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A diversidade 
fortalece os 
nossos clubes

Associados de diferentes grupos 
comunitários trazem novas perspetivas 
e ideias aos nossos clubes e ampliam a 
visibilidade do Rotary. Convide 
associados em potencial 
de diferentes procedências para 
vivenciarem o Rotary.

Indique um novo associado 
my.rotary.org/member-center
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Mensagem do Presidente 
de Rotary International
Shekhar Mehta

C
ré

di
to

s:
 S

ep
hi

 B
er

ge
rs

on

Saudações, caros transformadores do Rotary,

A saúde pública está na mente de todos devido à pan-
demia global que ainda ameaça a segurança de nós pró-
prios e dos nossos entes queridos. De certa forma, a 
COVID-19 tornou-nos a todos muito mais conscientes 
dos papéis e responsabilidades dos profissionais médi-
cos do que antes de termos de usar máscaras e manter a 
distância social. Além disso, ao mesmo tempo que atra-
vessamos esta pandemia, aprendemos também sobre 
o papel que podemos desempenhar na manutenção da 
segurança dos outros. 
Dezembro é o Mês da Prevenção e Tratamento de 
Doenças em Rotary. Infelizmente, a pandemia tem sen-
sibilizado a maioria das pessoas para o número de víti-
mas desta doença nas nossas comunidades. Mas com-
bater a doença é algo que os rotários em todo o mundo 
têm vindo a fazer há décadas. Na verdade, é uma das 
sete áreas de enfoque do Rotary. 
Como rotários, acreditamos que uma boa saúde e bem-
-estar constitui um direito humano – embora 400 mi-
lhões de pessoas em todo o mundo não tenham acesso 
a serviços de saúde essenciais. O trabalho que fazemos 
no estabelecimento de clínicas, hospitais oftalmológicos 
e bancos de sangue, bem como na construção de infra-
-estruturas para instalações médicas em comunidades 
mal servidas, remete-nos a uma crença central de que 
o acesso, a prevenção e a educação são as chaves para 
travar os surtos mortais que prejudicam os mais vulne-
ráveis. 
A minha participação na área da saúde começou com 
o meu Rotary Clube, Calcutá-Mahanagar. Aí, entre ou-
tras coisas, ajudei a criar um programa chamado Saving 
Little Hearts que, ao longo dos anos, proporcionou mais 
de 2 500 cirurgias cardíacas gratuitas a crianças da Ín-
dia, Paquistão, Bangladesh, Nepal e África. Antes de o 
programa se tornar internacional, começou localmente 
com o objetivo de realizar apenas seis cirurgias dentro 

da nossa comunidade. Hoje, o nosso objetivo é realizar 
mais 20 000 cirurgias ao longo dos próximos cinco anos.
O mundo confia no Rotary para enfrentar desafios 
como estes e para dar o exemplo a outros. Durante a 
última década, profissionais médicos e trabalhadores 
governamentais prestaram serviços de saúde gratui-
tos a 2,5 milhões de pessoas em 10 países durante os 
“Dias de Saúde da Família”, organizados por rotários de 
todo o mundo. Campos de saúde semelhantes na Índia 
também permitem a realização de milhares de cirurgias 
a pessoas carenciadas. As missões médicas da Índia a 
África são um excelente exemplo de serviço prático na 
prevenção e tratamento de doenças. Os membros do 
Rotary também se podem envolver a nível local; clubes 
nos Estados Unidos e México, por exemplo, financiam 
uma clínica de saúde gratuita em Guerrero, uma peque-
na cidade no México.
E, claro, o nosso esforço para erradicar a poliomielite é, 
de longe, a melhor história em matéria de cuidados de 
saúde da sociedade civil. 
Este mês, pense em como o seu clube pode focar-se na 
prevenção e no combate à doença. Este é o momento 
de adotar uma abordagem maior, melhor e mais arroja-
da através de projetos de clubes e distritos que podem 
ter impacto em mais pessoas. Reavalie onde está com os 
seus objetivos. Crie estratégias que possam sustentar a 
mudança ao longo de anos e não de meses. 
Todos merecem uma vida longa e saudável. Quando Ser-
vimos para Mudar Vidas, as nossas ações de hoje podem 
ajudar a prolongar a vida dos outros.
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Convergência temática 
no alinhamento das 
Revistas internacionais

Todos os canais de comunicação do Ro-
tary se esforçam para partilhar o que é 
inspirador, informativo e inovador nos 
diversos temas da vida interna de Ro-
tary, fortalecendo as interações com 
associados e entidades externas no sen-
tido de promover a grandeza da marca 
Rotary.
Cada Revista integrada na  Rotary Glo-
bal Media Network, seja impressa ou 
digital, deve conter uma mistura de no-
tícias e tópicos para envolver o leitor. O 
Rotary tem muito a dizer em cada re-
gião sobre vários projetos, iniciativas e 
formas de desenvolver liderança entre 

O reconhecimento do mérito e da dignidade das 

diferentes profissões é uma das preocupações 

de Rotary, que se exalta no mês de Janeiro e se 

materializa por diversas iniciativas e reconheci-

mentos.

A heterogeneidade das profissões, a par com a 

amizade e companheirismo, é um dos eixos que 

faz a roda mover. Aproxima pessoas, cria siner-

gias e potencia a concretização de ideias e proje-

tos, de forma mais rápida e eficiente. 

Os rotários são profissionais ao serviço da socie-

dade e das comunidades, que contribuem, atra-

vés do seu conhecimento e competências, para 

criar mudanças sustentáveis e transformar vidas. 

Janeiro: mês dos 
Serviços Profissionais

os membros 
e é importante que o 
diga de uma forma 
uníssona. 
Por isso, a Rotary 
Global Media Network pede agora 
que cada Revista se alinhe na aborda-
gem temática em conformidade com os 
atuais temas mensais propostos pelo 
Conselho, complementados com outros 
temas adicionais. Janeiro será o mês 
subordinado ao tema: Serviços profis-
sionais.
Na Portugal Rotário há muito que o fa-
zemos. Só temos de dar continuidade.
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CONTEÚDO

Editorial
Miguel Rijo

Gratidão

Este meu primeiro editorial na qualidade 
de diretor da Revista Portugal Rotário, não 
pode deixar de ser uma mensagem de 
gratidão.

Estou grato a todos quantos contribuíram 
desde a minha admissão em Rotary para 
a formação do meu conhecimento e para 
a consolidação das minhas aprendizagens, 
que me proporcionaram oportunidades 
de crescimento ao longo dos tempos. E 
já lá vão 14 anos!  Ser rotário é ser capaz 
de dizer “sim”, mesmo que isso implique 
desafios e superações que até então não 
tínhamos no horizonte. Foi justamente o 
caso deste desafio de conduzir a nossa 
Revista. Só foi possível dizer “sim” pelo 
aprendizado que tive ao longo de um 
ano com a nossa querida Companheira 
Cláudia Oliveira, que muito estimo, e pela 
magnifica equipa de gente competente e 
dedicada que compõe a Revista e que me 
apoia.

Grato à Direção da Associação Portugal 
Rotário pela oportunidade que me deu de 
servir Rotary através de um dos seus prin-
cipais veículos de comunicação.

E porque estamos no mês do Natal e da 
família – onde se inclui a rotária – grato 
a quem acreditou desde o primeiro mo-
mento que eu podia ser um bom rotário. 
Sem ele o percurso para aqui chegar não 
seria possível. Ainda sem ser rotário já o 
era, mesmo no primeiro Natal, em De-
zembro de 2006, quando a família rotaria 
do meu Clube se estava a criar há pouco 
mais de dois meses, já era rotário, mes-
mo sem o saber. Era isso que me dizia 
sempre. Esteve sempre lá, a apoiar, a in-
centivar, a não deixar desistir mostrando 
sempre o caminho da perseverança.  Com 
ele aprendi a ser rotário e a procurar ser 
melhor a cada dia. Grato ao meu querido 
amigo e Companheiro José Marques Tor-
res, responsável por eu ter chegado até 
aqui, pelo tanto que me ensinou.

Que este Natal seja de gratidão pelo facto 
de o podermos voltar a celebrar juntos em 
família, com saúde e esperança no futuro. 

Um feliz natal a todos.
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“A Felicidade consiste em três pontos: Trabalho, Paz e Saúde” Guerra Junqueiro

  

Paulo 
Martins
Distrito 1960

tem a palavra o Governador…

PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE 
DOENÇAS – SALVAMOS VIDAS

Chegamos a Dezembro e com ele cum-
primos a primeira metade do ano rotá-
rio. Rotary dedica este mês à Preven-
ção e Tratamento de Doenças, uma das 
suas áreas de enfoque destacando o seu 
papel determinante no apoio à saúde, 
garantindo condições dignas de acesso 
aos meios humanos e materiais, salvan-
do vidas com a sua ação no terreno.
Neste plano recordamos porventura a 
maior bandeira de Rotary quando em 
1985, através da The Rotary Founda-
tion, foi lançado o Programa Pólio Plus, 
visando a erradicação da Poliomielite 
no Mundo, assente numa forte capaci-
tação no plano dos recursos humanos, 
técnicos e financeiros, que permitiu a 
vacinação de biliões de crianças e salvar 
20 milhões de vidas. Um projeto global, 
bem distintivo e revelador da força in-
ternacional de Rotary. Uma missão que 
está quase a ser integralmente cumpri-
da: depois da erradicação da Pólio em 
África em 2020, só falta erradicar no 
Afeganistão e Paquistão. Está quase, 

continuemos a trabalhar para conseguir 
este grande feito humanitário!
As áreas de atuação do Rotary no pla-
no da saúde estendem-se à prevenção 
e tratamento de várias outras doenças, 
como a Hepatite, a Malária e a Diabe-
tes. E em relação à própria Covid, área 
na qual Rotary continua a dar um apoio 
fantástico ao colocar a sua competência 
na área da vacinação no terreno com o 
Programa End Polio Now. 
Em Portugal os Rotários deram uma for-
te resposta e apoio no combate à pande-
mia. Temos um programa na área da pre-
venção da Diabetes tipo 2 denominado 
FRAD-Frente Rotária Anti Diabetes, 
que nasceu há vários anos no seio do 
Distrito 1960 e se pretende alargar a 
todo o país, sensibilizando e prevenindo 
para os riscos desta doença silenciosa. 
Paralelamente, estamos empenhados 
também na Erradicação da Hepatite 
Viral até 2030 no quadro de um progra-
ma internacional com raízes no Brasil.
Sugiro que atentem aos denomina-
dos RAG - Grupos Rotários em Ação, 
grupos de rotários e de rotaractistas 
no plano internacional que ajudam os 

Clubes e os Distritos no planeamento e 

implementação de projetos humanitá-

rios, partilhando o seu conhecimento e 

experiência especializados em diversas 

áreas e também na área da Prevenção e 

Tratamento de Doenças. 

Alguns exemplos destes RAG: Saúde da 

Família e Combate ao HIV; Alzheimer; 

Prevenção da Cegueira; Doação de 

Sangue; Pé Torto congénito; Diabetes; 

Hepatite; Malária; Saúde Mental; Escle-

rose Múltipla e Sobreviventes da Pólio. 

Continuemos com a nossa ação, tam-

bém na área da “Prevenção e Tratamen-

to de Doenças, “fazendo cumprir Rotary 

no “Servir para Transformar Vidas“.

Aproxima-se o Natal que os Distritos 

1960 e 1970 em boa hora e no regres-

so ao presencial vão celebrar juntos em 

Coimbra no próximo 11 de dezembro. 

Votos de um Santo e Feliz Natal e de um 

Ano Novo de 2022 com muita saúde, 

alegria e excelentes realizações no pla-

no pessoal, familiar, profissional e rotá-

rio.

Saudações Rotárias e um abraço.
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DR

Fernando Luís  
Nogueira
Distrito 1970

tem a palavra o Governador…

“onde não houver liberdade, justiça, verdade, valor da palavra dada 
e respeito aos direitos humanos, o Rotary não pode existir nem seus 
ideais prevalecer.” - (Rotary Amid World Conflict).

