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A diversidade 
fortalece os 
nossos clubes

Novos sócios de diferentes grupos nas 
nossas comunidades trazem novas 
perspetivas e ideias para os nossos clubes 
e expandem a presença do Rotary. 
Convide potenciais associados, de origens 
diversas, a conhecer e integrar o Rotary.

SUGIRA UM NOVO MEMBRO 
my.rotary.org/member-center
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Mensagem do Presidente 
de Rotary International
Shekhar Mehta
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onSaudações, caros transformadores do Rotary,

Um dos princípios fundamentais do Rotary sempre foi 
usar a sua vocação – seja como doutor, advogado, enge-
nheiro, ou outra profissão – para fazer o bem no mun-
do. À medida que tentamos ultrapassar e recuperar da 
pandemia este princípio é vital para reter pessoas que 
perderam os seus empregos. Neste pendor, o Rotary 
E-Club de Tamar Hong Kong organizou seminários para 
jovens, com o objetivo de os preparar para mudarem o 
mundo do trabalho.

Este tipo de formação tem que acontecer a uma larga 
escala. Segundo as Nações Unidas, o desemprego glo-
bal deverá exceder 200 milhões de pessoas em 2022. As 
mulheres e jovens deverão ser desproporcionalmente 
afetados.

Por isso é que que coloquei uma ênfase tão grande 
este ano em projetos que dê valor às  raparigas e estou 
bastante feliz por ver alguns destes projetos em ação. 
Obviamente, o acesso à educação e o caminho para o 
emprego podem ser bloqueados por falta de infraestru-
turas de água e saneamento.

Um projeto em Pune, Índia, foca-se em fornecer a mu-
lheres e raparigas um penso higiénico reutilizável e de 
baixo custo. O projeto fornece emprego na produção e 
distribuição dos pensos (higiénicos) e irá reduzir a polui-
ção causada pelo descarte de 12,3 mil milhões de pen-
sos no país anualmente, muitos dos quais acabam em 
aterros sanitários.

Outros usaram o serviço vocacional para avançar na va-
lorização das mulheres. O Rotary Club de Poona, Índia, 
realizou workshops para ensinar artes marciais a mulhe-
res jovens, para autodefesa contra ameaças de abuso ou 
tráfigo humano.

Também tive a sorte de utilizar a minha vocação para 
fazer o bem através do Rotary. O tsunami de 2004, no 

Oceano Índico, devastou as ilhas de Andaman e Nico-
bar, a quais são parte do meu distrito. Milhares de casas 
foram destruídas, e várias áreas perderam eletricidade 
e água. Na minha visita à ilha Little Andaman, o constru-
tor que há em mim imediatamente quis construir casas 
para os moradores da ilha desalojados. Decidimos cons-
truir 500 casas em Little Andaman.

Na última das minhas sete viagens à ilha pude ver algo 
a brilhar abaixo à medida que o meu helicóptero esta-
va prestes a aterrar. Percebi que aquilo que estava a 
ver eram os telhados das novas casas. Eu estava mui-
to feliz com o que vi e logo uma realização surgiu em 
mim. Como construtor, construí muitos edifícios boni-
tos. Em comparação, estas 500 casas eram os edifícios 
mais comuns que já construí, e estavam num lugar que 
provavelmente não voltaria mais a visitar, para pessoas 
que não deveria mais voltar a encontrar. Ainda assim, a 
satisfação que tinha em entregar estas casas era maior 
que tudo aquilo que tinha previamente construído. Pro-
vavelmente, porque pela primeira vez, estava utilizando 
a minha vocação a “Servir para Transformar Vidas”.

Você também pode ter tido oportunidades em utilizar a 
sua vocação a “Servir para Transformar Vidas”. Agradeço 
as suas histórias de executar serviço vocacional através 
do Rotary. Além disso, gostaria de fechar congratulan-
do todos os clubes que se associaram à iniciativa “Each 
One, Bring One” (Cada Um, Traz Um), a qual pede a to-
dos os membros para apresentar uma pessoa ao Rotary. 
Aumentar os nossos membros permite a pessoas de 
todas as esferas de vida a oportunidade de partilhar os 
seus conhecimentos e competências em serviço trans-
formacional.
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Vai ter lugar entre os dias 18 e 20 de 

março de 2022, em Veneza, a Confe-

rência Presidencial de Rotary na Eu-

ropa, “Economia e Ambiente em Har-

monia”, que se centra na necessidade 

de reconstruir as nossas economias, 

criando melhores e maiores sinergias 

com o ambiente: não podemos sim-
plesmente voltar ao status quo ante-
rior à covid-19. 

Durante a conferência, serão abor-

dadas as visões de países, empresas e 

personalidades, de como nos podere-

mos adaptar à nova realidade de um 

mundo pos-covid num momento de cri-

se ambiental e teremos oportunidade 

de acompanhar como o Rotary e os ro-

tários estão e devem continuar a ajudar 

a construir um mundo melhor.

 

A equipa organizadora está há muito a 

trabalhar para proporcionar um con-

junto de temas e palestrantes muito 

Rotary - Conferência 
Presidencial de 
Veneza

estimulantes, com discursos do presi-

dente do Rotary International, Shekhar 

Mehta, e da Dra. Roberta Metsola, vi-

ce-presidente senior do Parlamento 

Europeu. Todas as intervenções serão 

em inglês, com tradução simultânea 

para espanhol, italiano, francês e ale-

mão.

 

A Conferência terá lugar na ilha de 

Giudecca, em Veneza, e estarão dis-

poníveis programas de atividades 

sociais e culturais, que permitirão 

desfrutar daquele lugar magnífico.  

As inscrições estão abertas desde 6 de 

dezembro e já está tudo em andamen-

to.

Todas as informações mais detalhadas, 

incluindo programa, preços, políticas 

covid e outras, estão disponíveis onli-
ne em  www.rotaryconferencevenice.
org

http://www.rotaryconferencevenice.org/
http://www.rotaryconferencevenice.org/
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Rotaractistas:  232 273
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Países e Regiões com RTC: 178
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Voluntários nos NRDC: 215 260

Países e Regiões com NRDC: 130
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Editorial
Miguel Rijo

Um novo ano

Recomeçamos um novo ciclo e com 
ele novas expectativas e oportuni-
dades.

Depois de um intenso 2021, que 
testou os nossos limites, capacidade 
de adaptação e resiliência, em que 
confinámos e  desconfinámos alter-
nadamente, retomámos a nossa vida 
profissional na normalidade pos-
sível, reaproximámo-nos dos com-
panheiros, dos amigos e familiares, 
voltando ao convívio social, eis-nos 
expectantes para recomeçar num 
novo ano.

Neste recomeço, renovamos a nossa 
inspiração para fazer mais e melhor 
e definimos um conjunto de metas 
que nos propomos alcançar, seja a 
nível pessoal, profissional ou rotário. 
Para nós rotários é, também, o mo-
mento do balanço dos nossos objeti-
vos e os dos nossos clubes, pois para 
nós, o ano vai a meio e nada faz parar 
a vontade de fazer acontecer, de de-

volver à comunidade aquilo que dela 
também recebemos e de contribuir 
para transformar vidas, aplicando a 
cada momento a prova quádrupla: 
“Do que nós pensamos dizemos ou 
fazemos: É a verdade? É justo para 
todos os interessados? Criará boa 
vontade e melhores amizades? Será 
benéfico para todos os interessa-
dos?" 

Será este igualmente o princípio 
orientador da nossa Revista para o 
ano de 2022: fazer mais e melhor, 
promover o ideal de servir e a ima-
gem pública de Rotary, e, não me-
nos importante, promover a Revista 
Portugal Rotário mais do que como 
um veículo de comunicação, um veí-
culo de formação e partilha de co-
nhecimento rotário.

Celebremos 2022 a transformar 
vidas!

Votos de um feliz Ano Novo.
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“A grandeza de uma profissão é, talvez, antes de tudo, unir os Homens: 
não há senão um verdadeiro luxo e esse é o das Relações Humanas”.  Saint-
Exupéry 

  

Paulo 
Martins
Distrito 1960

tem a palavra o Governador…

SOMOS ROTÁRIOS – LÍDERES PROFISSIO-
NAIS 

Chegamos a Janeiro, entramos com redobrado 
entusiasmo na segunda metade do ano rotário. 
Rotary dedica este mês aos “Serviços Profis-
sionais”, enaltecendo que Rotary é constituído 
por cerca de 1,2 milhões de lideres profissio-
nais em 220 países e regiões, em 37 mil Clubes 
Rotários integrados em 530 Distritos. Somos 
uma fantástica Equipa Internacional, a que se 
juntam os Rotaractistas, Interactistas e Mem-
bros dos NRDC – Núcleos Rotary de Desen-
volvimento Comunitário, integrando a maior 
ONG de Serviços Humanitários no Mundo. 
Recordemos os Objetivos de Rotary – estimu-
lar e fomentar o ideal de Servir como a base de 
todo o empreendimento digno – neles estão 
consagrados fomentarmos a observância de 
elevados padrões de Ética nas atividades pro-
fissionais e empresariais, o reconhecimento do 
valor e dignificação de toda a ocupação útil em 
benefício da Sociedade. 
Janeiro é assim tempo para trazermos ao de-
bate nos nossos Clubes e no plano Distrital 
os Desafios Profissionais, numa conjuntura 
em profunda mutação, com esse debate enri-
quecendo os Quadros Sociais dos Clubes, quer 
na admissão de profissionais cuja profissão ain-
da não esteja representada no Clube – é bom 
continuarmos a assegurar esta enriquecedora 

diversidade de profissões integrando também 
jovens profissionais – quer na promoção de 
palestras temáticas, porventura Inter Clubes e 
até com o suporte digital.
Assim, o Distrito 1960 vai promover um Semi-
nário de Serviços Profissionais na manhã de 
22 de janeiro 2022, via digital, abordando a te-
mática da Gestão de Talentos, com um painel 
de relevantes oradores, a não perder, iniciativa 
organizada pela Comissão dos Serviços Profis-
sionais D1960, liderada pela Companheira Ale-
xandra Costa Artur. 
Procuremos em cada Clube continuar a distin-
guir os profissionais da nossa Comunidade e 
as Organizações onde prestam serviço, na afir-
mação do seu mérito e excelência, na partilha 
do seu exemplo e de como também contribuem 
para o desenvolvimento económico comunitá-
rio, uma das nossas áreas de enfoque. 
Como profissionais que somos devemos in-
corporar com peso e medida o profissionalis-
mo na ação e gestão rotárias. É fundamental 
nos Clubes e Inter Clubes trabalharmos mais 
em Equipa, afinarmos o exercício da Lideran-
ça, planearmos com mais critério – um mundo 
em profunda mudança exige mais Planeamen-
to – gerirmos melhor o Tempo. E nunca se es-
queçam que o Rotary Somos Nós, a força do 
Rotary está nas nossas mãos! 
Esta temática das Profissões deve suscitar da 
nossa parte uma reflexão: como ajudar os Jo-

vens na sua formação e integração no mer-
cado de trabalho? Atentemos aos desafios do 
Rotaract e do Interact, como poderemos ajudar 
os nossos jovens a terem mais e melhor futuro 
profissional? A sua formação sócio-emocional 
enquanto rotaractistas e interactistas será só 
por si muito importante e distintiva para valo-
rizar os seus “Soft Skills“ cada vez mais valo-
rizados. Mas podemos ir mais longe – sermos 
mentores desses jovens e colaborar com eles 
na definição do seu futuro profissional, em ar-
ticulação com as Escolas. 
No Distrito 1960 estamos a trabalhar neste 
domínio, com os próprios jovens, queremos 
que mais Rotárias e Rotários se disponibilizem 
para serem mentores de atuais e potenciais Ro-
taractistas e Interactistas. Um investimento va-
lioso para assegurar mais futuro a tantos e tan-
tos jovens, dando também maior visibilidade à 
Imagem Pública de Rotary, junto das suas famí-
lias, amigos, professores! Continuemos com a 
força Rotária assente numa talentosa e ética 
Rede de Profissionais a ajudar a Comunidade 
na Ação de “Servir para Transformar Vidas “. 
Renovados votos de Ano Novo 2022 com 
muita saúde, alegria e excelentes realizações 
no plano pessoal, familiar, profissional e ro-
tário.
 
