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“As empresas terão de ter em
conta a saúde mental se
quiserem sobreviver”
Francisco Miranda Rodrigues,

bastonário da Ordem dos Psicólogos P.13
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PROTEGENDO
O

AMBIENTE
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 Terra.

Saiba mais sobre as causa do Rotary em
rotary.org/environment
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Saudações, meus caros transformadores.

Um quarto do ano Rotário está agora para trás. Estou
certo de que está a ajudar o Rotary a crescer mais e a
fazer mais. E espero que já tenham feito a vossa parte
para a iniciativa “Cada Um, Traz Um”, apresentando uma
pessoa ao Rotary.
Já pensou nos seus primeiros dias como Rotário? Penso frequentemente nele porque aqueles primeiros momentos de descoberta do poder do serviço moldaram
quem sou hoje. Quando me juntei ao meu Rotary Clube,
os nossos esforços concentraram-se nas comunidades
rurais da Índia, onde as pessoas viviam sem casas de banho, obtendo a sua água potável do mesmo lago onde
tomavam banho e enviando os seus filhos para salas
de aula ao ar livre montadas debaixo de uma árvore. O
prestador de cuidados de saúde mais próximo encontrava-se, na maior parte das vezes, a quilómetros de distância - e os serviços eram inadequados. Mas depois dos
Rotary Clubes terem levado a cabo alguns projetos de
serviço, as aldeias passaram a ter casas de banho, água
potável, uma sala de aula para aprendizagem infantil e
um centro de saúde nas proximidades.
A faísca que Rotary acendeu dentro de mim forçou-me a
olhar para além de mim mesmo e a abraçar a humanidade. Tornou o serviço um modo de vida e levou-me a um
princípio orientador que continuo a manter: Serviço é a
renda que pago pelo espaço que ocupo na Terra.
Se sente a necessidade de reacender a centelha do
serviço em si próprio ou no seu clube, outubro – Mês
do Desenvolvimento Económico Comunitário – é um
grande momento para o fazer. Quando trabalhamos
para melhorar a vida das pessoas em comunidades mal
servidas, através, por exemplo, de projetos que proporcionam formação profissional e acesso a recursos financeiros, ajudamos a construir e sustentar o crescimento
económico local.

A necessidade é grande. Segundo as Nações Unidas, 9%
da população mundial, ou seja, 700 milhões de pessoas
(a maioria das quais na África subsariana), vive com menos de 1,90 dólares por dia (cerca de €1,50). Apoiando
um forte desenvolvimento comunitário, bem como empresários, podemos ajudar a melhorar as condições para
as pessoas daquela região e de outras.
O seu clube também pode promover o desenvolvimento económico na sua própria comunidade, expandindo
as oportunidades de formação profissional através de
escolas e faculdades comunitárias locais, fazendo parcerias com financiadores para melhorar o acesso a serviços financeiros, ou trabalhando com uma organização
sem fins lucrativos que fornece recursos a empresários
e os liga à comunidade empresarial.
Evidentemente, o desenvolvimento de comunidades
fortes é impossível sem uma saúde pública forte. A 24
de outubro, Dia Mundial da Pólio, celebraremos o nosso
tremendo progresso no esforço de erradicação da poliomielite. Mas também sabemos que a luta ainda não
terminou. Ainda precisamos da vossa ajuda na angariação de fundos e sensibilização para assegurar que todas
as crianças sejam imunizadas contra a poliomielite. Por
favor, não se esqueçam de ativar os vossos clubes nesse
dia importante e encorajem-nos a doar aqui: https://endpolio.org/world-polio-day.
O serviço tem sido gratificante para mim ao longo da
minha vida. Eu sei que o mesmo se aplica a muitos de
vós. Juntem-se a mim este mês para se tornarem bons
inquilinos do nosso planeta, ajudando outros a melhorar
a si próprios e as suas comunidades. Juntos, podemos
Servir para Mudar Vidas.
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de Rotary International
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O Rotary Club de Abrantes, em colaboração com o Regimento de Apoio Militar de
Emergência (RAME), voltou a organizar
o Curso de Liderança. Durante sete dias,
23 jovens, com idades entre os 17 e os 22
anos, participaram em diversas atividades
práticas e teóricas. O objetivo foi desenvolver as capacidades de liderança nos jovens
da comunidade, valorizando-se também a
formação cívica e a aprendizagem em áreas
específicas, como a Comunicação.
Leal Neto, presidente do Rotary Club de
Abrantes, recorda que “estamos num mundo em que a mudança é instantânea e há
pouco que fique constante”. Por isso, “toda
a formação, todo o conhecimento, toda a
capacidade de se adaptar a novas realidades é fundamental para singrar neste nosso
mundo, em especial para os jovens”.
Depois de um ano de interregno devido à
situação de pandemia, esta é a 11.ª vez que
o clube organiza o Curso de Liderança. Esta
iniciativa, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Abrantes e da Mitsubishi

Fuso, enquadra-se num conjunto de atividades deste clube abrantino que têm um
especial enfoque na formação.
A iniciativa visa promover “a capacidade de
resolver novos problemas, a capacidade de
trabalhar e confiar nas pessoas que fazem
parte das suas equipas, a capacidade de ver
para além de si mesmo e ser capaz de se colocar no lugar das pessoas que estão ao seu
lado, testando os seus limites”, de acordo
com Leal Neto. “Mais do que estar preparado para a mudança, importa que possam
ser agentes da mudança”, conclui.

Novembro: mês da

The Rotary Foundation
The Rotary Foundation tem como missão
capacitar os Rotários para a promoção
da boa vontade, paz e compreensão
mundial por meio do apoio a iniciativas
de melhoria da saúde, da educação e do
combate à pobreza.
As nossas doações podem fazer a diferença. 60 cêntimos podem proteger
uma criança da poliomielite, 43 euros
fornecem água potável (evitando doen-
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ças por ingestão de águas contaminadas), 423 euros suportam campanhas
anti-bullying... A nossa doação faz a diferença.

CONTEÚDO

Editorial
Cláudia Oliveira

03. Mensagem do Presidente de
Rotary International

04. C urso de Liderança
O desenvolvimento faz-se com todos

dinamiza agentes de mudança

06. Tem a palavra o Governador
Não há desenvolvimento sem a inclusão das
mulheres. Como em tudo, este é um tema
que não se limita a um único género. Por
isso, a iniciativa lançada pelo presidente de
Rotary International, Shekhar Mehta, é tão
importante. O desenvolvimento económico e comunitário incluiu a valorização das
meninas e mulheres, dando-lhes as mesmas
oportunidades de aprendizagem e trabalho, sem subjugações. O “empoderamento”
das meninas e mulheres confere-lhes dignidade: a elas e aos seus. É na dignidade que
tem de assentar o nosso desenvolvimento.
De outra forma, de nada vale o meu – ou o
vosso – desenvolvimento se ao lado tenho
pessoas afastadas dos elementos mais básicos. O desenvolvimento não é o forte a
reinar sobre o mais fraco; é um grupo próspero que consegue que todos se estimulem
no caminho para objetivos comuns.
Nesta edição, falamos desta iniciativa,
à qual todos os clubes são convidados a
juntar-se, celebrando com entusiasmo o
Dia Internacional da Menina. No século
XXI, poderia pensar-se que as questões da
igualdade estariam sanadas. Ilusão. O artigo da nossa página 21 alerta para isso e a
realidade internacional tem dado vários
sinais de que é importante continuar a tra-

balhar neste empoderamento no feminino.
Recentemente, a questão das mulheres no
Afeganistão é o caso mais gritante. Quem
conseguiu fugir sente-se a salvo (o que não
quer dizer, verdadeiramente, que o esteja),
quem ficou no território está privada da
prática desportiva (uma conquista recente está, por exemplo) e só pode estudar
mediante regras muito apertadas e sem
partilhar o espaço com elementos do sexo
masculino. Uma espécie de apartheid de
género. Não nos deixemos adormecer pelo
nosso conforto enquanto houver no mundo quem lute por algo tão básico e essencial
como a igualdade na dignidade.
O que também afeta o desenvolvimento
económico e comunitário é a nossa saúde.
Ano e meio de pandemia mostram-nos isso
mesmo. Mas a saúde não se limita à dor física, aliás; ela bem pode derivar de algum problema psicológico, até agora desvalorizado
e minimizado. A covid-19 alertou-nos para
a saúde mental e as empresas começam,
agora, a olhar para ela como elemento capitalizador de produtividade. Mas estará este
comportamento para durar? Não temos as
resposta, mas conseguimos deixar ao leitor
uma análise à realidade. Boa leitura.

NÚMEROS ROTÁRIOS
Rotários: 1 181.919

Países e Regiões com ITC: 160

Rotárias: 278.220

Rotaractistas: 221.650

Rotary clubes: 36.787

Rotaract clubes: 10.408

Países e Regiões com Rotary: 218

Países e Regiões com RTC: 178

Distritos Rotários: 530

NRDC: 11.769

Interactistas: 377.039

Voluntários nos NRDC: 215.260

Interact Clubes: 16.393

Países e Regiões com NRDC: 130

Paulo Martins

07. Tem a palavra o Governador
Fernando Luís Nogueira

08. Ação Rotária em Portugal
12. 	Abraçar o rio Nabão une
três clubes Rotários

12. 	Ala para partos humanizados
inaugurada em Famalicão

13. 	Entrevista a Francisco
Miranda Rodrigues

17. 	Pólio - mobilização para o
Dia Mundial

21. 	Empoderamento das
meninas

23. 	Novas Gerações
26. 	Compromisso com a
diversidade, equidade e
inclusão

28. 	Relações Interpaíses
29. 	The Rotary Foundation
Mensagem do Chair
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tem a palavra o Governador…

