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Mensagem do Presidente 
de Rotary International
Holger Knaack
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Em janeiro de 2020, quando anunciei o meu lema 
presidencial, Rotary Abre Oportunidades, e falei das 

mudanças que o Rotary precisava de abraçar, nenhum 
de nós tinha ideia da rapidez com que as mudanças che-
gariam. Mas há muito que acredito em ver os desafios 
como oportunidades. Este ano, aproveitámos novas 
oportunidades para imaginar o que o Rotary poderia 
ser. Durante anos discutimos formas de tornar o Rotary 
flexível e adaptável e tentámos algumas experiências. 
Neste ano, todos nós experimentámos - e conseguimos! 
As reuniões on-line são agora um acontecimento regu-
lar, pois os clubes convidam pessoas de todo o mundo. 
A Susanne e eu adoramos conhecer membros da fa-
mília rotária de todo o mundo, e sentimos falta de vos 
ver pessoalmente durante todo o ano. Mas, para mim, 
foi uma nova forma de experimentar o Rotary. Viajámos 
virtualmente pelo mundo. Definitivamente, conheci mi-
lhares de pessoas, muitas mais do que teria conhecido 
de outra forma. Nunca pus os pés no meu escritório em 
Evanston, como Presidente. No entanto, encontrámos 
novas formas de fazer o trabalho ao mesmo tempo  que 
reduzíamos os custos com viagens. 
Este é o Rotary que vivemos em 2020-21: ágil, adap-
tável e criativo. O passo seguinte é não voltar à forma 
como as coisas eram antes da pandemia. Temos de se-
guir em frente. Vamos aplicar o que aprendemos a fim 
de oferecer novas experiências e oportunidades aos 
nossos membros, tais como a participação  on-line, como 
uma opção regular. 
Precisamos de um Rotary mais jovem e mais diversifica-
do a todos os níveis para manter os nossos clubes fortes. 
O que a diversidade significa é diferente de região para 
região, mas encorajo-vos a acolher pessoas de todas as 
origens. Outro passo que todos podemos dar é no sen-
tido de aumentar o número de mulheres e ampliar o seu 
papel em todo o lado. 
Estou contente por muitos verem, agora, o Rotary e o 
Rotaract Clubes como iguais. Vamos continuar nesta di-
reção convidando os Rotaract Clubes a fazerem parte 

de tudo o que fazemos. Não desperdicemos qualquer 
oportunidade de alcançar jovens líderes, mas façamos 
parcerias com o Rotaract e invistamos nas nossas mui-
tas novas abordagens.
Estou muito orgulhoso do trabalho que o Rotary está 
a fazer para combater a covid-19, apoiando campa-
nhas de vacinação através da defesa de uma distribui-
ção justa e do combate à desinformação. Mas devemos 
também continuar a fazer tudo o que estiver ao nosso 
alcance para acabar com a poliomielite. E temos, agora, 
oportunidades de trabalhar numa nova área de enfo-
que: o ambiente. 
O mundo é, hoje, um lugar diferente do que era quando 
anunciei pela primeira vez que o Rotary Abre Oportuni-
dades. Todos nós podemos orgulhar-nos da forma como 
atualizámos o que o Rotary pode ser neste ano. Vamos 
continuar neste caminho, cuidando sempre dos nossos 
clubes e dos nossos amigos nesses clubes. Eles são pre-
ciosos e mantêm o Rotary vivo e próspero. 
A Susanne e eu estamos gratos por todas as oportunida-
des de servir a Organização durante este ano especial, 
um ano destinado a encontrar um novo significado ao 
Dar de Si Antes de Pensar em Si. Vemos o Rotary como 
uma comunidade de pessoas que vivem os seus valores, 
pondo-os em ação. Nestes tempos extraordinários não 
há dúvida de que devemos colocar maior ênfase no ser-
viço. Esta é a nossa oportunidade de mostrar ao mundo 
o que significa Dar de Si Antes de Pensar em Si para os Ro-
tários.
Há tantas oportunidades à nossa espera que nos ajuda-
rão a mudar o mundo! Vamos aproveitá-las em conjunto 
e para nos prepararmos para abrir portas e alcançarmos 
metas maiores. E à medida que abrimos estas portas 
a novas ideias, as nossas mentes e os nossos corações 
também se abrem. Lembrem-se de que tudo o que fa-
zemos no Rotary abre outra oportunidade para alguém, 
algures.
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D1960 – Paulo Martins

Nascido em 1961, em 
Lisboa, o Comp.º Paulo 
Martins é casado com 
Teresa Martins e pai da 
Constança e Francisco. 
Licenciado em Econo-
mia e Gestão de Empre-
sas, com pos-graduação 

em Gestão de Instituições e Operações 
Financeiras, até 2019 exerceu a atividade 
profissional em empresas de seguros na-
cionais e multinacionais, em Portugal e com 
uma breve passagem pelo Reino Unido. Foi 
professor na Academia de Seguros, na Uni-
versidade Católica Portuguesa e na Escola 
Superior de Gestão Bancária. Desde 2020 
exerce Consultoria Empresarial Estratégi-
ca, Gestão de Projetos e Formação.
Filho de Rotário, entrou em Rotary pelo 
Rotaract, em 1980, como fundador do Ro-
taract Club de Lisboa-Norte, do qual foi 
Presidente em 1981-82 e Representante 
Distrital Rotaract D1960 em 1985-86.
Admitido no Rotary Club Lisboa-Norte em 
1991, foi Presidente do Clube nos anos 
de 1999-00 e 2013-14. Foi Assistente  do 
Governador em três ocasiões e integrou di-
versas Comissões Distritais nas áreas dos 
Serviços Internacionais, The Rotary Founda-
tion, Formação Rotária, Novas Gerações e 
Intercâmbios de Jovens, tendo larga expe-
riência na realização de Campos de Férias 
Internacionais para Jovens. É, atualmente, 
Presidente do Conselho Fiscal da Associa-
ção Portugal Rotário e Administrador da 
Fundação Rotária Portuguesa.

D1970 – Fernando Nogueira

Natural da freguesia 
de São Nicolau, no Por-
to, Fernando Luís de 
Jesus Nogueira nasceu 
a 10 de novembro de 
1953. Dedicou a sua 
vida profissional, des-
de 1977, ao ensino de 

Português e Francês, sendo licenciado 
em Estudos Portugueses e Franceses pela 
Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto.

Residente em Chaves, é casado com Emí-
lia de Lurdes de Sousa Martins Nogueira, 
também ela Rotária, membro do Rotary 
Club de Chaves, club no qual ele foi ad-
mitido em 2003. Tem dois filhos: Eduardo 
Miguel e Ana Lídia. 

Companheiro "Paul Harris", foi, para além 
de outras funções, presidente do clube 
de Chaves nos anos Rotários de 2007-08 
(ano em que fundou o Rotary Kids) e de 
2017-18. Foi Assistente do Governador 
entre 2014 e 2017. 

O Comp.º Fernando Luís Nogueira afirma 
que um dos seus principais desejos é que 
possa acontecer, nos próximos meses, um 
desagravamento da situação pandémi-
ca e, com ele, tornar-se possível “voltar a 
viver o companheirismo rotário tal como 
sempre o conhecemos: unidos de forma 
presencial, e com ainda maior disponibili-
dade em trabalhar para Rotary, como só os 
companheiros sabem tão bem fazer”. 

Governadores
de 2021-22
Seguindo o movimento da roda rotária – o nosso símbolo – está a aproximar-se do fim 

um ano Rotário e o  início de um outro. Assim, a partir do mês de julho teremos dois 

novos Governadores de Distritos que passam a escrever nas páginas da nossa revista. 

Nesta edição, apresentamo-los, sucintamente. 
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CONTEÚDO

Editorial
Cláudia Oliveira

"Para ser grande, sê inteiro"

Por entre a alegria que a primavera nos 
trouxe, surgiram igualmente sinais alar-
mantes no mundo. Desde a violência em 
Moçambique à escalada de violência na 
Faixa de Gaza, da confirmação da des-
florestação da Amazónia (menos um 
pulmão que o planeta tem) aos milha-
res de mortos por covid-19 na Índia (e 
um pouco por todo o globo), a realidade 
mostra que o nosso equilíbrio pode ser 
mudado a qualquer instante.
Mas a realidade, e a nossa experiência 
de Rotários, também nos mostra que 
tudo pode ser contrariado, que haverá 
sempre uma luz no final de cada túnel. 
Somos pessoas de ação e nada irá mu-
dar isso. Por isso, através das infraestru-
turas de vacinação da pólio, ajudamos a 
divulgar regras de higiene no combate à 
covid-19 e apoiamos a vacinação nesta 
fase de pandemia; os clubes rotários 
empenham-se em ações de refloresta-
ção e de conservação da natureza; os 
clubes dos dois Distritos portugueses 
mobilizaram-se para enviar ajuda para 
os deslocados e vítimas de violência 
em Moçambique; os nossos programas 

pela Paz estimulam ao diálogo. “Para ser 
grande, sê inteiro. (…) Põe quanto és no 
mínimo que fazes”, incitou Ricardo Reis 
(heterónimo de Fernando Pessoa). Nós, 
Rotários, não nos limitamos a olhar as 
notícias, agimos para mudar o mundo, 
sabendo que mesmo as pequenas ações 
fazem a roda girar! 
Agimos com base no companheirismo 
e na ética profissional, cientes de que 
somos um Movimento internacional. 
Exemplo desta dimensão são os Grupos 
de Companheirismo, tema deste mês de 
junho. Com um interesse comum, com-
panheiros de todo o mundo unem-se em 
debates, partilhas e ações, com alegria, 
numa riqueza cultural e humana que 
só o Movimento Rotário permite. Na 
preparação desta edição, pesquisámos 
vários Grupos de Companheirismo e 
constatámos a diversidade existente, 
reflexo da diversidade do Rotary. Esta 
nossa capacidade de criar empatia com 
o outro, de estabelecer pontes e diá-
logo, de sermos inteiros, são um traço 
riquíssimo do Movimento que integra-
mos. Agarrem-no! 
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Um ano em que se aproveitaram as 
oportunidades pois há uma oportunida-
de em cada dificuldade.