Caros Companheiros,

Eis-nos chegados a dezembro, momen-

to em que, por norma, somos levados 

a fazer o balanço do ano que finda e a 

estabelecer metas para o novo ano que 

se aproxima. Quanto a isso não me vou 

alongar muito. Quero apenas dizer-vos 

que ao longo destes meses tenho vindo 

a servir o melhor que posso e que sei 

para engrandecer Rotary e assim trans-

formar vidas.  Mas aquilo sobre que vos 

quero falar transcende a esfera pessoal. 

O que quero partilhar convosco são al-

gumas notas relativas àquilo que Rotary 
International nos sugere para o corrente 

mês e que se prende com a Prevenção e 

o Tratamento de Doenças.

A saúde é um direito inalienável do 

ser humano. No entanto, 400 milhões 

de pessoas no mundo não conseguem 

pagar para usufruir de assistência mé-

dica e ter acesso a tais cuidados fun-

damentais. Porém, com a criação de 

infraestruturas, como sejam as clínicas 

itinerantes, os centros de doação de 

sangue e formação às comunidades no 

que respeita a informações sobre saú-

de, por exemplo, a ação do Rotary tem 

sido crucial para minorar o sofrimento 

causado pela doença. 

E porque não podemos esquecer a situa-

ção pandémica que enfrentamos, apro-

veitando a experiência no combate à pó-

lio, o Rotary tem também vindo a prestar 

uma ajuda preciosa às autoridades de 

saúde e às comunidades, transmitindo 

informações sobre a Covid-19 e a va-

cinação, combatendo a desinformação, 

apoiando o acesso justo e igualitário às 

vacinas e doando equipamentos de pro-

teção e outros itens a clínicas e hospitais 

para reduzir a propagação do vírus. 

Outra nota que vos quero deixar aqui, 

Companheiros, prende-se com a Decla-

ração Universal dos Direitos Huma-

nos que se festeja a 10 de dezembro e 

que, apesar dos 72 anos da sua assina-

tura, não traduz, ainda, uma realidade 

vivida em pleno direito, pois, atualmen-

te, cerca de 70 milhões de pessoas, me-

tade ainda crianças, estão deslocadas 

como resultado de conflitos, violência, 

perseguição e violação dos Direitos Hu-

manos. 

Os Rotários, porém, não aceitam  esta 

realidade e hoje, tal como em 1921 

quando em Edimburgo alteraram os es-

tatutos da associação para incluir o ob-

jetivo de ajudar na promoção da paz e 

boa vontade internacional, continuam 

a promover a compreensão ajustada a  

um conceito de paz com mais coesão e 

inclusão, ampliando o escopo do signi-

ficado de consolidação da paz, conside-

rando que “onde não houver liberdade, 

justiça, verdade, valor da palavra dada e 

respeito aos direitos humanos, o Rotary 

não pode existir nem seus ideais preva-

lecer» (Rotary Amid World Conflict).

E, mais uma vez recordando que esta-

mos em dezembro, mês da família e da 

união, quero expressar-vos os meus vo-

tos de um Santo e Feliz Natal!
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Ação Rotária em Portugal

EDUCAÇÃO

}		Seguindo uma tradição que já leva 
muitos anos, o Rotary Club de Vila 
Nova de Gaia (1) homenageou na sua 
reunião realizada em 7 de outubro 
os 16 jovens estudantes mais clas-
sificados que terminaram o 12º ano 
no pretérito ano letivo. Num evento 
que contou com quase uma centena 
de pessoas, entre os estudantes em 
causa, seus familiares mais próximos 
e diretores dos 16 estabelecimentos 
do ensino secundário do concelho, os 
jovens receberam um diploma espe-
cial de reconhecimento e alguns pré-
mios cativantes.

}		O Rotary Club de Amarante reuniu 
com os dois bolseiros que termina-
ram recentemente os seus cursos, 
Beatriz Cunha e Pedro Carneiro. Os 
dois jovens estiveram no clube onde 
manifestaram o seu agradecimento 
por terem sido bolseiros de Rotary , 
falaram dos respetivos cursos e das 
perspetivas para o futuro e manifes-
taram vontade de continuar a estu-
dar, para o que estão já inscritos para 
mestrado.

}		Consciente de que a formação inicial 
é essencial e imprescindível, o Rotary 
Club  de Viana do Castelo, juntamen-
te com a Fundação Rotária Portugue-
sa, associou-se à ACEP-Associação 
Cultural e de Educação Popular - na 
remodelação e melhoramento da sua 
Ludoteca, transformando-a num am-
biente agradável e adequado para 
que as crianças possam brincar e dar 
asas à sua imaginação. 

}			Numa cerimónia abrilhantada pela 
Tuna Académica da USR, decorreu 
no passado dia 27 de outubro, no 
Centro Pastoral de S. Miguel a aber-
tura oficial do ano letivo 2021-22 na 

Universidade Sénior do Rotary Club 
de Vizela (2). A cerimónia contou 
com a presença dos companheiros 
do Clube, alunos, professores e Ana 
Bárbara Pedrosa, escritora vizelense 
convidada para fazer uma palestra. 
Presente, a vereadora da Educação 
da Câmara Municipal de Vizela, Dra. 
Agostinha Freitas,  referiu-se à im-
portância deste projeto na comuni-
dade.

}		No dia 15 de outubro, no Salão Nobre 
da Câmara Municipal, decorreu, pro-
movida pelo Rotary Club de Fafe, a 
cerimónia de distinção dos melhores 
alunos dos 9º e 12º anos das escolas 
do concelho de Fafe. O prémio home-
nageia o fundador e primeiro Presi-
dente do Clube, designando-se, por 
isso, "Prémio António Augusto Rebe-
lo de Almeida".

}		O  Rotary Club de Mangualde (3), 
pelo 22º ano consecutivo, procedeu, 
no dia 30 de outubro, à entrega do 
prémio ao melhor aluno da Escola 
Secundária Felismina Alcântara nos 
anos letivos 19-20 e 20-21 à aluna 
Ana Rita Ferreira Carvalho, que, nos 
dois anos consecutivos, se destacou 
com a média de 20 Valores.

}		O prémio escolar “Dr. José M. Antu-
nes”, distinto médico e desportista e 
sócio fundador do Clube, foi entre-
gue durante a VOG ao Rotary Club 
de Torres Vedras (4), no dia 12 de 
outubro. Com o objetivo de premiar a 
excelência dos resultados no caminho 
da liderança, a aluna Laura Marques 
foi a vencedora e recebeu o prémio 
das mãos da Eng.ª Laura Rodrigues, 
Presidente da Câmara, e do Com-
panheiro e Governador do Distrito 
1960, Paulo Martins.

1

2

3

4
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COMPANHEIRISMO

}		Decorreu no início de outubro o tra-
dicional rally do Rotary Club Lisboa 
International (5), entre Mérida - Cá-
ceres (Espanha) e Castelo Branco. 
Este rally cultural de 3 dias reuniu 
34 participantes e permitiu a visita a 
locais magníficos, incluindo soberbas 
ruínas romanas, permitindo a anga-
riação de fundos para ações do Clube 
no valor de 3 500€

}		Para celebrar o Dia Mundial de Com-
bate à Pólio e angariar fundos para 
este enorme objetivo de Rotary e 
outras organizações, o Rotary Club 
de Fafe (6), numa parceria com a 
empresa Green Moments, promoveu, 
a 24 de outubro, uma caminhada em 
que participaram rotários, familiares 
e amigos.

}		O Rotary Club do Porto (7) elegeu a 
amizade como prioridade. No segui-
mento da sua aposta em momentos 
de companheirismo que aproximem 
os rotários, o Rotary Club do Porto 
promoveu dois grandes e muito par-
ticipados eventos: a visita ao Magical 
Garden, no Jardim Botânico do Porto, 
e  um almoço na Quinta dos Montei-
rinhos, em Mangualde. Dois momen-
tos que refletem a pedra fundamen-
tal sobre a qual o Rotary foi criado: o 
companheirismo.

}		No dia 21 de outubro, o Rotary Club 
de Valongo realizou um jantar fru-
gal solidário cujos fundos angariados 
reverteram a favor da luta contra a 
poliomielite.

}		O Rotary Club de Viana do Castelo 
(8) recebeu, entre os dias 16 e 22 de 
outubro, a Past-Governadora do Dis-
trito Rotário Brasileiro 4720, Vera 
Canto Bertagnoli, que foi a represen-
tante do Presidente de RI Mark Ma-
loney à 37ª Conferência do D1970, 
bem como a sua família, tendo a 
oportunidade de os acompanhar em 
várias visitas turísticas e convívios de 

amizade rotária. Partiram encanta-
dos e com vontade de voltar.

}		O Rotary Club de Oeiras (9) come-
morou o Dia Mundial da Erradica-
ção da Pólio com uma Caminhada no 
Passeio Marítimo de Oeiras numa 
manhã solarenga e animada pela 
presença de Companheiros rotários 
de Lisboa-Belém, Odivelas, Oeiras e 
seu Núcleo Rotário, amigos e fami-
liares, bem como com a colaboração 
da Câmara Municipal de Oeiras. Foi 
a oportunidade de divulgar Rotary, 
distribuir folhetos e recolher fundos 
para a Campanha de Erradicação da 
Pólio.

}		No dia 26 de outubro realizou-se, 
no Hotel Baía o jantar comemorati-
vo do quinquagésimo aniversário da 
entrega da Carta Constitucional ao 
Rotary Club de Cascais Estoril (10), 
com a presença de representantes 
da autarquia local. Foram homena-
geados os companheiros fundado-
res, os Companheiros Maia e Costa 
e António Muchaxo, bem como o 
Companheiro Joaquim Baraona pelo 
seu contributo na elaboração da ver-
são inicial do livro “Meio Século ao 
Serviço de Cascais, da Comunidade 
e do Rotary International” em 2017, 
editado agora em versão atualizada e 
apresentado à comunidade. 

  Nesta comemoração destacou-se 
ainda a circunstância de o clube, no 
ano rotário 18/19, ter sido o que 
fez a segunda maior contribuição no 
Distrito 1960, e, em 20/21, todos os 
seus sócios deterem, pelo menos, um 
Paul Harris, passando assim a ser um 
Clube 100% Paul Harris.

}		A 4 de novembro, o Rotary Club  de 
Lisboa-Oeste recebeu, em reunião 
de palestra, a Companheira Maria 
Leopoldina C. Villas Boas, do Rotary 
Club de Brasília-Cruzeiro, subordina-
da ao tema “168 dias de viagem pelo 
Mundo”. A palestra inseriu-se no 

5
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âmbito das iniciativas decorren-
tes da geminação dos dois clu-
bes, sendo mais uma jornada in-
ternacional de companheirismo 
luso-brasileiro e de estreitamento do 
relacionamento com recurso a inicia-
tivas comuns.

}		Com a presença do Governador 
D1960, o Rotary Club de Horta (11) 
reuniu em jantar de palestra, no pas-
sado dia 5 de novembro, tendo como 
convidado orador o Presidente da 
Assembleia Legislativa da Região Au-
tónoma dos Açores (A.L.R.A.A), Luís 
Garcia, que concluiu na sua interven-

ção que, “a pobreza é, efetivamente, o 
verdadeiro "calcanhar de Aquiles" do 
nosso desenvolvimento (…). Um em 
cada três açorianos é pobre”, realida-
de que o Clube pretende mitigar com 
a sua ação social.

}		O Rotary Club de Monção (12), pro-
moveu algumas iniciativas no âmbito 
da celebração do dia da Pólio,  das 
quais se destaca uma caminhada so-
lidária de 10 km que contou com a 
participação da comunidade local 
e serviu igualmente para divulgar a 
imagem do Rotary.

PALESTRAS

}		O Rotary Club de Lisboa-Oeste, 
recebeu no dia 21 de outubro, em 
reunião de palesta, o Companhei-
ro PGD José Carlos Estorninho 
que dissertou sobre o tema “Vamos 
falar de Rotary”, enfatizando a im-
portância da formação rotária nos 
clubes, a do planeamento das reu-
niões e das vantagens das reuniões 
presenciais, cumprindo-se, assim, o 
ciclo “Reuniões - Companheirismo - 
Amizade - Serviço às Comunidades”.

