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Conheça a Sociedade de Desenvolvimento do Quadro Associativo

Em homenagem às pessoas comprometidas com o crescimento do quadro 
associativo, lançamos um novo programa. A Sociedade de Desenvolvimento 
do Quadro Associativo é uma galeria virtual que reconhece aqueles que 
apadrinham pelo menos 25 novos associados. 

Saiba mais em rotary.org/membershipsociety

COM MAIS 
ASSOCIADOS, 
MAIS PODEREMOS 
FAZER O BEM!

NÍVEL PLATINA
Apadrinhamento de  
75 ou mais associados

NÍVEL PRATA
Apadrinhamento de  
30 a 49 associados

NÍVEL BRONZE
Apadrinhamento de  
25 a 29 associados

NÍVEL OURO
Apadrinhamento de  
50 a 74 associados
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Mensagem do Presidente 
de Rotary International
Shekhar Mehta
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Saudações, meus caros transformadores do Rotary,

Descobri o valor do serviço pela primeira vez quando vi 
como alguns atos simples podem mudar, imensamente, 
vidas. Tudo começou quando me juntei a outros compa-
nheiros do meu clube num projeto para levar sanitários 
e água potável a aldeias rurais perto da nossa cidade. 
Avançou quando promovemos o saneamento e propor-
cionámos oportunidades de educação em todo o país, 
graças a generosos presentes de apoiantes que acredi-
tavam tanto nos nossos projetos como nós próprios.
Não há melhor altura do ano para recordarmos essa 
generosidade do que novembro, que é o Mês da Rotary 
Foundation. 
Como braço caritativo de Rotary International, a Rotary 
Foundation é o motor que impulsiona imensos projetos 
rotários em todo o mundo. A Fundação transforma as 
suas doações em projetos que mudam vidas. É a Funda-
ção que nos ajuda a aproximarmo-nos do nosso objetivo 
de erradicar a pólio, a mostrar a mais pessoas como pro-
movemos a paz através de ações tangíveis e a demons-
trar o impacto que os nossos projetos têm nas nossas 
áreas de enfoque.
Considere alguns projetos recentes que foram torna-
dos possíveis pela Fundação:
- Os Rotary Clubes de Guatemala La Reforma, Gua-
temala, e Calgary, Alberta (Canadá), receberam uma 
subvenção global de 80.000 dólares para organizar um 
plano abrangente de formação de enfermeiros e profis-
sionais de saúde rurais para prevenir e tratar o cancro 
do colo do útero e para implementar um sistema susten-
tável de encaminhamento destes casos, em sete regiões 
da Guatemala.
- Mais de duas dúzias de hospitais nas Honduras re-
ceberam equipamento de proteção pessoal para o 
seu pessoal médico graças a uma subvenção global de 
$169.347 patrocinada pelos Rotary Clubes de Villa Real 

de Tegucigalpa, Honduras, e Waldo Brookside-Kansas 
City, Missouri (EUA).

- Os Rotary Clubes de Cotonou Le Nautile, Benin, e 
Tournai Haut-Escaut, Bélgica, receberam uma subven-
ção global de $39.390 para fornecer formação agríco-
la numa mini-quinta de permacultura ecologicamente 
responsável ligada a um centro para crianças em Sowé, 
Benin. Isto irá ajudar uma nova geração de agricultores 
a tornar-se economicamente auto-suficientes.
Gosto de comparar a Rotary Foundation com o Taj 
Mahal, um monumento do amor de um homem por 
uma mulher. A Fundação é um monumento dinâmico do 
nosso amor por toda a humanidade.
Este mês, peço a todos os Rotary Clubes que chamem a 
atenção para a Fundação. É o que liga todos os rotários 
do mundo inteiro e transforma as nossas paixões cole-
tivas em projetos que mudam vidas. Visite rotary.org/
donate; uma vez lá, terá uma oportunidade de doar dire-
tamente para o programa que mais o apaixona. 
Obrigado por dar tudo de si ao Rotary. Você é a razão 
pela qual Rotary é capaz de fazer mais e crescer mais. 
Vamos continuar a representar esse importante legado 
este mês, este ano, e para além dele, à medida que servi-
mos para mudar vidas.
Rashi e eu conduzimos 200 quilómetros para nos en-
contrarmos com um paciente do Paquistão que estava 
a ser tratado no Hospital Missionário em Durgapur. A 
mãe dele disse: “O meu filho nasceu no Paquistão, mas 
conseguiu a sua vida na Índia. Obrigada, Rotary”. 
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DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA AOS SÓCIOS

Tema do mês de Dezembro: 
Prevenção e tratamento de 
doenças

Alteração redatorial

Em reunião da Direção da Associação 
Portugal Rotário de 29 de setembro, e 
a pedido da Diretora da revista, compa-
nheira Cláudia Oliveira, este órgão dire-
tivo nomeou o companheiro Miguel Rijo 

como novo Diretor da revista Portugal 
Rotário.
O pedido de exoneração de funções da 
companheira Cláudia Oliveira prende-
-se com a sua eleição recente para um 
cargo autárquico, limitando o seu tempo 
disponível para um correto desempenho 
das suas funções na revista. Assim, a Di-
reção da APR promoveu o companheiro 
Miguel Rijo, até à data diretor-adjunto.
A direção da APR agradece o empenho 
e dedicação da companheira Cláudia 
Oliveira e deseja-lhe sucesso no seu 
mais recente papel de Dar de Si Antes 
de Pensar em si. Ao companheiro Mi-
guel Rijo, a Direção louva a recetividade 
às novas funções e faz votos de sucesso 
nesta nova etapa.

Rotary dedica o mês de dezembro à pre-
venção e tratamento de doenças que 
se traduzem em miséria e sofrimento 
para milhões de pessoas no mundo. Ro-
tary educa e equipa comunidades para 
cessar a transmissão de doenças, reali-
zando centenas de projetos em vários 
pontos do mundo. Entre as doenças que 
combatemos estão a pólio, a malária, a 
sida, o alzheimer, a esclerose múltipla, a 
diabetes e muitas outras. 
Ao nível do tratamento, os Rotários tra-
balham em prol da divulgação de infor-
mação dos procedimentos de e desta-
cam a importância de exames auditivos, 

oftalmológicos e odontológicos periodi-
camente. 
Conheça alguns dos nossos projetos em 
https://www.rotary.org/pt/our-causes/
fighting-disease. 
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CONTEÚDO

Editorial
Cláudia Oliveira

Lado a lado, sempre

Dar de si antes de pensar em si. Esta é 
a essência de Rotary. Recorro a ela mui-
tas vezes, bem como à Prova Quádrupla, 
para tomar algumas decisões. No meu 
“caminho” para estas “ferramentas” Ro-
tárias ganho serenidade e firmo convic-
ções de retidão e justiça. 
Foi com o espírito de dar de mim que 
aceitei o desafio de me juntar à equipa 
da revista Portugal Rotário. Primeiro 
com o companheiro Artur Lopes Cardo-
so – que me fez o convite acompanhado 
do companheiro presidente da Direção 
da APR, João Barbosa –, depois com o 
companheiro Francisco Queiroz e, por 
último, ao leme desta revista que é de to-
dos os Rotários portugueses. Em todas 
as funções dei o meu melhor e conheci 
com mais detalhe o universo de Rotary 
(em Portugal e no mundo). Encontrei um 
país repleto de Rotários dotados de boa 
vontade e empenhados em proporcio-
nar mudanças duradouras e sustentá-
veis na vida dos que os rodeiam. 
De todas as edições em que participei, 
esta é a revista em que o sorriso é me-
nos rasgado e a alegria mais contida: é 
a última. A partir deste mês de outubro 

assumo um novo desafio profissional (e 
pessoal), que exigirá de mim uma entre-
ga plena. Irei continuar a dar de mim, a 
trabalhar pelo crescimento da minha co-
munidade e a procurar melhorar vidas, 
agora com funções autárquicas.
Os companheiros que aceitaram o rep-
to de fazer parte da minha equipa re-
datorial terão sempre a minha gratidão. 
Obrigada pelas horas de partilha, de 
discussão e de definição de cada núme-
ro da Portugal Rotário. Ao companheiro 
Miguel Rijo, que fica incumbido da mis-
são de dirigir a revista, desejo sucesso, 
na certeza de que estarei sempre dispo-
nível para o que entender que eu possa 
auxiliar.
A si, companheiro-leitor, obrigada pela 
compreensão Rotária para as falhas e 
pelas palavras de incentivo e apreço. 
Deixo a função com a certeza de ter 
conquistado uma riqueza inigualável em 
companheirismo. Este não é um adeus, 
é um até sempre, porque estarei sempre 
aqui, lado a lado com cada companheiro 
Rotário.
Continuemos a dar de nós, a fazer a 
roda dentada girar.
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““Acho urgentemente apropriado passarmos a aceitar doações com 
o propósito de fazer o bem no Mundo” - Arch Klumph – Pai da The Rotary Foundation ( 1917 ) 

  

Paulo 
Martins
Distrito 1960

tem a palavra o Governador…

Celebramos este mês a The Rotary Foun- 
dation (TRF), determinante na constru-
ção de um mundo melhor, na edificação 
da Paz e Compreensão Mundial, seu 
objetivo supremo. Em Rotary, tal como 
na Vida, é importante “Honrar o passa-
do para Afirmar o Presente e Construir 
o Futuro “. Por isso,  evoco a extraor-
dinária visão de Arch Klumph que em 
1917 lançou de forma entusiástica e 
consequente as sementes do que viria 
a transformar-se na The Rotary Foun-
dation.
O PRI Shekhar Mehta recorda que O 
Mundo é uma Família e a Missão da The 
Rotary Foundation reforça essa dimen-
são, ao ajudar os Rotários, pelo Mun-
do, a promoverem a boa vontade, paz 
e compreensão mundial, aprimorando 
a saúde, fornecendo educação de qua-
lidade, melhorando o ambiente e com-
batendo a pobreza. Graças à sua visão e 
dedicação, e à fantástica generosidade 
dos Rotários, também com o apoio de 
mecenas, a TRF é hoje uma entidade 
respeitada, uma referência mundial em 
serviços humanitários.
Ao longo de 104 anos, a TRF vem 
afirmando a sua dimensão humanista 
e transformadora, apoiando Projetos 
Humanitários sustentáveis a nível mun-

dial, convocando os Clubes de países 
diferentes a trabalharem em equipa 
com apoio das suas equipas distritais, 
projetos enquadrados numa ou em vá-
rias das suas sete causas. Recordamos 
com orgulho o ano de 1985, em que 
através da TRF foi lançado o Progra-
ma Polio Plus, visando a erradicação da 
Poliomielite no Mundo, assente numa 
forte capacitação dos recursos huma-
nos, técnicos e financeiros aplicados no 
terreno, que permitiu a vacinação de bi-
liões de crianças e salvar 20 milhões de 
vidas.  
Desde 2007, o Programa Polio Plus re-
cebeu como parceiro a Fundação Bill 
e Melinda Gates. Volvidos 36 anos esta 
doença está quase erradicada, depois da 
erradicação em África há um ano, faltan-
do apenas alcançar essa meta no Afega-
nistão e no Paquistão. 
Saliento o forte investimento de Ro-
tary na Educação através da TRF na 
construção de infraestruturas escolares 
em regiões carenciadas, garantindo o 
acesso à educação básica e na atribuição 
de Bolsas de Estudo de Pós-Graduação 
com destaque para as Bolsas de Rotary 
pela Paz, através dos vários Centros 
Universitários espalhados pelo Mundo. 
A temática da TRF é dos pontos mar-

cantes dos Seminários de Formação 
Rotária, presenciais e regionais do 
D1960, a decorrer desde setembro até 
janeiro 2022, aprofundando os conhe-
cimentos e certificando os Clubes para 
candidatarem os seus projetos humani-
tários, quer ao nível dos Subsídios Glo-
bais quer dos Subsídios Distritais. Pro-
jetos que podem e devem ser também 
apoiados pelos cidadãos e empresas, 
com contribuições no âmbito da sua res-
ponsabilidade social.
Importa não esquecer como é indis-
pensável captar mais recursos para a 
nossa TRF. Sugiro que visitem o site de 
RI rotary.org/pt/donate e façam uma 
doação para a Pólio, para o Fundo Anual 
de Programas (50% captado no ano é 
devolvido ao Distrito três anos depois) 
ou para o Fundo Mundial. Não deixem 
para amanhã o que podem fazer hoje.
Aproveitemos cada vez mais as opor-
tunidades de fazer cumprir Rotary 
também de uma forma global.  Servir 
para Transformar Vidas em todo o Mun-
do. Formamos uma grande e excelente 
Equipa de 1,2 milhões de Rotários, atra-
vés de 37 mil Clubes, em 530 Distritos 
e 220 Países, sempre prontos a Dar de 
Si antes de Pensar em Si. Uma enorme 
vantagem distintiva!

https://www.rotary.org/pt/donate


P O R T U G A L  R O T Á R I O   N O V E M B R O  2 0 2 1 07

DR

Fernando Luís  
Nogueira
Distrito 1970

tem a palavra o Governador…

“Seja qual for o significado do Rotary para nós, para o mundo ele 
será conhecido pelos resultados que alcançar.” - (Paul Harris)

