10 milhões de habitantes. Que consequências poderemos ter a curto ou médio prazo?
(TFR) Sabemos, com elevado grau de
certeza, quantos e como somos e seremos e conhecemos as tendências longas
da evolução demográfica e as características da “nova” velha população residente (menos em número, mais informados, com maior nível educativo e de
formação, mais saudáveis, mais plurais
em origem, com novos hábitos e maior
capacidade de consumo, menos adultos
em idade ativa e mais velhos, mesmo que

esta continue indexada à esperança média de vida). Só não sabemos o impacto
que a evolução esperada de alguns destes indicadores poderá ter em termos de
desenvolvimento económico e níveis de
bem-estar.
(PR) Há forma de reverter a situação?
(TFR) O que podemos/devemos fazer
é assumir o declínio populacional como
altamente provável e gerir a nova realidade. Assumir que, ao contrário do que
dizia Comte, “demography is not only
destiny”. Mitigar o indesejado, aproveitar oportunidades e remover obstáculos
em três setores estruturantes (políticas
de natalidade e família, políticas de migração e acolhimento, políticas de emprego e educação). Concretizar políticas
concertadas e sustentáveis, de curto e
médio prazo, que promovam bem-estar,
equidade económica e social e desenvolvimento interno. É preciso que a sociedade portuguesa encare a mudança em
curso e repense todos os grupos etários
(idade de reforma precoce, reforma tardia e velhice), de forma a criar uma política global da idade que articule os critérios de análise à nova realidade.
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TESTEMUNHO

Maternidade em tempo
de pandemia: valeram as
tecnologias
The Rotary
Foundation:
um apoio
aos projetos
dos clubes
A Rotary Foundation pode
apoiar a realização de projetos
na área de enfoque Saúde Materno-Infantil, por intermédio de
um subsídio distrital ou subsídio
global, de acordo com a dimensão e objetivos do projeto. Os
clubes podem optar responder
a necessidades imediatas da comunidade, por exemplo com a
aquisição de equipamento, ou
podem por optar por desenvolver projetos sustentáveis e com
impacto a longo prazo, com uma
componente educativa e formativa da comunidade. As Comissões da Rotary Foundation, do
D1970 e D1960, disponibilizam
a informação e o apoio aos clubes que estejam interessados em
desenvolver projetos nesta e outras áreas de enfoque.
Solange Falé

16

P O RT U G A L ROTÁ R I O

Inês Reis
Rotary Club de S. João da Madeira

Descobri que estava grávida no dia 13
de fevereiro. A 16 de março entrámos
em confinamento total, estava eu grávida de oito semanas. Uma gravidez muito
no início que necessitava de alguns cuidados. Não foi fácil gerir emoções, sabendo que teria de estar em teletrabalho enquanto tratava do meu filho mais
velho, na altura com 4 anos. Os níveis de
stress e ansiedade eram grandes, foram
3 meses difíceis de lidar.
O meu marido ainda conseguiu acompanhar-me na 1.ª consulta, pré-confinamento. A partir daí tive de me deslocar
sozinha a todas as consultas e exames
pré-natais.
Foram meses de alguma angústia, o receio de ficar infetada sem saber os efeitos colaterais para a minha bebé fez-me
deixar de visitar os meus familiares em
Matosinhos, permanecendo em casa a
maioria do tempo. Valeram-me as tecnologias, videochamadas diárias para
partilha de novidades. O telemóvel tornou-se um aliado.

ABRIL 2021

Os cursos de preparação para o parto
deixam de ser presenciais, dando lugar
a aulas via zoom. Perdeu-se a praticabilidade dos vários temas.
Dou entrada no CHEDV a 22 de outubro, sozinha para indução de parto às 40
semanas. Três dias antes sou submetida
a testagem para despiste da covid-19. O
meu maior receio, o de estar infetada, é
desfeito: resultado negativo. Encontrei
um cenário ligeiramente diferente daquele que tinha vivido no nascimento do
meu filho, Pedro: não eram permitidos
acompanhantes, a não ser no período
de expulsão. Fui encaminhada para cesariana. O pai só nos pôde ver durante
15 minutos, após a saída do recobro. As
visitas estavam suspensas, somente o
pai pôde fazer visita, duas horas por dia.
Uma vez mais, o telemóvel foi um grande aliado.
Reconheço o esforço e dedicação dos
profissionais de saúde do SNS. Nada me
faltou no internamento. Os sorrisos escondidos pelas máscaras deram lugar a
olhares expressivos.
O pós-parto é também ele muito diferente, somente nós na nossa bolha de
amor, as visitas, restritas aos avós, são
feitas com o maior dos cuidados. Máscaras e desinfetantes à porta de casa para
que entrassem “limpos”.
Quase 5 meses volvidos após o nascimento, posso dizer que, apesar de tanta
incerteza, medo e dúvidas, 2020 acabou
por ser um ano inesquecível.

