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Conheça a Sociedade de Desenvolvimento do Quadro Associativo

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

Saiba mais em rotary.org/membershipsociety

COM MAIS 
ASSOCIADOS, 
MAIS PODEREMOS 
FAZER O BEM!

NÍVEL PLATINA
Apadrinhamento de  
75 ou mais associados

NÍVEL PRATA
Apadrinhamento de  
30 a 49 associados

NÍVEL BRONZE
Apadrinhamento de  
25 a 29 associados

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

No início do ano rotário, desafiei todos os clubes a pla-
nearem e organizarem pelo menos um “Dia de Serviço 
Rotary” prático e orientado para a ação. O evento deve 
abordar um desafio que se enquadre em uma ou mais 
áreas de enfoque do Rotary e reunir voluntários de den-
tro e fora do Rotary.

Os Dias de Serviço Rotary podem motivar os clubes Ro-
tary, Rotaract e Interact a planearem projetos inova-
dores e de impacto. Eles podem mostrar o seu trabalho 
como pessoas de ação e apresentar potenciais mem-
bros ao seu clube.

Fiquei inspirado pela vossa resposta até ao momento, e 
gostaria apenas de compartilhar convosco um projeto 
que capturou a minha imaginação.

A Índia é o lar de cerca de 74 milhões de pessoas com 
diabetes, uma doença que é uma das principais causas 
de morte. Adicionalmente, cerca de 50 por cento dessas 
pessoas continuam por diagnosticar.
O Rotary, juntamente com a Research Society for the Stu-
dy of Diabetes in India (Sociedade de Investigação para o 
Estudo da Diabetes na Índia), viu a necessidade urgente 
de diagnosticar, rastrear e tratar as pessoas com diabe-
tes. Trabalhando juntos e com outras organizações, or-
ganizámos um campo nacional de testes de glicémia no 
dia 29 de setembro, Dia Mundial do Coração.

Os postos de testagem foram espalhados por mais de 
10 000 locais na Índia, com mais de 2 000 clubes Rotary 
e Rotaract a participarem no esforço. Mais de 1 milhão 
de testes de glicémia foram realizados num só dia, um 
marco reconhecido pelo Asia Book of Records. Mas, mais 
importante que quebrar um recorde, é o facto de deze-
nas de milhares de pessoas terem descoberto que po-

deriam estar a viver com diabetes. Elas agora podem ser 
tratadas para a condição, sendo também informadas de 
que devem tomar medidas adicionais para se protege-
rem da covid-19, assim como para outras doenças cau-
sadas ou agravadas pela diabetes.

Neste mês, a 23 de fevereiro, aniversário do Rotary, va-
mos comemorar com mais “dias de serviço”, mostrando o 
trabalho do Rotary nas nossas áreas de enfoque. Aguar-
do com expetativa por ouvir sobre os vossos Dias de 
Serviço Rotary. Compartilhe os seus projetos no Rotary 
Showcase, ou navegue no site para encontrar inspiração 
e parceiros para projetos. Em particular, encorajo-vos a 
executar projetos que se enfoquem na valorização de 
raparigas, uma vez que estas foram afetadas de forma 
desproporcional pela pandemia. O programa Empowe-
ring Girls  está a repercutir-se bastante bem, tanto junto 
dos membros Rotary, assim como de não-rotários. Os 
governos e ONGs em vários países estão a apreciar esta 
iniciativa significativa. Vamos continuar a concentrar-
-nos nela.

Também estou feliz que o ethos de Each One, Bring One 
(Cada Um, Traz Um), está a produzir resultados frutífe-
ros. Vamos garantir que todos os associados apresen-
tem pelo menos uma pessoa ao Rotary, e que todos tra-
balhemos para atrair novos associados e mantê-los nos 
nossos clubes.

Em tudo o que fizermos, lembre-se de que devemos es-
forçar-nos para crescer mais, fazer mais à medida que 
“Servimos para Transformar Vidas”.
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Relatório Anual de 
2021

Neste ano e no Rotary, enfrentámos 

vários desafios — pandemia, desastres 

naturais, insegurança alimentar — e usá-

mos tudo isso como uma oportunidade 

para cuidar uns dos outros, nos adaptar 

e abraçar estes tempos de constante 

mutação levando mudanças duradou-

ras àqueles a quem servimos. Os desa-

fios que todos nós enfrentámos, assim 

como a necessidade de nos adaptarmos, 

são contínuos. Mas podemos nos orgu-

lhar do fato de que o Rotary não recuou 

diante das circunstâncias. Assumimos 

o nosso papel de pessoas em ação em 

tempos difíceis.

Holger Knaack   
Presidente de 2020-21 
Rotary International

K.R. Ravindran 
Chair de 2020-21 
Fundação Rotária

Veja o relatório completo em: https://www.rotary.org/pt/
annual-report-2021/

A O  Q U E  I R Á  
ASSISTIR HOJE?

www.youtube.com/rotaryinternationalwww.youtube.com/rotaryinternationalwww.youtube.com/rotaryinternational

vveejjaa..  aapprreennddaa..  ccoonneettee--ssee..

Get Rotary’s free Club Locator app 
and fi nd a meeting wherever you go!

www.rotary.org/clublocator
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Rotários: 1 201 314

Rotárias: 278 220

Rotary clubes: 37 049

Países e Regiões com Rotary: 218

Distritos Rotários: 530

Interactistas: 383 102

Interact Clubes: 16 872

Países e Regiões com ITC: 160

Rotaractistas:  232 273

Rotaract clubes: 10 778

Países e Regiões com RTC: 178

NRDC: 11 917

Voluntários nos NRDC: 215 260

Países e Regiões com NRDC: 130
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CONTEÚDO

Editorial
Miguel Rijo

Promovendo a Paz

A Paz (do latim Pax) é geralmente defini-
da como um estado de calma ou tranqui-
lidade, uma ausência de perturbações e 
agitação. Derivada do latim Pacem = 
Absentia Belli, pode referir-se à ausên-
cia de violência ou guerra.

Quando falamos em paz, a primeira 
ideia que nos surge é a antítese da guer-
ra e do conflito, mas a paz pode ser mui-
to mais abrangente e o Rotary tem um 
papel determinante em ambos.

No conceito de paz por oposição à guer-
ra e ao conflito, infelizmente tão pre-
sente no mundo atual, temos observado 
na intervenção de alguns dos principais 
analistas mundiais que o papel da edu-
cação é fundamental na promoção da 
paz e na valorização dos princípios éti-
cos e sociais de convivência entre po-
vos. A tolerância pelas diferenças étni-
cas e, sobretudo, pelos credos religiosos 
é determinante para este fim, pois é o 
que tem estado, historicamente, na ori-
gem dos principais conflitos mundiais, a 
par, naturalmente, da ânsia da conquista 
de (mais) poder e dinheiro.  Aqui o Ro-
tary pode ter – e na verdade tem – um 
papel importantíssimo, o de promover 

o diálogo e a sensibilização, sobretudo 
de crianças e jovens, para a tolerância 
com o próximo, independentemente do 
seu local de origem, cor, credo, orien-
tação sexual ou outras características 
que podem, em teoria, tornar-se uma 
ameaça. Através de ações globais, como 
os Bolseiros da Paz ou por ações locais 
de palestras e intervenções locais, os 
rotários devem fazer parte desta luta 
permanente que é a busca do caminho 
da pacificação do mundo. Através da 
promoção dos diferentes meios, como 
é o caso da mediação de conflitos, por 
exemplo, cada um de nós tem um papel 
a desempenhar na sociedade.

Depois, temos o conceito de paz numa 
perspetiva mais individualista, em que o 
objetivo é chegar a um estado de calma e 
tranquilidade individual, a chamada “paz 
de espírito” que, presente em cada um, 
será uma condição facilitadora da forma 
como melhor nos podemos relacionar 
com os outros, evitando o conflito. Nem 
sempre é fácil, mas é um desafio.

O que propomos é justamente uma re-
flexão sobre o tema.

Boa leitura.
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“Se não temos Paz é porque nos esquecemos que pertencemos uns aos 
outros” -  Madre Teresa de Calcutá

  

Paulo 
Martins
Distrito 1960

tem a palavra o Governador…

PAZ E COMPREENSÃO MUNDIAL – 
OBJETIVO SUPREMO DE ROTARY

Olhando para o calendário, já estamos 
em Fevereiro! Rotary dedica este mês à 
Consolidação da Paz e Prevenção de 
Conflitos, uma das suas áreas de enfoque 
destacando o seu papel determinante na 
afirmação da Paz e da Compreensão Mun-
dial, tendo presente que, como refere o 
Presidente Shekhar Mehta, “O Mundo é 
uma Família“.
É também o tempo para celebrarmos a 
23 de fevereiro o 117º Aniversário de 
Rotary, a maior Organização Não Gover-
namental Mundial de Serviços Humanitá-
rios, atualmente presente em 218 Países 
e Regiões, integrando 37 mil Clubes Ro-
tários em 530 Distritos e 1,2 milhões de 
Rotárias e Rotários. 
Tenhamos sempre presente o legado do 
fundador Paul Harris, criador com um gru-
po de amigos em 1905 do primeiro Clube, 
o Rotary Club de Chicago, afirmando algo 
sempre atual: O poder dos nossos esfor-
ços conjuntos é ilimitado … Seja qual for 
o significado de Rotary para nós, para o 
mundo ele será conhecido pelos resul-
tados que alcançar. No Distrito 1960 

vamos celebrar o 117º Aniversário de Ro-
tary num evento a ter lugar em Lisboa a 23 
de Fevereiro, salvaguardando as regras da 
DGS quanto à pandemia.
Tempo para evocar o papel tão determi-
nante de Rotary no mundo na ação huma-
nitária, servindo para transformar vidas. 
Recordar a sua maior bandeira quando, 
em 1985, através da The Rotary Founda-
tion lançou o Programa Pólio Plus, vi-
sando a erradicação da poliomielite no 
mundo, assente numa forte capacitação 
no plano dos recursos humanos, técnicos 
e financeiros, que permitiu vacinar biliões 
de crianças e salvar 20 milhões de vidas. 
Missão quase integralmente cumprida: 
depois da erradicação da pólio em África 
em 2020, só falta erradicar no Afeganis-
tão e Paquistão. 
Consolidação da Paz, mas de que Paz es-
tamos a falar? Uma Paz sem tiros sim, mas 
também uma Paz sem Fome, sem Pobre-
za, sem Analfabetismo, sem falta de Água, 
sem falta de Saneamento e Higiene, sem 
falta de Recursos Médicos.  A nossa ação 
rotária deve dar resposta para superar 
estas carências, tanto nos planos locais, 
como no plano nacional e internacional, 
desenvolvendo projetos de serviço com 

parcerias. E continuaremos assim a ajudar 
de forma determinante a construir a Paz 
no Mundo.
Através da The Rotary Foundation o Ro-
tary capacita as Rotárias e os Rotários 
para atuarem na Consolidação da Paz 
e Prevenção de Conflitos: 1) elevando a 
capacidade das pessoas e comunidades 
de transformarem e instaurarem a paz; 2) 
treinando os membros da comunidade em 
assuntos de paz, liderança, prevenção e 
resolução de conflitos; 3) disponibilizando 
serviços que ajudem a integrar populações 
vulneráveis na sociedade; 4) desenvolven-
do o diálogo e as relações comunitárias 
para determinar como melhor gerir os re-
cursos naturais; 5) financiando bolsas de 
estudos de pós-graduação para quem se-
guir carreira em assuntos de consolidação 
da paz e prevenção de conflitos.
Reforcemos a nossa ação cumprindo Ro-
tary, também no domínio da “Consolida-
ção da Paz e Prevenção de Conflitos“, Ser-
vindo as Comunidade para Transformar 
as suas Vidas, construindo um Mundo 
mais fraterno, solidário, próspero e sus-
tentável.

Saudações Rotárias e um abraço
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DR

Fernando Luís  
Nogueira
Distrito 1970

tem a palavra o Governador…

"Nesse sincero desejo não falta a vontade de que ele seja, igualmente, um 
ano repleto de oportunidades de Servir para Transformar Vidas." - 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 con-
tribuímos 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 Distri-

to 1970 tem vindo a desenvolver um 

programa 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 

desenvolver capacidades de liderança 

nos jovens participantes, consideran-

do, todavia, 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

}		O Rotary Club de Oeiras,  uma vez 

mais,  teve o Projecto na área da Edu-

cação/Alfabetização aprovado pela 

FRP, tendo assim 10 bolseiros nesta 
vertente e 1 bolseiro Patrocinado. 
Cumpre-se a tradição de há 30 anos 

PALESTRAS

}		O Rotary Club de Oeiras, em cola-
boração com os Clubes da Linha e 
apoiado pela subcomissão Distrital 
de “Hepatite Zero”, realizou um jantar 
Palestra, sobre o tema  HEPATITE C, 

em que foi orador o Professor Dou-
tor Rui Tato Marinho que abordou 
esta grave doença sob o título “Era 
uma vez um Nobel: Hepatite C, Can-
cro e Cirrose”.