Foi, em suma, uma honra servir o Distri-
to como Governador e agradeço a todos 
os Companheiros a união e serviço. Vale 
a pena ser Rotário.

“Concentre-se no pontos fortes, reco-
nheça as fraquezas, agarre as oportuni-
dades e proteja-se contra as ameaças.” 
SUN TZE

Somos pessoas de Acção. Continuemos 
a nossa Acção!

*O Governador não adota o acordo ortográfico em vigor

#somosrotary  |  
#orotaryabreoportunidades

Um ano em que se aproveitaram as oportunidades 
pois há uma oportunidade em cada dificuldade.

Roberto  
Carvalho
Distrito 1960

tem a palavra o Governador…

Caros Companheiros,

E chegamos ao mês 
de Junho, o último 
mês do Ano Rotário e 
dedicado aos Grupos 
de Companheirismo. 
Há inúmeros grupos 
já formados nos nos-
sos clubes, como os 
IFFR - The Interna- 
tional Fellowship of 
Flying Rotarians, que 

constituem um dos grupos mais antigos 
e que integram muitos companheiros 
portugueses, Automóveis Antigos e 
Clássicos, Golf, Rotary e Negócios, etc. 
Para além dos interesses comuns e o 
consequente companheirismo, estes 
grupos podem fomentar a união inter-
-países e originar projectos em prol da 
comunidade. Recordo, por exemplo, há 
poucos anos, um evento do IFFR reali-
zado num aeródromo que proporcionou 
a crianças internas numa misericórdia 
conhecerem aviões de perto, Tal acção 
também incluiu passeios em avião cujo 
valor se destinou a projectos na comu-
nidade. Para informações gerais sobre 
estes programas, visitem www.rotary.
org/ fellowships.

Mas, como consta acima, este é o mês 
em que culmina o Ano Rotário e, assim, 
a minha missão de serviço como Gover-
nador do Distrito 1960.

Um ano difícil, atípico mas que, feliz-
mente, deu bons resultados pois o Dis-
trito conta com mais um clube de Inte-
ract, mais um clube de Rotaract e mais 
um clube Rotário. Um ano com inúme-
ros projectos e actividades realizadas 
de forma diversa da usual. Um ano em 
que se aumentou o resultado para a The 
Rotary Foundation o que se irá traduzir, 
daqui a uns anos, em mais projectos para 
a Comunidade. Um ano em que inovou-
-se, expandiu-se o alcance, aumentou-se 
o impacto e o envolvimento, pois ne-
nhum Rotário pode ficar para trás.
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DR

Sérgio 
Almeida
Distrito 1970

tem a palavra o Governador…

Para além da filosofia ou da narrativa, somos
essencialmente pessoas de ação “People of Action”! 

Queridos Companheiros,

Este ano Rotário ficará para sempre mar-
cado pela terrível pandemia que a todos 
nos atingiu e de forma brutal. Apesar de 
todas dificuldades e problemas, conse-
guimos abrir oportunidades de servir 
a comunidade e o mundo, assumindo, 
desta forma, a nossa eterna missão. 
Como Governador do Distrito 1970 não 
poderia estar mais reconhecido pelo 
vosso esforço e a minha palavra para to-
dos é de enorme GRATIDÃO.

O Rotary Abre Oportunidades
Quando iniciámos a formação da equipa 
distrital, em fevereiro de 2020 (Mosteiro 
de Arouca), o único evento presencial que 
conseguimos organizar, estávamos longe 
de imaginar o que tínhamos pela frente, 
um ano terrível com o mundo a assistir 
a uma pandemia que a todos paralisou. 
Mas, olhando, hoje, para o percurso que 
o Distrito 1970 realizou ao longo des-
te ano Rotário, não poderia estar mais 
orgulhoso: os clubes descobriram novas 
formas de reunir e de se encontrarem 
através do digital, realizaram reuniões 
conjuntas, as conferências tiveram uma 
qualidade extraordinária, o setor da saúde 
foi localmente muito apoiado, os mais jo-
vens e os mais idosos estiveram no centro 

da nossa atividade. No decurso deste ano, 
criámos novas parcerias com reputadas 
instituições como a Universidade Católica 
Portuguesa, a Fundação AEP, a Fundação 
MAM, dinamizámos a relação com as 
Novas Gerações através da “Academia 
Paul Harris” e do “IMPACT”, reforçámos 
a nossa essência profissional com o “Ro-
taryPro”, trouxemos ao Distrito oradores 
de 1.ª linha mundial com o “Rotary Talks”, 
fomos reconhecidos pelo Sr. Presidente 
da República, Marcelo Rebelo de Sousa, 
enfim, podemos mesmo dizer que o Rotary 
abriu muitas oportunidades. E, no meio de 
todo este trabalho a favor das comunida-
des, os clubes ainda encontraram energia 
para desenvolverem os seus quadros so-
ciais! Assim, neste ano Rotário vamos 
crescer, terminando com mais Compa-
nheiros do que o que havia quando o 
iniciámos, e ainda com a confirmação de 
novos clubes no Distrito 1970! Incrível o 
vosso trabalho! Parabéns!

Felicidade, Cooperação e Tolerância
Queridos Companheiros: esta pandemia 
não trouxe nada de bom, é verdade. Mas 
acredito que, mesmo nas “coisas más” da 
vida, podemos retirar algo de positivo. A 
adversidade que enfrentámos despertou 

a essência dos Rotários, provando que, 
para além da filosofia ou da narrativa, 
somos essencialmente pessoas de ação 
“People of Action”! A cooperação e a to-
lerância foram, sem dúvida, os grandes 
pilares da ação Rotária.
Termino lembrando que sozinhos nada 
fazemos na vida. Por isso sempre disse 
que este não é “o meu ano”, mas sim, O 
NOSSO ANO, sempre afirmei que “não 
sou Governador,” mas “estou a Governa-
dor”. 
Até sempre, queridos Companheiros.
Nunca desistam dos vossos sonhos, pois 
acredito que seremos sempre mais feli-
zes com a felicidade daqueles que estão 
junto de nós. 

Um forte abraço, 
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Ação Rotária em Portugal
PALESTRAS

}		O Rotary Club de Valongo, em abril, 
organizou as palestras “cidade do Por-
to - Smart Cities”, proferida por Ama-
ro Correia, e “Vamos falar da saúde 
no interior do país”, por Rui Correia.

}		A Preservação do Património Cultu-
ral foi o mote para o Rotary Clube 
Lisboa-Belém convidar o Eng.º Ri-
cardo Charters d’Azevedo a falar de 
reutilização de património, o caso da 
Villa Portela, em Leiria, espaço que 
foi adquirido pela Câmara Municipal 
de Leiria para instalação de um cen-
tro cultural, a Casa d’Artes - Villa Por-
tela. O clube promoveu igualmente a 
palestra “O Olimpismo e os Desafios 
da Contemporaneidade”, com a expo-
sição de José Manuel Constantino, 
Presidente do Comité Olímpico de 
Portugal.

}		“Mobilidade e seu impacto nas nos-
sas cidades” foi o tema da palestra 
proferida no Rotary Club de Vila 
Nova de Gaia pelo  Eng.º Tiago Bra-
ga. 

}		O Rotary Club de Espinho organi-
zou o “Dar à letra com... Filipa Silva”, 
abordando as consequências da pan-
demia nas famílias e estratégias para 
lidar com as adversidades do quoti-
diano.

1

}		Durante o mês de abril, o Rotary 
Club de Castelo Branco realizou um 
ciclo de palestras sobre instituições 
albicastrenses que acolhem crian-
ças e jovens em risco. Joana Gomes 
apresentou o seu trabalho de projeto 
de mestrado, “A Promoção da Auto-
nomia em Adolescentes acolhidas na 
CIJE – Estudo de Caso”, e Tiago Ma-
chado, da Casa de Acolhimento de 
Jovens de Castelo Branco, realizou 
uma dissertação sobre o funciona-
mento desta instituição que acolhe 
rapazes, destacando a importância do 
desporto no desenvolvimento destes 
jovens.

}		O Rotary Club de Chaves ouviu Rui 
Capucho, médico responsável pela 
área epidemiológica na Saúde Públi-
ca do ACES do Alto Tâmega e Barro-
so, falar sobre “Um ano de covid-19”. 

}		A convite do Rotary Club de Vizela, 
a psicóloga Ana Carina Costa deu a 
perspetiva psicológica na relação ma-
terno-infantil.

}		Os clubes Rotários de Albergaria-a-
-Velha, Oliveira do Bairro e S. João 
da Madeira promoveram o webinar 
“Os Desafios da Indústria”, com a 
Eng.ª Deolinda Nunes, Carlos Neves 
e Fernando Paiva Castro. 

}		O Rotary Clube de Lisboa debru-
çou-se sobre o “Nascer… e crescer 
em Portugal”, com a participação 
de Maria João Palaré (em reunião 
conjunta com o seu afilhado, Rotary 
Club de Viseu) e sobre “Saúde men-
tal e prevalência da doença mental”, 
com Joaquina Castelão.  

}		No Rotary Club de Viseu falou-se de 
“Turismo: AC(ovid) e DC(ovid)”, com 
a análise de Cláudia  Seabra.

}		António Jorge Lé, diretor artístico do 
Casino da Figueira, foi o convidado 
do Rotary Club da Figueira da Foz 
para palestra sobre Casinos Portu-
gueses: “Casinos Portugueses, ócio e 
negócio”.