Paulo
Martins
Distrito 1960

“Há riqueza bastante no mundo para as necessidades
do Homem, mas não para a sua ambição." - Mahatma Gandhi
O tempo voa! Destaco com muito entusiasmo na dinâmica do Distrito 1960 no
1.ºTrimestre, expressa a ação dos Clubes:
Reuniões conjuntas de palestra (virtuais
e presenciais), Visitas do Governador a
20% do Distrito, Workshops sobre Serv.
Humanitários (Hepatite Zero, Erradicação da Pólio, Saúde Materno Infantil,
Empoderamento de Meninas - Ilha do
Príncipe, Frente Rotária Anti-Diabetes,
Ambiente, Apoio a candidaturas ao Plano
Recuperação e Resiliência, Univ. Sénior e
Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário, como alguns bons exemplos. No
plano internacional, Geminação de Clubes
e assinatura de memorandum para a criação da CIP Portugal-Índia, artigo rotário
pela Governadoria em jornal económico
nacional. E ainda tempo para presença no
Instituto Rotário do Brasil-Digital, Instituto
Rotário de Praga e na Reunião Ibérica em
Barcelona com Governadores e Governadores Eleitos de Portugal e de Espanha,
Coordenadores e Assistentes Regionais,
liderada pela Diretora Regional Nicki
Scott.
Rotary dedica o mês de outubro ao Desenvolvimento Económico e Comunitário, destacando o papel determinante da
ação rotária na construção de um mundo
mais justo e equilibrado, mais solidário e
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inclusivo, mitigando o risco de pobreza e
de fome, alicerces para a edificação da Paz
e Compreensão Mundial, nosso objetivo
supremo.
Outubro é também o mês em que Rotary
celebra a Semana do Combate à Pólio que
culmina a 24 de Outubro, no Dia Mundial
do Combate à Pólio. O Distrito 1960 lançou uma iniciativa pública de angariação de
donativos e de divulgação da Liderança e
Ação de Rotary na erradicação desta doença.
O PRI Shekhar Mehta exalta-nos a cumprir Rotary transformando vidas também
pela via do apoio sustentável ao Desenvolvimento Económico e Comunitário,
no plano local, nacional e internacional,
dando uma atenção especial ao Empoderamento das Meninas, combatendo a discriminação de género no acesso a condições
dignas de vida. Nós, Rotárias e Rotários,
temos o poder e a magia de criar oportunidades ajudando pessoas e comunidades no
plano económico e social, melhorando de
forma sustentável a sua qualidade de vida
e a dignidade humana.
No Mundo, estima-se que cerca de 800
milhões de pessoas vivam com menos
de 1,9 US$ por dia, e que não têm comida suficiente para se alimentar. 70% das
pessoas mais carenciadas no Mundo vivem
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em áreas rurais e dependem da agricultura
para a sua subsistência. Rotary, através dos
clubes, desenvolve vários projetos para mitigar estas enormes fragilidades.
E em Portugal? No ano de 2020 (dados
INE) 20% da população encontrava-s e
em situação de pobreza e exclusão social. A pandemia agravou esta situação e
os efeitos sócio económicos, com a redução da atividade económica, o aumento do
desemprego e a quebra de rendimentos de
largos setores da população, agravaram-se
as condições de vida de milhares de pessoas.
Renovo o apelo aos Clubes, Rotary, Rotaract, Interact e NRDC para que tenham
uma redobrada atenção nesta realidade
que está à nossa porta – somos ainda mais
necessários, o trabalho urge, seja entre
Clubes seja com os parceiros e empresas
no exercício da sua responsabilidade social.
Contemos com o relevante apoio da The
Rotary Foundation e da Fundação Rotária
Portuguesa.
Liderança, Trabalho em Equipa, Conhecimento e Paixão: ingredientes decisivos
para transformarmos este Cabo das Tormentas, no Cabo da Boa Esperança, com a
força da nossa Ação no Servir para Transformar Vidas.
Saudações Rotárias e um abraço

tem a palavra o Governador…

Fernando Luís
Nogueira
Distrito 1970

“A educação é a ferramenta mais poderosa que podemos usar para
mudar o mundo.” - Nelson Mandela
DR

Criamos um futuro sustentável
ao erradicarmos a pobreza
Caros companheiros,
No mês que Rotary dedica ao Desenvolvimento Económico e Comunitário, gostaria de chamar a atenção para o assustador facto de que “cerca de 800 milhões
de pessoas vivem com menos de US$1,90
por dia”!
Como Rotários, contudo, devemos orgulhar-nos da ação que temos vindo a desenvolver para combater estes números.
O Rotary tem apostado essencialmente
na formação de líderes comunitários que
se tornam recursos para as suas próprias
comunidades.
Já foram ministrados cursos sobre finanças a mulheres, permitindo-lhes, assim,
gerir o seu próprio programa de microempréstimos e criar o seu próprio negócio,
interrompendo, assim, o ciclo de pobreza
a que estavam destinadas.
Com a ação do Rotary também foi possível aumentar os lucros de agricultores
que obtiveram melhores colheitas após a
aprendizagem sobre como, de uma forma
sustentável, podiam aumentar a fertilidade dos solos.

Estes são apenas dois exemplos das múltiplas ações que o Rotary tem levado a
cabo, já para não falar da formação a nível dos Direitos Humanos que, através da
desconstrução de mitos e superstições,
promove a integração plena de todos os
cidadãos.
É por isso imperativo que os clubes continuem a trabalhar em projetos que permitam quebrar o ciclo de pobreza a que
estão votadas algumas comunidades,
sempre através de soluções sustentáveis,
como afirmação, criando assim oportunidades de emprego e abrindo oportunidades a pessoas e comunidades para prosperarem financeira e socialmente, mudando
assim as suas vidas.
Convém recordar que os Clubes têm ao
seu dispor uma ferramenta que pode
ser crucial para a concretização das suas
ações: os Núcleos Rotários de Desenvolvimento Comunitário, grupos constituídos por pessoas que querem servir as suas
comunidades, e que não sendo, contudo,
Rotários, pela sua proximidade com as comunidades, garantem a sustentabilidade
dos projetos iniciados pelos Rotários.
E porque estamos no mês de outubro, não
posso deixar de recordar que no próximo
dia 24 se comemora o Dia Mundial do
Combate à Pólio.

Os resultados da luta para a erradicação
desta doença são algo de que os Rotários
se devem orgulhar, pois em 1988 a pólio
ainda era doença endémica em 125 países, com mais de 350 mil novos casos por
ano e verificados por todas as partes do
mundo. De então para cá, o Rotary e os
seus parceiros conseguiram reduzir a incidência da pólio em mais de 99,9 %!
Não podemos, contudo, vacilar no nosso propósito. Com a instabilidade criada
pelos recentes acontecimentos políticos
e consequente migração das populações,
bem como a pandemia que impediu a
circulação dos agentes de saúde, a erradicação pretendida tornou-se um maior
desafio. Os Rotários, todavia, são pessoas
de ação e, sobretudo, otimistas, pelo que
nada nos fará desviar do caminho para a
meta que traçámos: a erradicação da pólio!
E termino, desafiando os clubes a criarem
qualquer tipo de evento que possa servir,
por um lado, para chamar a atenção das
comunidades para o trabalho que vimos
desenvolvendo há décadas e, por outro
lado, para angariar fundos.
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Ação Rotária em Portugal
COMPANHEIRISMO

} 
O Rotary Club do Porto celebrou 90

anos a 26 de agosto. Dado o contexto atual, a comemoração decorreu de
forma simbólica, com uma sessão de
Zoom, no dia do aniversário, deixando a celebração festiva para um momento mais oportuno.
} 
No final do mês de agosto, faleceu o

companheiro Fausto Vidal, fundador
do Rotary Club de Albergaria-a-Velha. As exéquias fúnebres aconteceram a 28 de agosto. Aos companheiros do clube e família, a Portugal
Rotário deixa as suas condolências.
} 
O Rotary Club de Ílhavo (1) assina-

lou o seu 25.º aniversário, a 4 de setembro. O clube celebrou a data com
um jantar festivo.
} 
Em agosto, mês evocativo do Desen-

volvimento do Quadro Associativo, o
Rotary Club de Santarém (2), procedeu à emblemagem de um novo sócio.
São já quatro os novos elementos no
quadro social do Clube, no presente ano Rotário, cumprindo o que o
Presidente de Rotary International,
Shekhar Mehta, pede de “Each One
Bring One”.
} 
Numa cerimónia realizada no início

da 10.ª edição do Chá Poético Rotário
Luso Brasileiro, a 28 de agosto, a qual
contou com a presença de 76 Rotários (Distrito 1960 e 1970) e vários
Distritos Rotários do Brasil, o Rotary
Club de Mafra procedeu à sua geminação com o Rotary Club Engenheiro
Paulo de Frontim do Brasil. Dos presentes destacam-se o Governador
Paulo Martins, a companheira Cecilia
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Sequeira e companheiro Past-Governador Manuel Cardona, da CIP Portugal-Brasil.

1

} 
A tradicional Sardinhada Rotária dos

Clubes do Algarve foi organizada
pelo Rotary Club de Lagos, no final
de agosto, numa excelente jornada de
fraterno companheirismo.
} 
“Somos Rotary” é o nome do novo

boletim mensal do Rotary Club de
Caldas das Taipas. O boletim divulga
as atividades do clube Rotário, bem
como os clubes Interact e Rotaract, e
dá a possibilidade de elementos dos
três clubes partilharem visões sobre
os temas mensais.
} 
A 26 de agosto, o Rotary Club do

Porto assinalou o seu 90.º aniversário. A reunião, via Zoom, contou com
a presença do Governador Fernando
Luís Nogueira e esposa Emília. Destaca-se ainda a presença do clube
padrinho, Rotary Club de Lisboa, dos
clubes afilhados (Rotary Clubes de
Amarante, Braga, Porto-Oeste e São
João da Madeira) e ainda dos clubes
geminados de Bilbao, Bristol e Marsala. Da CIP Portugal-GB&I estiveram presentes diversos clubes, bem
como o Coordenador Nacional GB&I
James Onions.
	A festa comemorativa desta efeméride está agendada para o fim-de-semana de 2 e 3 de abril 2022.
} 
O Rotary Club da Trofa (3), foi agra-

ciado pela Santa Casa da Misericórdia da Trofa com a Medalha Grau Prata, pelos seus relevantes contributos
concedidos à Instituição.
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PALESTRAS

} 
O Rotary Club de Viana do Caste-

lo participou numa palestra sobre “A
violência, contra o idoso – verdade
ou mito”, com a intervenção de Marta
Mendes, gestora da APAV de Braga.
Com temática idêntica, “O idoso e
a espiritualidade”, a 3 de setembro,
promoveram uma sessão com a intervenção de Luís Portela. As sessões
foram organizadas pela Fundação
Caixa Agrícola do Noroeste.
} 
O Rotary Club de Mafra levou a

cabo, a 27 de agosto, a palestra – via
Zoom – “Estar em Rotary, fazer Rotary”, com a participação do Past-Governador António Mendes.
} 
O Rotary Club de Vila do Conde

promoveu uma palestra de formação Rotária, com o tema “Magia do
Rotary”, proferida pelo companheiro Past-Governador Álvaro Gomes,
membro do Rotary Club de Ovar, a
30 de agosto, em formato on-line.
} 
O Rotary E-Club do Distrito 1970

organizou a 31 de agosto, via Zoom,
duas palestras. A primeira, sobre
“Global Grants, uma forma de transformar vidas”, proferida pela companheira Maria Aparecida Pereira (Cidinha), do Rotary E-Club of Latinoamérica, D. 4195 – México. Abordou-se
ainda “Cafarnaum, um polo turístico
de sítios arqueológicos”, proferida
pela companheira Cristiane Amarante, do Rotary E-Club do Distrito
1970.