PUB
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Novas
Gerações
Juntos pela inclusão em Moçambique “Dar a Mão às Mães”
Por Joana Nazareth Barbosa
Quando uma criança nasce portadora de deficiência, em determinadas comunidades, as suas famílias e, em especial, as
suas mães, são injustamente culpadas e as suas crianças tornam-se alvo de discriminação. Na guerra contra o preconceito, estas mães lutam todos os dias pela dignidade dos seus
filhos. A Cooperativa Luana Semeia Sorrisos (COLUAS), criada em Maputo e presidida por Benilde Mourana, tem vindo a
desenvolver um importante trabalho enquanto instituição de
referência em Moçambique na luta pelo direito ao diagnóstico e no acompanhamento de crianças e jovens portadores
de deficiência e das suas famílias. Nos dias em que vão para a
Cooperativa, as mães podem focar-se nos seus próprios projetos e realizar trabalhos manuais que depois vendem para
sustento da família, enquanto os filhos são apoiados e recebem cuidados de fisioterapia.
Com o surgimento da pandemia por covid-19, a Cooperativa
viu-se obrigada a fechar as portas. O Rotaract Club de Parede-Carcavelos e o Rotaract Club de Santarém, ao terem
conhecimento da situação de emergência vivida na COLUAS
através da ex-voluntária Joana Branco, decidiram aliar-se
para criar o projeto “Dar a Mão às Mães”.
Rapidamente, as histórias que contávamos chegaram aos corações de quem as lia, sendo muitos aqueles que enviaram as
suas contribuições e ajudaram na divulgação do projeto. Aliaram-se a nós várias figuras públicas e criadores de conteúdos,
tais como Paulo Battista, Sónia Tavares, Catarina Raminhos,
Mónica Borges, Elsa Teixeira, Mariana Aires, e Vera Fernandes. No final, os clubes conseguiram realizar uma campanha
de angariação de fundos que juntou cerca de € 1300, os quais
foram enviados à Cooperativa com urgência, chegando às casas de 45 famílias, na forma de bens de primeira necessidade.
De modo a garantir um maior alcance num projeto interna-
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cional, os clubes Rotaract de Maputo, Lisboa, Sintra, Oeiras, Setúbal, Caldas da Rainha, Tavira e Interact Club de
Almada juntaram-se aos clubes fundadores para formar uma
equipa de trabalho e dar início à segunda etapa do projeto. Em
conjunto, os clubes têm trabalhado no sentido formar grupos
de discussão e de trabalho, focados na troca de ideias e na re-

solução de problemas de cariz diverso, distribuindo os seus
membros pelas seguintes comissões: Comissão de Divulgação e Angariação de Fundos; Comissão Saúde de Mães e Filhos; Comissão de Desenvolvimento Económico; Comissão
de Educação.
Os clubes Rotaract e Interact que compõem o projeto “Dar
a Mão às Mães” estão empenhados em transformar o paradigma, contribuindo para a integração das pessoas com deficiência nas suas comunidades e orientando-se pelas várias

dimensões da acessibilidade, levando especialmente em conta: a acessibilidade atitudinal, fazendo por desconstruir as
barreiras sociais existentes na comunidade em foco; a acessibilidade arquitetónica, criando espaços físicos acessíveis; e a
acessibilidade programática, zelando pelos direitos da pessoa
com deficiência e, em concreto, da criança com deficiência.
Faz parte do objetivo comum empoderar as crianças com deficiência e as mães destas crianças, através do acesso à educação e ao trabalho.

Partilha de gerações, na semana mundial do Rotaract
Na semana mundial do Rotaract (celebrada
em março), o Rotary Clube de Lisboa tomou
a iniciativa de convidar o seu afilhado, Rotaract Clube de Lisboa, para a realização de
uma reunião conjunta, delegando ao clube
jovem a responsabilidade da sua condução.
Foi um momento ímpar de troca de experiências e de conhecimento pessoal entre os associados presentes e onde houve oportunidade de conhecer o passado, o presente e o
futuro da história do clube. Foram passadas
em revista as iniciativas conjuntas desenvolvidas ao longo do ano, num caminho de aproximação entre os dois clubes. E, não faltou
um momento lúdico pois Rotary também é
alegria.
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ESTE É O
NOSSO PLANO
DE AÇÃO

A NOSSA PRIORIDADE

AMPLIAR
O NOSSO
IMPACTO
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Prosperar num mundo movido a dados
Todos nós queremos que o Rotary deixe como legado grandes mudanças.
No entanto, se não pudermos oferecer provas concretas do que conquistamos juntos,
será difícil aliciar associados e parceiros inovadores e motivados para transformar o
mundo. E será ainda mais difícil aprimorar os nossos programas e projetos de maneira
relevante.
Para alcançar todo o nosso potencial, devemos melhorar a nossa capacidade de
recolher e analisar dados. Assim, poderemos determinar que programas estão a
causar impacto e quais precisam de ajustes. Usando o que aprendemos com o
trabalho de erradicação da pólio, devemos procurar modos de reproduzir e ampliar
os programas que tenham o maior potencial de causar mudanças duradouras.

O que iremos fazer
Aplicar o que aprendemos na luta contra a pólio a todas as nossas áreas de enfoque
Direcionar os nossos recursos e esforços para os programas com maior impacto
Criar uma metodologia e uma infraestrutura de mensurabilidade que sejam
adequadas ao Rotary

O que seu clube pode fazer

FOCAR

NAS QUESTÕES E PROJETOS
IMPORTANTES PARA A COMUNIDADE

REUNIR

OS DADOS ANTES E
DEPOIS DOS PROJETOS

COMPARTILHAR

A DIFERENÇA MENSURÁVEL
QUE ESTÁ A FAZER

COMPROMETER-SE

A APRIMORAR OS SEUS PROJETOS
AO LONGO DO TEMPO

Quer saber mais?
Leia a versão completa do Plano de Ação em rotary.org/actionplan
P O RT U G A L ROTÁ R I O
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Relações
Interpaíses