Saudações Rotárias e um abraço

Paulo Martins
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DR

Fernando Luís  
Nogueira
Distrito 1970

tem a palavra o Governador…

"Deixo-vos com um desejo: façamos tudo ao nosso alcance para que este 
mês não nos esqueçamos de que todo o rotário é um profissional e um 
líder na sua atividade" (Fernando Nogueira)

Caros Companheiros,

No dealbar de um novo ano, impõe-se 

desejar a todos os Rotários  um exce-

lente e profícuo ano de 2022, não só no 

âmbito pessoal mas também no profis-

sional.  Nesse sincero desejo não falta a 

vontade de que ele seja, igualmente, um 

ano repleto de oportunidades de Servir 
para Transformar Vidas.

E porque janeiro é, em Rotary, o mês de-

dicado aos Serviços Profissionais, dei-

xem-me recordar que  também na práti-

ca diária da nossa atividade profissional 

nós estamos a Servir. 

Sendo os nossos clubes compostos por 

um quadro social baseado em classifi-

cações profissionais isso dá-nos a opor-

tunidade não só de projetar os ideais 

éticos rotários no seio dos nossos gru-

pos profissionais mas também, devido à 

diversidade assim criada, de potenciar 

a  nossa ação junto das comunidades 

realizando projetos para os quais contri-

buímos com as nossas qualificações e o 

nosso saber profissional.

Recorrendo a ideias expressas pelo 
nosso fundador, Paul Harris, o Rotary 
seria um movimento de profissionais 
com sólidos princípios éticos e morais, 
independentemente da profissão que 
estes exercessem, valorizando, assim, 
todas as profissões e realçando a dig-
nidade de qualquer ocupação útil. Ora, 
esta nota remete para a ação que os 
clubes anualmente levam a cabo no seio 
das suas comunidades: a de encontrar e 
decidir qual o membro da sociedade, lo-
cal ou não, que entendem homenagear 
atribuindo-lhe o Prémio Rotário de Mé-
rito Profissional. Deixem-me recordar 
que na fundação do nosso movimento, 
naquele dia 23 de fevereiro de 1905, e 
naquela que ficaria conhecida como a 
primeira reunião de um Rotary Clube, 
estiveram homens com profissões dís-
pares: Paul P. Harris, advogado, Gus-
tavus Loehr, engenheiro de minas, Sil-
vester Schiele, distribuidor de carvão e 
Hiram E. Shorey, alfaiate.

Não procuremos um profissional alta-

mente qualificado apenas por isso. Pro-

curemos, isso sim, um profissional ínte-

gro e com provas dadas no que respeita 

à sua responsabilidade perante a comu-

nidade onde está inserido.

E não nos esqueçamos que o Distrito 

1970 tem vindo a desenvolver um pro-

grama de liderança para os jovens, o 

Programa Elevate Leadership, que teve 

a sua segunda edição no passado mês 

de dezembro e no qual se pretende de-

senvolver capacidades de liderança nos 

jovens participantes, considerando, to-

davia, os sólidos valores éticos e morais 

que enformarão futuramente as suas 

vidas pessoais e profissionais.

Deixo-vos com um desejo: façamos tudo 

ao nosso alcance para que neste mês 

não nos esqueçamos de que todo o ro-

tário é um profissional e um líder na sua 

atividade. 

 Um bom início de 2022!

 Um forte abraço.

https://www.rotary.org/pt/history-paul-harris-rotary-founder
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Ação Rotária em Portugal

EDUCAÇÃO

}		Na Fundação Maria do Carmo Fer-
nandes, na Ericeira,  no dia 10 de no-
vembro, o RC Lisboa Internacional 
(1) procedeu à entrega de produtos 
de higiene e limpeza obtidos através 
do "cesto solidário", bem como à en-
trega de 1 800 € de apoio ao Ruben,  
um aluno da Ericeira, estudante de 
Turismo a terminar Mestrado, que o 
Clube apoia há 4 anos. Este jovem é 
voluntário na Fundação, que o apoia 
igualmente no seu percurso académi-
co.

}		Teve lugar, em 19 de novembro, 
a abertura solene do ano letivo 
2021/2022 da Universidade Senior 
do RC  Fafe (2). A Câmara Municipal 
esteve representada pelo Vereador 
da Educação, Dr. Pompeu Martins. A 
sessão ficou marcada pela interven-
ção da senhora professora aposenta-
da, Dr.ª Isabel Pinto Bastos, que abor-
dou o tema “Envelhecimento Ativo” 
que no seu discurso deixou a nota 
de que “nada melhor que pertencer 
a uma Universidade Senior que nos 
proporcionará uma gama de relações 
humanas que nos ajudam a viver com 
maior plenitude”. 

  A sessão foi abrilhantada pela Tuna 
da Universidade Senior de Rotary 
Fafe.

}		Todos os anos, o RC de S. João da 
Madeira reuniu com os seus  bolsei-
ros. O encontro decorreu no dia 19 
de novembro de 2021, na sede do 
clube, durante a sua reunião semanal 
das sextas-feiras.  Esta foi uma opor-
tunidade para bolseiros e rotários se 
conhecerem melhor e para os jovens 
estudantes darem conta da forma 
como estão a decorrer os seus estu-
dos.

}		O RC da Figueira da Foz realizou, 
pelo 26.º ano consecutivo, a cerimó-
nia de assinatura de protocolos com 
empresas, entidades públicas e pri-
vadas do concelho que responderam 
solidariamente ao apelo do clube, 
aceitando patrocinar Bolsas de Estu-
do destinadas a alunos do concelho 
em situação de maior vulnerabilidade 
económica. 

  Este ano, o montante   angariado, no 
total de 9 000€, por patrocínio da Câ-
mara Municipal, de empresas locais 
e da Fundação Rotária Portuguesa, 
permitirá apoiar 12 bolseiros (ensino 
secundário / superior).  Nos últimos 
26 anos, o clube já angariou cerca de 
160 000,00€, contribuindo para que 
cerca de 260 alunos do concelho te-
nham beneficiado deste complemen-
to económico.

}		RC de Estarreja (3), em colaboração 
com os agrupamentos de escolas de 
Estarreja e Pardilhó e com a Bibliote-
ca Municipal, levou a cabo uma cam 
panha de recolha de livros infanto-ju-
venis a que deu o nome de “Crescer a 
Ler / Ler Para Crescer”, entre os dias 
4 e 15. O objetivo desta campanha foi 
recolher a maior quantidade de livros 
para doar às bibliotecas das escolas 
do primeiro ciclo dos dois agrupa-
mentos. Desta ação resultaram 14 
caixas de livros que foram distribuí-
dos pelas escolas do primeiro ciclo 
dos dois agrupamentos do concelho. 

}		Em reconhecimento do mérito e da 
excelência do ensino, alunos do en-
sino regular e profissional, do 9.º, 
12º e licenciatura do ensino público 
e privado do concelho, foram distin-
guidos, no dia 4 de dezembro, com 

1

2

3

os Prémios Rotary, numa iniciativa 
do RC da Feira (4) em parceria com 
a Câmara Municipal, realizada na Bi-
blioteca Municipal de Santa Maria da 
Feira.

4

https://www.facebook.com/RotaryClubedaFeira/?__cft__%5b0%5d=AZUueEttCv0PaFHM7buGZeokvQbP7aTj3QKHPiclN_BpdVhh76NiyEqgv5Uwx_q8CqSM1MOBnJtweAf_jwOtP0Mly2Rg1NFsOS1mnGE5Wd2E16QUcZbNOkvC5BUfI6AEyzzURulJ2XzVQ2N3RhP8kyiC&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/bmsantamariafeira/?__cft__%5b0%5d=AZUueEttCv0PaFHM7buGZeokvQbP7aTj3QKHPiclN_BpdVhh76NiyEqgv5Uwx_q8CqSM1MOBnJtweAf_jwOtP0Mly2Rg1NFsOS1mnGE5Wd2E16QUcZbNOkvC5BUfI6AEyzzURulJ2XzVQ2N3RhP8kyiC&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/bmsantamariafeira/?__cft__%5b0%5d=AZUueEttCv0PaFHM7buGZeokvQbP7aTj3QKHPiclN_BpdVhh76NiyEqgv5Uwx_q8CqSM1MOBnJtweAf_jwOtP0Mly2Rg1NFsOS1mnGE5Wd2E16QUcZbNOkvC5BUfI6AEyzzURulJ2XzVQ2N3RhP8kyiC&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/bmsantamariafeira/?__cft__%5b0%5d=AZUueEttCv0PaFHM7buGZeokvQbP7aTj3QKHPiclN_BpdVhh76NiyEqgv5Uwx_q8CqSM1MOBnJtweAf_jwOtP0Mly2Rg1NFsOS1mnGE5Wd2E16QUcZbNOkvC5BUfI6AEyzzURulJ2XzVQ2N3RhP8kyiC&__tn__=kK-R
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COMPANHEIRISMO

}		Entre os dias 29 e 31 de outubro, de-
correu o passeio cultural a terras mi-
nhotas, organizado pelo RC de Sintra 
(5) e que contou com a participação 
de rotários e famílias dos clubes de 
Cascais-Estoril, Oeiras, Moita, Se-
simbra, Bombarral e Lisboa-Inter-
nacional, para além dos de Sintra. O 
passeio contou com visitas culturais, 
artísticas, etnográficas e gastronómi-
cas do património da região do Minho 
e a receita dele resultante apoiará 
dois projetos locais do Clube. A ami-
zade e o companheirismo foram uma 
constante entre todos os convivas.

}		O RC de Portalegre foi o anfitrião do 
Seminário Distrital de Formação que, 
no dia 13 de novembro, abordou os 
temas da Juventude, Serviços à Co-
munidade e Internacionais, agregan-
do os clubes das regiões de Noroeste, 
Nordeste, Alto Alentejo e Ribatejo do 
Distrito 1960.

}		O RC de Santarém (6) promoveu, no 
dia 14 de Novembro, um alegre con-
vívio de S. Martinho  com o NRDC e 
o com o Rotaract do Clube e no dia 
16 recebeu o Companheiro Sube-
dy GP, funcionário da embaixada do 

Nepal em Lisboa partilhou que, no 
seu país, existem cento e cinco Clu-
bes Rotários, e que o Distrito 3292 
inclui o Butão e pertence à Zona 6. 
Esta ação é enquadrada na iniciativa 
do Clube e do Companheiro José Al-
berto Pereira de  acompanhar o ciclis-
ta Pedro Bento para continuação da 
implementação do projeto “Dreams 
of Kathmandu” que consiste no apoio 
a crianças daquele país.