} 
O Rotary Club de Penafiel levou a

cabo, em setembro, no auditório do
Museu Municipal, cinco palestras,
designadas “Os Penafidelenses e o
Poder Local”, com os candidatos à
Câmara Municipal nestas eleições
autárquicas.
	Cada uma das palestras dos candidatos teve a duração de 55 minutos,
para apresentar o seu programa para
o concelho e para os penafidelenses,
bem como responder a questões colocadas pelo público.
	De acordo com a presidente do Rotary Club de Penafiel, Paula Pinto Alves, “informar não é apenas um dever,
mas também um elemento essencial
de formação da ideia de que todos e
cada um contam”. Para Paula Pinto Alves, estas palestras, para além de serem um importante meio de informação à população sobre o que cada um
dos candidatos propõe para o concelho de Penafiel, visam também ser um
contributo à inclusão, enquanto fator
de mobilização e de participação de
todos na vida democrática.
	As regras e as datas destas palestras
foram aprovadas e estas sorteadas,
na sede do Rotary Club de Penafiel,
entre os cinco candidatos à Câmara
Municipal nestas eleições autárquicas.
} 
O Rotary Club da Trofa iniciou o III

Ciclo de Palestras Educação & Saúde
com uma palestra proferida por Mário Miranda Torres, no dia 6 de setembro, via Zoom e em direto no Fa-

cebook do clube e da Trofa TV. Mário
Miranda Torres é um jovem trofense,
licenciado em Psicologia e Mestre em
Psicologia Clínica, abordou as “Problemáticas da Ansiedade que poderão condicionar o dia-a-dia de Crianças e Jovens e a sua Prevenção”.
} 
“Desafios da Cidade” foi o mote da

tertúlia dinamizada pelo Rotary Club
do Porto, com a presença do arquiteto Jorge Garcia Pereira e de Alberto
Machado, ambos candidatos à Câmara Municipal do Porto, a 6 de setembro. A sessão decorreu via Zoom.
} 
“O Impacto da covid-19 nas Doenças

Respiratórias” é o tema que Pedro
Silva Santos, assistente hospitalar de
Pneumologia no Centro Hospitalar
e Universitário de Coimbra (CHUC),
também com exercício de clínica
médica na Figueira da Foz, abordou
numa palestra, a 9 de setembro, a
convite do Rotary Club da Figueira
da Foz.
} 
“Alfabetização, Inclusão e Desenvol-

vimento: para uma mudança centrada nas pessoas, em tempos tecnologicamente desafiantes”, foi o mote para
o jantar-palestra, com a presença de
Luís Alcoforado (doutorado em ciências da educação), organizado pelo
Rotary Club de Coimbra. Esta palestra realizou-se no âmbito do tema do
mês de setembro, dedicado à “Educação Básica e Alfabetização”, no Hotel
D. Inês.

Estatuto Editorial
1.º A
 Revista PORTUGAL ROTÁRIO tem por finalidade divulgar e aprofundar o Ideal Rotário e fomentar
a prossecução do seu objectivo no mundo.

Presidente do Movimento e do seu Conselho Director, e visa apoiar o Rotary apoiando os Governadores de Distrito Rotário de Portugal.

2.º 	A Revista PORTUGAL ROTÁRIO pretende ser, e
visa ser, ponto de encontro dos Rotários Portugueses, local privilegiado da afirmação do seu zelo rotário.

4.º	A Revista PORTUGAL ROTÁRIO é o veículo por
excelência de divulgação das actividades dos Rotary
Clubes de Portugal e órgão formador e informador
dos Rotários Portugueses.

7.º 	A Revista PORTUGAL ROTÁRIO é o elo de ligação
entre os Rotários que se exprimem na Língua Portuguesa ou estejam historicamente ligados a Portugal.

3.º 	Sendo uma Revista Rotária prescrita e recomendada pelo Rotary International, é fiel às orientações do

5.º 	
 A Revista PORTUGAL ROTÁRIO não deve dar,
nas suas páginas, acolhimento a polémicas que se

*Publicação ao abrigo do artigo 19.º da Lei n.º 78/2015, de 29 de junho

situem fora do espírito de tolerância e do respeito
mútuo.
6.º 	A Revista PORTUGAL ROTÁRIO deve ser veículo
de construção da Paz e da Compreensão Mundial.
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SOLIDARIEDADE

} 
No dia 31 de julho abriu a Loja Social

de Caminha, dinamizada pelo Rotary
Club de Caminha. O presidente do
clube agradeceu, na pessoa do Provedor, a disponibilidade da Santa Casa
da Misericórdia de Caminha pela cedência do espaço e a colaboração na
reativação e dinamização deste projeto iniciado há anos pela Santa Casa.

O Rotary Club de Caminha (4) dinamizará a loja, assegurando a sua abertura ao público e toda a logística relacionada com o projeto. Conta com a
participação de todos os companheiros do clube. Na loja encontram-se
materiais doados, principalmente
roupa, que podem ser levantados por
quem os desejar nos dias destinados
à abertura da loja ao público, nos últimos sábados de cada mês, das 10h30
às 12h30 e das 14h30 às 16h30.

	Nos restantes sábados do mês, a loja
estará aberta das 10h30 às 11h30
para receber eventuais ofertas da população.
} 
O Rotary Club de Mafra procedeu à

entrega de mobiliário diverso a agregados carenciados da Malveira e Mafra.

4

Dia
Mundial
de Luta
Contra
a Pólio
Dia 24 de outubro assinala-se o Dia Mundial de Luta
Contra a Pólio. Programe a
atividade do seu clube Rotário e divulgue-a. Ajude a
mostrar ao mundo quantos
dos mais de 35 mil Rotary,
Rotaract e Interact Clubs

EDUCAÇÃO

estão em ação pelo fim da

} 
O Rotary Club de Albergaria-a-Ve-

lha (5), no âmbito do projeto Prémio
de Mérito Escolar, promoveu a Rotary Fun Week, em parceria com a
Royal School of Languages - Aveiro,
premiando jovens alunos do concelho
de Albergaria-a-Velha, finalistas do
3.º ciclo de ensino, que se destacaram
pela sua excelência escolar.
	Durante 5 dias, de 30 de agosto a 3
de setembro, mais de uma dezena
de jovens usufruiram de atividades
culturais e recreativas na cidade de
Aveiro, desenvolvendo conhecimentos de cultura e língua inglesa, idioma
que é utilizado para comunicação.
	
O projeto Prémio Mérito Escolar,
promovido pelo Rotary Club de Albergaria-a-Velha, tem o alto patrocí-

pólio.
nio da ART Corretores Seguros S.A.,
da Prifer Group e da Royal School of
Languages.

5

Pode cadastrar o seu evento
em

https://www.endpolio.

org/pt/register-your-event.
Se preferir pode utilizar o código QR, de acesso direto à
pagina de registo.
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Não há
Rotary sem
Clubes
Por incumbência do
Governador do Distrito 1970, companheiro
Fernando Nogueira,
sou, neste ano Rotário, Presidente da
Comissão Distrital do
Quadro Social e Expansão, que se divide
em duas Sub-Comissões: a do Quadro
Social (companheiros António Condé
Pinto, Mark Andrew Gay e Nuno Malheiro) e a da Expansão composta (companheiros Agnelo Marques, Correia da
Silva, João Teixeira e José Campos).
A Sub-Comissão do Quadro Social começou por enviar um documento onde
se elencam alguns conselhos para a captação de novos companheiros. Contudo, entrará mais ativamente no terreno
a partir das eleições, por razões óbvias.
Quanto à Expansão, e porque não há Rotary sem clubes, pedi aos companheiros
que, embora tivessem iniciado desde já
alguns contactos, fizessem uma breve
leitura das respetivas áreas para que
qualquer proposta de constituição de
um novo clube, atenta às idiossincrasias
da região, apareça como realidade sustentável e respeitadora dos princípios
Rotários, muito embora sempre sujeita
à capacidade e sageza da constituição e
do apadrinhamento. Não somos omniscientes.
Já estamos no terreno e deste trabalho
queremos dar conta na Portugal Rotário, até para podermos colher sugestões
e apoios. Por isso, neste número, e no
próximo, damos a voz a uma brevíssima
e descomplexada leitura do companheiro João Teixeira, sobre Trás-os- Montes
e Alto Douro.

O Rotary
em Trás-osMontes e
Alto Douro
Os distritos de Vila
Real e de Bragança
constituem a Região
de Trás-os-Montes e
Alto Douro, onde se
enquadram duas especificidades geográficas concretas: o nordeste Transmontano e o Douro.
Esta região abrange uma área territorial
de 10.936 Km2, tem a densidade populacional de 308.703 habitantes (distrito
de Vila Real – 4.328 Km2 e 185.870 habitantes; distrito de Bragança – 6.608
Km2 e 122.833 habitantes) e administrativamente organiza-se em 26 municípios: 14 no distrito de Vila Real e 12 no
de Bragança, conforme mapa anexo.
Neste vasto território existem seis clubes Rotários: Vila Real, Régua, Chaves,
Valpaços, Mirandela, Bragança. Contudo, e embora conscientes, numa análise
SWOT, dos variados obstáculos decorrentes do tempo que vivemos, é nossa
convicção de que existem condições
geográficas e populacionais para a criação de mais alguns clubes, ou e-clubes,
em ambos os Distritos, como daremos
conta no próximo número da revista.

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

João Teixeira
(Rotary Club de Mirandela)

1/4 de página - 50€
1/2 página - 100€
1 página - 150€
capa e contracapa

José Luís Carvalhido da Ponte
(Past-Governador do Distrito 1970,
ano Rotário 19/20)

Quer dar
visibilidade
ao seu
negócio?