Caros Companheiros,

O mês que agora tem início é dedicado à 
The Rotary Foundation e convém recor-
dar que foi na Convenção de 1917 que 
o então Presidente do Rotary, o Compa-
nheiro Arch Klumph, propôs a criação 
de um fundo de dotação “para fazer o 
bem no mundo”. Com uma primeira con-
tribuição de 26,5 dólares dava os seus 
primeiros passos essa Fundação que se 
iria tornar em o braço direito dos clu-
bes, apoiando os seus diferentes pro-
jetos nas sete áreas em foco de Rotary 
através de subsídios distritais e globais 
levando, assim, à transformação da 
vida de milhões de pessoas.
É através da The Rotary Foundation que 
podemos, enquanto Rotários, criar pro-
jetos que promovam a boa vontade, o 
bem estar, a paz e a compreensão e, des-
sa forma, contribuirmos para um mundo 
melhor.
Mas, para que todo o apoio a ser dis-
ponibilizado seja possível a The Rotary 
Foundation precisa das doações dos Ro-
tários, das Instituições e das Empresas.
Desde que foi fundada, The Rotary 
Foundation já investiu cerca de 4 biliões 
de dólares em iniciativas sustentáveis 
e de grande impacto. Essas quantias 

só são possíveis de atingir porque é 
uma organização em que a sua ação se 
baseia em atitudes que são o espelho de 
uma invejável transparência, de eficácia 
e de boas práticas e de bons resultados 
visíveis.
Não é, para alguns Companheiros, nova 
a mensagem que quero aqui deixar, por-
quanto tenho vindo nas Visitas Oficiais 
aos Clubes a apelar à doação dos Rotá-
rios, não esperando em troca nada mais 
do que saber que essa doação irá SER-
VIR PARA TRANSFORMAR VIDAS. 
Informem-se das formas de doação 
existentes, salientando as contribui-
ções para o AF-SHARE, o Fundo Anual 
de Programas, pois três anos após a 
doação, o Distrito receberá 50% do va-
lor doado, o que permitirá potenciar as 
ações humanitárias não só nas comuni-
dades que nos envolvem, mas também 
naquelas que pelo mundo fora necessi-
tam de ajuda.
Basta uma doação de pelo menos 
US$100 por ano ao Fundo Anual para 
que se torne Contribuinte Especial e 
com uma contribuição de US$1000 
será reconhecido como Companheiro 

"Paul Harris" e com o seu donativo está, 
seguramente, a TRANSFORMAR VI-
DAS.
Vem a propósito recordar que no passa-
do dia 24 de outubro se assinalou o Dia 
Mundial para o Combate à Pólio, doen-
ça que permanece endémica em apenas 
dois países: Afeganistão e Paquistão. É, 
portanto, crucial continuarmos a traba-
lhar para manter todos os outros paí-
ses livres dela. Se todos os esforços de 
erradicação parassem hoje, dentro de 
10 anos a doença poderia paralisar até 
200.000 crianças por ano.
Na verdade, Companheiros, no combate 
à pólio, na promoção da paz e prevenção 
de conflitos, na saúde materno-infantil, 
na água, saneamento e higiene, na edu-
cação básica e alfabetização, na defesa 
do meio ambiente, no desenvolvimento 
económico e comunitário bem como na 
prevenção e tratamento de doenças, o 
Rotary já é conhecido pelos resultados 
que tem alcançado ao longo de mais de 
um século e que certamente continua-
rá nesse caminho por forma a SERVIR 
PARA TRANSFORMAR VIDAS.
Um forte abraço.
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Ação Rotária em Portugal

COMPANHEIRISMO

}		O Rotary Club de Oeiras tem um 
novo companheiro, respondendo ao 
desafio do presidente de Rotary In-
ternational, Shekhar Mehta, de “Each 
One brings One”. A sessão decorreu 
durante um jantar, que contou com 
fados de Lisboa e de Coimbra, com 
explicação sobre a diferença entre 
estes dois estilos musicais. 

  O clube promoveu uma visita guiada 
à exposição “Fortificações do Tejo” 
que contou com o seu curador Joa-
quim Boiça e ocorreu no Palácio do 
Egito, em Oeiras. 

}		O grupo de cavaquinhos do Rotary 
Club de Mafra esteve presente no 
116.º aniversário da Casa de Trás-os-
-Montes e Alto Douro, no dia 23 de 
setembro, no auditório Lisboa Giná-
sio Clube.

}		O Rotary Club Douro Saúde D1970 
recebeu a sua Carta Constitucional 
e imposição dos emblemas aos seus 
membros fundadores no passado dia 
16 de outubro, seguindo-se um almo-
ço informal de companheirismo.

}		No âmbito das relações internacio-
nais e da geminação com um club Ro-

tary de S. Tomé e Príncipe, no passado 
dia 21 de setembro, o Rotary Club 
da Portela, recebeu o companheiro 
Cesaltino do Rotary Club de Doyen. 
Num almoço de companheirismo, foi 
possível partilhar ideias e projetos, 
com o objetivo de reativar a gemina-
ção entre os dois clubes.

}		O Rotary Club de Gondomar (1) 
aumentou o seu quadro social com a 
entrada do companheiro José Pedro 
Simões Férias, com a classificação de 
gestão bancária.

}		No final de setembro, o Rotary Club 
do Porto substituiu a habitual reu-
nião por uma visita ao Magical Gar-
den. No início de outubro, usaram 
o mesmo expediente para visitar a 
Quinta dos Monteirinhos (Mangual-
de), promovendo momentos de com-
panheirismo.

}		O Rotary Club de Oliveira de 
Azeméis (2) e o Rotary Club de Luan-
da-Sul celebraram oficialmente em 
22 de Setembro a sua geminação, 
numa partilha de laços culturais entre 
os dois países, na esperança de trans-
formação para o melhor da vida das 

PALESTRAS

}		O arquiteto Alexandre Lisboa, da Câ-
mara Municipal de Oeiras, dissertou 
sobre o vinho de Carcavelos, numa 
tertúlia organizada pelo Rotary Club 
de Oeiras. O mesmo clube promoveu 
uma sessão sobre “Quando enve-
lhecer terei de ser um idoso?”, com a 

participação de Joana Pizarro de Mi-
randa, da Santa Casa da Misericórdia 
de Oeiras e que contou com a partici-
pação dos clubes Rotários de Alfragi-
de, Algés, Carnaxide, Cascais Estoril, 
Parede-Carcavelos e Sintra.

}		O Rotary Club Douro e Vouga In-
ternational promoveu uma palestra 
sobre ambiente, integrada no Inter-
national Talks, a 23 de setembro, que 
contou com a participação de Jesús 
María Martelo, responsável pelo co-
mité de recursos hídricos do Distrito 

pessoas. Houve oportunidade de visi-
ta ao marco Rotário, ao Museu e Casa 
de Ferreira de Castro e Parque de La 
Salette, terminando com um jantar de 
confraternização.

  

1

2
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2202, Sónia Ferreira, investigadora, e 
Simone Orrù, do Rotary Club Roma 
Giulio Cesare. A sessão decorreu via 
Zoom.

}		O Rotary Club do Barreiro (3) re-
cebeu, nas suas reuniões semanais 
do mês setembro, os candidatos à 
presidência da Câmara Municipal 
do Barreiro, as forças políticas com 
representação neste órgão autárqui-
co. As reuniões decorreram simulta-
neamente e de forma presencial, na 
sede do clube, e online. Pretendeu-se 
elucidar os companheiros sobre os 
diferentes programas eleitorais e co-
nhecer qual a tomada de posição dos 
candidatos quanto a determinados 
temas relevantes para o município. 

}		No passado dia 28 de setembro, na 
ANJE, o Rotary Club de Porto-Foz 
realizou o seu jantar do mês, contan-
do com Miguel Beirão, coach e forma-
dor, que fez uma intervenção sobre 
“O que é a PNL – Programação Neu-
rolinguística?”.

}		A 16 de setembro, o Rotary Clube 
de Lisboa-Oeste recebeu, para uma 
palestra, o companheiro do Rotary 
Clube Lisboa-Estrela, Armando Nar-
ciso da Costa Manso, subordinada 
ao tema “Os Relógios no Passado, no 
Presente e no Futuro”.

  Fez, assim, uma apresentação dos 
instrumentos de avaliação do tem-
po tendo por base a evolução his-
tórica e a sua valiosa coleção de 
relógios. Foram exibidos muitos mo-
delos da sua coleção. A palestra foi 
de inegável qualidade, tendo o pa-
lestrante dado resposta às variadas 
solicitações que lhe foram colocadas. 

}		Tendo como oradora Paula Franco, 
Bastonária da Ordem dos Contabi-
listas Certificados, o Rotary Club de 
Gaia- Sul promoveu uma palestra so-
bre “Retoma – O que será o futuro”, a 
21 de setembro.

}		Nesta mesma data, o Rotary E-Club 
do Distrito 1970, promoveu a pales-
tra “O Humanismo Cristão em Tem-
pos de Pandemia”, com a intervenção 
do professor Doutor Abel Canavar-
ro, Diretor- Adjunto da Faculdade de 
Teologia, Núcleo do Porto, da Univer-
sidade Católica Portuguesa.

}		O Rotary Club de Santo Tirso rea-
lizou uma palestra, sobre o tema 
"Ambiente, Desperdício Alimentar, 
Sustentabilidade", tendo como pales-
trante a Eng.ª Cristina Ferreira. 

}		No passado dia 21de setembro, o Ro-
tary Club de Castelo Branco (4) pro-
moveu uma palestra sobre "Educa-
ção" proferida pelo Professor Doutor 
Valter Lemos, refletindo acerca dos 
conceitos polissémicos de Escola e 
Educação e dos desafios dos tempos 
atuais suscitados pelas alterações so-
ciais.

}		O Rotary Club de Viseu promoveu a 
sua primeira conferência deste ano, 
com o tema “A Beira Alta nos Cami-
nhos de Sefarad: Resgate dos Vestí-
gios de um Povo”, proferida pelo com-
panheiro João Ferreira da Fonseca, 
no final de setembro.

}		“O Ensino Profissional”, foi o mote 
para o jantar de palestra, organizado 
pelo Rotary Clube de Ovar (5) no dia 
28 de Setembro, que teve como ora-
dora a Dr.ª Raquel Marques, Diretora 
da Escola Profissional de Cortegaça.

}		O Rotary Clube de Santarém, assi-
nalou o seu aniversário no passado 
dia 20 de Setembro, enfatizando o 
desafio do Presidente de RI, “cada um 
traz um”. Assim, admitiu 4 companhei-
ros no seu quadro social. Na mesma 
ocasião teve lugar uma palestra pelo 
Professor Doutor Alexandre Caldas, 
Diretor ONU/UNEP, subordinada 
ao tema “Futuro(s)da Humanidade: 
Prospectiva, Cenários e Resiliência”.

3

4

5
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EDUCAÇÃO

}		No âmbito do apoio que o Rotary 
Clube de Lisboa-Oeste (6) tem vin-
do a prestar à ANADIC, associação 
que desenvolve o projeto "Rotas do 
Bairro". Visa promover maior inclu-
são, justiça social e desenvolvimento 
das comunidades, bastante carencia-
das, das zonas das Avenidas Novas 
em que atua. O clube procedeu, em 
setembro, à entrega, na sede da As-
sociação, de mochilas e material es-
colar para ajudar no regresso às aulas 
dos alunos mais necessitados.

}		O Rotary Club de Seia (7) homena-
geou e premiou, com o Diploma de 
Mérito Escolar de Rotary, a aluna do 
12.º ano , Ana Rita Cabral Reis, da 
Escola Secundária de Seia, tendo por 
base o seu comportamento assente 
no pensamento rotário: “Dar de Si 
Antes de Pensar em Si”. 

  No auditório do CISE, em Seia, du-
rante uma sessão de atribuição de 
certificados de mérito aos melhores 
alunos do secundário do Agrupamen-
to de Escolas de Seia, presidida pela 
Diretora professora Sandra Ferrão, 
o presidente do Clube, companheiro 
José Carlos Simões, entregou o re-
ferido diploma, acompanhado de um 

voucher, no valor de €250, para apli-
cação em equipamento informático. 

}		O Rotary Club de Castelo Branco  
(8) realizou a entrega solidária de 
12 calculadoras (entre não gráficas 
e científicas) à Casa de Infância e Ju-
ventude. Esta oferta, que contou com 
o patrocínio da empresa GRINCOP, 
procurou suprir uma necessidade 
detetada pela Instituição. Visou con-
seguir proporcionar condições para 
o sucesso académico das crianças e 
jovens que frequentam a CIJE. 

}		O Rotary Club da Trofa esteve à 
conversa com Daniela Vieira, da Es-
colinha de Rugby da Trofa, a 20 de 
setembro. 

  A Escolinha de Rugby tem como prin-
cipais objetivos a integração da dife-
rença, entreajuda, espírito de equipa, 
inclusão, responsabilidade, justiça e 
dignidade. A palestra teve transmis-
são em direto no Facebook do Rotary 
e Rotaract Club da Trofa e da TrofaTV.

}		O Rotary Club de Penafiel assinalou, 
no passado dia 1 de outubro, o Dia 
Mundial da Música, na sua sede, em 
parceria com o Rotaract e o Interact. 

SOLIDARIEDADE

}		No mês de setembro, o Rotary Clube 
Lisboa International (9) procedeu à 
entrega de produtos de primeira ne-
cessidade à Fundação Maria do Car-
mo Fernandes, de Ericeira, de valor 
superior a €400. No mesmo período, 
fizeram entregas de maior importân-
cia aos centros sociais de Trafaria e 
de Costa da Caparica.

}		Em agosto, o Rotary Club de Barce-
los (10) promoveu e executou a sua 
primeira ação a favor da comunidade, 

com a pintu-
ra exterior 
da sede da 
Associação 
A M A R 2 1 , 
que funcio-
na na antiga 
Escola Pri-
mária de Vi-
lar do Mon-
te, Barcelos, que se dedica ao apoio 
de crianças portadoras de Trissomia 
21.

