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Mensagem do Presidente 
de Rotary International
Shekhar Mehta

C
ré

di
to

s:
 S

ep
hi

 B
er

ge
rs

on

Amigos: um dos meus mantras em Rotary tem sido “fazer 
mais, crescer mais”. Estou certo de que está a adotar este 
mantra. Façam mais, em projetos de serviços maiores e 
de maior impacto e cresçam mais, como no aumento do 
quadro social dos nossos membros.

Há tanto entusiasmo em todo o mundo rotário sobre o 
nosso desafio “Each One, Bring One” (Cada Um, Traz Um). 
Por todo o lado, os presidentes de clube, governadores de 
distrito e outros membros do Rotary – tanto veteranos 
como novos – expressam o seu apreço pelo facto de os 
seus esforços de filiação estarem a inspirar o mundo ro-
tário.

Estamos a crescer mais e mal posso esperar por celebrar 
convosco todo este êxito na Convenção Internacional 
do Rotary, em Houston, em junho. Ainda há tempo para 
se inscrever e concretizar os seus planos para se juntar 
a nós. Estamos ansiosos por viver esta experiência única 
que irá unir os nossos companheiros após tanto tempo de 
separação.

À medida que mais crescemos muitas mais oportunida-
des teremos de fazer mais. Abril é o Mês da Saúde Ma-
terna e Infantil, uma grande oportunidade para os vossos 
clubes refletirem sobre o que estão a fazer para apoiar 
a saúde das mães e das crianças. Melhorar o acesso aos 
cuidados e a qualidade nas respostas de saúde para mu-
lheres e crianças em todo o mundo é um foco importante 
para nós e também se relaciona muito bem com a nossa 
iniciativa de Empoderamento das Meninas. Agradeço o 
trabalho que está a ser feito por vários clubes nesta área 
de enfoque e gostaria de vos exortar a pensar em formas 
de fazer mais.

Tem sido tão emocionante ver os membros do Rotary 
juntarem-se nas conferências presidenciais para parti-
lhar ideias sobre a utilização das nossas áreas de enfoque 
a fim de promover uma grande e duradoura mudança no 

mundo. As conferências presidenciais passadas analisa-

ram a nossa nova área de enfoque – o ambiente – e como 

o nosso trabalho para proteger o planeta deve apoiar os 

nossos esforços para fazer crescer as economias locais, 

especialmente nos locais com maior pobreza. As futuras 

conferências prosseguirão na mesma linha. Tive também 

a honra de falar na 26.ª Conferência das Nações Unidas 

sobre alterações climáticas em Glasgow, Escócia, conhe-

cida como COP26. Esta importante reunião congregou 

quase 100 Chefes de Estado e de Governo durante um 

período de duas semanas para estabelecer novas metas 

redutoras do consumo de combustíveis fósseis. O meu 

apelo à ação foi para restaurar os mangais, um ecossis-

tema crucial que pode mitigar os efeitos das alterações 

climáticas nas zonas costeiras. Países de todo o mundo 

já estão a demonstrar grande entusiasmo por este plano.

A nossa sobrevivência está em jogo – os danos da catás-

trofe ambiental já estão sobre nós – e também a nossa ca-

pacidade de tirar os mais necessitados do mundo da po-

breza e de lhes oferecer esperança. Temos de encontrar 

formas de proteger o nosso Planeta, ao mesmo tempo 

que sustentamos o crescimento económico necessário 

para atingir os nossos objetivos humanitários mais eleva-

dos.

Esta é uma época muito emocionante em Rotary, uma 

época em que o mundo mais precisa de nós. Ao Servirmos 

para Mudar Vidas, lembrem-se de que também nós pró-

prios estamos a mudar. Estamos a tornar-nos os grandes 

construtores de mudança e de paz do mundo.

O mundo está pronto para nós. Chegou a hora de nos co-

locarmos à altura desta chamada.

Presidente, Rotary International
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A dinâmica e a capacidade de fazer 
acontecer dos jovens é essencial ao de-
senvolvimento da sociedade. No Rotary 
não é diferente. Por essa razão, é-lhes 
dedicado o mês de maio para abordar e 
promover iniciativas que visem o desen-

Associação Portugal 
Rotário - deliberações

A Direção da Associação Portugal Rotário (APR) reuniu no passado dia 25 de feve-
reiro para a sua habitual reunião mensal.

Na ordem de trabalhos, e dentre vários temas, estiveram a situação financeira da 
Associação;  a utilização da Revista para promover mais e melhor formação rotária; 
a correta utilização pelos Clubes do logotipo de Rotary na defesa da sua imagem 
pública; bem como a preparação da Assembleia Geral da APR, que terá lugar em 
junho próximo.