}		Nos dias 8, 9 e 10 de outubro o RC 
de Lisboa (7) recebeu a visita dos 
Companheiros do Rotary Club Sevi-
lha Cartuja, que contou, na primeira 
noite, com um jantar de fados, sendo 
o  segundo dia dedicado a um passeio 
pelas principais zonas turísticas de 
Lisboa, terminando com um Jantar de 
Gala no  Hotel Tivoli, onde a 19 maio 
2021 foi firmado o Acordo de Gemi-
nação entre os Clubes.

}		O RC de Vila do Conde (8), instalou-
-se na sua nova sede, junto ao Tribu-
nal da cidade, onde passarão a decor-
rer as suas reuniões presenciais. Foi 
um momento de alegria para todos os 
companheiros presentes na inaugu-
ração.

PALESTRAS

}		O Companheiro Carlos Sargedas, 
Presidente do RC de Sesimbra (9), 
participou como orador convidado 
na apresentação do livro de “João Ta-
borda - um fotógrafo humanista”, que 
teve lugar no dia 5 de novembro, na 
Ordem dos Médicos. O homenagea-
do havia sido distinguido pelo Clube 
como profissional do ano 2019, onde 
foi também associado entre 2002 e 
2005.  

}		No âmbito da comemoração do dia 

5

6

7

mundial da alimentação, o RC de 

Amarante recebeu a nutricionista 

Francisca D’Eça Rodrigues em reu-

nião de palestra, subordinada ao tema 

“Os cuidados nutricionais no controlo 

e prevenção de doenças”, promoven-

do a sensibilização para os cuidados a 

ter na saúde individual e coletiva.

}		O RC de Albergaria-a-Velha, reali-

zou no Cineteatro Alba, com inter-

venções da enfermeiraPaula Barnabé 

9

8
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e Dr.ª Catarina Silva, e a presença da 
vereadora Dr.ª Catarina Mendes, uma 
Palestra sobre Maternidade. Foram 
entregues kits de maternidade para 
todas as mães inscritas, com o apoio 
do Grupo DURIT, Farmácia Oliveira e 
CP Dental, e entrega de algumas lem-
branças.

}		O RC da Praia da Rocha (10) reali-
zou no passado dia 9 de novembro a 
sua primeira reunião de jantar, com 
palestra, desde o início da pandemia, 
em março de 2020. O orador foi o Dr. 
Álvaro Amorim Pinto que apresentou 
o tema “Os desafios de uma startup 
tecnológica portuguesa numa econo-
mia global”. Neste evento houve ain-
da oportunidade de formalizar a en-
trada de um novo companheiro para 
o Clube.

}		No dia 30 de novembro o RC de Lis-
boa (11), em conjunto com o Rotary 
Clube de Lisboa-Belém e o Rotary 
Clube de Lisboa-Parque das Nações, 
promoveu uma reunião de  palestra 
subordinada ao tema “Intolerância 
alimentar - o caso da doença celíaca”, 
pela Dr.ª Ana Pimenta, médica hema-
tologista. Contámos também com a 
participação/testemunho do Compa-
nheiro Manuel Garcia do RC de Pal-
mela, que nos contou a experiência da 
sua empresa, Garcia&Filhos, Lda., na 
produção de produtos sem glúten.

}		No dia 24 de novembro, o RC Lisboa-
-Belém (12) convidou a Dr.ª Leonor 
de Freitas para dar uma palestra so-
bre o “Empreendedorismo na Casa 
de Ermelinda Freitas: Uma geração 
de Mulheres”, onde também esteve 
presente a Dr.ª Helena Lencastre, re-
presentante da Junta de Freguesia de 
Belém.

}		No dia 11 de novembro, o RC de Lis-
boa Centro (13) recebeu em reunião 
de palestra a Dr.ª Cláudia Ninhos, 
docente na Universidade Lusófona e 
investigadora no Instituto de História 
Contemporânea (IHC) da Universi-
dade Nova de Lisboa, que dissertou 
sobre o tema da atualidade: Aristides 
Sousa Mendes, o Cônsul do Estado 
Novo que salvou milhares de judeus.

  Aproveitando o momento, o Clube 
distinguiu também o seu sócio ho-
norário, Valdemar Salgado pelos 12 
anos como Presidente da extinta 
Junta de Freguesia de Campo Gran-
de, bem como pelo seu contributo na 
promoção e valorização do Ideal de 
Servir.

11

12

SOLIDARIEDADE

}		Em parceria com a Igreja de S. Miguel 

e o Instituto de Sangue a ADAS Sintra 

o RC de Sintra promoveu mais uma 

campanha de recolha de sangue que 

decorreu no dia 31 outubro e que re-

gistou a presença de mais de 70 vo-

luntários. 

}		O RC de Almada (14), em parceria 

com  o Interact Club de Almada, rea-
lizou uma campanha de recolha de 
fundos para a aquisição de edredons 
para oferecer à Casa de Acolhimento 
D. Nuno Álvares Pereira (Santa Casa 
da Misericórdia de Almada), um bem 
necessário e que as crianças e jovens 
da Casa de Acolhimento designaram 
de “oferta para as noites quentinhas 
de outono/inverno”.

14

10

13
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}		No dia, dia 1 de Dezembro, na Casa 
do Alentejo, o RC Lisboa Internacio-
nal ofereceu um recital de piano a 4 
mãs, incluindo obras de Bach, Chopin, 
Gershwin, Liszt. A sala estava cheia, 
com 170 espectadores, e o produto 
arrecadado com ação foi destinado à 
associação “Cafés Joyeux”, que acaba 
de inaugurar o seu primeiro estabele-
cimento em Lisboa. 

}		No dia 12 de novembro de 2021, o 
RC de Lisboa Belém (15), conjun-
tamente com os RC de Lisboa e  RC 
Lisboa-Parque das Nações visitou o 
Jardim de Infância/Creche “Crescer”, 
onde todos foram recebidos pelo Dr. 
Pedro Gonçalves e pela Dr.ª Amé-
lia Boto, por forma a identificarem 
as necessidades desta instituição e 
entregarem um donativo. Para este 
efeito estiveram presentes as compa-
nheiras Rita Simões e Ana Monteiro e 
o companheiro José Tomaz.

}		O RC de Oliveira de Azeméis rea-
lizou em 13 de novembro o tradi-
cional jantar de São Martinho com a 
participação de 200 pessoas e que 
teve como fim a ajuda à Leonor, uma 
menina de 10 anos que sofre de uma 
doença rara  – síndrome de disostose 
mandibular facial – que a leva a ter 
problemas de deglutição, da fala, da 
audição e do tónus muscular acom-
panhados de encefalopatia epilética e 
autismo.

  De acordo com o lema “Servir para 
transformar vidas“ clube decidiu aju-
dar a Leonor num tratamento inova-
dor e, para tanto, realizou a cerimó-
nia atrás mencionada, angariando 
determinada importância que muito 
ajudará a LEONOR nos tratamentos, 
de modo a poder vir a ter uma melhor 
qualidade de vida.

}		O RC Lisboa Oeste, dentro do apoio 
que, com carácter de regularidade, 
tem vindo a prestar à Maternidade Al-
fredo da Costa, ofereceu uma câmara 
de vídeo (WebCam), que era uma ne-
cessidade sentida pelos Serviços So-
ciais da Maternidade. Esta agradeceu, 
sublinhando a importância da oferta 
para uma melhor qualidade de vida 
das famílias e das crianças que procu-
ram os cuidados de saúde materna e 
obstétrica na Maternidade.

}		O RC Lisboa Internacional prepara 
o Natal para os mais desfavorecidos 
e esquecidos. Nesse sentido, fez a 
sua primeira entrega de produtos 
para a associação AMPMV de Lisboa, 
que cuida de idosos isolados. Com os 
produtos entregues, serão distribuí-
dos igualmente 90 cabazes de Natal 
personalizados. Está, ainda, em cur-
so a recolha de caixinhas de Natal 
(com lápis e livros para colorir, jogos, 
brinquedos e guloseimas) para distri-
buição a uma centena de crianças da 
Trafaria e da Costa da Caparica.

AMBIENTE

}		O RC de Ponte da Barca (17) acaba 
de plantar uma árvore em cada uma 
das 25 freguesias do concelho.

  A ação desenvolveu-se em articula-
ção com as diversas juntas de fregue-
sia, tendo cada das árvores plantadas 
sido apadrinhada por cada um dos 21 
membros do Clube e sócios honorá-
rios.

  Com esta iniciativa, os rotários bar-

quenses pretendem deixar um sinal 

positivo de alerta para as questões 

ambientais, chamando a atenção para 

a urgência do respeito pela Natureza 

e para a importância da preservação 

do planeta e do desafio da sustenta-

bilidade. 

15

17

16

}		No dia 11 de dezembro de 2021, 
o RC Lisboa-Belém (16) entregou 
brinquedos ao Serviço de Pediatria 
do Hospital de S. Francisco Xavier, a 
fim de serem distribuídos pelas crian-
ças que se encontram internadas 
na época do Natal e contribuir para 
criar sorrisos.
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}		No dia 13 de novembro o RC de Lis-
boa (18), em parceria com a Câmara 
Municipal de Cascais - Projeto Oxi-
génio, realizou uma ação de Planta-
ção de Árvores no Parque Natural 
Sintra-Cascais. A ação contou com a 
participação do Rotary Clube de Cas-
cais-Estoril, Rotary Club de Lisboa-
-Olivais, Rotaract Club de Lisboa e 
NRDC do Rotary Club de Lisboa.  Em 
primeiro lugar, foi feita a limpeza do 
terreno, através da eliminação de es-
pécies invasoras (acácias) e, em segui-
da, foram plantadas 60 espécies au-
tóctones, tais como o carvalho-roble 
(Quercus robur), o carvalho-cerquinho 
(Quercus faginea), o sobreiro (Quercus 
suber) e o medronheiro (Arbutus une-
do).

}		No sábado, 27 de Novembro, promo-
vida pelo RC de Tomar Cidade (19), 
decorreu, em Tomar, uma reunião de 
trabalho com a presença dos presi-
dentes das Câmaras de Ansião e de 
Tomar e dos presidentes das juntas 
de freguesia de Tomar, tendo tido 
uma forte participação dos clubes 
rotários parceiros. O objetivo foi a 
promoção do projeto “Abraçar o Rio”, 

que está a ser desenvolvido há cerca 
de um ano e é uma iniciativa do Ro-
tary Club Tomar Cidade, em parceria 
com os Rotary Clubes de Fátima e de 
Ansião (D1970), a que se associaram 
os municípios de Ansião, Ourém e To-
mar e diversas freguesias, contribuin-
do para a proteção, o planeamento e 
o ordenamento dos recursos hídricos 
subterrâneos e à superfície, nomea-
damente, valorizando o rio Nabão. 
Proteger, Planear e Ordenar são as 
palavras chave do projeto, de que re-
sultou agora um plano de execução a 
partir da primavera 2022 e assinatu-
ra em breve de um protocolo de cola-
boração entre todos os participantes.