Mapa de Trás-os-Montes e Alto Douro com a
localização dos seis Clubes.

interior - 200€
contra-capa - 320€
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Abraçar o rio
Projeto conjunto de três clubes visa
preservar o rio Nabão

O Rotary Clube Tomar Cidade (Distrito 1960) candidatou-se, com êxito, a
um subsídio da Fundação Rotária Portuguesa no âmbito dos Recursos Hídricos a ser aplicado ao Rio Nabão. Estão
também envolvidos o Rotary Club de
Ansião (Distrito 1970), onde se localiza
a nascente, e o Rotary Club de Fátima
(Distrito 1960), município de Ourém,
por onde o rio também tem o seu curso.
O projeto “Abraçar o Rio” pretende contribuir para a proteção, o planeamento
e o ordenamento dos recursos hídricos
subterrâneos e à superfície: proteger,
melhorando o aproveitamento e distribuição de águas, reduzindo a carga
poluente, sensibilizar para planear uma
utilização sustentável e ajudar a ordenar os recursos hídricos através da divulgação de boas práticas.
O Projeto foi apresentado em cerimónia na Câmara Municipal de Tomar com
divulgação na imprensa local e regional.
Também foi feita uma ação com os companheiros de Ansião junto da nascente e
ao longo do curso, com o leito seco.
O objetivo último deste projeto é envolver as comunidades confinantes com o
rio, adultas e jovens, públicas e privadas,
num conjunto de ações que contribuam
para a água limpa e sustentabilidade do
planeta e possam servir de projeto piloto a aplicar em grande escala. Entidades

12

P O RT U G A L ROTÁ R I O

envolvidas e que vão contribuir para o
projeto são as Câmaras Municipais de
Tomar, Ourém e Ansião, o Instituto Politécnico de Tomar, Juntas de Freguesia
confinantes com o rio, Agrupamentos de
Escolas dos concelhos, empresas tecnológicas Softinsa e IBM, e outras ligadas a
desportos de rio, como as organizações
promotoras da canoagem.
Com o envolvimento dos parceiros já
identificados e da comunidade em geral,
pretende-se atingir um impacto significativo, estimando-se a participação de
um conjunto de cinco mil pessoas, das
quais 1500 jovens. As próximas ações

acontecerão junto das margens, nomeadamente para colocar em vários locais
ao longo das margens do Nabão placas
sinaléticas com informação e códigos
QR para aceder a um site em desenvolvimento sobre o Recurso Hídrico água e
rio Nabão.
A água, num contexto de ecossistemas
de água doce como os rios, albufeiras,
furos, lagos, pântanos e estuários, é,
para a ONU, para Rotary International e
para a Rotary Foundation um pilar para
o desenvolvimento sustentável: a água
potável, a vida na água, a água limpa e a
higiene.

OUTUBRO 2021

Humanização
do Parto já é
possível no
Centro
Hospitalar
de Médio Ave
Foi inaugurada, a 3 de setembro, a requalificação do bloco de partos da unidade de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave, através do qual as
grávidas passam a dispor de salas sensoriais.
Este projeto surgiu no âmbito da iniciativa “Humanização do Parto”, que
mereceu a atenção e acompanhamento
noticioso da Portugal Rotário ao longo
do ano Rotário de 2020-21, que contou
com financiamento de 15 mil euros por
parte de três clubes Rotários da região
servida por esta unidade hospitalar: Rotary Club de Famalicão, Rotary Club de
Santo Tirso e Rotary Club da Trofa. Este
era um projeto há muito aguardado no
Centro Hospitalar do Médio Ave, que
passa a ser único no país.
O objetivo, segundo a equipa responsável pelo serviço, é que a grávida sinta
na plenitude as emoções e sensações de
um parto natural.

FRANCISCO MIRANDA RODRIGUES
“Nas empresas, começaram a preocupar-se com os impactos na saúde mental.
Vão ter que ter isso cada vez mais em conta se querem sobreviver”
por Cláudia Oliveira e Solange Falé

Francisco Miranda Rodrigues é o bastonário da Ordem
dos Psicólogos desde 2016, tendo sido reeleito para
um novo mandato em novembro de 2020. Num mês
dedicado ao desenvolvimento económico e comunitário, fomos ouvir quem representa um dos setores de
saúde mais valorizado em tempo de pandemia: a saúde
mental. Os hábitos influenciam a nossa longevidade e
saúde e não são mais que rotinas de comportamentos,
cujos especialistas são os psicólogos. O bastonário
lembrou o muito que foi feito durante esta pandemia e
deixa alertas às empresas, para que consigam segurar
os seus talentos.

(PR) Ano e meio depois de um quotidiano com pandemia,
como está a saúde mental dos portugueses?
(FMR) Está afetada, como a saúde mental de muitas outras
pessoas pelo mundo fora – pelo menos assim o indicam todos
os estudos que têm sido divulgados –, com uma agravante,
quando comparada com outros países, porque já tínhamos
alguns níveis preocupantes de problemas de saúde mental
antes do aparecimento da pandemia, uma série de vulnerabilidades. Seja porque em alguns casos, como é a educação, só
recentemente se começou a ter a aposta nas questões preventivas e de desenvolvimento das pessoas desde cedo para
criar mais resiliência, seja porque o país não tem uma literacia
em saúde, e a psicológica em particular, seja porque a pobre-

za atinge uma percentagem grande da população (20%)… são
muitas as situações propícias e se conjugam para fazer da situação portuguesa, à partida, mais complicada. A pandemia
veio agravar e fazer surgir novas situações.
É certo que a pandemia também teve o condão de dar maior
visibilidade a esta área da saúde mental e permitir que mais
gente tivesse acesso a informação e compreensão de como
funcionamos ao nível psicológico, estando mais despertos e
atentos à nossa saúde. Por outro lado, também permitiu o re-
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forço de algumas respostas, além da pandemia. É expectável
que venhamos a sentir durante mais tempo, mesmo depois de
debelada a questão epidemiológica, a questão psicológica.

(PR) Estamos dotados de ferramentas que nos permitam
reconhecer que precisamos de ajuda e pedir ajuda?

mos tendência a focar-nos no físico, porque é algo concreto,
quando comparado com as circunstâncias psicológicas. Nesse
sentido, o trabalho dos psicólogos nos Centro de Saúde não
é destinado, apenas, a pessoas que possam ter um problema
de saúde mental ligeiro, o principal trabalho é para as pessoas
que têm problemas psicológicos, por ex. reações adaptativas,
que podem ser depressivas, de ansiedade, a um acontecimento de vida qualquer. Este tipo de ajuda é preventivo.

(FMR) Também se chama a isso literacia. Julgo que há muito
ainda para fazer. As autoridades de saúde, na estratégia outono-inverno, consideram, desta vez, e contemplam, a literacia (PR) O desenvolvimento económico e social do país tem
em saúde na resposta à pandemia, vimos a trabalhar nisso em conta a saúde mental e a sua prevenção?
desde o princípio da pandemia e apostámos em fazer chegar
(FMR) Tem pouco. Há coisas que são feitas, mas tem pouco.
materiais – fizemos mais de 200 materiais informativos para
Tem sido, ao longo destes anos, o parente pobre. Agora pode
a população –, em formatos muito diversos. Criámos um site
estar a tornar-se um parente remediado. O Plano de Recupechamado https://eusinto.me, para tentar ajudar as pessoas
ração e Resiliência prevê um investimento considerável nesà identificação de alguns sinais que possam ser mais preocupantes. Talvez seja, em Portugal, neste momento, a ferra- ta área da saúde mental, mas esse investimento, que é muito
menta que mais depressa chegue às pessoas, numa primeira importante, vai ser canalizado quase exclusivamente para as
dúvida. A literacia é ainda um problema, mas não seria neste pessoas que têm doença mental: Equipas comunitárias de
ano e meio de pandemia que se acabaria com esse problema saúde mental. Não quero retirar o positivo de se estar a fazer
pois literacia não é só informação. Temos que investir muito isso, porque estas pessoas são as mais vulneráveis das vulneráveis, mas continua-se a falhar
mais em ajudar as pessoas a
na prevenção. A maior parte da
compreender a informação.
“Vimos a trabalhar na lietracia para a saúde mental desde
população fica a descoberto para
Existe ainda um outro site, com
o princípio da pandemia e apostamos em fazer chegar
não chegar a este ponto.
informação fidedigna, chamaImporta perceber como é que
materiais
–
fizemos
mais
de
200
materiais
informativos
do https://encontreumasaida.
pt, onde todas as informações para a população –, em formatos muito diversos. Criámos nós envelhecemos e chegamos
estão escritas em linguagem um site chamado https://eusinto.me, para tentar ajudar às idades mais avançadas da nossa vida. Como é sabido, temos
as pessoas à identificação de alguns sinais que possam
acessível.
aumentado muito a nossa lonHá um trabalho enorme a fazer ser mais preocupantes.”
gevidade, em Portugal, mas conno acesso aos profissionais destinuamos muito atrás de outros
ta área. Existem pessoas que,
países
em
matéria
de
anos
de
vida saudáveis após os 65 anos.
infelizmente, desenvolveram a doença mental, perturbações
mentais. Há uma percentagem significativa de pessoas que ao Isso significa que há qualquer coisa que não está a funcionar:
longo da vida pode desenvolver uma perturbação mental, que uma série de condições socioeconómicas e hábitos de vida
pode não ser grave. Depois, há uma percentagem muito mais saudáveis que falham antes. Se cuidarmos da nossa saúde ao
pequena, que deve ser de 2%, que desenvolve perturbações longo da vida, seremos todos mais saudáveis. Estudos aponmais graves, mas a grande maioria da população – a outra ca- tam uma relação entre hábitos de vida saudáveis e o menor
tegoria, algures, uns mais outros menos, têm problemas de aparecimento em situações de estados demenciais. Isto tem
saúde psicológica, que não são perturbações. Isto é um con- um impacto enorme nas questões económico-sociais: quais
tínuo. Muito antes de termos perturbações, todos nós temos, são os custos de as pessoas terem de deixar de trabalhar mais
durante a nossa vida, problemas psicológicos, que nuns casos cedo ou não são produtivas no trabalho por não estarem nas
resolvemos por nós próprios, noutros casos resolvemos com melhores condições?
ajuda de pessoas próximas, outros precisamos de ajuda profissional. Em nenhum destes casos estamos a falar de doença
(PR) Qual o grupo etário que mais consequências sofreu
mental. Isso não significa que não precisemos de ajuda para
neste período e como se podem mitigar os efeitos?
resolver, por exemplo quando passamos por um divórcio doloroso, que causa sofrimento que se prolonga no tempo, a (FMR) Todos foram afetados, de alguma forma, pela pandemorte de pessoas que nos são próximas… há um conjunto de mia. As vulnerabilidades não são tanto etárias, mas indivicoisas que afeta a nossa saúde psicológica. Segundo a Orga- duais, estando mais relacionadas com a situação em que a
nização Mundial de Saúde, a saúde não é ausência de doen- pessoa já estava quando surgiu a pandemia, ou seja, quais os
ça, mas um estado de bem-estar físico, psíquica e social. Te- fatores de vulnerabilidade e os fatores de proteção que tinha