6

7

A sessão contou com vários momen-

tos musicais interpretados por três 

jovens: Guilherme Rodrigues (Rota-

ract), Maria Joana Carvalho e Leonor 

Viva (Interact). Participaram, ainda, 

a directora da Escola de Música Me-

lodia,  Fernanda  Silva,  e a jovem vio-

linista  Francisca Portugal que  falou 

da sua experiência  e percurso nesta 

área.

9 10
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}		Para celebrar o Dia Mundial do Mi-
grante e Refugiado, a 26 de setem-
bro o Rotary Club de Lisboa-Centro 
(11) serviu refeições aos refugiados, 
no Refeitório Irmã Rosália Rendu, da 
obra vicentina das irmãs de São Vi-
cente de Paulo, em Lisboa. A Institui-
ção disponibiliza diariamente cerca 
de 150 refeições a pessoas carencia-
das, que incluem uma peça de fruta 
que faz parte do cabaz diário que o 
clube doa. 

}		O Rotary Clube de Barcelos (12 
cedeu cadeiras de rodas ao Hospital 
de Santa Maria Maior-EPE, propor-
cionando maior conforto aos que 
necessitam de recorrer a este equi-
pamento para se deslocar, quer em si-
tuações de dificuldade de locomoção, 
quer em períodos de convalescença.

}		O Rotary Club de Alcobaça (13), 
juntamente com a Fundação Rotária 
Portuguesa, a Associação de Solida-
riedade Social do Arieiro e a Junta 
de Freguesia de Évora de Alcobaça, 
promoveu a aquisição de um forno e 
um triplo fogão, ambos industriais e 
a gás, facilitando a confeção de 150 
refeições diárias para a comunidade 
local, tendo a entrega sido formaliza-
da no dia 24 de setembro.

}		No dia 29 de setembro, o Rotary 
Club de Vizela (14) recebeu a Asso-
ciação Juvenil e Pastoral Grupo de 

Jovens de Infias, no âmbito do ciclo 
de reuniões com Instituições e Asso-
ciações de Vizela que visa a partilha e 
intercâmbio dos seus atuais e futuros 
projetos, 

  Nelson Leite, Presidente da Associa-
ção Juvenil e Pastoral GJI, deu a co-
nhecer os projetos da Instituição, no-
meadamente a Loja Social e a ajuda às 
famílias carenciadas, com distribui-
ção de cabazes, roupas e mobiliário e 
outros, que têm para ajuda a Pemba, 
Moçambique.

}		Nos dias 2 e 3 de outubro, o Rotary 
Clube de Mafra (15), promoveu, 
respetivamente, um convívio intitu-
lado “Mariscada Rotária Solidária”, 
que contou com a presença de mais 
de meia centena de convidados e da 
representações dos Clubes de En-
troncamento, Parque das Nações, 
Odivelas, Loures, Carnaxide e Cas-
cais-Estoril, e a posterior entrega de 
bens de recheio mobiliário a famílias 
carenciadas da zona.

AMBIENTE

}		A 11 de setembro, os companheiros 
do Rotary Club de Santo Tirso e do 
Rotary Club de Caldas das Taipas 
(16) fizeram o percurso entre a Ponte 
S. João e Santa Maria Madalena, par-

te do projeto “Criação dos Caminhos 
de S. Rosendo que levam a Santiago 
de Compostela”, que envolve todos os 
clubes desse outro caminho de pere-
grinação a Santiago de Compostela. 

11

12

13

14

15

16
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P R O J E T O S

Subsídios Globais
Por Solange Fernandes Falé

Os dois Distritos portugueses têm, dinamicamente, promovi-

do alguns projetos de subsídios globais, quer ao nível nacio-

nal, quer ao nível internacional. Nesta edição destacamos dois 

projetos, em que os Clubes e Distritos 1960 e 1970 deram 

o seu contributo para Cabo Verde, em parceria com outros 

distritos e clubes internacionais. Dois excelentes exemplos da 

dimensão do Movimento Rotário e da importância de estabe-

lecer parcerias e realizar projetos conjuntos.

O D1970 e o Rotary Clube de Amarante, como parceiro 

internacional do Rotary Club do Mindelo - S. Vicente, em 

Cabo Verde (D. 9101), apoiou o projeto denominado “Saúde 
a Sorrir”, orçamentado em cerca de 31.000€. Este projeto tem 

como objetivo principal a melhoria da saúde da população lo-

cal, socio-economicamente vulnerável, nomeadamente a das 

ilhas de São Vicente e de Santo Antão, através da melhoria do 

acesso aos cuidados medico-dentários.

As crianças e jovens, bem como os seus encarregados de 

educação e equipa docente, são os beneficários diretos desta 

ação.

Com este projeto e iniciativas pretende-se: 

•  Sensibilizar as pessoas envolvidas para a promoção da saú-

de em geral e da higiene oral em particular, através de ações 

diretas de sensibilização dirigidas a crianças e jovens, pais e 

professores;

•  Aumentar o conhecimento da população sobre a temática 

da prevenção e promoção da saúde, através de rastreios 

orais;

Falar de Subsídios Globais da The Rotary Foundation é falar de projetos de grande escala, com impacto dura-

douro, que se enquadram nas áreas de enfoque do Rotary e que dão resposta às necessidades da comunidade. 

É também falar de uma das principais caraterísicas do Movimento Rotário, a sua internacionalidade. Com estes 

projetos, Distritos e Clubes de diferentes países dão o seu contributo para fazer a diferença e transformar vidas 

nas suas comunidades, a par do desenvolvimento de relações de amizade entre os companheiros. Uma expe-

riência desafiante que todos os Distritos, Clubes e Rotários se deveriam propor e realizar!
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•  Diminuir o índice de placa bacteriana e cárie dentária, so-

bretudo nas crianças e jovens, através de rastreios orais, da  

oferta de escovas e pastas dentífricas fluoretadas e de tra-

tamentos medico-dentários.

•  Consultoria à Aldeia SOS, na vertente clínica da sua atuação.

Por seu lado, o D1960, está a promover o projeto de água po-

tável, na Ilha da Boavista, também em Cabo Verde (D. 9101).

O parceiro internacional deste Projeto, o Rotary Club Maria 

Pia da Praia, desenvolveu, em parceria com a ONGD portu-

guesa ESTÍMULO, um estudo sobre as necessidades destas 

populações e concluiu  que a situação do acesso à água potá-

vel por parte das comunidades, embora exista um furo comu-

nitário, é muito precária, havendo ainda escolas sem  acesso 

a água potável e sem instalações sanitárias, posto que não 

haja defecação a céu aberto. O sistema de armazenamento de 

água  existe mas é muito inadequado. A água não é tratada e, 

portanto, os níveis de potabilidade são muito incertos.

As estruturas de governança são locais. A distribuição de água 

é precária e, apesar de não ser paga, os   membros da comu-

nidade não têm capacidade   financeira para pagar. Além dis-

so, os  atuais programas de higiene e educacionais são pouco 

consistentes e não incluem qualquer chamada de atenção à 

lavagem de mãos.

O programa que se está a desenvolver, após a aprovação da 

The Rotary Foundation em 2021, pretende: 

• Abastecer as populações escolares com água potável.

•  Conseguir minimizar doenças transmitidas pelo consumo 

de água não potável. 

•  Construir ou reabilitar instalações sanitárias das escolas in-

tervencionadas. 

•  Sensibilizar e informar os beneficiários sobre a importância 

da manutenção e gestão dos pontos de água.

 
O projeto visa construir um furo de água, respetiva distribui-

ção, reservatório e reabilitação das instalações sanitárias das 

escolas e sala de formação. Tem o valor de 30.250 dólares e 

contou com o apoio dos Distritos 1960 de Portugal, 4440 do 

Brasil, 2201 de Espanha e 6880 dos EUA, bem como de 34 

outros clubes rotários do Distrito, através da doação abnega-

da do Companheiro PGD Afonso Malho, que reverteu o valor 

dos presentes do seu aniversário, em janeiro de 2020, para 

o projeto, fazendo a doação em nome dos Clubes e dos seus 

convidados, bem como de outros participantes não rotários. 

Uma atitude altruísta digna de registo e de reconhecimento 

por parte do Distrito 1960.

A primeira pedra foi colocada em julho, na Ilha da Boavista, 

com a presença do Presidente da Câmara Municipal local, do 

Presidente do RC Maria Pia e do Presidente da Associação 

Varandinha.

Estatuto Editorial
1.º   A Revista PORTUGAL ROTÁRIO tem por finalida-

de divulgar e aprofundar o Ideal Rotário e fomentar 
a prossecução do seu objectivo no mundo. 

2.º   A Revista PORTUGAL ROTÁRIO pretende ser, e 
visa ser, ponto de encontro dos Rotários Portugue-
ses, local privilegiado da afirmação do seu zelo rotá-
rio. 

3.º    Sendo uma Revista Rotária prescrita e recomenda-
da pelo Rotary International, é fiel às orientações do *Publicação ao abrigo do artigo 19.º da Lei n.º 78/2015, de 29 de junho

Presidente do Movimento e do seu Conselho Direc-
tor, e visa apoiar o Rotary apoiando os Governado-
res de Distrito Rotário de Portugal. 

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.

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

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.

7.º    A Revista PORTUGAL ROTÁRIO é o elo de ligação 
entre os Rotários que se exprimem na Língua Portu-
guesa ou estejam historicamente ligados a Portugal.
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“Juntos encontramos a paz no Centro da 
Europa” foi o mote para o Instituto Rotá-
rio Multi-zonas de Praga. Teve lugar de 
17 a 19 de setembro de 2021, no Centro 
de Congressos de Praga, antecedido de 
eventos específicos como o Seminário 
de Formação para os Governadores Elei-
to (GETS) em sessões exclusivas com os 
Distritos e formadores da Região Ibérica, 
e o Conselho de Legislação (COL).
Foi o regresso dos encontros rotários de 
maior dimensão a eventos presenciais 
após a Assembleia Internacional de San 
Diego de janeiro de 2020.
Os Distritos Portugueses estiveram re-
presentados pelos Governadores Elei-
tos, presentes na respetiva formação, (e 
Governador nomeado do 1960) e demais 
Companheiros que tiveram oportunida-
de de trocar experiências e contatos com 
Companheiros de outras zonas, pois este 
Instituto era multizonal, bem como dialo-
gar com o próprio IRIP Holger Knaack e o 
RIP Shektar Mehta.
A nossa Revista contou com a presen-
ça do Vice Presidente da APR, Roberto 
Carvalho, que testemunhou no jantar de 
Major Donors o sucesso das doações para 
a The Rotary Foundation, nomeadamente 
feitos por Portugal.
No primeiro dia, a anteceder o Instituto, 
tiveram lugar dois importantes Semi-
nários, um dedicado à The Rotary Foun- 
dation e outro dedicado a importante 
temática da coordenação, ambos com a 
presença de Companheiros portugueses.
O Instituto Rotário foi separado por 
painéis temáticos dedicados a Servir 
Para Transformar Vidas, sempre com 
o Protocolo bem desempenhado e 
atuante pelo DGE da República Checa, 

George Podzimek, e com as excelentes e 
motivadoras intervenções do Presidente 
Shekhar Mehta e do IPRIP Holger 
Knaack, dando, através de exemplos 
concretos, formas de ação rotária. Ou 
seja, menos teoria e mais ações. Seguiu-
se um painel sobre “o novo normal” e 
o futuro do Rotary, abordando vários 
casos concretos sobre adaptação da ação 
rotária e formato de reuniões e clubes, 
sempre de forma atrativa. Houve ainda 
tempo para o painel sobre a diversidade, 
igualdade e inclusão em Rotary, onde 
pudemos assistir a casos de vida de 
integração em sociedade e no Rotary.
Aidan O’Leary, Diretor da Organização 
Mundial de Saúde e da Erradicação da 
Polio, foi orador e confirmou que pro-
vavelmente até 2026 poderemos ter a 
certificação do fim da doença no mundo, 
reforçado pelo PRIVP Yinka Babalola, 
que deu o panorama de África. Também 
a temática do Ambiente esteve na ordem 
do dia, com intervenções dos Grupos Ro-
tários em Ação.
Vídeos de casos reais, como a “história 
de Lungie”, que participou online, são 
inspiradores do impato transformador 
do Rotary na vida de alguém, e esta é a 
melhor forma de divulgar a imagem do 
Movimento. 
Painéis como o da Paz, Liderança, Servi-

ços Profissionais, Juventude (com parti-
cipação do Rotaract e do Interact), não 
podiam deixar de ter foco e foram, igual-
mente, muito participados.
No domingo, e último dia do Instituto, 
houve tempo para se conhecerem pro-
jetos concretos realizados por todos os 
distritos presentes, aqui se incluindo os 
portugueses 1960 e 1970, e os objetivos 
financeiros do Rotary a 5 anos.
Para além do conhecido projeto do Pre-
sidente Shektar Mehta para 2021/2022 
de “cada um traz um” há o inovador e 
impactante projeto de Empoderamento 
das Meninas (nos nossos distritos ten-
do como Embaixadora Maria Mercedes 
Martorell do distrito e uma Assistente 
Regional). Foi assim o momento da in-
tervenção do RID Urs Klemm  e das em-
baixadoras Renate Dendorfer-Ditges da  
Zona16, Foteini Papadimou da Zona 21B 
Anneke Amssen (que representou a Zona 
20C em trabalho preparado com a Assis-
tente Regional e portuguesa, do Distrito 
1960, Rita Freitas) e  Johanna Talikainen 
da Zona17.
Por fim, foram apresentados os próximos 
Institutos de Limassol, em Chipre, Ba-
sileia na Suiça, Reykjavik, na Islândia e a 
Convenção de Houston, Texas, USA.
Foram verdadeiros “Rotary Day´s”, com 
líderes rotários, onde se abordou a atua-
lidade do Rotary, renovou-se conceitos e 
preparou-se o futuro com menos teoria e 
mais ação.
Os Rotários portugueses estão de para-
béns pela excelência de representação 
por vários Companheiros desde os IPDG, 
o DGE, vários PDG e a demais Compa-
nheiros.