}		O Rotary Club de Barcelos promo-
veu uma conferência alusiva ao Dia 
Mundial da Fibromialgia, em parce-
ria com a Associação FIBRO, com o 
objetivo de desmistificar o estigma 
associado a esta doença. 

}		O Rotary Club de Porto-Douro con-
tou com Marina Moucho, diretora do 
Serviço de Obstetrícia e do Serviço 
de Urgência de Ginecologia e Obs-
tetrícia do Hospital de S. João, numa 
palestra sobre Saúde Materno-Infan-
til.

SOLIDARIEDADE

}		Para assinalar o seu 29.º aniversário, 
o Rotary Club de  Portalegre (1), 
entregou um donativo de meia tone-

lada de alimentos, à delegação local 
do  Banco Alimentar com o apoio de 
uma superfície comercial da cidade. 
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}		O Rotary Club de Aveiro (2) proce-
deu à recolha e entrega de brinque-
dos, em abril, ao Centro de Acolhi-
mento Infantil da Caritas Diocesana 
de Aveiro. O clube entregou igual-
mente a Florinhas do Vouga material 
paramédico diverso.

}		O Rotary Club de Monção conse-
guiu, em conjunto com The Rotary 
Fundation e vários empresários mon-
çanenses, uma quantia de quase 
€4000, para equipar uma das salas 
das futuras instalações da APPA-
CDM - Delegação de Monção.

}		No final de março, o Rotary Clube 
de Lisboa-Belém (3) procedeu à en-
trega de equipamentos de proteção 
individual a duas instituições e ainda 
à entrega de bens alimentares à Casa 
Amiga da Ajuda, para os seus cabazes 
mensais. O clube ofereceu ainda três 
telemóveis à  Casa da Praia – Centro 
Doutor João dos Santos, que apoia 
famílias com crianças em situações 
de risco, para apoiar o trabalho dos 
seus funcionários.

}		Estando a decorrer uma campanha 
dos Bombeiros Voluntários de Gui-
marães para aquisição de uma nova 
ambulância de cuidados intensivos, 
o Rotary Club de Guimarães (4) en-
tendeu que esta era uma causa que 
devia apoiar dado o seu evidente in-
teresse para a comunidade. Este gé-
nero de viaturas necessita de equipa-
mento muito diferenciado, dado elas 
serem utilizadas em doentes graves/
muito graves, em que é obrigatória a 
presença de meios de monitorização 

das funções cardíaca e respiratória e 
que permitam proceder a manobras 
de reanimação/suporte avançado 
de vida, caso sejam necessárias. As-
sim, o Clube deu apoio técnico para 
a escolha de um monitor/desfibri-
lhador e reuniu uma verba de cerca 
€15000, de fundos próprios graças 
a doações de três dos seus sócios. 
A verba foi entregue à Corporação, 
no final de abril, durante uma visita 
ao quartel da presidente do clube, 
Maria José Zamith, e dos companhei-
ros que fizeram as doações. 

}		O Rotary Club de Mafra (5) doou 
material mobiliário à CPCJ de Mafra 
e ao Rotary Club de Loures roupas, 
brinquedos e livros infantis, para pos-
terior entrega a instituições apoiadas 
por este clube. O clube de Mafra fez 
ainda a distribuição pela comunidade 
de 843 litros de leite, doados pela 
LactAçores.

}		As voluntárias do Núcleo de Desen-
volvimento Comunitário do Rotary 
Club de Oeiras (6) procederam à 
entrega de bens alimentares e outros 
à Casa de Maria, da PSP de Oeiras, 
destinados às vítimas de violência 
doméstica, e à Ajuda de Mãe de Paço 
de Arcos.

}		O Rotary Club de S. João da Ma-
deira (7) entregou uma cadeira de 
rodas elétrica a uma utente do Lar de 
S. Manuel, da Santa Casa da Miseri-
córdia do seu concelho. Este equi-
pamento integrará, também, a Bolsa 
de Material Ortopédico que o clube 
partilha com a CERCI local. 

2

3

4

56 7
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EDUCAÇÃO

}		O Rotary Club de Arouca (8) ofe-
receu quatro computadores no Lar 
de Infância e Juventude do Centro 
Social e Paroquial de S. Salvador do 
Burgo.

}		O Rotary Club de Albergaria-a-Ve-
lha (9), entregou três computadores 
à Associação Humanitária Mão Ami-
ga. 

}		O Rotary Club de Porto-Douro  
(10) ofereceu três computadores 
portáteis à Adilo – Agência de De-
senvolvimento Integrado de Lordelo 
do Ouro, que desenvolve programas 
de apoio a moradores dos bairros so-
ciais da freguesia de Lordelo do Ouro 
(Porto).

}		O Rotary Club da Figueira da Foz 
(11) procedeu à entrega dos Diplo-
mas de Mérito aos 15 melhores alu-
nos dos 10.º, 11.º e 12.º anos de cada 
uma das três escolas secundárias do 
concelho, numa cerimónia reduzida 
por imposição da Direção Geral da 
Saúde. Foram entregues os prémios 
do ano letivo de 2018/19 e 2019/20.

}		O Rotary Club de Gaia-Sul (12) en-
tregou o Prémio Escolar “Mário Lare-
do” (um saudoso e marcante Compa-
nheiro), ao melhor aluno do 12.º ano 
das escolas públicas de Vila Nova de 
Gaia do ano letivo 2019/20. A pre-

miada foi Rita Pereira de Faria,  com 
a média de 19,8 valores e que fre-
quentou a Escola Secundária Inês de 
Castro. No mesmo evento foi profe-
rida uma palestra pelo Doutor Paulo 
Sá, professor catedrático no curso 
de Engenharia Física da Universida-
de do Porto, curso que a aluna está a 
frequentar.

}		Com vista à angariação de verbas 
para financiar bolsas de estudo, o Ro-
tary Club de Fátima organizou o seu 
XV Torneio de Golfe no Royal Óbidos 
SPA & Golf Resort, e a caminhada no 
Trail de Fátima, no final de maio.

PROFISSIONAIS

}		O Rotary Club de Sesimbra (13) 
realizou, a 6 de maio, a sua cerimónia 
de reconhecimento profissional de 
2020, que tinha sido adiada em ja-

neiro por imposição da DGS. Os oito 
laureados estiveram no cine-teatro 
João Mota, em Sesimbra, com lota-
ção autorizada de 125 pessoas.

8

9

10

11

12

13
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AMBIENTE

}		Atento à defesa e proteção do  am-
biente, o Rotary Club de Seia (14) 
avançou para a sua terceira planta-
ção de árvores. O Instituto de Con-
servação da Natureza e Florestas 
forneceu cerca de 40 árvores, sobre-
tudo castanheiro e carvalho alvari-
nho, tendo sido plantadas na Costa 
da Mua, Quintela, Seia.

COMPANHEIRISMO

}		O Rotary Club de Chaves assinou 
um protocolo de geminação com o 
Rotary Club de Faro, procurando as-
sim encurtar distâncias e estabelecer 
diálogos que ajudem a melhor servir 
as respetivas comunidades.

}		No mesmo sentido, o Rotary Club de 
Sintra e o Rotary Club de Soresina 
(Itália) estabeleceram protocolo de 
geminação, apontando ainda a even-
tualidade de geminação dos respeti-
vos clubes Rotaract. 

14

O Distrito 1960 aumentou o seu núme-
ro de clubes, que são agora 72. Desde o 
dia 29 de abril, dia em que Rotary Interna-
tional assinou a carta de admisão do Clu-
be, e assim passou a existir formalmente 
o Rotary Club da Quinta do Conde, apa-
drinhado pelo Rotary Club do Barreiro. 
“Esta é uma das maiores oportunidades 
de ação que se pode realizar, dando cor-
po firme ao nosso lema Dar de Si Antes 

de Pensar em Si, que, estou certo, está 
bem presente em todos os nossos novos 
Companheiros deste novo Clube e de 
que será beneficiárias direta a comuni-
dade que irá servir”, considerou o Gov. 
Roberto Carvalho. “Fundar um clube é 
algo entusiasmante e, ao mesmo tem-
po, difícil. A chave para o sucesso é um 
quadro associativo forte, comprometido 
e dedicado ao ideal de servir, tanto em 

projetos locais quanto em ini-
ciativas globais. 
Juntos, nós praticaremos 
grandes feitos e mostrare-
mos que O Rotary Abre Opor-
tunidades”, escreveu Holger 
Knaack, Presidente de Rotary 
International, na sua primeira 
carta endereçada ao Clube.

Há um novo Rotary clube em Portugal: 
Rotary Club da Quinta do Conde
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T E M A

Constituídos por pessoas de diferentes países, os grupos de 
companheirismo são uma importante componente do Mo-
vimento Rotário global, uma inigualável oportunidade para 
fazer novas amizades, praticar passatempos, trocar experiên-
cias ou simplesmente falar do Rotary. A sua existência é tão 
notável que o Rotary International dedicou-lhes o tema de ju-
nho, o “Mês dos Grupos de Companheirismo”.
Existem mais de oitenta grupos dedicados a temas tão diver-
sos que alguns poderão despertar-lhe algum interesse: Ad-
vogados; Cruzeiros; Uísque; Automóveis Antigos; Aviação; 
Barba e Bigode; Cerveja; Ciclismo; Vida Selvagem; Cultura 
Latina; Distintivos do Rotary; E-Clubs; Educadores; Escotis-
mo; Esperanto; Autocaravanas; Ex-Governadores; Fotogra-
fia; Genealogia; Golfe; Jazz; Livros Antigos e Raros; LGBT; 
Meio Ambiente; Motociclismo; Música; Polícias; Profissionais 
da Saúde; Radioamadorismo; Maratonistas; Negócios; Sol-
teiros; Surf; Ténis; Comboios; Veteranos do Serviço Militar; 
Viagens e Hospedagens; Vinho e Ioga, entre muitos outros. 
Alguns usam as suas atividades para servir onde necessário.
Não é por acaso que junho é também, habitualmente, o mês 
da Convenção do Rotary International, quando reúnem deze-

Grupos de Companheirismo

nas de milhares de Rotários e Rotárias provenientes de todo 

o globo. Quem teve o privilégio de estar presente num desses 

eventos, sabe como é incrível passear pela Casa da Amizade, 

um enorme espaço com centenas de stands de organizações 

parceiras e de Grupos de Companheirismo que aproveitam a 

ocasião para conhecerem e reverem companheiros e compa-

nheiras de outros continentes. Nesse momento, atestamos o 

quanto o Rotary é internacional.

