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Shekhar e  
Rashi Mehta
Atrevam-se a sonhar!
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P R O T E G E N D O 
 O

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

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

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

 Saiba mais sobre as causa do  Rotary em 
rotary.org/environment
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Mensagem do Presidente 
de Rotary International
Shekhar Mehta
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nMeus queridos agentes de mudança,

Desejo a cada um de vós, e às vossas famílias, um grande 
Ano Novo Rotário! Juntos, façamos deste o melhor ano 
das nossas vidas, tornando-o um ano para crescer mais 
e fazer mais. Que este seja um ano de mudança e come-
cemos com a nossa adesão. 

É precisamente por isso que a iniciativa Each One, Bring 
One (Cada um traz um) é tão importante. Durante este 
ano, exorto-vos a sonhar com novas formas de o Rotary 
poder expandir o seu alcance na vossa comunidade e, 
consequentemente, no mundo. Se cada membro apre-
sentar uma pessoa ao Rotary, a nossa adesão pode au-
mentar para 1,3 milhões até julho de 2022. Portanto, 
façamo-lo!

Imagine a mudança que nós, como membros do Rotary, 
podemos fazer quando há tantos mais de nós! Mais pes-
soas para cuidar dos outros, mais pessoas para Servir, 
para Mudar Vidas. Pense no impacto que podemos ter 
através de crescer mais, fazer mais. Mais membros vão 
permitir-nos embarcar em projetos de serviço maiores 
e mais arrojados. E cada um de nós pode também con-
tinuar a servir à sua maneira pessoal, respondendo às 
necessidades das nossas comunidades.

A beleza do Rotary é que o serviço significa coisas dife-
rentes para pessoas diferentes em todo o mundo. Um 
elemento, contudo, que podemos incorporar em todas 
as nossas iniciativas de serviço é a capacitação das ra-
parigas. Infelizmente, mesmo nos dias de hoje, raparigas 
e mulheres jovens enfrentam desafios desproporciona-
dos em todo o mundo. Temos o poder de liderar a carga 
para a igualdade de género. A capacitação de raparigas 
e mulheres jovens para terem maior acesso à educação, 
melhores cuidados de saúde, mais emprego e igualdade 
em todos os sectores da vida deve ser incorporada em 
todos os projetos Rotários que lançamos. As raparigas 
são as futuras líderes, pelo que devemos assegurar que 
as ajudamos a moldar o seu futuro.

O maior presente que nos é dado

É o poder de tocar uma vida,

Para mudar, para fazer a diferença

No círculo da vida.

Se conseguirmos alcançar 

Com a nossa mão, coração, e alma,

A magia vai começar a acontecer

À medida que a roda começa a rolar.

Vamos rodar a roda juntos

Assim, toda a humanidade prospera,

Temos o poder e a magia

Servir para mudar vidas.

Estes são tempos desafiantes e eu felicito cada um dos 
vossos esforços em lutar contra a Covid-19. Nenhum 
desafio é demasiado grande para os Rotários. Quanto 
maior for o desafio, mais apaixonado será o Rotário. Ve-
jam o que podemos fazer quando enfrentamos um desa-
fio colossal como a erradicação da poliomielite. Vejam os 
milhões de vidas que melhoramos ao reforçar o acesso 
à água, ao saneamento e à higiene. Vejam o que fazemos 
todos os anos para promover a paz em locais onde ela 
parece inimaginável. Os nossos programas de educação 
básica e alfabetização têm impacto na construção da 
nação. 

Este ano, vamos desafiar-nos a fazer mais projetos e 
programas que tenham alcance e impacto nacionais. 
Este ano, vamos servir para mudar vidas.
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DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA AOS SÓCIOS

Assembleia Geral 
da APR
Decorreu no sábado 5 de junho, em Fátima, a 
Assembleia Geral da Associação Portugal Ro-
tário. Presidida pelo Past-Governador José 
Carlos Estorninho, cerca de quatro dezenas 
de Rotários marcaram presença na sessão, 
entre eles o, à data, Governador Roberto 
Carvalho (Distrito 1960) e o Past-Governa-
dor Joaquim Branco, em representação do 
Governador Sérgio Almeida (Distrito 1970).

Ainda antes do momento da apresentação 
do Relatório de Atividades e Contas, o Presi-
dente da Direção, João Barbosa, deixou uma 
palavra de apreço para com o Núcleo Rotary 
de Desenvolvimento Comunitário de Mafra 
pelo trabalho que tem desenvolvido.
Os referidos documentos foram aprovados 
por unanimidade, com um voto de louvor 
proposto pelo Conselho Fiscal bem como 
pelo Past-Governador Mário Rebelo, do Ro-
tary Clube de Santarém, todos igualmente 
aprovados por unanimidade. As contas apre-
sentaram um saldo positivo, no ano de 2020, 
de  €5 408.18.

O Tesoureiro Emílio Monteiro apontou as di-
ficuldades sentidas em cobranças de dívidas 
de alguns clubes, fenómeno que não aconte-
cerá apenas em Portugal, pelo que o Rotary 
International está a providenciar quanto a 
procedimentos comuns a adotar.
Foi deliberado que, pelo facto de o Presiden-
te do Conselho Fiscal, o companheiro Paulo 
Martins, assumir as funções de Governador 
do Distrito 1960 a partir de 1 de julho, o com-
panheiro Paulo Machado (que o representou 
nesta sessão) passa a substituí-lo nesta fun-
ção, e foi cooptado o companheiro Américo 
Ferreira Camarinha, membro do Rotary Club 
de Vila Nova de Gaia, para o cargo de Vogal, 
funções que desempenhará até final do ano 
Rotário de 2021-22.
A Assembleia Geral teve ainda em atenção os 
falecimentos recentes do Past-Governador 
Joaquim Esperança (Distrito 1960) e do Go-
vernador Eleito José Puig (Distrito 1970) em 
memória destes, observou-se um minuto de 
silêncio.

Mensagem da Direção

A partir de 1 de julho de 2021, servem o Rotary 
como Governadores os companheiros Paulo 
Martins, no Distrito 1960, e Fernando Noguei-
ra, no Distrito 1970. A Direção da Associação 
Portugal Rotário deseja um excelente ano rotá-
rio aos nossos dois novos Governadores e es-
pera que seja profícua a relação de ambos com 
a nossa Revista. Será, certamente, um prazer 

trabalhar com eles e ler os textos saídos da sua 
inspiração, através das páginas da nossa Revis-
ta.
Aos dois Governadores cessantes, Roberto 
Carvalho (Distrito 1960) e Sérgio Almeida 
(Distrito 1970), a Direção deixa uma palavra de 
gratidão pela atenção que votaram à Revista e 
pela cordial relação que estabeleceram com a 
Direção da APR.

Aos Governadores de 2021-22
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CONTEÚDO

Editorial
Cláudia Oliveira

Servir para Transformar Vidas

Para os Rotários, há duas passagens de 
ano: o ano civil e o ano Rotário. Assim, o 
dia 1 de julho marca a entrada num novo 
ano. Mudam presidentes de clubes, equi-
pas distritais, Governadores, Curadores 
da The Rotary Foundation e Presidente 
de Rotary International. Mudam os ros-
tos nos cargos, não mudamos a nossa 
essência. Somos – e vamos continuar a 
ser – pessoas de ação e de coração. Agi-
mos para gerar mudanças duradouras e 
sustentáveis na vida daqueles que toca-
mos com a nossa ação. Individualmente, 
podemos ajudar a pequenas mudanças, 
no dia a dia. Cada bom dia que dirigimos, 
cada sorriso que lançamos, de cada vez 
que mostramos cuidado e preocupa-
ção com o outro, geramos uma onda de 
carinho e instamos os outros a replicar 
o nosso comportamento. O exemplo é 
a nossa melhor arma. Podem parecer 
gestos pequenos, mas é a soma dos pe-
quenos gestos que podem iluminar os 
nossos dias.
Todos nós podemos fazer a diferen-
ça. Uma mudança diária. No entanto, 
enquanto membros deste movimento 
internacional que é Rotary, as nossas 

mudanças podem ter uma dimensão su-
perior, podendo ser duradouras e sus-
tentáveis. Assim, o “bom dia” pode ser 
todos os dias quando atribuímos uma 
bolsa de estudo que permite a um jovem 
concluir os seus estudos e a ambicionar 
um futuro melhor ou quando levamos 
água potável a aldeias distantes de bens 
essenciais. Podemos tornar o bom dia 
permanente se trabalharmos para que o 
nosso planeta não se degrade. 
Neste caminho de permanente entrega 
e de vontade de servir, transformamos 
a vida dos outros, mas mudámos igual-
mente a nossa, porque recebemos a sa-
tisfação de mudar o errado para o certo. 
Recebemos e voltamos a dar porque a fe-
licidade é sempre partilhada com aque-
les com os quais nos cruzamos. Pode 
parecer um movimento de bola de neve 
– se calhar é –, mas prefiro vê-lo como o 
movimento da roda dentada, que ganha 
velocidade a cada novo encaixe, a cada 
nova ação.
Shekhar Mehta escolheu para lema “Ser-
vir para Transformar Vidas”, algo que nos 
é intrínseco. Que seja, então, um ano de 
mudanças. Mudanças duradouras e boas.
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“Nós temos o poder e a magia de Servir para Transformar Vidas"
Shekhar Mehta – Presidente de Rotary International 2021 – 22

Paulo 
Martins
Distrito 1960

tem a palavra o Governador…

FELIZ ANO NOVO ROTÁRIO

Nasce um novo ano Rotário! Nos 530 Distri-
tos e 36 mil clubes Rotários espalhados pelo 
mundo acabam de mudar as lideranças, dos 
Governadores aos presidentes de clubes e 
suas equipas. Rotary tem esta magia de se re-
novar de forma continua, este ano com o lema 
tão inspirador do nosso Presidente Shehkar 
Mehta: “Servir para Transformar Vidas“.
É com um forte sentido de missão que sir-
vo o Distrito 1960 como Governador neste 
ano 21/22, com 41 anos de vida Rotária, 11 
dos quais como Rotaractista, liderando uma 
equipa fantástica, num tempo tão desafian-
te e exigente que estamos a viver com esta 
maldita pandemia. Mas é em momentos como 
estes que Rotary reforça a sua razão de ser, na 
ação humanitária às comunidades, no amor ao 
próximo. “Dar de si antes de pensar em Si “, va-
mos escrever mais belas páginas de Rotary 
no Distrito, no nosso país, no mundo. Pes-
soas em ação, reforçando a liderança, o traba-
lho em equipa, o conhecimento sobre Rotary 
e a comunidade, a paixão com resiliência. De-
sejamos voltar à expressão mais presencial da 
nossa vida Rotária, Companheirismo olhos 
nos olhos, com abraços, sem perder de vista a 
utilização inteligente das ferramentas digitais. 
Somos seres humanos relacionais, Rotary ga-
nha muito com esta dimensão.  
Estamos prontos para levar a bom porto 
esta nobre missão, clubes e equipa Distri-
tal, numa navegação entusiástica e con-

sequente. Fui indicado Governador D1960 
para 21/22 em dezembro/18 , desde então, 
fomos edificando a equipa e o Plano de Ação, 
enquadrado no seu Plano Estratégico D1960. 
Reforçámos a nossa formação e alargámos a 
rede de contactos, afirmando o nosso Distri-
to. Participei com a Teresa no GETS Brasil, 
em agosto, e no GETS Europa, em setembro/
outubro, eventos virtuais muito relevantes, tal 
como a Assembleia Internacional, em feverei-
ro passado.
Estreitámos ligações com os atuais 31 Gover-
nadores do Brasil e com os três Governadores 
de Espanha, a par de uma forte cooperação e 
diálogo com o Governador D1970, o compa-
nheiro e amigo Fernando Nogueira, procuran-
do a ação conjunta da afirmação do Rotary em 
Portugal e a quem desejo as maiores felicida-
des, sucedendo ao companheiro e amigo PGD 
Sérgio Almeida, que também saúdo pelo quali-
ficado trabalho realizado.  
No Distrito 1960 temos vindo a partilhar 
conhecimentos na preparação do novo ano, 
numa base digital face às regras de confi-
namento, com grande entusiasmo: janeiro - 
GATS–formação dos 23 Governadores Assis-
tentes; fevereiro - SFED–formação da equipa 
Distrital (constituída por 90 companheiros, 
25% foram ou são Rotaractistas, Interactistas, 
Rylistas, Intercambistas de Rotary); março - 
PETS–Formação dos 72 Presidentes Eleitos 
dos Clubes Rotários; Abril - Assembleia Dis-
trital com assinalável participação de um terço 
dos 1400 Rotários do D1960.