}		No dia 20 de outubro, o Rotary Club 
Tomar-Cidade (13) realizou, ao final 
da tarde, na Biblioteca Municipal de 
Tomar, uma palestra aberta à comu-
nidade local sobre o tema: “Desafios 
e Bem Estar na Educação - Perspeti-
vas para o Ensino Básico e Secundá-
rio”. Na sessão de abertura estiveram 
presentes o Secretário de Estado Ad-
junto e da Educação (SEAE), Prof. Dr. 
João Costa, o Vice-Presidente da Câ-
mara Municipal de Tomar, Dr. Hugo 
Cristóvão, o Governador do Distrito 
1960, Comp.º Paulo Martins, a Dire-
tora do Centro de Formação da As-
sociação de Escolas Templários, Dra. 
Agripina Vieira, e o Presidente do 

Rotary Clube Tomar-Cidade, Comp.º 
Paulo Diogo. Seguiu-se uma reunião/
jantar de trabalho, com participação 
de Companheiros de Santarém, En-
troncamento, Abrantes, Fátima, Lis-
boa e Lisboa Internacional e a pales-
trante Dra. Adelaide Franco.

}		As casas dos Brasileiros Torna Via-
gem em Paredes”, foi o tema de uma 
palestra promovida o dia 29 de ou-
tubro pelo Rotary Club de Valongo 
(14). Foi oradora a companheira Alda 
Neto, do Rotary Club de Paredes. 

}		No passado dia 22 de outubro, o Ro-
tary Club de Évora (15) promoveu a 
iniciativa “Palestra por uma Causa”, 
que incluiu um jantar solidário – com 
receita a favor da Fundação de Vei-
ros, sedeada em Veiros, concelho de 
Estremoz, que desenvolve uma me-
ritória atividade social nas áreas do 
apoio às crianças e jovens  - e uma pa-
lestra subordinada ao tema “Agricul-
tura, produção de alimentos e fibras 
e o ambiente”, por Ricardo Freixial, 
Professor na Universidade de Évora 
e agricultor.

  Esta conferência constituiu um mo-
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15

13

11

12



P O R T U G A L  R O T Á R I O   D E Z E M B R O  2 0 2 1 11

mento de reflexão e debate sobre os 
exigentes desafios que se colocam à 
evolução do setor agrícola, com des-
taque para o impacto das alterações 
climáticas, as crescentes necessida-
des alimentares da humanidade, a in-
corporação de tecnologia e a susten-
tabilidade ambiental.

  Através da iniciativa “Palestra por 
uma Causa”, o Rotary Clube de Évora 
pretende debater os temas mais rele-
vantes para a região, ao longo do Ano 
Rotário 2021/22.

}		O Rotary Club de Vila do Conde  
(16) promoveu a palestra «A impor-
tância do Comércio tradicional nas 
comunidades locais», no mês dedica-
do por Rotary ao Desenvolvimento 
Económico e Comunitário. Uma re-
flexão sobre como as comunidades 
encaram o comércio de proximidade, 
habitualmente instalado em locais 
de pequena/média dimensão, num 

ambiente em que predomina a pro-

ximidade entre o cliente e o vende-

dor e as suas perspetivas de futuro. 

Foram intervenientes Ricardo San-

tos, Presidente da Direção da As-

sociação Comercial e Industrial de 

Vila do Conde, Joaquim Martins 

Araújo, Presidente da Direção da 

Associação Empresarial da Póvoa 

de Varzim e Fernando Sá Pereira, 

Presidente da Associação Empre-

sarial do concelho de Matosinhos. 

A iniciativa decorreu nas instalações 

da Associação Comercial e Industrial 

de Vila do Conde numa sala com lota-

ção esgotada.

}		Com o objetivo dar a conhecer o pro-

jeto de voluntariado que pretende 

implementar na sua comunidade, o 

Rotary Club de Mafra (17) organi-

zou na noite de 29 de outubro um 

jantar/palestra sobre o tema "Vo-

luntariado em Gerontologia – Res-

SOLIDARIEDADE  

}		18 meses depois de se ter inicia-
do, está terminado um dos projetos 
mais emblemáticos do Rotary Club 
de  Lisboa International. 3 Centros 
Sociais que o clube apoia há muito 
tempo com donativos de diversa or-
dem, pediram ajuda, em março 2020, 
para providenciar às necessidades 
básicas, e produtos de higiene a fim 
de apoiar as muitas famílias em difi-
culdade como resultado da pandemia 
da Covid. O Clube disse presente e, 
com orçamentos próprios e parcerias 
no valor global de 35 790€, há 18 me-
ses que faz entregas nos Centros, no-
meadamente na Costa da Caparica, 
Trafaria e Fundação Maria do Carmo 
Fernandes, de Ericeira. 

  Este Clube patrocinou ainda com o 
apoio da Radio Francesa, com o valor 
de 2 270€, uma cerca de segurança 
em um parque infantil na Trafaria, 
iniciativa do diretor da Santa Casa 

da Misericórdia (Centro Social da 

Trafaria) Joaquim Barbosa. Na inau-

guração um grupo de crianças cantou 

em francês o “Frère Jacques” para os 

presentes, nomeadamente os com-

panheiros do Clube e demais convi-

dados.

}		No jantar solidário organizado pelo 

Rotary Club de Lisboa Internatio-
nal, no dia 21 de outubro, no Pestana 

Palace Hotel em Lisboa, reuniram-se 

mais de 150 convidados para anga-

riar fundos para a instalação de uma 

sala de terapia "Snoezelen” no De-

partamento de Pediatria do Hospital 

de Alcoitão, representado pela Dra. 

Isabel Batalha, esta que referiu o âm-

bito deste projeto e a necessidade de 

apoio às crianças.

}		No passado dia 15 de outubro o Ro-
tary Club da Quinta do Conde ofe-

16

17

postas novas e novos paradigmas", 
com a participação  da Dra. Dina Mo-
rais, coordenadora do projeto. Este 
evento contou com a participação de 
diversos clubes: os de Loures, Odi-
velas, Bombarral, Oeiras e Sintra.

receu aos Bombeiros Voluntários 

da Quinta do Conde um conjunto de 

sofás cedido pelo seu parceiro Glo-
riousbigade, empresa do grupo Refor-

mosa, a atual proprietária do Campo 

de Golfe da Quinta do Perú, sita na 

Quinta do Conde.

}		No dia 12 de outubro, o Rotary Club 
de Mafra procedeu a mais uma en-

trega de mobiliário a uma família ca-

renciada da Venda do Pinheiro, gra-

ças a uma doação feita e à ajuda do 

Núcleo de Voluntários em Rotary, o 

NRDC de Mafra.

}		Decorreu no dia 23 de outubro, nas 

ruas do centro histórico de Ponte de 

Lima, a quarta edição do “Vila Urbana 

Trail”, uma prova desportiva à qual 

estava igualmente associada uma 

caminhada, que proporcionou, além 

da atividade física a centenas de pes-
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soas, uma atividade cultural pelo cen-
tro histórico, museus e zonas de inte-
resse local. O valor das inscrições na 
caminhada reverteu para as ações de 
cariz social do Rotary Club de Pon-
te de Lima (18), numa parceria com 
a associação local Lima Trail e com o 
apoio do Município Limiano.

}		Numa operação complexa, o Rotary 
Club de Ponte da Barca (19) entre-
gou milhares de livros escolares e de 
literatura ao Rotary Club da Praia, 
Cabo Verde, um clube geminado,  
bem como um conjunto de diverso 
material escolar, bens que irão ser 
distribuídos por duas escolas da re-
gião. A iniciativa procurou responder 
a uma necessidade local e estreitar os 
laços de parceria entre os clubes.

}		No dia 5 de novembro,  o Rotary 
Club de Lisboa-Belém (20) ofereceu 
uma mesa de ping pong ao Centro 
Doutor João dos Santos - Casa da 
Praia. Esta associação tem como ob-
jetivo o apoio a famílias com crianças 
e jovens em risco psicossocial e com 
dificuldades no plano da integração 
social e escolar, com idades entre os 
5 e 12 anos.

18

21

PROFISSIONAIS

}		O Rotary Club de Amarante (21) 
ofereceu à cidade um mural que pre-
tende homenagear e agradecer a 
todos os profissionais da saúde que, 
durante mais de um ano, estiveram 
na linha da frente no combate à pan-
demia da covid-19. 

		O mural está localizado na artéria 
mais movimentada da cidade e na pa-
rede do Centro de Saúde da cidade. 

}		“O empreendedorismo como forma 
de erradicação da pobreza” foi o tema 
promovido pelo Rotary Club do Por-
to para uma importante reflexão em 
conjunto com o clube padrinho, o Ro-
tary Club de Lisboa. Carlos Azevedo 
(IES–Social Business School), Inês 
Sequeira (Casa do Impacto–Santa 
Casa da Misericórdia) e Manuel Nina 
(GoParity) abordaram o tema em di-
ferentes perspetivas.  Muito partici-
pado, este evento aportou a todos os 
presentes várias abordagens e des-
pertou consciências, cumprindo-se 
assim o propósito de mais um evento 
com a assinatura Rotary.

19

}		Como forma de assinalar o tema do 
mês rotário, o Rotary Club de Vila 
Nova de Famalicão (22), no dia 28 
de outubro, promoveu uma palestra 
subordinada ao tema “Desenvolvi-
mento Económico e Comunitário”, 
proferida pelo Dr. José Pedro Freitas, 
CEO da Mota-Engil Capital, que con-
tou igualmente com a presença do Dr. 
Augusto Lima, vereador da Economia 
e Empreendedorismo, Educação e 
Ciência da Câmara Municipal de V. N. 
de Famalicão. O palestrante centrou 
a sua apresentação na experiência da 
Mota-Engil, que, ao longo dos últimos 
75 anos, desenvolveu a sua atividade 
empresarial em 3 continentes, contri-
buindo para o desenvolvimento eco-
nómico e comunitário de mais de 25 
países.

}		O Rotary Club Douro e Vouga Inter-
nacional deu início às “International 
Talks”, um projeto que pretende am-
pliar a atuação e o impacto do clube a 
nível  mundial. A primeira palestra on-
line teve como tema central o ambien-
te e contou com a participação do Ro-

20

tary Club de Vitoria, de Espanha, e do 
Rotary Club Roma Giulio Cesare, de 
Itália, no dia 21 de setembro. Na con-
dição de clube internacional, procura 
privilegiar a participação de clubes 
rotários e de palestrantes estran-
geiros, com o objetivo de reforçar a 
cooperação entre países e promover 
soluções globais.       

22
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Catarina Alvarez tem 48 anos é Psicóloga Clínica, com especialização na área do Envelhe-
cimento e Demências, e Jurista. Trabalha com a Associação Alzheimer de Portugal desde 
2012 como coordenadora de projetos e formadora. Mais recentemente assumiu as fun-
ções de responsável pelas Relações Institucionais.  

por Maria João Gomes

CATARINA ALVAREZ 
Responsável pelo nascimento dos Café Memória 
em Portugal

O que são os Cafés Memória?
Os Cafés Memória são locais de en-
contro destinados a pessoas com pro-
blemas de memória ou demência, aos 
seus familiares, amigos e cuidadores, 
para partilha de informação, experiên-
cias e apoio mútuo. Reduzir o isolamen-
to social, contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida, consciencializar a co-
munidade para a relevância crescente 
do tema das demências, diminuindo, as-
sim, o estigma que lhes está associado, 
são os objetivos. Tudo num ambiente 
acolhedor e informal que facilita a inte-
ração entre todos. As sessões realizam-
-se uma vez por mês, habitualmente ao 
sábado de manhã, e têm a duração de 
duas horas. Cada Café Memória é coor-
denado por uma equipa técnica e apoia-
do por um grupo de voluntá-
rios previamente formados 
para o desempenho das suas 
funções. Os participantes não 
precisam de se inscrever an-
tecipadamente e a sua partici-
pação é gratuita. 
Durante a sessão abordam-
-se temas relacionados com 
as demências através da in-
tervenção de oradores con-

vidados ou atividades lúdicas e estimu-

lantes, e terminamos sempre com uma 

pausa para café.