Como organizações independentes, funcionando sob autori-

zação do Rotary International, os Grupos de Companheiris-

mo são fundamentais para alavancar de projetos humanitá-

rios internacionais, conhecer e abraçar diferentes culturas, 

fazer novos contactos, desenvolver novas competências de 

liderança e até enriquecer currículos profissionais.

O processo de adesão é simples, bastando encontrar a lista 

completa no sítio oficial do Rotary International - rotary.org - e, 

a partir daí, entrar na página do Grupo de Companheirismo 

desejado para conhecer todos os pormenores.

José Alberto Oliveira
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realizaram o primeiro Music Fellowship Banquet, Dance and 
Stage Show, onde os artistas eram todos membros do IFRM.

O IFRM “Virtual Rotary World Choir”
O Grupo de Companheirismo dos Músicos Rotários (IFRM) 

tem mantido reuniões regulares on-line preparando apre-

sentações corais virtuais. Os membros recebem o material 

de ensaio (partitura musical e gravação de acompanhamento 

e partes vocais) com antecedência e, em seguida, convergem 

através de uma reunião Zoom para ouvir o acompanhamen-

to e cantar. As gravações são enviadas para John Ackenhu-

sen – Diretor do Coro e membro do RC de Poulsbo, WA, que 

as reúne numa performance de vídeo coral.

O Grupo de Companheirismo dos Músicos Rotários tem, 

atualmente, mais de 700 membros de 44 países. Organiza 

e publica as canções temáticas anuais do presidente do RI, 

oferece orientação musical em apresentações e eventos em 

todos os níveis do Rotary e participa em todas as Conven-

ções com o Rotary World Choir, presença nos palcos e um 

stand na Casa da Amizade. E financia projetos de promoção 

da alfabetização musical em todo o mundo.

Em Portugal, há cinco inscritos, todos do D1960, relacio-

nados com os clubes de Cascais-Estoril, Portela, Oeiras e 

Parede-Carcavelos. Há ainda muito a fazer para incentivar 

a participação de Rotários, Rotaractistas e amigos, pois que  

a música é um excelente instrumento para incentivar a com-

preensão mundial e não é obrigatório ser-se Rotário para 

participar. Podem saber mais sobre este Grupo de Compa-

nheirismo em https://ifrm.org/.

Maria João Gomes

O Grupo de Companheirismo dos Músicos 
Rotários “International Fellowship of Ro-
tarian Musicians” (IFRM) inclui Rotários, 

Rotaractistas e amigos que se juntam 
pelo seu amor à música.

Cantar nas reuniões do Rotary é 
uma tradição de longa data que 
remonta a 1905, quando Harry L. 
Ruggles, do Rotary Club de Chi-

cago, subiu a uma cadeira e pediu a 
todos que cantassem com ele. Cantar 

tornou-se uma tradição no seu clube e a 
prática rapidamente se espalhou à medida 

que eram fundados os clubes Rotários. Ruggles publicou um 
livro com as suas canções consideradas apropriadas para re-
uniões rotárias. E, em 1931, as Convenções do Rotary Inter-
national passaram a ter um líder musical oficial. A edição de 
agosto de 1959 da revista The Rotarian notou que “provavel-
mente há mais Rotary Clubes que cantam do que os que não 
cantam”.
Em 1972, nasceu no Novo México o Grupo de Companhei-
rismo dos Músicos Rotários “International Fellowship of Ro-
tarian Musicians (IFRM)”, pelo Past-Governador Jim Whited 
(D5470), para “promover e incentivar o uso e gosto pela mú-
sica nos clubes rotários e, assim, incentivar a compreensão 
mundial”. Em 2007, a IFRM, Inc. tornou-se uma Fundação 
para financiar projetos de promoção da alfabetização musical 
em todo o mundo. E foi nessa altura que as canções dos temas 
presidenciais do RI para cada ano presidencial passaram a ser 
geridas por este grupo de companheirismo.
Em 1987, o compositor, Presidente Phil Turner (D-7910) ex-
pandiu o Grupo, recrutando sócios nas convenções do RI e 
ao menos um sócio de cada distrito nos EUA, tendo o quadro 
social ultrapassado os mil músicos. Seguindo o legado de Phil, 
ele compôs pessoalmente os temas do presidente do RI por 
cinco anos (1988-1993). O violinista Bob Corning (D5450) 
assumiu a presidência em 1993 e, sob a sua liderança, o núme-
ro de membros aumentou para 1500, o Fundo Fiduciário foi 
generosamente enriquecido e os membros do IFRM expan-
diram sua presença nas Convenções Internacionais, atuando 
como artistas convidados, músicos ambulantes e intérpretes 
de coro interreligioso. Na Convenção de Calgary, em 1996, 

T E M A

“International Fellowship 
of Rotarian Musicians” 
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A 11.ª edição do Concurso de Canto Lírico da Fundação Ro-
tária Portuguesa (FRP) regressou aos palcos no mês de abril 
para promover o encontro de jovens cantores líricos, com es-
tudos avançados e em início de carreira. Depois de ter sido 
adiado em novembro de 2020, devido à situação pandémica 
vigente, o Concurso de Canto Lírico realizou-se entre os dias 
14 e 30 de abril, com provas em várias cidades do país, como 
Angra do Heroísmo, Porto, Cascais e Lisboa.
Os laureados de 2020/21 receberam bolsas de estudo com 
valores entre os €500 e os €5000 (primeiro prémio).

O Concurso de Canto Lírico da FRP tem vindo a afirmar-se 
desde 2007 como uma iniciativa de relevo na divulgação do 
canto lírico a nível nacional. Já premiou com bolsas de estu-
do um alargado naipe de cantores que hoje atuam nos palcos 
nacionais e internacionais, entre os quais se encontram as 
sopranos Raquel Camarinha, Susana Gaspar, Sónia Grané e 
Bárbara Barradas, a meio-soprano Cátia Moreso, os tenores 
Carlos Cardoso e João Terleira ou os barítonos Hugo Oliveira, 
Tiago Matos e André Baleiro.

Laureados:
1.º Classificado – Ana Vieira Leite (soprano)

2.º Classificado – Sílvia Sequeira (soprano) 

3.º Classificado – Rita Marques (soprano)

Melhor Interpretação de Canção Portuguesa – Ana Vieira 
Leite (soprano)

Melhor Interpretação de Canção Estrangeira – Luís Rendas 
Pereira (barítono)

Melhor Interpretação de Ária de Ópera – Rita Marques (so-
prano)

Votação do Público – Tiago Amado Gomes (barítono) 

Melhor Pianista Acompanhador – Mariana Godinho 

Concurso de Canto Lírico 
atribui oito bolsas de estudo

No próximo dia 5 de junho, pelas 11h, no Hotel de Fátima, em Fátima, 

realiza-se a Assembleia Geral da Associação Portugal Rotário. 

A sessão tem em vista, entre outros pontos da ordem de trabalhos, a 

apreciação e votação do Relatório de Atividades e Contas, bem como o 

respetivo parecer do Conselho Fiscal, órgão para o qual deverá, nesta 

reunião magna, ser cooptado um novo membro.

Conta-se com a participação do maior número possível de Companhei-

ros.

Assembleia Geral Ordinária
Associação Portugal Rotário
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No dia 8 de maio, uma manhã de sol, a Comissão Distrital 
do Ambiente organizou uma ação enquadrada no plano 

de valorização e recuperação da Serra de Sintra, promovido 
pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e 
contando com o apoio da Associação Plantar Uma Árvore. 

A ação “D1960…Em Bom Ambiente” contou com mais de 70 
voluntários, envolvendo um conjunto de 17 Rotary Clubes, 
Rotaract e Interact Clubes do Distrito 1960, companheiros e 
companheiras que levaram as suas famílias, os seus amigos, 
estando assim representadas várias gerações com idades 
compreendidas entre os seis e os 77 anos, todos empenha-
dos em fazer o seu melhor, valorizando o trabalho de equipa, a 
coordenação e o desfrutar da natureza.