Serviços à juventude 
será o tema central 
do mês de maio

volvimento e a capacitação das novas 
gerações de líderes através de progra-
mas de formação, de ações e projetos no 
terreno e da partilha dos valores de Ro-
tary e do serviço ao próximo para a pro-
moção da paz e compreensão mundial.
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Editorial
Miguel Rijo

A urgência de proteger 
as crianças

Rotários: 1 191 822

Rotárias: 278 220

Rotary clubes: 36 754

Países e Regiões com Rotary: 218

Distritos Rotários: 530

Interactistas: 392 541

Interact Clubes: 17 067

Países e Regiões com ITC: 160

Rotaractistas:  239 329

Rotaract clubes:  10 934

Países e Regiões com RTC: 178

NRDC: 12 061

Voluntários nos NRDC: 215 260

Países e Regiões com NRDC: 130

NÚMEROS ROTÁRIOS 

Promover a criação das melhores condi-
ções possíveis para que mães e filhos no 
mundo inteiro beneficiem de cuidados 
de saúde, higiene e segurança e, desta 
forma, tenham a oportunidade de um 
futuro saudável, é uma das áreas de en-
foque do Rotary e da ação de todos nós. 
Temos feito a diferença na vida de mi-
lhares de pessoas. Seja através da edu-
cação para a sexualidade e para a pro-
teção contra a transmissão de doenças, 
na formação para uma amamentação e 
cuidados pueris adequados, seja através 
da vacinação, de kits para partos ou de 
apoio clínico direto para partos seguros 
e acompanhamento posterior, muito se 
tem feito – e há que continuar a fazer – 
pelo mundo fora.

Na hecatombe que ensombra atualmen-
te o mundo, e a Europa em particular, é 
inevitável que o nosso primeiro pensa-
mento vá ao encontro do sofrimento 
que o povo da Ucrânia padece nestes 

dias, em especial os mais vulneráveis: 
idosos, crianças e mulheres.

As corajosas mães que deixam a sua vida 
e os seus companheiros para trás no 
sentido de deixar os seus filhos em se-
gurança (relativa) num país que os aco-
lha, muitas vezes sem saber para onde 
ir ou o que fazer; as corajosas mulheres 
que dão à luz numa improvisada sala 
num bunker, sem as condições ideais de 
segurança e higiene e que recebem no 
peito os seus filhos com a angústia de 
que cada dia pode ser o último; as crian-
ças que perdem o sorriso e vivem o dia-
-a-dia com medo das bombas, da perda 
dos seus, são elas que, neste momento, 
precisam da nossa atenção e, sobretu-
do, da nossa ação. 

Vamos todos fazer o que tão bem sa-
bemos e fazemos – transformar vidas 
através da nossa ação de Serviço – na 
esperança de um amanhã mais sereno e 
do despertar do riso nas crianças.
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“A Saúde significa harmonia e é a síntese de tudo o que é belo“   
Thomas Carlyle

  

Paulo 
Martins
Distrito 1960

tem a palavra o Governador…

Abril chegou. De volta está a Primavera! 
Este é o mês que Rotary dedica à “Saúde 
Materno-Infantil“, uma das suas áreas de 
enfoque, também importante na afirmação 
da Paz e Compreensão Mundial que tanto 
procuramos assegurar. Vamos conferindo 
dignas condições de vida às comunidades, 
nesta área em particular às mães e seus fi-
lhos que em muitas regiões por esse mun-
do ainda padecem de fortes riscos à nas-
cença e nos primeiros anos de vida.
Estima-se que no mundo cerca de seis mi-
lhões de crianças até aos cinco anos de 
idade ainda morram anualmente devido 
a desnutrição, falta de assistência médica 
e condições precárias de saneamento. A 
ação humanitária do Rotary neste domí-
nio, visa proporcionar assistência médica 
qualificada a mães e filhos em condições 
vulneráveis para que possam viver mais, 
crescer mais fortes e ter um futuro melhor.
Este ano, o Distrito 1960 lançou  nesta 
área de enfoque um projeto global deno-
minado “Principezinhos“, uma iniciativa de 
ação humanitária na Ilha do Príncipe com 
o propósito de dotar a comunidade local 
de melhores condições sustentáveis no 
domínio da saúde materno-infantil e assim 
Servir para Salvar e Transformar Vidas de 
mães e crianças. 

Trata-se de um Projeto com o apoio da 
nossa The Rotary Foundation, ao nível de 
um Subsídio Global, e vai contar também 
com o apoio de clubes e parceiros no pla-
no nacional e internacional, na afirmação 
da sua responsabilidade social, e, também, 
com o forte apoio da ONG-Estímulo, de-
terminante na implementação desta rele-
vante iniciativa.
A conjuntura em que vivemos está forte-
mente agravada com a eclosão da guerra 
na Ucrânia, cujas consequências são muito 
gravosas e com extensão ainda imprevisí-
vel. Em todo o mundo, os Rotários estão a 
dar uma pronta e forte resposta solidária, 
quer na obtenção e entrega de alimentos, 
roupas, equipamentos, medicamentos e 
recursos financeiros, organizando eventos 
solidários, assim como no acolhimento e 
integração de refugiados. Também assim 
tem sido através da ação solidária da Famí-
lia Rotária em Portugal, dos seus clubes e 
Equipas Distritais, de forma muito empe-
nhada no Distrito 1960, numa ação coor-
denada com muito coração, que reconheço 
e saúdo calorosamente.
Destaco a relevante iniciativa da Assina-
tura do Protocolo dos Distritos Rotários 
1960 e 1970 de Portugal com a PAR-
-Plataforma de Apoio aos Refugiados, 

passando a ser sua parte integrante para 

colaborarem no terreno no processo de 

integração dos refugiados em Portugal. 

Será assim nas muitas regiões do nosso 

país onde Rotary está presente, através 

dos seus clubes, dos seus companheiros 

e companheiras, dos mais jovens que inte-

gram os clubes Rotaract e Interact e ainda 

dos voluntários que integram os NRDC.