Como, quando e porquê nasceram os 
Café Memoria em Portugal?
O conceito “Memory Cafe” é internacio-

nal e tem sido aplicado em diversos paí-

ses. Surgiu em Portugal porque a Elsa 

Monteiro, Diretora de Sustentabilidade 

da Sonae Sierra, conheceu esta resposta 

comunitária através de um amigo inglês 

e entendeu que a Sonae Sierra, no âmbi-
to da sua política de responsabilidade 
social, poderia ajudar a implementar 
uma resposta idêntica em Portugal e 
contactou a Alzheimer Portugal.
Em Portugal, o primeiro “Café Memória” 

nasceu em 2013 como projeto-piloto 
adaptando o conceito e metodologia 

ao nosso país e tem vindo a ser replica-
do a nível nacional de modo sustentável  
como franchising social, através da coor-
denação nacional assumida pela Alzhei-
mer Portugal. 

Onde estão os Café Memória em Por-
tugal?
Atualmente a Rede Cafés Memória con-
ta com 21 unidades, estando o mais re-
cente Café Memória situado em Loures, 
e teve a primeira sessão no dia 13 de 
novembro.  Existem quatro Cafés Me-
mória na cidade de Lisboa, um no Porto 
e em Viana do Castelo, Barcelos, Braga, 
Guimarães, Esposende, Mirandela, Ma-
deira, Viseu, Pombal, Sintra, Cascais, 
Oeiras, Almada, Sesimbra e Évora. 

Que parceiros estão envol-
vidos a nível nacional?
A Associação Alzheimer Por-
tugal, a empresa Sonae Sierra, 
a Fundação Calouste Gul-
benkian, a Fundação Monte-
pio e o Instituto de Ciências 
da Saúde da Universidade 
Católica Portuguesa são as 
entidades promotoras envol-
vidas a nível nacional, e ainda 
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o apoio da agência de comunicação Llo-
rente Y Cuenca. Contudo, para alcançar a 
dimensão atual, tem sido imprescindível 
o apoio de perto de 70 parceiros locais, 
tais como municípios, entidades do se-
tor terciário e empresas.

Quais são os impactos nas comunida-
des onde estão inseridos?
Desde o início até surgir  a atual pan-
demia em março de 2020, realizaram-
-se 942 sessões e foram acolhidos nos 
Cafés Memória 4 364 participantes e 
perto de 17 000 participações.  Formá-
mos 642 voluntários que prestaram, no 
seu conjunto, perto de 27 000 horas 
de trabalho.  Num estudo realizado re-
centemente, os cuidadores relatam uma 
melhor capacidade para cuidar, uma 
maior confiança e auto-estima e uma 
melhoria na relação com a pessoa com 
a demência. Relativamente aos volun-
tários, estes reportam mudanças po-
sitivas em três domínios: participação 
social, aprendizagem e a nível pessoal. 
Os “Café Memória” transformam-se 
numa resposta de continuidade, perfei-
tamente inserida na comunidade local. 

Quais os impactos da pandemia nos 
Café Memória?
A pandemia obrigou-nos a adaptar o 
conceito para o formato digital porque 
tivemos de suspender as sessões pre-
senciais. Desde abril de 2020 até agos-
to de 2021 (última data em que atuali-
zámos os resultados) já realizámos 71 
sessões e contámos 5 759 participações 
com uma média de 85 participantes por 
sessão.   
 
O futuro dos Café Memória, no Pós-
-Pandemia?
Retomar em pleno as sessões presen-
ciais em janeiro de 2022 e dar conti-

nuidade à expansão geográfica da Rede 
com a criação de mais Cafés Memória 
no País, nomeadamente, em distritos 
em que ainda não estamos presentes. 
Continuar a melhorar e a adaptar o con-
ceito para novos formatos como Café 
Memória Faz-se à Estrada, um modelo 
assente na itinerância para informar e 
consciencializar comunidades longe dos 
grandes centros. A investigação sobre 
os resultados e impacto do projeto e, 
quem sabe, exportar o modelo para ou-
tros países.

Qual é ou pode ser o papel do Rotary 
nos Café Memória a nível nacional?
O Rotary pode ter um papel funda-
mental enquanto parceiro a nível na-
cional, contribuindo para a divulgação 
desta resposta e para o recrutamento 
de voluntários, assim como apoiando 
a criação de novos Café Memória, e a 
Coordenação Nacional da Rede Cafés 
Memória, como tem feito até agora.

O Café Memória de 
Oeiras e o Rotary 
Club de Algés
Por Ana Margarida Gomes, RC Algés

O Café Memória de Oeiras nasceu em 
2015 pelas mãos do Rotary Club de Al-
gés, do Município, da Associação Apoio 
do Astúrias Café, após uma palestra 
conjunta dos clubes da Linha com a Dr.ª 
Catarina Alvarez, promovida pelo Ro-
tary Club de Parede-Carcavelos, sendo 
atualmente responsável pela gestão do 
voluntariado, com o apoio do Município 
e de outras entidades.

Porque se envolveu o Rotary Club de 
Algés neste projecto?
Considerámos uma proposta muito ino-
vadora, uma forma diferente de chegar 
à comunidade. Um projeto na área de 
foco Prevenção e Tratamento de Doen-
ças, que não estávamos a trabalhar e 
que diversificasse o trabalho na comuni-
dade de uma forma mais consistente em 
termos de durabilidade de projeto.

Quais os impactos deste projeto no 
clube e na comunidade?
No Clube, todos os companheiros se 
mobilizaram participando e divulgando 
o Café Memória entre os seus conta-
tos e amigos. O Clube passou a ter uma 
maior visibilidade e a articulação com os 
parceiros do Café Memória possibilitou 
a abertura de contactos e parcerias para 
outros projetos. Para a comunidade, o 
Café Memória trouxe uma alternativa 
muito válida para aquelas pessoas que 
se encontravam sozinhas na sua luta e 
dor, de quem sofre ou trata de pessoas 
com demência. Um local de troca de ex-
periências, dores e cansaços, mas tam-
bém de pequenas vitórias e conquistas. 

Qual o futuro do Café Memória Al-
gés?
Este é um projeto que veio para ficar na 
comunidade de Algés / Oeiras. Não cabe 
no pensamento das pessoas que o de-
senvolvem e nele participam a ideia de 
deixarmos de poder contar com a pre-
sença de todos (técnicos / voluntários / 
participantes) ao 4º sábado de cada mês 
das 10:00 às 12:00. Criou-se um espíri-
to de família que é estimado por todos. 
Um ambiente de afetos que mesmo os 
que chegam de novo sentem e, assim,  
acabam por ficar e por integrar essa 
grande família que é o Café Memória de 
Oeiras em Algés. 

Saliento ainda o esforço particular, em 
tempos de pandemia, da equipa que 
nunca deixou de contactar os seus par-
ticipantes e que já regressou ao forma-
to presencial logo que as condições de 
saúde pública o permitiram, dando um 
exemplo de grande compromisso em 
relação às pessoas que acompanham e 
ao projeto.
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O Rotary International e os seus parceiros lideram uma task-force de erradicação mundial 
da Pólio há 35 anos. O nosso programa Pólio Plus foi o primeiro programa a abraçar a erradi-
cação da paralisia infantil através da vacinação de crianças em grande escala.
Como membros da Iniciativa Global de Erradicação da Pólio (GPEI), o Rotary International 
concentra-se na defesa e difusão desta causa, através da angariação de fundos, voluntariado 
e aumento da consciencialização para a necessidade de erradicar a Poliomielite.
Os Rotários já doaram mais de 2,2 mil milhões de dólares e incontáveis horas de trabalho 
voluntário para proteger mais de 3 mil milhões de crianças em 122 países.
O Rotary tem desempenhado um importante papel na sensibilização dos governos o que le-
vou à contribuição destes de mais de 10 mil milhões de dólares para a erradicação da doença.
Quando o Rotary e os seus parceiros formaram a Iniciativa Global de Erradicação da Pólio, em 
1988, ocorriam 350 000 casos de pólio por ano em 125 países.
Hoje, reduzimos os casos em 99,9 % e apenas dois países continuam a reportar casos do vírus 
selvagem: Afeganistão e Paquistão, um em cada um.
Graças aos esforços do Rotary e dos seus parceiros, cerca de 19,4 milhões de pessoas que te-
riam ficado paralíticas podem andar e mais de 1,5 milhões de pessoas que teriam morrido es-
tão vivas.
No passado dia 24 outubro foi o Dia Mundial de Combate à Pólio, em que Distritos e Clubes de todo o mundo desenvolveram várias 
ações de sensibilização e angariação de fundos com um objetivo principal: eliminar a Pólio para sempre. 
Partilhamos algumas dessas iniciativas:

PÓLIO

I N I C I A T I V A S

O Distrito 1960 lançou a campanha “Juntos Salvamos Vidas”, 

disponibilizando um kit 
de Imagens Gráficas, 

impressas e digitais (ex. 

posters,  outodoors, ví-

deos,  press release,  en-

tre outros) em que 

todos os Clubes do 

Distrito foram desafia-

dos a utilizá-los com o 

objetivo de sensibiliza-

rem o nosso Movimen-

to e a sociedade civil 

para a necessidade de 

contribuirmos para a 

erradicação da polio-

mielite do mundo através de doações para o Programa Pólio 

Plus. 

O Rotary Club  de Lisboa organizou a V Gala End Polio Now, 
que decorreu no 
Tivoli Avenida Li-
berdade Lisboa, 
com o palestrante 
Prof. Dr. Filomeno 
Fortes, Diretor do 
IHMT - Instituto 
de Higiene e Me-
dicina Tropical, e a 
Dr.ª Paula Palminha, 

virologista no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, 
que falaram da poliomielite, enquanto doença, e da importân-
cia do saneamento básico para a sua erradicação. Também es-
teve presente a Dr.ª Diana Tavares, jornalista da RTP África e 
responsável pela peça “Pólio: o caminho para a erradicação”, 
transmitida neste canal. O jantar teve também como objetivo 
a angariação de fundos para o Fundo Pólio Plus, tendo sido 
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angariado o valor de 7 500€ que, graças 

à equiparação da Fundação Bill e Melin-

da Gates, terá o valor triplicado. Foi um 

jantar muito participado!

O Rotary Club de Almancil Internacio-

nal organizou uma caminhada “Walk To 

End Polio”, ao longo da Ria Formosa até à 

Torre de Observação de Pássaros, com 

o objetivo de recolha de fundos. Foi uma 

caminhada muito animada, em que, para 

além da participação de companheiros 

de vários clubes e amigos, a música tam-

bém marcou presença. 

O Rotary Club de Ponta Delgada orga-

nizou um concerto de música clássica, 

intitulado “Juntos Salvamos Vidas” , na 

igreja do Colégio, com as artistas Ana 

Paula Andrade (piano), Joana Ribeiro 

(harpa), Natália Ferraz (violoncelo), 

Natália Silva (piano), Natália Zhylkina 

(violino), Silvia Oliveira (flauta) e gru-

po vocal, sendo interpretadas obras de 

Verdi, Piazzola, Cecília McDowall, Sylvia 

Woods, entre outros, 

O Rotaract Club de Ponta Delgada or-

ganizou um espetáculo Equestre.

O  Rotary Club de Setúbal  organizou 
um passeio de carros antigos e atuais, 
pela cidade de Setúbal, divulgando a 
causa do combate à Pólio, com camiso-
las e magnéticos nos carros, culminan-
do com uma prova de vinhos e almoço 
na Casa Ermelinda Freitas. Teve como 
objetivo a angariação de receita para o 
Fundo Pólio Plus. 

O  Rotary Club de  Viana do Caste-
lo  promoveu “MEXE-TE no parque”, 
uma atividade solidária e de angariação 
de  fundos, em parceria com outras en-

tidades, das quais se destaca a Câma-
ra Municipal, que incluiu caminhada, pi-
lates e treino funcional. 