Esta Ação do “D1960…Em Bom Ambiente” tinha vários obje-
tivos. O primeiro era chegar ao ponto de encontro, situado no 
meio da serra, entre o Palácio da Pena e o Convento dos Ca-
puchos. Por vezes não é fácil chegar ao destino, mesmo com 
as coordenadas previamente indicadas na informação dada 
após a inscrição. Mas o que era certo é que cada veículo que 
chegava ao encontro  era azo de festa, um reencontro depois 
de uma época mais reservada pela razão da pandemia, caras 
felizes mesmo com as máscaras, mas sorriam através dos 
olhos. Conseguido o primeiro objetivo, o segundo era chegar 
ao local da intervenção através duma caminhada serra acima.
Feito isto, era necessário distribuir os voluntários em peque-
nos grupos, atribuindo-lhes áreas e orientações de ação. Nes-
ta ação, procurou-se salvaguardar o que já foi plantado nos 
meses de outubro e novembro, uma tarefa tão ou mais im-
portante do que a plantação, pois, sem ela, todo o trabalho já 

D1960… em bom ambiente

realizado nesses espaços poderia ser em vão, bem como con-
trolar as espécies exóticas invasoras. Empregando as ferra-
mentas, sacho ou enxada, uns cavavam para as raízes da terra, 
outros puxavam as acácias e colocavam-nas num monte. Um 
trabalho de equipa que fez soar, que fez lembrar que temos 
músculos e articulações. 
Com o sol já alto, marcando o meio-dia, foi hora de transpor-
tar as últimas acácias para os montes, arrumar as mochilas e 
devolver as ferramentas. Os grupos reuniram-se para uma fo-
tografia final, e a Associação aproveitou para transmitir o im-
pacto da ação, da sua importância. Os agradecimentos foram 
feitos, o reconhecimento também, os voluntários estavam de 
parabéns, deram tudo, Missão cumprida! Todos mostraram 
que Rotary é de Pessoas em Ação. E uma última ação ainda 
estava guardada… o regresso ao estacionamento, numa des-
cida feita com cansaço mas com muita alegria.
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Novas
Gerações

Sérgio Silva, Representante Eleito do In-
teract do Distrito de 1970

Sérgio Silva pertence ao In-
teract Club de Caldas das 

Taipas e encontra-se 
neste momento a fre-

quentar o 10.º ano do 
Ensino Artístico Es-
pecializado da Músi-
ca, no Conservatório 

de Braga.
“Sempre sonhei ser 

Representante Distri-
tal”, diz-nos o Sérgio, que 

entrou para o Movimento com 
apenas 11 anos de idade. E sempre trabalhou para isso, tendo 
inclusivamente escrito, com apenas 13 anos, um texto para a 
edição de novembro de 2018 de Portugal Rotário. Tem vindo, 
ainda, a realizar um trabalho de proximidade e interajuda com 
a Representadoria do Interact do D1970 essencialmente no 
último ano, tendo acompanhado ativamente a elaboração de 
projetos como o Foract e o Junior Leadership.
O Sérgio considera que o objetivo do Interact, tal como de 
todo o Movimento Rotário, é alcançar a paz e facilitar a ges-
tão de conflitos através do serviço, e é nisso que se vai focar 
no próximo ano. Adicionalmente, gostaria de focar o seu tra-
balho como representante na Preservação Ambiental, não só 
porque é um tema que diz muito aos jovens, mas também por 
ser uma área muito recente em Rotary e que tem  ainda muito 
para explorar.
Na visão do Sérgio, o papel de um representante distrital 
não é liderar os restantes companheiros, mas sim ajudá-los a 
liderar. “Não serei o líder do Interact: estarei no cargo para 
descobrir nos outros as suas competências de liderança e po-
der fomentá-las”, diz-nos, “essa é a verdadeira função de um 
representante”.

Bárbara Vitorino, Representante Eleita 

do Rotaract do Distrito de 1970

A Bárbara Vitorino perten-

ce ao Rotaract Club de 

Paredes e encontra-se 

neste momento a fa-

zer o Mestrado em 

Marketing na Uni-

versidade Católica 

do Porto.

Depois de cerca de 

três anos na secretaria 

da representadoria do Ro-

taract D1970, achou que esta-

va na altura de dar o seguinte passo no seu percurso rotário, 

assumindo o cargo de representante distrital.

Um dos maiores objetivos da Bárbara para o próximo ano, 

muito no sentido em que tem vindo a trabalhar nos mandatos 

anteriores, é espalhar a palavra sobre o Movimento Rotário. 

“O ideal”, explica, “é não termos de estar constantemente a ex-

plicar o que é o Rotaract”. Neste sentido, há uma enorme von-

tade de trabalhar com o Distrito 1960, de modo a fortalecer 

a marca Rotaract em Portugal. É também importante, afirma, 

que o Rotaract estabeleça e ganhe uma certa independência 

(por exemplo, financeira), uma vez que nos deparamos fre-

quentemente com desafios decorrentes de questões buro-

cráticas.

A Academia Paul Harris será um projeto a manter, sendo uma 

experiência que, não só fomenta as competências de lideran-

ça dos jovens rotários, mas também abre as portas para ou-

tros virem a conhecer o Movimento.
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Com o objetivo de 

quebrar a monoto-

nia do mundo virtual 

num contexto pandé-

mico, o Rotaract Club 

de Parede-Carcave-

los decidiu organizar 

o “RYLA Fora da Cai-

xa”, um programa feito por jovens para jovens, nos dias 10 e 11 

de abril. Com um total de 10 horas distribuídas entre quatro 

workshops, o RYLA contou com a presença de cinco oradores 

aptos a oferecer uma experiência interativa e personalizada 

André Carvalho, Representante Eleito 
do Interact do Distrito de 1960

André Carvalho, de 18 anos, 
membro do Interact Club 

de Almada há quatro 
anos, encontra-se a 

terminar o secun-
dário em ciências e 
tecnologias. Procura 
ingressar na Uni-

versidade num curso 
relacionado com as en-

genharias.
Perto de terminar a sua 

jornada em Interact, conta-
-nos que não consegue pensar noutra forma de retribuir ao 
Movimento todas as aprendizagens, experiências, oportuni-
dades e amizades que ele lhe proporcionou. Para o André,  é 
uma honra poder servir como representante os seus compa-
nheiros sabendo que pode fazer a diferença através do ser-
viço.
“No próximo ano espero rever caras conhecidas, conhecer 
novas pessoas e que todos estejam motivados para arregaçar 
as mangas, meter as mãos à obra para ultrapassar os desafios 
comuns. Nós somos agentes da mudança cabendo a cada um 
de nós fazer a diferença que queremos ver no mundo”, afirma.

Inês Grego de Oliveira, Representan-
te Eleita do Rotaract do Distrito de 1960

Inês Grego de Oliveira, de 24 
anos, geógrafa de forma-

ção, trabalha no mundo 
da gestão e planea-
mento de eventos. 
Rotaractista a tem-
po inteiro, pertence 
ao Rotaract Club de 

Oeiras desde 2014.
Na sua jornada em 

Rotaract conheceu pes-
soas que a inspiraram a ser 

o exemplo e a fazer a diferença. 
Ainda como sócia de clube em formação, conheceu o past-re-
presentante Ricardo Madeira, pessoa por quem sempre teve 
grande admiração. Desde esse encontro ambicionou chegar 
ao cargo de representante e é capaz de dar uma voz a todos 
os Rotaractistas.
Acima de tudo entende que o seu objetivo passa pela capaci-
tação pessoal dos membros, porque será apenas neste estado 
que todos serão capazes de dar de si. A seu ver, defende que 
os clubes têm que ter impacto, uma vez que eles são formados 
por pessoas motivadas capazes de influenciar positivamente 
outros jovens a juntar-se ao Movimento.
“Neste momento de recuperação vamos estar à altura dos 
desafios da crise social e económica que está para vir. Quero 
que os clubes e os Rotaractistas saibam que têm uma equipa 
e uma representante de proximidade. Todos podem contar 
connosco, tanto para os momentos bons como para os mo-
mentos menos bons. Será com o trabalho de proximidade que 
vamos melhorar o mundo”, diz

Duarte Varaine do Carmo

RYLA Fora da Caixa – Rotaract Club de Parede-Carcavelos

aos participantes. A mesma foi possível através do envio de 

uma “caixa surpresa” para a casa de cada um dos 18 Rylistas, 

contendo materiais e ferramentas a serem utilizados em cada 

sessão, de modo a conciliar o ensino teórico com o prático. Ao 

abranger diversos temas dentro da área da Liderança (desde 

saúde e bem-estar à comuni-

cação e empreendedorismo 

social), os jovens tiveram assim 

a oportunidade de desenvol-

verem as suas capacidades en-

quanto futuros líderes e, even-

tualmente, futuros Rotários.
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NA CONVENÇÃO DE ROTARY INTERNATIONAL DE 2022 
EM HOUSTON, TEXAS, EUA, 4-8 DE JUNHO DE 2022

Aproveite a taxa de inscrição US $ 425* por tempo limitado, de 12 a 16 de junho.

Novidade este ano: Os novos membros são bem-vindos. Por isso 
convide um amigo para se juntar a si! Informações sobre taxas de 

inscrição de novos membros e participação apenas virtual podem ser 
encontradas em convention.rotary.org .

*A inscrição deve ser paga na totalidade de 12 e 16 de junho de 2021 para beneficiar da taxa de US$425.