Serviremos Rotary para Transformar idas, de 
forma sustentável, transformando também 
as nossas próprias vidas, na construção de 
um mundo melhor, tendo presente o objeti-
vo supremo de Rotary – Construção da Paz 
e Compreensão Mundial – a sua Missão, Vi-
são e Valores, tendo sempre presente a nos-
sa Prova Quádrupla.
Saúdo o Governador D1960 – 20/21, compa-
nheiro e amigo Roberto Carvalho, e sua equi-
pa pelo excelente trabalho num contexto bem 
adverso. Calorosos votos de felicidades para 
os novos presidentes dos clubes Rotários, 
Rotaract e Interact. Um abraço amigo de mui-
to sucesso à Inês Grego Oliveira e ao André 
Carvalho, Representantes Rotaract e Interact 
D1960 21/22. Obrigado a toda a Equipa Dis-
trital pelo empenhado trabalho nas etapas 
que percorremos até aqui, vamos continuar 
com coragem, saber, companheirismo, ale-
gria e paixão.

Saudações Rotárias e um abraço.
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Fernando Luís  
Nogueira
Distrito 1970

tem a palavra o Governador…

“Os Rotários gostam de desafios!”
Shekhar Mehta - Presidente de Rotary International 2021-22

“Os Rotários gostam de desafios! Um navio 
está seguro no porto mas não foi para isso 
que os navios foram feitos! Eles precisam de 
navegar pelos largos oceanos! A vida trata-se 
de aventura e não de manutenção!”
Assim é, de facto. Segundo as palavras do Pre-
sidente Shekhar, o destino de um navio é sulcar 
os mares, enfrentar vagas alterosas quando as 
houver, mas sempre com o objetivo de cumprir 
o seu destino. Atingir o ponto de chegada é 
importante? Não! O importante é aparelhar o 
barco, reforçar a fé de marinheiro, dizer adeus 
ao cais e cortar as ondas sem desanimar e ir 
percorrendo o caminho! 
Esta é a metáfora para aquilo que somos, nós, 
Rotários, e para aquilo que se espera que faça-
mos. E foi este o desafio que Shekhar Mehta, 
Presidente de Rotary International 2021-
2022, nos lançou na cerimónia de abertura da 
Assembleia International, em Orlando, em fe-
vereiro deste ano.
12 meses! É o tempo que temos pela frente 
para prepararmos o nosso barco e iniciarmos a 
viagem! É o tempo que temos pela frente para 
podermos responder e concretizar o nosso 
destino de SERVIR!
Caros companheiros do Distrito 1970, são de-
safiadoras as “ondas” que nos pedem para sul-
car, mas não são impossíveis!
Faço também meus os desafios que o nosso 
Presidente Shekhar Mehta nos faz: vamos ex-
pandir o nosso Serviço Rotário, fazendo crescer 
o movimento! Precisamos de criar mais clubes 
no nosso Distrito e aumentar o número de as-

sociados. Basta que "EACH ONE BRING ONE", 
tal como pede o nosso Presidente Shekhar e, 
assim, também o nosso Distrito se tornará mais 
forte ganhando capacidade para ampliar ainda 
mais o nosso campo de ação.
Vamos aumentar as contribuições para a The 
Rotary Foundation! Vamos olhar para além do 
horizonte e contribuir para que TODOS pos-
sam ter oportunidades para crescer e viver 
com dignidade!
Não devemos, contudo, esquecer que também 
precisamos de cuidar do ambiente que nos ro-
deia. Não é por acaso que este ano foi introdu-
zido o Ambiente como mais uma área de enfo-
que. Assim, criemos projetos que promovam a 
sua preservação, que promovam a sua susten-
tabilidade!
Neste campo, sinto-me particularmente sensi-
bilizado para a questão da água, bem essencial 
na nossa vida! A água, fonte de vida! Sem água 
não há alimentos! Sem água não há saúde! A 
falta de água é geradora de conflitos! Esta é 
uma preocupação que devemos ter constante-
mente!
Companheiros, não posso deixar de vos ex-
pressar que tudo farei para dignificar o nosso 
Distrito, bem como, naturalmente, o movimen-
to Rotário. Quero também deixar o compro-
misso de que o Distrito poderá SEMPRE contar 
comigo bem como com toda a Equipa Distrital 
que comigo colabora nas diferentes áreas.
Estreitaremos ainda mais os laços com o Dis-
trito 1960, na pessoa do companheiro e ami-
go Governador Paulo Martins, e, pela minha 

parte, sempre procuraremos falar a uma só 
voz. Vamos partilhar projetos e fazer ações de 
companheirismo conjuntas. Vamos, todos, em 
uníssono, procurar modos de SERVIR!
Como todos sabemos, o Rotary é continuidade. 
Assim, também quero manifestar a minha gra-
tidão ao Governador Sérgio Almeida pelo exce-
lente trabalho que desenvolveu, este ano, em 
prol de Rotary International e do Distrito que 
tão bem serviu. O Distrito 1970 é agora mais 
dinâmico.
Provavelmente, ainda nos iremos deparar com 
a necessidade de recorrer aos meios digitais 
para levarmos a cabo o nosso trabalho. Não nos 
deixemos desanimar, pois se, por um lado nos 
faltar a presença física dos companheiros, por 
outro lado teremos sempre a sua disponibilida-
de para cooperar nos projetos que sonharmos.
É incerto o tempo que se avizinha, por isso, 
companheiros, não vou dizer-vos que o ano que 
nos espera será “um mar de rosas”. Mas vamos 
cortar as ondas sem desanimar! 
Citando as palavras de Shekhar Mehta, TOGE-
THER WE CAN, TOGETHER WE WILL!
Juntos, alcançaremos grandes feitos no SER-
VIR PARA TRANSFORMAR VIDAS!

Um forte abraço!  
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Ação Rotária em Portugal
COMPANHEIRISMO

}		O Rotary Club de Faro e o Rotary Club 
de Chaves (1) celebraram uma gemina-
ção que vai procurar ser uma mais-valia 
para ambos os clubes.

}		No início de maio, o Rotary Club de Cas-
telo Branco assinalou o seu 50.º aniver-
sário com uma cerimónia comemorativa 
que decorreu em formato on-line. A ce-
rimónia contou com uma palestra intitu-
lada “Rotary Club de Castelo Branco, 50 
anos”, proferida por Carlos Carvalhão, 
que foi presidente do clube em 2001/02, 
e uma mensagem do Presidente da Re-
pública, Marcelo Rebelo de Sousa.

}		No âmbito das comemorações dos seus 
50 anos, o Rotary Club de Lamego pro-
moveu a Exposição “50 anos, cinquenta 
fotos”.

}		O Rotary Clube de Lisboa-Belém com-
pletou 30 anos de vida no dia 24 de maio 
passado, tendo o almoço festivo decorri-
do a 29 desse mês, com a emblemagem 
de um novo companheiro, Pedro Rodri-
gues, e com a receção de uma mensagem 
de felicitações do Presidente da Repúbli-
ca, Marcelo Rebelo de Sousa. 

}		A 24 de maio foi inaugurada a sede do 
Rotary Club de Ovar (2), com a presença 
do Governador do Distrito 1970, compa-
nheiro Sérgio Almeida e do presidente da 
Câmara Municipal de Ovar, Salvador Ma-
lheiro.

}		No passado dia 3 de junho, através da pla-
taforma Zoom, o Rotary Club de Vizela 
reuniu-se em conjunto com o Rotary 
Club de Henares para apresentação do 
Projecto Clinica de EDI - Especialistas no 
Desenvolvimento Infantil que se encon-
tra inserido na AIREV. O projecto já está 
a dar resposta gratuita a várias crianças 
em Vizela. 

}		A 19 de maio realizou-se a geminação 
do Rotary Club de Oliveira de Azeméis 
com o Rotary Club de Luanda-Sul. A ce-
rimónia teve a presença de vários compa-
nheiros oliveirenses, bem como de José 
Caetano, membro do clube angolano. Em 
representação da edilidade compareceu 
Rui Luzes Cabral, vice-presidente da Câ-
mara local.

}		Decorreu no dia 7 de junho, precisamen-
te no dia da fundação do Rotary Club de 

PALESTRAS

}	O Rotary Club de Estarreja convidou 
Reis Marques, psiquiatra, e Rute Areias, 
psicóloga, para debater “Saúde Psicoló-
gica e Mental em Tempos de Pandemia”.

}			No momento em que Portugal se pre-
para para receber apoios da União 
Europeia, o Rotary Club de Cascais 
Estoril convidou Carlos da Silva Costa, 
Professor Catedrático da Universida-
de de Aveiro e Presidente do Conselho 
Consultivo da Católica Porto Business 
School, para analisar “Que futuro para a 
economia portuguesa?”.

}		O Rotary Club da Póvoa de Lanhoso 
promoveu uma tertúlia on-line sobre a 
experiência de um peregrino por cami-
nhos de Fátima, S.Bento e Santiago de 
Compostela.

}		O Rotary Club de Paredes tem dado a 
conhecer “Paredenses de Sucesso”, ci-
dadãos que representam a comunidade 
por todos os cantos do mundo. 

}		Em maio, o Rotary Club de Matosi-
nhos esteve “À conversa com… Tenente 
Coronel Fernando Costa” para falar de 

Aveiro, o evento de celebração do 67.º 
aniversário do clube (modo on-line). Nes-
te mesmo evento, o clube fez o reconhe-
cimento de mérito profissional ao escri-
tor Gonçalo M. Tavares, que viveu a sua 
infância e adolescência em Aveiro.

“Orientação, um desporto para todos” e 

ainda com Aires Aleixo, para “Um olhar 

sobre os Bombeiros Voluntários de Lei-

xões”.

}		Numa palestra conjunta, o Rotary Club 
de Valongo e o Rotary Club de Tran-
coso debruçaram-se sobre contexto so-

ciopolítico da fundação da Congregação 

das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da 

Imaculada Conceição (CONFHIC) e o 

seu ideal de “onde houver o bem a fazer 

que se faça.” 

1
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7

}		O Rotary Club de Arouca, com o apoio 
do CI3-Incubadora de empresas, pro-
moveu uma palestra para falar de “Ino-
vação, Startups e futuro”, com os teste-
munhos dos empreendedores Daniela 
Carvalho (UbiSistémica), Bruno Teixeira 
(Spinner Dynamics) e Jorge Cardoso 
Gonçalves (WSCM – Water Services 
Consulting and Management).

}		O Rotary Club de Viseu promoveu a 
palestra “O Marketing e o Internauta”, 
proferida pelo professor Bruno Ferreira.

}		“Intervenção Social em Saúde Mental 
no contexto de pandemia: dificuldades e 
potencialidades” foi o tema, que Gene-
rosa Morais, coordenadora do Serviço 
Social do CRI de Psiquiatria do CHUC, 
abordou, no início de junho, no Rotary 
Club da Figueira da Foz. 

}		O companheiro Filipe Costa, arquiteto 
de profissão, fez a apresentação “A inte-
ração do Marco Rotário e o Automóvel 
– o caso de Vizela”, a convite do Rotary 
Club de Vizela.

}		No mês de maio, o Rotary Club de 
Santarém (3) recebeu as bolseiras do 
clube Madalena Nunes (frequenta o 
curso de Engenharia Física e Tecnológi-
ca no Instituto Superior Técnico)  e Sara 
Farinha (curso de Arte Multimédia na 
Faculdade de Belas-Artes da Universi-
dade de Lisboa) que referiram a impor-
tância da bolsa de mil euros que lhes foi 
atribuída.