SOLIDARIEDADE

}		O Rotary Club de Coimbra-Olivais 
(1) entregou, no dia 15 de dezembro 
de 2021, mais de uma tonelada de 
alimentos a quatro instituições (Ca-
bazes da Junta de Freguesia de San-
to António dos Olivais, Comunidade 
Juvenil Francisco de Assis, Cozinhas 
Económicas Rainha Santa Isabel, 
Casa do Gaiato). Além dos alimentos 
foram doadas mais de 1 000 máscaras 
de proteção para a Casa do Gaiato.

}		No dia 15 de dezembro de 2021, o 
Rotary Club de Lisboa International  
(2) realizou o seu almoço de Natal no 
“Café Joyeux”. Este estabelecimento 
solidário, recentemente inaugurado 
na presença do Presidente da Re-
pública e do Embaixador da França, 
permite às pessoas com síndrome de 
Down, ou distúrbios cognitivos, a in-
tegração através do trabalho. O Clu-
be associou-se a esta iniciatica e com 
a receita de um evento patrocinou a 

compra e instalação de um elevador 
de escada. 

  A iniciar o ano, o Clube ofereceu, 
também, às familias carenciadas da 
Costa de Caparica e Trafaria, mais 
de 1 200 garrafas de óleo alimentar, 
doadas pelo seu parceiro Sovena.

}		No passado dia 18 de dezembro de 
2021, o Rotary Club de Vila Nova 
de Gaia foi entregar à Aldeia SOS de 
Gulpilhares, um generoso cabaz de 
Natal. Trata-se de uma já tradicional 
ajuda do clube a uma Organização 
que apoia sob as mais diversas for-
mas e desde a sua criação. Na mes-
ma altura, o Clube ofereceu à IPSS 
“Atreve-te a  judar”, que auxilia várias 
famílias de poucos recursos, bens ali-
mentares não perecíveis. 

}		Cumprindo a tradição de Natal, o Ro-
tary Club de Vila Real (3), em parce-
ria com o Hipermercado "Intermar-

consecutivos o Clube apoiar a juven-
tude escolar com Bolsas de estudo.

Bastante participado por companhei-
ros e não só, contou igualmente com 
a presenaça de alguns embaixadores 
do projeto Hepatite Zero, e a PGD 
Ilda Braz, responsável pelo projeto.  

1

2
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4

6

ché" de Vila Real, realizou uma doa-
ção ao Lar-Escola Florinhas da Neve 
da Santa da Misericórdia de Vila Real, 
que acolhe crianças do sexo feminino 
com idades compreendidas entre os 
3 e os 10 anos, 

  Sob o lema “Servir para Transformar 
Vidas”, a ajuda neste trimestre foi 
também dada às famílias carenciadas 
da Vila Real Social que, em parceria 
com o Município de Vila Real, permi-
tiu distribuir bens alimentares.

}		No dia 23 de dezembro de 2021, a 
Paróquia de Nossa Senhora da Ajuda, 
em parceria com o Rotary Club de 
Lisboa-Belém (4), fez a tradicional 
distribuição dos cabazes de Natal a 
famílias carenciadas. Estiveram pre-
sentes o Comp.º Clemente Galvão e 
os Rev.os Francisco e João.

}		No passado dia 24 de dezembro de 
2021, o Rotary Club de Castelo 
Branco (5) entregou à Residência 
de Idosos de N.ª Sr.ª da Assunção, em 
Tinalhas, uma marquesa que irá con-
tribuir para uma melhor prestação 
de cuidados aos utentes da referida 
Instituição. A receita para a compra 
deste equipamento foi obtida através 
de uma caminhada solidária realizada 
em outubro em Tinalhas e de um sub-
sídio da Fundação Rotária Portugue-
sa. 

}		O Rotary Club de S. João da Madei-
ra (6) e o seu NRDC levaram a cabo 
várias ações solidárias de Natal, no-
meadamente a entrega, pelo NRDC, 
de uma cadeira de rodas a uma idosa 
acamada, a distribuição de cabazes 
de Natal a famílias carenciadas e  be-
neficiários da Sopa Solidária, atividade 
que o clube realiza diariamente du-
rante todo o ano, e a entrega de pren-
das às 23 crianças do Centro de Aco-
lhimento Temporário da Santa Casa 
da Misericórdia.

}		O Rotary Club de Lisboa-Oeste (7), 
dentro do apoio que, com carácter de  
regularidade, vem prestando à ANA-

DIC (que desenvolve o projeto Rotas 
do Bairro),   que visa garantir a inclu-
são social em zonas carenciadas da 
zona das Avenidas Novas, fez entrega 
de 15 cabazes de Natal a  famílias ca-
renciadas de alunos que frequentam 
a Instituição.

}		Durante o mês de dezembro imbuído 
do espírito da época, o Rotary Club 
de Mafra recebeu e redistribuiu vá-
rios bens como mobiliário e eletro-
domésticos a várias famílias da sua 
comunidade e 45 cabazes de Natal 
por várias famílias referenciadas de 
Mafra.

}		O Rotary Club de Oliveira de 
Azeméis (8) voltou a organizar 150 
cabazes com produtos alimentares 
que foram oferecidos a famílias ca-
renciadas do concelho. 

  A tradição, que se mantém há vários 
anos, permitiu, assim, um melhor Na-
tal a muitos oliveirenses.

}		No passado mês de dezembro, o Ro-
tary Club da Portela (9) apoiou, com 
a doação de mais de 2 000 fraldas, as 
instituições “Ajuda de Mãe” e AMRT, 
“Associação para a Mudança e Repre-
sentação Transcultural".

}		O Rotary Club de Mafra foi reco-
nhecido publicamente pela Adminis-
tração do Palácio Nacional de Mafra 
pelo contributo que tem dado, junta-
mente com o seu NRDC, em benefí-
cio da sociedade em geral e da comu-
nidade de Mafra em particular.

3
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}		O Rotary Club de Ponte da Barca 
(10) ofereceu 16 cabazes no âmbito 
da campanha “Natal Solidário 2021”, 
promovida pelo Comando Territorial 
da GNR de Viana do Castelo. Com 
esta iniciativa solidária da GNR – a 
que se associaram ainda, além do 
Rotary Clube, a Câmara Municipal 
e as Escolas de Ponte da Barca – foi 
possível, na época natalícia, partilhar 
um pouco de calor humano com um 
grupo particularmente vulnerável da 
população, os idosos.

}		o Rotary Clube de Coimbra-Saúde 
(11) foi apoiar o Natal dos vinte e três 
“gaiatos” na Casa do Gaiato, em  Mi-
randa do Corvo, entregando a cada 
um deles um saco alusivo à época, 
com sapatilhas, meias e um pai natal 
de chocolate.

}		Apesar dos constrangimentos atuais 
decorrentes da covid-19, o Rotary 
Clube de Algés (12) quis manter a 
sua tradição, mesmo à distância, e 
fez a sua festa de Natal. Entre con-
tos, poesia e cantigas de Natal, com-
panheiros e familiares celebraram a 
amizade e, em ação conjunta com a 
União de Freguesias de Algés, Dafun-
do e Cruz-Quebrada, prepararam os 
cabazes de Natal, este ano com 180 
bolos-rei que adoçaram a ceia das fa-
mílias mais carenciadas da sua comu-
nidade.

}		181 crianças, de 108 famílias do con-
celho de Estarreja viveram os seus 
sonhos de Natal graças à generosida-
de de tantas pessoas que, com emo-
ção e  alegria, apadrinharam esses 
sonhos.  Contando com o apoio da 
Câmara Municipal de Estarreja,   das 
técnicas do Município, das funcio-
nárias da Biblioteca Municipal, das 
Juntas de Freguesia e do empenho 
dos Rotários do Rotary Club de Es-
tarreja (13), cumpriu-se esse  grande 
objetivo de proporcionar às crianças 
com maiores carências um Natal mais 
feliz e com muitos sorrisos. 

}		No âmbito dos serviços à comunida-
de, o Rotary Club de Horta entregou 
uma fotocopiadora à Associação dos 
Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha 
do Faial, para apoio às atividades da 
sua valência ATL. O projeto contou 
com o apoio dos Subsídios Distritais 
da Governadoria.

SAÚDE

}		O Rotary Club do Entrocamento 
promoveu a apresentação do seu 
novo projeto: PARE – Programa de 

10

11
13

Apoio de Rotary no Envelhecimento 
– que consiste numa equipa de 12 vo-
luntários que, formados e orientados 

por técnicos e apoiados pela PSP, irão 
dar ajuda logística  e companhia a ido-
sos previamente selecionados. 
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por Miguel Rijo e Cláudia Oliveira

HENRIQUE CYMERMAN

Henrique Cymerman, nascido na 
cidade do Porto de pais judeus de ascen-
dência polaca e marroquina, é neto de 
um judeu polaco que perdeu tudo devido 
ao Holocausto e que se fixou em Portugal.
Aos 16 anos decidiu ir para  Israel  sozi-
nho. Licenciou-se na Universidade de Tel 
Aviv  em Ciências Sociais, seguindo-se 
o  Mestrado  em Ciências Políticas e So-
ciologia. Foi docente na mesma Universi-
dade, onde aperfeiçoou os seus conheci-
mentos de hebraico e árabe.
Jornalista de profissão e correspondente 
de vários meios de comunicação social 
para o Médio Oriente, de que é um pro-
fundo conhecedor, é igualmente reconhe-
cido pela sua ligação ao Papa Francisco e, 
por seu intermédio, tem promovido uma 
ação de Paz única no mundo, designada-
mente o encontro histórico entre o Papa, 
o Presidente palestiniano Mahmoud Ab-
bas e o Presidente israelita Shimon Peres, 
acontecimento classificado como um ges-
to histórico sem precedentes a favor da 
paz entre israelitas e palestinianos, causa 
que Henrique Cymerman, abraça com 
grande paixão.

“É preciso preparar as opiniões públi-
cas e educar para a Paz”
O Papa Francisco apelidou-o de Anjo da 
Paz em 2014, depois que ele ajudou a 
promover um encontro histórico entre 
os líderes israelita e palestiniano. A par-
tir do Médio Oriente, onde reside, o jor-
nalista, com nacionalidades portuguesa, 
espanhola e israelita, não tem dúvidas em 
apontar a educação como essencial para 
evitar guerras. E Rotary, garante, tem fei-
to um bom trabalho neste campo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Judeus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Holocausto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Israel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Tel_Aviv
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Tel_Aviv
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mestrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_hebraica
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_%C3%A1rabe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Abbas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Abbas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Shimon_Peres
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HENRIQUE CYMERMAN

1. Em pleno século XXI, depois do 

mundo ter vivido tantos conflitos, 

como se explica que se repitam guer-

ras e mortes a elas associadas?