Estamos a pouco mais de um mês da reali-

zação da 76ª Conferência Distrital 1960, 
em Sintra, de 6 a 8 de maio, com o tema 
inspirador “Transformar, Crescer, Servir“, 

organização do Rotary Club de Sintra, no 

Hotel Vila Galé Sintra, na Várzea de Sintra. 

Será uma magnifica oportunidade para vol-

tarmos ao convívio presencial numa Con-

ferência Distrital, com um atrativo progra-

ma, muita animação e excelentes oradores 

– Prof. Doutor Ricardo Fortes da Costa, 

Prof. Doutor Carlos Farinha Rodrigues e a 

Dr.ª Isabel Jonet.

Ajudemos a dar esperança e força para que 

a Paz em breve volte a aquecer os corações 

dos Ucranianos e assim os nossos também. 

Não baixemos os braços! Em equipa, com 

dinamismo, resiliência e paixão, continue-

mos a “Servir para Transformar Vidas”.
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Fernando Luís  
Nogueira
Distrito 1970

tem a palavra o Governador…

"Precisamos de respeitar e investir na Mãe Terra"  –  Fernando Luís Nogueira

Caros Companheiros,

Chegado o mês de abril, aquele dedica-
do em Rotary à Saúde Materno-infantil, 
cumpre recordar com Nelson Mandela 
que “a história nos julgará pela diferen-
ça que fizermos na vida de todos os dias 
das crianças”. E essa diferença começa 
logo no momento em que a criança prin-
cipia a desenvolver-se no ventre mater-
no.

Os primeiros anos de vida são cruciais. 
Quando as crianças recebem cuidados 
e uma nutrição adequada, têm melhores 
condições para sobreviverem, cresce-
rem com saúde e desenvolverem-se físi-
ca, mental, social e emocionalmente. É, 
assim, fundamental assegurar uma ali-
mentação e saúde adequadas, o acesso 
a água potável, saneamento, promover 
hábitos saudáveis que previnam e tra-
tem as principais causas de mortalidade 
infantil, como a pneumonia, a diarreia e 
a malária.

Deste modo, os nossos programas com 
focagem na mulher aumentam o acesso 
a profissionais qualificados da área de 
saúde, como médicos, enfermeiras, par-

teiras ou agentes de saúde em geral que 
previnam a morte de recém-nascidos, 
bem como defendam a saúde da própria 
mulher.

Este é um compromisso dos rotários e 
é isso que temos vindo a fazer: garantir 
a todas as crianças a oportunidade de 
crescerem de forma saudável.

Quero, ainda, recordar-vos, Compa-
nheiros, que o próximo dia 22 é aquele 
que se convencionou designar como Dia 
da Terra, e faço-o não só como uma cha-
mada de atenção para a necessidade de 
preservarmos o espaço que ocupamos 
mudando o nosso comportamento no 
que respeita à utilização parcimoniosa 
dos recursos que o Planeta nos oferece, 
mas também porque o Meio Ambiente 
passou a constar como outra das áreas 
de enfoque do Rotary. Não é que a pro-
teção do ambiente seja inovadora para 
os clubes rotários, pois muitos já o vêm 
fazendo desde há muito. A diferença é 
que agora podemos fazê-lo também a 
nível global.

É importante que cada um de nós e to-

dos, em conjunto, sejamos capazes de 
encontrar formas de fazer face aos de-
safios causados por eventos climáticos 
extremos que já nos vêm assolando 
cada vez mais regularmente levando 
ao aumento de perdas económicas que 
contribuem para o maior empobreci-
mento de comunidades por vezes já de 
si mesmas vulneráveis.

Precisamos de respeitar e de investir na 
Mãe Terra se queremos um futuro pro-
missor para a Humanidade.

Antes de concluir, quero convidar-vos, 
Companheiros, a estarem presentes na 
XXXIX Conferência do Distrito 1970 
que se realizará em Chaves, nos dias 20, 
21 e 22 do próximo mês de maio, e cujo 
tema será Água, Essência de Vida!

A abordagem deste tema tornar-se-á 
uma oportunidade para refletirmos so-
bre o que fazemos e como poderemos 
fazer mais e melhor para continuarmos 
a Servir para Transformar Vidas.

Recebam um forte abraço.
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Aproveite o momento

The Rotary Foundation
Mensagem do chair 

      John Germ

Ilustração de Viktor Miller Gausa

Qual é o seu momento rotário– um mo-
mento em que fortaleceu a sua dedica-
ção ao Rotary e confirmou que seria um 
Rotário para a vida? Tive muitos desses 
momentos ao longo dos anos, e todos 
eles tinham uma coisa em comum: mos-
traram-me o poder tangível do Rotary 
de transformar os nossos sonhos de um 
mundo melhor em realidade.

Os membros do Rotary são excecionais 
nesse aspeto. Vejo esse poder no meu 
próprio clube em Chattanooga, Tennes-
see (EUA), e agora, como Presidente do 
Conselho de Curadores da Fundação 
Rotária, em clubes e distritos de todo o 
mundo.

Membros de Rotary da Áustria, Ale-
manha, Nigéria e Suíça estão a realizar 
o seu sonho de ajudar mães e crianças 
na Nigéria. Em parceria com várias or-
ganizações, lançaram um projeto plu-
rianual de larga escala para reduzir os 
nascimentos indesejados e baixar as 
taxas de mortalidade materna e infan-
til. Este projeto, outrora uma visão de 
alguns membros mas agora subsidiado 
por Fundos Globais da Fundação, está 

a formar médicos, enfermeiros e partei-
ras em todos os 36 estados da Nigéria.