 	No mesmo mês, o clube pôde ouvir o 
testemunho de Pedro Bento que per-
correu, na sua bicicleta, 10 mil km com 
partida de Almeirim e chegada a Kat-
mandu - Nepal. Todos estes km traduzi-

ram-se num valor monetário de 10 mil 
euros a atribuir percentualmente pelos 
Bombeiros Voluntários de Almeirim e 
pelo Campo Esperança no Nepal. Pedro 
Bento visitou o orfanato nepalês para 
conhecer as crianças do Campo  Espe-
rança, vítimas do terramoto de 2015, a 
quem serão doadas bolsas de estudo.

EDUCAÇÃO

}		No âmbito da celebração do seu 29.º ani-
versário, o Rotary Club de Lisboa-Es-
trela (4) organizou um concerto clássico 
comemorativo – Concerto de Primavera 
–, que se insere no seu programa “Con-
certos das Quatro Estações”, em vigor 
desde 2001, e cujo principal objetivo é 
a angariação de fundos para bolsas de 
estudo a atribuir a alunos de elevado 
mérito da Escola de Música do Conser-
vatório Nacional.

}		Com o objetivo de promover e desen-
volver a atividade artística entre os 
jovens, o Rotary Club da Feira (5) rea-
lizou, com a colaboração da Câmara 
Municipal, o Concurso de Desenho “As 
fogaceiras na rua”. A entrega de prémios 
decorreu no dia 15 de maio. Nesse mes-
mo mês, o clube promoveu o reconheci-
mento do mérito dos alunos do ensino 
regular e profissional, 9.º e 12.º ano, não 
esquecendo os graus de licenciatura dos 
estabelecimentos de ensino privados 
e públicos do concelho de Santa Maria 
da Feira relativamente ao ano letivo de 
2019/20. 

}		O Rotary Club de Angra do Heroís-

mo CPM (6) acompanhou, acarinhou e 
apoiou a Biblioteca Pública e Arquivo 
Regional Luís da Silva Ribeiro de Angra 
do Heroísmo na criação de uma comu-
nidade de apoio ao estudo que se des-
tina a disponibilizar ajuda de ensino a 
alunos que o necessitem, procedendo à 
entrega de equipamento e meios mate-
riais que contou com a indispensável e 
prestigiante colaboração da Fundação 
Rotária Portuguesa e parceria com a 
empresa local Escritório Digital.

}		O Rotary Club de Oliveira de Aze-
méis (7) e o Agrupamento de Escolas 
Soares Basto assinaram um protocolo 
com vista à promoção de atividades de 
índole social e solidário entre os jovens, 
procurando promover competências de 
liderança e de gestão de projetos e de-
senvolver, nos jovens, o envolvimento 
com a comunidade local. 

}		O Rotary Clube de Loulé procedeu à 
entrega dos prémios de mérito escolar 
do ano letivo 2019/20 do 9.º e do 12.º 
anos. Do 9.º ano foi reconhecido o alu-
no João Pedro de Freitas Alexandre, do 

4
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Agrupamento de Escolas Eng. Duarte 
Pacheco, e do 12.º ano foi reconhecido 
o aluno Alexandre Faísca Coelho, com a 
média final de 19,2, valores da Escola Se-
cundária de Loulé.

}		Na reunião/jantar para assinalar o seu 
31.º aniversário – que coincidiu com a 
Visita Oficial do Governador –, o Rotary 
Clube de Gaia Sul (8) entregou o Prémio 
Helena Sá e Costa, patrocinado pelo clu-
be, à pianista Leonor Ferreira e Costa. 
Foram ainda entregues três títulos Paul 
Harris Fellow.

}		O Rotary Club de Aveiro ofereceu um 
computador portátil ao Centro Social de 
Azurva, que vai assim ajudar a colmatar 
uma necessidade sentida nesta fase de 

pandemia que atravessamos, nomeada-
mente no apoio à estimulação cognitiva 
dos séniores que se encontrem em suas 
casas. 

}		A 6 de junho, teve lugar a cerimónia de 
entrega dos diplomas de Bolsas de Estu-
do do Rotary Club de Sesimbra e Fun-
dação Rotária Portuguesa no âmbito do 
Projeto de apoio aos clubes Rotários. 
Foram 13 as Bolsas de Estudo de Méri-
to patrocinadas pela Fundação Rotária 
Portuguesa, e pelo Rotary Club de Se-
simbra, e ainda, seis bolsas de estudo do 
ensino superior, com o apoio da Câmara 
Municipal de Sesimbra. As Juntas de Fre-
guesia de Santiago e Castelo e Quinta do 
Conde, bem como as empresas Andaluga 
Bolsa e Côte D’Azur apoiaram duas bol-

PROFISSIONAIS

}		O Rotary Club da Maia (9)  distinguiu 
Miguel Guimarães, bastonário da Or-
dem dos Médicos (OM), como Profissio-
nal do Ano, numa cerimónia de reconhe-
cimento a todos os médicos e restantes 
profissionais de saúde. O Rotary Club 
da Maia prestou assim um merecido 
agradecimento pelo serviço de mérito 
extremo de todos os profissionais de 
saúde ao país durante a pandemia.

}		No passado dia 18 de maio, o Rotary 
Club de Barcelos (10) reconheceu o 
mérito profissional a Xavier Barreto, 
administrador Hospitalar do Ambulató-
rio do Centro Hospitalar de S. João no 
Porto, pela forma abnegada e resiliente 
que soube “demonstrar a fibra com que 
o gene barcelense se tece”.

  Foram tidas em conta as elevadas quali-
dades humanas e éticas que dele fazem 
“um exemplo a seguir”.

}		O Rotary Club de Esposende (11) dis-
tinguiu o atleta olímpico João Ribeiro 
(canoísta e campeão do mundo) com o 
galardão de Desportista do ano 2021.

}		Gonçalo Quadros, fundador e Chairman 
da Critical Software e Mónica Sobreira, 

sas de ensino superior e duas do ensino 
secundário.

8

9

10

11

12

membro do Conselho Executivo e líder 
da Divisão Digital Engineering Services 
foi distinguido como profissional do 
ano pelo Rotary Club de Coimbra, que 
considera que esta homenagem é vista 
também como um reconhecimento pelo 
empreendedorismo, liderança, visão 
estratégica e futurista, inspiração e ele-
vados padrões humanos e profissionais 
que têm pautado o seu percurso.

}		O Rotary Club de Vila do Conde (12) 
prestou homenagem aos profissionais 
de saúde que estiveram na linha da fren-
te no combate à doença da covid-19. 
Estiveram presentes o Delegado de 
Saúde, Luís Castro, o Administrador do 
CHVCPV, Carlos Cadavez, a diretora 
do ACES, Judite Neves, a Presidente da 
Câmara Municipal, Elisa Ferraz, o Pro-
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vedor da Santa Casa da Misericórdia, 
Rui Maia e também a autoridade máxi-
ma do Distrito Rotário, o Governador 
Sérgio Almeida.

}		O Rotary Club de Ponte da Barca (13) 
prestou uma homenagem pública aos 
Profissionais de Saúde pelo serviço ab-
negado que têm prestado à comunidade 
barquense no âmbito do combate à pan-
demia de covid-19. Na figura do Centro 
de Saúde de Ponte da Barca, os Rotários 
quiseram, simbolicamente, homenagear 
e agradecer a todos os profissionais de 
saúde que, desde março do ano pas-
sado, têm estado na linha da frente do 
combate à pandemia, com uma entrega, 
uma resiliência, um profissionalismo e 
um humanismo a toda a prova.

13

14

}		O Rotary Clube de Penafiel (14) home-
nageou, a penafidelense Eva Fernandes, 
pelo seu percurso profissional na área 
dos recursos humanos. A homenageada 
é a atual diretora de recursos humanos 
da empresa Manuaço S.A., com sede em 
Gandra, Paredes, mas trabalhou duran-

SOLIDARIEDADE

}		O Rotary Club de Lisboa-Benfica (15), 
no passado dia 31 de maio, fez uma en-
trega de bens diversos no Hospital Prof. 
Doutor Fernando Fonseca (Hospital 
Amadora-Sintra) para serem doados às 
mães que se dirigem a esse hospital para 
darem à luz os seus filhos e não dispõem 
do mínimo essencial para os seus bebés.

  O clube, no âmbito de uma parceria es-
tabelecida com o Rotary Club de Algés 
e a KinetIT, e com o apoio da Fundação 
Rotária Portuguesa, dotou a APOIO - As-
sociação de Solidariedade Social de equi-
pamento de apoio aos seus utentes.

}		A 11 de maio, dia do seu 31.º aniversário 
e da Visita Oficial do Governador, o Ro-
tary Clube de Gaia Sul (16) celebrou um 
protocolo com a Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia para apoiar o combate 
à violência juvenil, uma das áreas priori-
tárias prevista no Programa Gaia Prote-
ge+, implementado por esta autarquia. O 
apoio consistiu num donativo de €7 500 
– com um contributo de €5 000 de The 
Rotary Foundation – destinado a equipar e 
mobilar duas residências de acolhimento 
temporário de vítimas, ação que também 
foi realizada no mês de maio.

}		O Rotary Club da Figueira da Foz en-

tregou, no início de junho, o último con-
junto de cabazes de géneros alimentares  
formou, por intermédio de quatro IPSSs 
parceiras neste seu programa. De março 
a junho, o clube fez distribuição mensal 
de 65 cabazes alimentares, com produtos 
frescos e essenciais fornecidos pelo Re-
cheio Cash&Carry, junto da Cruz Verme-
lha (delegação da Figueira), do Centro Pa-
roquial de S. Martinho /Grupo da Acção 
Sócio-Caritativa de Tavarede, do Centro 
de Apoio aos Sem Abrigo – CASA (dele-
gação da Figueira), e do Grupo Instrução 
e Sport – GIS, IPSSs que, no quadro desta 
parceria com o clube de serviço, distribuí-
ram por famílias mais vulneráveis.

  Este projeto somou um montante global 
de €7 800.

}		Numa ação de solidariedade para com o 
Rotary Club do Mindelo, lha de S.Vicente, 
Cabo-Verde, a campanha “Criar Sorrisos 
em Mindelo”, organizada pelo Rotary 
Club de Sines e à qual se associaram o 
Rotary Club de Albufeira e o Rotary 
Club de Mafra, angariou material escolar,  
vestuário e brinquedos.

}		O Rotary Club de Lisboa Internacional 
(17) mostrou, pelo 4.º ano consecutivo, o 

te mais de três décadas na empresa Val-
pi Bus S.A., com sede em Penafiel.

15

16

17
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seu apoio à CAPITI, associação que cuida 
de crianças com doenças neurológicas. 
Entregou, a 9 de junho, um cheque de seis 
mil euros ao presidente da CAPITI, verba 
angariada pelo Torneio de Golfe realiza-
do pelo clube.

18

20

19

AMBIENTE

}		 Rotary Club de Aveiro (18), Rotaract 
Club de Aveiro e os Escuteiros Marí-
timos de S. Jacinto uniram esforços e 
promoveram uma ação de limpeza de 
lixo marítimo na praia de São Jacinto. Os 
mais de 30 voluntários, entre crianças, 
jovens e adultos recolheram cerca de 
250 kg de lixo.

}		No passado dia 5 de junho, Dia Mundial 
do Ambiente, o Rotary Club de Águeda 
(19) participou numa ação de sensibili-
zação ambiental sobre espécies invaso-
ras na Redonda, promovida em parceria 
com a Câmara Municipal de Águeda, no 
âmbito do programa Life. Esta iniciativa 
realizou-se numa das margens do par-
que da Redonda onde o Rotary Club de 
Águeda tinha plantado 103 árvores, em 
2008.