As guerras continuam pelos mesmos 

motivos que existiram sempre durante 

vários milénios e que provavelmente 

vão continuar a existir de uma maneira 

ou de outra. Podem mudar as guerras, 

mas continuará a haver guerras porque 
são parte da natureza humana a luta 
por dinheiro, poder, influência, aplau-
sos e, às vezes, até pela sobrevivência 
de regimes. Mas talvez o motivo mais 
grave de hoje em dia, e base de muitas 
guerras, são os radicalismos ideológicos 
ou religiosos. Às vezes pode haver guer-
ras provocadas pela falta de água, por 
exemplo, ou pela falta de alimentos ou 

até pela própria violência nacional, tribal 
ou pessoal como resultado de tudo isso. 
É preciso lutar contra isso e também 
contras as guerras que ocorrem entre 
as guerras. Isso também existe, o terro-
rismo é parte disso. Eu estou numa zona 
onde vejo isso muito claramente nas 
últimas décadas. Estou no único lugar 
do mundo onde se fizeram tratamen-
tos de post trauma, não só para crianças 
e adultos, mas também, por exemplo, 
para jornalistas que, pela cobertura de 
zonas de conflitos, se viram afetados 
pelo que viveram, ou para jovens adul-
tos que têm enurese noturna devido aos 
medos e pesadelos que os assombram. 
Na Europa houve cerca de 80 milhões 
de mortes nas duas guerras mundiais, 
mas a Europa continua a ver todo o tipo 
de guerra como uma coisa não justifica-
da. Há guerras, como a guerra contra os 
nazis, que podiam ter alterado o mundo 
inteiro, ou, noutra escala, a coligação in-
ternacional contra o Daesh (Estado Islâ-
mico), que são legítimas, sendo todavia 
verdade que a maioria das guerras não o 
são. Por exemplo, a guerra de 1967 em 
Israel, altura em que eu estava no Porto 
e era uma criança, lembro-me de ouvir 
as ameaças da Rádio Cairo enviadas em 
hebraico à população israelita para se ir 
embora porque iria ser atirada ao mar. 
Lembro-me que conheci um professor 
universitário que me contou um dia que, 
antes de partir para a frente de com-
bate na reserva, deixou umas pílulas de 
cianeto à sua mulher, com indicação de 
que as tomasse caso entrassem no país, 
algo de terrível e insuportável. Antevia-
-se um massacre, mas o que aconteceu 
foi que realmente houve uma guerra, 
mas 10 anos depois chegou lá o Presi-
dente egípcio, o mesmo que tinha feito 
a guerra em 1973, para propor a paz. 
À sua espera, além da comitiva do go-
verno, estava, escondida, uma unidade 
militar israelita porque no exército não 
acreditavam que isso fosse possível. Ou 
seja, eu penso que, para lutar contra as 
guerras, é preciso preparar as opiniões 
públicas e educar para a Paz. Isto não é 
fácil e é um processo bem longo.
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2. A promoção da paz e a prevenção de conflitos são ban-
deiras do Rotary, enquanto Movimento internacional. 
Sente a nossa presença no terreno?

Sinto a presença do Rotary, sim. No Médio Oriente e em Israel 
é notável: há muitos membros que promovem todo o tipo de 
atividades, sobretudo ao nível da educação e ação social, no 
diálogo entre religiões e povos e da luta pela Paz. Foi muito 
interessante para mim descobrir que no Dubai há cinco clu-
bes diferentes e que um deles, de Jumeirah, tomou a iniciativa 
de pedir à Câmara de Comércio e Indústria Israel-Países do 
Golfo, a que presido pro-bono, que fosse levado um grupo de 
dança folclórica israelita ao Dubai, o que aconteceu no final 
de janeiro, numa iniciativa de todos os clubes do Dubai para 
promover o processo de diálogo intercultural. O Rotary está 
à frente desta luta por conseguir promover o diálogo e, neste 
caso, que os acordos de Abraão, que é paz entre Israel e al-
guns países árabes, assinado há um ano, continuem e se apro-
fundem. 

3. O que pode ser feito para prevenir os conflitos? O que 
podem os Rotários e os demais cidadãos fazer para ajudar 
a evitá-los? 

Penso que o que pode ser feito para evitar as guerras volta 
sempre ao mesmo ponto. Destaco três coisas: (i) educação, 
(ii) educação, (iii) educação. E no mundo atual não é só uma 
educação nas escolas ou nas Universidades, pois que estamos 
a falar de uma educação, também formal, mas também duma 
educação não formal e sobretudo daquele grande megafone 
que se apoderou das nossas vidas, que são as redes sociais e 
que chegam hoje em dia às massas, sobretudo aos jovens e 
a  países e zonas de conflito onde não há uma democracia e 
liberdade de imprensa clara, como acontece na maioria dos 
países do Médio Oriente. Israel é a única exceção que tem um 
regime democrático e com liberdade de imprensa. Mesmo em 
países não árabes muçulmanos, como é o Irão, as pessoas, para 
saberem o que lá acontece, vão às redes sociais. São necessá-
rias iniciativas de desenvolvimento de programas 
escolares, em que em todos os países do mundo 
haja 1h por semana para se falar sobre o outro. O 
outro lado, não só o outro no sentido político senão 
também no sentido religioso, espiritual, no sentido 

de pessoas diferentes de cada um de nós. Conseguir entender 
o fato de sermos diferentes não é um pecado nem nos trans-
forma em inimigos. Isto é um valor ainda pouco enfatizado e 
é por isso que em tantos lugares do mundo ainda há jovens 
que vêem na guerra a única solução para eliminar o inimigo. 
Este é um papel que institucionalmente o Rotary pode e deve 
promover.

4. Participou, em 2014, na promoção do encontro, no Va-
ticano, entre o Papa Francisco, o palestiniano Mahmoud 
Abbas e o israelita Shimon Peres. Considera que deu um 
contributo no caminho para a Paz no Médio Oriente?

É verdade que fui um dos promotores desta iniciativa, a pe-
dido do Papa Francisco, da oração pela Paz, que teve lugar 
em 2014 e hoje em dia pode parecer até um pouco surrea-
lista quando olhamos para isso e vemos a situação atual. Em 
momentos de frustração disse ao Papa que não conseguimos 
chegar a essa Paz e ele respondeu-me, com muita lógica e 
inteligência: “é um caminho longo, mas nós demos um passo 
importante”. Foi a primeira vez que jovens israelitas judeus do 
mundo inteiro, por um lado, e jovens muçulmanos de países 
que nunca viram um judeu sob um aspeto positivo, por outro, 
que vão ver o outro pela positiva, a rezar pela Paz, e isso é algo 
que vai ter uma influência sobre o futuro e é um passo mais 
nesse longo caminho. Quando o Papa me declarou Anjo da 
Paz e me disse isso eu pensei que estava a brincar comigo, já 
que ele tem um grande sentido de humor, e disse-lhe: “Papa 
Francisco, eu não tenho asas”, ao que respondeu: “Hás-de 
ter. Algum dia elas vão crescer”. Eu acho que ele se referia a 
esta longa caminhada para atingir o objetivo da Paz. É difícil. 
É o desafio mais antigo da história da Humanidade. Creio que 
demos mais um passo importante há um ano, onde tive tam-
bém o privilégio de fazer parte, para o processo dos chamados 
“Acordos de Abraão”, entre Israel, os Emiratos Árabes Unidos, 
o Bahrein, Marrocos e o Sudão, que espero seja o princípio de 
um livro que, de 20 capítulos, vai no 5.º. Espero que continuem 
os acordos entre Israel e outros países árabes e que chegue-
mos a um acordo definitivo, num futuro não muito longínquo, 
com o povo palestiniano.  

5. É português, filho de pais judeus, vive numa zona em que 
várias religiões confluem… A convivência com a diversida-
de potencia a tolerância ou pode exacerbar as divergên-
cias?

Nasci em Portugal, sou filho de um refugiado que teve de fu-
gir da Polónia devido ao antissemitismo daquela época, e que 
veio para Portugal, onde foi recebido, bem como toda a famí-

lia. Hoje em dia, creio que já não 
há lugares onde não haja várias 
religiões que confluem e onde é 
necessário construir essa con-
vivência com a diversidade que, 

Sinto a 
presença do 
Rotary, sim. No 
Médio Oriente 
e em Israel é 
notável.

O Rotary está à frente 
desta luta, por conseguir 
promover o diálogo.
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deve ser um fato, não é fácil de construir. Vejo, por exemplo 
nos atentados terroristas islamitas que houve na Alemanha, 
na Bélgica, na França e na Grã-Bretanha, nos últimos anos, 
que 60% dos terroristas eram filhos de imigrantes que chega-
ram a esses países vindos do Médio Oriente, mas os filhos não 
se integraram, perderam o contato com a pátria original e o 
resultado foi a sua transformação em terroristas. 15% destes 
casos eram já a terceira geração dos imigrantes originais. Os 
restantes são europeus que se converteram ao Islão e que se 
transformaram em terroristas. Penso que, hoje em dia, temos 
de compreender que vivemos em sociedades multiculturais, 
já ninguém se veste de forma igual ou usa os mesmos perfu-
mes e professa a mesma religião, como nos anos 70 na Eu-
ropa. Temos de encontrar a fórmula para conviver de forma 
harmoniosa, senão vamos estar em conflitos permanentes. É 
um dos grandes desafios que temos no Mundo atual e na era 
pós-covid, retomar os desafios que nos levam à construção da 
Paz.

6. Como se vive no Médio Oriente com tantas fações a coa-
bitarem o mesmo território?

É complicado. Dizia o fundador de Israel, David Ben-Gurion, 
“demasiada história para tão pouca geografia”. Diferentes po-
vos, religiões e culturas encontram-se praticamente umas em 
cima das outras e, por vezes, isso complica ainda mais a luta 
pela convivência. Mas de nenhuma maneira é motivo para re-
nunciar a ela.

7. Há outros conflitos no mundo. Os motivos das diferen-
tes guerras são muito díspares ou há repetições?

Sem dúvida. É verdade que parte dos conflitos está relaciona-
da, atualmente, com o tema do Islão. Talvez porque das três re-
ligiões monoteístas o Islão é a mais jovem, tem só 1 300 anos, e 
ainda está numa espécie de fase de desenvolvimento. O Cris-
tianismo por esta altura ainda estava numa era de Cruzadas 
e Inquisitória. Há, no entanto, outros conflitos atuais, como 
o caso da Rússia e a Ucrânia que têm outros motivos, como 
por exemplo o tentar desviar a atenção dos seus próprios pro-
blemas económicos e sociais ou ganhar influência, poder e di-
nheiro. Os mesmos motivos que citava anteriormente. A falta 
de água é outro exemplo que pode levar a guerras no Médio 
Oriente no futuro. Há países que estão a ter enormes dificul-
dades, justamente numa época em que existem tecnologias 
que podem ajudar a resolver o problema da água, como está 
a acontecer neste momento em Israel. É preciso olhar para a 

frente e lutar, em cada caso, com as armas necessárias para 
evitar mais guerras e conflitos e mortes desnecessárias e dra-
máticas.

8. Qual a personalidade que considera ter (ou ter tido) um 
papel mais marcante na prevenção e/ou resolução de um 
conflito? Porquê? 

Uma vez, o meu avô disse-me que os estúpidos estão cheios 
de certezas e os inteligentes estão cheios de dúvidas. Eu acho 
que há dois líderes, um israelita e um árabe que, para mim, 
são quem desenvolveu, depois de terem dedicado a sua vida 
à guerra, uma estratégia de paz, o que tem ainda muito mais 
mérito. São eles Yitzhak Rabin, o general da paz israelita, pri-
meiro-ministro que governou Israel pela segunda vez entre 
1992-95 e que fez aí uma metamorfose, não porque fosse um 
hippie que cantava peace and love, senão porque foi um homem 
que tinha pago um preço extremamente alto, sendo um chefe 
militar que lutava pela sobrevivência de Israel, e perdeu mui-
tos soldados e companheiros – o que apresenta como o seu 
maior trauma – e que decidiu ir pelo caminho da Paz. A mesma 
coisa tinha feito antes o Presidente do Egito, Anwar Al Sadat, 
um homem que disse estar disposto a sacrificar 1 milhão de 
soldados para recuperar os territórios árabes e que, depois, 
se meteu num avião e foi ao parlamento israelita propor a Paz. 
Os dois pagaram, infelizmente, com as suas vidas, assassina-
dos por radicais que não acreditavam nesse caminho. Infeliz-
mente, estes radicais podem vir a ter uma espécie de direito 
de veto, mas eu acho que estes dois homens vão entrar nos 
livros de História, dentro de 50 ou 100 anos, quando algum 
dia realmente houver Paz ou, pelo menos, estivermos muito 
mais perto dela do que atualmente. É preciso ser muito mais 
valente para chegar à Paz do que fazer a guerra, e estes dois 
homens foram verdadeiros valentes que deram os primeiros 
passos neste longo caminho. Por isso serão lembrados.

Conseguir entender o fato de 
sermos diferentes não é um pecado 
nem nos transforma em inimigos.

A falta de água é outro exemplo que pode 

levar a guerras no Médio Oriente no futuro.
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Ser catalizador da paz, 
agora online – que habilidades 
necessitamos?