O Rotary Club de Arouca assinalou esta 
data com um photo paper e uma aula de 
dança para angariação de fundos para o 
combate à Pólio. As verbas angariadas 
com esta  iniciativa vão permitir a ad-
ministração de 700 doses de vacinas.  
Numa ação conjunta,  o Rotary Club 
do Porto, o  Rotary Club do Porto-
-Oeste e o Rotaract  Club do Por-
to  organizaram a ação  “A canoagem 
pelo fim da poliomielite” em que, para 
além de uma conversa com o canonis-
ta David Varela, também se realizou 

uma caminhada pelo Parque da Cida-
de e uma aula de canoagem, em que 
cada participante fez um donativo de 
10 € para o Fundo Pólio Plus. 

Também numa ação conjunta o  Rotary 
Club de  Coimbra, o Rotary Club de 
Coimbra-Olivais, o Rotary Club de 
Coimbra Santa-Clara, o Rotary Club 
de Coimbra-Saúde, o Rotary Club 
da Figueira da Foz, o Rotary Club de 
Montemor-o-Velho e o Rotaract Club 
de Coimbra organizaram uma caminha-
da solidária, pelo Parque Verde do Mon-
dego.
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O reconhecimento profissional a Manuel Sobrinho Simões, no 
passado sábado (6 de novembro), levado a cabo pelo Rotary 
Club de Arouca foi o mote para uma conversa sobre “Medici-
na, docência e investigação científica”. Entre amigos e rotários 
de vários pontos do país, o patologista mais influente do mun-
do (distinção de 2015) deixou conselhos, esperança e desper-
tou sorrisos.
Dois anos depois do último reconhecimento profissional, 
Cláudia Oliveira, presidente do Rotary Club de Arouca, sau-
dou o regresso da iniciativa. “Como um movimento interna-
cional de profissionais, Rotary pretende distinguir aqueles 
que são bons nas suas áreas de trabalho, e que o são tendo 
por base os valores da retidão, lealdade, seriedade e compa-
nheirismo. Dois anos rotários depois, tenho a sorte de presi-
dir ao clube no ano em que, finalmente, se reconhece o mérito 
profissional a alguém que dele – do reconhecimento – não 
precisa, porque já o tem. Ainda assim, merece-o e, estou segu-
ra, todos os arouquenses lhe estão gratos pelo que tem dado, 
profissionalmente, ao país e ao mundo e por carregar consigo, 
sempre, a bandeira de Arouca”, afirmou a líder do clube arou-
quense, momentos antes de oferecer uma flâmula do clube 
assinada por todos os seus elementos e um quadro em lousa 
com o retrato do galardoado.
“Vivemos tempos em que parece que já não há espaço para 
pararmos e para reconhecermos, enaltecermos e sobretudo, 
agradecermos, o contributo do outro para a comunidade. Es-
tamos aprisionados nas redes e num discurso azedo, com fre-
quência marcado pelo insulto fácil e até pelo ódio, o que torna 
iniciativas como esta ainda mais relevantes”, considerou Mar-
garida Belém, presidente da Câmara Municipal de Arouca.
Sobre Manuel Sobrinho Simões, a edil vincou o seu perfil de 
“embaixador de Arouca”, ao qual “as gentes de Arouca retri-
buem, com orgulho, esta generosidade, considerando-o como 

N O T A  D E  I M P R E N S A

Rotary Club de Arouca
Por Cláudia Oliveira, Rc Arouca

um dos mais diletos filhos da terra, sabendo que o professor 

Sobrinho Simões corporiza o melhor de Arouca – o trabalho 

árduo, a disponibilidade para o outro, a humildade de quem 

está seguro do seu valor, e, como não poderia deixar de ser, o 

orgulho nas suas raízes”.

Entre as várias intervenções, o padre Alberto Brito brincou 

com o facto de Sobrinho Simões ser “recordista em milhas por 

ano”, numa alusão às várias viagens que faz em trabalho, e sau-

dou a sua capacidade em manter a “ligação entre investigação 

e humanidade”.

“Enternecido pela surpresa de ver vários amigos”, Manuel So-

brinho Simões agradeceu por “só falarem das coisas simpáti-

cas”, antes de iniciar a palestra prometida, focada na saúde e 

bem-estar, e não na doença. Estimular a saúde, afirmou, tem 

de estar atento a “três cês: curar, controlar e cuidar”. Assim, 

também a “investigação tem de se focar no para quê. Para 

quê? Para ajudar o outro”.  E nesse trabalho de investigação 

reside a esperança de que “em 30/40 anos a grande maioria 

dos cancros serão controláveis. Não se vai resolver, como a 

diabetes, a obesidade… essas são doenças crónicas que serão 

controláveis”.

“Em Portugal, temos de usar mais o com; o compromisso, o 

conviver, o conversar. Usamos mais o "des" e a sociedade está 

muito deslassada”, considerou Manuel Sobrinho Simões, lem-

brando a necessidade de humanidade.

Entre os presentes, e para além dos Rotary e Interact Clubes 

de Arouca, estiveram o Governador Indicado para o ano ro-

tário 2022/2023, Duarte Besteiro, do Rotary Club Gaia-Sul, 

e membros dos clubes rotários de Coimbra-Saúde, Estarreja, 

Matosinhos, Murtosa, Oliveira de Azeméis, Ovar, Porto-Oes-

te, Trofa, Vale de Cambra, Aveiro, Douro-Saúde e E-club do 

Distrito 1970.

“Temos de usar mais o com! O compromisso, o conviver, o 
conversar…” 
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O Prémio Nobel de Química deste ano foi atribuído ao Alemão Benjamin List, associado do Rotary Club de 

Mülheim a. d. Ruhr-Schloß Broich e o investigador norte-americano nascido na Escócia, David W.C. Ma-

cMillan. Ambos desenvolveram métodos para acelerar reações químicas.

Benjamin List, investigador no Instituto Max Planck para a Investigação no Carvão, em Mülheim, foi entrevistado em outubro por Flo-
rian Quanz para a Rotary Magazin.

O rotário Benjamin List recebe 
Prémio Nobel de Química

Como soube que conquistou o Prémio Nobel da 
Química?

Esta é uma história incrível. Nesse dia eu estava a passear 

em Amsterdão com a minha mulher. Tínhamos assistido a 

um concerto por lá e escolhido um bom café para o peque-

no-almoço na manhã seguinte. Pouco antes de fazer o pe-

dido, o meu telemóvel tocou e minha mulher disse em tom 

de brincadeira: esta é “a chamada”! Ainda que soubéssemos 
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que o Prémio Nobel de Química seria anunciado em três 
quartos de hora, realmente não estava à espera que fosse 
“a chamada”, até porque durante o processo de nomeação 
ouvem-se muitas piadas deste género. Não que me visse a 
mim mesmo como um (candidato), mas essa informação che-
gava aos meus ouvidos ocasionalmente nos últimos anos. 
De qualquer modo, vi então um número desconhecido onde 
dizia Suécia em baixo. Olhei para a minha mulher em esta-
do de choque, corri para fora do café e atendi a chamada. E 
era realmente “a chamada”. Foi inacreditável. Tive que fazer 
uma pantomima explicando à minha mulher, que ainda esta-
va sentada no café a olhar para mim através do vidro, que 
estava a ser informado de que iria receber o Prémio Nobel.

Qual foi a expressão da sua mulher naquele mo-
mento?

Ela também ficou surpresa, obviamente. Ajoelhei-me um pou-
co para mostrar que estava quase a desmaiar de alegria. Foi 
um momento de que nunca me esquecerei. 

Conseguiu tomar o pequeno-almoço tranquila-
mente depois?

Não. Em primeiro lugar, a qualidade do pequeno-almoço, infe-
lizmente, não era a que esperávamos. Em segundo lugar, não 
consegui comer nada: simplesmente não dava… Foi bom ter 
sido informado três quartos de hora antes do anúncio para me 
poder preparar para o que aí vinha, mas o que é suposto fazer 
nesses três quartos de hora? Como se pode estar preparado 
para isso? Na verdade, de nenhuma forma. Pagámos apressa-
damente, passeámos um pouco mais à volta de Amsterdão e 
regressámos ao hotel.
 
Disse aos funcionários do hotel que era um ven-
cedor do Prémio Nobel da Química?

Sim, comentei com eles. Ficaram muito satisfeitos, obviamen-
te, e disponibilizaram um quarto separado para poder gerir a 
logística. Sentei-me lá e dei entrevistas, primeiro com a pró-
pria Fundação do Prémio Nobel.

Quantas chamadas recebeu naquele dia?

Não as contei. Ainda nem tive tempo de responder a todos os 
600 e-mails mais os sms  e mensagens WhatsApp. 

É atualmente um constrangimento que o seu en-
dereço de e-mail também esteja visível na página 
inicial do Instituto Max Planck?

Provavelmente sim. O meu endereço de e-mail é sempre in-

cluído em publicações de revistas científicas. Se quiser, pode 
obter o meu endereço de e-mail num instante. A minha ambi-
ção é sempre analisar todos os e-mails da minha caixa de en-
trada em algum momento do ano. Mas acredito que isso não 
vai acontecer neste ano.

Como foi a receção no Instituto Max Planck para 
a Investigação no Carvão?

Foi incrivelmente linda. Foi um dos momentos mais bonitos 
da minha vida. Como eu não estava no Instituto quando o 
anúncio foi feito, eles tiveram tempo suficiente para se pre-
pararem para a minha chegada. Temos um pátio no Instituto 
e, a cada segundo nível, existem varandas de fogo nas quais os 
membros da equipa estavam de pé. Todos batiam palmas e é 
claro que a imprensa estava lá e as câmaras da tv  apontadas a 
mim. Mas não me apercebi de nada disso. Apenas vi todos os 
meus colegas a aplaudirem-me. A sensação de que todo o Ins-
tituto estava ali naquele momento, em ambiente de alegria e 
aplaudindo, era indescritível. Eu realmente pude sentir a ver-
dadeira alegria. Os técnicos, os colegas da administração, os 
analistas, os químicos dos laboratórios, todos estavam lá e ba-
teram palmas por cinco minutos. Em seguida houve um breve 
silêncio, enquanto respondia a algumas perguntas dos media, 
e depois houve mais cinco minutos de aplausos. O tempo pa-
recia interminável naquele momento. Foi incrivelmente lindo.

Conseguiu encontrar algumas palavras ou foi um 
momento em que não sabia o que dizer a princí-
pio?

Estranhamente, isso foi fácil para mim. Afinal não precisei de 
dar uma explicação complicada e mas foi uma ocasião bem 
disposta e descontraída.

Foi convidado para alguma celebração pelo seu 
clube Rotary?

Estamos em contato. Certamente haverá uma pequena ce-
lebração, mas quando iremos poder fazer isso ainda não o 
posso dizer. Mas, definitivamente, acontecerá. Veremos se 
poderei proferir uma palestra então também. Já tive con-
firmação para fazer duas palestras, 
uma sobre a minha vida como 
investigador e outra sobre a 
catálise (química) no geral. 
De qualquer forma, co-
memoraremos em gran-
de estilo.
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De acordo com a leitura do Comp.º João Teixeira Fernandes 
(R.C. Mirandela), será viável pensar-se na constituição, a mais 
breve ou longo prazo, de 4 clubes em Trás-os-Montes e Alto 
Douro: R.C. Alijó, E-Club do Nordeste Transmontano (Miran-
da do Douro, Mogadouro, Torre de Moncorvo e Freixo de Es-
pada à Cinta), R.C. Macedo de Cavaleiros e R.C. Vila Pouca de 
Aguiar. 

Neste momento, a Sub-Comissão Distrital para a Expansão 
D1970 está a trabalhar estas hipóteses com o apoio dos clu-
bes de Vila Real, Chaves e Mirandela, aos quais desafiou para 
o respetivo apadrinhamento. Está, contudo, aberta a todas as 
ajudas que possam surgir.

“Ad augusta per angusta”: diz a sentença latina que o caminho 
do sucesso se faz  por vielas e percursos trabalhosos, mas não 
os diz impossíveis de percorrer.