Inscreva-se em convention.rotary.org .
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Um tempo para olhar em frente

The Rotary Foundation
Mensagem do chair 

K.R. Ravindran

Ilustração de Luke Wilson

“Não tenho medo do futuro”, disse uma 
vez Winston Churchill. “Avancemos 
para os seus mistérios, rasguemos os 
véus que o escondem dos nossos olhos 
e avancemos com confiança e coragem”.  
Churchill usou a frase “avancemos jun-
tos” em alguns dos seus discursos mais 
famosos. Ele não teve outra escolha se 
não olhar em frente enquanto condu-
zia com coragem a sua nação devastada 
pela guerra. 
Cada geração herda a sua quota-parte 
de desafios; estamos a perceber isso 
através dos nossos, nunca parando uma 
única vez perante este desafio. Num ano 
em que as pessoas não puderam encon-
trar-se, as famílias ficaram isoladas e os 
negócios lutaram por prosperar, ainda 
conseguimos avançar juntos em muitas 
áreas. Através dos subsídios, The Rotary 
Foundation, os Clubes e Distritos trou-
xeram soluções criativas às suas comu-
nidades atingidas pela pandemia. Desde 
março de 2020, The Rotary Foundation 
concedeu mais de 28 milhões de euros 
em subsídios a iniciativas relacionadas 
com a covid-19. 
A procura das nossas subvenções glo-
bais foi elevada. Foram tão populares 

que tivemos de fazer ajustamentos à 
política de financiamento de subsídios 
que terá início a 1 de julho, num esforço 
prudente para equilibrar a procura com 
os recursos, para que mais Distritos 
possam participar. 
Este ano, The Rotary Foundation deu pas-
sos ousados, abrindo novos caminhos: 
expandiu o seu alcance com o reconhe-
cimento do ambiente como uma área 
de enfoque e atribuiu o nosso primeiro 
Programa de Subsídios à Escala a um 
programa liderado por Rotários que visa 
reduzir grandemente a malária junto 
das comunidades severamente afetadas 
na Zâmbia.
Embora as nossas atividades de imu-
nização contra a poliomielite tenham 
parado durante alguns meses em 2020 
devido à pandemia, começaram a ser 
retomadas em meados do ano. Conse-
guimos também, finalmente, celebrar 
juntos um enorme passo em frente na 
nossa viagem para um mundo livre da 
poliomielite: a declaração pela Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS) de que a 
região africana está agora livre do vírus 
selvagem da poliomielite. 
E a Fundação Otto e Fran Walter assina-

ram connosco um acordo para financiar 
a criação de um Centro Rotary pela Paz 
no Médio Oriente e na região do Nor-
te de África. Este ato bem-vindo dá ao 
Rotary a oportunidade de oferecer um 
contributo tangível numa área onde a 
paz duradoura tem sido tão esquiva. 
As nossas realizações são um lembrete 
de que o Rotary é uma grande força para 
o bem, em todo o lado, e de que é a razão 
pela qual não parámos. Neste momento, 
angariámos mais de 233 milhões de eu-
ros, colocando-nos no caminho certo 
para atingirmos o nosso objetivo de an-
gariação de fundos de 340 milhões. O 
grande trabalho que fizemos neste ano, 
e o trabalho que faremos no próximo e 
nos anos vindouros, tudo será graças 
ao vosso apoio. Em nome dos Curado-
res que integram The Rotary Foundation, 
agradeço-vos do fundo do coração por 
manterem a Fundação - uma das nossas 
maiores em todo o mundo - a prosperar.
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Os nossos parceiros

Em Moçambique as bicicletas não são 
apenas um meio de transporte, elas 
facilitam a mobilidade a milhões de mo-
çambicanos nas zonas rurais, no acesso 
a cuidados de saúde, água limpa, esco-
las e empregos. Em todo o País, muitas 
pessoas vivem em média a 30 km do 
centro de saúde mais próximo, e ca-
minham diversas horas para lograrem 
chegar às escolas ou para terem acesso 
a água potável.
Estas bicicletas podem causar um im-
pacto real nas vidas destas pessoas, fa-
cilitando o acesso a bens e a serviços, e 
ajudando-as a sair do círculo de pobre-
za em que se encontram.
A Mozambike é uma bicicleta de qualida-
de desenhada exclusivamente para as 
duras condições em que vivem milhões 
de moçambicanos nas zonas rurais. Es-

tas bicicletas são localmente montadas 
e comercializadas pela organização de 
cariz social - Mozambikes - que, fruto de 
donativos de diversas partes do mundo, 
conseguiu já doar cerca de 75 mil bici-
cletas a diversas comunidades rurais.

Mozambike: solidariedade 
sobre rodas

No ano em que se comemora o V Cen-
tenário do nascimento da Infanta Dona 
Maria (1521-1577), figura grada da cul-
tura portuguesa quinhentista, o Museu 
Nacional de Arte Antiga recebeu do Em-
baixador cessante dos Estados Unidos 
da América em Portugal, Sua Excelência 
George E. Glass, a doação de uma pintu-
ra: A Infanta D. Maria em Oração à Ima-
gem e às Relíquias de S. Vicente. Trata-se 
de uma pintura portuguesa do ciclo ma-
neirista, executada provavelmente cerca 
de 1613, quando terminou a execução 
testamentária da Infanta, cujos bens, re-
partidos entre Portugal e França, consti-

tuíam uma enorme fortuna. A pintura tem 

vindo a ser atribuída aos pintores Simão 

Rodrigues (1583-1629) e Domingos 

Vieira Serrão (1570-1632), mas pode tal-

vez relacionar-se, mais diretamente, com 

o autor dos grandes painéis com milagres 

de S. Vicente pintados para o cadeiral da 

Sé de Lisboa, obras possivelmente do pin-

tor régio Amaro do Vale (f. 1619). 

A pintura ficará em exposição no Átrio 9 

de Abril (Piso 0) entre 4 de maio e 20 de 

junho de 2021. Se visitar este espaço, não 

deixe de referir que é Rotário, usufruindo 

do desconto (20%) da nossa parceria.

O Rotary Club de Águeda está, em 

parceria com o Rotary Club da Matola 

(Moçambique) e o Rotary Club de Lis-

boa, a dinamizar este projeto e a cola-

borar com ele. A ação nasce das estrei-

tas relações entre os clubes envolvidos, 

fortificadas pela passagem e militância 

do Comp.º Filipe Carvalho no Rotary 

Club da Matola, decorrente da sua ex-

periência profissional em Moçambique. 

Com um contributo de 125 euros uma 

Mozambike é entregue a quem dela 

necessita, com a possibilidade de levar 

gravado, no quadro da bicicleta, o logó-

tipo do clube e/ou empresa.

Saiba como colaborar junto dos clubes 

envolvidos ou em https://www.face-

book.com/rotaryclubagueda.
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Com o objetivo de continuar as suas ações junto das Institui-
ções Particulares de Solidariedade Social que tem apoiado 
desde a sua criação há cinco anos, o Rotary Clube Lisboa In-
ternacional organizou um evento on-line excecional, a 15 de 
abril. Durante 45 minutos, o trabalho do Clube foi apresenta-
do ao vivo e através de vídeos curtos, incluindo testemunhos 
de beneficiários. O objetivo era a mobilização dos participan-
tes, particulares e empresas presentes para angariação de 
fundos.
Participaram mais de 200 pessoas no evento realizado em 
dois idiomas (francês e português). A gravação do evento está 
disponível no YouTube: https://youtu.be/Tr6kEsPG-7g. 
Foi angariado um total de 25 mil euros, incluindo 8 mil euros 
de contribuições de empresas, entre as quais a Victoria Se-
guros, patrocinador oficial do “Rotary Live Solidário”. o Pre-
sidente Philippe Armengaud testemunhou: “Fico muito feliz 

por este êxito que permitirá ao nosso clube continuar as suas 
ações caritativas ainda mais necessárias nesta altura de pan-
demia”.

“Rotary Live Solidário” angariou 
25 mil euros para apoiar IPSS
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Estados Unidos da América

Cerca de 40 pessoas no sudeste do Es-

tado de Washington montaram tendas 

ao ar livre ou “acamparam” em casa para 

um evento noturno de sensibilização 

quanto ao tráfico humano. O projeto 

de janeiro, “Ilumine a Noite”, também 

angariou mais de €16000, explica Mark 

Showalter, presidente do Rotary Club 

de Columbia Center Kennewick. Com 

os participantes conectados numa reu-

nião Zoom, e partes do evento transmi-

tidas ao vivo nas redes sociais, “encon-

trámos uma maneira de ficarmos juntos, 

embora precisássemos de nos separar 

devido à covid-19”, diz Showalter. O 

Past-presidente, Bill Robertson, sugeriu 

que o Clube se concentrasse no proble-

ma do tráfico de pessoas após participar 

numa sessão da Convenção do Rotary 
International de 2018, em Toronto. “Ele 

ficou admirado ao descobrir que não 
era apenas um problema das metrópo-
les”, diz Showalter. “É predominante em 
qualquer lugar a que se vá.”

BARBADOS

NAMÍBIA

   por Brad Webber

Projetos Rotários à volta do Mundo

INGLATERRA

Barbados

O Rotary Club de Barbados-Sul está a 

criar jardins em escolas de toda a ilha. 

Embora o confinamento, devido à pan-

demia, tenha atrasado a plantação de 

um lote, foram plantados jardins em 

quatro escolas primárias e numa esco-

la secundária. Para além de inspirar os 

estudantes quanto ao cultivo de alimen-

tos, a iniciativa foi concebida para com-

bater a obesidade através da promoção 

da nutrição e do exercício. A componen-

te educacional está a ser liderada pela 

Fundação "Heart & Stroke", de Barba-

dos, diz Rosaline Clarke, membro do 

clube que lidera o projeto. O clube tra-

balhou com os clubes Rotaract e Inte-

ract que patrocina 

e o projeto contou 

ainda com a ajuda 

de um poderoso 

aliado: “a prepara-

ção dos canteiros e o trabalho pesado 

foram feitos pelos soldados da Força de 

Defesa de Barbados”, diz Clarke.

ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA         

1 em cada 4 pessoas em Barbados é obesa

1 em cada 3 vítimas de tráfico humano é criança

BUTÃO
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2016 foi o ano em que o ensino secundário 
se tornou gratuito na Namíbia

1 em cada 5 escolas no Butão tem 
falta de água para a higiene das mãos

Namíbia

Para aumentar a escolaridade dos jovens desfavorecidos, o 
Rotary Club de Swakopmund apoia o Mondesa Youth Oppor-
tunities (MYO), uma organização pós-escolar que serve 120 
alunos do quarto ao oitavo ano. “Concentramo-nos na leitura, 
uma aptidão negligenciada e subvalorizada na educação na-
mibiana. O nosso sistema educativo está em crise há muitos 
anos e isto foi exacerbado pela pandemia da covid-19, o que 
realça ainda mais a necessidade de um projeto como o nosso”, 
diz Vera Leech, membro do clube e também uma das admi-
nistradoras da MYO. O clube também ajudou a MYO a obter 
assistência financeira do Rotary Club de Bad Homburg v.d.H. 
e de outros clubes alemães.