Por Ana Maria Maia Gonçalves  Gonçalves 

O Rotary conta hoje com mais de um 
milhão de associados. Pessoas em ação 
para causar mudanças duradouras em 
si mesmas, nas suas comunidades e no 
mundo. Sendo Fevereiro o Mês da Paz e 
prevenção e resolução de conflitos, vemos 
o Rotary na sua missão de promoção da 
paz – “ O Rotary promove a compreensão 
intercultural. Treinamos adultos e jovens 
com potencial de liderança para preve-
nirem e conflitos mediarem, e ajudarem 
refugiados.” Promoção da paz realizada 
com parceiros que são implementadores, 
educadores, mediadores, defensores. O 
rotary explica-nos que a prevenção e re-
solução de conflitos pode ser realizada 
a dois níveis: um nível macro e um nível 
micro. O nível macro está relacionado 
com a sociedade como um todo, incluin-
do: conflitos entre países, conflitos entre 
grupos nos países (i.e.étnicos) e o nível 
micro está relacionada com a comunida-
de (escola e vizinhança). De variadíssi-
mas formas, como rotarianos, podemos 
promover a construção da paz e prevenir 
conflitos sendo catalisadores da paz nas 
nossas carreiras profissionais e na nossa 
vida pessoal. E quais são as habilidades e 
conhecimentos que, como indivíduos, de-
vemos desenvolver para ser estes catali-
sadores de paz? A primeira dessas com-
petências, a mais simples e a mais básica, 
mas fundamental, é a nossa capacidade 
de comunicar com o outro. Através dessa 

capacidade nós vamos ser capazes de nos 
perceber um pouco melhor, de perceber 
esse outro e vamos ser capazes de desen-
volver as nossas competências em gestão 
de conflitos, tão essenciais para esta fun-
ção de catalizador da paz.
Toda esta nossa função foi realizada so-
bretudo presencialmente até antes da 
pandemia. Começamos há alguns anos 
a utilizar as tecnologias da informação e 
da comunicação (TIC) na nossa vida, mas 
antes da pandemia elas significavam uma 
pequena parte do nosso modo de inte-
ração com os outros e muitas pessoas 
tinham desconfiança na sua utilização.  
Desde a existência do COVID 19, fomos 
obrigados a adaptar a nossa comunica-
ção a um outro mundo – o mundo online. 
E nexte contexto, o que é uma comunica-
ção eficaz?  sobre quais são os 10 “neuro-
-princípios” fundamentais que governam 
o cérebro humano? E em função destas 
respostas poderemos então fazer uma 
análise “baseada no cérebro” do impacto 
das tecnologias na nossa comunicação 
on-line. Afinal, ser catalisador de paz é 
um pouco diferente se realizado presen-
cialmente ou se realizado utilizando as 
tecnologias.

Algumas palavras sobre comunicação 
“eficaz”

Comunicação eficaz pode ser definida 
usando 4 princípios:

•  Um contato claro entre remetente e 
destinatário deve ser feito;

•  O remetente e o destinatário devem 
alocar sua vez de falar facilmente na 
conversa;

•  Cada parte deve ser capaz de monito-
rar facilmente o entendimento e a aten-
ção das outras partes;

•  “Deixis” - a possibilidade de ver e usar 
os artefatos usados   durante a reunião, 
como o documento sobre o qual esta-
mos a fala, um documento usado para 
desenhar diagramas etc. - deve ser 
apoiado.

À primeira vista, a comunicação online 
(videoconferência) é bastante ineficien-
te, pois transmite menos detalhes obser-
váveis   em comparação com as reuniões 
presenciais, como modulação de voz e 
seu impacto no significado das palavras, 
sinais não verbais de gestos ocultos e 
posição do corpo. Como “animais sociais”, 
estamos acostumados a processar um 
ato de comunicação na sua totalidade e 
não ter apenas o rosto ou a parte supe-
rior do corpo para entender que mensa-
gem o “outro” está tentando transmitir. 
Alguns remetentes também podem ter 
que diminuir sua velocidade natural de 
fala devido a uma conexão de baixa qua-
lidade e, nas piores situações, a falta de 
sincronização dos canais de som e vídeo 
pode resultar num prejuízo muito sig-
nificativo da comunicação. Ainda assim, 
vários estudos sugerem que “eficácia” é 
uma noção muito contextual e dinâmica: 
o que é eficaz em um contexto pode se 

1   https://www.rotary.org/pt/our-causes/
promoting-peace 

Mediadora do Global Mediation Panel da United Nations Funds and Programme, coordenadora da Pós-Graduação em Negociação, 
Mediação e Resolução de Conflitos da Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica, Fundadora e mediadora do 
Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos (ICFML www.icfml.org ) e Coach de Executivos.

https://www.rotary.org/pt/our-causes/promoting-peace
https://www.rotary.org/pt/our-causes/promoting-peace
http://www.icfml.org/
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Ser catalizador da paz, 
agora online – que habilidades 
necessitamos?

Por Ana Maria Maia Gonçalves  Gonçalves 

tornar ineficaz no mesmo contexto mais 
tarde ou mais cedo a tempo e vice-versa. 
Por esse motivo, (além dos atuais motivos 
de pandemia claro!) acreditamos que a 
eficácia não deve ser o único critério para 
decidir qual forma de comunicação deve 
usar e quando. É a árvore que esconde a 
floresta. Propomos avaliar a relevância 
de uma comunicação online, analisando o 
impacto potencial do uso de tecnologias 
on-line no funcionamento do cérebro da-
queles que estão a comunicar e - como 
consequência - no seu comportamento. 
Queremos ver se esse impacto é positivo 
ou negativo, quando e por que razões, e 
quando isso for possível, compará-lo-e-
mos com formas de comunicação presen-
cial.

10 “neuro-princípios” fundamentais 
que governam o cérebro humano

Goste ou não, nossos cérebros emocio-
nais, sociais e cognitivos estão “conecta-
dos” para nos fazer reagir e nos compor-
tar de maneiras predeterminadas, geral-
mente como uma herança dos tempos 
antigos, quando a nossa sobrevivência 
estava em jogo em muitos momentos da 
nossa vida. Os princípios “baseados no 
cérebro” que governam onosso compor-
tamento são os seguintes:

1.  “Você consumirá os recursos do seu 
cérebro de maneira eficiente e criará 
padrões”: 

2.   “Você deve prever de acordo com os 
seus padrões”: 

3.  “Evitarás e serás muito mais sensível 
ao perigo/medo do que à recompensa/ 
prazer, que procurarás (reflexos “lon-
ge” versus “ em direção a ”)”:

4.  “Primeiro você perceberá através das 
emoções antes de poder se auto-re-
gular (inconscientemente ou por hábi-
tos)”: 

5.  “Teus estímulos ‘sociais’ devem ser tão 
poderosos quanto os estímulos ‘físi-
cos’”: 

6.  “Você sempre buscará posições de sta-
tus seguras ou confortáveis”: 

7.  “Você deve se relacionar com os outros 
e ter empatia (em grupo)”: 

8.  “Você acreditará na justiça e reagirá 

negativamente ao comportamento in-
justo”: 

9.  “Você deve ser motivado pela autono-
mia ou por se sentir autônomo

10.  “Operarás cognitivamente em dois 
modos (modo ‘X’ e ‘C’)”: Os princípios 
listados acima são todos modulados 
por nossa personalidade e culturas: 
podemos, por exemplo, ser melhores 
em enfrentar a incerteza em compa-
ração com outras pessoas por causa 
de nossa família, ambiente profissio-
nal, educação escolar e / ou nossos 
genes.

Num mundo global como é o mundo onli-
ne estes princípios estarão todos presen-
tes durante a nossa comunicação online 
e impactarão os resultados dessa comu-
nicação e daí os resultados das nossas 
acções. Vamos agora aplicar estes princí-
pios para analisar o impacto das tecnolo-
gias na nossa comunicação online.

As habilidades específicas quando es-
tamos a “comunicar online”

Tendo em conta a análise acima, acredita-
mos que todos devemos ter em atenção 
os nossos comportamentos quando es-
tamos conectados e seria aconselhável 
a adaptação das nossas habilidades de 
comunicação aos diferentes contextos 
online da seguinte maneira:

•  Esteja ciente dos possíveis impactos da 
tecnologia ou tecnologias no cérebro 
das partes envolvidas na comunicação 
e em seu próprio cérebro, internalizan-
do os princípios e as análises explicita-
das acima;

•  Prepare as pessoas com quem vai co-
municar sobre esses impactos de ma-
neira positiva. Verifique regularmente 
a situação, em vez de esperar até que 
o medo ou a incerteza seja muito alto 
(por exemplo, verifique se as outras 
pessoas estão satisfeitas com a qualida-
de da comunicação durante uma sessão 
de vídeo);

•  Tente alavancar os “Prós” e compensar 
os “Contras” listados acima sempre que 
possível. Não hesite em fazer pausas 
regulares durante a sua comunicação 
online;

•  Não hesite em reformular muito mais 
frequentemente que quando fala pre-
sencialmente de modo a maximizar as 
chances de ter uma comunicação eficaz.

Esperamos que a análise rápida que fi-
zemos acima ajude os “oponentes” e os 
“adotantes” da comunicação on-line a 
criar um terreno comum sobre o poten-
cial e os limites das tecnologias on-line - e 
aproveitar a ocasião para entender um 
pouco melhor as potencial e limites do 
cérebro humano.
Desta análise podemos refletir sobre 
quais as habilidades que cada um deve 
desenvolver para continuar a ser um ca-
talizador da paz utilizando as tecnologias. 
Independentemente de todos os proje-
tos, independentemente de onde eles são 
realizados no mundo, independentemen-
te dos recursos financeiros que podem 
estar em jogo, no final este catalizador da 
paz – agora online - tem de passar uma 
mensagem utilizando a tecnologia. 
Abordar as causas estruturais dos confli-
tos passa pela utilização eficaz da tecno-
logia.

“O empoderamento das pessoas para parti-
ciparem de esforços localizados de gestão de 
conflitos é uma das inovações e oportunida-
des mais significativas criadas pelas novas 
tecnologias. A tecnologia pode contribuir 
para os processos de construção da paz, ofe-
recendo ferramentas que promovem a cola-
boração, transformam atitudes e dão uma 
voz mais forte às comunidades.”

Não basta a boa vontade, não basta os 
recursos, precisamos de algo muito mais 
importante – o desejo de desaprender 
o que funcionou até agora para inovar e 
para estar abertos a aprender o que fun-
ciona neste nosso novo mundo, que agora 
e no futuro inclui o mundo online. Assim 
seja, e com a ajuda de todo o movimento 
Rotário, acredito que juntos conseguire-
mos um movimento pela paz no mundo, 
ainda maior do que até aqui, incluindo 
agora também e cada vez mais as tecno-
logias da informação e da comunicação. 

Veja no site https://www.portugalrota-
rio.pt/ o texto completo do artigo.

https://www.portugalrotario.pt/
https://www.portugalrotario.pt/
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A Paz entre as nações!
A consolidação das boas relações, da cooperação e da paz entre 
as nações é um dos desígnios do Rotary!

Vitor Dias

Presidente da Subcomissão Distrital (D. 1970) de Bolsas Rotary pela Paz

O papel do Rotary na promoção da paz.
A lembrança de todo o sofrimento e das demais consequên-

cias da Primeira Guerra Mundial, ainda muito presente na 

memória dos delegados à Convenção de RI de 1921, em 

Edimburgo, levou-os a alterar os estatutos do Movimento 

para incluir nos mesmos o objetivo de “ajudar na promoção 

da paz e boa vontade internacional através de uma rede de 

homens de negócios e profissionais de todas as nações unidos 

no ideal de servir”.

Em 1934, alguns Rotários de Nashville, nos EUA, organizaram 

um programa para fomentar a compreensão internacional. O 

programa, com duração de 11 dias, consistia de reuniões co-

munitárias com escritores, economistas, cientistas e políticos 

proeminentes que 

discutiram questões 

sobre economia, 

paz mundial e avan-

ços científicos. A ini-

ciativa ficou conhe-

cida como Instituto 
para a Compreen-
são Internacional, 
e teve um nível de 

aceitação tão gran-

de que, em 1936, o 

Rotary Internatio-

nal sugeriu que ou-

tros Rotary Clubes 

a reproduzissem. 

Durante a década 

seguinte, cerca de 

mil clubes da Améri-

ca, Austrália e Nova Zelândia patrocinaram centenas de Insti-

tutos que atraíram milhares de pessoas.

Durante a Segunda Guerra Mundial, Rotary informou e ins-

truiu os seus associados sobre os esforços para criação da 

ONU e a importância do planeamento para a paz. Materiais 

como o livro From Here On! e artigos da revista The Rota-
rian ajudaram os Rotários a conhecer a ONU, antes mesmo 

de ela ser formalmente estabelecida.