}		No dia 22 de maio, o Rotary Club de 
Lisboa-Belém (20) e o Rotaract Club 
de Lisboa-Belém realizaram uma cami-
nhada no Parque Florestal de Monsan-
to, durante o qual se recolheram vários 
sacos com lixo que foram encontrando.

  No dia seguinte, o clube entregou um  
grande lote de roupas, brinquedos, livros 
e outros equipamentos ao Centro Social 
da Trafaria. Esta doação foi possível gra-
ças ao trabalho de arrecadação realizado 
pelo comité social do clube
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AMBIENTE

}		 Rotary Club de Aveiro (18), Rotaract 
Club de Aveiro e os Escuteiros Marí-
timos de S. Jacinto uniram esforços e 
promoveram uma ação de limpeza de 
lixo marítimo na praia de São Jacinto. Os 
mais de 30 voluntários, entre crianças, 
jovens e adultos recolheram cerca de 
250 kg de lixo.

}		No passado dia 5 de junho, Dia Mundial 
do Ambiente, o Rotary Club de Águeda 
(19) participou numa ação de sensibili-
zação ambiental sobre espécies invaso-
ras na Redonda, promovida em parceria 
com a Câmara Municipal de Águeda, no 
âmbito do programa Life. Esta iniciativa 
realizou-se numa das margens do par-
que da Redonda onde o Rotary Club de 
Águeda tinha plantado 103 árvores, em 
2008.

}		No dia 22 de maio, o Rotary Club de 
Lisboa-Belém (20) e o Rotaract Club 
de Lisboa-Belém realizaram uma cami-
nhada no Parque Florestal de Monsan-
to, durante o qual se recolheram vários 
sacos com lixo que foram encontrando.

O Distrito 1960 realizou a Sessão de 
Preparação de Líderes

Como já manda a tradição a Assembleia de Preparação de 
Líderes realizou-se, nos meses de maio e junho, num conjun-
to de 11 sessões. Ao longo de quatro semanas, procuraram 
proporcionar a instrução e formação Rotária, preparando os 
associados dos clubes para os cargos que irão desempenhar 
no ano Rotário entrante. 

A assembleia, de modo a chegar a todos, realizou-se por via 
Zoom sem sobreposições, dando a oportunidade a todos os 
Rotaractistas de participarem nas sessões de formação cor-
respondentes e noutras cuja curiosidade falasse mais alto. A 
assembleia contou com Rotaractistas de ambos os Distritos 
Rotários portugueses, com um total de 80 participantes, con-
tando de igual forma com um convidado especial do Rotaract 
Clube de Curitiba Norte. 

“+Desporto”, do Rotaract Club do Porto 
vence o Impact

OProjeto “+DesPorto”, do Rotaract Club do Porto, venceu a 
primeira edição do Impact, iniciativa levada a cabo pela Aca-
demia Paul Harris, do Distrito 1970. O projeto visa promover 
a participação em atividades físicas desportivas estruturadas 
e regulares, junto de adolescentes (dos 10 aos17 anos) por-
tugueses em situação de carência socioeconómica, ou seja, 
adolescentes cujos agregados familiares não possuem recur-
sos financeiros suficientes para suportar os custos inerentes 
à prática regular de atividade física desportiva. Pela voz de Rui 
Pedroto, CEO da Fundação Manuel António da Mota, ficou já 
garantido o apoio para a segunda edição.
As sete equipas em concurso, compostas por jovens a partir 
dos 14 anos, tentaram convencer o júri – o Governador do 
Distrito 1970, Sérgio Almeida; Rui Pedroto, CEO da Funda-
ção Manuel António da Mota; Paulo Dinis, Diretor Executivo 
da Fundação AEP; e João Pinto, Vice-Presidente da Univer-
sidade Católica Portuguesa – Porto – com os projetos que 
visavam promover a inovação social e ambiental, através de 
iniciativas que proponham abordagens alternativas e inova-
doras para responder a problemas sociais, comunitários e do 
planeta. Apesar de só um ter vencido, alguns projetos vão ser 
postos em prática, demonstrando a enorme vocação dos jo-
vens de Interact e Rotaract.

Novas
Gerações
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Vila de Óbidos ganhou Sala Snoezelen 
com projeto conjunto de dois clubes Rotários

Com a presença do presidente da Câmara Municipal de Óbi-
dos, Humberto Marques, e da respetiva vereadora da Cultura 
e Ação Social, Margarida Reis, foi inaugurada, no Complexo 
Desportivo daquela vila medieval, no dia 7 de maio 2021, uma 
Sala de Snoezelen, que integra o Centro Terapêutico e de Re-
cuperação.
A “Sala de Estimulação Multissensorial” está integrada no 
Espaço F (Felicidade), no Complexo Desportivo Municipal 
Obidense e é composta por três polos: a “Sala de Snoezelen”, 
localizada no Pavilhão Municipal e o “Minigolfe Inclusivo”, no 
Parque de Jogos exterior (ambos da responsabilidade deste 
Projeto Subsídio Global); e o terceiro polo, a “Sala das Artes”, 
implantada no anexo Estádio Municipal (concretização da 
responsabilidade daquela autarquia). Está previsto que entre 
50 a 99 crianças e jovens, portadores de deficiência motora 
e mental, possam usufruir da terapia de estimulação multis-
sensorial, assim como idosos com problemas de mobilidade, 
senilidade e Parkinson, do mini-golf. O acompanhamento des-
tas pessoas será feito por técnicos credenciados da Câmara 
Municipal de Óbidos e do Agrupamento de Escolas Josefa de 
Óbidos, que têm a formação para a utilização destes equipa-
mentos.

O Projeto do Rotary Club do Bombarral e 

do Rotary Club da Moita começou a ser 

idealizado no ano Rotário de 2017-18 e 

foi inaugurado no início de maio passado. 

Esta valência prevê apoio a quase uma 

centena de crianças e jovens portadores de 

deficiência motora e mental.

Em cumprimento das restrições em vigor, ainda foi possível 
acompanharem a cerimónia, os presidentes do Rotary Club 
do Bombarral e do Rotary Club da Moita, os Past-Governado-
res Afonso Malho e Mara Duarte, para além do Governador 
do Distrito 1960 no ano Rotário de 2020-21, Roberto Car-
valho. 
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Este “Projeto de Subsídio Global”, idealizado precisamen-
te em Óbidos, durante a Conferência Distrital do mandato 
2017-18, foi apresentado à Subcomissão de Subsídios da Co-
missão The Rotary Foundation do Distrito 1960 no ano Rotário 
transato, pelo Rotary Clube do Bombarral e o Rotary Clube 
da Moita. O projeto contemplou, pela primeira vez no Distrito 
1960, um município, a Câmara Municipal de Óbidos, a dar o 
seu apoio financeiro. Também os Distritos espanhóis 2202 e 
2023 e o Distrito 1960 deram o seu contributo pecuniário, 
num projeto com valor global de cerca de 40 mil euros. 
Para a concretização deste projeto, o papel de alguns com-
panheiros foi determinante, dos quais se destacam  a compa-
nheira Mafalda Conceição e Silva (coordenadora do projeto), 
Afonso Malho (Past-Governador, 2017-18), Mara Duarte 
(Past-Governadora, 2019-20) e Adélia Franca (tesoureira do 
Rotary Club do Bombarral). 
A experiência anterior do Rotary Clube do Bombarral, num 
projeto idêntico de uma Sala de Snoezelen no concelho do 
Bombarral, foi importante para replicar a experiência, desta 
feita em Óbidos. 
O esforço humano dos envolvidos foi crucial para que o nas-
cimento deste projeto se tornasse possível. Um exemplo de 
sucesso, em que o levantamento das necessidades da comuni-
dade possibilitou uma parceria entre o Movimento Rotário e 
uma autarquia, garantindo a sustentabilidade do projeto.

Agosto 
Mês do Desenvolvimento do Quadro Associati-
vo e de Novos Clubes

Setembro
Mês da Educação Básica e Alfabetização

Outubro
Mês do Desenvolvimento Económico Comuni-
tário
24 de outubro – Dia Mundial de Combate à Pó-
lio

Novembro 
Mês dedicado à The Rotary Foundation

Dezembro 
Mês da Prevenção e Tratamento de Doenças

Janeiro 
Mês dos Serviços Profissionais

Fevereiro 
Mês da Consolidação da Paz e Prevenção de 
Conflitos
23 de fevereiro — Aniversário do Rotary

Março
Mês da Água, Saneamento e Higiene

Abril 
Mês da Saúde Materno-Infantil

Maio 
Mês dos Serviços à Juventude

Junho 
Mês dos Grupos de Companheirismo

Temas mensais 
de Rotary
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Ciência 
  e Cultura

Os nossos parceiros

Após uma ausência de mais de um ano para obras de recuperação e ma-

nutenção, o Museu Nacional de Soares dos Reis reabriu ao público no 

dia 15 de maio, data em que se comemora a Noite Europeia dos Museus.

As obras incluíram a requalificação das salas de exposição, tendo estas 

sido reforçadas com novo equipamento, e a realização de exposições 

temporárias.

No seu regresso, o Museu apresenta ao público três novas exposições: 

“A Índia em Portugal – um tempo de confluências artísticas”, “José Régio 

[Re]Visitações à Torre de Marfim” e “Depositorium… 1”, com o programa 

dos próximos meses a incidir em exposições temporárias.

O museu pode ser visitado de terça-feira a domingo, das 10h às 18h.

Se visitar este espaço, não deixe de referir que é Rotário, usufruindo do 

desconto (20%) da nossa parceria.

O Rotary Club de Faro apresentou, no 
final do mês de maio, nos claustros do 
Museu Municipal de Faro, o livro de 
Fernando Fitas “Olhar o assombro no 
êxtase da luz”, que venceu a 2.ª edição do 
Prémio de Poesia Tito Olívio, criado por 
este clube Rotário. 
Este prémio tem como principais ob-
jetivos incentivar a produção literária 
de poesia, contribuindo para a defesa e 
enriquecimento da língua portuguesa e 
também para homenagear o poeta e es-
critor Tito Olívio, que vive na cidade há 

mais de 50 anos e é o mais antigo Rotá-
rio da região do Algarve.
O livro contou com o trabalho de gra-
fismo da Arandis Editora, cuja ação tem 
sido de inestimável contributo à cultura 
no Algarve. Na sessão de apresentação 
estiveram, para além de elementos do 
clube, o autor do livro e representantes 
da editora, o responsável pelo Museu 
Municipal de Faro, a Diretora Regional 
de Cultura do Algarve, Adriana Noguei-
ra, e o presidente da União das Fregue-
sias de Faro, Jardim de Sousa.

“Olhar o assombro no êxtase da luz”, venceu 
prémio do Rotary Club de Faro

Museu Nacional de Soares dos Reis
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Rotary assumiu, em 2020, o ambiente como nova área de en-
foque. Na verdade, foi apenas a oficialização de uma preocu-
pação que há muito está presente no dia-a-dia dos Rotários. 
Exemplo disso é a história do Projeto Utopia, desenvolvido, a 
título empresarial, pelo companheiro Moisés Campos, do Ro-
tary Club de Póvoa de Lanhoso.

Preservação ambiental: 
uma Utopia possível

R E P O R T A G E M

O Projeto Utopia obrigou à deslocalização de uma empresa, mas criou um novo conceito de trabalho e de 
construção, aumentando a qualidade de vida dos funcionários da Plako e a consciência ambiental de todos. 