Que prospeção para o Rotary em Trás-os-
Montes e Alto Douro?
A região de Trás-os-Montes e Alto Douro tem dois distritos: 
Bragança e Vila Real.
Na área territorial do Distrito de Vila Real, surgem os municí-
pios de Alijó e Vila Pouca de Aguiar.

ALIJÓ, é um  município que conta com uma população de 
10.490 habitantes, distribuídos pelo respetivo concelho e 
mais quatro vilas integradas de densidade profissional e eco-
nómica, no âmbito de serviços públicos (área social, saúde e 
ensino) e com um forte peso económico centrado em empre-

sas agrícolas do sector de vitivinicultura (produção, trans-
formação e embalamento de produtos vinícolas: VILA DE 
FAVAIOS (com 22 km2 e 1 084 habitantes) caracterizada pela 
forte produção do vinho “Moscatel de Favaios” e pelo Museu 
do Pão; VILA DE PINHÃO (com 3 km2 e 784 habitantes), pon-
to de chegada e partida de barcos de cruzeiro e outros pontos 
turísticos por excelência com hotéis de charme e turismo em 
espaço rural, é considerada o “Coração” do Douro Vinhatei-
ro” por ser a sede de algumas das grandes quintas vinhateiras 
do Vale do Douro e ponto de referência para visita de estran-
geiros de diversas localidades e partes do mundo; VILA DE 
VILAR DE MAÇADA, com 20 km2 e 1 015 habitantes, que se 
distingue pela enorme produção de vinho; VILA DE SANFINS 
DO DOURO, 17 km2 e 1 596 habitantes, onde pontifica a  
Adega Cooperativa privada “Grã Cruz” que transforma e em-
bala  Vinho do Porto e de mesa para exportação.
Em Alijó faz sentido pensar-se num clube.

V O Z  A O S  C O M P A N H E I R O S

Desenvolvimento e 
Expansão do Quadro 
Social 
ad augusta per angusta

José Carvalhido da Ponte
PGD D1970 – 2019-2020 
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Vila Pouca de Aguiar, enquadrada no eixo viário da E.N.2 /
Chaves – Vila Real, estende-se por 437 km2 e tem uma popu-
lação superior a 13 000 habitantes.
Para além dos serviços, este concelho é capital de uma forte 
extração de granitos de elevada qualidade e variedade, para 
exportação para a Europa e para a América. É ainda famoso  
pela exploração das muito conhecidas águas de Pedras Salga-
das, com enorme qualidade medicinal e terapêutica.
Tem, pois, assim o julgo, potencial para constituir um clube 
rotário.

No distrito de Bragança, selecionei os municípios de Moga-
douro, Miranda do Douro, Torre de Moncorvo, Freixo de 
Espada à Cinta e Macedo de Cavaleiros

Mogadouro, Miranda do Douro, Torre de Moncorvo e Frei-
xo de Espada à Cinta estendem-se por uma área geográfica 
de 2.344 km2, têm cerca de 28 360 habitantes. Cada um, sozi-
nho, e face à amplitude da área territorial e à reduzida popu-
lação, não tem massa crítica para constituir um clube, mas os 
quatro, dada a diversidade profissional que os habita, poderão 
originar o E-club do Nordeste Transmontano.

Quanto a Macedo de Cavaleiros, um singular e específico es-
paço urbano, com um total de 15 776 habitantes espalhados 
por 699 km2, já no passado se procurou, sem sucesso, aí im-
plantar o nosso movimento.

De acordo com O Plano de Ação de Regeneração Urbana, o con-
celho de Macedo de Cavaleiros tem como principais Pontos 
Fortes, para além de equipamentos sociais nas áreas da edu-
cação, da saúde e das IPSSs: equipamentos e serviços rele-
vantes; boas acessibilidades rodoviárias; oferta educativa 
diversificada; taxa de desemprego comparativamente baixa; 
prevalência de núcleos de comércio tradicional ativo; número 
elevado de estabelecimentos comerciais e de lazer.
Porque não acreditarmos que talvez agora seja o tempo de 
um clube em Macedo de Cavaleiros?
Concluindo, claro que el caminho se hace al andar, diz o poeta 
espanhol. Nós já estamos caminhando.

João Teixeira
(Rotary Club de Mirandela)

Mapa de Trás-os-Montes e Alto Douro com a localização de 
três propostas de clubes e uma proposta de um e-club
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Tenho o prazer de reconhecer essa 
conquista com o certificado digital da 
Menção Distrital de 2020-21. O seu 
distrito é um dos 102 de todo o mundo 
a receber este Prémio que homenageia 
aqueles nos quais pelo menos metade 
dos Rotary Clubes tenha conquistado 
a Menção do Rotary.
Ou seja, em 530, fazemos parte dos 102 
Distritos reconhecidos e o único na Pe-
nínsula Ibérica com tal distinção.
Bem hajam pelo trabalho de todos os 72 
Clubes e dos 1382 Companheiros do 
ano rotário transato.

Saudações Rotárias e pessoais

Continuemos a nossa ação

Estimados Companheiros

É com muita honra e sentimento de dever 
cumprido por todos, que vos transmito a 
informação, ora recebida, directamente 
do Presidente   do Rotary International 
2020/2021 Holger Kcnaak:
Durante o ano rotário de 2020-2021, 
sob sua liderança, os clubes do distrito 
trabalharam para aumentar o quadro 
associativo, contribuir para a Funda-
ção Rotária, ajudar as suas comunida-
des, participar em programas do Ro-
tary, melhorar a sua imagem pública e 
muito mais. Como resultado, pelo me-
nos metade dos Rotary Clubes do seu 
distrito ganhou a Menção do Rotary de 
2020-21. 

V O Z  A O S  C O M P A N H E I R O S

Menção 
Distrital
Roberto Carvalho

 IPGD D1960

Quer dar 
visibilidade 

ao seu 
negócio?

Anuncie numa 
revista com milhares 

de assinantes, 
anuncie na Portugal 

Rotário!

1/4 de página - 50€ 
1/2 página - 100€

1 página - 150€

capa e c ontracapa

interior - 200€ 
contra-capa - 320€
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ROTARY RESPONDE 
À COVID-19

Visite o centro de recursos COVID-19 do Rotary para ajudar o 
seu clube a apoiar a vacinação e a prevenção da COVID-19

rotary.org/covid19
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É oportuno a CIP PORTUGAL-PALOP e 
TIMOR  fazer um ponto de situação deste 
projeto!

Explicação importante: em dezembro de 
2020, foi extinto o Instituto Nacional de 
Gestão de Calamidades (INGC) e foi subs-
tituído por um novo organismo, o Instituto 
Nacional de Gestão e Redução do Risco de 
Desastres (INGD). Nas suas atribuições, 
está agora a centralização e coordenação 
de toda a ajuda humanitária recebida no 
País por motivo de Desastres. Os membros 
do INGD tomaram posse em 19 de julho de 
2020. 

Este facto motivou a demora no desal-
fandegamento dos 70 kgs, equivalente a  
18 000  Pastilhas para Desinfeção de Água.  
Chegados a Maputo em 23 de maio, atingi-
ram as mãos do R. C. de Maputo em inicio 
de agosto. 

No dia 26 de agosto de 2021, nas instalações da Fundação Al-
berto Joaquim Chipande, em Maputo, foi feita a cerimónia de 
entrega formal das caixas contendo as pastilhas.

Na foto , está o Presidente do R. C. de Maputo, Companheiro 
Danilo Catoja, com o Sr. General Alberto Chipande, Presiden-
te da Fundação Alberto Joaquim Chipande , a qual fará chegar 
as pastilhas aos responsáveis dos campos de refugiados. 

O contentor saiu de Lisboa no dia 23 de abril, chegou a Na-
cala, por via marítima e foi desembarcado na madrugada de 
24 de julho, estando ainda em processo de despacho por di-
vergências das autoridades do porto de Nacala relativas ao 

“conhecimento de embarque – Bill of Lading” emitido pela 
MAERSK. 

Estas divergências terão sido já resolvidas pela MAERSK, pelo 
que se espera a saída do contentor a todo o momento. Quem 
procede ao despacho do contentor é a Sra. Despachante do 
INGD. 

No início de mês de julho foi feita uma tentativa de transfe-
rência do saldo de 2 198,17 €, para o R. C. de Maputo, pela 
Governadoria do D.1970.  O processo de transferência ainda 
decorre. 

Apoio Humanitário  
aos Refugiados de Pemba - 
Moçambique
Por Esteves Guerra
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Juntos, podemos alcançar os nossos objetivos

The Rotary Foundation
Mensagem do chair 

      John Germ

Ilustração de Viktor Miller Gausa

Dezembro assinala uma época especial 
do ano. É uma época de encontros e de 
reuniões familiares (se a covid-19 o per-
mitir). Corresponde também a metade 
do ano rotário, quando olhamos para 
trás para os nossos objetivos, refletindo 
sobre o quê e o porquê do nosso traba-
lho.   
Em primeiro lugar, o quê. Este ano, para 
mantermos o rumo e atingirmos o nos-
so objetivo, precisamos de angariar 50 
milhões de dólares para o programa Pó-
lio Plus, com uma correspondência de 2 
para 1 da Fundação Bill & Melinda Ga-
tes, elevando o total para 150 milhões 
de dólares. Para mantermos os nossos 
programas da The Rotary Foundation a 
funcionar bem, estabelecemos um ob-
jetivo de angariar $125 milhões para 
o Fundo Anual. Também pretendemos 
angariar $95 milhões para o Fundo de 
Doações Diretas em doações e novos 
compromissos, e mais $40 milhões para 
outras doações diretas. 
Então, como é que atingimos o nosso 
grande total de 410 milhões de dóla-
res? Devemos recordar que em todos 

os grandes empreendimentos, incluindo 
em Rotary, fazemos parte de uma EQUI-
PA: Juntos, Todos Alcançam Mais. 
Não se pode ter uma grande equipa sem 
grandes PESSOAS (PEOPLE). P repre-
senta orgulho na nossa Organização, 
nas nossas realizações e no nosso po-
tencial. E é a nossa empatia para com os 
outros, que transformamos em serviço. 
O tem duas partes: as imensas oportuni-
dades de fazer a diferença que o Rotary 
nos concedeu e a obrigação de elevar os 
outros e de aumentar as nossas fileiras. 
O nosso segundo P é a perseverança, 
ajudando-nos a manter os nossos objeti-
vos, como a erradicação da poliomielite, 
quando a situação se torna difícil. L sig-
nifica liderança, e E significa entusiasmo 
– o combustível do Rotary.
Enquanto revemos os nossos objeti-
vos, precisamos também de recordar o 
porquê. Para mim, isto precisa de pou-
cas explicações. Por que não ajudaria o 
companheiro as mães grávidas e os seus 
filhos a sobreviver e a prosperar, apoian-
do uma bolsa da The Rotary Foundation? 
E por que não iniciaria programas para 

ajudar a preservar o ambiente, o nosso 
querido lar? A pandemia apenas reno-
vou a minha convicção de que a vida é 
preciosa e devemos aproveitar todas as 
oportunidades para melhorar a vida dos 
outros.
O companheiro é uma das PESSOAS da 
nossa EQUIPA. Encorajo-o, este mês, 
a juntar-se a outros líderes que parti-
cipam na forte tradição de filantropia 
do Rotary, fazendo uma doação a The 
Rotary Foundation. Esta é a época da 
doação e cada doação conta. Por favor, 
contribua com qualquer quantia que 
considere adequada até 31 de dezem-
bro, e a sua doação continuará a ser 
feita em 2022 e nos anos vindouros. Há 
muitas maneiras de doar, como clube ou 
como indivíduo – porque não estabele-
cer um plano de doação?
The Rotary Foundation oferece-nos inú-
meras oportunidades para ajudar a fa-
zer a diferença no mundo. Nunca des-
perdicemos essas oportunidades, nem 
tomemos a nossa Fundação como um 
dado adquirido.
Judy e eu desejamos-lhe Festas Felizes.
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The Rotary Foundation
Mensagem do chair 