Em 1945, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, Rotary 

International foi uma das 42 organizações convidadas a inte-

grar a delegação americana na Conferência em São Francis-

co que deu origem à ONU. Muitos Rotários de todo o mundo 

participaram nesse encontro como membros ou consultores 

das delegações dos seus países.

O papel então desempenhado pelos Rotários é, até aos dias 

de hoje, fortemente reconhecido. Rotary International possui 

o mais alto estatuto consultivo, oferecido a uma organização 

não governamental, pelo Conselho Económico e Social das 

Nações Unidas.

Para aumentar a consciencialização sobre questões que cau-

sam conflitos e atividades que promovem a paz, o Rotary 

criou os Fóruns de Rotary pela Paz, como um programa pilo-

to de três anos. Líderes Rotários e convidados exploraram di-

versos tópicos no primeiro Fórum pela Paz, que foi realizado 

em 1988 em Evanston, nos EUA.

Em 1990, o Conselho de Curadores da Fundação Rotária ex-

pandiu o programa e mudou o seu nome para Programas de 
Paz do Rotary.

Em vários momentos da sua história centenária, os Rotários 

propuseram a criação de um programa universitário com a 

O P I N I Ã O
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finalidade de promover a paz, mas esse conceito nunca pare-

ceu viável. Nos anos 90, os líderes Rotários foram inspirados 

pelo 50º aniversário da morte de Paul Harris a considerar 

uma alternativa. A ideia era simples, mas o impacto seria tre-

mendo: Rotary incentivaria pessoas comprometidas com as 

temáticas relacionadas com a paz e a resolução de conflitos 

a se candidatarem a programas de estudos de pós-graduação 

nessa área, e a Fundação Rotária forneceria as bolsas para fi-

nanciar esses estudos.

O programa das Bolsas Rotary pela Paz.
Criado em 1999, o programa dos Centros Rotary pela Paz 
recebeu sua primeira turma de bolseiros em 2002. Assim 

nascia o programa das Bolsas Rotary pela Paz. Desde o seu 

lançamento, mais de 1 400 pessoas frequentaram os Centros 

Rotary pela Paz. Aos dias de hoje, eles formam uma rede de 

embaixadores que abrange já 115 países, prontos para atua-

rem eficazmente na área da paz e do desenvolvimento.

A bolsa para estudos nos sete Centros Rotary pela Paz é 

destinada a quem já tem experiência profissional para 

além de ter assumido um compromisso com o vo-

luntariado comunitário e/ou in-

ternacional e com a promoção 

da paz ao nível local ou global. 

Anualmente, The Rotary Foun-
dation outorga até 50 bolsas 

para o programa de mestra-

do e 80 para o curso de 

aperfeiçoamento pro-

fissional nas 8 Univer-

sidades que acolhem 

os programas.

Estas bolsas cobrem mensalidades, taxas, hospedagem, 

transporte de ida e volta e todas as despesas com estágios e 

trabalhos de campo.

Dê uma oportunidade 
aos jovens para mudar o 
mundo!
Os Clubes e os Distritos desempenham um papel chave na 

divulgação dos programas, no recrutamento e indicação de 

futuros bolseiros, o que significa que cada um de nós tem o 

poder de formar a próxima geração de líderes na promoção 

da mensagem do Rotary de boa vontade e compreensão en-

tre os povos.

The Rotary Foundation abre anualmente o período de inscrição 

para novos candidatos às bolsas em fevereiro. As inscrições 

para 2023-24 abriram em fevereiro corrente. A manifestação 

de interesse é do próprio candidato à bolsa que deve 

proceder à sua inscrição no site do Rotary!

Os Distritos têm até ao dia 1 de julho para 

enviar a The Rotary Foundation o conjunto 

das inscrições dos seus candidatos, devida-

mente ratificadas.

O último passo do processo ocorre até 

ao final do mês de novembro. É a fase 

em que os documentos submetidos 

são analisados e as candidaturas 

são comparadas. O Distrito e o can-

didato são informados da decisão 

de seleção até ao final desse mês.

Para nós, a paz não é um conceito abstrato, mas, sim, uma expressão viva 

e dinâmica do desenvolvimento humano. A construção da paz é a pedra 

angular da nossa Missão como organização humanitária formada por 

voluntários, e é uma das nossas seis áreas de enfoque por meio das quais 

os associados do Rotary imprimem a sua marca no mundo.
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Mês da Consolidação da Paz e 
prevenção de conflitos
Maria Isabel Lopes 
Solange Fernandes Falé

O P I N I Ã O

Desde 1914 que o 
Rotary tem desen-

volvido programas de 
formação na área da Paz e o mês 

de fevereiro é especialmente dedicado ao tema da Paz, 
subjacente a todas as atividades desenvolvidas nas diferen-
tes áreas de enfoque. Recentemente, com a atualização da 
Visão do Rotary, em que somos “Pessoas de Ação”, enfatiza-
-se a ideia de que, os Rotários, ao desenvolverem iniciativas 
humanitárias como o combate à pobreza, à desigualdade, às 
tensões entre grupos étnicos, à falta de acesso à educação e 
à escassez de recursos, promovem a compreensão mundial e 
trabalham para a Paz.

O Rotary, além de prevenir o conflito e promover a Paz nas 
suas comunidades e no Mundo, procura ir mais além, CON-
SOLIDAR A PAZ, criando condições de segurança e bem-es-
tar nas comunidades. Nesse sentido, foi criada a “Academia 
Rotary de Paz Positiva”,  https://www.positivepeace.academy/
rotary, uma parceria com o Instituto para Economia e Paz, IEP, 
em que o objetivo é treinar, até 2022, 150 ativadores de paz 
positiva em seis regiões diferentes do mundo. Neste progra-
ma, o conceito de Paz Positiva é central e tem por base oito 
pilares que, funcionando em conjunto, possibilitam a criação 
de comunidades mais pacíficas, em que o desenvolvimento de 
condições que possibilitem o bem-estar de todos é o objetivo 
principal. Consulte www.economicsandpeace.org para infor-
mações mais detalhadas.

Os Clubes, ao longo do ano rotário, também podem recorrer 

A Paz é um bem que supera qualquer barreira, porque é um bem de toda a 
humanidade.
 

Papa Francisco

a atividades simples e simbólicas de manterem presente o 
tema da paz, comemorando datas que remetem para a temá-
tica. Assim, deixamos algumas sugestões de datas que nos po-
dem inspirar a realizar eventos que sensibilizem e informem 
as comunidades em que estamos inseridos. 

 20 de fevereiro -  Dia Mundial da Justiça Social 

 6 de abril -   Dia Internacional do Desporto para o 
Desenvolvimento e a Paz 

 29 de maio -   Dia Internacional dos Soldados da Paz 
da ONU 

 19 de agosto -  Dia Mundial Humanitário 

 21 de setembro -  Dia Internacional da Paz 

 24 de outubro -  Dia das Nações Unidas 

 16 de novembro -  Dia Internacional da Tolerância 

 10 de dezembro -  Dia dos Direitos Humanos 

 20 de dezembro -   Dia Internacional da Solidariedade Hu-
mana 

Mais do que ausência de conflitos, a Paz é o caminho para um 
mundo livre, seguro, feliz … um mundo melhor e mais justo. 

Um compromisso para a Paz, com base nos princípios da jus-
tiça, equidade, participação, transparência, responsabilidade 
e inclusão, uma tarefa que não pode ser realizada individual-

https://www.positivepeace.academy/rotary
https://www.positivepeace.academy/rotary
http://www.economicsandpeace.org
http://www.un.org/en/events/socialjusticeday/
http://www.un.org/en/events/sportday/
http://www.un.org/en/events/sportday/
http://www.un.org/en/events/peacekeepersday/
http://www.un.org/en/events/peacekeepersday/
http://www.un.org/en/events/humanitarianday/
http://www.un.org/en/events/peaceday/
http://www.un.org/en/events/unday/
http://www.un.org/en/events/toleranceday/
http://www.un.org/en/events/humanrightsday/
http://www.un.org/en/events/humansolidarityday/
http://www.un.org/en/events/humansolidarityday/
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V O Z  A O S  C O M P A N H E I R O S

Se ace camino al andar
José Carvalhido da Ponte

(Presidente da CDQSE / PDG 1970)

 

Da leitura da realidade do Minho e do Douro Litoral concluiu-se ser possível fazer crescer o Movimento. Contudo, aconselha-
-nos o realismo a acreditar que não é tarefa para um ano ou dois. 

O Clube da Póvoa de Lanhoso já começou a “trabalhar” Vieira do Minho; o R. C. de Stº Tirso quer ser o padrinho de Paços de 
Ferreira e Monção e/ou Viana e/ou Caminha poderão apadrinhar o E-Club do Alto-Minho. 

Contudo, porque se hace camino al andar, não nos precipitemos, pois o constituir e apadrinhar um clube pressupõe criar laços 
de afeto, e este percurso tem de ser bem pensado e alicerçado, que Rotary não se compagina com amadorismos ou precipita-
ções.

MINHO E DOURO LITORAL

1.2. Melgaço - Concelho de grande dimensão territorial, 

mas com poucos habitantes (7 991). Mais de 1/3 da popu-

lação tem mais do que 65 anos e o IDT de cerca de 78%, 

indicando um concelho muito envelhecido e com muita 

população imigrada. Existem poucas empresas. As três 

atividades mais empregadoras estão ligadas ao apoio so-

cial, fabricação de produtos de borracha e comércio. Este 

concelho está geograficamente isolado e não é servido por 

vias de comunicação modernas.

1.3. Paredes de Coura - Concelho de grande dimensão 

territorial, mas com poucos habitantes (8 472). Mais de ¼ 

da população tem mais que 65 anos e o IDT de cerca de 

64%. Existem poucas empresas. As três atividades mais 

empregadoras estão ligadas à fabricação de componentes 

para automóveis, calçado e ao apoio social. Apesar de a in-

dústria ser a grande empregadora, o número de empresas 

é diminuto e as vias de comunicação são fracas.

1.4. Vila Nova de Cerveira - Concelho de grande dimen-

são territorial, mas com poucos habitantes (8 900). Cerca 

de ¼ da população tem mais do que 65 anos e o IDT de 

cerca de 54%. Existem poucas empresas. As três ativi-

dades mais empregadoras estão ligadas à fabricação de 

componentes para automóveis, embarcações de recreio e 

1.  Depois de uma leitura mais próxima dos dados estatísticos  
dos  11 concelhos dos Distritos de Viana do Castelo, Braga 
e Porto, onde Rotary ainda não se implantou, pareceu-me 
correta a constituição de  três grupos, em função da popu-
lação residente: Grupo I -  concelhos com menos de 10 000  
habitantes (Terras de Bouro, Melgaço, Paredes de Coura e 
Vila Nova de Cerveira); Grupo II - concelhos com mais de 
10 000 habitantes mas menos de 20 000 habitantes (Vieira 
do Minho, Cabeceiras de Basto, Amares e Baião); Grupo III 
- concelhos que acabam por ter mais do que 40 000 habi-
tantes (Lousada, Marco de Canaveses e Paços de Ferreira).

1.1. Terras de Bouro - Concelho de grande dimensão ter-
ritorial, mas com poucos habitantes (6 315). Mais de ¼ da 
população tem mais do que 65 anos e o IDT1 de cerca de 
59%. Existem poucas empresas. As três atividades mais 
empregadoras estão ligadas ao apoio social, sítios e mo-
numentos históricos e construção civil. Este concelho está 
no “coração” do Parque Nacional Peneda-Gerês e confina 
com dois concelhos sem clubes rotários (Amares e Vieira 
do Minho)

1  Índice de Dependência Total (IDT) é o quociente entre o número de pessoas jovens e 
idosas (entre 0 e 14 anos e com mais do que 65 anos) e população ativa (entre 15 e 64 
anos).
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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€

ISRAEL PARÓDIA 

congelação de pescado. Muitos trabalhadores não residem no concelho. O 
concelho é razoavelmente servido por vias de comunicação.

1.5. Vieira do Minho - Concelho de grande dimensão territorial e com 11 
786 habitantes. Cerca de ¼ da população tem mais que 65 anos e o IDT de 
cerca de 52%. Existem poucas empresas. As três atividades mais emprega-
doras estão ligadas à construção de edifícios, apoio social a idosos e comér-
cio. É um concelho contíguo a Cabeceiras de Basto. 