CIP França-Portugal oferece kits
Baby Box French Poupon
2021 arrancou com a chegada a Portugal de 25 kits BABY
BOX FRENCH POUPON, oferecidos pela secção francesa
da CIP Portugal-França que assumiu ainda o transporte dos
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mesmos. Os kits ficaram armazenados na sede do RTY C. da
Portela que gentilmente cedeu o seu espaço para o efeito. O
desafio agora é fazer chegar estas baby boxes a quem delas
precisa!
Estes kits foram recolhidos por vários Clubes de ambos os
Distritos e encaminhados para diversas instituições: R.C.de
Aveiro para o Centro Social e Paroquial de Vera Cruz e Cáritas
Diocesana de Aveiro; R.C.de Évora
para o Hospital Central Alentejo;
R. C. da Portela para “Ajuda de
Mãe”, CPCJ e IPSS “Passo a Passo”;
R.C. de Leiria para “Associação de
Defesa e Apoio da Vida”.
A start-up French Poupon nasceu em
2017, pela mão dum jovem médico
ginecologista-obstetra que a transmitiu em 2019 ao seu parceiro e
sócio de aventura, Jean Christophe Simond. Cada Kit BABY BOX
FRENCH POUPON é constituído
por: colchão, resguardo, gel de lavagem orgânico, fraldas e toalhitas.
Todos os materiais utilizados são
naturais, recicláveis e obedecem a
um critério inovador que considera os primeiros mil dias da vida do
bebé, como possível garantia da
saúde, na sua vida futura. Também
o berço French Poupon é durável,
evolutivo, eco responsável, podendo ser, posteriormente, transformado o que lhe permite continuar
a ser usado e o torna extremamente útil e económico, como verificaram as mães que o receberam.
A preocupação com a sociedade, o

ambiente, a ética e a solidariedade, atraiu a atenção de clubes rotários franceses, dando origem a cinco acções de entrega de Baby Boxes French Poupon, a mulheres grávidas em
situação de grande precaridade económica, em França e no
Líbano, com o apoio do D1690. Os nossos agradecimentos
à CIP França-Portugal, cuja Presidente Anne Marie Mouchet
se empenhou a fundo na pronta execução do projecto, assim
como a Jean-Christophe Simond, nosso companheiro e Presidente da French Poupon. Gratos, também, pela disponibilidade
do R.C. da Portela e de todos os que de algum modo possibilitaram o pronto andamento do projecto mesmo em tempo de
confinamento, o que nem sempre foi fácil! E que tal, um Subsídio Equivalente para fazer chegar as Baby Boxes French Poupon
a quem delas necessita? Os dados estão lançados....

The Sun Never Sets in Rotary – 24h
meeting
O 116º aniversário de Rotary foi assinalado a 23 de fevereiro com reuniões sucessivas durante 24h, numa iniciativa do
Distrito 3232 na Índia. Na cerimónia de abertura estiveram
presentes o Governador do Distrito 1970, Sérgio Almeida, a Coordenadora Nacional das CIP’s, Cecília Sequeira e o
Coordenador Nacional das CIP’s 2017/2020, Artur Almeida
e Silva. A ação teve início às 14h (lx) do dia 23 tendo terminado às 15h (lx) do dia 24 e foi subordinada ao tema “Alumni em Rotary”. Portugal, fez-se representar pelo Rotary Club
Porto, o segundo clube mais antigo, cujo quadro social é composto por 34% de Alumni. A abertura da primeira reunião foi
efetuada pela India com os Distritos 3232 e 3190 e com as
palavras do Presidente de Rotary Holger Knack; PRIP Wilf
Wilkinson e PGD Venugopal Govind, seguiram-se as reuniões da Zâmbia, Zimbabwe e Malawi, D9210, Moçambique
e África do Sul, D9400, Reino Unido (RC Workington), Africa
Do Sul (RC Johannesburg) D1190 e D9400, Nigéria D9141,
Itália (RC Cagliari e RC Duemondi) D2080, D2090, Lituânia, Polónia, Ucrânia D1462, Reino Unido (RC Cheam and
Sutton) D1145, Portugal (RC Porto) D1970, Canadá (RC
Ottawa) D7040, D7070, USA D5950, Argentina D4895, India D3232, India (RC Madras East) D3232, India (RC Guindy) D3232, India peace mission rotary D3232, Malásia (RC
Kuala Lumpur) D3300, India (RC Ambattur) D3232, Malásia
D3300, Austrália (RC Echuca) D9800, Turquia D2420, India (RC Chennai Prime) D3232, India (peace team) D3232,
Sri Lanka D3300, Nigéria D9110, Malásia (RC Seramban)
D3300 com encerramento no D3232. Que, O Sol nunca se
ponha em Rotary e voltar-nos-emos a encontrar no próximo
ano.

Nova ajuda
a Moçambique:
surto de cólera
O movimento rotário está, uma vez mais, a fazer história.
Ao desafio lançado para ajudar os refugiados de Pemba,
em Moçambique, os companheiros aderiram em massa.
No próximo número da nossa revista apresentaremos o
resultado desta campanha que levará bens essenciais e
marcará a diferença na vida de muitas pessoas. Até 10 de
março foram recolhidos todos os donativos e o contentor selado, pronto para seguir ao seu destino. Contudo,
somos todos chamados para uma nova missão. Moçambique ainda precisa de mais um esforço. A agravar a situação provocada pelo recente ciclone tropical Eloise, as
populações estão a enfrentar um forte surto de cólera.
Estamos a receber insistentes pedidos do Rotary Club de
Maputo, para enviar também pastilhas para desinfetar e