14

P O RT U G A L ROTÁ R I O

OUTUBRO 2021

previamente. A pandemia não afetou de forma igual toda a
gente e pessoas de situação socioeconómica mais desfavorecida foram mais afetadas, ou pessoas que tinham problemas
psicológicos prévios ou doença mental.
Neste momento, muito do que tem sido produzido vai apontando particulares impactos nos jovens adultos e nos mais
idosos, por razões bastante diferentes. Nos jovens, tarefas
desenvolvimentistas, que dependem de autonomia e socialização têm vindo a ficar afetadas, um deles é o processo de
autonomização. Por exemplo, houve muita gente que foi para
o ensino superior e passou pelo primeiro ano sem ter estado
na faculdade e privado com os colegas.
Os idosos, por questões ligadas ao isolamento e por muitas
vezes também estarem muito alterados por questões demenciais, acabam por ficar afetados pela perda de estímulo social.
É importante esclarecer que todos nós temos vulnerabilidades, e o problema é associarmos as fragilidades ao ser mais
frágil. Hoje em dia, as pessoas estão mais capacitadas para
identificar sinais de que algo não está bem, aceitarmos que
não estamos bem, como algo natural e, se for o caso, solicitar
ajuda, que não depende só das competências, mas também do
momento da vida concreta. A criação da linha de aconselhamento psicológico do SNS demonstrou que as pessoas, quanto têm acesso aos serviços, procuram e recorrem ao apoio dos
psicólogos.

(PR) Nas empresas há atenção à saúde mental?
(FMR) O contexto laboral continua a ser um contexto onde se
faz muito pouco. Continua a ser um contexto onde acontecem
demasiados disparates, erros de gestão e a nossa saúde mental está a ser afetada. Nas empresas, durante a pandemia, começaram a fazer uma coisa que não faziam antes, começaram a
preocupar-se com os impactos na saúde mental. Tenho muitas
dúvidas se é uma preocupação que se vai manter. Eu espero
que seja para manter, mas tenho uma convicção, as empresas
vão necessitar de ter muito mais o conhecimento da psicologia, sobre o comportamento das pessoas, da forma como pensam, como tomam decisões, como se motivam. Vão ter que ter
isso cada vez mais em conta se querem sobreviver. Não é se
quiserem ser mais rentáveis, é se quiserem sobreviver.

(PR) Há respostas acessíveis para as solicitações?
(FMR) É preciso relembrar que a maior parte da população
portuguesa não tem meios para ir ao privado e por isso é que
nós falamos sempre do serviço nacional de saúde. Dos 24 mil
psicólogos que existem em Portugal, apenas mil estão no Serviço Nacional de Saúde. Estou a chamar a atenção para isto
porque nos compete enquanto Ordem, que tem competências delegadas pelo estado, fazer o melhor que soubermos
para que os portugueses tenham mais acesso aos serviços

que os psicólogos prestam. O obstáculo ao acesso tem que
ser resolvido.

(PR) A sociedade tirará alguma lição deste momento histórico para o futuro? Há mudanças que vão ficar?
(FMR) Tenho essas dúvidas, embora julgue que inevitavelmente as empresas ou apostam, e aqui não estamos a falar
pura e simplesmente de saúde mental, estamos a falar do conhecimento da psicologia para os seus processos de negócio,
inclusive para a forma com gerem as pessoas, ou não sobrevivem. Há muitas coisas que as pessoas toleravam antes da
pandemia e que não sei se vão continuar a tolerar. Não sei se
as pessoas vão continuar a tolerar práticas de gestão que não
as respeitem, no sentido de serem assediadas, de não respeitarem minimamente direitos básicos que têm para poderem
conciliar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. E se
formos para além disso, as pessoas provavelmente começarão a ser menos tolerantes. A nova geração, e sobre isso já há
alguns estudos, os millennials claramente têm uma forma de
trabalhar diferente, que vai fazer com que os talentos desta
geração fiquem nas empresas que sejam capazes de respeitar
muito mais o ser pessoa, antes de mais. Se isso não acontecer,
estes talentos vão para outros lados, não ficam, veem a mobilidade de outro modo.
Antes de mais, há práticas de liderança que têm de mudar, nós
temos um problema de práticas de liderança em Portugal que
também é afetado pelos níveis de qualificação das nossas lideranças. Os gestores gostam muito de se considerar racionais,
gostam de ter aquela imagem de que as decisões são tomadas
com base em informação económica, financeira, portanto isto
é tudo muito racional. E podem continuar a pensar assim, mas
estão enganados. A evidência científica demonstra que estão
enganados. Tomamos a maior parte das nossas decisões com
enviesamentos cognitivos, nós somos eminentemente animais
que são muito emocionais, temos essa caraterística das emoções e as nossas tomadas de decisão são eminentemente emocionais. O relatório que a Ordem dos Psicólogos Portugueses
lançou o ano passado, que fez uma estimativa sobre quanto é
que custava, à economia portuguesa, só ao setor privado, não
ao setor financeiro, estes problemas de stress e de problemas
psicológicos nos locais de trabalho, estamos a falar de 3,2 mil
milhões de euros, em 2019, custos diretos, ao absentismo
e presenteísmo, isso significa que são três pontes Vasco da
Gama. Não é um número qualquer. Portanto, eu espero que o
interesse que existe, neste momento em, por exemplo, pagar
ou comparticipar consultas de psicologia se estenda a outras
dimensões da prática das empresas porque isso é importante,
dá um apoio a quem possa não ter recursos, é um benefício
simultaneamente, se as pessoas ficarem melhores vão trabalhar melhor, e se trabalharem melhor será melhor para as empresas e para estas lideranças. Todos ganham.
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ENTRE EM AÇÃO
ELIMINE UMA DOENÇA PARA SEMPRE

DIA MUNDIAL
DE COMBATE À PÓLIO
24 DE OUTUBRO

endpolio.org | #endpolio
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Pólio: agir para servir,

conhecer para entusiasmar!

Mara Duarte
Assistente do Coordenador Regional da
Rotary Foundation para Portugal – Zona 20C

O mês de outubro traz com ele historicamente em Rotary o assinalar do Dia
Mundial de combate à Pólio no dia 24
de Outubro, realça no mapa rotário uma
semana em que os Distritos e os Clubes
de Rotary, bem como toda a estrutura
associada devem partilhar com a comunidade o trabalho da nossa organização
na erradicação desta doença mas também realizar uma assertiva campanha
de doação de fundos para a continuação deste projeto que já leva mais de 30
anos de ação pelo mundo.
Hoje, não podemos nem devemos deixar de dedicar parte da nossa entrega a
uma das nossas causas principais que é a
nossa participação na “Iniciativa Global
de Erradicação da Pólio” conjuntamente
com a Unicef, Centro Norte-Americano
de Controle e Prevenção de Doenças
(CDC), Organização Mundial da Saúde
(OMS), Fundação Bill e Melinda Gates,
governos mundiais e diversos doadores
para esta causa. A grande mensagem
que podemos deixar é que do trabalho realizado com os nossos parceiros,
governos e comunidades do mundo
inteiro, imunizámos mais de 2,5 biliões
de crianças em 122 países. Esta é uma
das marcas que a história fará ressoar o
nome de Rotary International.
Hoje, reduzimos os casos em 99,9% e
apenas dois países continuam a reportar casos do vírus selvagem: Afeganistão e Paquistão.

Graças aos esforços do Rotary e dos
seus parceiros, cerca de 19,4 milhões
de pessoas que teriam ficado paralíticas
podem andar e evitámos a morte de cerca 1,5 milhões de pessoas.
Uma excelente forma de falarmos da
nossa organização é precisamente a
partilhar o nosso trabalho na erradicação da poliomielite no mundo e estamos
em 2021 segundo dados recentes muito próximos de poder anunciar ao mundo que está livre da pólio! O Rotary produziu 2 vídeos com muito interesse que
podem ser vistos em https://vimeopro.
com/rotary/videos-sobre-o-polio-plus e
podem fazer doações em https://www.
endpolio.org/pt/donate.
Verdadeiramente, a nossa organização
deve ser pensada sem nunca se perder
a essência dos nossos valores, mas com
a visão larga de que o Rotary não é uma
organização assistencialista, mas uma
organização que com a The Rotary Foundation deixa projectos estruturados e
sustentáveis nas comunidades por onde
passa, o nosso trabalho em torno da erradicação da pólio é um exemplo claro
disso mesmo!
Este nosso trabalho de combate a uma
doença, leva-me a entusiasmar os Clubes a falar “sem medos” com o tecido
económico e social das suas comunidades, apresentar-lhes a The Rotary
Foundation, indicar-lhes o caminho das
várias sinergias que podem surgir do

trabalho em parceria, falar-lhes desta
nossa missão de libertar o mundo de
uma doença e também aqui estamos a
divulgar o melhor da imagem pública do
Rotary, áreas que se desdobram em acções de serviço humanitário concretas,
falar da nossa dimensão internacional,
dizer-lhes que não estamos sozinhos
para acender aquela luz que por vezes
teima em acender, isto traz sustentabilidade à nossa acção na comunidade e
nos nossos Clubes.
Em suma, através da nossa The Rotary
Foundation sabemos que estamos juntos a agir para servir e neste caminho
também sabemos que só teremos mais
sucesso se estivermos abertos a conhecer para entusiasmar!
Juntos, salvamos e transformamos vidas!
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DIVERSIDADE
FORTALECE
OS CLUBES

Novos sócios de diferentes grupos nas
nossas comunidades, trazem outras
perspetivas e ideias para os nossos clubes
e expandem a presença do Rotary. Convide
potenciais associados de todas as origens
para enaltecer o Rotary.