75 mil rolhas de cortiça, 2200 pneus e 11 mil latas de refrigerantes ganharam nova vida.

por Cláudia Oliveira

Utopia é o conceito de empresa – toda a área exterior e edi-
ficação – com base na reutilização de materiais. No edifício, 
na freguesia de Águas Santas e Moure, foram usados 2200 
pneus e mais de 11 mil latas de refrigerantes (para as paredes, 
depois revestidas de cortiça), placas com materiais de carros 
em abate e 75 mil rolhas de cortiça no telhado, para drenagem 
da água da chuva. Não há um único tijolo!
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Em 2011, a empresa de Moisés Campos, a Plako (de software 

na área das novas tecnologias de informação e comunicação), 

estava sediada no centro da cidade de Braga. Nos meses mais 

quentes do ano, Moisés percebeu que não podia abrir as ja-

nelas do edifício para refrigerar o espaço, porque o ruído e o 

odor do trânsito condicionavam o trabalho. A solução era ligar 

o ar condicionado. Deu-se conta de que esta era uma solução 

ineficiente e com uma pegada ecológica pesada. Começou a 

idealizar um projeto que passou pela construção, com mate-

riais reutilizados, de raiz da empresa, deslocalizando-a, num 

processo que, assume Moisés, “nunca estará completamente 

concluído. Vamos sempre incluindo novas coisas”.
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A ideia inovadora levou tempo até encontrar os parceiros cer-
tos. Foi evoluindo (desde uma construção em madeira até aos 
pneus…) e a construção demorou mais tempo do que aquele 
que é exigido nas edificações tradicionais: três a quatro anos. 
“É preciso ter otimismo e resiliência. O processo de licencia-
mento demorou dois anos. Encontrámos um construtor que 
aceitou o desafio. Era a única empresa do país a fazer este 
género de construção”, explica. Encher cada pneu com terra 
– chegando a pesar 100 quilos – e empilhá-lo, no processo 
da construção da parede demora cerca de 15 minutos. Muito 
mais do que empilhar tijolos.
Encontrado o construtor, o companheiro Moisés precisou 
de encontrar os materiais aos quais pretendia dar nova vida. 
Para isso, envolveu a comunidade local de Póvoa de Lanhoso, 
convidando-a a doar latas de refrigerantes e rolhas de cortiça. 
O envolvimento foi tal que até os elementos de decoração in-
terior, como os candeeiros, por exemplo, foram desenvolvidos 
por IPSSs locais, promovendo a inclusão.
O edifício foi assente em pilares, sem tocar no chão, para “o 
ar passar por baixo e ajudar na eficiência energética e evitar 
humidade. O ar condicionado foi “trocado” pelas árvores de 
folha caduca na área exterior ao edifício, onde também existe 

“Foram usados 2200 pneus e 

mais de 11 mil latas de refrigeran-

tes (para as paredes, depois reves-

tidas de cortiça), placas com ma-

teriais de carros em abate e 75 mil 

rolhas de cortiça no telhado, para 

drenagem da água da chuva

”

“Não somos uma Google! Ti-
vemos de recorrer a crédito 
para  desenvolver este proje-
to, mas, se nós conseguimos, 
qualquer um consegue fazer 
algo pelo ambiente” – Moisés 

Campos, companheiro do Rotary Club da 

Póvoa de Lanhoso

uma charca que apoia à rega da exploração agrícola entretan-
to criada. 
A consciência ambiental deu também qualidade de vida aos 
10 funcionários da empresa. “Temos um espaço de trabalho 
que não é só de trabalho, há possibilidade de caminhadas, pas-
seios de bicicleta… A maior parte dos funcionário moravam 
a norte da cidade de Braga e a empresa estava na ponta sul. 
Demoram praticamente o mesmo tempo a chegar à Póvoa de 
Lanhoso e constatamos que fazemos o movimento pendular 
contrário à maioria das pessoas que se desloca para Braga, 
tendo a estrada livre para nós.”
O projeto implicou investimento de pesquisa, tempo e recursos 
económicos. “Não somos uma Google! Tivemos de recorrer ao 
crédito para desenvolver este projeto, mas, se nós consegui-
mos, qualquer um consegue fazer algo pelo ambiente”, incita.
Moisés Campos, onde recebe visitas de alunos de várias es-
colas que, “ficam admirados e curiosos sobre os materiais uti-
lizados”.
O que está o seu clube a desenvolver nesta área de enfoque? 
Os projetos que abracem esta temática podem agora ser sub-
metidos a candidatura a subsídios globais (a partir de 1 de ju-
lho).
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Nicarágua
Na cidade de Chinandega, as crian-
ças provenientes de famílias ca-
renciadas rebuscam nas lixei-
ras em busca de artigos para 
revender. Frank Huezo, agora 
membro do Rotary Club de 
Kingwood, Texas, alertou o seu 
antigo clube, o Rotary Club de 
Lake Houston Area, ao trabalho 

de uma organização sem fins 
lucrativos local chamada 

Fundación Chinande-
ga 2001, que ajuda as 
crianças. Os membros 
do Rotary ajudaram a 

construir uma escola de 
comércio, que capacita os 

estudantes com competên-

cias práticas como o trabalho em madeira, 
metalurgia, soldadura, fotografia digital e 
costura. O financiamento, através de uma 
rede extensa de membros do Rotary, no 
Texas e noutros locais, também apoiou um 
hospital, um abrigo para mulheres grávidas, 
e uma casa-escola que ajuda as crianças ce-
gas na transição para as escolas regulares.

Estados Unidos da América

Após centenas de Rotary Clubes, nas zonas 

33 e 34, terem fornecido milhões de refei-

ções a cidadãos com necessidades, durante 

o ano inaugural da sua iniciativa “Feed 10 

Million” (Alimentar 10 milhões), em 2019-

20, o Distrito 6910, no norte da Geórgia, 

está a distribuir uma grande quantidade de 

alimentos, no segundo ano da campanha 

alimentar. Até finais de abril, o Distrito ti-

nha fornecido mais de dois milhões de re-

feições. O Distrito 6910 trabalhou em par-

ceria com o programa “Farmers to Families 

Food Box” do Departamento de Agricultura 

dos EUA, concebido para fazer face ao des-

perdício de produtos deixados a apodrecer 

nos campos como resultado da crise da 

covid-19, diz Randy Redner, ex-presiden-

te do Rotary Club de Duluth, Geórgia. “A 

comida é paga 

pelo Governo. 

Fornecemos a 

organização, os 

voluntários e a 

interação na co-

munidade local 

para garantir que será entregue às pessoas 

que dela necessitam”.

NICARÁGUA
RUANDA

   por Brad Webber

Projetos Rotários pelo Mundo

ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA         

Estima-se que 90 mil nicaraguaios tenham sido 
acrescentados aos relatórios de pobreza, em 2020

10% dos agregados familiares dos EUA têm necessidades alimentares

JORDÂNIA

LITUÂNIA
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O orçamento da educação no Ruanda 
representou 3% do PIB, em 2018

Na Jordânia há, atualmente, 21 clubes  de Rotary e Rotaract 

Lituânia
Como forma de levantar os ânimos dos 
profissionais de saúde que respondem à 
pandemia, os membros do Rotary Club de 
Vilnius sv. Kristoforo presenteou o pessoal 
do Hospital Clínico de Vilnius City com 
pastelaria “para os fazer sentir apreciados 
e, esperemos, fazê-los sorrir um pouco 
mais vezes”, diz Giedrius Sulnius, membro 
do clube. Ao longo de dez sextas-feiras, 

que terminaram em finais de março, o clu-
be encomendou 600 pastéis, a um custo 
de 680 euros, a uma pastelaria local. “Não 
podemos visitar os médicos, mas podemos 
ajudá-los a sentirem-se apreciados”, diz 
Sulnius, referindo que docantar o projeto 
“Sorrisos para Médicos” provou ser um 
desafio. “Assim que tentámos tirar uma fo-
tografia, os pastéis já tinham desaparecido”.

Ruanda
O Rotaract Club de Kie dedica-se a ajudar 

crianças em idade escolar. O clube, que 

angariou dinheiro para a unidade ruan-

desa de SOS Children’s Villages, através 

da venda de camisolas e de um passeio de 

beneficência, ouviu falar de alunos cujas fa-

mílias estavam a ter dificuldades em cobrir 

as despesas da escola pública; embora a 

educação no Ruanda seja tendencialmente 

gratuita, os custos ainda se somam. O clube 

doou livros, canetas, um conjunto de ma-

temática e uma mochila para cada um dos 

15 alunos da Escola GS Gahanga I, cobriu 

o custo de propinas e uniformes escolares, 

diz Musa Kacheche, presidente do clube. O 

clube também faz projetos mais pequenos, 

tais como limpeza de ruas e instalações sa-

nitárias para a terceira idade.

Jordânia

O Rotary Club de Amman Jordan River 
está a fazer música. Rana Rizkallah, mem-
bro do clube e maestro da Orquestra Ju-
venil do Conservatório Nacional de Mú-
sica, reuniu músicos talentosos para uma 
orquestra patrocinada pelo Rotary. Para 
músicos que não leem pautas mas podem 
tocar de ouvido, a orquestra oferece au-
las especiais de leitura musical, referindo 
Rizkallah que podem abrir oportunidades 
de carreira.  Por enquanto, todos os mem-

bros são Rotaractistas, mas Rizkallah es-
pera abrir a orquestra a não-membros no 
futuro. Os ensaios, socialmente distantes, 
começaram no início de 2021. Com o seu 
repertório de peças tanto ocidentais como 
árabes, “os objetivos da orquestra incluem 
oferecer entretenimento interno para to-
dos os eventos e atividades que organizá-
mos, para poupar o custo de obter entrete-
nimento externo”, diz Rizkallah.
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Testemunho

6, 7 e 8 de maio de 2011. O Rotary Club de Alcobaça volta-
va a organizar a Conferência do Distrito 1960, depois de 
uma primeira experiência realizada nos dias 3,4 e 5 de maio 
de 1963, mais precisamente a “XVII Conferência do Distrito 
176”. Qualquer delas (muito) bem sucedida.
Se na primeira realização era Governador o companheiro Má-
rio da Anunciação Gomes, do Rotary Clube de Lisboa, já na se-
gunda o Governador era o Companheiro Joaquim Esperança, 
do Rotary Clube deLisboa-Norte.

E a razão de ser deste meu 
“Testemunho” é apenas a de 
dizer que, se hoje existe nes-
ta terra de cister o monu-
mento dedicado ao Rotary 
mais imponente do país (as-
sim tem sido considerado), 
é justo que se diga que tal 
facto se ficou a dever, essen-
cialmente, à generosidade 
do companheiro Joaquim 
Esperança!
Soube do seu falecimento 

ocorrido no pretérito dia 6 de abril, através da notícia “In me-
moriam”, publicada pela nossa revista “Portugal Rotário”, de 
maio, razão pela qual quero aqui deixar expresso, como um 
saudoso adeus, o meu tardio, mas eterno, reconhecimento, 
em honra e veneração da sua memória.
Aos seus familiares e aos companheiros do Rotary Clube de 
Lisboa-Norte, apresento os meus sinceros pêsames, lamen-
tando o desaparecimento de um homem com um coração 
magnânimo e uma alma de elevada vernaculidade.

Palavra aos 
Companheiros
José Manuel Patrício 
Lemos da Silva
Rotary Club de Alcobaça

Como membros da família do Rotary, somos pessoas de pro-
pósitos, pessoas de influência e pessoas de ação. Todos os 
anos, as comissões que apoiam o Rotary e The Rotary Foun-
dation concentram-se em pôr em ação as prioridades estraté-
gicas do Rotary, desafiando-nos a aumentar o nosso impacto, 
expandir o nosso alcance, aumentar o envolvimento dos parti-
cipantes e aumentar a nossa capacidade de adaptação.
Gostaria de contribuir para o sucesso do Rotary? 
As seguintes comissões estão à procura de Rotários e Rota-
ractistas qualificados para servirem como membros e apli-
carem as suas capacidades de liderança na alavancagem da 
nossa Organização. Embora o número de vagas seja limitado, 
elas oferecem-lhe uma oportunidade de partilhar os seus co-
nhecimentos profissionais e ajudam a assegurar perspetivas 
diversas dentro de cada comissão.

Todos os comités comunicam por correio eletrónico e em 
plataformas virtuais e alguns envolvem, pelo menos, uma reu-
nião presencial obrigatória por ano. Os membros, tanto do 
Rotary como do Rotaract, são especialmente encorajados a 
candidatarem-se.
Para ser elegível como membro da comissão, ou para reco-
mendar alguém para uma nomeação, visite on.rotary.org/
application2021. Os candidatos devem estar registados em 
My Rotary em rotary.org/myrotary e devem certificar-se de 
que o seu perfil em My Rotary inclui informações de contac-
to atuais. As candidaturas devem ser apresentadas até 15 de 
agosto para nomeações a partir de 1 de julho de 2022. 
Pode conhecer quais as comissões e requisitos da função no 
site da nossa revista, em www.portugalrotario.pt.