tornar a água potável! Vamos enviar 12 mil pastilhas por
avião, que darão para seis milhões de litros de água (cerca
de 30 dias), até que o contentor chegue com as restantes. Se por razões logísticas ou outras, ainda não puderam
contribuir para esta causa, por favor ajudem-nos neste
objetivo humanitário de combater e evitar a expansão
deste surto de cólera. Se cada Clube contribuir com €100,
poderemos enviar pastilhas para tratar mais 12 milhões
de litros de água, o que permitirá que os 50 mil refugiados
que estão neste campo possam ter água potável durante
mais dois meses.
IBANs disponíveis: PT50 0035 0550 0000 1928 2302
6 - Rotary Club de Oeiras e PT50 0010 0000 4733 7350
00147 – Associação do Distrito 1970
Solicitamos o envio do comprovativo para o email: rotary.
icc.portugal@gmail.com
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Ciência
		e Cultura
Almancil International Rotary Club empenha-se no combate
à extinção dos cavalos-marinhos
Desde 2001, quando foi feita, na ria Formosa, a caracterização da maior população de cavalos-marinhos (quase dois milhões de indivíduos), ninguém augurava
que em duas dezenas de anos esta população animal tivesse uma redução de
96% (são, agora, pouco mais de 150 mil).
A realidade pede ações e o Almancil
International Rotary Club aliou-se ao
Centro de Ciência do Mar (CCMar) e ao
Instituto de Conservação da Natureza
e Florestas para dinamizar um projeto
de preservação da espécie. A intenção é
criar duas zonas específicas de proteção
destes animais, com colocação de sinalização e estacas de proteção. A par disto,
serão desenvolvidas ações de educação
ambiental. A comunidade piscatória da
ria Formosa será envolvida no processo,
ciente que está da importância da pre-

servação desta espécie, que contribui
para a manutenção da flora marinha e,
consequentemente, das condições para
a prosperidade das espécies marinhas
que integram o rendimento económico
destas populações.

Os cavalos-marinhos são uma espécie
de baixa fecundidade que providencia
cuidados parentais às suas pequenas
ninhadas, têm fraca mobilidade e, tam-

bém por isso, são fiéis aos seus habitats
de origem, ameaçados pela pesca ilegal
e pela degradação provocada pela circulação de veículos marinhos.
O companheiro Klaus Ukens, coordenador do projeto, explica que não se
pretende dificultar o turismo, mas atrair
turistas mais conscientes da preservação ambiental, tentando ainda limitar a
velocidade das embarcações nas zonas
de habitat dos cavalos-marinhos.
O projeto, tem um custo estimado de 75
mil euros. Para atingir este financiamento, está a ser preparada uma candidatura
a um Subsídio Global da Rotary Foundation, e conta-se com o apoio dos clubes
e Distritos Rotários, bem como doações
de particulares e empresas. Mais informações sobre o projeto podem ser consultadas em https://rotaryalmancil.org/.

Os nossos parceiros
Fechado ao público desde 15 de janeiro,
por imposição do decreto do Estado de
Emergência, o Museu Nacional de Arte
Antiga, cumprindo as normas, não deixou de levar cultura e as suas coleções
até ao público.
Os “visitantes” podem explorar as galerias do Museu Nacional de Arte Antiga e
descubrir novos pormenores nas obras
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de arte, através do site Arts & Culture
da Google (https://artsandculture.google.com/partner/national-museum-of-ancient-art).
Detalhes sobre as peças de arte do espólio do Museu estão igualmente a ser
disponibilizados nas redes sociais do
museu, com fotografias e descrições.
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The Rotary Foundation
Mensagem do chair
K.R. Ravindran
Ilustração de Luke Wilson

O poder da parceria
"Não faça planos pequenos”, disse o arquiteto americano Daniel Burnham. “Eles
não têm magia para agitar o [nosso] sangue e provavelmente não se realizarão.”
Quando o Rotary dá ouvidos aos conselhos de Burnham e segue em frente, nós
brilhamos. Fizemos grandes planos quando liderámos uma iniciativa global para
erradicar a pólio; no ano passado a região
africana da Organização Mundial da Saúde foi certificada como livre da pólio.
Quando o coronavírus nos atingiu, há
cerca de um ano, The Rotary Foundation
mobilizou-se rapidamente e concedeu
319 subsídios de resposta a catástrofes
específicas de covid-19 no valor superior
a 6,6 milhões de euros. Até à data, concedemos mais 317 subsídios globais covid-19 de cerca de 20,2 milhões de euros,
que, combinados com subsídios globais
previamente aprovados que os patrocinadores de subsídios replicaram para
apoiar a resposta ao coronavírus, representaram uma saída total de mais de 27,5
milhões de euros.
Estamos agora, novamente, a pensar em
grande, através dos nossos programas
de doações em escala. Vamos conceder
um subsídio anual de 1,7 milhão de euros para um projeto que se alinhe com

uma ou mais áreas de enfoque do Rotary.
O subsídio deverá resolver problemas
para muitas pessoas numa grande área
geográfica através de uma abordagem
mensurável e sustentável dentro de um
período de três a cinco anos. Requer também parceiros com os mesmos objetivos,
empenhados e com os mesmos recursos.
A ideia é também replicar estes programas em diferentes comunidades em todo
o mundo, aplicando as lições aprendidas.
O Rotary Club de Federal Way, em
Washington, não tem feito pequenos planos. Como patrocinador dos primeiros
programas de subsídio em escala, o clube
está a liderar, em parceria com os Rotary
Clubs da Zâmbia e os Parceiros da Malária da Zâmbia, um esforço para ajudar a
erradicar uma doença que está generalizada naquele país. Por meio do programa
denominado “Parceiros para uma Zâmbia
livre da Malária”, o Rotary ajudará a formar 60 funcionários distritais de saúde
da Zâmbia, 382 funcionários de unidades
de saúde e 2500 agentes comunitários
de saúde para salvar vidas; também os
equipará com os suprimentos e equipamentos necessários para fazer o trabalho. O seu objetivo é nada menos do que
reduzir a Malária em 90 por cento em