Inglaterra

Durante a pandemia, o Rotary Club de Bolsover encontrou 
uma forma não só de dar continuidade à sua tradicional cam-
panha de brinquedos de Natal, mas também de a expandir. Os 
membros do clube sugeriram que, com protocolos de segu-
rança reforçados, a coleção de brinquedos de Natal do clube 
– perto do trenó do Pai Natal estacionado no centro da cidade 
de Bolsover – deveria continuar. “Mesmo com a covid-19, o 
Pai Natal ainda poderia conversar com crianças a dois metros 
de distância”, diz Paul Copper, o presidente eleito do clube. Os 
fundos foram angariados através de baldes de recolha e de 
uma máquina de cartões contactless. “Um individuo viajou de-

liberadamente para nos en-
contrar e depositou €115 
no balde, como sinal de 
gratidão por o Rotary ainda 
estar ativo na comunidade, 
ajudando-a”, diz Copper. 
Cerca de 400 brinquedos e 
caixas de chocolates foram 
dados às crianças como re-
sultado da generosidade 
da comunidade.

Butão

O acaso e o poder das conexões em Rotary uniram-se para 
levar água potável a mais de 100 escolas no Butão. O projeto 
do Rotary Club de Thimphu, em parceria com a Disaster Aid 
Australia, “foi um ato de providência - kármico - na forma como 
surgiu”, diz Yeshey Dorji, membro do clube. Em 2017, o clube 
realizou uma conferência na qual KK Looi, então membro do 
Rotary Club de Utara Subang Jaya, Malásia, e o vice-presi-
dente da Disaster Aid Australia, falaram sobre os esforços com 
que se debatiam para trazer filtros de água SkyHydrant para 
a região. Inspirada, Dorji fez um apelo à Disaster Aid Australia, 
que foi iniciada pelo Rotary Club de Endeavour Hills. Quando 
dois filtros, originalmente destinados ao Nepal, se tornaram 

disponíveis, Dorji entrou 
em ação e desses dois fil-
tros resultou um projeto 
que acabará por incluir 
120; 110 estavam em fun-
cionamento já em feverei-
ro. Cada um dos filtros ati-
vados pela gravidade, com 
uma duração de até 10 
anos, pode fornecer água 
salubre e rica em minerais 
a cerca de 1500 estudantes.
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Relações
Interpaíses

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

CELEBRAR A LÍNGUA PORTUGUESA

Para assinalar o Dia Mundial da Lín-
gua Portuguesa (DMLP), a convite dos 
Coordenadores Nacionais de Portugal, 
Cecília Sequeira, e do Brasil, Augusto 
Scorza, realizou-se o I Encontro da CIP 
Portugal-Brasil. Para além da interven-
ção do Past-Governador Manuel Car-
dona, Presidente da CIP, intervieram os 
Coordenadores Nacionais, os Governa-
dores, a Past-Governadora Mara Duar-
te, Assistente do Coordenador Regional 
de The Rotary Foundation para Portugal 
e Espanha e o Curador da referida Fun-
dação, Past-Governador Marcelo Haick, 
e o Diretor de Rotary International 2019-
2021, Comp.º Mário César de Camargo 
que falou do tema: “O Desenvolvimento 
de Rotary: as Pontes que ligam o Brasil e 
Portugal”.
Após sete anos de inatividade e para uma 
plateia Zoom, com representação de 206 
clubes, muito se falou de Rotary e das 
pontes entre Portugal e o Brasil.
Como também se assinalou o DMLP, a 
CIP recebeu uma mensagem do escritor 
moçambicano Mia Couto, que publica-
mos na íntegra:

CIP Portugal-Brasil

“Dizemos que habitamos a mesma lín-
gua. Moçambicanos, Portugueses, Bra-
sileiros, Angolanos, São-Tomenses, Ca-
bo-Verdianos, Guineenses partilham de 
uma mesma moradia. Mas a língua não é 
apenas uma casa. O idioma não apenas é 
um veículo de expressão. Somos falados 
e habitados por ele. Talvez seja mais cor-
reto dizer que viajamos e somos viajados 
na mesma língua. Porque, mais do que 
simples ferramenta, o idioma é uma enti-
dade em perpétua viagem. “O meu barco 
é o peito dos outros”: é isso que diz um 
provérbio macua, de Moçambique. Pois 
é assim que as línguas operam: são, em 
simultâneo, identidade e alteridade. 
A língua portuguesa nasceu por via de 
trocas constantes, em permanente na-
moro com outros idiomas e outras cul-
turas. Durante séculos, o idioma foi casa 
e foi barco. Onde o quiseram arma, ele 
foi abraço. Os que o quiseram fortaleza, 
ele foi praça, terreiro, caminho. Onde o 
entenderam como mastro de conquista, 
ele se converteu em caleidoscópio de re-
ligiões e culturas. E é assim que tem que 

continuar a ser: a língua portuguesa ne-

cessita de estar disponível a ser muitas 

línguas, deve estar pronta a expressar a 

imensa diversidade dos seus falantes. 

A lusofonia que estamos a construir não 

tem centro nem dono. Os países africa-

nos fizeram em quarenta anos aquilo que 

não foi realizado em séculos de domina-

ção colonial. E é preciso sublinhar que, 

nos cinco países africanos, o português, 

mesmo sendo idioma oficial, o português 

existe em convivência com outras lín-

guas de matriz africana. Há milhões de 

cidadãos de países lusófonos que têm 

outras línguas como línguas maternas. 

Essas pessoas amam os seus idiomas 

como parte da sua identidade pessoal e 

coletiva.

É no respeito da afirmação conjunta 

dessa diversidade que celebramos hoje 

a língua em que nos reinventamos como 

pessoas singulares e como entidades co-

letivas. Viva a língua portuguesa”. 

Depois de retomadas as pontes, vamos 

ao trabalho, pois “não há oceano que nos 

separe”.
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AGRICULTURA  
SUSTENTÁVEL

O povo indígena Tarahumara vive 
nas remotas encostas e desfiladeiros 
das montanhas da Sierra Madre 
do México, cultivando antigas 
variedades de milho e feijão para se 
sustentar. Mas as sementes destas 
plantas, transmitidas ao longo de 
gerações, foram dizimadas por uma 
seca prolongada. Na sequência da 
fome generalizada daí resultante, 
muitos jovens e mulheres com 
filhos deixaram as suas casas para 
mendigar nas ruas da cidade.
Membros dos Rotary Clubes de 
Chihuahua Campestre, México, 
e St. Augustine Sunrise, Florida, 
trabalharam com uma organização 
não governamental chamada 
Barefoot Seeds para facilitar as 
discussões da comunidade com 
líderes Tarahumara, por forma a 
encontrar soluções. Os líderes 
comunitários disseram que 
queriam bancos de sementes e 
armazenamento de água melhorado 
para apoiar a continuação da 
agricultura de subsistência.
O projeto desenvolvido, apoiado por 
um subsídio global de €42000 na 
área do desenvolvimento económico 
comunitário, estabeleceu bancos 
de sementes, explorações agrícolas 
de demonstração e parcelas para 
cultivar sementes adicionais – 
utilizando métodos agrícolas 
sustentáveis e reintroduzindo 
caprinos para melhorar a fertilidade 
do solo –, instalou equipamento de 
recolha da água da chuva e forneceu 
formação. O projeto também 
incluía congeladores a energia solar 
para alargar ainda mais o prazo de 
validade das sementes armazenadas. 
Pelo menos 500 agricultores de 
Tarahumara receberam sementes, 
cabras, ou acesso melhorado à água 
no primeiro ano.
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(Continuação da edição anterior)
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Um fogão tradicional a lenha para 
cozinhar produz o equivalente ao 
fumo de 400  cigarros numa hora. 
Com cerca de três mil milhões de 
pessoas em todo o mundo que ainda 
dependem destes fogões – muitos 
deles dentro de casa –, são mais as 
pessoas que morrem por poluição 
do ar interior do que de malária, 
tuberculose e VIH/SIDA combinados, 
de acordo com a Organização 
Mundial da Saúde. Além disso, 
acredita-se que o carbono negro 
emitido pelos fogões, que absorve a 
luz solar, contribui para as alterações 
climáticas, enquanto que a constante 
necessidade de madeira conduz à 
desflorestação. 
Membros dos Rotary Clubes da 
Guatemala del Este e Los Angeles, 
Califórnia trabalham juntos para 
ajudar as famílias que vivem em 
San Lucas Tolimán, Guatemala, na 
margem sudeste do lago Atitlán. O 
lago, que é a principal fonte de água 
potável para várias comunidades, 
incluindo San Lucas Tolimán, está 
severamente contaminado em parte 
por causa do escoamento de detritos 
de áreas onde é habitual o corte de 
árvores para alimentar os fogões de 
cozinha. 
Suportado por um subsídio global de 
€133000, com o foco na prevenção 
e tratamento de doenças, o projeto 
forneceu a mil famílias eco-fogões 
com ventilação exterior, diminuindo 
a quantidade de lenha necessária 
em 70%. Espera-se que cada fogão 
reduza as emissões de carbono entre 
três a quatro toneladas por ano.