Instituto Rotário de Praga
Roberto Carvalho

 IPGD D1960
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Os nossos parceiros

No mês dedicado à educação, setembro, o Rotary Club de 
Viana do Castelo rumou à Quinta Pedagógica D’Alvarenga 

para o seu piquenique com um programa integralmente peda-

gógico-ambiental, sensibilizando os participantes para a sexta 

área de enfoque do Rotary: a preservação do ambiente!

O dia, que contou com a presença de companheiros do Rotary 

Club de Barcelos, manteve-se solarengo e trouxe os ingre-

dientes necessários para ser “um dia memorável”. Após o al-

moço convívio e um momento extraordinário de companhei-

rismo junto ao Lago dos Cisnes, os participantes subiram ao 

Salão Tropical para a sobremesa que, acompanhada pelo café, 

lhes ofereceu um momento de partilha e generosidade para 

com a Casa da Amizade do Rotary Club de Viana do Castelo. 

Foram  “rifadas” oferendas cujo valor reverteu para os proje-

tos em curso: projeto de reconstrução do Jardim Girassol na 

Guiné-Bissau e a atribuição de 10 bolsas de estudo.

A tarde foi passada no campo de Horseball da Quinta Pedagó-

gica D’Alvarenga para assistir a uma Mostra Equestre a cargo 

do professor Francisco Luz, da Escola de Arte Equestre do 

Colégio Didálvi, e do professor 
Tiago Brito e da professora Luí-
sa Espadanal, ambos da Escola 
Profissional de Agricultura e De-
senvolvimento Rural de Ponte 
de Lima.
No final, após receberem das 
mãos da presidente do Rotary 
Club de Viana do Castelo, Fa-
bíola Ponte, uma medalha alu-
siva ao dia, os cavaleiros cede-
ram as rédeas aos convidados e 
ofereceram a oportunidade de 
estes se “batizarem” na arte de 
bem montar. Uma oportunida-
de aproveitada por vários companheiros, dos mais novos aos 
mais “maduros”.
O convívio mereceu um brinde de espumante acompanhado 
de um bolo comemorativo do companheirismo e do serviço à 
comunidade na transformação de vidas!

Piquenique solidário com 
mostra equestre

Museu Nacional de Soares dos Reis

De 30 de setembro a 31 de dezembro, estará patente, no 

Museu Nacional de Soares dos Reis, Porto, a exposição De-

senhos de Mestres Europeus em Coleções Portuguesas II– 

Itália e Portugal. 

A Exposição apresenta cerca de uma centena de desenhos de 

grande importância e qualidade artística proveniente de co-

leções portuguesas públicas e privadas, desenhos dos quais 

se destacam alguns classificados como Tesouros Nacionais. 

Assume-se como essencial apresentar estas obras a públicos 

cada vez mais diferenciados.

Com curadoria de Nicholas Turner, um dos mais prestigiados 

especialistas internacionais na área 

do desenho, esta Exposição, que narra 

uma história artística partilhada entre 

Itália e Portugal, conta, entre muitos 

outros, com o único exemplar de Leo-

nardo da Vinci existente no País e es-

tudos e esboços preparatórios visioná-

rios de António Domingos de Sequeira.

Se visitar este espaço, não deixe de re-

ferir que é Rotário, usufruindo do des-

conto (20%) da nossa parceria.

Instituto Rotário de Praga
Roberto Carvalho

 IPGD D1960
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Ciência 
  e Cultura

Os factos e as figuras que marcaram os 43 anos de história 

do Rotary Club de Ponta Delgada desde o seu primeiro 

presidente, Emiliano Carneiro, estão agora reunidos no livro 

“Rotary Club de Ponta Delgada – Uma Viagem no Tempo 

1978 - 2021”, da autoria dos companheiros Ilda Braz e Carlos 

Arruda.  

O livro, que foi lançado no Teatro Micaelense no dia do 

43.º aniversário do Clube a 14 de setembro, tem na capa 

um trabalho do artista plástico Tomaz Borba Vieira e teve a 

apresentação do primeiro presidente do Governo Regional 

dos Açores, Mota Amaral.

Ao longo das suas mais de 200 páginas, amplamente ilustradas, 

percorre-se o trabalho e a memória das várias presidências 

do Rotary Club de Ponta Delgada, numa atividade muito 

centrada na solidariedade em áreas como a educação, a saúde 

e o apoio às crianças e jovens desfavorecidos. 

Na ocasião foi também apresentado o hino do Rotary Club de 

Ponta Delgada, com letra do companheiro Francisco de Pina 

Queiroz e música da companheira Ana Paula Andrade.

Esta sessão solene contou com a presença do Governador do 

Distrito 1960, o companheiro Paulo Martins.

Viagem no tempo… 
pelo Rotary Club 
de Ponta Delgada

O Mundo da Luzinha, 
pela companheira  
Lia Gesta

O Rotary Club de Porto-Oeste, no final de setembro, mês 
que o Rotary dedica à Educação Básica e Alfabetização, con-
vidou a companheira Lia Bettencourt Gesta (com o nome ar-
tístico Noa) para uma palestra de apresentação da coletânea 
de livros que assina: “O Mundo da Luzinha”. Trata-se de livros 
que promovem o ensino das crianças através da música.

“O Mundo da Luzinha” é uma série de  livros infantis, mas é 
muito mais. É uma peça que reúne literatura e música numa 
experiência interativa. Através de um QRCode que se encon-
tra no livro, é possível aceder à aplicação e, assim, combinar 
sons, sentimentos, valores e ideias. Desta forma, associa-se a 
leitura a uma música especial, e a um vídeo animado. Dirigido 
a pais e crianças, “O Mundo da Luzinha” conta a história de 
Luzinha, uma bebé curiosa com uma ávida vontade de conhe-
cer o mundo que a rodeia. Cada volume desta coleção narra 
um momento do dia-a-dia com o bebé, estimulando a sua ati-
vidade motora, intelectual e afetiva através do ritmo, melodia, 
harmonia e timbre. Cada volume da coleção “O Mundo da 
Luzinha” é pintalgado com a magia de um Violino Mágico. A 
Luzinha e o Violino Mágico são inseparáveis. Amigos por toda 
a vida, tal como a música é inseparável das pessoas sensíveis e 
sensitivas, como queremos que sejam as crianças. 
Os livros têm um custo de 10 euros e podem ser adquiridos 
em geral@noa360.com ou via whatsapp pelo 910 123 364.

mailto:geral@noa360.com
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Novas
Gerações

Rentrée Distrital 
Rotaract Interact 1960

por Rui Filipe Gil

No passado dia 18 de setembro, marcou-se o início das ati-
vidades do ano rotário no Distrito de 1960 com a Rentrée 
Distrital realizada nos Jardins de Oeiras. Organizada pelo Ro-
taract Club de Oeiras, contou com mais de 40 Interactistas, 
Rotaractistas e Rotários num verdadeiro momento de conví-
vio e companheirismo da família do Distrito. 
Foi o primeiro evento presencial distrital do Rotaract e do 
Interact desde o início da pandemia, em 2020, tornando-se 
num momento emotivo de reencontros há muito esperados 
ou de criação de novos laços de amizade.

Rotaract Distrito 1970 
promove formações 
online de cargos

Por Sara Andrade

Pelo segundo ano consecutivo, o Rotaract do Distrito 1970 
dinamiza formações virtuais direcionadas não só aos elemen-
tos do Conselho Diretor dos clubes, mas, também, a todos 
aqueles que se preparam para assumir essas funções. À seme-
lhança do ano passado, as formações serão ministradas por 
companheiros do Distrito que, ao longo do seu percurso no 
Movimento, se destacaram em algum dos cargos.
Estas formações, que ocuparão as terças-feiras de novembro, 
destinam-se a transmitir técnicas de organização, gestão e 
liderança no exercício de funções no Conselho Diretor de um 
clube e a promover o debate e a partilha de experiências entre 
companheiros. 
As sessões, a decorrer em formato online, serão um autêntico 
Guia de Boas Práticas sobre os cargos de Presidente (2 de 
novembro), Secretário (9 de novembro), Tesoureiro (23 de 
novembro) e Protocolo (30 de novembro).
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Brasil

França

Grã-Bretanha 
& Irlanda Itália

No próximo número  vamos dar a conhecer os membros das Comissões Inter-Países: 

Conselheiro
 

Assistente Coordenacão Nacional
 

Coordenadora Nacional

Cecília Sequeira
Rotary Club PORTO

PDG Artur Lopes Cardoso
Rotary Club Vila Nova de Gaia

Isabel Martins
Rotary Club PORTO

Angola, Cabo-Verde, Guiné-
Bissau, Moçambique, São Tomé e

Príncipe e Timor Leste

Espanha

Marrocos

Belux

Egipto

IsraelÍndia

Vice-Coordenador

Esteves Guerra
Rotary Club Oeiras 

Relações
Interpaíses

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

ESTRUTURA DAS SEÇÕES PORTUGUESAS DAS COMISSÕES 
INTERPAÍSES DO ROTARY INTERNATIONAL | 2020-2023
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O céu é o limite

Tendo como pano de fundo a tapeçaria global     
de Houston, o Rotary traçará o seu futuro na  
Convenção de 2022
por Miles Howard

fotografia de Al Argueta
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E
stou a olhar para uma caixa de vi-
dro iluminada por LEDs vermelhos 
e azuis, procurando por algo vivo. 

É uma tarde ensolarada de sexta-feira 
na área metropolitana de Houston, e 
entrei dentro de um grande edifício com 
um grupo de outros viajantes no Space 
Center de Houston - o museu “Johnson 
Space Center” da NASA. Foi aqui que os 
astronautas do programa Apollo treina-
ram para voos espaciais no simulador de 
força G, uma máquina conhecida como 
“centrifugadora”, que o astronauta da 
Apollo 11, Michael Collins, apelidou 
de “diabólica”. Hoje, pode-se entrar no 
Centro de Controlo da Missão Apollo, 
onde funcionários da NASA se sentam 
a admirar, enquanto Neil Armstrong 
dava os seus primeiros passos na lua. A 
caixa brilhante que estou a estudar é um 
produtor de vegetais. Um dia, poderá 
ser implantada numa colónia em Mar-
te. Consigo ver folhas finas brotando lá 

dentro. Alface, ou possivelmente rúcula.
Nós não temos permissão para abrir a 
incubadora e provar os produtos, mas 
um grupo de recrutas aventureiros po-
derá experimentar isso no outono de 
2022, quando a NASA transformar um 
dos hangares do Centro Espacial numa 
colónia simulada de Marte. Uma equipa 
de voluntários passará um ano lá, viven-
do dentro de um módulo de 1700 pés 
quadrados (cerca de 160 m2), de modo a 
que a NASA possa planear os fatores de 
stress físico e psicológicos que a explo-
ração cósmica implicará: confinamento 
em locais apertados, mensagens atrasa-
das da Terra e muita comida congelada 
seca. É uma das várias experiências de 
voo espacial que estão sendo conduzi-
das no Centro Espacial: uma demons-
tração do nosso futuro a tomar forma 
aqui, na sombra de Houston.
Ou é o contrário? Houston é a quarta 
maior cidade dos EUA, com 7 milhões de 

residentes na área metropolitana. E em-
bora Houston tenha toda a iconografia 
familiar associada ao Texas - vaivéns es-
paciais, o “brisket” - como um nativo de 
Boston, eu tinha, muito antes de minha 
visita, começado a captar transmissões 
da cidade que iam além de tudo aquilo 
que acreditava ser verdade. Fotos de 
lagostins, apanhados por pescadores 
Vietnamita-Americanos na costa do 
Golfo e servidos ao estilo Viet-Cajun, 
a brilhar com manteiga de alho. Vídeos 
de Anthony Bourdain num parque da 
cidade, a conversar com rapazes sobre 
os seus carros coloridos com rodas em 
cotovelo, uma inovação da moda hip-hop 
de Houston.
Desde 1982, a pesquisa anual da Uni-
versidade de Rice “Kinder Houston 
Area Survey” acompanha a evolução 
de Houston como uma das cidades com 
maior diversidade racial e étnica dos 
EUA, com residentes negros, hispâni-
cos e asiáticos compreendendo mais de 
metade da (população da) cidade. Uma 
pesquisa do US Census Bureau de 2019 
concluiu que quase 30% dos habitantes 
de Houston nasceram fora dos Esta-
dos Unidos. Isso não só torna Houston 
numa genuína cidade de “maioria-mino-
ria”, como também reflete as mudanças 
demográficas mais amplas em cidades 
de todo o mundo, à medida que a globa-
lização e outros fatores estimulam a mi-
gração. Não é de admirar que a Conven-
ção do Rotary International de 2022 será 
realizada aqui. Houston não é apenas 
um centro de inovação tecnológica; é 
uma janela para o mundo além do nosso 
presente imediato.
Mas como é que Houston se mostra e 
apresenta hoje? Neste mosaico de uma 
cidade com raízes internacionais, o que 
nos espera? Isso é o que vim experien-
ciar.
Enquanto o Centro Espacial evoca um 
futuro cósmico, a segunda paragem no 
meu itinerário - um almoço tardio antes 
que eu possa fazer o check-in no meu 
hotel - oferece uma visão mais terres-
tre do amanhã. O lugar chama-se Blood 
Bros. BBQ, e está escondido num centro 
comercial em Bellaire, alguns quilóme-

Uma pesquisa da comunidade do US Census Bureau de 2019 
revelou que quase 30% dos habitantes de Houston nasceram fora 
dos Estados Unidos.