Candidate-se!
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A nossa visão para um mundo melhor

The Rotary Foundation
Mensagem do chair 

      John Germ

Ilustração de Viktor Miller Gausa

Julho é o mês mais frenético no Rotary, uma época de novos 

começos e ânimos renovados. Para muitos, é uma oportuni-

dade para assumirem novos papéis de liderança. Os Rotários 

estão otimistas, pensando no bem que podemos fazer pela 

humanidade nos próximos 12 meses.  

Ao escrever esta mensagem, lembro-me de uma citação fre-

quentemente atribuída a Helen Keller, uma conhecida ativis-

ta americana pelas causas das pessoas com deficiência: “A 

única coisa pior do que ser cego é poder ver sem ter visão”.

Quão profunda a mensagem de uma mulher cega que nos 

ensinou uma lição tão poderosa sobre a diferença entre ver 

e ter visão. De facto, uma coisa é ver o mundo tal como ele 

é, mas outra coisa é imaginá-lo tal como ele poderia ser. The 
Rotary Foundation tem tudo a ver com visionar possibilidades 

e fazê-las acontecer. 

Ao iniciarmos este ano Rotário, pergunto: qual é a sua visão 

para os próximos 12 meses? Poderia uma comunidade ou 

região que conhece beneficiar de uma subvenção da Funda-

ção? Provavelmente poderia, e, ao ler estas palavras, muitas 

pessoas nessa comunidade estão à espera da nossa ajuda e 

liderança.

Ainda estamos a recuperar dos desafios de servir o mundo 

durante a covid-19, mas não podemos deixar que isso ou 

qualquer outra coisa nos impeça. Muitas necessidades edu-

cacionais e de cuidados de saúde foram exacerbadas pela 

pandemia. O mundo precisa de nós. 

A partir de 1 de julho, pode solicitar subsídios a The Rotary 
Foundation para apoiar a nova área de enfoque do Rotary: o 

ambiente. Julho traz também mudanças, tais como a rees-

truturação financeira do Fundo Mundial, que têm sido im-

plementadas com vista à sustentabilidade. Estamos apenas a 

começar um ano em que continuaremos os nossos primeiros 

Programas de Subsídios à Escala na Zâmbia, procuraremos 

um lar para o nosso próximo Centro Rotary pela Paz, e pla-

nearemos e implementaremos subsídios distritais e globais 

que terão um impacto positivo para as gerações vindouras.

Parafraseando o antigo filósofo chinês Laozi, hoje iniciamos 

a viagem de mil milhas dando o nosso primeiro passo. Vamos 

caminhar juntos, olhando para a frente, não para o passado. 

Os Rotários adoram um bom desafio, por isso aqui está um 

para todos nós: vamos desafiar-nos a pensar maior este ano 

e ampliar a nossa visão do que podemos e vamos fazer. 

Faça da Fundação uma parte da sua visão para um mundo 

melhor, e verá o mundo, e a si próprio, mudar.
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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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E, claro, Houston é a casa do Centro Espacial Lyndon B. John-
son da NASA, que tem sido um dos centros de voo espacial 
do país há mais de 50 anos. Lar do corpo de astronautas dos 
EUA, continua a fomentar a investigação espacial inovadora. 
Enquanto estiver em Houston, arranje tempo para visitar 
o Centro Espacial Houston, o centro de visitantes oficial da 
NASA, que oferece uma variedade de exposições e programas 
educativos sobre a exploração espacial. 
Quer esteja a olhar para as estrelas ou a fazer ligações com 
membros do Rotary de todo o mundo, a Convenção de 2022 
é uma oportunidade para descobrir novos horizontes. 

Saiba mais e inscreva-se em con-
vention.rotary.org.

Houston intitula-se “a cidade sem limites” e, quando partici-
par na Convenção Internacional do Rotary de 2022, de 4 a 8 
de junho, verá o que isso significa. É uma cidade de grandes 
números: Houston cobre mais de 1 554 km2 e com 2,3 mi-
lhões de habitantes, é a quarta maior cidade dos Estados Uni-
dos da América. Os sete milhões de habitantes da área metro-
politana falam pelo menos 145 línguas; Houston é, por alguns 
critérios, a metrópole mais diversificada do país.
A cidade contém mais de 300 parques, com cerca de 16 187 
hectares de parques e espaços verdes. É um polo de em-
preendedorismo; mais de 250 empresas de software e de tec-
nologia digital em fase inicial têm o Centro de Houston como 
sua casa. É também um centro de investigação biomédica: o 
Centro Médico Texas é um dos maiores campus hospitalares 
do mundo, empregando mais de 100 mil pessoas. 

Que comece 
 a contagem 
  decrescente!

Convenção de 2022

P
U

B
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O que são as CIPs?
Um programa de Rotary que assume o compromisso global na promoção da Paz e da Compreensão Mundial através 

da realização de projetos e de atividades junto da comunidade internacional.

Relações
Interpaíses

Promovido pelas Coordenações Nacionais das Comissão In-
terPaíses (CIPs) de Portugal e Espanha e pelos Presidentes 
das CIPs Portugal e Espanha, realizou-se virtualmente, no dia 
25 de maio, a primeira reunião de clubes geminados de ambos 
os países.
Depois do convite enviado a todos os clubes com geminação 
de Portugal e de Espanha, participaram companheiros de 23 
clubes: Arouca, Aveiro, Barcelona, Caldas das Taipas, Cascais-
-Estoril, Denia, Lisboa-Belém, Lisboa-Estrela, Lisboa-Lumiar, 
Logronho, Madrid, Madrid Puerta del Hierro, Maspalomas, 
Parede-Carcavelos, Paredes, Ponta Delgada, Pontevedra, 
Portela, Porto, Porto-Oeste, Pozuelo D’Alarcon, Sintra e Vigo. 
Participaram ainda Companheiros do Rotary Club João Pes-
soa Norte, do Brasil.
Do programa destacam-se as importantes intervenções do 
Diretor Indicado 2021-2023, Julio Silva-Santisteban Ojeda, 
do Rotary Club El Rímac, no Peru, e do companheiro Roberto 
Carvalho, Governador do Distrito 1960. Destaca-se, igual-
mente, a intervenção gravada do Governador do Distrito 
1970, companheiro Sérgio Almeida. Todos, deixaram-nos de-
safios muito importantes no sentido de reforçar as gemina-
ções entre os clubes de ambos os países.
Não podemos deixar de registar as palavras encorajadoras 
dos coordenadores Cecília Sequeira e Paco Chapa e dos pre-
sidentes Valdemar Gonçalves e Rafael Llano. Apesar da obri-
gatoriedade de confinamento e com fronteiras encerradas, os 
companheiros foram capazes de estar juntos e de continuar a 
trabalhar juntos.

O próximo Encontro Ibérico será realizado, presencialmente, 
em Lisboa em data a anunciar.

CIP Portugal/Espanha 
Geminação de Clubes

No dia 24 de maio de 2021, 
em reunião conjunta dos Ro-
tary Clubes de Porto Oeste e 
de Pozuelo de Alarcon, foi ce-
lebrada a Geminação entre os 
clubes. 

A reunião foi orientada pelos 
Presidentes, Valdemar Gon-
çalves, do Rotary Club do Por-
to Oeste, e Ignacio Santamarta 
González, do Rotary Club de 
Pozuelo de Alarcon.
Estiveram presentes o Governador do Distrito 1970, Sérgio 
Almeida, e a coordenadora nacional das CIPs, de Portugal, 
Cecilia Sequeira, para além de diversos companheiros Rotá-
rios de Portugal e Espanha.
Esta geminação concretizou o pacto de amizade entre os clu-
bes celebrado em algumas visitas presenciais ao Rotary Club 
de  Pozuelo de Alarcon.

Reunião Informal de Clubes Geminados 
- CIP Portugal/Espanha
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Perfil de Shekhar

Ao longo dos anos, habituei-me a ver Shekhar Mehta quando 

ele vinha ao One Rotary Center em Evanston, Illinois, para reu-

niões do Conselho de Administração. Conheci-o formalmen-

te durante um dos dias de reuniões com vários membros do 

pessoal em que cada novo presidente do Rotary participa. Du-

rante a sessão a que assisti, ele foi a pessoa mais relaxada da 

sala, apesar de ser o único a sofrer de jet lag. Ele estava alerta, 

paciente e fez perguntas perspicazes – o que não é surpreen-

dente para alguém tão bem sucedido como ele na sua vida 

profissional e filantrópica. Continuei a pensar que ele estava 

a avaliar cada um de nós para ver como podíamos ser recru-

tados para o ajudar a realizar os seus sonhos para o Rotary.

Tive a sorte de ter conhecido Shekhar pessoalmente quando 

nos pudemos encontrar. Estamos agora no segundo ano da 

pandemia global da covid-19 e, enquanto escrevo isto, a Índia 

está nas profundezas de um surto trágico. O Rotary teve de 

fazer ajustamentos, mas a atividade do Rotary continua.

Num ano normal, um dos editores da Rotary teria viajado para 

Calcutá, onde Shekhar vive com a sua esposa, Rashi. Teríamos 

passado algum tempo com ele, com os seus familiares e com 

os seus amigos e companheiros Rotários, contando como 

a sua educação e a sua vida adulta na Índia moldaram a sua 

perspetiva sobre a vida e sobre o Rotary. Este ano, é claro, nin-

guém pôde viajar – pelo contrário –, pedimos às pessoas que 

melhor conhecem Shekhar que nos falassem dele com as suas 

próprias palavras. 

Por John Rezek
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Nas páginas seguintes, membros da famí-
lia de Shekhar, alguns dos seus amigos 

mais antigos, o seu assistente pessoal e o seu 
assistente presidencial partilham anedotas e 
falam sobre o homem que conhecem, a fim de 
ajudar os membros do Rotary em todo o lado 
a sentirem que também o conhecem. Muitos 
de vós irão, naturalmente, conhecê-lo – vir-
tualmente, se não pessoalmente – ao longo 
do próximo ano.
Shekhar Mehta, membro do Rotary Club de 
Calcutá-Mahanagar, é Rotário desde 1984. 
Formou-se como contabilista e fundou uma 
empresa de promoção imobiliária, Skyline 
Group, à qual também preside. Mas o seu tí-
tulo profissional conta apenas uma pequena 
parte da história de quem ele é. É também di-
retor do braço indiano da Operação Eyesight 
Universal, uma organização sem fins lucrati-
vos sediada no Canadá, centrada na preven-
ção da cegueira evitável. Ajudou a estabele-
cer mais de 15 hospitais oftalmológicos, em 
vários estados indianos, que juntos realizam 
cerca de 50 mil cirurgias por ano. E começou 
o Salvar Corações Pequenos, um projeto que 
proporcionou mais de 2 500 cirurgias cardía-
cas a crianças da Índia, Paquistão, Bangla-
desh, Nepal e alguns países africanos, e que, 
desde então, se tornou um programa de âm-
bito indiano.
Como se pode ler nestas páginas, ele também 
tem estado ativamente envolvido no traba-
lho de ajudas em casos de catástrofe. Entre 
outros empreendimentos, ajudou a construir 
500 casas nas Ilhas Andaman e Nicobar após 
o tsunami de 2004, no Oceano Índico. 
Na Assembleia Internacional deste ano, 
Shekhar falou sobre como ele e alguns com-
panheiros Rotários decidiram iniciar uma 
versão local da ShelterBox, uma organização 
fundada por Rotários e sediada no Reino Uni-
do. “Demos-lhe o nome de Shelter Kit e co-
locámos 52 itens de necessidade diária num 
grande baú”, disse ele aos novos Governa-
dores de Distrito. “Nos últimos 15 anos, em 
cada grande catástrofe na Índia, os Rotários 
indianos voluntariaram-se para levar os Shel-
ter Kits a áreas atingidas por catástrofes”. O 
programa já serviu cerca de 75 mil pessoas. 
Shekhar também apresentou no Conselho de 
Curadores a ShelterBox. 
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E é também o arquiteto do programa TEACH, que visa nada 
menos do que acabar com o analfabetismo na Índia (lerá mais 
sobre este ambicioso programa num número futuro).  
Embora Shekhar seja hábil nas artes empresariais, ele prefere 
dedicar-se às suas outras fluências. Disse-me que, depois de 
tanto estudar e ler durante a sua carreira, favorece agora a 
aprendizagem falando com as pessoas. E acrescentou: “odeio 
a contabilidade”. Tudo segue a sua crença de que faríamos 
bem em pensar com os nossos corações tanto como com as 
nossas mentes. 