}		A preservação de espécies engloba 
várias formas de intervenção, todas 
elas importantes e com funções com-
plementares, e, por isso o RC de Dou-
ro e Vouga organizou a 2ª Internatio-
nal Talks sob o tema “Preservação da 
Natureza” no dia 18 de novembro, 
em parceria com o Parque Ornitoló-
gico de Lourosa. Nesta sessão foram 
apresentados dois projetos que con-
tribuem para a preservação de espé-
cies ameaçadas com Andreia Pinto,  

20

18

19

SAÚDE

}		O RC Moita (20), em parceria com 
a Junta de Freguesia da Moita e os 
profissionais de saúde da USF Boa 
Viagem, organizou uma caminhada, 
no dia 19 de novembro, de forma a 
assinalar o Dia Mundial da Diabetes. 
Os participantes percorreram cerca 
de 7 km, entre o Centro de Saúde da 
Moita e a freguesia do Gaio-Rosário. 
Antes e depois da caminhada foram 

avaliadas as glicemias de todos os 

participantes, demonstrando assim 

o impacto muito positivo do exercí-

cio físico no controlo dos valores do 

açúcar no sangue. Esta iniciativa pre-

tendeu alertar para a importância da 

prevenção da diabetes, através de 

medidas tão simples como a realiza-

ção de exercício físico.

curadora de aves no Zoo de Lourosa, 
e Zachary Revere, presidente e fun-
dador do Rotary Club of Koalas Lo-
vers (Austrália). 
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Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 12.030.5 do 

Regimento Interno de RI o Governador do Distrito 1960, Paulo 

Martins, informou que a Comissão de Indicação para eleição do 

Governador do D.1960 para o Ano Rotário 2024-2025, presidida 

pelo Governador 2016-2017, Abílio Lopes, reuniu no dia 12 de no-

vembro e indicou para o exercício do cargo de Governador para o 

referido Ano Rotário 2024-2025, o Companheiro Paulo Taveira de 

Sousa, Sócio Representativo do Rotary Club de Lisboa-Estrela.

Dado ter-se tratado de candidatura única, não houve lugar à aber-

tura do período de apresentação de candidatura de oposição, pelo 

que  foi declarado formalmente o Companheiro Paulo Taveira de 

Sousa como Governador Indicado para o Ano Rotário 2024-2025 

do Distrito 1960, a quem deixamos os votos das maiores felicidades 

para o exercício do cargo.

  Governador   
    Indicado  
    24/25

    Paulo Taveira 
    de Sousa

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€



P O R T U G A L  R O T Á R I O   J A N E I R O  2 0 2 214

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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Terminado o mês de Dezembro que em Rotary é dedicado à 

Prevenção e Tratamento de Doenças, o mês de Janeiro inte-

gra o Movimento Rotário no âmbito dos Serviços Profissio-

nais.

A Educação e a Formação Profissional são dois importantes 

pilares dos Serviços Profissionais.

E se a Educação nos ensina a termos conhecimentos e a um 

dia podermos desempenhar ou melhorar uma profissão a For-

mação Profissional atualiza-nos esses conhecimentos e pre-

para- nos para a vida.

A sociedade encontra-se hoje integrada nos setores conven-

cionais: Agricultura e Pescas, Indústria e Serviços. E dentro 

destes setores encontramos emprego em distintas profissões 

integradas em várias áreas e distintos domínios: ambiente; 

proteção de pessoas e bens; segurança e higiene no trabalho, 

transporte, beleza, turismo, lazer, hotelaria, restauração, tra-

balho social, apoio aos idosos, serviços de ajuda a crianças e 

jovens, saúde, construção civil, engenharia, arquitetura, se-

cretariado, trabalho administrativo, comércio, administração, 

finanças, banca, seguros, entre outras áreas profissionais.

A Formação (presencial e/ ou à distância: síncrona ou assín-

crona) permite a qualquer momento vivermos as inovações 

e as mudanças envolventes nas nossas áreas profissionais de 

intervenção adequando-as às novas exigências do mercado. 

Por outro lado e com a Formação a valorização pessoal e pro-

fissional de cada um torna-se enriquecida se em simultâneo 

complementarmos as n/ profissões com a aprendizagem em 

vertentes auxiliares do desempenho individual, como sejam a 

apreensão de conhecimentos em línguas, marketing e publici-

dade, contabilidade, fiscalidade, gestão, informática, digitali-

zação e sobretudo direito.

O papel da Educação 
e da Formação nos 
Serviços Profissionais

Por Pedro Marques

RC Lisboa Benfica, Logística e eventos rotários da Governadoria 1960,   
Membro Comissão Distrital do Quadro Social D1960

Para além de qualquer Rotário poder obter formação, o mes-
mo pode no limite assegurar formação a potenciais formado-
res e a professores e sobretudo aprender para transmitir in-
formação e formação a quem social e profissionalmente mais 
dela necessita.

Num movimento com quase 120 anos de vida e experiência 
o Rotary traduz assim a vivência e a disponibilidade de poder 
transmitir os seus conhecimentos: “Dar de Si antes de pen-
sar em Si” num verdadeiro espírito de ética e de compreen-
são, facilitando através do verdadeiro código de conduta, e de 
acordo com a classificação Rotária inerente a cada membro a 
possibilidade de ajudar a comunidade local e global carente 
deste tipo de ensinamentos.

Com a Formação, poder-se-á assegurar a transmissão de co-
nhecimentos que possam ajudar a encontrar soluções para 
combater a pobreza e fomentar oportunidades de negócios 
promovendo a diversidade e incentivando a igualdade ao ní-
vel do género.

Só assim, do meu ponto de vista, poderemos trabalhar para 
formar profissionais e transmitir conhecimentos que possam 
enfrentar o ambiente competitivo, de crescente complexida-
de e de mudanças rápidas a que quotidianamente assistimos.

Através da Aprendizagem, fomentando o incremento de par-
cerias entre Clubes Rotários com ligação ao movimento as-
sociativo, às instituições autárquicas (Câmaras e Juntas de 
Freguesia) e sobretudo estabelecendo uma intensa conexão 
com a Comunidade Empresarial é possível favorecer e inte-
grar o Desenvolvimento das populações à escala local e global 
de que se urge fomentar e sobretudo dinamizar através do 
que anteriormente definíamos como uma Avenida e agora se 
denomina como uma Comissão Distrital: a dos Serviços Pro-
fissionais.
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S E R V I Ç O S  P R O F I S S I O N A I S

Neste ano rotário já encontrou na sua profissão/ ativida-
de profissional uma oportunidade de serviço à comunida-
de?

Janeiro, em Rotary, é o mês dedicado aos Serviços Profissio-
nais mês em que os Clubes rotários se ocupam a indicar pro-
fissionais do ano para homenagearem. 

No entanto, não podemos resumir os serviços profissionais a 
um evento efémero e anual, por vezes não inscrito na estraté-
gia do Clube. 

Os serviços profissionais têm de se encontrar alicerçados na 
atuação dos clubes rotários que devem idealizar projetos de 
apoio às comunidades usando o conhecimento profissional 
para o desenvolvimento desses projetos.

Relembramos a definição do nosso fundador Paul Harris Cada 
Rotário é, em si, o elo de ligação entre o idealismo do Rotary e o 
seu negócio ou profissão e a definição do Presidente do Rotary 
International  2018/19 Barry Rassin, que descreve Pode reve-
lar-se complicado definir os Servic ̧os Profissionais, mas, no entan-
to, é fácil descrevê-los: são, muito simplesmente, o ponto no qual 
se cruzam as nossas vidas no Rotary e as nossas respetivas vidas 
como profissionais. Quando colocamos os nossos ideais rotários a 
trabalhar através do exercício da nossa profissão, aí está o serviço 
profissional.

Os serviços profissionais são o elo de ligação a novos projetos 
nas nossas comunidades, a abertura para novas colaborações 
ou reforços de parcerias já existentes.

Daí a importância da diversidade profissional nos Clubes ro-
tários, pois é desta multiplicidade que os projetos se enrique-
cem e desenvolvem. Para existir diversidade importa alargar 
e reter o quadro social dos nossos clubes, bem como, rejuve-
nescer esse quadro social. Tudo isto passa pelo plano estra-

tégico dos clubes assente nos serviços profissionais, como 
forma de robustecimento dos clubes rotários.

O que precisamos para passar à ação em prol da diversida-
de profissional e geracional?  

Temos uma marca consolidada e uma rede nacional e inter-
nacional que permite alcançar públicos e projetos de forma 
global. Temos de atrair a curiosidade dos jovens para estes 
entenderem as possibilidades de serviço à comunidade que 
Rotary proporciona. 

Para esse efeito, importa identificar as necessidades da comu-
nidade em que o clube está inserido. Dever-se-á sair “para o 
terreno” para abrir o clube ao exterior permitindo uma ade-
quada perceção das oportunidades de prestação de serviço 
e efetivar projetos com os recursos disponíveis nos Clubes 
– tempo, talento, parcerias, redes de cada um e rede rotária. 
Posteriormente, é necessário proceder a uma comunicação 
transparente e clara e, por fim, a medição do impacto do pro-
jeto, pois as boas intenções não chegam. 

Não podemos falar de serviços profissionais sem mencionar 
dois princípios orientadores do nosso Movimento:

A Prova Quádrupla 

Do que pensamos, dizemos ou fazemos:

1. É a VERDADE?

2. É JUSTO para todos os interessados?

3. Criará BOA VONTADE e MELHORES AMIZADES?

4. Será BENÉFICO para todos os interessados?

Alexandra Costa Artur
RC Lisboa Estrela

Presidente da Comissão Distrital  
dos Serviços Profissionais (D. 1960)
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E o Código Rotário de Conduta 

Como rotário, comprometo-me a:

1.    Agir com integridade e seguir altos padrões éticos na mi-
nha vida pessoal e profissional.

2.   Ser justo com os outros, e demonstrar respeito a eles e a 
suas profissões.

3.   Usar as minhas aptidõesprofissionais e empresariais para, 
através do Rotary, orientar os jovens, ajudar pessoas com 
necessidades especiais e melhorar a qualidade de vida na 
minha comunidade e no mundo.

4.   Evitar comportamentos que prejudiquem a imagem do 
Rotary ou dos demais rotários. 

5.   Manter um ambiente livre de assédio em reuniões, even-
tos e atividades do Rotary, reportar qualquer suspeita de 
assédio e garantir que as vítimas não sofrem retaliação. 

São dois instrumentos que orientam os rotários em todo o 
mundo e merecem ser considerados na vida dos clubes para 
serem interiorizados por cada Companheiro como uma orien-
tação para a sua vida pessoal e profissional. 

De forma a colocar estes ideais em prática acionando os Ser-
viços Profissionais – essência de Rotary – podem surgir ativi-
dades como: 

•  Falar sobre a sua profissão no clube e aprender so-
bre as profissões dos seus Companheiros (destas 
conversas de aprendizagem podem surgir novos pro-
jetos)

•  Desempenhar a sua profissão com integridade ins-
pirando os outros a agirem eticamente por meio das 
suas ac ̧ões 

•  Ajudar os jovens a alcançarem os seus objetivos pro-
fissionais 

•  Orientar e incentivar outras pessoas a desenvolve-
rem-se  profissionalmente (porque não, ser mentor 
de jovens ajudando-os, com a sua experiência profis-
sional e de vida, nas suas opções profissionais?).

A nível distrital os clubes podem contar com a Comissão dos 
Serviços Profissionais que com o seu papel de facilitador e 
agregador tenta colher informação a nível distrital, apoiar os 
clubes no desenvolvimento de projetos e trabalhar em prol 
das metas do distrito.

Para esse efeito temos como objetivos no presente ano rotá-
rio quatro eixos de ação:

•   Conhecer melhor o distrito para uma ação mais efi-
caz

•   Atrair juventude para Rotary

•   Estreitar as relações entre Companheiros (multige-
racional)

•  Alargar a área de influência e a imagem pública

Através das seguintes Ações:

•   Mapeamento do distrito em termos de caracteriza-
ção das profissões/áreas profissionais – inquérito 
que está a decorrer e para o qual pedimos a colabo-
ração de todos os Companheiros

•   Trabalho conjunto com o ROTARACT

•   Projeto piloto Mentoria profissional - Rotary/Rota-
ract

•   Seminário dos Serviços Profissionais que vai ter lu-
gar no dia 22 de Janeiro de 2022 subordinado ao 
tema “Talento - como recrutar, gerir e reter”.