Cada grande projeto começa na mente 
dos nossos membros. São vocês quem 
idealiza escolas que as raparigas adoles-
centes deixaram de frequentar devido à 
falta de casas de banho privativas. São 
vocês que vêem famílias que enfrentam 
escassez de alimentos, as crianças que 
não sabem ler, e as comunidades com 
problemas de saúde causados por mos-
quitos. Não só se vêem estas coisas mas, 
porque se está no Rotary, também se faz 
algo a respeito delas. 

E devido a esse compromisso, na última 
década o montante de dinheiro que a 
Fundação concedeu para subsídios glo-
bais cresceu mais de 100%. À medida 
que cada vez mais Rotários se envolve-
ram para manterem os nossos subsídios 
a funcionar, tivemos de ajustar e expan-
dir esses fundos, reduzindo as despesas 
gerais e recorrendo a outros meios. A 
razão é simples: embora a necessidade 
destes projetos esteja a aumentar e o 
recurso  a subsídios esteja também a 
aumentar, as doações anuais dos mem-

bros do Rotary têm permanecido relati-

vamente estáticas durante anos. 

Muito simplesmente, precisamos de 

mais clubes e indivíduos a doarem ao 

Fundo Anual para ajudar a manter, e 

mesmo aumentar, os nossos subsídios 

distritais e globais. Este ano estabelece-

mos o objetivo de angariar 115 milhões 

de euros para o Fundo Anual. Não pode-

mos realizar os vossos sonhos rotários 

ou os dos companheiros sem o apoio de 

todos. 

Lembre-se: não se trata de dinheiro, 

mas do que o nosso dinheiro pode fazer.

Acredito firmemente que, quando todos 

nós damos todos os anos o que pode-

mos, tanto clubes como indivíduos, à 

Fundação, damos mais um passo no sen-

tido de tornar o mundo um lugar melhor.

Imagine os sonhos do Rotary que po-

deríamos realizar se cada sócio e cada 

clube se reunissem e fizessem hoje uma 

doação à nossa Fundação. Esse seria um 

grande momento Rotary – para todos 

nós.
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Sessões abertas

Um dos destaques da Convenção In-
ternacional do Rotary, todos os anos, 
é a sua grande diversidade de sessões 
abertas. Estas sessões proporcionam 
uma oportunidade para explorar tópicos 
que lhe interessam e para obter a inspi-
ração dos seus companheiros rotários. 
Na Convenção de 2022, em Houston, 
de 4 a 8 de junho, poderá escolher entre 
dezenas de sessões abertas que o aju-
darão a aperfeiçoar as suas capacidades 
de liderança e a obter novas ideias para 
fortalecer o seu clube, implementar pro-
jetos sustentáveis e muito mais. 

Algumas das sessões cobrem tópicos de 
desenvolvimento do quadro social, tais 
como ajudar o seu clube a crescer (cons-
truindo o seu Plano de Aumento de Só-
cios do clube), pôr em prática a diversi-

dade, a equidade 

e a inclusão (elimi-

nando os obstácu-

los para diversificar o seu clube), e adap-

tar-se a modelos flexíveis de reunião (a 

nova moda das reuniões híbridas). 

As sessões centradas no serviço in-

cluem aquelas que fornecem dicas so-

bre o desenvolvimento de projetos bem 

sucedidos (conceção de projetos de ser-

viço orientados para resultados), ofere-

cem orientação para coordenar ativida-

des específicas (organize uma atividade 

local de prevenção de dependências) e 

promovem estratégias para expandir as 

suas capacidades (aumentar o impacto 

do seu clube e alcançar através de nú-

cleos comunitários do rotary).

Pode também aprender como envolver 

jovens líderes (construir o futuro do ro-

tary através de programas para jovens), 

ouvir as melhores práticas para parti-

lhar a sua história rotária (desmistificar 

recursos para promover o rotary), e 

obter uma visão geral para onde a Or-

ganização se dirige (Plano de Ação do 

Rotary para o futuro). 

Serão realizadas sessões de divulgação 

nos dias 6 e 8 de junho. Não é necessária 

a inscrição; os lugares estão disponíveis 

por ordem de chegada.

John M. Cunningham

Convenção de 2022
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Canadá

Nos últimos anos, os Rotary Clubes de Grande Prairie, 
Alberta, juntaram-se a Rotaractistas em campanhas se-
mestrais de peças de vestuário básicas para os mais ne-
cessitados. No final de outubro, o Rotary Club de Grande 
Prairie juntou-se aos outros clubes de Grande Prairie – 
Swan City, Sunrise e After Five – e ao Rotaract Club de 
Grande Prairie para formar uma equipa de hóquei no gelo 
da liga júnior local para um “Tighty-Whitey Toss”: os fãs 
encheram o ringue com pacotes de meias e roupa interior 
novos para celebrar o primeiro golo da equipa de Grande 
Prairie Storm após poucos minutos do início de um jogo 
contra os Blackfalds Bulldogs. Instituições locais ao servi-
ço dos sem-abrigo distribuíram os artigos alguns dias de-
pois. “Recolhemos sacos com mais de 600 pares de meias 
e roupa interior só neste evento”, entre as 12 000 peças 
recolhidas durante o mês, diz Carrie Sandboe, membro do 
Rotary Club de Grande Prairie. “São as peças de vestuário 
mais necessárias, mas são as menos doadas para os cen-
tros”.