1.6. Cabeceiras de Basto - Concelho de grande dimensão territorial, e com 
15 526 habitantes. Cerca de 1/5 da população tem mais que 65 anos e o IDT 
de cerca de 47%. Existem cerca de 1 650 empresas. As três atividades mais 
empregadoras estão ligadas à construção de edifícios, confeção de vestuá-
rio e apoio social a idosos. É um concelho mais jovem e contíguo a Vieira do 
Minho. 

1.7. Amares - Concelho de média dimensão territorial, com 18 090 habitan-
tes. Cerca de 1/5 da população tem mais que 65 anos e o IDT de cerca de 
46%. Existem cerca de 2 000 empresas. As três atividades mais emprega-
doras estão ligadas ao transporte de mercadorias, à construção de edifícios 
e à fabricação de portas e janelas de metal. Este concelho é contiguo aos 
concelhos de Vieira do Minho e Terras de Bouro.

1.8. Baião - Concelho de grande dimensão territorial, com 18 575 habitan-
tes. Cerca de 22% da população tem mais que 65 anos e o IDT de cerca de 
49%. Existem cerca de 1 600 empresas. As três atividades mais emprega-
doras estão ligadas à construção de edifícios, confeção de vestuário e apoio 
social a idosos. Este concelho é contíguo ao de Marco de Canaveses, onde 
não existe também expressão rotária.

1.9. Lousada - Concelho de média dimensão territorial e com 46 580 habi-
tantes. Cerca de 15% da população tem mais que 65 anos e o IDT de cerca 
de 40%. Existem mais de 4 mil empresas. As três atividades mais emprega-
doras estão ligadas à confeção de vestuário, construção de edifícios e fabri-
cação de calçado. É um concelho jovem.

1.10. Paços de Ferreira - Concelho de média dimensão territorial e com 
56 547 habitantes. Cerca de 15% da população tem mais que 65 anos e o 
IDT de cerca de 41%. Existem mais de 5 mil empresas. As três atividades 
mais empregadoras estão ligadas à fabricação de mobiliário de madeira, 
confeção de vestuário e construção de edifícios.

2. Propostas: 

2.1. GRUPO III – Parece justificar-se a constituição de 2 clubes: Lousada e 
Paços de Ferreira.

2.2. GRUPO II (Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto, Amares e Baião) - 
tanto se pode pensar em constituir um clube por concelho como criar um 
e-club. (Vieira do Minho + Amares + Terras de Bouro/ Grupo I) e 2 clubes 
(em Cabeceiras de Basto e em Baião).

2.3. GRUPO I (Melgaço, Vila Nova de Cerveira e Paredes de Coura) - Indi-
vidualmente, em nenhum dos concelhos me parece viável a criação de um 
clube. Não será, contudo, impossível um E-Club.
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Anexos
José Correia da Silva

Rotary Club de Viana do Castelo 

 

NUT
Área 
territori
al (km2)

População
População 
>65 anos (%)

Índice de 
dependência 
total

Compras em 
TPA/habitant
e - Euros

Depósitos 
de 
emigrantes/
Depósitos 
totais

Empresa
s

Pessoas ao 
serviço 
nas 
empresas

Pessoas ao 
serviço 
nas 
empresa/p
opulação

Proposta

Terras de Bouro 277   6 315 27,2% 58,6    54 13,4%    843   1 593 25,2% E-Club
Melgaço 238   7 991 36,0% 77,5    35 22,6%   1 291   1 989 24,9% E-Club
Paredes de Coura 138   8 472 28,0% 63,8    30 5,9%   1 145   2 332 27,5% E-Club
Vila Nov a de Cerv eira 108   8 900 23,6% 53,9    109 4,7%   1 008   4 947 55,6% E-Club
Vieira do Minho 216   11 786 24,4% 52,1    47 13,0%   1 281   2 288 19,4% Club/E-Club ?
Cabeceiras de Basto 242   15 526 19,8% 46,9    41 6,5%   1 649   4 001 25,8% Club/E-Club ?
Amares 82   18 090 19,4% 45,9    45 11,2%   1 981   5 194 28,7% Club/E-Club ?
Baião 175   18 575 22,1% 49,4    22 2,5%   1 601   3 944 21,2% Club/E-Club ?
Lousada 96   46 580 14,6% 39,7    54 1,3%   4 426   18 108 38,9% Club
Marco de Canav eses 202   51 253 17,0% 42,2    53 5,4%   4 232   17 517 34,2% Club
Paços de Ferreira 71   56 547 15,4% 40,8    63 2,0%   5 443   22 870 40,4% Club

SEDES DE CONCELHO SEM CLUBES ROTÁRIOS

 

CAE Designaçao

Terras 
de 
Bouro

Melgaço
Paredes 
de 
Coura

Vila 
Nov a de 
Cerv eira

Vieira do 
Minho

Cabeceiras 
de Basto

Amares Baião Lousada
Marco de 
Canav eses

Paços de 
Ferreira

10202 Congelação de produtos da pesca e da aquicultura 3

14131 Confecção de outro vestuário exterior em série 2 2 1 2

14390 Fabricação de outro vestuário de malha 3

15201 Fabricação de calçado 2 3

22192 Fabricação de outros produtos de borracha, n.e 2

23703 Fabricação de artigos de granito e de rochas, n.e 2

25120 Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal 3

29320 Fabricação de outros componentes e acessórios para veículos automóveis 1 1

30120 Construção de embarcações de recreio e desporto 2

31091 Fabricação de mobiliário de madeira para outros fins 1

41200 Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 3 1 1 2 1 2 1 3

47111 Comércio a retalho em supermercados e hipermercados 3 3

49410 Transportes rodoviários de mercadorias 1

87301 Actividades de apoio social para pessoas idosas, com alojamento 1 1 2 3

87902 Actividades de apoio social com alojamento, n.e 3 3

91030 Actividades dos sítios e monumentos históricos 2

ATIVIDADES ECONÓMICAS MAIS EMPREGAROAS
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Rotary constrói a paz ao criar a próxima geração de constru-
tores da paz

The Rotary Foundation
Mensagem do chair 

      John Germ

Ilustração de Viktor Miller Gausa

Aguardo sempre ansiosamente o mês de fevereiro, o mês do 
aniversário do Rotary, como um momento para recordar a 
nossa história. O que começou como uma pequena reunião 
num escritório de Chicago em 1905 transformou-se rapida-
mente num Movimento global – um Movimento do qual nós 
fazemos parte hoje. 

Fevereiro é também o Mês da Construção da Paz e da Pre-
venção de Conflitos, quando celebramos um conceito central 
do Rotary: a busca da paz e da compreensão global. 

Através dos nossos subsídios globais e distritais, The Rotary 
Foundation é uma força pela paz – tal como todos vós que 
usais esses fundos em projetos. Uma subvenção que promove 
a alfabetização pode levar a uma maior compreensão e se-
gurança económica nessa comunidade e para além dela. Isto 
lança as bases para a paz. Quando as comunidades não estão 
a bater-se por recursos hídricos escassos, porque têm um sis-
tema de bombas a funcionar, podem, em vez disso, dedicar-se 
à educação. A promoção da paz está relacionada com tudo o 
que o Rotary faz. 

O trabalho de construção ativa da paz e da compreensão tem 
sido uma característica distintiva do Rotary desde os seus 
primórdios. Mas com a criação, em 1999, dos Centros Rotary 
pela Paz, iniciámos um novo capítulo ousado nesta história. 
Este ano marca o 20.º aniversário da primeira turma dos Bol-
seiros pela Paz; o programa inovador continua a fundar uma 
forte compreensão académica das raízes do conflito com tá-

ticas práticas para a resolução de verdadeiros problemas do 
mundo real. 
Apesar dos impactos da pandemia da covid-19, os Centros 
Rotary pela Paz conseguiram adaptar-se, com o objetivo de 
assegurar o mínimo de perturbações ao programa. 
Agora, os estudantes dos nossos sete Centros estão a reto-
mar as suas atividades normais. Isto inclui jovens construto-
res da paz no nosso mais recente Centro da Universidade de 
Makerere, em Kampala, Uganda, que se estão a preparar para 
aplicar os seus novos conhecimentos e competências numa 
região que carece de soluções pacíficas. 

O programa do centro de paz continua a crescer. O nosso co-
mité de recrutamento está a pesquisar potenciais locais no 
Médio Oriente ou no Norte de África para estabelecer o nos-
so oitavo Centro, planeando o seu lançamento já em 2024. 
Este é um passo significativo para os esforços do Rotary ao 
nível da educação global para a paz, uma vez que lançamos 
as bases para que a próxima geração de bolseiros prossiga na 
construção da paz naquelas regiões. E não vamos parar por 
aqui: o nosso objetivo é abrir um Centro Rotary pela Paz na 
América Latina até 2030.

Nos últimos 117 anos, o Rotary cresceu para se tornar uma 
força global para o bem – promovendo a paz e a compreen-
são em todos os nossos esforços. O poder de permanência do 
Rotary, a Fundação e o nosso compromisso de décadas com 
a paz são coisas que vale a pena celebrar, apoiar e sustentar 
para as gerações que nos seguirão.
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Relações
Interpaíses

Breve história da Comissão Inter Países 
(C.I.P.) Portugal-Espanha
Valdemar Gonçalves
(Presidente da C.I.P. Portugal - Espanha)

A C.I.P. Portugal Espanha tem sido uma das mais entusias-
mantes e movimentadas ao longo dos tempos em resultado 
da proximidade entre os dois países.

Tanto quanto me foi transmitido por companheiros com mais 
tempo e pergaminhos do que eu em Rotary, teve como gran-
des iniciadores e entusiastas, companheiros de grande cravei-
ra rotária, como Francisco Zamith, Rui Amandi, Lima Marques, 
José Carlos Mocito, Joaquim Matos Fernandes, entre outros, 
do lado português e Alejandro Amoedo, Rafael Legerén Buce-
ta e Ignacio Cardenoso, do lado espanhol.

Terá começado com um “Plenário da comissão Luso Espa-
nhola” em março de 1981 nas Cal-
das da Rainha, seguido de Protoco-
los na Figueira da Foz, em Fátima, 
em Madrid, em Monte Gordo, em 
Vila Nova de Gaia, etc.

Depois de alguma investigação, en-
contrei um pequeno marco rotário 
no Jardim do Foco, no Porto, mes-
mo em frente ao antigo Hotel Tivoli, 
onde se encontrava a sede do Ro-
tary Club de Porto-Oeste que terá 
organizado a 9ª Assembleia Plenária 
da C.I.P. Portugal – Espanha em 19 
de Outubro de 1991.

Outras se lhe seguiram até que 
em 2012 se concretizou o 1º gran-
de Encontro ibérico em que eu tive 
a honra de participar, protagonizado 
pelo Rotary Club de Guimarães.

Seguiram-se os seguintes encontros Ibéricos:

– 2º, em 2014, organizado pelo Rotary Club de Cáceres;

–  3º, em 2016, organizado pelo Rotary Club de Évora;

–     4º, em 2017, em Madrid, organizado pelo Rotary Club de 
Pozuelo de Alarcón;

–   5º, em 2018, organizado pelo Rotary Club de Porto-Oeste

–   6º, em 2019, organizado pelo Rotary Club de Vigo.

Estava previsto para 2020 o 7º Encontro Ibérico em Lisboa 
mas, infelizmente, a pandemia do corona vírus  antecipou-se 

e foram previamente anuladas to-
das as atividades presenciais.

Temos conseguido fazer algumas 
reuniões via Zoom, graças à tena-
cidade da atual coordenadora das 
CIPs, companheira Cecília Sequei-
ra e dos membros da direção da 
CIP Portugal-Espanha.

Do lado português, temos a pre-
sidir os companheiros Valdemar 
Gonçalves, do Rotary Club de 
Porto-Oeste, Clemente Galvão 
do Rotary Club de Lisboa-Belém, 
Joaquim Matos Fernandes do Ro-
tary Club das Caldas das Taipas, e 
José Miguel Marques, do Rotary 
Club de Porto-Douro.

De Espanha, temos como coor-
denadores Nacionais, os Compa-

The Rotary Foundation
Mensagem do chair 

      John Germ
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nheiros Paco Chapa, do Rotary Club de Denia, e Rafael Lhano 
de la Concha, do Rotary Club de Vigo.

Entretanto um dos objetivos visados por todas as CIPs é a ge-
minação entre os mais diversos clubes dos respetivos países e 
a participação em mais trabalhos e projetos conjuntos.