10 distritos-alvo em duas províncias da
Zâmbia.
Os Rotários também estão a aplicar o
poder da parceria unindo-se a várias organizações. Estas incluem o Ministério da
Saúde da Zâmbia através do seu Centro
Nacional de Eliminação da Malária – que
assegurará que o programa contribui
para a estratégia nacional – bem como a
Fundação Bill & Melinda Gates e a Visão
Mundial, que também estão a investir recursos substanciais no co-financiamento
e implementação deste programa de 5
milhões de euros.
Este primeiro programa de subvenção
em escala inspirará outros e terá um
grande impacto nos próximos anos. É
apenas o último capítulo da história do
Rotary, um que relata como os cidadãos
comuns se unem não só para planear
grandes planos, mas também para tomar
medidas corajosas para ajudar outros necessitados. É uma história emocionante
que vocês, os dedicados membros do Rotary que apoiam The Rotary Foundation,
estão a ajudar a escrever.
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Palavra aos
Companheiros
António Amorim da Costa
Rotary Club de Coimbra

Neste ano Rotário de 2020/21, vários clubes de Rotary, Rotaract e Interact do Distrito 1960, uniram-se para colaborar em conjunto com a IPSS Capiti no tratamento de crianças
com problemas de neurodesenvolvimento, continuando o
trabalho iniciado pelo Dr. Nuno Lobo Antunes. Também neste
mesmo ano Rotário, o Governador do Distrito 1970 lançou o
projeto “ensino-para-todos”, apelando aos clubes que se unam
num projeto comum que, em parceria com escolas, autarquias
e instituições locais garanta a entrega de computadores e
tablets a alunos carenciados que sem essas ferramentas não
podem cumprir as tarefas escolares. Qualquer destas iniciativas é um apelo consciente à união, partilha e solidariedade
que deve caracterizar o serviço rotário. Todos os clubes têm
os seus próprios projetos de serviço às comunidades locais
em que estão inseridos. Mas sabem que a sua união em projetos que estão para além e acima dos seus só os fortalece,
engrandece e dá maior impacto à sua ação. Esse foi o grande
anelo que os levou, na década de 1950, a criar a FRP. “Cada
clube tem a faculdade de orientar a sua ação assistencial
como melhor lhe aprouver, mas como uma grande família que
são, aguardamos o momento de vir a concretizar a ideia duma
ação conjunta, logo que as circunstâncias o permitam”, dizia,
em 1955, no Luso, o Presidente da Comissão Distrital para a
celebração do jubileu de Rotary em Portugal, ao encerrar as
cerimónias. Todos os clubes se uniram e se comprometeram
na criação da Fundação Rotária Portuguesa (FRP), assumida como um projeto de todos para servir uma causa comum:
ajudar a juventude escolar economicamente carenciada, na
certeza e convicção de que o nosso futuro coletivo depende
da qualidade da educação que oferecemos a todos os nossos
concidadãos. Submetido o projeto ao Ministério da Educação,
nos finais de 1958, foi por este prontamente homologado,
com despacho de criação, logo em janeiro de 1959. Uma ação
de serviço supra clubes, em que cada clube se comprometia a
contribuir para acorrer às necessidades de jovens carenciados em qualquer parte do território nacional. Todos os clubes
então existentes no país se comprometeram e fizeram da FRP
a “menina de nossos olhos”. Durante muitos anos, o ideal com
que o fizeram não só não esmoreceu, como cresceu entusias-
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ticamente, sem que os projetos de cada clube, de incidência
mais local, deixassem de existir. Durante anos a fio, a FRP foi
prioridade de ação em cada um deles. Impõe-se manter bem
vivo o espírito com que o fizeram os clubes existentes em
1958 e inculcado nos que foram sendo criados depois; ele é o
espírito das ações referidas no início desta nota. Sem se servirem dela em seu beneficio ou em benefício dos projetos locais de cada um, é desejável que todos os clubes sirvam a FRP
com toda a generosidade, confiando plenamente na isenção
das decisões do seu Conselho de Administração (CA), órgão
de gestão constituído por companheiros que nela servem em
regime de inteiro voluntariado, sem qualquer remuneração,
em total missão de “dar de si antes de pensar em si”, no quadro geral dos órgãos sociais de uma Fundação sob tutela do
Ministério da Educação. Em menos de 50 anos, ela tornou-se, em Portugal, numa das maiores instituições de ajuda a
jovens estudantes economicamente carenciados. Os beneficiados distribuem-se por todo o país. Todos os anos, muitos
deles testemunham com grande gratidão e apreço o quanto
lhe estão gratos pela ajuda concedida, por mais que em muitos casos, não passe duma pequena migalha no todo das suas
necessidades reais.
“Com a pandemia económica e social instalada nas nossas
vidas”, e na certeza de que qualquer país só será verdadeiramente grande, desenvolvido e livre se conseguir assegurar a
todos os seus cidadãos uma educação de alta qualidade, nós,
Rotários portugueses devemos saber unir forças e a boa vontade de todos os clubes em torno desse grande projeto criado
pelos nossos antecessores. Para o fazer não precisamos de
gastar tempo, nem forças em grandes procuras. Temos dentro
de casa o que precisamos. Não substituamos o que é nosso
pelo que é de fora. Não deixemos que a “menina dos nossos
olhos” se debilite; somos todos nós que ficamos debilitados.
Quanto mais unidos em torno da FRP, mais seremos eficazes
e uma grande família.