FOGÕES 
ECOLÓGICOS
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 ENERGIAS 
 LIMPAS

A Policlínica de Berlim tem sido o 
principal fornecedor de cuidados 
de saúde em Gyumri, na Arménia, 
desde a sua abertura em 1993, após 
um devastador terramoto na região. 
No entanto, o acesso aos cuidados 
de saúde continua a ser limitado. Em 
conversas com representantes do 
centro médico, membros do Rotary 
Club de Gyumri ficaram a saber que a 
capacidade da clínica para servir os seus 
pacientes é dificultada por um aumento 
drástico do custo energético: na última 
década, o custo da eletricidade subiu 
200%, o gás natural 70% e a água 50%. 
Esses aumentos, combinados com o 
aquecimento ineficiente das instalações 
e o sistema de aquecimento de águas, 
tinham forçado a clínica a cortar as suas 
horas de funcionamento durante os 
longos invernos da região.
Como resultado, durante a estação 
que exige mais aquecimento – que 
decorre de outubro a abril – a clínica 
viu uma média de 25 a 30% a menos 
de pacientes. Em 2017, os Rotários 
de Gyumri trabalharam em parceria 
com o Rotary Club de North Fresno, 
Califórnia, num projeto – apoiado por 
subsidio global de The Rotary Foundation 
no valor de €84000, com o enfoque na 
área da maternidade e saúde infantil – 
no qual beneficiam tanto o acesso dos 
doentes assim como o meio ambiente. A 
instalação de painéis fotovoltaicos, um  
sistema solar de aquecimento de águas, 
bombas de calor solares e iluminação 
LED foram projetados para reduzir 
os custos anuais de energia em 80%, 
permitindo o pleno funcionamento da 
clínica durante todo o ano, reduzindo 
também a emissão de carbono em 50%. 
Durante o primeiro inverno, no qual 
houve necessidade de aquecimento 
com o novo sistema, o número de 
pacientes atendidos aumentou em 32%.
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Todos concordamos 
que precisamos de água 
potável para sobreviver, 
todos precisamos de solos 
férteis e oceanos para nos 
alimentarmos e todos nós 
precisamos de ar puro para 
um sistema respiratório 
saudável. Se, simplesmente, 
nos concentrarmos no 
que precisamos para o 
alcançar, então também 
melhoraremos a saúde 
climática. A Humanidade 
e o Planeta estão 
intrinsecamente ligados. 
Devemos cuidar de ambos. 
Estou deveras entusiasmada 
com o facto de (Rotary) 
ter agora expandido o seu 
enfoque para, formalmente, 
incluirmos o nosso Planeta.”

Jennifer Scott 

�� �Rotary Club de Central Blue Mountains, 
Austrália

  Ex conselheira do Ministério do 
Ambiente da Austrália

  Membro da Equipa de Consultores 
Técnicos de The Rotary Foundation

Porque é que considerou importante fazer 
do ambiente uma área de enfoque para o 
Rotary?
Eu não sou um ambientalista acérrimo, mas 
tenho grandes preocupações acerca das alte-
rações climáticas que irão afetar os meus ne-
tos e as gerações futuras. Devo admitir uma 
motivação egoísta: preocupava-me o facto de 
estarmos a perder o barco. Nos inquéritos aos 
Rotários, Rotaractistas e potenciais Rotários, o 
ambiente é uma das cinco principais causas de 
cada grupo. Para o público em geral – poten-
ciais Rotários – era a sua causa n.º 1. Aquele po-
tencial Rotário, ao consultar o site do Rotary 
e ao olhar para as nossas causas, não iria ver 
mencionado o ambiente e perderia o seu inte-
resse. Vi-o como uma questão de relevância 
para Rotary, além de ser algo que precisamos 
de fazer substantivamente. Uma das minhas 
ênfases como Presidente era fazer crescer o 
Rotary e vi que, não ter o ambiente como uma 
das nossas causas, seria um entrave ao nosso 
crescimento.

Ainda antes da votação da Direção e dos 
Administradores, o que ouviu sobre o 
ambiente por parte dos Rotários?
Em junho de 2019, enquanto era Presidente 
eleito, fiz uma viagem às Filipinas para celebrar 
o centenário do Rotary Clube de Manila, o pri-
meiro rotary clube na Ásia. Não foi apenas um 
banquete de celebração. Houve um dia dedi-
cado ao debate com oradores e fui convidado, 
como parte de uma mesa redonda com o então 
Diretor Internacional de Rotary, Rafael Garcia, 
e vários presidentes e diretores de RI, bem 
como past e atuais Governadores de Distrito. 
Fui questionado pelos restantes membros do 
painel de oradores. Aqui estávamos nós, no 
palco com empresários de alto nível, e mais 
de metade das questões tratadas versavam o 
ambiente. Fiquei bastante impressionado. Mas 
não foi apenas nas Filipinas. Eu tenho encon-
trado eventos nos quais se debate sobre o am-

biente em todo o mundo: na América do Sul, no 
Instituto Rotário do Brasil. Em 2019, na Con-
venção de Rotary International em Hamburgo. 
Num evento de Rotaract em Surat, Índia.

A task force do ambiente foi criada em 
outubro de 2019 e a nova área de enfoque 
foi aprovada em junho seguinte. Como foi 
conseguido tão rapidamente?
Estávamos a fazer progressos no sentido de 
obter para a Convenção Rotary 2020, em Ho-
nolulu, o certificado de convenção verde antes 
mesmo de ser transformada num evento on-li-
ne devido à pandemia. Fizemos uma parceria 
com os Grupos de Ação Rotária para a Susten-
tabilidade Ambiental assim como da Água, Sa-
neamento, e Higiene para organizar um even-
to no Dia Mundial do Ambiente, a 5 de junho. 
Tudo se juntou para trazer o ambiente para a 
vanguarda do Rotary. Eu penso que só foi pre-
ciso alguém predisposto a encorajar um pouco 
mais. Francamente, não precisei de fazer pres-
são. As estrelas estavam alinhadas. Tivemos o 
Presidente de Rotary e vários Past-Presiden-
tes ao serviço do Conselho de Administração 
que queriam que isso acontecesse.

Como responde aos Rotários que dizem que 
isto não é assunto do Rotary?
Ainda não encontrei isso. Eu sei que quando, 
nos Estados Unidos, se começa a falar de alte-
rações climáticas, há alguns desentendimen-
tos com a terminologia. Mas francamente, fora 
dos Estados Unidos, penso que há uma grande 
falta de compreensão sobre o porquê de haver 
tal oposição aqui. Não estamos a forçar nin-
guém a fazer o que quer que seja. Não estamos 
a tomar uma posição. Esta é uma avenida que, 
se houver interesse em fazer um projeto com 
um impacto ambiental, dá-lhe a oportunidade 
de aceder ao financiamento através de sub-
venções globais. Estamos a responder ao que 
os Rotários querem fazer: os Rotários querem 
tratar de questões ambientais.

COMO "SE ALINHAM AS ESTRELAS"

Conversámos com o Presidente de Rotary International 2019-20, Mark Daniel 
Maloney, sobre o porquê de o Rotary ter decidido tornar o ambiente numa das suas 
área de enfoque e sobre a forma como os membros do Rotary responderam.
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A M B I E N T E

Os membros do Rotary já podiam utilizar os subsídios globais para financiar projetos 
que beneficiam o ambiente através das áreas existentes de enfoque. Então, o que 
há de novo agora?

Como ambientalista e 
orgulhoso Rotário, a 
atenção dada à questão 
do ambiente por parte do 
Rotary encaixa exatamente 
nos meus interesses.
Wijdan Alsharif

  Rotary Club de Ramallah, Palestina
  Co-fundador do Green Building Council, 

na Palestina
  Membro dos Quadros de The Rotary 

Foundation

O ambiente desempenha 
um papel importante numa 
vida saudável e a existência 
de vida no planeta Terra. 
Somos todos dependentes 
do ambiente para 
alimentos, fibras, ar, água 
e outras necessidades. Os 
Rotários poderão partilhar 
os seus conhecimentos 
profissionais para 
enriquecer esta área de 
enfoque. Os Rotários têm 
inúmeras formas de poder 
abordar este tema, tanto 
a nível local como a nível 
internacional.

Jalal Uddin Shoaib

  Rotary Club de Cox’s Bazar Shaikat, 
Bangladesh

 Urbanista
  Membro dos Quadros de The Rotary 

Foundation

Textos de Diana Schoberg

Sob a área de enfoque ambiental, os membros do Rotary podem explorar o 
financiamento de subsídios globais especificamente para iniciativas tais como:

  Restauração de habitat, plantação de vegetação nativa e remoção de espécies 
vegetais e animais invasivos

  Proteção de espécies ameaçadas e prevenir o comércio ilegal de vida selvagem
  Esclarecimentos sobre a pesca em excesso, a poluição e a erosão costeira
  Educação das comunidades para a conservação e gestão de recursos
  Apoio à agricultura ecológica e à pesca sustentável
  Promoção da utilização do conhecimento tradicional e indígena em gestão de 

recursos
 Apoio à transição para os transportes de energia eficiente
 Eliminação da exposição a toxinas ambientais
 Redução do desperdício alimentar

Como todos os projetos sujeitos a subsídios globais, os projetos na área do ambiente 
irão exigir uma avaliação comunitária e devem ser sustentáveis. Os projetos que 
não serão elegíveis incluem os de embelezamento comunitário, eventos únicos de 
limpeza, plantação de árvores que não fazem parte de uma estratégia mais ampla, e 
iniciativas de recreação ao ar livre.
Serão aceites candidaturas no âmbito da área ambiental a partir de 1 de julho. 
Saiba mais em rotary.org/environment.



P O R T U G A L  R O T Á R I O   J U N H O  2 0 2 130 P O R T U G A L  R O T Á R I O   J U N H O  2 0 2 1 31P O R T U G A L  R O T Á R I O   M A I O  2 0 2 1 31

Club

Evanston 
Lighthouse

Club de Vargem 
Grande Paulista

姫路ロータリークラブ

District 3790

UMA VOZ. 
TODOS OS CLUBES.

Não importa em que parte do mundo 
esteja ou que idioma fale, o logotipo do 
Rotary é universal. É o que nos une e o 
impacto que causamos em todo o  mundo.

Os rotary clubes podem aproveitar a força 
dessa ligação e usar um logotipo 
consistente. Quanto mais unificada for a 
nossa voz, maior será o nosso impacto.

Visite rotary.org/brandcenter 
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