As geminações atuais, de que a C.I.P. Portugal- Espanha tem 
conhecimento e em cuja formalização teve orgulho em parti-
cipar são as seguintes:

- No Distrito 1960:
• Angra de Heroísmo - La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
• Carnaxide – Huelva
• Évora – Badajoz
• Funchal - Las Palmas de Gran Canaria 
• Lisboa – Ceuta
• Lisboa - Sevilla Cartuja
• Lisboa Benfica - Madrid Puerta de Hierro
• Lisboa Centenário – Almendralejo
• Lisboa Estrela – Benahavis
• Lisboa Oeste – Sevilla
• Lisboa Oeste - Madrid Castilla
• Lisboa-Belém - Palma-Almudaina
• Oeiras – Cáceres
• Ponta Delgada – Maspalomas
• Portalegre – Mérida
• Praia da Rocha – Cádiz
• Setúbal – Vitoria
• Sintra - Burgos
• Lisboa – Madrid

- No Distrito 1970:
• Aveiro - Salamanca Plaza Mayor

• Barcelos – Pontevedra

• Braga - Santiago de Compostela

• Caminha – Berguedà

• Leiria - Logronha en La Rioja

• Maia – Ourense

• Ovar – Mérida

• Paredes – Vigo

• Porto - La Coruña

• Porto – Bilbao

• Porto Douro – Vigo

• Porto Douro - La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)

• Porto Oeste - Pozuelo de Alárcon (Madrid)

• Porto Aliados – Ferrol

• Valença do Minho – Gijón

• Vila Real – León

• Vila Verde – Lugo

• Viseu – Salamanca

• Vizela - Del Henares

-  Encontram-se aprovadas e a aguardar assinatura dos respe-

tivos Protocolos:

• LISBOA ESTRELA - MADRID VELAZQUEZ PRADO

• SINES – MEDINA

• MACHICO - SANTA CRUZ/TENERIFE SUR

• FUNCHAL - PUERTO DE LA CRUZ

• CALDAS DAS TAIPAS - SORIA

Muito mais haveria a dizer e documentos com fotos que os 

companheiros Matos Fernandes e Manuel Cardona tiveram a 

amabilidade de me enviar.

Entretanto, ao longo dos tempos, têm-se formado pequenos 

grupos transfronteiriços entre clubes regionais de ambos os 

lados da fronteira, de que saliento os seguintes:

-  O In Rot 6, formado por três clubes Portugueses: Évora, Por-

talegre e Castelo Branco e três clubes Espanhóis: Badajoz, 

Cáceres e Mérida       .

-  O In Rot And-Algarve, formado por clubes das regiões do Al-

garve e da Andaluzia.

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.
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Novas
Gerações

“Sê um Pai Natal” para a ART - Rotaract Distrito 
1970 

Por Sara Andrade

No passado dia 18 de dezembro, o Rotaract do Distrito 1970 
conduziu a entrega dos presentes do projeto “Sê um Pai Na-
tal” às comunidades terapêuticas de Magrelos e de Paredes 
de Viadores que integram a ART - Associação de Respostas 
Terapêuticas. Esta Associação procura providenciar interven-
ção terapêutica multidisciplinar aos jovens que acolhe, sendo 
estes impactados por múltiplos fatores de risco, dependên-
cias e comportamentos de inadaptação social. A resposta 
dada pretende potenciar uma reinserção social na vida ativa, 
positiva e em acompanhamento com a família e rede de su-
porte.

O “Sê um Pai Natal” teve em 2021, como principal objetivo 
transmitir aos beneficiários da Associação uma sensação 
de valorização e 
de proximidade, 
aliando à entrega 
dos presentes 
um convívio em 
que os jovens 
puderam partilhar 
os seus desejos 
e ambições para 
o futuro. Este 
projeto procura 
tornar o Natal 
destes jovens 
mais especial e 
ainda transmitir-
lhes a confiança 
que o Rotaract do 
Distrito 1970 e 
todos aqueles que 

colaboraram têm no seu processo de reabilitação. Nas palavras 
da Representante Distrital, Bárbara Vitorino, «é certo que o 
Rotary não se move por atividades de assistencialismo, mas 
também que seremos sempre os que se encontram na linha 
da frente para causas e bandeiras que os restantes esquecem 
por não serem tão agradáveis à sua publicidade. A doação de 
conjuntos de roupa novos no Natal pode parecer um feito 
com pouco impacto, mas não podemos deixar de pensar nas 
visitas que já fizemos à Instituição e do que ouvimos dos seus 
utentes que querem apenas o seu lugar no mundo e, portanto, 
através de uma ação simples conseguimos dizer “estamos 
aqui, o mundo não vos esqueceu”.»

O projeto, que conta já com sete edições, conseguiu apadri-
nhar todos os jovens atualmente institucionalizados com 
conjuntos de roupa e calçado, através do apoio dos clubes do 
Distrito e da própria Representadoria que, para além de ter 
os seus próprios afilhados, completou todos os conjuntos com 

casacos de in-
verno ou calçado 
para criar situa-
ções de igualdade. 
Ainda este ano, o 
Rotaract do Dis-
trito 1970 tem 
planeadas novas 
o p o r t u n i d a d e s 
para estar com 
estes jovens, já 
que existe uma 
enorme vonta-
de de regressar, 
conhecê-los me-
lhor e, acima de 
tudo, continuar a 
acompanhar o seu 
processo de rein-
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serção social.Inspirados pelo tema Ro-
tário do mês de Dezembro – Prevenção 
e Tratamento de Doenças –, no passado 
dia 10 de janeiro, os Rotaract e Rotary 
Clubes do Porto, em parceria com os 

Rotaract Clubes Universidade do Por-
to e Vila Nova de Gaia, realizaram uma 
mesa redonda online subordinada ao 
tema da Demência. Este evento contou 
ainda com o apoio da Escola Superior de 

O Rotaract Club de Lisboa promoveu 

desde o início deste ano rotário um 

conjunto de atividades que procuraram 

Enfermagem do Porto (ESEP) e da Asso-
ciação Alzheimer Portugal.
Esta mesa redonda juntou como ora-
dores o Dr. Celso Pontes (Neurologista 
e especialista na área da Demência), a 
Dr.ª Marta Melo (Terapeuta Ocupacio-
nal e especialista em Neuropsicologia 
Geriátrica) e o Dr. António Leuschner 
(Psiquiatra, Presidente do Conselho 
Nacional de Saúde Mental e Coorde-
nador da Comissão Executiva do Plano 
Nacional da Saúde para as Demências), 
tendo a Companheira Mariana Sousa 
Leite assumido a função de moderado-
ra. 
O evento de cariz solidário, que abor-
dou a temática da demência – especifi-
camente o Alzheimer, a sua prevenção 
e o papel dos cuidadores e da socieda-
de –, registou mais de 100 inscrições e 
conseguiu angariar cerca de 400€, que 
foram integralmente doados à Associa-
ção Alzheimer Portugal.

“Quando a Demência nos bate à porta”

Por Sara Andrade

dinamizar momentos de convívio e com-
panheirismo dentro do Distrito 1960, 
entre elas o RotaGreen, a Halloween 

Party e o almoço e con-
vívio de Magusto a bor-
do da Caravela de Santa 
Cruz. Estas atividades 
realizadas no primeiro 
semestre do ano rotário 
procuraram financiar a 
iniciativa do Cabaz de 
Natal que o clube se es-
força todos os anos por 
levar a bom porto.
A edição deste ano 
apoiou 56 crianças da 
Associação Auxílio e Ami-
zade. Cada uma recebeu 

pelo menos duas peças de roupa, dois 
peluches, dois livros e um brinquedo. O 
projeto contou com o apoio de empre-
sas como a IGLO, bem como com uma 
parceria com o Rotaract Club de Pare-
de-Carcavelos com a sua ação “Lendo 
para o Futuro”.
Da mesma forma, o recém-criado Rota-
ract Club de Almada, à semelhança do 
ano passado, realizou novamente a sua 
iniciativa de Natal para apoiar as famí-
lias da associação “Dá-me a Tua Mão”. 
Pela realização de uma recolha de fun-
dos e parcerias com várias empresas, 
como Leya, Jerónimo Martins, ToysRus, 
a Knot Kids e a Pepsico, foi possível trazer 
sorrisos e conforto a quem mais precisa, 
em especial na época natalícia.

Cabaz de Natal 2021 – Rotaract Club de Lisboa & Projeto de Natal do Rotaract Club de Almada

Por Rui Filipe Gil



P O R T U G A L  R O T Á R I O   F E V E R E I R O  2 0 2 2 29

A 23 de fevereiro de 1905, o Rotary Inter-

national foi fundado por Paul Harris. Todos 

os anos esta data é comemorada como 

Aniversário do Rotary. Há mais de um sécu-

lo, os Rotários criam condições de acesso à 

educação, capacitam comunidades, levam 

a pólio à sua quase erradicação, melhoram 

vidas em todo o mundo e  promovem a paz. 

Juntos para Servir.

Aniversário do 
Rotary International

IMAGINE O 
ROTARY

Na apresentação do lema foi expressado o desejo que todos 
nós no movimento rotário imaginemos todas as possibilidades 
de como podemos transformar o mundo. Tendo por base esta 
ideia, ela espera que todos nós alimentemos grandes sonhos e 
utilizemos as nossas ligações e o poder do Rotary para entrar-
mos em ação e concretizar os projetos nas nossas comunidades. 

Na sua mensagem a Companheira Jennifer Jones, Presidente 
de RI 22-23, refere: “Imagine um mundo que merece o melhor 
que temos para oferecer”, um mundo “onde acordamos todos os 
dias com a certeza de que podemos fazer a diferença.”
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Estados Unidos

Enquanto fazia jogging no fim-de-sema-
na do Memorial Day em 2020, Patrick 
Shairs descobriu um local apropriado 
para uma pausa: o antigo Cemitério da 
Cidade, na sua cidade natal de Franklin, 
Tennessee. Shairs, membro do Rotary 
Club de Downtown Franklin, ficou con-
sternado com a multiplicidade de lápid-
es manchadas e ilegíveis. Nesse Outo-
no, o clube iniciou um projeto de restau-

ração de vários cemitérios históricos na 
zona. Cerca de um ano mais tarde, 127 
voluntários, incluindo membros de out-
ros Rotary Clubes da área e estudantes 
de escolas locais, limparam 560 lápides 
e jazigos e 140 pilares, utilizando esco-
vas e frascos de spray cheios com uma 
solução biológica recomendada por uma 
organização de preservação. Lograram 
identificar 81 pessoas sepultadas num 

cemitério que não constavam do regis-
to oficial de cemitérios da cidade, algo 
que teria 
ficado por 
descobrir 
se não 
f o s s e m 
os seus 
porfiados  
esforços.

CANADÁ

INGLATERRA

por Brad Webber

Pessoas de Ação pelo Mundo

PAQUISTÃO

ÍNDIA

ESTADOS UNIDOS
 DA AMÉRICA

25%
das zonas pantanosas do Planeta encontram-se no Canadá

Canadá

Island Park em Portage La Prairie, Ma-
nitoba, tem sido um ponto de encontro 
há mais de 100 anos. Em 2019, o Rotary 
Club de Portage La Prairie delineou 
uma estratégia para um projeto fasea-
do de 150 000 dólares para revitalizar 
uma área dentro do popular parque 
Lakefront, onde o clube também patroci-
nou um campo de golfe. “O clube sentiu 

que podíamos rejuvenescer o lago de 
patos retomando a sua antiga glória, 
bem como acrescentar novas caracte-
rísticas”, diz o membro do clube Preston 
Meier. Desde 2020, o clube redesenhou 
e reconstruiu uma cascata, acrescentou 
vedações e iluminação, e construiu um 
deck com uma pérgola para eventos es-
peciais. “Queríamos um projeto em que 

pudéssemos sujar 
as nossas mãos 
e ter as nossas 
impressões digi-
tais – um pouco 
de sangue, suor 
e lágrimas, além 
da angariação de 
fundos”, diz Meier.