Convenção de
Limões em limonada
Em janeiro, o Conselho de Administração de Rotary International tomou a
difícil, mas prudente, decisão de converter a Convenção Internacional do
Rotary 2021 num evento virtual. “Como
uma organização que está na vanguarda
da erradicação da poliomielite e outras
doenças evitáveis, temos claras responsabilidades na redução da ameaça da
covid-19”, disse o Secretário-Geral de
RI, John Hewko.
Esta decisão foi tomada como resposta
à crise em curso, mas o Rotary está empenhado em utilizar esta mudança como
uma oportunidade. A Convenção Virtual
Rotary International de 2021, agendada para os dias de 12 a 16 de junho,

abrirá oportunidades para os membros
do Rotary que possam não ter podido
assistir pessoalmente a um evento. A
experiência virtual está a ser preparada
para oferecer aos participantes novas
formas de envolvimento com os membros do Rotary de todo o mundo. Onde
quer que esteja, em junho poderá fazer
parte da Convenção Virtual do Rotary
International.

Saiba mais sobre a convenção
virtual em convention.rotary.org

PUB

Em junho passado, o Rotary realizou a
sua primeira convenção virtual, que teve
um grande sucesso. Durante sete dias,
mais de 60 mil participantes ouviram
uma variedade de oradores principais e
pelo menos 75 mil visitantes assistiram
a uma ou mais das sessões gerais que
foram transmitidas em direto no YouTube em oito línguas. A lista de sessões foi
amplamente alargada com eventos a decorrer até julho. E na segunda quinzena
de junho, durante a Convenção, quase
um milhão de dólares foi doado à The
Rotary Foundation. O Rotary adaptou-se e, ao fazê-lo, encontrou uma nova
forma de envolver mais membros do
que nunca.
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ISLÂNDIA

ESTADOS UNIDOS

EQUADOR
ÍNDIA

MAURÍCIA

Pessoas de Ação pelo mundo
por Brad Webber
EUA
A linha de pesca monofilamento é apreciada pelos entusiastas da
pesca recreativa pela sua discrição e resistência à tração. Mas quando descartada incorretamente, põe em perigo a vida marinha, especialmente as aves e tartarugas marinhas, e também coloca em risco
mamíferos marinhos, velejadores e mergulhadores. Na Flórida, o
Rotary Club de Upper Keys retomou um projeto de longa data para
eliminar o lixo da linha de pesca instalando caixotes de lixo em pontos
de pesca populares e marinas ao longo de um trajeto de 80 quilómetros pela cadeia de ilhas.

Financiado por um subsídio de cerca de
€1700 da fundação do clube, os Rotários
acrescentaram 40 caixotes aos 35 que
haviam colocado anteriormente. O monofilamento depositado nos primeiros 35
caixotes enche normalmente dois sacos
de 250 litros quando são esvaziados pelos
voluntários. “Somos uma vila de pescadores. Preocupamo-nos com o estado dos nossos recifes e das águas
locais”, disse Jill Miranda Baker, presidente do clube

€428
Gastos anuais per capita do Equador com a saúde
Equador
Crises humanitárias e políticas expulsaram milhões de venezuelanos
da sua terra natal nos últimos anos, com o Equador e a Colômbia a
acolher grande número de refugiados. Como o sistema de saúde
do Equador é deficitário e não preparado para ajudar muitos dos
imigrantes, o Rotary Club de Portoviejo San Gregorio iniciou uma
missão que visa fornecer exames médicos gratuitos e medicamentos
básicos a estes imigrantes e a outras pessoas necessitadas.
Gustavo Giler Morales, médico e presidente do clube, criou uma
equipa com um oncologista, um ginecologista e um pediatra, igualmente membros do clube, quatro outros médicos voluntários e ainda
Rotários e Rotaractistas que colaboram na organização das clínicas.
Os venezuelanos representam 95 por cento dos atendidos pelas
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clínicas, segundo Giler Morales.
Os colombianos e alguns equatorianos compõem o resto. O clube
forneceu, até ao momento, cerca
de €2500 para as clínicas.
Este projeto, “Saúde longe de
casa”, começou no início de 2019
e, embora as preocupações com a
covid-19 tenham parado esta iniciativa no ano passado, Giler Morales afirma que planeiam retomá-lo assim que possível.

Islândia
A Islândia é conhecida pela falta de árvores,
mas fósseis e registos arqueológicos sugerem que a ilha já teve ricas florestas. Em
1950, o governo iniciou uma campanha nacional de reflorestação e os Rotary Clubes
abraçaram a ideia. “Muitos clubes, como o
meu, o Rotary Club de Akureyri, têm vindo
a plantar árvores desde 1950 e hoje são responsáveis por bosques bastante grandes”,
afirma Soffía Gísladóttir. Como Governadora do Distrito 1360, Gísladóttir pegou numa

pá e assumiu a tradição anual de os líderes
distritais plantarem uma árvore em homenagem ao seu clube.
“Uma nova tendência entre os clubes é colaborar com as escolas na plantação de Pomares da Juventude, campos de árvores
especiais com árvores frutíferas e arbustos
de bagas”, diz Gísladóttir. O Distrito 1360
forneceu perto de €6300 para a iniciativa do
Rotary Club de Hof Garðabær e do Rotary
Club de Keflavík que visa o cultivo de parce-

las em escolas das suas comunidades, desde
junho de 2020. O projeto irá “permitir que
crianças pequenas e suas famílias aprendam
sobre a vegetação e
aumentem a consciencialização sobre
estilos de vida ecológicos, desperdício
de alimentos e produção de alimentos”,
diz a Governadora.

52000

Hectares de cobertura florestal cresceram na Islândia de 1990 a 2010

Maurícia
Em finais de julho, o Wakashio, um navio de
102 mil toneladas brutas, abalroou um recife
de coral na ilha Maurícia. O navio afundou e
partiu-se algumas semanas depois, resultando num grande derramamento de petróleo
na reserva marinha protegida. Os Rotários,
liderados pelo Rotary Club de Rose-Belle e
o Rotary Club de Mahebourg, mobilizaram
uma resposta ao desastre ao longo da costa
de Pointe d’Esny.