      John Germ

A época festiva de Natal é partilhada 
com família e amigos e as suas come-
morações têm tendência a iniciar-se por 
volta do dia 1 de dezembro e terminar 
no dia 2 de janeiro do novo ano. Esta 
época pode ser sinónimo de muitas ale-
grias e bem-estar psicológico. Contudo, 
ao nível da nossa saúde física, normal-
mente pode levar a um ligeiro aumen-
to de peso, descontrolo glicémico e até 
mesmo aumento de colesterol, isso se-
devendo essencialmente aos excessos 
cometidos ao longo das festividades, 
entre jantares de trabalho, amigos, es-
colares e, claro, com a família.
Normalmente é considerada uma época 
de excessos pois existe uma vasta oferta 
de iguarias, desde as rabanadas, aletria, 
o famoso bolo-rei, entre muitas outras 
delícias, os frutos secos, de caráter mais 
calórico e, claro, os pratos tradicionais 
alocados às diferentes regiões, passan-
do pelo arroz de polvo, o bacalhau com 

a couve e as batatas cozi-
das, o perú recheado entre 
outros, sinceramente qual 
deles o melhor!
Assim, como continuar-
mos a deliciar-nos nesta 
altura e, ainda assim, a cui-
dar da nossa saúde? Deixo 
aqui algumas dicas muito 
simples para todos:

Comecemos por:

u		Tomar o pequeno-almoço com café 
ou leite, pão integral, ou seja, o nor-
mal diário, sem fritos e doces dispos-
tos sobre a mesa;

u		Apenas confecionar a doçaria no dia 
anterior e em pouca quantidade, de 
modo a não haver sobras;

u		Elabore a ementa para esses dias, 
evitando comprar demasiadas coi-
sas, doces extras;

u		Mude tradições, inicie por uma sopa 
ou salada, acompanhe a refeição 
sempre com legumes e, à noite, evite 
o arroz ou as batatas no prato;

u			Altere os ingredientes, como substi-
tuir o óleo pelo azeite, o açúcar por 
adoçante, como a stevia ou a frutose, 
reduza a sua quantidade ou ainda 
utilize alimentos que adocem como a 
cenoura ou frutos secos;

Cuidar da nossa saúde  
no Natal

Cristina Monteiro
RC LAMEGO

V O Z  A O S  C O M P A N H E I R O S

u		Modere a ingestão de bebidas alcoó-

licas, beba 1 copo de vinho de prefe-

rência tinto e ao longo do dia beba 

apenas água ou chás;

u		Substitua o prato da refeição por 

um prato de sobremesa, reduzindo 

a quantidade de alimento, coloque 

mais legumes no prato e coma deva-

gar;

u		Desafie os seus familiares a uma 

dança ou a uma caminhada após o 

almoço e o jantar dos dias 24 e 25 de 

dezembro.

Acima de tudo divirta-se, disfrute da sua 

família e amigos, aproveite os encontros 

para conviver ao máximo. A época nata-

lícia é a altura do ano mais especial, ria, 

conviva muito, coma bem e ame até ao 

seu limite!

Feliz Natal e Próspero Ano Novo.foto de ana azevedo

foto de brooke lark
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Novas
Gerações

Congresso Nacional Rotaract e Interact
por Rúben Bento

As saudades de voltar a ver e rever os 

companheiros rotaractistas e interac-

tistas já eram muitas e, passados dois 

anos do último Congresso Nacional em 

Tavira realizado de forma presencial, os 

jovens dos Distritos 1960 e 1970 vol-

taram a viver o espírito rotário em mais 

um Congresso de Rotaract e Interact, 

que decorreu nos dias 22, 23 e 24 de 

outubro, em Santa Cruz (Torres Vedras).

O evento, que teve como anfitrião o Ro-

taract Club de Torres Vedras, começou 

no dia 22 com uma sessão de abertura 

durante a qual não faltaram música e 

atividades para os companheiros convi-

verem um pouco, tendo-se seguido um 

peddy paper pelas ruas de Santa Cruz na 

tentativa de procurar o sheriff através de 

dicas e pistas. 

Já no dia 23 de outubro, o dia começou 

bem cedo com uma limpeza de praia di-

namizada pela organização “Guardião 

do Oceano”, recheada de bons momen-

tos de companheirismo, à qual se se-

guiu uma separação e reciclagem do lixo 

recolhido e uma fotografia de todos os 

guardiães do oceano.

Durante a tarde fomos agraciados pela 

presença do Governador do Distri-

to 1960 Paulo Martins na já habitual 

plantação da Árvore da Amizade que 
acompanhou ativamente os jovens nas 
restantes atividades do dia. Seguida-
mente a Sessão de Trabalhos foi marca-
da por vários momentos particulares. A 
partilha de testemunhos foi o elemento 
caracterizante deste momento organi-
zado pelas Representadorias, os primei-
ros sobre o desafio que é a passagem de 
Interact para Rotaract, passando pelos 
testemunhos emocionantes dos com-
panheiros rotaractistas Filipe Sousa e 
Nuno Major que mereceram a partici-
pação activa do público. Entre as inter-
venções contámos com os discursos da 
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past-governadora 2019/20 do Distrito 

1960 Mara Ribeiro Duarte, Governador 

do Distrito 1960 Paulo Martins, Pre-

sidente da Comissão do Distrito 1960 

de Juventude e Novas Gerações Jorge 

Lucas Coelho e Goverdor Eleito do Dis-

trito 1960 Vitor Cordeiro. Por último, 

mas não menos importante, deu-se a 

apresentação da aplicação Rotarapp, 

que pretende oferecer uma plataforma 

de gestão de clubes e distritos aos seus 
associados.
A noite foi de jantar de gala, sem gran-
des protocolos, mas com grande diver-
são à mistura, proporcionada por músi-
ca ao vivo e jogos de bingo com grandes 
prémios. Ela, contudo, não acabou por 
aqui, tendo-se seguido uma festa com 
pista de dança para até os mais tímidos 
dançarem e conviverem.
Na manhã do dia seguinte, os partici-
pantes no Congresso partiram para o 
Aeródromo de Santa Cruz, no qual tive-
ram um momento de formação profis-
sional e, logo a seguir, os premiados do 
bingo da noite anterior tiveram direito a 
um batismo de voo.
De volta a casa, apenas ficam as boas 
recordações de um fim de semana em 
cheio, vivido com intensidade e compa-
nheirismo pelos rotaractistas e interac-
tistas no Oeste Agreste de Santa Cruz.

Desafios do futuro para o Rotaract 
por Bárbara Vitorino e Inês Grego de Oliveira

1. Quais são as alterações/mu-
danças que vocês, como repre-
sentantes e a vossa equipa têm 
vindo a implementar, indo ao 
encontro dos novos desafios 
que se aproximam com o pro-
cesso Elevate Rotaract?

Acreditamos que estamos num ano 
transitório em termos desta iniciativa: 
no ano passado era absolutamente ne-
cessário explicar o que acontecia com 
a entrada em vigor do Elevate Rotaract 
e no próximo ano chega a questão das 
quotas per capita pagas a Rotary Inter-
national. Este ano, estamos, portanto, 
numa posição mais informativa e dis-
postos a responder a todas as dúvidas 
que os clubes e os Rotaractistas vão 
colocando. Podemos quase considerar 
que ainda não surgiram novos desafios 
decorrentes do Elevate Rotaract, apesar 
de ganharmos independência no papel, 

continuamos a funcionar praticamente 
dentro dos mesmos moldes de antes.
Os clubes sentem-se, porém, mais for-
talecidos e isso permite que se tornem 
mais arrojados nos seus projetos e na 
sua forma de ver o lugar que ocupam no 
Movimento Rotário e no mundo, o que 
é excelente. A única resistência que po-
deria existir seria relacionada com o iní-
cio do pagamento de quotas, mas toda a 
gente se mostrou compreensiva com o 
valor pedido. De qualquer das formas, a 
única outra solução seria saírem do Mo-
vimento e claro que gostamos todos de-
masiado disto para o perdermos por 8 
ou 5 dólares anuais. Portanto, o Elevate 
Rotaract não exigiu qualquer tipo de mu-
dança estrutural na forma de trabalhar 
das Representadorias.
 
2. Falem-nos um pouco mais 
sobre a aplicação de gestão de 

sócios lançada no Congresso 
Nacional.

A Rotarapp é uma mobile app criada por 
Rotaractistas italianos que tem vindo 
a ser utilizada por outros países euro-
peus com o intuito de facilitar a gestão 
dos clubes e até mesmo dos Distritos. 
Conhecemo-la através de companhei-
ros do Rotaract em Nápoles aquando 
de um twinning com o Rotaract Club de 
Paredes e, ao longo do tempo, fomos 
observando como outros companheiros 
no MDIO europeu a utilizavam para res-
ponder às suas necessidades.
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Claro que entendemos que há clubes 
que têm já a sua forma muito própria 
de administrar os seus assuntos. Porém, 
notamos que os pedidos de ajuda que 
mais recebemos são resultado de falta 
de organização e comunicação e, acima 
de tudo, da dificuldade na passagem de 
informação de uns anos para os outros. 
Ora, esta app resolve facilmente este 
assunto ao guardar o histórico de ope-
rações e ao permitir que todos os mem-
bros possam comunicar entre si e criar 
eventos em comum. Um dos aspetos que 
consideramos mais importante é pre-
cisamente este, pois sabemos que nin-
guém vai consultar o calendário distrital 
partilhado pela Google e que os clubes 
não têm oportunidade de partilhar lá to-
dos os seus eventos. Assim, com notifi-
cações e um calendário na palma da mão 
que qualquer sócio pode editar, estamos 
mais aptos a poder ter mais atividade in-
ter-clubes, distrital e nacional.
Em termos mais técnicos, podemos di-
zer que a app está disponível para iOS e 
Android e, também, que os programado-
res estão a preparar uma nova versão da 
mesma com correção de bugs e maior fa-
cilidade no acesso. Como principais fun-
cionalidades temos a gestão do Distrito, 
gestão dos clubes, gestão da tesouraria, 
broadcasting de mensagens para mem-
bros selecionados, calendário distrital 
conjunto, criação e gestão de eventos e 
de presenças nos eventos (quase como 
se tivesse venda de bilhete diretamente 
a partir da app).
O funcionamento da mesma é bastante 
simples: o presidente aceita o convite 
que terá recebido no seu e-mail e, pos-
teriormente, pode confirmar as contas 
dos seus sócios de clube, atribuindo fun-
ções de tesoureiro, protocolo , etc.

Idealmente, no futuro, esperamos que 
isto seja também uma forma de extrair 
dados sobre o Movimento Rotaract no 
país, erradicando a necessidade de pe-
dir constantes relatórios trimestrais ou 
censos anuais.

3. Quais as mudanças que con-
seguem observar e que têm 
sido mais expressivas no Rota-
ract de hoje?

Como dissemos anteriormente, a maior 
mudança é inobservável, está no es-
pírito dos clubes Rotaract e na forma 
como enfrentam os desafios e agarram 
as suas oportunidades. Ao ganharmos o 
mesmo estatuto que os Rotary Clubes, 
sentimos que finalmente olham para nós 
como verdadeiros parceiros no serviço 
e não apenas como os jovens cheios de 
energia, mas pouco experienciados que 
precisam de todo o tipo de orientação. 
A verdade é mesmo esta: somos jovens 
profissionais e agimos como tal.
Nos últimos anos, temos assistido a uma 
capacitação profissional dos clubes Ro-
taract cada vez mais intensa e isso nota-
-se no impacto que temos na comunida-
de. Hoje em dia, já não é tão raro que as 
pessoas conheçam o Rotaract quando 
casualmente o mencionamos numa con-
versa. Creio que grande parte do esfor-
ço com o fortalecimento da marca ro-
tária está connosco, até porque somos 
mais experientes no acesso aos novos 
canais de comunicação e, até, em novas 
formas de comunicar.
Os clubes também se têm inteirado bas-
tante da ideia de que não pretendemos 
ser uma organização de solidariedade. 
Sim, o serviço à comunidade é um dos 
nossos grandes pilares básicos, mas 

não caímos tanto no erro do “assisten-

cialismo”. Nota-se que, de uma ponta à 

outra do país, os projetos são cada vez 

mais interessantes e melhor pensados. 