INDIQUE UM NOVO MEMBRO
18

my.rotary.org/member-center
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JOÃO MANUEL OLIVEIRA ANTUNES
“Deviam ser criados mecanismos de capitalização das empresas”
por Maria João Gomes

João Manuel Oliveira Antunes é companheiro do Rotary Club de Carnaxide e presidente da Associação Comercial e Empresarial dos Concelhos de Oeiras e Amadora, há duas décadas. Na linha da
frente no apoio às empresas associadas, que enfrentaram desafios económicos fruto da pandemia,
João Antunes alerta para a incerteza que ainda envolve o tecido comercial e empresarial e para as
consequências sociais que podem afetar a sociedade. No mês dedicado ao desenvolvimento económico e comunitário, ouvimos as preocupações de quem está no terreno, como Rotário e profissional.

(PR) Portugal estava preparado, a nível
empresarial, para se adaptar a uma crise
pandémica?
(JA) Julgo que, na realidade, nenhum país
estava preparado para enfrentar uma pandemia.
(PR) Quais os impactos da crise pandémica na economia local e nacional?
(JA) Estou convicto que esta pandemia
deixará marcas profundas e de longo prazo na economia mundial, considerando
que a sua duração e dimensão estão ainda
rodeadas de enorme incerteza.
O impacto das dívidas contraídas pelas
empresas e de particulares, para ultrapassar a paragem, pelo estado de emergência
que vivemos, pode ter causado o risco de
tornar essas empresas ingeríveis.
(PR) Os apoios lançados ajudaram a mitigar os efeitos?
(JA) Foram tomadas algumas medidas que
ajudaram, como o lay-off. Contudo deveriam, na minha opinião, ser criados mecanismos que permitam a capitalização das
empresas a fundo perdido.

(PR) O teletrabalho foi uma realidade
– uma solução – para muitos. Como se
adaptou o comércio, nomeadamente o
comércio mais tradicional?

(PR) Há formas de atuar, comportamentos empresariais, que mudaram irremediavelmente e que se manterão no futuro?

(JA) A restauração encontrou forma de mitigar o impacto da pandemia, introduzindo
na maior parte dos casos o “Take a Way”.
Para o comércio local, foi, e ainda está a ser,
bem mais complicado.

(JA) Sim, o digital ganhou espaço, que ainda não tinha, e permitiu diversificar os canais de distribuição. Em algumas situações
vai manter-se, noutras pode perder a força. Mas é uma mudança irreversível.
O teletrabalho tornou-se uma realidade
e uma dificuldade para as pessoas e respetivas famílias, em algumas situações é
compatível com o regresso ao posto de
trabalho como forma de conciliar família
e trabalho. Creio que esta é uma forma de
trabalho a manter.

(PR) Estes efeitos na economia acarretam consequências sociais?
(JA) Evidentemente. O impacto económico nas empresas acaba por conduzir a um
aumento da pobreza, fruto do aumento do
desemprego. O aumento do recurso ao
teletrabalho também tem consequências
sociais na população.
(PR) De que forma o setor do comércio
se reestruturou para fazer face às dificuldades?
(JA) O comércio tradicional tem pouca
margem de manobra. No fundo, utilizou as
ferramentas que tinha disponíveis: reduziu
pessoas e os stocks.

(PR) Como é que o Rotary ajudou e pode
ainda ajudar a mitigar estes efeitos?
(JA) A preocupação com as instituições e
com as pessoas e a procura de soluções
que minorassem os efeitos da pandemia,
foram, para mim, uma constante nos últimos 18 meses. Em conjunto com a Câmara
Municipal de Oeiras foram criadas esplanadas onde as não havia, sem custos para
a restauração e foi criado um gabinete de
apoio ao comércio.
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JUNTOS, NÓS

EMPODERAMOS
O potencial brilha mais quando é inspirado. É por isso que os Rotary Clubs investem tempo e experiência
encorajando os outros a serem o melhor que possam ser. Capacitando aqueles que têm grandes sonhos para
realizar grandes coisas - é isso que as pessoas de ação fazem. Saiba mais em Rotary.org

20

P O RT U G A L ROTÁ R I O

OUTUBRO 2021

I N I C I A T I V A

Empoderamento de Meninas
texto de Maria Mercedes Martorell Comas e Rita Catarina Melo Freitas

A iniciativa “Empoderamento das meninas” é um novo desafio lançado pelo Presidente do Rotary International, Shekhar
Mehta, para o ano de 2021-22 e tem como objetivo a realização de projetos, a nível de clube e/ou distrito, por meio dos
quais o Rotary visa proporcionar mudanças positivas na vida
das meninas.

bem como assistentes regionais do embaixador. No caso da
Região de Espanha e Portugal, por decisão do Board de Rotary International a equipa coordenadora é formada por:
• Maria Mercedes Martorell - Distrito 2202 - Embaixadora
Regional do projeto
• Rita Freitas - Distrito1960 - Assistente Regional

É já no próximo dia 11 de outubro o Dia Internacional da Menina (em inglês: International Day of the Girl Child), uma data
comemorativa declarada pela Organização das Nações Unidas. Para assinalar a data, a nossa Zona estará representada
em Reunião Internacional envolvendo as Zonas 24A, 24B e
23A (Brasil); a Zona 23 B (Argentina + Bolívia + Chile + Equador + Paraguai + Peru + Uruguai) e a nossa 20 C (Espanha e

Mercedes Martorell é a Embaixadora Regional do projetos

Na verdade, “Empoderar Meninas” significa apoiá-las para
garantir que as suas necessidades básicas sejam atendidas,
ajudá-las a desenvolver a autoconfiança e a fazer ouvir as
suas vozes, e, ainda, trabalhar para transformar as estruturas
e instituições que reforçam e perpetuam a discriminação e a
desigualdade de género.
Assim, esta iniciativa presidencial visa o desenvolvimento de
projetos que “empoderem” as meninas e abordem as necessidades e desigualdades que todos os dias as meninas enfrentam por todo o mundo.
Além de implementar um projeto, monitorar e verificar o seu
impacto, os clubes e distritos devem ainda informar e aumentar a consciencialização sobre recursos e especialistas Rotários disponíveis, como Grupos de Ação Rotária, quadros da
Rotary Foundation e Bolseiros para a Paz, entre outros.
Cada Diretor, membro do conselho diretor do Rotary, nomeou um companheiro como embaixador, para cada região,

Portugal), convidando-se todos os Rotários a participar.
Vamos tornar esta iniciativa viva e ativa e, consequentemente, aumentar o respetivo impacto e participação, concretizando desta forma a missão do Rotary de Servir para Mudar
Vidas.
Contamos com a participação de todos os clubes e com cada
um de vós.
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姫路ロータリークラブ

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.

Evanston
Lighthouse

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.

Club

Visite rotary.org/brandcenter

Club de Vargem
Grande Paulista

District 3790
22
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Novas
Gerações
Assembleia Distrital Rotaract 1960
por Rui Filipe Gil

A Assembleia Distrital de Rotaract 1960
decorreu no passado dia 11 de setembro.
Numa conversa informal, que reuniu Rotaractistas e Rotários, foram partilhados
dois projetos que estarão brevemente
disponíveis para os clubes e membros do
distrito: “Incubadora de Projetos” e “Rotaract Connections”
A “Incubadora de Projetos” é o primeiro
projeto concebido pela equipa da comissão de planeamento estratégico do Distrito. Pretende-se a criação de um espaço
seguro para o desenvolvimento de projetos que procura potenciar o impacto
e crescimento que os clubes têm na sua
comunidade. Foi criada uma task-force
para acompanhar os clubes que assim o
desejem, nos processos de elaboração, concretização, financiamento, acompanhamento e análise final das suas atividades. A Representadoria do Distrito 1960 pretende dotar os
clubes de todas as ferramentas necessárias para serem bem-sucedidos nas suas ações, sendo assim prestado um acompanhamento personalizado desde o processo de idealização
à materialização.
Ainda de nome provisório o “Rotaract Connections” é um
projeto da equipa da comissão de serviços profissionais do
Distrito. Na visão deste grupo, estar em Rotary é ser parte
integrante de uma rede mundial de profissionais. Um dos ob-

jetivos deste ano é procurar o desenvolvimento pessoal e profissional dos sócios promovendo oportunidades de networking. Potenciar as redes de contacto dos membros irá permitir
aumentar o impacto que têm nas suas carreiras e atividades
na comunidade, estando em preparação uma plataforma para
o efeito.
Por fim, os rotaractistas tiveram a oportunidade de conviver e
partilhar as suas inquietações e novidades com a equipa distrital e clubes presentes num verdadeiro momento de companheirismo.
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Encontro Distrital Interact e Rotaract
Distrito 1970
por Sara Andrade

A cidade de Estarreja foi o palco escolhido
para o Encontro Distrital de Interact e Rotaract do Distrito 1970, um evento que, no
passado dia 11 de setembro, voltou a reunir
o Distrito numa exímia combinação de trabalho e companheirismo.
Como primeiro está o dever, o dia começou
com as Sessões de Trabalhos do Interact
e Rotaract, com especial destaque para a
aprovação das alterações ao Manual Distrital do Rotaract Distrito 1970, com o intuito
de o tornar mais coeso com o Elevate Rotaract e com o Rotary Code of Policies. Houve
ainda tempo para desafiar todo o Distrito
a coordenar vozes e esforços para implementar mudanças estruturantes na comunidade no sentido da sustentabilidade, com
o Workshop RotaEco. Este é um projeto do Rotaract Club
Universidade do Porto que nos incentiva a ser mais sustentáveis em todas as áreas do nosso dia-a-dia. Visite a página
de Instagram @rotaecoup para saber mais. Em simultâneo, os
presidentes de clubes Rotaract presentes reuniram-se num
momento de aprendizagem e partilha de experiências, com a
segunda reunião do ano do Paul Harris Program.
Durante a tarde, imperou a diversão com um “Urban Art Chase”, que teve como pano fundo o circuito de Arte Urbana de
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Estarreja. Rotaractistas e Interactistas de vários clubes misturaram-se em sete equipas para percorrer a cidade, completando desafios, numa atividade que estimulou o convívio e o
espírito de equipa e que deu a conhecer toda a arte que decora as ruas de Estarreja. No final, foram atribuídos prémios
a todas as equipas e o dia terminou com um sunset, um último
momento para fortalecer os laços de companheirismo naquele que foi o primeiro grande evento deste ano rotário.