Coloque na sua agenda!

Alexandra Costa Artur
RC Lisboa Estrela

Presidente da Comissão Distrital  
dos Serviços Profissionais (D. 1960)

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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No passado dia 27 de novembro realizou-se no Porto mais um 
encontro de coordenação da Zona 20C de Rotary Internatio-
nal (Portugal e Espanha). Foram abordados temas relaciona-
dos com o Plano Estratégico e o Quadro Social, envolvendo os 
cinco Distritos com a participação dos atuais governadores, 
governadores eleitos e indicados e presidentes das Comis-
sões Distritais do Quadro Social. Tendo a organização estado 
a cargo do Distrito 1970, o governador Fernando Nogueira 
desempenhou as funções de anfitrião. O governador Paulo 
Martins, do Distrito 1960, por realizar-se um seminário de 
formação no mesmo dia em Lisboa, fez-se representar pelo 
governador eleito Vítor Cordeiro.

A preparação e a dinamização do encontro, estiveram a cargo 

Encontro de Coordenação 
Rotária Ibérica
GE D1960 Vítor Cordeiro

GE D1970 José Alberto Oliveira 

dos coordenadores da Zona 20C, companheiros e ex-gover-

nadores Miguel Taús, Sergio Aragón e Sérgio Almeida, con-

tando-se com a participação dos companheiros ex-governa-

dores José Ramón Ruiz e Luís Miguel Duarte, bem como com 

a orientação da diretora de Rotary International, companheira 

Nicki Scott e do companheiro Per Hoyen, administrador da 

The Rotary Foundation.

Planos estratégicos distritais e convergência na-
cional e ibérica

A coordenação da Zona 20C tem vindo a estimular para que 

cada distrito venha a ter o seu próprio plano estratégico, ten-
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do sido apresentada uma análise SWOT por distrito, defini-

da no último encontro ibérico, realizado no passado mês de 

setembro, em Barcelona, onde foi discutida a necessidade de 

dispormos de estratégias nacionais e ibéricas.

Este trabalho prosseguiu neste encontro do Porto, tendo a 

coordenação solicitado previamente a cada distrito que esta-

belecesse uma meta e desenvolvesse um plano de ação para 

cada uma das 4 prioridades e objetivos do Plano Estratégico 

de Rotary.

Após as apresentações de cada um dos distritos, foram reali-

zadas sessões separadas por países, tendo os Distritos 1960 

e 1970 identificado as metas para Portugal, assim como os 

Distritos 2201, 2202 e 2203 para Espanha. No final destas 

sessões, agruparam-se as metas identificadas como mais prio-

ritárias e foram estabelecidas as comuns para 
um trabalho conjunto de continuidade nos cinco 
distritos da Península Ibérica. Realça-se aqui a 
necessidade de os clubes disporem do seu pró-
prio plano estratégico, com metas convergentes 
com o respetivo distrito para criar melhores con-
dições para o seu cumprimento.

Estratégias e ações para o Quadro So-
cial

O Coordenador PDG Miguel Taús, apresentou 
as tabelas comparativas com os elementos esta-
tísticos relativos ao Quadro Social por distrito, 
realçando as situações que requerem mais aten-
ção e acompanhamento. De seguida os distritos 
referiram as diferentes abordagens realizadas 
na vertente do Quadro Social em função dos ob-

jetivos que se propõem atingir. Foram focadas as situações 
que merecem as preocupações dos governadores, nas quais 
as comissões distritais do Quadro Social estão a concentrar 
mais esforços, com destaque para o crescimento: campanha 
Each One Bring One (cada um traz um), retenção, rejuvenes-
cimento e paridade de género, para as quais estão a ser reali-
zadas ações concretas. Foram igualmente referidas as metas 
e o respetivo grau de realização e as medidas implementadas 
para corrigir alguns desvios.

No final, a Coordenação considerou que foram atingidos os 
objetivos, havendo ainda lugar para o companheiro Sérgio 
Almeida, Coordenador da Imagem Pública para a Península 
Ibérica, realizar uma estimulante apresentação sobre esta 
temática, tendo o governador do distrito anfitrião, Fernando 
Nogueira, encerrado o encontro.
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Gala do Delegado
Por Roberto Carvalho

PGD 1960

Vice Presidente da APR

Caros Companheiros, 

Após um interregno de dois anos, foi novamente possível rea-
lizar o importante e distinto evento interdistrital de home-
nagem ao Delegado do Ano da nossa Revista, apoiado pelos 
Governadores dos dois Distritos e com a presença do Gover-
nador do Distrito 1960, Paulo Martins, de três PGD do Distri-
to 1960 (José Carlos Estorninho, Fernando Martins e Rober-
to Carvalho), do Governador Eleito do Distrito 1960 (Vitor 
Cordeiro) e do Governador nomeado do Distrito 1960 para o 
ano 2024/2025 (Paulo Taveira de Sousa) e de Companheiros 
de ambos os Distritos.

A Gala de homenagem ao profissional do ano enaltece o papel 
de alguém que é o elo preferencial de ligação entre a Revista e 
o Clube, devendo ser proactivo, assíduo no envio de informa-
ção, assertivo na comunicação e objetivo nas imagens, respei-
tando sempre as regras de comunicação de RI.  

Com referência ao ano de 2020, a escolha proposta e unani-
mente aceite foi pelo Companheiro Guirec Malfait, do Rotary 
Club Lisboa Internacional.

O evento teve lugar no dia 4 de dezembro de 2021, no Museu 
Nacional do Vinho em Alcobaça, que é detentor do maior e 
mais rico espólio vinícola e vitivinícola a nível nacional, com 
mais de 10 mil peças. O clube anfitrião foi o Rotary Clube de 
Alcobaça, presidido pelo Companheiro Carlos Bonifácio e re-
presentado no evento pelo Companheiro Atalivio Bernardes, 
que muito bem receberam toda a comitiva.

O evento teve o seu início com uma visita ao museu, acom-
panhada por um  guia local, graças ao apoio da autarquia de 
Alcobaça, e usufruída por todos, que aproveitaram a oportu-
nidade para aprofundarem o seu conhecimento sobre o mun-
do do vinho.
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Gala do Delegado
Por Roberto Carvalho

PGD 1960

Vice Presidente da APR

Seguiu-se o almoço festivo com a habitual cerimónia de sau-
dação às  bandeiras, pelo Presidente da Associaçao Portugal 
Rotário,  PGD João Barbosa,  o Governador do Distrito 1960, 
Paulo Martins, e pelo Past Presidente do Rotary Clube de Al-
cobaça,  Atalívio Bernardes.

Esta homenagem é, também, um momento de união, compa-
nheirismo e divertimento interdistrital, pelo que o almoço foi 
abrilhantado por dois momentos musicais, começando pela  
atuação de Filipe de Moura, tenor que cantou três temas em 
línguas diferentes, Espanhol, Italiano e Francês, e um segun-
do momento protagonizado pelo autor, cantor, intérprete e 
escritor Manuel Gaspar, interpretando três temas (sendo um 
original) em Português e Francês, língua muito representada 
no evento, já que contou com uma grande participação dos 
Companheiros e família do RC Lisboa Internacional. 

O momento formal da cerimónia, iniciou-se com o Compa-

nheiro Miguel Rijo, Editor da Revista,  que apresentou a Re-
vista e a forma como a mesma é mensalmente montada, aler-
tando para a necessiade do cumprimento dos prazos de envio 
de notícias para que possam ser publicadas no mês respetivo. 
No seguimento partilhou com os presentes uma declaração 
da Companheira Cláudia Oliveira, anterior Editora que, não 
podendo estar presente, deixou uma mensagem de parabéns 
e cumprimentos. 

Seguindo-se ao Companheiro Atalívio Bernardes, represen-
tando o clube anfitrião, foi o momento do Presidente da Mesa 
da Assembleia da Associaçao Portugal Rotário,  PGD José 
Carlos Estorninho e do Governador Paulo Martins que real-
çaram a importância da comunicação em Rotary e da Revista, 
enquanto veículo de informação e formação rotária.

Finalmente, o Companheiro João Barbosa, Presidente da As-
sociação Portugal Rotário, agradeceu a preciosa colaboração 
do RC de Alcobaça e distiguiram o Companheiro Guirec com 
o reconhecimento do seu mérito enquanto Delegado à Revis-
ta, invocando os argumentos apresentados pelo Companhei-
ro Artur Lopes Cardoso na sua proposta de homenagem a 
este Delegado.  

O Companheiro Guirec e a Presidente do RC Lisboa Interna-
cional, Veronique Ortoli, agradeceram a distinção e deixaram 
a promessa de fazer mais e melhor, desafiando outros clubes 
a fazer o mesmo a e apresentarem propostas diferenciadoras.

Uma sala cheia num evento motivador, dinâmico e de verda-
deira amizade e companheirismo rotário.

Este ano coube ao Distrito 1960 organizar a Gala. Para o ano 
será o Distrito 1970. 

Até para o ano!
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É com gratidão que posso fazer parte de um Movimento cujo objetivo primordial 
é desenvolver projetos que possam ajudar a comunidade.

por Rui Filipe Gil

ISRAEL PARÓDIA 

(PR) Durante a tua vida alguma vez ouviste falar de Ro-
tary?
(IP) Nunca tinha ouvido falar de Rotary. Começei a pesquisar 
e fiquei impressionado com a quantidade de clubes que exis-
tem no mundo inteiro, tal como o número de pessoas envolvi-
das na missão de contribuir na participação de projetos para 
melhorar a sua comunidade, que é precisamente um dos obje-
tivos que me move.

(PR) Conheces algum exemplo de um projeto Rotário que 
tenha impactado a tua vida ou de alguém próximo?
(IP) Uma amiga minha do curso de Medicina foi bolseira de 
Rotary durante o secundário, o que a ajudou na continuação 
do seu percurso escolar, permitindo que o seu sonho de in-
gressar em Medicina fosse cumprido.

(PR) Como te sentes em ter a oportunidade de te juntar à 
família rotária e quais são as tuas ambições de futuro?
(IP)  É com gratidão que posso fazer parte de um Movimento 
cujo objetivo primordial é desenvolver projetos que, possam 

Israel Paródia, de 21 anos estudante do terceiro ano do curso de medicina na NOVA 
Medical School (Faculdade de Ciências Médicas) em Lisboa, é membro em formação 
do Rotaract Club de Parede-Carcavelos. Nascido na Batalha mostrou desde cedo 
uma grande aptidão pelos estudos que lhe valeriam várias bolsas de mérito escolar. 
Aos quatro anos iniciou o percurso para concretizar o sonho de vir a ser médico, isto 
por considerar que é uma das profissões mais nobres da sociedade. Pertencente à 
comunidade cigana, com a qual se identifica orgulhosamente e tem percorrido um 
percurso exemplar na luta contra o preconceito da sociedade, tem demonstrado que 
existem elos comuns entre culturas, como por exemplo o respeito aos mais velhos 
e a valorização da família. Bolseiro da Fundação Caloust Gulbenkian aspira a ser 
médico e com a sua experiência de vida como profissional promete fazer a diferença 
na comunidade.

ajudar a comunidade. Outra das grandes vantagens é que, 

existindo outros clubes nacionais e internacionais, permite 

que os projetos tenham uma dimensão muito superior e pos-

sam influenciar muito mais pessoas, o que é muito estimulan-

te.