por Brad Webber

Pessoas de Ação pelo Mundo

607 951
jogadores de hoquéi no gelo no 
Canadá 

7 milhões
pessoas deslocadas internamente 
por catástrofes naturais em todo o 
mundo no final de 2020

México

Depois das inundações de julho passado terem desenca-

deado deslizamentos de terras que inundaram a comuni-

dade de El Colli, o Rotary Club de Zapopan apressou-se a 

doar roupa e outros bens a mais de 100 famílias desloca-

das pela catástrofe. “Fornecemos bens alimentares, cerca 

de 50 sacos de roupa, sabão, gel antibacteriano e outros 

artigos a cada família”, diz Ramón Díaz Mendoza, o presi-

dente do clube. O esforço, mobilizado por sete membros 

do clube no espaço de uma semana após o dilúvio, foi assis-

tido por indivíduos da comunidade local. Eles entregaram 

os artigos ao El Colli, que fica na periferia de Guadalajara, 

a cerca de 20 minutos de carro da sede do clube. A respos-

ta foi uma das 13 iniciativas realizadas pelo clube formado 

por 17 membros em 2021. Predominantemente centrada 

na ajuda ao povo indígena Wixárika, a ambiciosa formação 

incluiu doações regulares de alimentos aos aldeões e 12 

computadores doados a duas escolas que servem os filhos 

de trabalhadores agrícolas, juntamente com um programa 

contínuo para alimentar os sem-abrigo.
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Séc. XVI 
A evolução da técnica  
do crochet moderno

Circa 1900
Primeiro evento de moda 
organizado

Portugal

Aproveitando o melhor de um confi-
namento pandémico, seis membros do 
Rotary Club de Estoi Palace Internatio-
nal juntaram tecido, fio e agulhas para 
fazer croché e/ou tricotar 120 ursinhos 
de peluche. Em dezembro, o clube dis-
tribuiu os trabalhos manuais a um lar 
de crianças e a um centro para pessoas 
com deficiência. “A covid inspirou-nos a 
encontrar diferentes formas de angariar 
fundos muito necessários”, refere a Pre-
sidente do Clube Shirley Dunne, “por 
isso os nossos companheiros tiveram a 
ideia de fazer ‘Ursos Felizes’ em croché 
“Cerca de 1 700€ também foram reco-
lhidos para ajudar a preencher as “listas 
de desejos” dos dois parceiros locais.

Tunísia

O Rotaract Club de Tanit Carthage re-
tomou o seu famoso desfile de moda de 
2019, que destacou jovens doentes com 
cancro no final de novembro, expandin-
do a produção para abranger mulheres 
jovens e raparigas com outras condi-
ções, incluindo amputação, lesões de 
pele e cicatrizes de queimaduras. Uma 
dúzia de participantes percorreu a pas-
sarela para “Rac Mahlek”, ou “You Are 
So Beautiful”, vestidas com roupas es-
pecialmente preparadas, perante uma 
audiência de cerca de 150 pessoas no 
belo Palácio Ennejma Ezzahra em Sidi 
Bou Said. “O objetivo deste projeto é 
mostrar e fazer com que estas mulheres 
se sintam bonitas apesar das diferen-
ças, e que sejam capazes de fazer tudo 
o que desejarem”, diz Aziz Jouini, presi-
dente do clube de 24 membros. Os nove 
clubes organizadores não esqueceram 
nenhum detalhe, desde a seleção dos 
participantes à decoração do salão até 
à contratação de cabeleireiras e maqui-
lhadoras, músicos e fotógrafos, diz Joui-
ni. O programa foi financiado com recei-
tas arrecadadas numa gala. “O pai de um 
dos participantes que sofria de cancro 
não hesitou em agradecer-nos por ter-
mos tornado realidade o sonho da sua 
filha de desfilar na passadeira vermelha”, 
diz Jouini.

Cambodja

As parcerias pan-asiáticas impulsiona-
ram o trabalho do Rotary Club de Ph-
nom Penh Metro no sentido de aumen-
tar as oportunidades educacionais para 
os jovens cambojanos. Com 3 670€ doa-
dos pelos Rotary Clubes de Osaka Cen-
tral (Japão), e Taipei Yuanshan (Taiwan), 
o Phnom Penh Metro Clube colaborou 
com as equipas locais do Japan Interna-
tional Volunteer Center, uma organização 
não-governamental, para melhorar o 
espaço de aulas na Escola Primária de 
Osamaki, na província de Siem Reap. 
As instalações com 16 professores, que 
servem 405 alunos, “tinham sido di-
mensionadas com um número limitado 
de salas de aula” e não acompanharam 
o ritmo das crescentes matrículas, diz 
o membro do clube Michie Nishiguchi. 
Antes da transformação, que converteu 
uma grande sala em duas salas de aula e 
melhorou a cablagem elétrica, as pare-
des e o pavimento, a escola tinha utili-
zado uma cabana no terreno para lecio-
nar – uma “situação desastrosa durante 
chuvas fortes”, diz Nishiguchi.