Interact Club de
Monção fomenta o
apoio à Associação
Rafeiros

“Sortear para Ajudar”
a Reconstrução do
Novo Girassol
por Sara Andrade

por Beatriz Calçada

No passado dia 28 de agosto, o Interact Club de Monção realizou uma recolha de ração animal com o intuito de ajudar a
Associação Rafeiros e Companhia.
Da parte da manhã, os interactistas dividiram-se em dois grupos e marcaram presença em duas localizações, o Hipermercado Coca e o Supermercado Meu Super, em Barbeita, onde
expuseram a causa para que estavam a trabalhar. Estiveram
também presentes no Centro da Vila de Monção a arrecadar
doações dos monçanenses.

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável para a Educação
pretende garantir, até 2030, o acesso à educação inclusiva, de
qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.
Tendo este objetivo em mente, durante o mês da Educação
Básica e Alfabetização, o Rotaract Club do Porto promoveu
um sorteio de rifas online para a angariação de fundos que revertem na totalidade para a reconstrução do Jardim de Infância Girassol, em Cacheu.
A reconstrução do novo Girassol é um projeto do Rotary Club
de Viana do Castelo, que procura reerguer o Jardim de Infância que derrocou completamente no noroeste da Guiné-Bissau durante a época das chuvas, em 2020.
Sob o mote “Sortear para Ajudar”, o Rotaract Club do Porto
pretende auxiliar este projeto, encabeçado pelo Arquiteto
Pedro Pinto, do Rotary Club dos Arcos de Valdevez, que procura dar resposta à falta de recursos nas escolas desta região
da Guiné-Bissau e, assim, garantir a estas crianças o acesso a
uma educação pré-escolar de qualidade.

Por outro lado, da parte da tarde, todos juntos realizaram uma
visita ao abrigo da Associação Rafeiros e Companhia e puderam, para além de entregar os mais de 100kg de ração que
recolheram, ajudar os voluntários que estavam presentes na
associação a limpar os espaços onde os animais estão, a tratar dos cães, passeá-los, brincar com eles e fazer-lhes muitas
festas.
Esta é uma ação que os membros do Interact de Monção confessaram adorar e ter o objetivo de repetir. A Presidente do
Clube, Helena Castro, completa ainda: “Esta iniciativa teve
como intuito sensibilizar as pessoas da importância da adoção
responsável. Todos na nossa equipa têm um carinho muito
grande pelos animais e isso foi decisivo na escolha do projeto
e bastante importante durante o mesmo”.
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O nosso compromisso
com a diversidade,
equidade e inclusão

No Rotary, entendemos que o cultivo de uma cultura diversificada, equitativa e
inclusiva é essencial para concretizarmos a nossa visão de um mundo onde as
pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras.
Valorizamos a diversidade e celebramos as contribuições de todas as pessoas,
independentemente de sua origem, idade, etnia, raça, cor, deficiência, estilo de
aprendizagem, religião, da fé, status socioeconómico, cultura, estado civil, idioma,
sexo, orientação sexual e identidade de género, bem como diferenças de ideias,
pensamentos, valores e crenças.
Reconhecendo que, historicamente, pessoas de certos grupos têm enfrentado
barreiras à associação, participação e liderança, nós comprometemos-nos a
propagar a equidade em todos os aspetos do Rotary, inclusive nas nossas
parcerias comunitárias, para que todos tenham o acesso necessário a recursos,
oportunidades, redes e apoio para prosperar.
Acreditamos que todos possuem qualidades visíveis e não visíveis que
os tornam únicos, e esforçámo-nos para criar uma cultura inclusiva
onde todos saibam que são valorizados e se sintam parte do grupo.
Em consonância com o nosso valor de integridade, estamos
comprometidos a ser honestos e transparentes sobre onde
nos encontramos na jornada de diversidade, equidade e inclusão,
e a continuar a aprender e a melhorar.
26
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Imprima uma cópia
do compromisso do
Rotary com a
diversidade,
equidade e inclusão
em rotary.org/dei.

Prezado(a) associado(a),
No Rotary, celebramos diversidade, equidade e inclusão. Não importa quem você é,
quem você ama, no que você crê, se tem uma deficiência, ou de que cultura ou país (ou
sua família) vem. O que importa é a vontade de entrar em ação para causar mudanças
duradouras.
O Rotary está a trabalhar para garantir que sejamos reconhecidos como uma organização justa e acolhedora. A diversidade é um dos nossos valores há muito tempo,
e estamos orgulhosos da organização que construímos. Mas há muitas outras coisas que
podemos fazer para demonstrar diversidade, equidade e inclusão, a expandir a nossa
capacidade de representar as comunidades que servimos e atender às necessidades
locais.
Com base na contribuição da Task-Force Diversidade, Equidade e Inclusão, o Conselho
Diretor do Rotary International fez a revisão da declaração que adotámos em 2019. O
resultado é um maior compromisso com a diversidade, equidade e inclusão, focado em
valorizar as contribuições de todos, promover a equidade e criar uma cultura inclusiva
onde todos saibam que são valorizados.
Diversidade, equidade e inclusão não são questões políticas. Cada um de nós tem o
direito de ser tratado com dignidade e respeito, de ser ouvido e de ter acesso às mesmas
oportunidades de sucesso e liderança no Rotary. Os nossos associados dizem-nos
constantemente que ser uma organização acolhedora é vital para o nosso futuro e que,
ao sermos diversificados e inclusivos, continuaremos a representar um lugar
proeminente para pessoas em ação se conectarem e fazerem a diferença.
Estamos ansiosos pelo seu apoio contínuo à medida que tornamos o Rotary mais
diversificado, equitativo e inclusivo, garantindo que todos os que se envolvam connosco
saibam que são valorizados e bem-vindos.
Shekhar Mehta
Presidente do RI, 2021-22

Jennifer Jones Presidente
do RI, 2022-23

Cinco maneiras de apoiar a
diversidade, equidade e inclusão:
Partilhe a nossa declaração atualizada sobre o compromisso do Rotary
com a diversidade, equidade e inclusão com os seus companheiros por email ou numa reunião do clube.
Publique a declaração atualizada no site e nas redes sociais do clube e
adicione o link no bloco de assinatura do e-mail do seu clube.
Use a declaração para discutir como o seu clube pode ser mais
diversificado, equitativo e inclusivo para os companheiros atuais e futuros.
Incentive os seus companheiros a serem respeitosos uns com os outros e a
pronunciarem-se quando as ações de alguém não refletirem os nossos
ideais e valores.
Expanda os seus conhecimentos fazendo um curso sobre diversidade,
equidade e inclusão na Central de Aprendizagem.

Encontre mais recursos em rotary.org/dei.
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Relações
Interpaíses

CIP Portugal/Brasil – uma história para
contar

Geminação de Clubes

Depois de, em outubro de 2020, termos assinalado os 100
anos de Rotary na Europa Continental, em 2023, assinalaremos os 100 anos do primeiro clube dos Países de Língua Portuguesa.
Dos registos existentes na Comissão InterPaís Portugal/Brasil, constam 33 geminações de clubes.
Certamente que haverá clubes com histórias para contar,
projetos para apresentar, sonhos realizados e a realizar.
Contamos com todos para escrever a
história da Comissão
InterPaíses Portugal/Brasil.
Vamos participar em
força na celebração
do centenário de
Rotary do primeiro
clube dos Países de
Língua Portuguesa?

No ano Rotário 2020/2021, foram estabelecidas três novas
geminações entre clubes portugueses e brasileiros.
No dia 28 de agosto, integrado no 11.º Chá Poético Luso Brasileiro, os Rotary Clubes Mafra, Distrito 1960, e o Rotary
Club Engenheiro Paulo de Frontin, Distrito 4571, formalizaram a geminação entre os dois clubes.

O que são as

Os contactos estabeleceram-se a partir do Chá Poético, e
duram há um ano, e
a assinatura do protocolo de geminação
foi a oficialização natural da ligação que
se foi estabelecendo
entre os dois clubes.

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.
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The Rotary Foundation
Mensagem do chair
John Germ

Ilustração de Viktor Miller Gausa

Aceitar o desafio
Quando o Rotary, corajosamente, se impôs para perseguir o
sonho de um mundo sem pólio, sabíamos que realizar o nosso
sonho não seria fácil. Mas, desde 1988, trabalhando com os
nossos parceiros, reduzimos em 99,9% a contagem de casos
em todo o mundo.
No entanto, o nosso trabalho só caba quando finalizarmos a
missão de erradicação da pólio. Vamos manter o financiamento e a pressão até que esta luta esteja terminada e nenhuma
criança tenha de voltar a sentir os efeitos devastadores da
poliomielite.
Ao assinalarmos o Dia Mundial da Poliomielite em 24 de outubro, podemos ter ânimo; continuamos a fazer progressos e
com as atuais baixas taxas de transmissão do poliovírus selvagem no Afeganistão e Paquistão, temos uma oportunidade única de interromper a transmissão. Temos também uma
nova estratégia e uma nova vacina que irá reforçar os nossos
esforços de erradicação.
Para erradicar o poliovírus selvagem e parar os surtos de poliovírus derivado de vacinas em circulação (cVDPV), a nova
estratégia da Iniciativa Global de Erradicação da Poliomielite centra-se em várias áreas-chave: defesa política para criar
maior urgência e responsabilização nos países endémicos e
nos países com surtos, melhor envolvimento com as comunidades de alto risco, melhores operações e vigilância da poliomielite e a inclusão da imunização contra a poliomielite em
programas de saúde mais amplos.