n Ravi Vadlamani n

Rotary Club de Guntur, Índia
Governador do Distrito 3150, 2001-02

Quando conheci Shekhar, há quase 20 anos, ele estava ocu-
pado a preparar um stand na Convenção Internacional de Ro-
tary. O seu entusiasmo e energia ao mostrar os projetos do 
seu clube eram contagiantes. Eu próprio, sendo igualmente 
um homem de projetos, fui inspirado pelo trabalho exposto 
no stand. Aquele encontro casual transformou-se numa forte 
amizade. 
Shekhar é um líder visionário. Ele vê sempre coisas que os 
outros não vêem. Previu uma forma de erradicar o analfabe-
tismo na Índia até 2025 e concebeu o programa TEACH (que 
representa o apoio ao Professor, e-learning, alfabetização de 
adultos, desenvolvimento infantil, Escola Feliz). Iniciou o pro-
jeto Shelter Kit que se encontra agora na vanguarda do alívio 
de catástrofes na Índia. O seu projeto Saving Little Hearts, que 
proporciona cirurgias cardíacas a milhares de crianças, jun-
tamente com os mais de 15 hospitais oftalmológicos que ele 
ajudou a estabelecer, que serviram centenas de milhares, fa-
lam do alcance dos seus sonhos.
Ele tem um talento excecional para construir equipas e le-
vá-las a atingir os seus objetivos. Os programas e ideias de 
Shekhar podem parecer maiores do que a vida, mas ele per-
corre sempre a milha extra para fazer com que os Rotários se 
sintam em casa. 
O seu poder de sonhar grande é apoiado pelo planeamento, 
perseverança e paciência. Ele é um excelente comunicador 
que se liga ao seu público instantaneamente e pode motivar 
as pessoas a mover montanhas. Ele é também um homem de 
família, habilmente apoiado pelo seu cônjuge, a Rashi.
O fator X de Shekhar como um líder? Ninguém é capaz de lhe 
dizer não quando ele pede algo.

n Rajendra “Raja” Saboo n

Rotary Club de Chandigarh, Índia
Presidente de Rotary International, 1991-92

Conheci Shekhar através de Vijay Bhandari, um Past-Gover-

nador de Distrito que falava muito bem de Shekhar, dizendo 
que tinha potencial para se erguer dentro do Rotary. O meu 
amigo Vinay Nevatia, membro do Rotary Club de Calcutá, dis-
se-me que se eu fosse ao apartamento de Shekhar descobriria 
que estava cheio de materiais para kits de socorro em caso 
de catástrofe e que, tanto Shekhar como a sua esposa, Rashi, 
estariam eles próprios ocupados a empacotar as caixas. Per-
cebi que Shekhar era um Rotário prático e orientado para o 
serviço. 
Quando o tsunami do Boxing Day aconteceu, em 2004, o clube 
de Shekhar reuniu centenas de kits para as pessoas nas ilhas 
Andaman e Nicobar, que tinham sido devastadas. Shekhar via-
jou milhares de quilómetros muitas vezes, de e para as ilhas 
da Baía de Bengala, para entregar kits e ajudar a criar abri-
gos. E, em 2015, Shekhar embalou e organizou os kits que se 
destinavam ao Nepal, após um terramoto catastrófico que ali 
ocorreu. 

n Chandni Mehta n

Filha de Shekhar e Rashi

O meu pai tem um zelo e um entusiasmo tremendos pela vida. 
Ele exala energia e calor e conquista as pessoas com o seu 
sentido de humor e de consideração. Tem uma consciência in-
tuitiva das injustiças e o seu compromisso de serviço nasce do 
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seu compromisso com a justiça e o companheirismo entre as 
pessoas. Ele incendeia o entusiasmo nos outros. Ele é, acima 
de tudo, uma alma livre com um espírito imortal para a vida e 
a ação.

n Anand Sureka n

Rotary Club de Calcutta-Mahanagar

Conheço Shekhar desde 2001 e tive o privilégio de traba-
lhar estreitamente com ele durante o ano do centenário do 
Rotary, em 2005. Eis o que aprendi: ele é muito concentrado, 
nunca diz não a nada, é espirituoso e tem um grande sentido 
de humor, sempre delicia o seu público quando fala e, mais do 
que tudo, é um ser humano muito bom e um grande amigo. 
Na base de todas as suas atividades está a filosofia de que a 
humanidade é o seu negócio.
Quando o nosso clube celebrou o centenário, ele ajudou a 
criar o Parque da Paz Mahanagar, no coração de Calcutá. Mui-
tos presidentes do Rotary, incluindo Kalyan Banerjee, Sakuji 
Tanaka, D.K. Lee, John Germ, e K.R. Ravindran visitaram o par-
que ao longo dos anos. 
Em 2008, Shekhar sonhou em criar outro hospital oftalmo-
lógico, em Calcutá. Estabeleceu uma parceria com o L.V. Pra-
sad Eye Institute, um dos melhores hospitais de cuidados 
oftalmológicos do país. Ajudou a angariar fundos para o novo 
hospital e deu o seu tempo, recursos e energia para o tornar 
autossustentável.
Ele lidera sempre a partir da frente. Sempre que uma catás-
trofe atingia a nação, via Shekhar presente. Quando houve 
inundações em Guntur e Begusarai ou terramotos perto da 
fronteira com o Paquistão ou no Nepal, Shekhar estava lá, 
dando a sua mão para Service Above Self (Dar de si antes de pen-
sar em si).
Ele está sempre à procura diferentes formas de fazer mais e 
explorar novas áreas de serviço. Quer esteja a construir casas 
de banho ou a montar uma biblioteca, nunca lhe falta energia 
e visão.

n Bryn Styles n

Rotary Club de Barrie-Huronia, Ontário
Assistente do Presidente

Conheci o Shekhar, pela primeira vez, quando nos sentámos 
no Conselho de Administração do Rotary para 2012-13. A 
nossa relação era cordial, mas não estreita. Quando Shekhar 
foi nomeado presidente do Rotary International para 2021-22, 
ele pediu à minha mulher, Randy, e a mim para sermos assis-
tentes de Rashi e dele. Desde então, desenvolvemos uma es-
treita amizade.  
O que aprendi a apreciar em Shekhar é que ele ouve os con-
selhos. Ele percebe que não é um perito em todas as coisas. 

Desde que se tornou Presidente Indicado, por exemplo, de-
senvolveu uma maior compreensão e apreciação dos esforços 
de paz do Rotary. Tem falado com funcionários, Rotários e os 
nossos parceiros de paz para aprender como podemos au-
mentar os nossos esforços com as Nações Unidas, os nossos 
Centros Rotary pela Paz, e os nossos companheiros de paz, 
entre outros. 
Seria negligente não mencionar que Shekhar tem um mara-
vilhoso sentido de humor, o que lhe permite envolver-se com 
as pessoas e pô-las à vontade. Ele é um excelente orador e 
assegura que todos se sintam bem-vindos. Embora eu saiba 
que ele lamenta não poder assistir a seminários de formação 
de Presidentes Eleitos, onde se teria encontrado cara a cara 
com presidentes de Rotary Clubes, a sua paixão chega mesmo 
num ambiente virtual. 

n Rashi Mehta n

Esposa de Shekhar

Shekhar vê a gentileza nos outros. Adora trabalhar com pes-
soas e é tanto um homem de equipa como um líder. A sua ale-
gria, energia e capacidades duplicam quando trabalha com 
uma equipa. Ele é uma pessoa excecionalmente positiva e 
entusiasta. Nunca vi um pensamento de fracasso a assolá-lo; 
pelo contrário, ele emerge mais forte e mais inteligente de si-
tuações desafiantes.

n Sarla e Nisheeth Totla n

Rotary Club de Calcutta-Mahanagar

Conhecemos Shekhar e Rashi há cerca de 32 anos, através 
de um amigo mútuo. Hoje, eles não são apenas nossos ami-
gos, mas a nossa família. Shekhar é a primeira pessoa a estar 
presente em todas as alegrias e tristezas da vida. Ele esteve 
presente no casamento da nossa filha, assumindo grandes 
responsabilidades. Ele estava lá pela cremação da minha mãe. 
Shekhar também nos apresentou ao mundo Rotário, algo que 
tem sido uma parte gigantesca das nossas vidas. 
Shekhar tem muitas qualidades extraordinárias. É um visioná-
rio inigualável, um grande motivador, e um absoluto otimista; 
é super enérgico, entusiasta, inacreditavelmente gentil, e sen-
sível. É uma pessoa de família perfeita e, acima de tudo, um ser 
humano fantástico. 

n Kamal Sanghvi n

Rotary Club de Dhanbad, Índia
Diretor de Rotary International, 2019-21 

As pessoas estão tão habituadas a pensar como qualquer ou-
tra pessoa que têm medo de explorar as possibilidades da sua 
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mente. Shekhar, por outro lado, tem uma capacidade assom-
brosa de imaginar algo que ainda não está lá. Ele vê possibili-
dades onde outros encontram becos sem saída. 
Ele questiona constantemente o status quo e pensa em melho-
rar a experiência, produto, ou serviço do Rotary. Isto permite-
-lhe continuar a crescer e leva-o a tomar decisões inteligentes 
e progressistas. Shekhar é uma das pessoas mais inovadoras 
que já conheci. Ele tem uma solução para cada problema. 
Shekhar tem uma tremenda capacidade de superar obstácu-
los com pura firmeza e coragem. Ele não dormirá até atingir os 
seus objetivos, por mais difícil que isso possa ser. Os membros 
da sua equipa também não descansam e Shekhar assegura-se 
de que cada um segue um mantra de excelência. 
Para ele, tudo tem de ser maior do que a vida. Pensar gran-
de não é único, mas pensar grande e alcançar o audacioso é. 
Shekhar acredita que um sonho não é o que se vê enquanto 
se dorme; um sonho é o que não nos deixa dormir. Ele acre-
dita que “o amor e a compaixão são necessidades, não luxos; 
a humanidade não pode sobreviver sem eles”. Ele também 
acredita que se não se pode manter a família feliz, não se pode 
manter mais ninguém feliz. 

n Nancy Barbee n

Rotary Club de Maysville, Carolina do Norte
Coordenador Regional para The Rotary Foundation, Zona 
33, 2018-21

Em 2010, para homenagear o então Presidente eleito Kalyan 
Banerjee, Shekhar declarou a sua visão de abrir 100 escolas, 
100 hospitais, 100 centros de formação para jovens mulheres 
e 100 hospitais oftalmológicos na Índia. Estávamos sentados 
na sua casa em Calcutá. Ao ouvir, percebi que estava na pre-
sença de um visionário. 
Desde então, tem tido uma profunda influência em todo o 
mundo. Cirurgias cardíacas pediátricas, cirurgias oculares, o 
programa TEACH de alfabetização, e memorandos de enten-
dimento assinados por governos, organizações sem fins lucra-
tivos e fundações, tudo é resultado da sua visão.
Cada vez que fala, motiva-nos a todos a “sonhar em grande”. 
Shekhar inspira-nos a fazer melhor, a ser melhores, a pensar 
melhor e a fazer coisas grandiosas. Acabaram-se os pequenos 
projetos. 
Ele estava a pensar grande há uma década e eu sabia que que-
ria fazer parte do seu sonho, que agora se tornou realidade. 
Shekhar tem liderado o Rotary na Índia e inspira outros a criar 
uma mudança positiva e sustentável em todo o mundo.