47% 
da população do 
Cambodja tem 24 ou 
menos anos



P O R T U G A L  R O T Á R I O   A B R I L  2 0 2 212

EDUCAÇÃO

}		O Rotary Club de Tomar Cidade, (1) 
em conjunto com a Fundação Rotária 
Portuguesa, atribuiu, em cerimónia 
oficial na Câmara Municipal, que con-
tou com a presença da Presidente do 
Município, Dr.ª Anabela Freitas, cinco 
bolsas de estudo a alunos do Instituto 
Politécnico de Tomar. Consensual en-
tre todos os presentes foi a importân-
cia desta iniciativa para o desenvolvi-
mento local e para a manutenção dos 
estudos de alunos bolseiros que, de 
outra forma, teriam mais dificuldade 
na concretização dos seus objetivos.

}	 Na Escola Secundária Sá da Bandei-
ra, o Rotary Club de Santarém (2)  
procedeu à entrega de nove Prémios 
Escolares a alunos (as) das Escolas do 
Concelho de Santarém. Premiou-se a 
excelência destes, bem como as suas 
qualidades pessoais, tendo sido a se-
leção efetuada pelos respetivos esta-
belecimentos de ensino.

}		O Agrupamento de Escolas de Es-
cariz realizou o seu Dia do Diploma. 
Numa sessão repleta de simbolismo, 
organizada e apresentada pelos alu-
nos, o Rotary Club de Arouca (3) 

fez-se representar pela presidente 

Cláudia Oliveira e pelo presidente-

-eleito Fernando Ferreira, tendo sido 

entregues três prémios de mérito por 

parte do clube aos alunos José Pedro 

Figueiredo (8.º ano); Érica Miguel Pai-

va Aguiar (9.º ano) e Leonor Catarina 

Tavares (11.º ano).

}	 O Rotary Club de Senhora da Hora 

(4), promoveu  a entrega dos prémios 

de mérito escolar 2020/21 ao Agru-

pamento de Escolas da Senhora da 

Hora, em parceria com a Câmara Mu-

nicipal de Matosinhos e a   União de 

Freguesias de S. Mamede de Infesta 

e da Senhora da Hora

Ação Rotária em Portugal

PALESTRAS

}	 O Rotary Club da Figueira da Foz  

(5) realizou uma palestra subordina-

da ao tema “ A Floresta e as Altera-

ções Climáticas” em que foi orador 

convidado Gonçalo Alves, engenhei-

ro florestal com larga experiência 

no tema e na definição de políticas 

ambientais, já que no seu  currículo 

conta, entre outras funções, o exer-

cício do cargo de Chefe de Gabinete 

do Ministro da Agricultura, Florestas 

e Desenvolvimento Rural, Diretor 

Nacional e Presidente da Autoridade 

Florestal Nacional. 

1

2

3

5

4
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}  Integrado no tema “Paz e Prevenção 
de Conflitos”, o Rotary Clube de 
Setúbal recebeu o Dr. José Ramos 
Horta, Prémio Nobel da Paz, que fa-
lou sobre os “Desafios da Paz e da Se-
gurança no Mundo”. Foi uma reunião 
muito participada e interessante.

}  O Rotary Club de Lisboa-Belém or-
ganizou uma palestra sobre o tema 
“O Convento Dominicano de Nossa 
Senhora do Bom Sucesso: da arte 
crente e da arte de educar”, com o pa-
lestrante Dr. Duarte Nuno Morgado. 
Um exemplar arquitetónico de ori-
gem seiscentista, através do qual se 
abordou a riqueza e a descrição da-
quele espaço na Freguesia de Belém.

}	 Em reunião de jantar solidário com 
palestra, o Rotary Club de Évora (6), 
convidou o Presidente das Misericór-
dias Portuguesas, Dr. Manuel Lemos, 
para abordar o tema “Economia So-
cial / Economia Solidária”, destacando 
o impacto da pandemia na sociedade 
e em particular nos grupos mais des-
favorecidos. 

		A receita deste jantar reverteu a fa-
vor da Associação Pão e Paz, que tem 
como missão o apoio a pessoas caren-
ciadas da cidade de Évora. Através da 
iniciativa “Palestra por uma Causa”, o 
Rotary Clube de Évora pretende de-
bater os temas mais relevantes para a 
região.

}  O Mês da Paz, juntou em reunião de 
palestra os Clubes Rotários de Pe-
nafiel, Amarante, Paredes e Marco 
de Canaveses (7), que receberam a 
presidente da Federação Nacional de 
Mediação de Conflitos (FMC), Maria 
João Castelo-Branco, num webinar 
subordinado ao tema “Mediação: Re-
solução Extrajudicial de Conflitos”, o 
qual foi proficientemente exposto.

}  O Rotary Club de Santo Tirso pro-
moveu uma palestra sobre o projeto 
“Gama Câmara” da Clínica da Mama, 
tendo como palestrantes a Drª. Marta 
Novais, a Dr.ª Luísa Reis e a Enf.ª Cátia 

Lopes. O objetivo da palestra foi dar 
a conhecer o serviço de Oncologia do 
Centro Hospitalar do Médio Ave, no 
que diz respeito ao seu serviço de am-
bulatório. Para a concretização dos 
objetivos clínicos associados a esta 
especialidade, seria essencial para a 
Clínica da Mama e Centro Hospitalar 
do Médio Ave, a aquisição de uma Câ-
mara Gama para a Unidade de Santo 
Tirso.  O Rotary Club de Santo Tirso 
e o Rotary Club da Trofa, que esteve 
presente na pessoa da presidente 
Rosa Araújo, manifestaram o interes-
se em participar neste projeto, cujo 
valor ronda os 16 500 euros, contan-
do com o apoio da Fundação Rotária 
Portuguesa na aquisição do equipa-
mento.