Juntamente com a nossa nova estratégia, Rotary e os seus
parceiros estão a utilizar uma nova ferramenta, a nova vacina oral contra a poliomielite (nOPV2), para ajudar a enfrentar
surtos do tipo 2 cVDPV. Esta nova vacina tem sido implantada
numa lista crescente de países e é um desenvolvimento promissor na busca de pôr fim à poliomielite de uma vez por todas.
Mas há ainda muito trabalho a ser feito. Em particular, precisamos de continuar fortemente empenhados nos nossos
objetivos face aos recentes acontecimentos no Afeganistão.
Como organização não política, o Rotary continuará a fazer o
trabalho que é necessário para proteger a saúde das crianças
em toda a parte.
Depois de todos os progressos que fizemos na luta de décadas, a pior coisa que podemos fazer é tornarmo-nos complacentes, por isso é aqui que entramos.
Vamos aumentar a consciência do papel do Rotary na erradicação da poliomielite. "Vamos duplicar o nosso compromisso
e continuar a angariar 50 milhões de dólares por ano para a
poliomielite". Lembrem-se: graças à Fundação Bill & Melinda
Gates, qualquer contribuição sua ou do seu Rotary ou Rotaract Clube será igualada de 2 a 1.
Em Rotary, quando sonhamos, ficamos atrás do nosso sonho
com tudo o que podemos reunir. Sempre estivemos à altura
dos desafios – e agora é mais importante do que nunca que
nos levantemos de novo, com coragem, para derrotar a poliomielite.
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DESCUBRA
NOVOS
HORIZONTES

4-8 DE JUNHO DE 2022 | HOUSTON, TEXAS, USA
NA CONVENÇÃO EM 2022 DE ROTARY INTERNATIONAL
Registe-se e pague a totalidade em convention.rotary.org
para obter um desconto de $475.*

*Este valor é válido até dia 15 de Dezembro

#Rotary22
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Convenção de Houston
Uma grande tela

Com 60 painéis de artistas de todo o mundo, este parque é
uma homenagem aos entes queridos falecidos e às memórias
do passado. O parque também abriga o Lindley Fish Amphitheater, um espaço de espetáculos criado por Matt Gifford
que utiliza antigas placas de rua, espelhos partidos e molduras de outros tempos para formar uma boca de peixe gigante.
Termine a sua visita com o Smither Park no Marilyn Oshman
Meditation Garden, uma instalação toda em branco que convida o visitante a concentrar-se nos mínimos detalhes do mosaico. Reciclando peças de espaços domésticos como a cozinha e a sala de jantar, este jardim prova que não há lugar como
o nosso lar – exceto Houston, é claro.
— Miyoki Walker

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

PUB

Um dos aspectos encantadores de Houston são as belas
obras públicas de arte, que expressam a cultura diversificada
e animada da cidade. Enquanto estiver na Convenção do Rotary International de 2022, que ocorrerá de 4 a 8 de junho,
não deixe de ver alguns dos incríveis murais e mosaicos em
exibição pela cidade.
Se estiver perto do bairro de EaDo (abreviação de East Downtown), confira o “Abstract Happy Beach Wall”, no endereço
801 Chartres St. As cores vibrantes do mural, pintado pelos
artistas Zosen e Mina, de Barcelona, fazem com que qualquer
dia pareça ensolarado. Passeie pelo Market Square Park, que
fica nas imediações, para ver o mural “Houston Is Inspired”,
que é cheio de vida e lhe proporcionará energia suficiente
para continuar a explorar a cidade.
No Smither Park, um parque público dedicado à sustentabilidade, é possível ver belas criações feitas com tampas de garrafa, ladrilhos de cerâmica partidos, conchas e outras coisas.
O parque fica próximo aos bairros Third Ward e East End e
um dos seus elementos é conhecido como “Memory Wall”.
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FINLÂNDIA

BRASIL

COREIA DO SUL

CANADÁ

NOVA ZELÂNDIA

por Brad Webber

Ação rotária pelo Mundo

Os Rotários e Rotaractistas demonstraram a sua coragem e adaptabilidade no combate à pandemia de covid-19. Mas, acima de tudo,
nunca pararam de trabalhar no objetivo de erradicar do planeta a Pólio. Ao celebrarmos o Dia Mundial da Pólio a 24 de Outubro, apresentamos algumas das abordagens utilizadas em 2020.

Canadá - Estados Unidos da América
Quando a pandemia levou a restrições aos
ajuntamentos e à passagem de fronteiras, o
Distrito 7090 – que cobre partes do sul do
estado de Ontário e o ocidente do estado de
Nova Iorque – alterou os seus planos para
o passeio inaugural de bicicleta solidário do
Dia Mundial da Pólio. Apesar do tempo frio
e chuvoso no dia do “Pedalar pela Pólio”, ciclistas do lado canadiano e do lado ameri-

cano completaram percursos de cerca de
24 quilómetros, diz o organizador, e então
Governador do Distrito, Frank Adamson do
Rotary Club de Fonthill, Ontário. Para expandir o alcance da angariação de fundos,
o Distrito encorajou caminhantes e joggers
a juntarem-se à causa onde quer que estivessem localizados. Os Rotários do Distrito
angariaram uma quantia superior a €13600.

346 mil

bicicletas foram vendidas, diariamente, no mundo em 2014
Brasil
A 17 de outubro, os coordenadores e representantes de imagem pública da campanha
“End Polio Now” no Brasil organizaram um
programa nacional no YouTube denominado
“Telepolio”. Incluindo mensagens pré-gravadas de líderes Rotários e celebridades brasi-

leiras, o programa de 45 minutos gerou mais
de 2100 visualizações e mais de 11 mil euros
em donativos, efetuados on-line e através de
um código QR criado para a causa. Membros
de cerca de 300 clubes Rotaract contribuíram; mais de metade dos Rotaractistas doa-

17,5 milhões

ram pela primeira vez para o
programa “End
Polio Now”.

crianças do Brasil foram vacinadas contra a pólio num só dia em 1980
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Finlândia
Durante a última década, alguns dos pontos mais conhecidos do planeta foram iluminados para marcar o “Dia Mundial da
Pólio”, com muitos também a mostrar uma
projeção do logotipo da campanha “End
Polio Now”. Em 2014, o Distrito 1390 con-

vidou o operador do parque de diversões
Särkänniemi para promover a mensagem.
Desde esse ano, durante o Dia Mundial
da Pólio, o parque ilumina com holofotes
vermelhos a sua torre de observação Näsinneula com 168 metros de altura.

2002

ano que a região Europeia da OMS foi declarada livre da Pólio.

Coreia do Sul
O alpinismo é um passatempo popular
na Coreia do Sul, onde mais de um terço
dos cidadãos sondados em 2019 citaram
desportos e fitness como o seu passatempo principal. Os clubes Rotary da Coreia
aproveitaram este gosto por atividades
ao ar livre para angariar fundos para o
programa “End Polio Now” durante os
meses de outubro e novembro, através
do “desafio escalar as 100 montanhas
mais bonitas”. O evento atraiu 145 alpinistas de 74 clubes e gerou cerca de 90 mil

euros em contribuições. Os participantes – que acordaram doar pessoalmente
pelo menos €85 cada – juntaram-se em
equipa, escalaram as suas
montanhas favoritas, e
promoveram os seus feitos colocando imagens e
comentários nos meios
sociais. “É possível celebrar o Dia Mundial da
Pólio seguindo as medidas
do governo em termos

de distanciamento social”, citou Ju-Hwa
Jeong, o Coordenador do programa “End
Polio Now” para a Coreia.

1947 metros

Altitude de Hallasan, o pico mais elevado da Coreia do Sul

Nova Zelândia
Seguindo o modelo de angariação de fundos em transportes públicos popularizado
pelos clubes na Austrália, cerca de 500
Rotários da área de Auckland juntaram-se em linhas de comutação de comboios
e ferryes para uma campanha de sensibilização à Pólio. O evento de 23 de outubro
“Polio All Transit”, baseado numa versão
de 2019 que incluía apenas viagens de
comboio, angariou cerca de 21 mil euros.

“Os projetos de Rotary e da End Polio
Now podem ser divertidos”, diz Ron Seeto, Past-Governador do Distrito 9920.
“A iniciativa Polio All Transit apresentou
oportunidades para companheirismo e
networking, angariando numa proporção
2-para-1 com a Fundação Bill & Melinda
Gates fundos num projeto que apresentaram os nossos Rotários, clubes, amigos
e família”.

1902 metros

Ano em que Auckland ativou o seu sistema de elétrico
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Fortalecer a marca Rotary
No último ano Rotário, aprendemos a adaptarmo-nos e a superar muitos desafios, encontrando formas de nos continuarmos a reunir e a criar projetos que respondessem às necessidades das comunidades. Este é um bom momento
para reavaliar as metas estabelecidas e ajudar

o seu clube ou Distrito a ampliar o impacto, aumentar a consciencialização sobre as suas atividades e expandir o quadro
associativo. Existem ferramentas de Rotary que podem ajudar nesta tarefa.
Desde julho de 2021, os presidentes dos clubes podem adicionar os dados dos seus presidentes das
comissões de imagem pública no MyRotary. Assim,
poderão ser enviados para esses companheiros informações e materiais disponíveis no Brand Center
para promover e fortalecer a nossa marca: Rotary.

Os nossos parceiros
Todos somos mecenas
Todos somos mecenas é o nome da iniciativa do Grupo de
Amigos do Museu Nacional de Arte Antiga para angariar verbas que permitam adquirir o quadro “Natureza Morta com
aves, peixe e prato com flores e frutos”, de Baltazar Gomes
Figueira.
Baltazar Gomes Figueira, natural de Óbidos, conhecido por
ser pai e mestre da mais interessante pintora da história da
arte antiga portuguesa – Josefa de Ayala, dita Josefa de Óbidos – foi um importante artista do barroco seiscentista, com
aprendizagem em Sevilha, junto de Francisco Herrera, el
Viejo. Dessa cidade, então o mais florescente centro da pintura espanhola, trouxe Baltasar a experiência da pintura de
paisagens e de naturezas-mortas, de que foi o introdutor em
Portugal e, juntamente com a sua filha, o melhor cultor. Deste
pintor, nome fundamental da arte portuguesa, não dispõe o
Museu Nacional de Arte Antiga de nenhuma obra, pelo que,
surgindo a oportunidade de adquirir esta importante pintura,
é lançado o repto de contribuição.
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Consulte condições de contribuição em http://museudearteantiga.pt/exposicoes/todos-somos-mecenas-2.

QUEREMOS
A SUA
OPINIÃO

ESTÁ A CHEGAR: PESQUISA COM TODOS OS
ASSOCIADOS, EM NOVEMBRO!
Esta é a sua hipótese de falar sobre o que gosta, o que não gosta e
que espera da sua associação ao Rotary.
Para garantir a sua participação na pesquisa, atualize os artigos; a
sua participação; o seu endereço de email
em my.rotary.org/profile/me.
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