P O R T U G A L  R O T Á R I O   N O V E M B R O  2 0 2 1 21

tros a sudoeste de Downtown. O menu 
é churrasco à moda do Texas, mas não 
da forma que possa imaginar. Os co-pro-
prietários Robin e Terry Wong e Quy 
Hoang cresceram num bairro próximo, 
perto da Chinatown de Houston e, com 
a Blood Bros., estabeleceram um labora-
tório no qual o churrasco do Texas pode 
evoluir. As paredes cor de laranja são 
adornadas com camisolas Astros. Bal-
des de Shiner Bock gelada flanqueiam 
o balcão. O “Brisket” está no topo do 
menu - mas o que sai da cozinha num ta-
buleiro de aço é uma “revolução”. Pontas 
de barriga de porco “nuong” braseadas, 
com um glacê agridoce que permeia a 
carne. Arroz de “brisket” frito, ardente, 
misturado com carne defumada. Uma 
salada de pepino “elétrica” com gotas  de 
vinho de arroz e sésamo.
Como uma estrela de neutrões na boca 
de um buraco negro, tudo desaparece 
numa questão de minutos.

Vigilância de bairro
Deixe-me repetir: com 637 milhas qua-
dradas (cerca de 590 km2), Houston é 
grande - e a sua população cresceu 10% 
na última década. Quando conduz pelas 
autoestradas labirínticas que serpen-
teiam pela cidade, os arranha-céus da 
Downtown às vezes parecem estar a 
umas 100 milhas de distância. Para os 
novos residentes, a escala de Houston 
significa maior oferta de habitação e 
mais espaços para a instalação de em-
presas, o que dá a Houston uma vanta-
gem competitiva em relação a cidades 
como Nova York ou Los Angeles. Mas, 
para um viajante, o tamanho de Hous-
ton significa que você não pode apreciar 
tudo num fim de semana. Em vez disso, 
escolha alguns bairros de Houston e co-
meçe a explorar.
Uma forma eficaz de se orientar com a 
expansão de Houston é concentrar a sua 
viagem inaugural nas comunidades den-
tro do “Loop”. É assim que os habitantes 
de Houston se referem ao centro da ci-
dade, que está envolvido pela Interesta-
dual 610. Eu escolhi Downtown como o 
meu “acampamento base” e, com a ajuda 

de Jeff Balke, um web designer e escritor 
freelancer que cresceu em Houston e 
cuja comida e vida noturna apareceram 
na revista “Houstonia”, montei uma lista 
de dicas que me levarão a vários bairros 
do “Loop”. “Comer é a melhor coisa que 
se pode fazer em Houston, sem exce-
ção", Balke asseverou-me durante a nos-
sa conversa por telefone. «Basicamente, 
uma nova «taqueria» abre a cada três 
dias, e quase todas são ótimas. Tenho 
o pressentimento de que eles vão abrir 
uma na minha casa de banho na próxima 
semana.”
De certa forma, a história do centro 
de Houston como atualmente existe 
começa não com os arranha-céus que 
abrigam empresas Fortune 500 como a 
Chevron ou a Kinder Morgan, mas com 
o George R. Brown Convention Center 
- um gigante de vidro coberto com cha-
minés decorativas vermelhas brilhantes 
que parecem peças de Lego à escala de 

Godzilla. É também a base da Conven-
ção Rotary de 2022.
Há não muito tempo, a área estava num 
estado crónico de abandono. O boom 
do petróleo no início do Século XX 
trouxe comércio e vida à Downtown, 
mas, quando as autoestradas semearam 
novos bairros suburbanos, a baixa 
da cidade sofreu um êxodo. Mesmo 
quando o embargo do petróleo de 1973 
disparou os preços deste, inundando 
Houston com mais dinheiro, muitos 
dos dividendos caíram para além 
da Downtown. Uma década depois, 
os preços do petróleo afundaram e 
a recessão dele resultante causou 
um novo consenso entre os líderes 
da cidade: a baixa precisava de ser 
mais do que um centro de negócios. 
Especificamente, precisava de mais 
espaços onde os habitantes de Houston 
pudessem brincar e divertir-se.
O Centro de Convenções foi um dos pri-

“Basicamente, uma nova taqueria abre a cada três dias, e quase 
todas elas são ótimas.”
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meiros locais recreativos a emergir da 
recessão do petróleo, em 1987. Foi se-
guido pelo Minute Maid Park - o primei-
ro estádio com teto retrátil em Houston 
e casa dos “Astros” do basebol - e uma 
nova linha de restaurantes, clubes no-
turnos e apartamentos. Como Houston 
não tem leis de ordenamento, as áreas 
residenciais e recreativas encontram-se 
aqui.
Pode desfrutar esta convergência en-
quanto anda pela baixa, que é minha 
primeira “ordem de negócios” depois de 
deixar a minha mochila no The Lancaster 
Hotel. O hotel boutique está em ativida-
de desde os loucos anos 20, e um pouco 
dessa opulência sobreviveu (pense em 
mármore branco, maçanetas de ouro e 
check-in com champanhe). O hotel fica 
a poucos passos das salas de concertos 
do Theater District, inúmeros bares e 
restaurantes de pátio, e ainda, o Disco-
very Green, onde me encontro perto do 
anoitecer. Criado pela cidade em parce-
ria com uma organização sem fins lucra-
tivos em 2008, este parque de US $125 
milhões fica do lado exterior do Centro 
de Convenções, e é fácil imaginar uma 
multidão de rotários espalhando-se 
pelo parque a 4 de junho para a festa de 
boas-vindas da noite de abertura pla-
neada pelo Comité de Organização An-
fitrião. As ofertas aqui incluem um lago 
límpido, onde me desloco pelos jardins à 
beira da água; exuberantes jardins para 
piqueniques, onde observo jovens a pra-
ticar ioga; fontes de água; esculturas; e 
até mesmo um restaurante sofisticado 
chamado The Grove, que cultiva as suas 
plantas e produtos num jardim do terra-
ço.
Fala-se sobre o renascimento da Do-
wntown (baixa) como um lugar para as 
pessoas se reunirem e levantarem uma 
taça, ou um “selfie stick”. Mesmo para 
quem mora fora do “Loop”, deambular 
pela baixa é atraente. Basta perguntar 
a Rhonda Kennedy, uma residente na 
área metropolitana de Houston há já 
vários anos, e presidente do comité an-
fitrião. Moradora em Sweeny - uma hora 
a sudoeste da Downtown - Kennedy faz 
peregrinações regulares aqui com a sua 

família e também com o seu clube mo-
tard. “Vamos ficar num hotel boutique e 
vou levá-los a um restaurante no Thea-
tre District”, diz Kennedy. “E lembre-se, 
estamos a falar sobre motards.”
Após terminar uma cerveja Ale 
Vermelha “Cougar Paw” no quintal da 
8th Wonder Brewery - onde encontro 
quatro estátuas de pedra imponentes 
representando cada um dos Beatles, 
criadas pelo escultor local David Adickes 
- caminho alguns quarteirões a noroeste 
de Xochi, onde o chef Hugo Ortega, 
que veio do México para Houston em 
1984, sem contatos ou oportunidades 
de emprego, apresenta um menu com 
uma seleção excecional de pratos de 
toupeira de Oaxaca. Antecipando 48 
horas extenuantes (afinal, estou no 
Texas), peço os cogumelos silvestres 
com flores de zucchini e bolinhos masa 
em toupeira “amarillo”. Mas o destaque 
da minha primeira noite em Houston 
envolveu entrar a bordo do comboio 
que atravessa Downtown e leva até ao 
Hermann Park, um oásis de 445 acres 
(cerca de 1,8 km2) de jardins arborizados 
e lagos com patos justamente a sul do 
centro da cidade.
Aqui, sob o dossel em forma de pirâmide 
do Miller Outdoor Theatre, uma multidão 
considerável e eu somos brindados com 
uma apresentação de dança clássica in-

diana por Silambam Houston, cujo fun-
dador, Lavanya Rajagopalan, ensinou 
a forma de arte para crianças na sua 
Chennai natal antes de imigrar para os 
Estados Unidos. Enquanto uma dança-
rina envergando um tecido verde vivo, 
gira ao som da percussão harmónica e 
cordas, decido passar dos assentos re-
servados perto do palco para o relvado 
superior, onde a maioria da multidão 
desfralda cobertores de piquenique na 
relva, debaixo das estrelas. Você tem a 
sensação de que, tanto quanto as pes-
soas vinham para ver os dançarinos, elas 
também vieram para isso - o êxtase táci-
to de se reunir para fruir de algo bonito.

Rota de Voo
Na manhã seguinte, abasteço-me com 
um café da Minuti Coffee e salto de volta 
para o comboio. Mas desta vez, apanho 
o comboio para o Museum District de 
Houston. Neste bairro residencial arbo-
rizado e fácil de percorrer, 19 museus 
oferecem uma miscelânea de imersões 
culturais, da arte contemporânea às 
ciências médicas, cultura checa e até 
mesmo as explorações psíquicas do 
psicólogo suíço Carl Jung. É um denso 
labirinto de museus, apartamentos e 
parques: outra referência às leis de or-
denamento inexistentes em Houston.
Mas o distrito também beneficiou da vi-

Uma forma eficaz de se orientar com a expansão de Houston é 
concentrar a sua viagem inaugural nas comunidades dentro do 
Loop.
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são da comunidade nativa que se iniciou 
na década de 70. Moradores do bairro 
vizinho de Montrose (irei até lá mais tar-
de) formaram a sua própria organização 
de desenvolvimento, que, combinada 
com os esforços de outros, levou a uma 
maior construção de habitações, bem 
como a projetos de melhoria da segu-
rança de peões nas ruas e calçadas que 
ligam à coleção invejável de museus de 
Houston. O distrito foi oficialmente in-
cluído na cidade em 1989.
Começo no Holocaust Museum Houston. 
Siegi Izakson, um residente de Houston 
e sobrevivente do Holocausto que inspi-
rou um movimento voluntário para ga-
rantir fundos e recursos para construir 
um museu onde as histórias dos seus 
companheiros sobreviventes pudessem 
ser preservadas e compartilhadas por 
gerações. Enquanto passeio pelo mu-
seu, avaliando um autêntico barco di-
namarquês que pode ter transportado 
judeus para refúgios seguros na  Suécia, 
inesperadamente faço uma nova amiga. 
O nome dela é Glória. Ela é uma rececio-
nista voluntária que dá as boas-vindas 
aos visitantes do museu e oferece infor-
mações sobre as exposições. Momentos 
depois dela se aproximar de mim e apre-
sentar-se, estamos a falar sobre como a 
sua família imigrou da Checoslováquia 
para os Estados Unidos no final dos 
anos 20.
Ando vários quarteirões a norte do mu-
seu até chegar a um prédio antigo de 
tijolos marrons que lembra um liceu. 
Este é o Buffalo Soldiers National Mu-
seum, que se dedica a contar a história 
dos soldados negros que serviram nas 
forças armadas após a Guerra Civil - e 
de como isso originou novas gerações 
de oficiais da marinha negros, pilotos e 
astronautas.
O museu fica no eixo do Distrito dos 
Museus e num dos bairros historica-
mente negros de Houston: o Terceiro 
Distrito. Se estiver a visitar ao meio-dia, 
pode facilmente passear do museu até 
ao Turkey Leg Hut, onde os co-proprie-
tários Lynn e Nakia Price fazem coxas 
de peru defumadas que são recheadas 
com arroz temperado e envoltas em 

molhos e coberturas decadentes, como 
macarrão de lagostins. Quando chego 
às 11h30, já há uma fila considerável 
no quarteirão sob as tendas de sombra. 
Mas estou determinado a experimentar 
as criações exclusivas dos Price (o casal 
vendia as suas pernas de peru no exte-
rior do Houston Livestock Show and 
Rodeo antes de abrir o restaurante em 
2017). Uma baguete suculenta genero-
samente polida com Hennessy justifica 
a espera de 45 minutos.
Saciado, mas ainda curioso, chamo um 
Lyft de volta ao hotel e entro no meu 
carro alugado para uma incursão mais 
profunda no Terceiro Distrito. O meu 
destino é uma série de casas brancas 
discretas. Não seria possíve constatar 
isso pela estrada, mas algumas das casas 
são galerias independentes que apre-
sentam exposições rotativas de artistas 
locais ou visitantes: uma selva de plan-
tas domésticas irresistíveis, um sofá e 
uma televisão da era dos anos 60. Bolas 
douradas sobrepostas a fotografias de 
refinarias de petróleo que vão do chão 
ao teto.
Estes são o projeto “Row Houses” (ca-
sas geminadas), fruto da imaginação dos 
artistas da Terceiro Distrito e líderes 
comunitários que viram as casas aban-
donadas como incubadoras em potencia 
e locais de hospedagem para a criativi-

dade. Mas o Projeto “Row Houses” tam-
bém é uma tese viva de que a arte pode 
ser um motor de transformação social. 
E as galerias não são a única inovação 
aqui. Outras casas geminadas são re-
servadas para jovens mães solteiras que 
procuram um ambiente de apoio e con-
forto onde possam criar os seus filhos. 
As casas mais antigas ficam no meio de 
duplexes modernos propriedade de uma 
empresa irmã, a Row House CDC, que 
providencia moradias a preços acessí-
veis para residentes da comunidade.
No centro de visitantes do Project Row 
Houses, eu conheci uma ex-residente, 
Trinity Williams, uma artista de media 
misto que se mudou para Houston da 
região nordeste dos EUA e criou os seus 
três filhos num dos duplex. “É necessá-
rio uma aldeia para criar um filho, e aqui 
é a aldeia”, diz ela, enquanto verificamos 
o frigorífico da comunidade, bem abas-
tecido, que o Project Row Houses mon-
tou numa das espingardarias este verão. 
Williams trabalhou para o Project Row 
Houses como docente - uma mistura 
de professora e guia. Em 2018, com os 
seus filhos crescidos e espalhados pelo 
mundo, Williams foi diagnosticada com 
esclerose múltipla, o que a levou a dedi-
car-se à sua arte a tempo integral. «Para 
mim, é uma forma de cura», explica ela. 
O seu trabalho, que inclui media misto 