Para conter o petróleo derramado, os voluntários trabalharam sem parar para montar
barreiras de folhas de cana-de-açúcar secas
enfiadas em redes presas a boias de garrafas
plásticas, diz Simi Khooblall, membro do clube Rose-Belle. Os Rotários serviram na linha
de frente e também na retaguarda, fornecendo alimentos e bebidas para as equipas
de resgate. “Outra caraterística interessante
dessa operação foi a coleta de cabelos de
barbearias, que eram colocados nas bar-

ras para absorver o petróleo”, acrescenta
Khooblall. “Pessoas em toda a ilha também
doaram os seus cabelos.”

786
Espécies de peixes nas águas ao redor da República da Maurícia
Índia
Quando a pandemia restringiu as celebrações de Diwali, limitando a utilização de fogos de artifício durante o festival das luzes,
Rakesh Bhatia e o seu Rotary Club de Belur
melhoraram o ânimo em Calcutá acendendo
1001 lâmpadas de óleo, conhecidas como
diyas, numa plataforma elevada em frente a
uma importante esquadra da polícia da cidade. “O Diwali é normalmente celebrado em
casas individuais, mas desta vez acendemos
os 1.001 diyas em memória de todas as al-

mas próximas e queridas que nos deixaram
durante esta pandemia”, disse Bhatia, que
concebeu e presidiu a iniciativa de novembro. “A comemoração também serviu para
encorajar e mostrar solidariedade para com
todos aqueles que sofreram perdas de empregos e negócios”, afirma. Os transeuntes
foram convidados a subir e acender as lâmpadas. Os membros do clube contribuíram
com €250 para as diyas.

Mil Milhões
número de pessoas que celebram o Diwali em todo o mundo
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Delegados
A revista Portugal Rotário é feita por todos os clubes dos dois Distritos nacionais. Para que a comunicação
seja eficaz, entre os clubes e a revista, pedimos que verifiquem se temos a indicação correta do delegado do
seu clube à revista. Comunique-nos, caso haja alterações.

DISTRITO 1960

@Rotary

ABRANTES: Hália Santos Costa;
ALBUFEIRA: Jorge Azevedo;
ALCOBAÇA: José Manuel Patrício Lemos da Silva;
ALGÉS: Ana Margarida Gomes;
ALMADA: Alexandra Coelho;;
ALMANCIL INTERNACIONAL: José
Vargas Galamba;
ALMEIRIM: Arnaldo Xarim;
ANGRA DO HEROÍSMO: Péricles Pereira
Ortins;
BARREIRO: Esteves Mendes;
BEJA CIDADE: Luis Manuel Sousa
Palaré;
BOMBARRAL: Cândido M. Patuleia
Mendes;
CALDAS DA RAÍNHA: João Manuel dos
Santos Girão;
CARNAXIDE: Francisco Queiroz;
CASCAIS-ESTORIL: Gabriela Carvalho;
CASTELO BRANCO: Raquel Alveirinho
Correia;
ENTRONCAMENTO: Júlio de Sousa
Gomes;
ESTOI INTERNACIONAL: Claire Larson;
ÉVORA: António Pereira Coutinho;
FARO: Tito Olívio Henriques;
FUNCHAL: Luisa Paonelli;
HORTA: Luís Branco;
LAGOS: João Palma Moreira;
LISBOA: Vitor Pires;
LISBOA-BELÉM: José Rosa de Almeida;
LISBOA-BENFICA: Isabel Rosmaninho;
LISBOA-CENTENNARIUM: José Rodrigues de Almeida;;
LISBOA-CENTRO: Miguel Rijo;
LISBOA-ESTRELA: Augusta Vieira;
LISBOA INTERNATIONAL: Guirec
Malfait
LISBOA-LUMIAR: José Bonfim;
LISBOA-NORTE: Paulo Macedo Martins;
LISBOA-OESTE: Arlindo Crespo Rodrigues;
LISBOA-OLIVAIS: Manuel Gonçalves
Ferreira;
LISBOA-PARQUE DAS NAÇÕES: Gabriel
de Magalhães;
LOULÉ: Luisa Viegas;
LOURES: Nuno Sanches;
MACHICO-SANTA CRUZ: João Luís
Rodrigues Jardim;
MAFRA: Luis de Bragança Serrão;
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MOITA: Filipe Coentro;
MONTIJO: António Fortunato;
ODIVELAS: António Faustino;
OEIRAS: Lurdes Dias Torres;
OLHÃO: Vítor Justo;
PALMELA: Jorge Humberto Nunes
Ferreira;
PAREDE-CARCAVELOS: Vítor Cordeiro;
PENICHE: Ângela Malheiros;
PONTA DELGADA: Pedro Melo;
PORTALEGRE: Ricardo Ribeiro;
PORTELA: Vasco Lança;
PORTIMÃO: Jorge Reis de Oliveira;
PRAIA DA ROCHA: João Carlos Alves;
RIO MAIOR: Maria Júlia Figueiredo;
SANTARÉM: Mário Rebelo;
SÃO MIGUEL INTERNACIONAL: Chod
Lang;
SESIMBRA: Carlos Sargedas;
SETÚBAL: Ricardo Jorge Martinez
Marques;
SILVES: Gisela Santos;
SINES: Pedro Dátia;
SINTRA: Maria Fernanda Godinho;;
TAVIRA: Maria Isabel Lopes;
TOMAR-CIDADE: António Alexandre;
TORRES VEDRAS: Ana Margarida Silva
Santos.
DISTRITO 1970
ÁGUAS SANTAS/PEDROUÇOS: José