O Rotary Club de The Ridge, Florida, foi fundado para atrair profissionais ocupados com crianças pequenas que sentiam que os clubes de 
pequeno-almoço e almoço da zona não eram o mais adequado. O clube vê tudo o que faz, incluindo os seus projetos de serviço, através 
da lente da família.
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300 000 
corredores de barcos-dragão na Europa

110 milhões  
de crianças indianas imunizadas durante três dias em janeiro de 2021

Inglaterra

Após o hiato criado pela pandemia, uma 
corrida anual de barcos-dragão patroci-
nada pelo Rotary Club de Skipton atraiu 
mais de 150 entusiastas remadores em 
setembro. Treze equipas – com sobri-
quetes como os Komodo Dragons, Cra-
ven Ravens e Rainbow Rockets – recol-
heram promessas e angariaram cerca 
de 17 000 dólares para as instituições 

de caridade escolhidas pelos concor-
rentes. O membro do clube Andrew 
Gold constatou que as competições de 
2018 e 2019 tinham angariado um total 
de 30 000. O evento foi concebido até 
2017-18 como um tributo ao seu faleci-
do pai, Brian, um ex-presidente do clube 
que tinha organizado uma prova de bar-
cos-dragão. Cerca de metade dos 40 

membros do 
clube ajudou 
a organizar 
a regata de 
200 metros.

Índia

Mais de 250 jovens de escolas e clubes 
Interact de vários estados indianos par-
ticiparam num concurso de cartazes pa-
trocinado pelo Rotary Club de Ahmed-
nagar Priyadarshini, exclusivamente 
feminino,. O concurso de arte Freedom 
from Polio salientou a “importância de 
levar gotas de pólio para ajudar o nos-
so mundo a libertar-se da pólio para 
sempre”, diz Bindu Shirsath, membro do 

clube que se encontrava entre os cinco 
juízes. O clube recrutou os presidentes 
das comissões distritais Pólio Plus e ex-
plorou o Facebook e os grupos WhatsApp 
para divulgar o projeto inaugural. “Uma 
vez que se tratava de um concurso on-
line, o clube não incorreu em custos, ex-
cepto para fazer o certificado eletrónico 
dos vencedores e divulgar os resultados 
nos jornais locais”, acrescenta Shirsath, 

r e s u l t a n d o 
numa forma 
acessível de 
aliar a cria-
tividade com 
uma men-
sagem forte.

Filipinas

Os mangais fazem parte integrante 
do ecossistema costeiro das Filipinas. 
Servem como fonte de medicamentos, 
álcool e madeira, de abrigo para peixes 
de recife de coral e de tampão contra tu-
fões. Num esforço de duas frentes para 
reforçar a flora costeira e alavancar o 
ecoturismo de uma aldeia piscatória, 
em novembro, o Rotary Club de Baco-
lod-Marapara juntou-se ao Rotary Club 
de Victorias, ao Rotaract Club de Mara-

para, à Pasil Fisherfolks Association, e a 
outras organizações locais. Plantaram 
cerca de 1 000 mudas de mangais e for-
neceram aos pescadores bambu para a 
construção de duas casas de campo em 
estilo nativo para aluguer a turistas. “Em 
todo o mundo, os mangais estão amea-
çados, mas são importantes”, diz Rolan-
do Corona, presidente do clube Bacolo-
d-Marapara. “A sua proteção e restaura-
ção devem ser uma alta prioridade”.

80% 
das províncias filipinas dispõem de  mangais

Ruanda 
Membros do Rotary Club de Kigali-Virunga trabalharam com seis outros clubes num projeto do Dia do Serviço do Rotary no qual 
plantaram 2 000 árvores que ajudarão a alimentar e sustentar duas comunidades rurais.
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Sabores da Cidade

O panorama gastronómico de Houston apresenta um enigma 
clássico para os visitantes: demasiados restaurantes, muito 
pouco tempo. Enquanto estiver na cidade para a Convenção 
Internacional do Rotary de 2022, de 4 a 8 de Junho, experi-
mente uma amostra gastronómica nestes locais, tudo isto a 
uma curta viagem de táxi desde o centro da cidade. 
O original Ninfa’s on Navigation oferece Tex-Mex Quintessen-
cial, uma mistura de ingredientes sul-americanos e mexicanos. 
Fundado por “Mama” Ninfa Laurenzo em 1973, este clássico 
de Houston é famoso por colocar as fajitas no palco nacional. 
Não deixe de experimentar o seu famoso queijo flameado, os 
tacos al carbón e refresque-se com uma água fresca.  
O Brennan’s de Houston serve a autêntica cozinha crioula e 
saúda-nos com a hospitalidade sulista para uma experiência 

única de fine-dining. Desfrute da sua apreciada sopa de tarta-

ruga e das ostras extraídas da Baía de Matagorda. Este res-

taurante, irmão do famoso Commander’s Palace em Nova Or-

leães, também oferece um brunch ao fim-de-semana com jazz, 

perfeito para uns  beignets ou camarões e grits. 

Nobie’s, que se intitula como novo americano, oferece um 

jantar “da terra para a mesa” num ambiente moderno e des-

contraído. O eclético menu muda frequentemente, mas pode 

esperar pratos inovadores como codorniz frita  ou bife tárta-

ro coberto com creme de devil eggs. Mergulhe na vibração da 

festa ao beber um cocktail artesanal ou com um dos muitos 

vinhos presentes no cardápio.

O clássico, no entanto casual, Rosie Cannonball serve comida 

de conforto europeia com influência italiana. Comece com fo-
caccia di recco ou carbonara de caranguejo azul, depois mer-

gulhe na pizza, polvo na brasa, ou outras ofertas confeciona-

das no forno a lenha e na brasa. Saia como se tivesse recebido 

um abraço caloroso do italiano mais chique que alguma vez 

esperará encontrar. 

 Miyoki Walker

Convenção de 2022
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Rotary Club de Estarreja - 60 anos 
de serviços à comunidade | R.I.12006
Por António Quadros

O  M E U  C L U B E

“Em 1905, PAUL HARRIS e três de seus 
amigos reúnem-se no escritório de um de-
les onde ele lhes expõe a ideia de um novo 
tipo de clube para homens de negócios, um 
clube de profissionais em que estariam re-
presentados os vários setores comerciais e 
profissionais de uma comunidade, o que se 
tornaria numa convivência enriquecedora”.
Dessa reunião, no dia 23 de fevereiro de 
1905, NASCE O ROTARY, sendo o RO-
TARY CLUB DE CHICAGO o primeiro 
clube. Já lá vão 117 anos!...

Em 1922, o Rotary International conta-
va já com clubes nos cinco continentes. 
Foi a primeira organização de clubes 
prestadores de serviços a ser criada. 
São voluntários os seus membros, doan-
do  do seu tempo e talentos em conso-
nância com a máxima rotária – DAR DE 
SI ANTES DE PENSAR EM SI.
Mas não podemos falar de serviços pro-
fissionais sem mencionar os princípios 
orientadores do nosso Movimento que, 
em 1932, criou a PROVA QUÁDRUPLA 
como código de ética seguinte:

É a VERDADE? É JUSTO para todos os 
interessados? Criará BOA VONTADE e 
MELHORES AMIZADES? Será BENÉ-
FICO para todos os interessados?
Em 23 de janeiro de 1926, é criado o 
primeiro clube rotário em Portugal – o 
Rotary Club de Lisboa. Mas, trinta e 
cinco anos depois, ainda só existiam 18 
clubes em Portugal.
Foi neste contexto que, por iniciativa 
e apadrinhamento do Rotary Club de 
Amarante, nasceu o 19º. Clube - o RO-
TARY CLUB DE ESTARREJA – em 30 de 
janeiro do ano de 1962. 
“Era domingo e fazia sol”. Numa manhã 
solarenga do dia 14 de abril desse mes-
mo ano foi recebida solenemente das 
mãos do Governador do então Distrito 
Rotário 176, companheiro Manuel José 
Lopes Pereira, a Carta Constitucional 
de Rotary International.
Paul Harris escreveu antes, na edição de 
fevereiro de 1945: Gostaria de pensar 
que os primeiros dias de Rotary acaba-
ram de começar…O Rotary deve manter 
o seu pioneirismo ou ficará para trás.
Este meu clube, que teve como primei-
ro presidente o saudoso companheiro 
Manuel Luís da Costa Figueiredo, sob o 
lema rotário desse ano – AGIR–, nunca 
mais deixou de o fazer até hoje. Durante 
estes sessenta anos de existência, iniciá-
mos com trinta e um membros Rotários, 
número que atualmente se mantém.
Prosseguindo os ideais rotários, criá-
mos, e estão em atividade, os clubes jo-
vens – Rotaract, Interact e Rotary Kids 
–, a Casa da Amizade que representa 

um extraordinário apoio das esposas 

dos companheiros e de outras. A nossa 

Universidade Sénior de Rotary já com-

pletou, em 2021, dez anos de atividades 

em prol das pessoas mais idosas. O apoio 

às Instituições Sociais do concelho tem 

sido o nosso foco. A atribuição de bolsas 

de estudo a alunos carenciados do ensi-

no superior, em projetos protocolados 

com a Fundação Rotária Portuguesa, 

tem vindo a ser, há mais de vinte e cinco 

anos, uma preciosa ajuda, comprovada 

pelos testemunhos dos mesmos.

Agimos, também, mantendo protocolos 

com clínicas nas áreas de tratamentos 

gratuitos de estomatologia e de oftal-

mologia. O nosso “banco de material 

ortopédico” tem sido muito importante 

no apoio a pessoas carenciadas que, por 

motivos de saúde ou acidente, neces-

sitam temporariamente de um equipa-

mento de apoio para o seu restabeleci-

mento.

Para que todas estas disponibilidades e 

atividades sejam partilhadas com a co-

munidade estarrejense, vimos manten-

do ao longo dos anos um programa ra-

diofónico mensal – ROTARY EM AÇÃO.
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Museu Nacional Soares dos Reis

O Museu teve entrada gratuita desde o 
dia 11 janeiro a 3 deste mês, dia em que 
inaugurou a exposição temporária SEJA 
DIA SEJA NOITE POUCO IMPORTA, 
com obras e curadoria de Pedro Cala-
pez e André Gomes. A decisão prende-
-se com o facto de parte significativa das 
instalações estar com acesso condicio-
nado devido à montagem da exposição 
de longa duração, cuja abertura está 
prevista para o final de março.

Parceiro 
de Cultura

Como a primeira organização a imaginar um mundo livre da pólio por meio da 
imunização infantil em massa, o Rotary acredita que a decisão de nos vacinarmos 
é um dever humanitário. Veja a seguir a declaração do Conselho Diretor do RI e 
do Conselho de Curadores da Fundação Rotária sobre o assunto:

a homenagearem e 
incentivarem esses 
heróis.

5.     Apelamos Rotary 
e Rotaract Clubes 
a redobrarem os 
seus esforços para 
apoiarem iniciativas de 
prevenção e vacinação 
contra a covid-19.

6.     Como um dos 
maiores avanços da 
medicina moderna, 
as vacinas são 
seguras, eficazes e 
salvam milhões de 
vidas anualmente. 
Elas já eliminaram 
ou controlaram 
inúmeras doenças, 
como poliomielite, 
varíola, sarampo e 
ébola, e agora dão-nos 
a oportunidade de 
acabar com a pandemia 
de covid-19.

7.     A erradicação 
da pólio continua a 
ser a meta prioritária 
do Rotary. Mas nós 
podemos aplicar as 
lições aprendidas com 
o combate à pólio na 
luta contra a covid-19

1.     A vacinação global 
é o caminho para o 
fim da pandemia, 
e incentivamos 
veementemente a 
vacinação de todos os 
indivíduos, inclusive os 
nossos associados.

2.     A desinformação 
dificulta a luta contra a 
covid-19 e nós estamos 
comprometidos a 
fornecer aos associados 
informações baseadas 
na ciência.

3.     O Rotary está 
empenhado em garantir 
a equidade no acesso 
à vacina para todas as 
pessoas. Por meio de 
esforços conjuntos com 
a Aliança Gavi, estamos 
a basearmo-nos na 
nossa experiência com 
a poliomielite para 
facilitar a distribuição 
da vacina.

4.     O Rotary agradece 
aos profissionais de 
saúde de todo o mundo 
por continuarem a 
prestar serviços que 
salvam vidas. Nós 
exortamos os clubes 
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OO  nnoossssoo  nnoovvoo  vvííddeeoo  ddee  3300  sseegguunnddooss  mmoossttrraa  oo  qquuee  ooss  RRoottaarryy  CClluubbeess  
eessttããoo  aa  ffaazzeerr  ppaarraa  ttrraazzeerr  aa  ddiiffeerreennççaa  ààss  ssuuaass  ccoommuunniiddaaddeess  ee  eemm  ttooddoo  oo  
mmuunnddoo..

DDeeiixxee  oo  mmuunnddoo  ttoommaarr  ccoonnhheecciimmeennttoo

Somos 
Rotary

Visite rotary.org/brandcenter para aceder e 
compartilhar o vídeo mais recente do Rotary hoje
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