n Ritu Kedian

Assistente Rotário de Shekhar

O mantra orientador de Shekhar é: “o Serviço é a renda que 

pago pelo espaço que ocupo nesta Terra e quero ser um bom 
inquilino”. Ele prevê objetivos que podem parecer impossíveis 
para os outros. Ele pode transformar os seus sonhos em obje-
tivos realistas. Está no seu melhor quando trabalha com uma 
equipa, descobrindo uma estratégia e uma linha temporal. 
Shekhar destaca-se por causa da sua paixão pelo que faz. É um 
orador surpreendente, persuadindo outros a juntarem-se aos 
seus esforços. Ele é um grande planeador e aprofunda o seu 
trabalho até à base para assegurar que o seu plano de ação 
seja bem sucedido. O seu envolvimento é prático ao longo de 
todo o processo. 
Shekhar é um homem de palavra; se ele diz que vai fazer al-
guma coisa, fará. Ajuda os necessitados e ensina-os a ajudar 
os outros. Ele é um ouvinte paciente e um grande mentor –  
tenho sorte em ter experimentado isso em primeira mão. En-
sinou-me como estar confortável a fazer malabarismos com 
múltiplas prioridades, como ele faz. Ele é muito gentil com as 
pessoas que o rodeiam.
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n Kishore Kumar Cherukumalli n

Rotary Club de Vizag Elite, Índia
Governor do Distrito 3020, 2009-10

Encontrei, pela primeira vez, Shekhar quando foi falar num 
clube de Calcutá, em 2008. Fiquei comovido com o seu dis-
curso, que estava associado a ideias francas e ousadas. Em 
2010, convidei-o para a nossa Conferência Distrital; acabou 
por ser o início de uma forte amizade. Tive também o privi-
légio de trabalhar com ele em eventos e comissões e teste-
munhei a sua excecional ética de trabalho. A sua missão no 
Rotary é serviço, serviço, serviço. 
Tem grandes sonhos, mas é também um ouvinte atento que 
observa, analisa e depois implementa um plano para atingir 
o seu objetivo. Acredita fortemente em Rotary e pratica o 
que prega. Ele respeita a democracia e pesa cuidadosamen-
te todas as opiniões nas decisões do grupo. Isto encoraja to-
dos com quem ele trabalha a darem o seu melhor. Ele pode 
identificar com precisão os pontos fortes dos membros da 
sua equipa e combiná-los com as responsabilidades rotárias 
mais adequadas a eles. Nas reuniões, quebra frequentemente 
a monotonia com anedotas e humor.

Shekhar, uma vez, teve de se dirigir a uma conferência com 

apenas algumas horas para se preparar. Um dos seus antigos 

empregados vivia na cidade onde o evento estava a decorrer e 

tinha-o convidado a visitar. Embora estivesse com um horário 

impossível, Shekhar visitou-o. Ele demonstrou a importância 

de manter relações, assim como um misterioso fornecimento 

de energia constante, uma capacidade para dias de trabalho 

de 18 horas e uma capacidade de fornecer soluções instantâ-

neas para qualquer problema.

n Rashmi Singh e Madhulika Jain n

Irmãs de Shekhar

Shekhar, o nosso irmão mais velho, é um sonhador cujo pró-

ximo sonho é sempre maior e mais audacioso do que o an-

terior. Herdou um amor de serviço comunitário dos nossos 

pais e o seu otimismo, meticulosidade e dedicação são os se-

gredos do seu sucesso.

A sua resposta favorita para nós é “Main hoon na”, o que se 

traduz como: “Não se preocupe, estou lá para ti”. Nos nossos 
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mais de 50 anos juntos, ele tem sido sempre fiel à sua pala-
vra.

n Anirudha Roychowdhury n 

Rotary Club de Calcutta Mega City
Governor do Distrito 3291, 2007-08 

Shekhar é um líder carismático que exala sempre energia po-
sitiva. É um grande motivador e um pensador fora da caixa. 
Fomenta amizades, gera boa vontade e é facilmente abordá-
vel. A sua atitude de nunca dizer não a nada é um dos seus 
maiores trunfos. É uma pessoa terra-a-terra; gosta de comida 
simples, de lugares vulgares e visita frequentemente lugares 
à beira da estrada para comer aperitivos indianos picantes.
Ele e Rashi complementam-se um ao outro: Rashi é calma e 
enraizada no chão, proporcionando força para Shekhar voar 
alto.

n Ananthanarayanan S. “Venky” 
    Venkatesh n

Rotary Club de Chennai Mambalam, Índia
Diretor de Rotary International, 2021-23 

O mais próximo do coração de Shekhar é o trabalho humani-
tário, o próprio ADN do Rotary. As conversas com ele duram 
invariavelmente até altas horas da noite. Tenho passado ho-

ras com ele nos últimos anos e ainda não descobri quando ele 
come ou dorme. Ele tem uma energia interminável, habilida-
des pessoais requintadas, e pensamentos inspiradores. O seu 
entusiasmo é contagiante. Estou entusiasmado por estar a 
servir no Conselho durante o seu mandato como Presidente.

n Deepak Choudhury n

Rotary Club de Calcutta-Mahanagar

Main hoon na: Esta frase hindi, que significa “Não te preocu-
pes, eu estou lá para ti”, encarna a mentalidade de Shekhar. 
Não só tem estado lá por mim, mas por muitas pessoas no Ro-
tary e noutras partes da sua vida. Ele tem estado assim desde 
que o conheço – primeiro, como seu advogado antes de me 
apresentar a Rotary, em 2002, e desde então.
Com os seus conhecimentos enciclopédicos e a sua inteligên-
cia, ele pode fazê-lo rir a qualquer momento. Mas quando vê 
sofrimento, tem um zelo incessante para eliminar a sua causa. 
Sonha com um mundo sorridente e quando acorda, trabalha 
para que isso aconteça. Caminha consigo na realização de 
uma tarefa até que você mesmo a possa realizar. Ele é um 
agente de mudança que pretende inspirar uma geração intei-
ra a Servir para Mudar Vidas.
Li, há alguns anos, que coisas boas acontecem quando se par-
ticipa no Rotary. Shekhar e Rashi têm sido instrumentais para 
imbuir esta crença em mim e nos outros.
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n Kalyan Banerjee n

Rotary Club de Vapi, Índia
Presidente de Rotary International, 2011-12 

Conheci Shekhar, pela primeira vez, há 25 anos. Era eu Dire-
tor de Rotary International e o então Presidente do RI, Herb 
Brown, tinha-me pedido para convocar uma Conferência da 
Ásia do Sul, em Katmandu, Nepal, que então se situava no 
mesmo Distrito de Calcutá. O Governador do Distrito tinha 
designado uma equipa de jovens Rotários para me ajudarem 
a organizar o evento e um jovem particularmente brilhante, 
inteligente e muitas vezes de expressão mais elevada chamou 
a minha atenção. Ele estava cheio de ideias, entusiasmo e ino-
vações e estava sempre disposto a aprender. Foi assim que 
conheci Shekhar. 
Após o sucesso do evento no Nepal, Shekhar e eu ficámos 
ligados. Segui a sua carreira rotária com interesse, primeiro 
como Governador do seu Distrito e depois, alguns anos mais 
tarde, como Diretor. Fiquei sempre surpreendido com a sua 
capacidade de conseguir que as pessoas o apoiassem entu-
siasticamente em qualquer tarefa que ele lhes desse. Ele era 
irreprimível e fervilhava com novas ideias. 
Após o tsunami do Boxing Day, Shekhar viajou para as ilhas An-
daman e Nicobar que, embora fazendo parte do seu Distrito, 
estão a mil milhas de distância no Oceano Índico. E mais tarde 
concebeu um kit espantoso que incluía uma tenda, roupa de 
cama, artigos de higiene pessoal, velas, vestuário e ferramen-
tas básicas. Rotários de todos os Distritos indianos ajudaram 
com fundos e, se houvesse um terramoto no Nepal, como é 
frequente, ou um tsunami em Chennai ou um ciclone em 
Odisha ou uma catástrofe em Maharashtra, os kits estariam 
lá em 24 horas. O próprio Shekhar estaria lá apenas um pouco 
mais tarde.
A ShelterBox, com sede no Reino Unido, que foi iniciada por 
Rotários, é internacionalmente conhecida por prestar auxílio 
após catástrofes em qualquer parte do mundo. Por volta de 
2015, o Conselho de Administração pediu a Shekhar para se 
reunir com a ShelterBox para negociar um acordo a longo pra-
zo. Não só foi bem-sucedido nisso como também serviu como 
Curador da ShelterBox. 
Ao longo dos anos, com a sua evidente sinceridade e empe-
nho no Rotary, Shekhar tem suscitado uma confiança e devo-
ção espantosas de quase todos os Rotários que encontra, em 
todo o lado. Observei com admiração quando ele se tornou 
uma espécie de flautista em Rotary e não fiquei surpreendido 

quando assumiu a tarefa de ajudar a tornar a Índia totalmente 
alfabetizada. Ninguém tinha a certeza de como isto poderia 
ser alcançado. A Índia tem uma população de 1,3 mil milhões 
de pessoas, cerca de um quarto das quais não são alfabetiza-
das. Shekhar ligou-se ao Governo indiano, juntou-se a todas 
as ONGs apropriadas e conseguiu que os esforços e sinceri-
dade do Rotary fossem reconhecidos. 
Esta tarefa de alfabetização é tão grande como tornar a Índia 
livre da poliomielite. Agora, com Shekhar a liderar o Rotary, 
estou confiante de que será alcançada. E Shekhar irá assegu-
rar que o Rotary seja reconhecido em todo o mundo, não só 
pelo serviço que presta, mas também por reunir pessoas em 
todo o mundo.

n Chiraag Mehta n

Filho de Shekhar e Rashi

Desde que me lembro, o meu pai tem vivido e respirado Ro-
tary. Ele e a minha mãe têm trabalhado arduamente, tanto nos 
aspetos de serviço como de companheirismo: planear e parti-
cipar em eventos, ficando depois com os amigos do Rotary du-
rante as inúmeras horas da madrugada. A minha irmã Chandni 
e eu costumávamos brincar e dizer que tínhamos um irmão 
mais velho invisível: o Rotary. E o Rotary tem retribuído a 
toda a nossa família. Deu a Chandni e a mim os nossos primei-
ros amigos e deu-nos o espírito de serviço que o pai sempre 
enfatizou nos seus incontáveis discursos Rotários. Ao longo 
dos seus muitos papéis de liderança, ele sempre nos fez par-
ticipar na sua jornada. Estivemos em hospitais oftalmológicos 
em campos de vacinação contra a poliomielite, participámos 
no trabalho do kit de ajuda em caso de catástrofe, discutimos 
todos os aspetos da sua missão de alfabetização e assistimos 
a muitas conferências. Aprendemos e crescemos tanto como 
resultado de tudo isso.
O Rotary tem contribuído enormemente para o crescimento 
dos meus pais como indivíduos. Viajar pelo mundo e conhecer 
pessoas de muitos países tornou-os mais conhecedores, au-
toconscientes, humildes e compassivos. Como seu filho, sin-
to-me muito privilegiado por ter feito parte dele e orgulhoso 
de quem são hoje. 
Uma das minhas memórias de infância mais antigas é a de me 
debruçar sobre os diretórios do Rotary e ter memorizado os 
nomes e temas dos presidentes do Rotary. Agora é surreal, 
embora merecido, que o meu pai seja ele próprio Presidente 
do Rotary.



P O R T U G A L  R O T Á R I O   J U L H O  2 0 2 134 P O R T U G A L  R O T Á R I O   J U L H O  2 0 2 1 35

Onde quer que vá, leve 
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• LER num novo formato especialmente criado 
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• APRECIAR uma réplica digital exatamente 
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