(PR) Como achas que o Rotary deveria agir junto das co-
munidades em especial da cigana?
(IP) Eu acho que o Rotary deve ter como objetivo principal o 

desenvolvimento da comunidade no geral, sendo as comuni-

dades ciganas integrantes da mesma. As comunidades ciga-

nas são muito heterogéneas, pelo que a intervenção deve ser 

direcionada às comunidades que vivem em bairros sociais o 

que contribui para a segregação que existe. Eu próprio já tra-

balhei como mediador e dinamizador de atividades na Fala-

gueira, Amadora. Tenho tido a felicidade de não ter crescido 

num bairro social, consigo ver a realidade precária que existe 

nestas comunidades, nomeadamente ao nível da educação 

dos mais jovens. Portanto o foco principal para mudar esta 
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O “Elevate Leader-

ship - Young Leaders 

Development Pro-

gram” é uma iniciati-

va sem fins lucrativos 

que integra a Acade-

mia Paul Harris, um 

projeto do Rotary 

Distrito 1970, dina-

mizado em parceria 

com o Rotaract Dis-

trito 1970, que conta 

com o apoio da Fun-

dação AEP, da Universidade Católica Portuguesa (UCP) e da 

Plataforma de Apoio aos Refugiados - JRS Portugal.

O sucesso da primeira edição do projeto, que pretende ser 

um verdadeiro elevador de líderes, já fazia prever a sua conti-

nuidade. Este programa, que alia a liderança ao conhecimen-

to, permite aos jovens o desenvolvimento de competências 

transversais de liderança, tendo por base a ética e os valo-

res rotários, habilitando assim os participantes para melhor 

enfrentarem o mercado de trabalho e os desafios do mundo 

atual.

A segunda edição arrancou a 4 de dezembro com um evento 

que reuniu os participantes da última edição e os jovens que 

se desafiaram, este ano, a integrar a história da Academia Paul 

Harris, numa emocionante partilha de experiências e expec-

tativas.

Este evento contou ainda com a participação de: o Gover-

nador do Rotary Distrito 1970, Fernando Luís Nogueira; da 

Representante do Rotaract Distrito 1970, Bárbara Vitorino; 

da Presidente da Universidade Católica Portuguesa – Centro 

Regional do Porto, Isabel Braga da Cruz; do Presidente da 

Fundação AEP, Luís Miguel Ribeiro; do Diretor da Fundação 

Manuel António da Mota, Rui Pedroto; e pela Plataforma de 

Apoio aos Refugiados – JRS Portugal, Paula Teixeira. 

A Escola de Líderes, que é este programa divide-se em três 

módulos – Self Leadership, Leader Skills e Leader Manage-

ment Tools – que, a lecionar entre janeiro e março, versam 

sobre as temáticas do autoconhecimento, do relacionamento 

interpessoal, da gestão de conflitos e do empreendedorismo 

e prepara os jovens para liderar a mudança no mundo.

ISRAEL PARÓDIA 

realidade, para além de mudar este contexto segregador que 
já existe à partida, através da distribuição das pessoas na ma-
lha urbana, é a aposta na educação dos mais jovens.

(PR) Numa entrevista anterior para a Fundação Calouste 
Gulbenkian partilhaste que “A educação é a principal fer-
ramenta para a integração da comunidade cigana”, gostava 
que desenvolvesses um pouco este ponto sendo que uma 
das bandeiras de Rotary é o apoio à educação.
(IP) A educação é a arma mais poderosa que podemos usar para 
mudar o mundo. (Nelson Mandela). Mandela tinha razão quan-
do utilizou esta poderosa afirmação. A educação influencia-
-nos em diversos aspetos, mas queria realçar dois. O primeiro 
é que a educação nos abre os olhos para o mundo em que vive-
mos. Permite-nos pensar por nós, combatendo a ignorância. 
Aquele que é ignorante dificilmente muda de opinião, pois não 
consegue avaliar o mundo que o rodeia, que está em perma-
nente mudança. Esta virtude de podermos mudar de opinião 
ou estratégia consoante as vicissitudes que se nos deparam é 
que nos permite evoluir enquanto seres humanos e socieda-
de, e está mais facilmente ao alcance daqueles que puderam 
estudar e que aprenderam a pensar autonomamente.
Em segundo lugar, a educação dá-nos acesso futuro a um 
emprego estável, que tem como consequência estabilidade 
financeira, que nos permite ter alojamento digno e sair de um 
contexto de pobreza e precariedade. A educação permite-nos 
também chegar a cargos públicos e privados com influência, 
permitindo uma maior representatividade na sociedade, para 
que tenhamos voz.
Por todos estes motivos e mais alguns, a educação é a ferra-
menta transformadora da sociedade.

(PR) Falando de integração, o que pensas que está ao al-
cance do Rotary para estar mais presente e atuar mais pró-
ximo das suas comunidades e fazer a diferença na vida das 
pessoas?
(IP) A integração de todos os atores sociais deve ser trabalha-
da todos os dias por todos nós, para que possamos ter todos 
as mesmas oportunidades desde o início. Hoje em dia infeliz-
mente ainda se fala em equidade, que se traduz em dar um 
degrau àqueles que estão num patamar mais abaixo, para que 
todos possam partir do mesmo nível. A equidade tem implíci-
ta ainda a desigualdade, sendo o objetivo a longo prazo que a 
equidade seja transformada em igualdade, partindo todos do 
mesmo patamar. 
O Rotary deve ter um papel na equidade, dando vários grãos 
de cimento àqueles que estão em condições desfavoráveis, 
para que, de grão a grão, avancem na construção se suba mais 
um degrau. Esses grãos de cimento podem-se traduzir em ali-
mentação, em materiais escolares ou em estruturas escolares 
melhoradas. Simples gestos como dizer: “Tu consegues por-
que eu também consegui” a uma criança que já acha que não 
consegue, porque não é capaz, podem mudar uma vida.

Segunda edição do Elevate 
Leadership arrancou em 
Dezembro
Por Sara Andrade
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No passado dia 11 de dezembro realizou-se na Quinta dos 
Lombos em Carcavelos o encontro Distrital de Natal do Ro-
taract 1960. Desenvolveu-se uma atividade que promoveu o 
companheirismo à mistura de uma competição saudável pela 
via do desporto, neste caso um torneio de Padel com a causa 
solidária de comprar novas próteses de carbono que permi-
tem ao Nuno movimentar-se sem o auxílio da cadeira de ro-
das. 

O Nuno é um jovem de 24 anos, nosso companheiro do Rota-
ract Club de Algés, portador de uma deficiência do foro neuro-

Novas
Gerações

Vamos ajudar o Nuno! - 
encontro de Natal de Rotaract 
Distrito 1960

por Rui Filipe Gil

muscular sem diagnóstico. Apesar de todas as adversidades, 
adota uma postura positiva na vida inspirando e desafiando-
-nos todos os dias a fazer e ser melhores. Na sua perspetiva os 
problemas são transformados em meros desafios que podem 
ser resolvidos e superados com a força de vontade e dedica-
ção. O próprio Nuno pegou numa raquete e mostrou às equi-
pas uma lição de Padel, e com as suas esquerdas fortíssimas as 
equipas adversárias só ganharam juízo!

Numa tarde de sábado pelo Nuno juntaram-se mais de 30 
pessoas num torneio que contou com amigos, companheiros 
e elementos da comunidade que se identificaram com a causa. 
Em pouco mais de uma semana foi alcançado o objetivo esta-
belecido de 1 200€ para pagar as novas próteses. Para além 
do lucro do torneio foram dezenas as ajudas monetárias que 
permitiram adquirir este equipamento contando igualmente 
com a solidariedade da Quinta dos Lombos Padel que tornou 
este evento possível.
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O parceiro da solidariedade 
e das noites quentinhas – 
Interact Club de Almada

Liliana Silva (Diretora Técnica da Santa Casa da Misericórdia 
de Almada)

Ser solidário é conseguir, com pequenos gestos, transformar 
e fazer a diferença na vida de quem precisa. É perceber que 
a alegria de dar poderá ser superior à de receber. É um dos 
sentimentos mais nobres da humanidade.

O Interact Club Almada ofereceu 22 edredons à Casa de 
Acolhimento da Santa Casa da Misericórdia de Almada, ad-
quiridos para o efeito de aquecer as noites e os sonhos das 
crianças e jovens. A alegria foi visível nos rostos das crianças 
e jovens, porque nada traz maior alegria do que o bem-estar e 
calor que nos aquece nas noites mais frias e difíceis.

Gestão de Turnos e 
Participação na campanha 
do Banco Alimentar  Contra 
a Fome - Rotaract Club de 
Parede-Carcavelos

 Por: Duarte do Carmo

Não existe outra palavra que descreva tão bem o sentimento 
de gratidão do nosso clube, Obrigado!
Foram 2 795 kg de bens alimentares essenciais angariados na 
campanha de 27 e 28 de Novembro de recolha do Banco Ali-

mentar contra a Fome, que ocorreu no Conti-
nente Bom Dia da Parede, num fim de sem-
ana de Dezembro. Estes géneros têm como 
destino algumas das 450 mil pessoas com ca-
rências alimentares comprovadas, sob a for-
ma de cabazes ou refeições confecionadas.
Um muito obrigado a todos os voluntários 
que aceitaram embarcar connosco nesta 
aventura, bem como a todos os portugueses 
(e não só) que demonstraram, mais uma vez, 
ter bem presente o espírito de entreajuda e 
generosidade, mesmo nas alturas mais com-
plicadas!
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O nosso novo vídeo de 30 segundos mostra o que os Rotary 
Clubes estão a fazer para mostrar a diferença às suas 
comunidades e ao redor do mundo.

DDeeiixxee  oo  mmuunnddoo  ssaabbeerr

Nós somos 
rotários

Visite rotary.org/brandcenter para fazer 
o download e compartilhe hoje o vídeo 
mais recente do Rotary.
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O valor das parcerias

The Rotary Foundation
Mensagem do chair 

      John Germ

Ilustração de Viktor Miller Gausa

Todos nós viemos para Rotary porque 
queríamos juntar-nos a outros no servi-
ço e fazer a diferença. Da mesma forma, 
quando o Rotary se junta a organizações 
semelhantes para trabalhar em prol dos 
nossos objetivos comuns, não há nada 
que não possamos realizar. As parcerias 
amplificam o nosso impacto. 

Liderar através de parcerias não é nada 
de novo para o Rotary: Ajudámos a lide-
rar a formação da Iniciativa Global de 
Erradicação da Poliomielite. Mais tarde, 
quando a Fundação Bill & Melinda Ga-
tes aderiu à causa, ganhámos um parcei-
ro técnico e de angariação de fundos a 
longo prazo na luta contra a poliomielite. 
Através da nossa parceria e do acordo 
de angariação de fundos 2-para-1 com 
a Fundação Gates, o Rotary gera anual-
mente 150 milhões de dólares para pôr 
fim à poliomielite. Orgulhamo-nos de fa-
zer parte do esforço para pôr fim a esta 
doença.

Muitas pessoas podem não saber que o 
nosso trabalho com a Fundação Gates e 
os nossos outros parceiros não termi-

na com a poliomielite, mas inclui outros 
esforços na prevenção das doenças. A  
Rotary Foundation juntou-se à Fundação 
Gates e à World Vision U.S. para co-finan-
ciar um programa liderado por membros 
do Rotary para ajudar a eliminar a malá-
ria na Zâmbia. Com base na parceria do 
passado e na colaboração futura em tor-
no deste esforço, cada co-fundador con-
tribui com 2 milhões de dólares para os 
“Parceiros para um programa da Zâmbia 
sem paludismo”, o primeiro beneficiário 
dos Programas de Subsídios à Escala da 
Fundação Rotária.  