Quanto mais vagueia e se depara com os habitantes de Houston, 
mais provável é que se encontre trocando histórias de vida ou 
números com alguém.
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em tela e fotografia, assim como escul-
turas feitas em materiais «reciclados», 
apareceu e foi vendido em exposições e 
galas de Houston.
O que estou a aprender rapidamente 
é que, quanto mais vagueia e se depa-
ra com os habitantes de Houston, mais 
provável é que se encontre a trocar 
histórias de vida ou números de tele-
fone com alguém. Para uma cidade tão 
gigantesca e diversa, há um caráter es-
sencialmente comunitário aqui. Ele ma-
nifesta-se em conversas espontâneas, 
mas também em projetos sociais que as 
comunidades de Houston desenvolve-
ram e compartilharam.
Perto do extremo leste do Terceiro Dis-
trito sou confrontado com outro desses 
projetos comunitários: Smither Park, um 
relvado que seria discreto se não fosse 
pelos incríveis mosaicos cintilantes que 
os artistas instalaram no caminho, nas 
paredes, e abrigos de sombra no par-
que. Cacos coloridos de vidro, utensí-
lios de cozinha e eletrónicos retratam 
tigres, anjos, peixes e criaturas que ain-
da não foram nomeadas. Ao entrar no 
parque, uma jovem sai de um Camaro 
azul estacionado nas proximidades, com 

uma câmara numa das mãos e um café 
gelado na outra. “Bastante picante aqui 
fora, hein”, ela exclama, e eu respondo 
com uma piada. “Está tão húmido como 
todos os que saem”. E, no entanto, aqui 
estamos.
No verão, os habitantes de Houston 
tendem a reservar as suas façanhas ao 
ar livre para o início ou fim do dia, quan-
do o sol não está tão forte. Ao pôr do sol, 
saio para correr no Buffalo Bayou Park, 
um corredor de 160 acres (0,65 km2) de 
ciprestes, choupos e riachos límpidos: 
um pedaço preservado dos pântanos 
onde Houston foi construída. Aperce-
bo-me de uma multidão reunida na en-
costa de uma colina, a olhar para uma 
ponte comum que cruza o canal central 
do parque. Junto-me a eles para ver o 
que está a acontecer. Uma família a pe-
gar em grandes sacos de Chick-fil-A (ca-
deia de fast-food dos EUA) ilumina-me. A 
ponte Waugh, a travessia que estamos a 
observar, é o lar de 250000 morcegos 
mexicanos de cauda livre e, ao pôr do 
sol, os morcegos partem das fendas da 
ponte para uma noite hedonística a de-
vorar insetos. Fiz reserva para jantar no 
Mastrantos, um restaurante com toque 

venezuelano, italiano e espanhol que 
oferece um “chorizo”   carbonara que me 
seduziu o estômago durante a pesquisa 
antes da viagem. Mas isto parece vital. 
Então junto-me aos espetadores. Gritos 
promissores ecoam debaixo da ponte. 
Às 20h13, uma imensa nuvem de mor-
cegos passa por nós por alguns minutos. 
Não consigo deixar de perguntar: para 
onde estão eles a dirigir-se?

Visão futura
Há algo de humilde, mas de intrigante, 
naquele consórcio de morcegos a voar 
em direção a um destino desconheci-
do. A memória do seu voo ainda está na 
minha mente na manhã seguinte, en-
quanto me dirijo de oeste de Downtown 
para Montrose. Um dos bairros mais 
ecléticos de Houston - um pot-pourri de 
casas em estilo colonial e condomínios, 
jardins, bistros, bares ao ar livre e gale-
rias de arte moderna - Montrose parece 
tão socialmente acessível quanto Do-
wntown, mas mais arborizado e silen-
cioso. Alimentado por um croissant de 
pistachios do Common Bond Bistro & 
Bakery, vou para a Capela Rothko, uma 
casa de culto não específico que é uma 

Carvalhos retorcidos, alguns deles 
com um século de idade, alinham-se 

num passeio no Discovery Green, 
que fica do lado exterior do Centro 

de Convenções George R. Brown. 
Acima: O Buffalo Bayou Park de 160 

acres (cerca de 0,65 km2) preserva 
alguns dos pântanos onde Houston 

foi construída.
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obra de arte. As paredes internas apre-
sentam pinturas de obsidiana maciças 
de Mark Rothko, com os mais ténues 
traços de roxo e ouro. Uma claraboia ilu-
mina a câmara silenciosa.
Sendo assim, o que é que as pessoas vêm 
aqui pregar? Em duas palavras: justiça 
social. A Capela Rothko é regularmente 
visitada por ativistas dos direitos civis e 
líderes espirituais, unidos por uma visão 
do bem comum. Para homenagear indi-
víduos que defenderam ou promoveram 
os direitos humanos, a capela concede 
o prémio bienal Óscar Romero, em ho-
menagem ao bispo salvadorenho assas-
sinado (que foi) canonizado pelo Papa 
Francisco em 2018.
Não fiquei surpreendido ao encontrar 
tal santuário no coração de Houston. 
Durante as minhas 48 horas aqui, teste-
munhei belezas naturais e artificiais que 
refletem a ecologia local e o património 
internacional desta cidade. Eu vi o que 
acontece quando se juntam pessoas de 
todo o mundo e as colocam numa me-
trópole na Costa do Golfo. Elas juntam 
as suas cabeças e criam coisas novas, e 
também colocam o seu próprio toque 
nos tradicionais alimentos, arte e pas-
satempos que fazem valer a pena sabo-
rear a vida.
Como visitante, pode caminhar direta-
mente pelas suas lojas, como eu fiz, de-
pois de minha visita a Rothko, mergulhar 
no pátio enevoado de um bistro Vietna-
mita-Americano chamado Kâu Ba. Pode 
pedir um brunch tradicional aqui - ovos 
chiques, mimosas etc. - ou pode explo-
rar mais fundo e descobrir (como eu fiz) 
o que está no prato misteriosamente 
intitulado “Subsídio da Avó”. É uma ho-
menagem à avó da chef Nikki Tran, que 
suportou a queda de Saigão em 1975 
e aprendeu a fazer refeições nutritivas 
com o que havia disponível na despensa. 
É uma deliciosa mistura de sabor umami, 
mais complexa do que a sua aparência 
minimalista poderia sugerir.
Devo chegar ao Aeroporto Intercon-
tinental George Bush dentro de uma 
hora, mas, em vez de me sentir desani-
mado por partir, tenho inveja daqueles 
que ainda não pousaram em Houston. É 

o tipo de cidade sobre a qual deseja con-

tar aos outros.

Quero deixar Houston com uma nota de 

reticências - uma visão do que explorar 

na próxima vez que estiver aqui. Deste 

modo, em vez de me dirigir direto para o 

aeroporto, sigo para o sudoeste, viajan-

do além do “Loop” para Chinatown (ago-

ra frequentemente chamada Asiatown) 

nos arredores da cidade, onde os pro-

prietários de churrasco dos Blood Bros. 
cresceram. Passo por apartamentos e 

centros comerciais até chegar ao Tem-

plo Teo Chew. Telhados abobadados em 

cor de tijolo; uma estátua de Quan Am, a 

deusa da misericórdia; e cordas de lan-

O opulento Lancaster 
Hotel acolhe hóspedes 

desde os loucos anos 
20. Oposto: Fora do 

centro de convenções, 
a escultura cinética de 

30 pés de altura Wings 
Over Water incorpora 
uma fonte de água de 
1488 pés quadrados 

(cerca de 140 m2).

ternas de papel definem o cenário, junto 

com o doce aroma de incenso. Num pá-

tio à direita da entrada, os adolescentes 

praticam uma forma de artes marciais, o 

barulho das suas varas a ecoar pelo in-

terior do templo. Sou saudado por um 

conselho de divindades budistas, com as 

suas semelhanças manifestadas em pin-

turas e esculturas. Nós nos encontrare-

mos novamente, parecem dizer.

Miles Howard é um escritor que vive em 

Boston. O seu último livro, New England 

Road Trip, será publicado no final deste 

mês pela Moon Travel.

A baixa da cidade (Downtown) é um lugar para as pessoas se 
reunirem e levantarem uma taça ou um selfie stick.
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Conhece a sua Fundação?

The Rotary Foundation
Mensagem do chair 

      John Germ

Ilustração de Viktor Miller Gausa

Quando as pessoas me perguntam o que é a Rotary Founda-
tion, eu digo-lhes que é o coração do Rotary. Já devem ter ou-
vido dizer que o Rotary tem um coração inteligente. A Funda-
ção combina a nossa resposta emocional de compaixão com a 
ação pragmática. Com o coração e o cérebro é possível mudar 
o mundo.   
Então, o que é que a Fundação significa para si? Novembro é 
o Mês da Rotary Foundation, mas conhece realmente a nossa 
Fundação?
Em primeiro lugar, é verdadeiramente a nossa Fundação. A 
Rotary Foundation não me pertence, nem aos outros 14 cura-
dores, nem ao Conselho de Administração do RI, nem ao pre-
sidente do RI. Pertence a cada rotário em todo o mundo. 
E está lá para todos nós mudarmos o mundo. Salvamos mães 
e filhos porque temos compaixão e sabemos como planear. 
Fornecemos água limpa e saneamento onde são necessários 
para aqueles que deles necessitam porque construímos estra-
tégias baseadas nas necessidades de uma comunidade. Com-
binamos o apoio à paz, à educação e à estabilidade económi-
ca para as comunidades em risco com a capacidade de gerir 
grandes projetos. 
Dar à Fundação também é inteligente porque, ao fazê-lo, mul-
tiplica-se o valor dessa doação. Quantas outras fundações 
podem pensar que identificam os projetos, os financiam e os 
executam eles próprios no terreno? A nossa é a única que eu 
conheço. E tudo isto é feito com um custo administrativo rela-

tivamente baixo. Esta é uma das razões pelas quais o Charity 
Navigator atribui consistentemente à Fundação uma classifi-
cação de quatro estrelas.
Por vezes é-me feita uma pergunta: Quanto é que devo dar à 
Fundação? Todos os anos faça uma doação do que pode dar. 
Para alguns, são 100 dólares e, para outros, mais. O mais im-
portante é que dê algo, porque cada doação generosa ajuda-
-nos a satisfazer a crescente procura que estamos a ver por 
parte dos membros para subvenções globais e para os nossos 
outros programas. 
Este ano, queremos angariar 50 milhões de dólares para a Pó-
lio Plus, que serão equiparadas 2 para 1 pela Fundação Bill & 
Melinda Gates, para um total de 150 milhões de dólares. Se 
cada Rotary Clube contribuísse apenas com $1.500, ultrapas-
saríamos este objetivo. Temos também outros objetivos - para 
o Fundo Anual, o Fundo de Dotação Final, e doações diretas 
- somando um total de $410 milhões de dólares. 
Chegaremos lá se lhe aplicarmos os nossos corações - e as 
nossas mentes - . Mas, lembrem-se, não se trata do dinheiro; 
trata-se do que o dinheiro pode fazer. 
Há um ditado que diz: “Eu, sozinho, não posso mudar o mundo 
mas posso atirar uma pedra sobre as águas para criar muitas 
ondulações”. 
A Fundação é essa pedra. Por isso, vamos transformar ondu-
lações em grandes ondas com ela, usando os nossos corações 
e as nossas mentes.



P O R T U G A L  R O T Á R I O   N O V E M B R O  2 0 2 1 27

1    Pode comparecer 
presencialmente

“Nada se compara a apertar a mão e ver sorrisos em pessoa”, 
diz John Smarge, presidente da Convenção Internacional do 
Rotary de 2022 em Houston. “Necessitamos de voltar a parti-
lhar as nossas histórias sobre o que estamos a fazer nas nos-
sas comunidades à volta do mundo.”
Esta será a primeira Convenção presencial do Rotary em três 
anos, devido à disrupção causada  pela pandemia covid-19. 
“Houston é uma ótima cidade para convenções”, diz Smarge. 
“Há bastantes hotéis perto do Centro de Convenções George 
R. Brown [o local principal da convenção de 2022]. Tudo se 
faz a pé”
Porque é também a primeira convenção presencial desde a 
adoção da nova área em foco do Rotary - proteção do meio 
ambiente - será dado destaque à realização do evento de 4 a 
8 de junho, de forma ecologicamente sustentável. Por exem-
plo, os participantes na Convenção serão encorajados a des-
carregar a aplicação “Footprint” para rastrear e compensar a 
pegada de carbono desde o momento que saem de casa até 
ao seu regresso.