Manuel Sampaio;
ÁGUEDA: Ana Rita Carlos;
ALBERGARIA-A-VELHA: José Laranjeira;
AMARANTE: José Rodrigues;
ANSIÃO: Ana Maria Brás Ferreira;
ARCOS DE VALDEVEZ: Andreia Fernandes e Pedro Pinto;
AROUCA: Cláudia Oliveira;
AVEIRO: João Oliveira;
BARCELOS: António Sousa;
BRAGA: Artur Barros Moreira;
BRAGA-NORTE: José Alberto Oliveira;
BRAGANÇA: Carlos Alberto Veiga
Moura Alves;
CALDAS DAS TAIPAS: Maria Teresa
Portal;
CAMINHA: Carlos Manuel da Silva
Ferreira;
CASTELO DE PAIVA: Carlos Novais;
CELORICO DE BASTO: Paula Cristina M.
dos Santos Simões;
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CHAVES: Francisco Peixeiro;
COIMBRA: Isabel Garcia;
COIMBRA-OLIVAIS: Jorge Manuel
Castilho;
COIMBRA-SANTA CLARA: António
Honório Monteiro;
COVILHÃ: Jorge Humberto Alves
Saraiva;
CURIA-BAIRRADA: Carlos A. Campos
de Matos;
E-CLUB D. 1970: Augusto César Reis;
ERMESINDE: Carlos Mourão;
ESPINHO: Ezequiel Jorge;
ESPOSENDE: Mário Ferreira Fernandes;
ESTARREJA: António Manuel Simões
Pinto;
FAFE: Manuel Ribeiro Mendes;
FEIRA: Carla Adriana;
FELGUEIRAS: Carlos Felix;
FIGUEIRA DA FOZ: António Jorge Rodrigues Pedrosa;
GAIA-SUL: José Trindade;
GONDOMAR: Ernesto Luís Santos Ferreira da Silva;
GUARDA: Francisco Barbeira;
GUIMARÃES: António Jacinto Gonçalves
Teixeira;
ÍLHAVO: João Júlio Senos;
LAMEGO: Mário Oliveira;
LEÇA DO BALIO: Rodolfo Gomes;
LEÇA DA PALMEIRA: Fernando Couto;
LEIRIA: António Silva Gordo;
MAIA: Adelino Miranda Marques;
MANGUALDE: Fernando Manuel Morais
de Almeida;
MARINHA GRANDE: João Teixeira;
MATOSINHOS: Manuel Falcão;
MIRANDELA: João Luís Teixeira Fernandes;
MONÇÃO: Cristina Carvalho de Sousa
Bártolo Calçada;
MONTEMOR-O-VELHO: Augusto Lusitano Simões Raínho;
MURTOSA: António Leite S. Ribeirinho;
OLIVEIRA DE AZEMÉIS: José Carlos
Sereno Castilho Duarte;
OLIVEIRA DO BAIRRO: Domingos Rosendo Teixeira de Lima;
OLIVEIRA DO HOSPITAL: Basílio Lima
Ribeiro Torres;
OVAR: Bráulio Manuel Pacheco Polónia;
PAREDES: José Armando Baptista
Pereira;

PENAFIEL: Rita Pedras;
POMBAL: Alfredo A. Faustino;
PONTE DA BARCA: Luís Arezes;
PONTE DE LIMA: João Carlos Brandão
Gonçalves;
PORTO: Maria João Soares Ribeiro;
PORTO ALIADOS: Luís Araújo;
PORTO-DOURO: Sérgio Ribeiro;
PORTO-FOZ: António Vasconcelos;
PORTO-OESTE: Carlos Mourão;
PÓVOA DE LANHOSO: Cândido da Silva
Mendes;
PÓVOA DE VARZIM: Miguel Rodrigues
Loureiro;
RÉGUA: José Augusto Macedo;
SANDIM: Fernando Fontes;
S. JOÃO DA MADEIRA: Celestino Pinheiro;
S. MAMEDE DE INFESTA: Bernardino
Castro;
SANTO TIRSO: Sofia Sampaio;
SEIA: Joaquim Jacinto Alves;
SENHORA DA HORA: Jorge Brandão;
SEVER DO VOUGA: Pedro Lobo;
TONDELA: Artur Jorge Amaral Leitão;
TRANCOSO: Catarina Torres;
TROFA: Luís Filipe Torres Moreira;
VALE DE CAMBRA: Miguel Ângelo
Soares Barbosa;
VALENÇA: Daniela Pinto Neves;
VALONGO: José Carmindo Cardoso;
VALPAÇOS: Maria Angelina Cardoso;
VIANA DO CASTELO: Maria Luísa Gomes
Pinto Quintela;
VILA DO CONDE: Manuel Filipe Santos;
VILA NOVA DE FAMALICÃO: Bruno
Ricardo Gomes Fernandes;
VILA NOVA DE GAIA: Artur Lopes
Cardoso;
VILA REAL: Luís Pinto Pereira;
VILA VERDE: Manuel Martins Costa;
VISEU: Idalino de Oliveira Almeida;
VIZELA: Maria do Resgate Salta.

CADA
ROTÁRIO
CADA
ANO

O SEU DONATIVO PODE
FORNECER ÁGUA LIMPA

Água limpa, saneamento e educação em higiene, são necessidades básicas
para o ambiente saudável e uma vida produtiva. O seu donativo para a
The Rotary Foundation’s Annual Fund fornece os bens essenciais para as
comunidades perto de casa e em todo o mundo .

DÊ HOJE: rotary.org/donateP O R T U G A L R O T Á R I O
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