Este nível de impacto também pode ser 
visto em parcerias nas nossas outras 
áreas de enfoque. O Rotary colabo-
ra com a Agência dos Estados Unidos 
para o Desenvolvimento Internacional 
(USAID) em iniciativas importantes à es-
cala nacional. A parceria Rotary-USAID 
WASH ajudou comunidades e governos 
em países como o Uganda e o Gana a 
fornecer água segura, saneamento e hi-
giene, com impacto em centenas de mi-
lhares de vidas. Estamos também a unir-

-nos à USAID para ajudar a combater a 

COVID-19 e o seu impacto financeiro 

e social a longo prazo em Itália. Entre-

tanto, o programa Hearts of Europe, que 

é financiado pela USAID e pelo Rotary, 

ajuda as comunidades da Europa Orien-

tal através de subsídios globais. 

A demonstração do nosso valor como 

parceiro de confiança estimula frequen-

temente múltiplos projetos mútuos. 

Através da iniciativa Power of Nutrition, 

estamos a estabelecer parcerias com o 

nosso parceiro na erradicação da polio-

mielite, a UNICEF e a Fundação Eleanor 

Crook para combater a subnutrição du-

rante a primeira infância. 

A Rotary Foundation é demasiado gran-

de para a mantermos apenas para nós. 

Vamos certificar-nos de deixar a luz da 

Fundação brilhar. Ao fazê-lo, vamos en-

contrar novos parceiros, ganhar novos 

apoiantes e aumentar o bem que todos 

fazemos no mundo.

O nosso novo vídeo de 30 segundos mostra o que os Rotary 
Clubes estão a fazer para mostrar a diferença às suas 
comunidades e ao redor do mundo.

DDeeiixxee  oo  mmuunnddoo  ssaabbeerr

Nós somos 
rotários

Visite rotary.org/brandcenter para fazer 
o download e compartilhe hoje o vídeo 
mais recente do Rotary.
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Estados Unidos da América

Em Setembro, o Rotary Club de Novato, 
Califórnia, celebrou a abertura de um cen-
tro comunitário, o culminar de um esforço 
que começou em 2007 com a doação de 
5 milhões de dólares do companheiro de 
longa data Bill Jonas. O clube trabalhou 
com a Faculdade de Marin para construir 
um complexo de 15.600 metros quadra-
dos no campus da Universidade de Indian 
Valley. O Centro abriga um espaço para 

eventos com capacidade para centenas 
de convidados, uma cozinha, e um palco 
equipado com o mais recente equipamen-
to audiovisual. O clube, cuja contribuição 
cobriu cerca de um terço do custo total 
do projecto, teve acesso ao arrendamen-
to por 75 anos, bem como os direitos de 
utilização do nome dos seus benfeitores, o 
falecido Bill e Adele Jonas, e realiza agora 
as suas reuniões no Centro. “Foi um desa-

fio a longo prazo, mas não desistimos”, diz 
Sonia Seeman, uma das co-presidente da 
comissão de planeamento de projectos. 

ANTÍGUA 
E BARBADOS

REINO UNIDO

por Brad Webber

Pessoas de Ação pelo Mundo

116
Escolas existentes no sistema de Universidades Comunitárias da Califórnia

TAILÂNDIA

EGIPTO

ESTADOS UNIDOS
 DA AMÉRICA

1m3

Precipitação média anual em Antígua e Barbados

Antígua e Barbados

O clima ameno das Ilhas Leeward até 
pode agradar os veraneantes à procura de 
sol, mas para os residentes, a seca severa 
dos últimos anos levou ao racionamento 
e a uma dependência de água dessalini-
zada. Para aproveitar ao máximo a água 
disponível, o Rotaract Club de Antígua 
embarcou num projecto de instalação de 
12 tanques de recolha de água numa as-
sociação para pessoas com deficiência. “À 

luz da pandemia COVID-19 em curso, isto 
irá encorajar a lavagem das mãos e uma 
higiene adequada”, diz a ex-presidente 
do clube Ti-Anna Harris, um esforço, que 
custou cerca de $1,850. O clube, que tem 
34 membros, leva a cabo um plano anual 
repleto de projectos. Em Setembro, os 
membros recolheram lixo numa praia local 
como parte das limpezas de Save Our Sho-
res que foram realizadas em conjunto com 

os Rotaract Clubes de 
Mémorial des Gonaï-
ves, Haiti, e Freetown 
Sunset, Serra Leoa. 
Outros dos projetos 
dos clubes incluem 
testes HIV gratuitos, 
formação profissional e vocacional, uma 
festa de Natal, e um concurso de soletrar 
“Spelling Bee”.
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60-70%  
Dos peneireiros morrem no seu primeiro ano

Tailândia

Desde o início da pandemia da COVID-19, 
o Rotary Club de Eastern Seaboard tem 
desempenhado um papel fundamental em 
mais de 30 unidades alimentares. Rodney 
Charman, ex-presidente, diz que o clube é 
um jogador de “go-to player” em Pattaya, 
uma comunidade à beira-mar que foi es-
pecialmente atingida por confinamentos. 
“Sem turismo”, diz Charman, “os motoris-
tas de táxi, os trabalhadores da hotelaria e 
o pessoal da restauração estão todos de-

sempregados, e alguns vivem nas ruas ou 
em abrigos”. O clube coopera com um ban-
co alimentar local e organizações de ser-
viços sociais e trabalha com a polícia para 
distribuir os artigos necessários. Para se 
prepararem para grande distribuição que 
farão em Agosto, cinco membros do clube 
passaram três dias a comprar, transportar 
e embalar artigos de mercearia em 400 
kits compostos por uma refeição cozida 
de frango e arroz, e sacos contendo arti-

gos como arroz, ovos, água, latas de pei-
xe, óleo de 
c o z i n h a , 
e másca-
ras faciais. 
A equipa 
r e t o m o u 
o esforço 
nos meses 
seguintes.

Reino Unido

Numa iniciativa apoiada pelo Rotary, 
foram distribuídas milhares de tendas 
abrigo que ajudam a fornecer protecção 
contra os elementos climáticos a pessoas 
desalojadas no Reino Unido . As tendas 
ultra leves, com capacidade para 1 pes-
soa, que custam cerca de 35 € cada, des-
tinam-se a ser uma solução a curto prazo 
para pessoas vulneráveis ao tempo frio e 
húmido. “A primeira vez que mostrámos o 
Sleep Pod a alguém fora do nosso pequeno 
círculo foi aos rotários”, diz Justin Deve-
reux, que foi co-fundador da instituição 
de caridade Sleep Pod com dois amigos. O 

Rotary Club de Erdington e outros clubes 

do Distrito 1060 fornecem apoio finan-

ceiro, e centenas de rotários e outros vo-

luntários juntaram-se durante a pandemia 

para reunir os Sleep Pods em suas casas 

com o fim de aumentar o stock disponível. 

“Enquanto houver pessoas a sucumbir nas 

nossas ruas e nos nossos campos devido 

a hipotermia e exposição ao frio, a Sleep 

Pod fará tudo o que estiver ao seu alcance 

para apoiar as pessoas enquanto dormem 

debaixo das estrelas”, diz Devereux, “seja 

qual for a razão por que se encontrem lá”.

Egipto

Em 2019, intrigada por um par de penei-
reiros (ave falcoeira) que nidificavam do 
outro lado da varanda do seu apartamen-
to, Georgina Cole começou a documentar 
os seus avistamentos na base de dados on-
line do eBird. “Percebi que tinha de apren-
der mais sobre todas as aves à minha vol-
ta”, afirma Cole, membro do Rotary Club 
de Red Sea-El Gouna, que está localizado 
numa comunidade de estâncias turísticas 
no Golfo de Suez, numa região que é um 

ponto de paragem para mais de um mi-
lhão de aves que migram entre a Europa e 
África. Quando uma escola local lhe pediu 
para falar com os seus alunos, Cole criou 
cartões de identificação de pássaros em 
inglês e árabe. Encorajada pelo seu traba-
lho, que é apoiado pelo seu clube, a cidade 
construiu uma cabana de observação com 
vista para uma zona húmida. O projecto 
expandiu-se para educar os hoteleiros lo-
cais sobre as aves que podem ser avista-

das em várias 
alturas do ano. 
“A região do 
Mar Vermelho 
prospera no 
turismo atra-
vés da vida 
marinha, com 
mergulho e 
snorkeling”, diz 
Cole. “Porque não também as aves?”

8,2%  
Da população tailandesa é malnutrida
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Convenção de 2022

Quando vier a Houston para a Convenção Internacional do 
Rotary 2022 de 4 a 8 de junho, poderá querer trazer uma 
mala extra. A cidade é famosa pelas suas compras - e tem algo 
para todos, desde lojas de moda de luxo a encantadoras ge-
mas locais. 

Na Galleria em Uptown Houston, encontrará centenas de lojas 
espalhadas por uns espantosos 2,4 milhões de metros qua-
drados. É o maior centro comercial de Houston e está entre 
os maiores do país. Tanto turistas como habitantes locais vi-
sitam lojas como a Neiman Marcus, Nordstrom, Chanel, Gap, 
H&M, e Saks Fifth Avenue. 

O River Oaks Shopping Center é um dos centros comerciais 
mais antigos e com mais estilo de Houston. Datado de 1937, 

é conhecido pelos seus edifícios Art Deco, o seu conceito de 
espaço ao ar livre, o seu galardoado cinema e a sua mistura 
de vintage e estética contemporânea - para não mencionar as 
suas mais de 70 lojas e restaurantes, tudo isto somado a uma 
experiência impressionantemente notável. 

O moderno Uptown Park de Houston é o lar de algumas dú-
zias de lojas charmosas, modernas e de origem caseira. Com 
ofertas únicas que incluem uma loja de charutos, um café cuja 
decoração evoca a exploração do espaço e uma joalharia com 
artesãos locais e internacionais, este centro comercial é um 
destino favorito para muitos Houstonianos. E quando as com-
pras terminam e tudo o que se quer fazer é comer, há também 
uma boa variedade de restaurantes, desde a autêntica cozi-
nha franco-mediterrânica até ao sushi e à comida de rua mexi-
cana. - Miyoki Walker

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

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

Relações
Interpaíses

A ligação entre PORTUGAL e ISRAEL é muito longa e com o 
decorrer dos tempos tem vindo a ficar cada vez mais forte. 

Portugal e Israel têm trabalhado em setores tão diversos 
como, agricultura, ciência e tecnologia, tecnologias de infor-
mação, segurança e cibersegurança.

A ligação foi reforçada com a aprovação da Lei da Cidadania 
Portuguesa, em 2013. A partir daí, os judeus sefarditas, des-
cendentes dos judeus expulsos de Portugal e Espanha, pude-
ram tornar-se cidadãos portugueses e voltar à sua terra-natal. 
Desde essa altura que judeus cidadãos portugueses, têm con-
tribuído com avultados investimentos e desenvolvimento da 
nossa economia, nomeadamente nos sectores do turismo, no 
imobiliário, das infraestruturas e também no setor da saúde, e 
ainda conhecimento nas áreas acima identificadas.

Israel, oficialmente Estado de Israel, é uma democracia parla-
mentar localizada no Oriente Médio, ao longo da costa orien-
tal do Mar Mediterrâneo. O país faz fronteira a norte com o 
Líbano, a nordeste com a Síria, a leste com a Jordânia e a Cis-
jordânia, a sudoeste com o Egito e a Faixa de Gaza, e a Sul no 
Mar Vermelho faz fronteira com o Golfo de Aqaba. 