}  O Rotary Club de Lisboa-Estrela 
recebeu a Prof.ª Dr.ª Maria do Rosá-
rio Palma Ramalho,   Presidente da 
APODIT – Associação Portuguesa de 
Direito do Trabalho e Membro do Eu-
ropean Network of Legal Experts in Gen-
der Equality and Non-Discrimination da 
Comissão Europeia, que apresentou 
o tema “Trabalho das Mulheres – de-
safios de ontem e hoje”. A oradora foi  
cativante na sua clara exposição.

}  O Rotary Club de Lisboa Interna-
cional promoveu uma Conferência 
sobre as causas do desastre do diri-
gível alemão Hindenburg em Nova 
York, em 1937, pelo Companheiro 
Hervé Saint Sauveu. Aproveitando a 
oportunidade do momento, o clube 
admitiu dois novos membros na sua 
familia rotária.

}  O Rotary Club de Santarém (8) re-
cebeu o Major General Agostinho 
Costa, Vice-Presidente da Eurodefen-
se Portugal. O palestrante expraiou-se 
na abordagem, bem documentada, do 
tema “Novos Desafios à Segurança – 
Clima de Confrontação Geopolítica 
no Leste da Europa”.

}  “Há pessoas que não devam rece-
ber uma dose de vacina para a co-

6

7

8
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vid-19?”, foi o mote da palestra inti-
tulada “À conversa com o Dr. Filipe 
Froes”, pneumologista de referência 
no nosso país e figura central na luta 
contra a pandemia da SARS-CoV-2 e 
orador convidado pelo Rotary Club 
de Coimbra-Saúde para uma ses-
são moderada pela Comp.ª Sandra 
Simões, especialista em Medicina In-
terna.

}  O Dia da Mulher, 8 março, foi devida-
mente assinalado pelo Rotary Club 
de Gaia-Sul (9) com uma palestra 
proferida pela Comp.ª Manuela Ro-

cha, subordinada ao tema “ A Mulher 

em Rotary”. Nela foi assinalada a im-

portância da mulher na sociedade em 

geral e particularmente em Rotary, 

onde muitas das suas “qualidades na-

turais” assumem particular relevân-

cia. Descrevendo o sinuoso percurso 

da entrada das mulheres em Rotary 

e as dificuldades que,ao longo dos 

tempos, tiveram de ser transpostas, 

a oradora terminou a sua apresenta-

ção com uma frase carismática: “As 

mulheres não precisam de quotas; 

em iguais condições de acesso, elas 

10

SAÚDE

}  A colaboração rotária entre clubes de 
4 países, incluindo Portugal, por uma 
grande causa, resultou na seleção do 
projeto I.P.O. (Subsídio Global) inicia-
do pelo Rotary Club de Lille Decano, 
juntamente com o Rotary Club de-
Gand (Bélgica), o de Hull (Inglaterra), 

9

terão mérito suficiente para aceder 
aos lugares mais qualificados e para 
executar as tarefas mais complexas, 
para o que muito contribui, também, 
o seu maior equilíbrio natural”.

o Rotary Club de Lisboa Internacio-
nal e os Rotary Clubes de Lisboa e 
de Lisboa-Belém, também auxiliados 
pelo Lyceum Internacional de Lisboa. 
Projeto apoiado pelo distrito 1960 
e pelo distrito de Hauts de France, 
e por The Rotary Foundation. Os fun-

dos arrecadados (US$ 77.186) serão   
usados   para comprar equipamentos 
cirúrgicos laparoscópicos, úteis em 
oncologia, gastroenterologia, gineco-
logia e urologia. 

COMPANHEIRISMO

}  A celebração dos 117 anos do Rotary, 
foi o momento que o Rotary Club de 
Tomar-Cidade (10) entendeu mais 
adequado para proceder à entrega 
do Certificado de Constituição do In-
teract Club de Tomar-Cidade, pelos 
Companheiros Governador Paulo 
Martins, Presidente da Comissão 
Distrital de Juventude, Jorge Lucas 
Coelho e o Representante Distrital 
do Interact, André Carvalho, ficando 
o convite para a cerimónia festiva 
que se realizará na cidade de Tomar, 
em data a anunciar, com a presença 
dos dez Interactistas que integram o 
novo clube.

}  Na celebração do seu 84º aniversá-
rio, a 10 de março, o Rotary Club 
da Figueira da Foz (11) assinalou 
devidamente a data em reunião fes-
tiva, com a presença de Vereador 

11

da Câmara Municipal. Nela foram 
admitidos dois novos membros no 
clube, os Comp.os Pedro Silva San-
tos, médico pneumologista, e Sérgio 
Correia, engenheiro eletrotécnico.
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16

SOLIDARIEDADE/HOMENAGEM

}  O Rotary Club de Braga (12) pro-
moveu uma publicação em jornais re-
gionais, nomeadamente o Correio do 
Minho e o Diário do Minho, apelando 
à Paz mundial, divulgando desta for-
ma uma das ênfases de RI.