Temos a sorte de poder trabalhar com 

jovens absolutamente excelentes nas 

suas áreas de interesse e, também, de 

virmos de uma “geração ERASMUS” em 

que o mundo está todo à nossa frente, 

em vez de estar limitado às fronteiras 

portuguesas.

4. Qual é o vosso objetivo para 
este ano rotário?

O nosso objetivo principal é trabalhar 

em conjunto, como um país só, de forma 

a apoiarmos projetos que são de grande 

interesse para os jovens (nomeadamen-

te, a saúde mental, o fortalecimento fe-

minino, a diversidade, etc.) e a garantir 

que os nossos clubes são cada vez mais 

estrategas na sua forma de pensar. Ainda 

que a roda vá continuar a girar, o traba-

lho em Rotaract deverá parecer cada vez 

mais contínuo e todos se deverão sentir 

cada vez mais incluídos e quase que em 

família. Esperamos que o nosso legado 

seja o de compreensão mútua e empatia. 

Novo Clube de 
Interact em Ponta 
Delgada junta-se à 
família rotária
No passado dia 5 de novembro foi en-

tregue o Certificado de Organização 

ao Interact Club de Ponta Delgada, pa-

trocinado pelo Rotary Club de Ponta 

Delgada, S. Miguel, nos Açores. O clube 

dinamizado pelo clube padrinho no Co-

légio do Castanheiro conta com um total 

de 31 jovens interactistas e a orienta-

ção da past-Governadora companheira 

Ilda Braz que irá, em conjunto com as 

professoras Filipa Cabral e Maria Silva, 

dinamizar atividades capazes de fomen-

tar o crescimento cívico dos jovens em 

Rotary.
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Quando visitar Houston para a conferência do Rotary In-
ternational entre 4-8 de junho, deixe de parte algum tempo 
para descobrir o que faz esta cidade única – pode mesmo 
dizer-se peculiar.
Houston tem sido designada como a capital mundial da arte 
automóvel. Não tem ideia do que significa? Visite o Museu 
da Arte Automóvel (Art Car Museum), que apresenta carros 
de fábrica que foram elaboradamente transformados em 
peças criativas. Este museu dá espaço a um tipo de arte sub-
versiva que tem sido historicamente excluída de instituições 
de belas-artes, ao mesmo tempo que lança luz nos lugares 
onde o político, cultural e pessoal, se juntam. Também é bas-
tante divertido.
Para ver um exemplo extremo de uma visão pessoal trans-
formada em realidade, visite o “Orange Show” no “East End” 
de Houston. Inspirado pelo amor por laranjas e pela boa ali-
mentação, a atração de 3 000 pés quadrados criada à mão 
pelo funcionário dos correios Jeff McKissack apresenta es-
truturas coloridas, incluindo um lago, um museu, um “poço 
de desejos”, assim como uma loja de recordações. É conside-

rada uma das instalações de arte popular mais significativas 

dos Estados Unidos.

Outra notável excentricidade de Houston é a famosa Beer 
Can House. Em 1968, o ferroviário John Milkovisch iniciou 

um projeto onde combinou a sua criatividade com a sua pro-

funda atração por cerveja. Decorou o exterior da sua casa 

com latas de cerveja achatadas para criar uma surpreenden-

te e funcional obra de arte. Ripley’s Believe It or Not! estima 

que a casa incorpore mais de 50 000 latas de cerveja, as 

quais foram transformadas em cortinas, paredes, cata-ven-

tos e muito mais. Isso é o que se pode designar por recicla-

gem inventiva. 

- Miyoki Walker

Houston Não-Convencional

Convenção de 2022
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Estados Unidos

Quando a pandemia COVID-19 forçou 

o Rotary Club de Westlake Village, Ca-

lifórnia, a suspender a sua feira de rua 

anual, o clube reiniciou o evento – com 

uma mudança para a época. Os seus 

membros trabalharam com o parque 

local do distrito para organizar uma 

apresentação drive-in da comédia fami-

liar “Elf” num ecrã de cinema outdoor 

insuflável. Usaram tubos em PVC para 
montar um túnel de entrada com luzes 
cintilantes, e pintaram bengalas de doce 
gigantes e presentes para criar uma 
“Aldeia de Natal”. “Colocando a cereja 
no topo do bolo: Fizemos o marketing, 
vestimo-nos e fizemos os adereços”, diz 
Erin Culbertson, o presidente-eleito do 
clube. O evento foi tão bem-sucedido 
que o clube organizou mais dois filmes 

drive-in. Um mercado de Natal estilo Eu-

ropeu está previsto para este mês.

GUIANA

FINLÂNDIA

por Brad Webber

Projetos rotários à volta do Mundo

305
Número de cinemas drive-in nos EUA em 2019

AUSTRÁLIA

NIGÉRIA

ESTADOS UNIDOS
 DA AMÉRICA

Guiana

Fundado em Setembro de 2020 como 
um clube baseado em causas ambien-
tais, o Rotary Club de Garden City 
(Georgetown) criou um jardim na “Che-
shire Home”, uma residência para cerca 
de 30 adultos e crianças com deficiência 
na aldeia de Unity. Cerca de 20 mem-
bros do clube investiram vários meses a 
planear, limpar terras, escavar troços e 

supervisionar a construção do jardim, o 
qual inclui uma estufa, acessível a cadei-
ras de rodas, desenhada para proteger 
tomates, ervas aromáticas e vegetais 
(de folha) do sol tropical. O projeto de 7 
000$ foi fundado através de uma bolsa 
de 5 000$ do Distrito 7030 e uma an-
gariação de fundos de refeições para 
fora. O jardim eventualmente reduzirá 

a conta da ali-
mentação da 
residência, ao 
mesmo tempo 
que ajuda os 
que lá vivem a 
obter compe-
tências de agricultura, cita a membro do 
clube, Elizabeth Cox.

17%
Contribuição da Agricultura no PIB da Guiana em 2020
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Austrália

O Rotary Club de Port Macquarie West, 

com a ajuda de outros clubes do Distri-

to 9650, reuniram 107 886 meias numa 

tentativa de estabelecer um recorde 

mundial. Em junho, após um mês de 

campanha, os membros do clube con-

vergiram num campo fora de um centro 

comercial e dedicaram dois dias a pen-

durar meias em linhas de estendais. Noa 

altura da publicação da revista Rotary, 

o clube de 39 membros estava aguar-

dando confirmação do feito por par-

te do Livro de Recordes do Guinness. 

Adicionalmente, a chamar à atenção 

para o trabalho do Rotary, a ação anga-

riou cerca de 30 000$ 

de patrocínios e doado-

res na comunidade, com 

os fundos a serem doa-

dos a organizações cujo 

foco inclui a educação, a 

saúde mental, os jovens 

sem-abrigo, e veteranos 

de guerra. As meias fo-

ram, por sua vez, doadas a organizações 

sem fins lucrativos e a uma recicladora 

de têxteis.

13 710
Ilhas no sistema aquático do Lago Saimaa

29,3 milhões  
Nigerianos com Subnutrição

Finlândia

Todos os anos, cerca de 1,4 milhões de 
árvores, a maioria abetos, são levadas 
para as casas finlandesas e decoradas 
para a Véspera do Natal. Após as fes-
tas, várias são cortadas para alimentar 
a lareira das famílias, ou recolhidas para 
incineração em centrais energéticas. O 
Rotary Club de Lappeenranta-Saimaa 
surgiu com uma alternativa ecológica: 
afundar as árvores no Lago Saimaa – 
um dos maiores lagos de água doce da 
Europa – para fornecer um habitat de 
desova para percas, lúcios, e outros pei-

xes. A prática, sugerida pelo membro do 
clube Kari-Matti Vuori, um limnologista, 
também promove um “sistema de purifi-
cação de água”, que defende organismos 
como algas, fungos, e outros micróbios 
benéficos, refere Kaapo Pulkkinen, um 
membro do clube e past-governador do 
distrito 1430. “A resposta for surpreen-
dente. Conseguimos mais de 600 árvo-
res”, diz Pulkkinen, acrescentando que 
especialistas irão seguir o progresso do 
projeto e reportar os resultados.

Nigéria

O Rotaractistas do Distrito 9110 uni-
ram-se para entregar bens de primeira 
necessidade e de higiene pessoal numa 
prisão do Estado de Ogun. Membros 
dos clubes Rotaract de Iju-Ishaga e Ije-
bu-Ife, com a ajuda de um comité distri-
tal Rotaract, organizaram a distribuição 
de bens, que incluíam feijão, farinha de 
mandioca, água engarrafada, lenços, 

chinelos de casa de banho, pasta den-

tífrica, escova de dentes, detergente e 

sabão. Posteriormente, os Rotaractis-

tistas serviram refeições num abrigo 

próximo que aloja pessoas carenciadas. 

Também fizeram parte da iniciativa os 

clubes Rotaract de Abeokuta, Lekki 

Phase 1 e Ota.
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“Menina de 7 anos grávida pela segunda vez"

Este foi o título da jornalista Tereza Coelho, do Público, em 1993 
(recuperado, em 2016, por José Vítor Malheiros), para noticiar o 
concerto de Donovan, afirmando que “com outro título ninguém 
lia”. Não desejava enganar o leitor, mas a sua estratégia colocava 
em discussão o equilíbrio entre serviço público e o ir ao encontro 
do interesse do público, das tiragens e das audiências.
Já esta crónica tem por base o jornalismo e o seu 4.º Congresso 
que já terminou. Mas, provavelmente, com outro título… ninguém 
leria. No Congresso, pretendeu-se “Afirmar o jornalismo” (tema 
escolhido), o que apenas será possível se a atividade mantiver a 
independência de análise. 
Numa época em que os novos média alteram a sociedade da infor-
mação, importa que a comunicação social – tentada pela explora-
ção do efémero e do sensacionalismo – continue a “ganhar tempo” 
a confirmar as suas fontes e a veracidade da notícia.
O jornalismo desportivo vive igual realidade e, em entrevista à 

Ciência 
  e Cultura

"Estádio de Espírito"

revista Panenka, o futebolista Gerard Piqué afirmou que os joga-
dores precisam cada vez menos dos média tradicionais para pas-
sarem as suas ideias, pois têm mais seguidores nas suas páginas 
digitais do que os média, com a agravante de alguns destes prefe-
rirem o sensacionalismo à verdade.

Escolhi este excerto do livro (que retrata uma realidade que 
me é próxima e querida) porque me parece que ele reflete a 
essência do livro do César Rodrigues. Com acontecimentos 
localizados no tempo, o autor do Estádio de Espírito, conse-
gue desenvolver, em cada crónica, uma reflexão oportuna e 
que tem a capacidade de ser transportada para a atualidade, 
apesar do contexto temporal em que foi escrita.

Este excerto que li é exemplo disso, mas todas seguem esta 
linha. É um traço da obra e da escrita do César. 

A ideia de juntar novas crónicas às suas crónicas dá comple-
mentaridade e riqueza de perspetivas a cada tema retratado. 
O resultado é uma enorme mais-valia para os leitores e algo 
que, considero, vai perdurar no tempo.

Podia convidar-vos a ler o meu comentário à crónica, mas 
acho as crónicas do César bem mais interessantes que o meu 
comentário e, de qualquer forma, se aqui estão, confio que 
vão devorar o livro todo. E fazem bem.

Obrigada, César, pela oportunidade.

2020 foi um ano diferente de tudo o que tínhamos vivido até agora. 
Foi um ano em que os Rotários conectaram com o mundo e o ano em 
que afirmaram com orgulho que O Rotary Abre Oportunidades. Que 
2022 mantenha a mesma vontade de fazer a diferença, sempre com 
a Prova Quádrupla presente nas nossas relações pessoais e profis-

sionais.

Do que pensamos, dizemos ou fazemos:

É a VERDADE?

É JUSTO para todos os interessados?

Criará BOA VONTADE e MELHORES AMIZADES?

Será BENÉFICO para todos os interessados?

A Prova Quádrupla

Felizes
Festas
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Felizes
Festas
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