Geograficamente, contém diversas características dentro de 
seu território relativamente pequeno. Israel é definido como 
um “Estado Judeu e Democrático” e é o único Estado de maio-
ria judia do mundo. O centro financeiro de Israel é Telavive. 
Jerusalém, é a sua capital e a cidade mais populosa. 

Israel tem uma das mais altas expectativas de vida do mundo. 
É um país desenvolvido, sendo membro da OCDE e da ONU. 

Falar de Israel em Portugal obriga a lembrar o nome do antigo 
cônsul de Portugal em Bordéus, Aristides de Sousa Mendes. 

Atualmente, encontra-se simbolicamente junto dos cidadãos 
mais distintos da nação portuguesa, num túmulo sem corpo 
no Panteão Nacional. Os seus restos mortais permanecem em 
Cabanas de Viriato, no distrito de Viseu.

Para o Presidente da República Portuguesa, “Aristides de Sou-
sa Mendes mudou a história de Portugal e projetou Portugal 
no mundo”. Marcelo Rebelo de Sousa diz que Portugal se cur-
va perante a personalidade moral do antigo cônsul, que salvou 
milhares de judeus, mostrando-se “eternamente grato”, e re-
cordando-o “hoje e para sempre”.

As Comissões InterPaíses, sendo as Embaixadoras para a Paz 
no Mundo, visam promover a compreensão internacional, boa 
vontade e a paz mundial entre rotários em dois países, unidos 
pelo ideal de servir. No âmbito de desenvolvimento do Plano 
de Atividades para o presente ano rotário, no passado dia 28 
de novembro, foi assinado digitalmente o MoU para o desen-
volvimento da CIP Portugal/Israel. Assinaram o documento 
a Coordenadora Nacional das CIP’s Companheira Cecília 
Sequeira, Governador do Distrito 1960, Companheiro Paulo 
Martins, e o Governador do Distrito 1970, Companheiro Fer-
nando Nogueira e de Israel assinaram o documento o Coorde-
nador Nacional Companheiro Gideon Peiper e o único Gover-
nador de Israel |Distrito 2490, Companheiro Haim Kennet.

ICC’s têm um novo logotipo

Memorando de Entendimento entre PORTUGAL e ISRAEL
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O Distrito 1970 participou activamente no Conselho de Re-
solução de 2021, enviando duas propostas, tendo uma delas 
sido submetida a votação mundial. Na preparação da votação 
estiveram envolvidos representantes de 21 clubes, para além 
de PDG’s e os Governadores Eleito e Indicado.

A votação terminou no passado dia 1 de Novembro tendo 
participado a nível mundial cerca de 85% dos distritos rotá-
rios, ou seja, votaram mais de 460 distritos. Os resultados e 
as propostas podem ser consultados no seguinte link: https://
my.rotary.org/pt/council/cor/vote

Dos resultados apurados são de destacar os seguintes aspec-
tos:

 1.   Das 36 propostas sujeitas a votação, 9 delas, ou seja, 
25% vieram do Japão, 4 da França e 3 do Brasil;

 2.   Por continentes, 12 vieram da Europa, 12 da Ásia, e 6 
da América do Norte e outra 6 da América do Sul;

 3.   Das 36 propostas de resolução apresentadas foram 
aprovadas 16 e rejeitadas 20, ou seja, foram rejeita-
das quase 60% das propostas;

Conselho de Resolução 
2021 de 
Rotary International

Joaquim Branco 

Representante do Distrito 1970 aos Conselhos de Resolução e ao Conselho de Legislação entre 2020 e 2023

Governador1819d1970@gmail.Com

 4.   O Distrito 1970 votou favoravelmente 18 propostas, 
rejeitou 15 e absteve-se em 3;

 5.   O Distrito 1970 apresentou uma proposta de reco-
mendação para que a idade limite de permanência no 
Rotaract fosse a dos 35 anos e a que foi atribuída a 
identificação 21R-16, tendo sido aprovada com 55% 
de votos.

 6.   A proposta 21R-34 apresentada por distritos da Ale-
manha e da Austria foi claramente rejeitada por uma 
maioria qualificada de 68%, apesar do voto favorável 
do nosso Distrito.

A rejeição desta proposta de recomendação 21R-34 no senti-
do de se regionalizar a acção de Rotary International, mas man-
tendo o essencial da actual organização, foi muito expressiva. 
Esta é uma questão que irá merecer uma especial atenção, 
pois é expectável que tenha desenvolvimentos significativos 
no futuro próximo.

Já são conhecidas as 92 propostas para decisão no Conselho 
de Legislação a realizar no próximo Abril e cuja análise e deba-
te pelos representantes dos clubes se irá iniciar em breve no 
Distrito 1970 e que podem ser consultadas no seguinte link: 
https://my.rotary.org/pt/council/col/vote

https://my.rotary.org/pt/council/col/vote
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Rotary Club Lisboa-Internacional
Por Guirec Malfait

O  M E U  C L U B E

O RCLI é um clube jovem, criado em 
junho de 2016 por Jean Pierre Bloch, 
já eram rotários alhures do Club de Be-
sançon, médico reformado, seguido por 
mais de 20 membros, alguns dos quais 
são ex-rotários. A nossa língua de tra-
balho é o francês e o nosso clube tem 
a sorte de beneficiar, para o seu desen-
volvimento e ações, do apoio da comu-
nidade francófona da região de Lisboa e 
dos 10 membros portugueses do clube 
que integram um total de 60 membros 
de 6 nacionalidades diferentes. Fernan-
do Duarte, ele próprio português, acaba 
de ser eleito presidente para o ano de 
2023-2024. O lema do nosso clube é 
“Servir primeiro”, servir as comunidades 
deste país que amamos e isso é tão bom 
para nós.

Desde a sua criação em junho de 2016, 
o clube já contribuiu com mais de € 
158.000 em ações sociais e donativos, 
nomeadamente aos Municípios de Vou-
zela e Pampilhosa da Serra (incêndios de 
2017), Capiti (crianças com distúrbios 
neurológicos),  AMPMV (Assistência a 
idosos isolados em Lisboa), Centro So-
cial da Trafaria (SCMA Almada): (Mais 
de 170 famílias desfavorecidas), entre 
tantos outros.

Para levantar os fundos necessários 
para essas ações, o clube organizou 

eventos de solidariedade e obteve ajuda 
da comunidade francófona e de patroci-
nadores generosos, como por exemplo 
6 ralis turísticos, 3 torneios de golfe, 
cabazes solidários, 2 concertos de Fado, 
3 concertos com a Marinha (Banda da 
Armada) 4 recitais de piano, 1 Jantar de 
beneficência. 

As ações sociais consistiram em entre-
gas de vestuário,  de material escolar e 
de informática, equipamentos para hos-
pitais, móveis e materiais de construção 
(incêndios), passeios para idosos,

Cabazes e presentes de Natal para fa-
mílias vulneráveis, apoio ao estudos a 
crianças e aos jovens desfavorecidos, 
apoio a 250 famílias carenciadas de 3 
centros sociais. 

As consequências da pandemia de Covid 
terão estimulado os nossos membros, 
que, à distância, com os meios ofereci-
dos pela Internet, se desmultiplicaram 
e encontraram as  alavancas, patrocina-
dores, e desenvolveram iniciativas para 
continuar, e até mesmo, intensificar as 
suas ações. O distrito concedeu-nos a 
distinção de platina para o ano 2020-
2021.

O futuro está  a ser abordado atualmen-
te com projetos ambiciosos, incluindo 2 
com outros clubes:

Nesta página, convidamos cada um dos delegados à Revista a apresentar um breve resumo histórico do seu clube.
Como esta foi uma iniciativa proposta pelo RC Lisboa Internacional, na Gala do Delegado, será o Companheiro 
Guirec Malfait, delegado deste clube, a abrir resta rúbrica. 

Miguel Rijo

A Corrida de Sardinhas, associando os 
clubes Lisboa decano e Lisboa Parque 
das Nações, o Global 

Grant para o Instituto Português de On-
cologia; ação iniciada por RC Lille, se-
guida pelos  clubes de Gante, RCLI, RC 
Lisboa Belém e Ull Paragon, e os distri-
tos de 1670, 1520 e 1960 (projeto  de 
$ 85.000), a banda desenhada em por-
tuguês sobre a vida do nosso Fundador 
Paul Harris, em  benefício da Fundação 
Rotária Internacional, com prefácio es-
crito pelo Presidente da República (será 
vendida em 2022).

Servir primeiro, servir de novo, fazer 
avançar com entusiasmo a roda do Ro-
tary e, sempre que  possível, com outros 
clubes portugueses ou europeus, este é 
o nosso objectivo, a nossa ambição.
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Ciência 
  e Cultura

Os nossos 
parceiros

A Associação de Futebol Popular do 
Concelho de Espinho - AFPCE - cele-
brou, no passado dia 7 dezembro, o seu 
38.º aniversário, com uma gala realiza-
da no auditório do Centro Multimeios 
da cidade, tendo como um dos pontos 
altos a apresentação de um livro sobre 
a sua história. “38 anos a Viver Futebol 
Popular”. Conta com o contributo dos 
elementos da Direção da associação e 
dos clubes, na recolha da informação, e 
é prefaciado pelo secretário de estado 
do Desporto e Juventude, João Pau-
lo Rebelo, presente na noite festiva. 
O futebol popular cumpre um dos obje-

Companheira  
Cláudia Oliveira 
assina livro comemorativo 
dos 38 anos da AFPCE

tivos mais elementares da nossa consti-
tuição, do direito ao desporto e cultura 
física. Desporto para todos e de pro-
ximidade. Inicialmente designada por 
Federação do Campeonato de Futebol 
Popular do Concelho de Espinho (FC-
FPCE), o nome indica bem o propósito 
da sua criação: federar/criar um cam-
peonato de futebol popular, ou seja, 
amador. A sua fundação acontece a 2 
de dezembro de 1983, tendo 14 clubes 
como fundadores.
Foi esta a equipa inicial, que aceitou 
dar o pontapé de saída daquela que 
se transformaria na AFPCE. No en-
tanto, como num jogo de equipa que 
se preze, a seguir a esta composição 
inicial, seguiram-se substituições, 
novas Direções, mudanças na estru-
tura, nos campeonatos, peripécias…  
Este evento festivo do futebol popular 
espinhense, para além da autora, do se-
cretário de estado da Juventude e do 
Desporto, e da Direção da associação, 
liderada por Tiago Paiva, contou ainda 
com a presença de Miguel Reis, presi-
dente da Câmara Municipal de Espinho, 
dos presidentes das juntas de freguesia 
do concelho, do presidente da Associa-
ção de Futebol de Aveiro, Arménio Pi-
nho, e de Hélder Postiga, representante 
da Federação Portuguesa de Futebol.

De 7 de dezembro a 27 de fevereiro a 
Capela das Albertas do MNAA recebe a 
exposição temporária:

CISNOGRAFIA. A reescrita do Cisne, 
com conceção e realização do coreógra-
fo Luiz Antunes e direção artística em 
colaboração com o coreógrafo André 
Mendes. A instalação para tela e ecrã é 
apresentada ao público como resultado 
de uma residência artística no Museu e 
de um desafio feito a 13 coreógrafos / 
intérpretes / performers.

O projeto resulta da parceria entre a As-
sociação Cultural Heurtebise e o Museu 
Nacional de Arte Antiga.
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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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