7 razões pelas quais não pode 
perder a Convenção de 2022

Seja presencial ou virtualmente,  
o encontro anual do Rotary pode mudar vidas
por Vanessa Glavinskas
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Adoro as lindas roupas dos vários 

companheiros, tão representati-

vas e cheias de história e tradi-

ção.
- Bettsy Pizaña,  Rotary Club de Brownsville Sunrise, 

Texas

Saiba mais sobre a convenção e inscreva-se em: 
convention.rotary.org.

The Rotary Foundation
Mensagem do chair 

      John Germ
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2     Pode participar 
mesmo que não possa 
viajar para lá

Luís Monteiro só começou a participar em convenções do 
Rotary em 2020, quando o 
evento de Honolulu se tor-
nou virtual. “A minha car-
reira de enfermagem torna 
difícil viajar”,   diz Monteiro, 
um membro do Rotary 
Club de Lamego, Portugal. 
Mas após ter participado 
na Convenção, ficou en-
tusiasmado. Compareceu 
virtualmente novamente 
em 2021 e planeia conec-
tar-se ao evento de Hous-
ton. “Gosto muito de par-
ticipar em reuniões com 
líderes rotários”, afirma. 
“Continuarei a participar 
virtualmente sempre que 
exista a opção.”
A Convenção de Houston 
será conduzida presencial-
mente, juntamente com 
uma experiência online. 
“Nós vamos seguir as dire-
trizes de saúde”, diz Smar-
ge. Para que o evento seja 
o mais internacional pos-
sível, ele também promete 

que fará tudo o que puder 

para ajudar companheiros de 
outros países a chegarem a 
Houston. “Gostaria que todos 
os que desejassem vir pudes-
sem vir”, salienta.

3

    Poderá conhecer um 
astronauta ...

O apelido de Houston é “Cidade do Espaço”, deste modo os 
companheiros locais fizeram questão de mostrar o Centro 
Espacial de Houston planeando atividades extra pela cidade 
para os participantes na Convenção - convidaram também as-
tronautas para se juntarem com os participantes na Conven-
ção no evento de boas-vindas da noite de abertura. “O Cen-
tro Espacial de Houston é imperdível”, diz Rhonda Kennedy, 
presidente do Comité de Organização Anfitriã. “Mas você não 
precisa de ir sozinho, porque nós planeámos um evento para 
si. Teremos transporte de ida e volta ao Centro Espacial, refei-
ções e convívios com os astronautas.”
Descubra - e inscreva-se - para os eventos do comité anfitrião, 
que incluem passeios a museus, eventos desportivos e muito 
mais, em: houstonri2022.org/events.

A Convenção "online" deste ano 

foi a minha primeira! Fiz ótimas 

conexões e novos amigos, e des-

cobri mais sobre grupos de ação. 

Mal posso esperar para me en-

contrar cara a cara na próxima 

vez. Já tenho os meus bilhetes.

Gwen Jones,  Rotary Club de Whidbey-Westside, Washin-

gton
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4

    ... ou o amor da sua 
vida

Jenny Bates não hesitou em participar na Convenção de 
2014 sozinha, mesmo quando estava a ser realizada em Syd-
ney, Austrália, no lado oposto do mundo em relação à sua 
casa. “Conhecer pessoas onde quer que vá é parte da expe-
riência mágica [de uma Convenção]”, diz Bates, membro do 
Rotary Club de San Rafael Evening, Califórnia. Quando Laine 
Hendricks se sentou ao lado dela num culto inter-religioso ao 
início da manhã, Bates iniciou uma conversa. As duas mulhe-
res, ambas da Califórnia, deram-se bem.
No final da semana, Bates tinha uma passagem extra para es-
calar a Sydney Harbour Bridge e perguntou a Hendricks se 
ela gostaria de ir. “Eu queria desafiar-me a mim mesma por-
que tinha medo das alturas”, diz Bates. Hendricks concordou e 
juntas subiram os 1332 degraus até ao topo da ponte. Desde 
então, Bates e Hendricks decidiram escalar algo alto sempre 
que viajam - incluindo o EdgeWalk no topo da CN Tower du-
rante a Convenção de Toronto em 2018. “Laine inspira-me a 
fazer coisas malucas”, diz Bates. “Ela apoia-me bastante.”
Bates e Hendricks, membro do Rotary Club de San Francisco, 
casaram-se em 2019 e continuam a frequentar as convenções 
juntas. “No momento em que nos pudemos inscrever para 
Houston, foi de imediato”, diz Bates. Ela também participou 
nas convenções virtuais de 2020 e 2021, mas para ela não foi 
a mesma coisa. “Sempre fico entusiasmada pelos oradores, 
mas vê-los pelo ecrã na minha sala não tem o mesmo impacto 
para mim que entrar num estádio com 10000 rotários. Além 
disso, ir à Convenção é especial para nós, porque foi assim que 
nos conhecemos. Ir a Sydney criou uma trajetória que mudou 
a minha vida para sempre.”

 

5

    Ouvirá palestrantes de 
renome mundial

“Só o nível dos palestrantes faz valer a pena”, diz Erin Kelly, 

membro do Rotary Club de Chattanooga Breakfast, Tennes-

see. “Eu vi Bill Gates, John Cena, Ashton Kutcher, Justin Tru-

deau.” Tracy Carroll, membro do Rotary Club de Vero Beach 

Sunrise, Flórida, concorda. “Estar na mesma sala com a prin-

cesa Anne, Bill Gates e outros foi emocionante”, diz ela.

Embora a lista de palestrantes de Houston ainda não tenha 

sido anunciada, Smarge diz que os membros devem esperar 

um programa variado que inclua especialistas em questões 

ambientais. “Esta será a primeira convenção presencial desde 

a adoção da nossa nova área em foco, proteção do meio am-

biente”, afirma. “Esperamos refletir isso tanto na forma como 

conduzimos a Convenção, como nos nossos oradores. O meu 

objetivo pessoal é assegurar que convidamos um grupo diver-

sificado de oradores.”

Gosto de ir à zona de restauração e encontrar uma cadeira vazia numa mesa de rotários que não conheço, sentar-me, procurar um idioma comum, e aprender algo sobre os outros clubes.
- Steve Hitchcock, Rotary Club de Grand Junction Horizon 
Sunrise, Colorado

A Convenção mudou a mi-

nha vida como rotaractista 

e empoderou-me. Sinto que 

sou alguém que pode fazer 

a diferença no mundo.

- Nagisa Sakamoto, Rotaract Club de Kobe Suma, Japão
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6

   Conhecerá uma nova cidade

A reputação de Houston como a cidade que lançou a explora-
ção espacial da América é bem merecida e, como mencionado, 
o seu Centro Espacial merece em definitivo uma visita. Mas 
existem muitos outros lugares para explorar. Pelo menos 145 
idiomas são falados na área metropolitana de Houston, e essa 
diversidade espalhou-se na culinária, música e cenas de arte 
locais. Existem também museus de renome mundial, como o 
Museu de Ciências Naturais de Houston, o Museu Lone Star 
Flight e o conceituado Children’s Museum de Houston. 
Os habitantes de Houston também jantam fora com mais fre-
quência do que o típico americano e por isso os restaurantes 
são abundantes. As ofertas de comida que são marcas regista-
das da cidade incluem: ostras da Costa do Golfo, lagostins em 
especiarias, Tex-Mex e, obviamente, o churrasco - mas chefs 
criativos que representam as diversas culturas da cidade ofe-
recem também várias surpresas culinárias.
Na noite de abertura da Convenção, o comité anfitrião or-
ganizará um evento de boas-vindas no Discovery Green, um 
parque no coração da cidade. “Este é o evento em que todos 
estarão”, diz Kennedy. “Haverá bastante entretenimento no 
parque, desde corridas de tatu a exibições aéreas - e você não 
irá querer perder o grande final.”
Para ver mais detalhes sobre o que torna Houston um ótimo 
lugar para se visitar, consulte “O céu é o Limite”, na página 28.

 1      Ficará impressionado com 
o poder do Rotary em  
ligá-lo ao mundo

Giselle Holder já viajou para quatro convenções rotárias. E 
embora ela não se lembre de todos os oradores que ouviu ou 
de todas as sessões plenárias nas quais participou, lembra-se 
de como é estar na convenção. “Existe uma atmosfera elétri-
ca”, diz Holder. “Nada se compara a caminhar pela Casa da 
Amizade envolvida por milhares de rotários de todo o mundo”.
Holder participou na sua primeira convenção em 2011, quan-
do era membro do Rotaract Club de Port of Spain West, Trini-
dad e Tobago. Foi um esforço financeiro - e uma longa jornada. 
“Voámos de Trinidad para Miami, e depois fomos num auto-
carro durante 23 horas até Nova Orleans”, lembra ela. Mas, 
acrescenta, “valeu a pena”. “Foi a primeira vez que vi o que o 
Rotary pode ser e o alcance do Rotary em todo o mundo. Esse 
foi o meu momento ‘uau’. O Rotary é muito maior do que meu 
clube ou o meu país”.
Em 2017, Holder ingressou no Rotary Club de Maraval. Ela 
diz que ir a convenções ajuda a manter viva a sua motivação 
pelo Rotary. “As convenções lembram-te de quantas coisas 
estão a acontecer à volta do mundo que necessitam da nos-
sa ajuda”, diz ela. “Conhece-se sempre alguém novo, alguém 
disposto a fazer parceria num projeto. É uma ótima forma de 
descobrir novas oportunidades no Rotary.”

Uma Convenção é a forma mais 

rápida de ver e compreender a 

imensidão do Rotary em todo 

o mundo e, portanto, o incrível 

impacto que os rotários têm. E 

é uma diversão brilhante!

- Cheryl Law, Rotary Club de Wendover & District, Ingla-

terra

Há alguém a quem gostaria de apresentar Rotary?

“Leve-os a esta convenção e tê-los-á para toda a vida”, insiste 
Rhonda Kennedy, presidente do Comité da Organização An-
fitriã. E isso deve ser fácil de o fazer em Houston, onde to-
dos os eventos da Convenção serão abertos a não-membros. 

“Queremos que as pessoas na cidade de Houston e arredores 
saibam o que é o Rotary”, diz Kennedy, acrescentando que 
uma campanha de marketing local para encorajar os residen-
tes a aprender mais sobre o Rotary também está em curso.
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Convenção 
 de Houston

Se está a planear ir a Houston para a 

Convenção Internacional do Rotary, 

de 4 a 8 de Junho de 2022, porque não 

tornar-se numa viagem para toda a famí-

lia? Com atracções como o Downtown 

Aquarium, o Museu da Criança de Hous-

ton e o parque temático Kemah Board-

walk, Houston tem algo para todos.

Kemah Boardwalk, localizado na Baía de 

Galveston, a 40 km do centro da cidade, 

é uma montra de restaurantes, diverti-

mentos e lojas à beira-mar. Passeie numa 

réplica de locomotiva a vapor de 1863; 

a Iron Eagle, uma tirolesa de 10 anda-

res de altura; ou na Boardwalk Bullet, 

uma montanha-russa com uma queda de 

28m que nos faz suster a respiração. O 

Comité de Boas Vindas da Organização 

da Convenção agendou um passeio ao 

Kemah Boardwalk no sábado, 4 de Ju-

nho. Os bilhetes são limitados, apresse-

-se e vá a houstonri2022.org/events
Tem aficionados por peixes na família? 

O Downtown Aquarium é o lar de mais 

de 300 espécies aquáticas, incluindo 

uma enguia eléctrica, peixe-balão e tar-

tarugas marinhas, que se encontram em 

áreas temáticas como um naufrágio sub-

marino, um bayou (ribeiro) da Costa do 

Golfo, e um recife de raias.

O Museu da Criança de Houston ofe-

rece actividades práticas, incluindo um 

percurso de cordas multi-obstáculos, 

um habitat de vida selvagem certifica-

do pela National Wildlife Federation, e 

o Workshop dos Inventores. É também 

uma organização sem fins lucrativos al-

tamente reconhecida, que proporciona 

uma programação inovadora às crianças 

de toda a cidade.

E não se esqueça da Casa da Amizade 

na própria Convenção, que terá varia-

das exibições para entreter e inspirar os 

membros do Rotary.  

— Miyoki Walker

Um evento para todas as idades
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Estados Unidos da América

Quando Judy Gross viu um anúncio on-
line de alguém que procurava ajuda com 
trabalho de jardinagem, os membros 
do seu clube, Rotary Club de Central 
Ocean Toms River, New Jersey, estavam 
prontos para avançar. No anúncio, a re-
sidente local Coreen Onnembo-DiLea 
explicou que estava a ter dificuldades 

em fazer a manutenção de um jardim 
que traz alegria ao seu pai de 99 anos, 
Achille “Acky” Onnembo, um veterano 
da Guarda Costeira dos EUA que ser-
viu na invasão da Normandia em 1944.  
Numa manhã de sábado em Abril, seis 
membros do clube apareceram com pás, 
fertilizante, flores, e pedras. “Lá eu ima-

ginava uma 
equipa de su-
per-humanos 
que trata-
riam de todo 
o projeto”, 
escreveu On-
nembo-DiLea numa carta para o clube.  

Canadá

Três clubes — Rotary, Rotaract, e Inte-
ract —colaboraram num projeto que 
consiste num livro de receitas organi-
zado pelo Rotary Club de Haliburton, 
Ontário. Ursula Devolin, a presidente 
do clube de Novas Gerações, pensou no 
que os membros poderiam fazer duran-
te uma pandemia: “Todos têm cozinha-
do durante o COVID-19, e pareceu-me 
que seria bom ter um livro de cozinha 

comunitário”. Os Interactistas da Escola 
Secundária de Haliburton Highlands e 
membros do Rotaract Club de Halibur-
ton Highlands ilustraram e desenha-
ram o livro encadernado em espiral; os 
membros dos três clubes recolheram as 
84 receitas entre si. As vendas de livros, 
assim como publicidade neles contida, 
geraram cerca de 2.400€ canalizados 
para a escola Mahatma Gandhi Sishu 

Siksha Sadan, perto de Calcutá, Índia, 
que o Rotary Clube tem apoiado e des-
de acerca de 15 anos.

CANADÁ

SÉRVIA

por Brad Webber
Projetos rotários pelo Mundo

75 milhões
livros de culinária de Betty Crocker vendidos desde 1950

TANZÂNIA

NEPAL

ESTADOS UNIDOS
 DA AMÉRICA
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1,4 milhões
Novos casos de cancro da próstata diagnoticados mundialmente em 2020

53  
Bicicletas cor de rosa foram doadas pelo Rotary Club de Modesto Sunrise

32 % 
Dos nepaleses com 15 anos ou mais são analfabetos

Sérvia

O Rotaract Club de Belgrado Čukarica 
tem dado destaque à saúde masculina 
de forma teatral. Durante vários anos, 
o clube encenou uma peça de teatro 
como parte da iniciativa global “Mo-
vember” - “m” de “mustache - bigode” - 
que já financiou mais de 1.250 projetos 
de saúde. Escrita e dirigida por Emilija 
Ivančajić - médica e ex membro do clu-
be - a peça, Homens e Outros Proble-
mas, adota uma abordagem ligeira de 

assuntos graves como o suicídio e os 

cancros da próstata e dos testículos. O 

evento foi interrompido devido à pan-

demia COVID-19, mas a produção de 

2019 atraiu uma audiência de cerca de 

300 pessoas. “Todos os membros do 

clube atuam na peça, com convidados 

especiais de outros Rotaract Clubes no 

Distrito 2483”, diz Kristina Zejak, a ex-

-presidente do clube.

Tanzânia

Para as raparigas no mundo em de-

senvolvimento, a falta de transporte 

seguro pode ser uma barreira à educa-

ção. Na Escola Secundária Ndevelwa, 

fora da cidade de Tabora, Tanzânia, por 

exemplo, “normalmente só os rapazes 

tinham acesso a bicicletas para ajudar 

na viagem”, diz Elizabeth Demichelis, 

membro do Rotary Club de Modesto 

Sunrise, Califórnia. “Assim nasceu o 

conceito das bicicletas cor-de-rosa”. O 

Clube Modesto Sunrise, com a ajuda do 

Rotary Club local de Arusha, providen-

ciou que as bicicletas fossem disponibi-

lizadas às raparigas; a cor em questão 

é dissuadora de roubo. As raparigas, as 

suas famílias, e a direção da escola assi-

naram contratos responsabilizando-se 

pela manutenção das bicicletas atribuí-

das.

Nepal

Muito depois de uma equipa de for-
mação profissional ter ajudado os pro-
fessores escolares nepaleses a tirar o 
máximo partido da sua biblioteca e labo-
ratório de informática financiados pelo 
Rotary-, a iniciativa continua a gerar 
beneficios. “O centro de recursos está 
a ajudar a gerir aulas online neste tem-
po pandémico, mesmo nas zonas rurais 
do Nepal”, diz Rabindra Thapa, membro 
do Rotary Club de Kathmandu-Norte, 

que se juntou ao Rotary Club de Stowe, 
Vermont, no projeto apoiado por um 
Subsídio Global na Escola Secundária 
Shree Ram, em Koshidekha. Carolyn 
Holcombe Damp, uma antiga voluntária 
da escola, inscreveu o seu parceiro, Lar-
ry Heath do clube de Stowe; a sua irmã, 
Joan Holcombe; e Didi Kearsley - todos 
professores reformados - para a viagem 
da equipa no final de 2017. As instala-
ções receberam cerca de 1.500 livros, 

15 computado-
res portáteis, e 
outros equipa-
mentos. O clube 
de Stowe e o Dis-
trito 7850 for-
neceram 8.600€ 
cada um; a Fun-
dação Rotária acrescentou 13.000€ de 
financiamento para o projeto.
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Delegados

DISTRITO 1960

ABRANTES: Hália Santos Costa; 
ALBUFEIRA: Jorge Azevedo; 
ALCOBAÇA: José Manuel Patrício 

Lemos da Silva; 
ALGÉS: Ana Margarida Gomes; 
ALMADA: Alexandra Coelho;; 
ALMANCIL  INTERNACIONAL: 

José Vargas Galamba;
ALMEIRIM: Arnaldo Xarim; 
ANGRA DO HEROÍSMO: Péricles 

Pereira Ortins; 
BARREIRO: Inês Filips Ramalho 

da Costa; 
BEJA CIDADE: Luis Manuel Sousa 

Palaré; 
BOMBARRAL: Cândido M. Patuleia 

Mendes;
CALDAS DA RAÍNHA: João Manuel 

dos Santos Girão;
CARNAXIDE: Francisco Queiroz;
CASCAIS-ESTORIL:  Gabr ie la 

Carvalho; 
CASTELO BRANCO: Raquel Alvei-

rinho Correia;
ENTRONCAMENTO:  Júlio de 

Sousa Gomes; 
ESTOI INTERNACIONAL: Claire 

Larson;
ÉVORA: António Pereira Coutinho; 
FARO: Tito Olívio Henriques;
FUNCHAL: Luisa Paonelli;
HORTA: Luís Branco; 
LAGOS: João Palma Moreira; 
LISBOA: Jorge Lucas Coelho;
LISBOA-BELÉM: José Rosa de 

Almeida; 
LISBOA-BENFICA: Isabel Ros-

maninho;
LISBOA-CENTENNARIUM: José 

Rodrigues de Almeida;; 
LISBOA-CENTRO: Miguel Rijo; 
LISBOA-ESTRELA: Maria Luz 

Câmara Pestana;;
LISBOA INTERNATIONAL: Guirec 

Malfait 
LISBOA-LUMIAR: José Bonfim; 
LISBOA-NORTE: Paulo Macedo 

Martins;
LISBOA-OESTE: Arlindo Crespo 

Rodrigues; 
LISBOA-OLIVAIS: Manuel Gonçal-

ves Ferreira; 
LISBOA-PARQUE DAS NAÇÕES: 

Gabriel de Magalhães; 
LOULÉ: Luisa Viegas;  
LOURES: Nuno Sanches; 

MACHICO-SANTA CRUZ: João 
Luís Rodrigues Jardim; 

MAFRA: Luis de Bragança Serrão; 
MOITA: Filipe Coentro; 
MONTIJO: António Fortunato; 
ODIVELAS: Manuel Rodrigues; 
OEIRAS: Lurdes Dias Torres; 
OLHÃO: Vítor Justo; 
PALMELA: Jorge Humberto Nunes 

Ferreira; 
PAREDE-CARCAVELOS: Fernando 

Mesquita; 
PENICHE: Ângela Malheiros; 
PONTA DELGADA: Pedro Melo;
PORTALEGRE: Ricardo Ribeiro;
PORTELA: Vasco Lança;
PORTIMÃO: Jorge Reis de Oliveira;
PRAIA DA ROCHA: João Carlos 

Alves; 
QUINTA DO CONDE: Maria Coro-

moto Palma;
RIO MAIOR: Maria Júlia Figuei-

redo;
SANTARÉM: Mário Rebelo;
SESIMBRA: Carlos Sargedas; 
SETÚBAL: Ricardo Jorge Martinez 

Marques; 
SILVES: Gisela Santos;
SINES: Pedro Dátia; 
SINTRA: Maria Fernanda Godinho;
TAVIRA: Daniel Sousa; 
TOMAR-CIDADE: António Ale-

xandre;
TORRES VEDRAS: Karina Amaral.

DISTRITO 1970

ÁGUAS SANTAS/PEDROUÇOS: 
José Manuel Sampaio;

ÁGUEDA: Ana Rita Carlos; 
ALBERGARIA-A-VELHA: José  

Laranjeira; 
AMARANTE: José Rodrigues; 
ANSIÃO: Ana Maria Brás Ferreira; 
ARCOS DE VALDEVEZ: Andreia 

Fernandes e Pedro Pinto; 
AROUCA: Cláudia Oliveira; 
AVEIRO: Daniela Alegria; 
BARCELOS: António Sousa; 
BRAGA: Artur Barros Moreira; 
BRAGA-NORTE:  José Alberto 

Oliveira; 
BRAGANÇA: Carlos Alberto Veiga 

Moura Alves; 
CALDAS DAS TAIPAS: Maria Te-

resa Portal; 
CAMINHA: Carlos Manuel da Silva 

Ferreira; 

CASTELO DE PAIVA:  Car los 
Novais; 

CELORICO DE BASTO: Paula Cris-
tina M. dos Santos Simões; 

CHAVES: Francisco Peixeiro; 
COIMBRA: Isabel Garcia; 
COIMBRA-OLIVAIS: Jorge Manuel 

Castilho; 
COIMBRA-SANTA CLARA: António 

Honório Monteiro; 
COVILHÃ: Jorge Humberto Alves 

Saraiva; 
CURIA-BAIRRADA: Carlos A. Cam-

pos de Matos; 
E-CLUB D. 1970: Augusto César 

Reis; 
ERMESINDE: Carlos Mourão; 
ESPINHO: Ezequiel Jorge; 
ESPOSENDE: Mário Ferreira Fer-

nandes; 
ESTARREJA: António Manuel 

Simões Pinto; 
FAFE: Manuel Ribeiro Mendes; 
FEIRA: Carla Adriana; 
FELGUEIRAS: Carlos Felix; 
FIGUEIRA DA FOZ: António Jorge 

Rodrigues Pedrosa; 
GAIA-SUL: José Trindade; 
GONDOMAR: Ernesto Luís Santos 

Ferreira da Silva; 
GUARDA: Francisco Barbeira; 
GUIMARÃES: António Jacinto 

Gonçalves Teixeira; 
ÍLHAVO: João Júlio Senos; 
LAMEGO: Mário Oliveira; 
LEÇA DO BALIO: Rodolfo Gomes; 
LEÇA DA PALMEIRA: Fernando 

Couto; 
LEIRIA: António Silva Gordo; 
MAIA: Adelino Miranda Marques; 
MANGUALDE: Fernando Manuel 

Morais de Almeida; 
MARINHA GRANDE: João Teixeira; 
MATOSINHOS: Manuel Falcão; 
MIRANDELA: João Luís Teixeira 

Fernandes; 
MONÇÃO: Cristina Carvalho de 

Sousa Bártolo Calçada; 
MONTEMOR-O-VELHO: Augusto 

Lusitano Simões Raínho; 
MURTOSA: António Leite S. Ri-

beirinho;  
OLIVEIRA DE AZEMÉIS: José Car-

los Sereno Castilho Duarte; 
OLIVEIRA DO BAIRRO: Raul 

Abrantes Lincho; 
OLIVEIRA DO HOSPITAL: Basílio 

Lima Ribeiro Torres; 

OVAR: Paulo César da Silva Fer-
nandes; 

PAREDES: José Armando Baptista 
Pereira; 

PENAFIEL: Rita Pedras; 
POMBAL: Alfredo A. Faustino; 
PONTE DA BARCA: Luís Arezes; 
PONTE DE LIMA: João Carlos 

Brandão Gonçalves; 
PORTO: Isabel Martins; 
PORTO ALIADOS: Luís Araújo; 
PORTO-DOURO: Sérgio Ribeiro; 
PORTO-FOZ: António Vascon-

celos; 
PORTO-OESTE: Carlos Mourão; 
PÓVOA DE LANHOSO: Cândido da 

Silva Mendes; 
PÓVOA DE VARZIM: Jorge Cai-

moto; 
RÉGUA: José Augusto Macedo; 
SANDIM: Fernando Fontes;
S. JOÃO DA MADEIRA: Celestino 

Pinheiro; 
S. MAMEDE DE INFESTA: Bernar-

dino Castro; 
SANTO TIRSO: Sofia Sampaio; 
SEIA: Joaquim Jacinto Alves; 
SENHORA DA HORA: Jorge Bran-

dão; 
SEVER  DO VOUGA: Pedro Lobo; 
TONDELA: Artur Jorge Amaral 

Leitão; 
TRANCOSO: Catarina Torres; 
TROFA: Luís Filipe Torres Moreira; 
VALE DE CAMBRA: Miguel Ângelo 

Soares Barbosa; 
VALENÇA: Daniela Pinto Neves; 
VALONGO: José Carmindo Car-

doso; 
VALPAÇOS: Maria Angelina Car-

doso; 
VIANA DO CASTELO:  Maria Luísa 

Gomes Pinto Quintela; 
VILA DO CONDE: Manuel Filipe 

Santos; 
VILA NOVA DE FAMALICÃO: Bruno 

Ricardo Gomes Fernandes; 
VILA NOVA DE GAIA: Artur Lopes 

Cardoso; 
VILA REAL: Luís Pinto Pereira; 
VILA VERDE: Manuel Martins 

Costa; 
VISEU: Idalino de Oliveira Almeida; 
VIZELA: Maria do Resgate Salta.

Reiteramos a importância de verificarem a informação sobre o delegado do vosso clube e nos informem sobre 
as eventuais mudanças. Podem fazê-lo para geral@portugalrotario.pt.
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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 Terra.

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