}  O Rotary Club de Gondomar proce-
deu à entrega de um donativo em gé-
neros de primeira necessidade, pro-
dutos de higiene e cobertores para 
uma comunidade local carenciada.

}  O Rotary Club de Mangualde (13) le-
vou a cabo mais uma ação de recolha 
de armações de óculos usados desti-
nadas a serem revistas e preparadas 
para serem novamente usadas por 
pessoas carenciadas em vários países, 
sobretudo do continente africano. 
Esta recolha, num total de 188 arma-
ções, foi efetuada junto do comércio 
local. A iniciativa contribui para ajudar 
os mais carenciados e, simultanea-
mente, a reduzir o desperdício e pro-
mover a proteção ambiental. A luta 
contra a cegueira é leit motiv rotário.

}  Com o empenhamento e colaboração 
do Grupo Luis Simões, os rotários do 
Rotary Club de Sintra (14) carre-
garam mais um camião com big bags 
cheios de tampinhas para reciclagem. 
O RC de Sintra é amigo do ambiente! 

12

Os fundos recolhidos serão aplicados 
na aquisição de cadeiras de rodas.

}  O Rotary Club de Lisboa (15) reali-
zou no Hotel Tivoli Avenida da Liber-
dade um evento dedicado ao Dia In-
ternacional da Mulher. Num primeiro 
momento, e com um painel composto 
pelo Governador do D1960, Paulo 
Martins, pela Governadora (2018/19)
do D1960, Ilda Braz, pela Governa-
dora (2019/20) do mesmo distrito, 
Comp.ª Mara Duarte, pela Assisten-
te da Embaixadora Regional da Zona 
20C, Rita Freitas e pela Representan-
te Distrital do Rotaract, Inês Grego de 
Oliveira, foi discutido o papel da mu-
lher em Rotary e em Rotaract, foram 
partilhadas as experiências pessoais 
das Ex-Governadoras Ilda Braz e Mara 
Duarte e foi apresentada a Iniciativa 
Presidencial – Empoderamento de 
Meninas – pela Comp.ª Rita Freitas. 
A reunião contou ainda com as inter-
venções da Comp.ª Fernanda Pereira 
Coutinho, do Rotary Club de Lisboa-
-Estrela, e da Dr.ª Teresa Costa Mace-
do, a primeira mulher Presidente do 

PROFISSIONAIS

}	 Alfredo Silva, um senhorense a quem 
são reconhecidas elevadas qualida-
des éticas e humanas que fazem dele 
um exemplo a seguir, foi a persona-
gem homenageada pelo seu Mérito 
Profissional, agora reconhecido pu-
blicamente, pelo Rotary Club da Se-
nhora da Hora (16).

}  O Rotary Club   de Oeiras (17), no 
mês   dedicado a homenagear o Pro-
fissional do Ano, distinguiu vários  

representantes dos Profissionais de 
Saúde de Oeiras  e uma  representan-

Rotary Club de Lisboa (em 1998-99). 
Foi doada uma verba à ONG "Estímu-
lo", que esteve representada, a favor 
de uma obra que está a ser desenvol-
vida em Moçambique e que irá apoiar 
muitas crianças, jovens e mulheres. 
Foi ainda prestada homenagem pós-
tuma ao Comp.º Richard Goldschmidt.

13

14

15

te da Câmara Municipal, que estive-
ram envolvidos no combate à pande-
mia covid-19.
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Rotary está de Parabéns, estamos todos 
de Parabéns, diria mesmo que o Mundo 
está de Parabéns!
Foi há 117 anos, em 1905, numa cidade 
profundamente violenta, fétida e corrupta, 
como era Chicago no início do século passa-
do, que um grupo de homens de bem, dignos 
profissionais da sua comunidade, se reuniu 
pela primeira vez procurando encontrar so-
luções para os problemas que eles próprios 
sentiam no desempenho das respetivas pro-
fissões e, acabando por verificar que ajudan-
do-se entre si o poderiam igualmente fazer 
em prol da comunidade, fundaram um clube 
de serviços, ao qual, por se reunir rotativa-
mente no escritório de cada um deles, con-
vencionaram chamar Rotary.
Os primeiros Rotários foram escolhidos por 
serem profissionais de caráter ilibado.
Os valores éticos e morais estiveram acima 
da prosperidade financeira, da fé religiosa ou 
da tendência política. Naquele longínquo dia 
23 de fevereiro, Paul Harris e os seus com-
panheiros não se aperceberam da extraordi-
nária dimensão do sonho que acabavam de 
concretizar.
É incrível pensar o quanto mudaram as coi-
sas no nosso mundo e na nossa Organização 
desde essa primeira reunião rotária.
Como dizia o poeta, “sempre que o homem 
sonha, o mundo pula e avança", e o Movimen-
to gerado pelo pequeno grupo de Chicago, 
transformou-se até hoje, para orgulho de 
todos nós, numa gigantesca onda de servi-
ços humanitários que, transportando na sua 
crista mais de cerca de um milhão e quinhen-
tos mil exemplares cidadãos, abraça solida-
riamente os quatro cantos do mundo.

117º Aniversário 
de Rotary International

Companheiro PGD José Carlos Estorninho
D1960 - 1990/91

23 de fevereiro de 2022 | 117 anos servindo a Humanidade

Mudaram-se os tempos e ocorreram no Pla-
neta profundas alterações, muitas das quais 
dispensáveis, que o deixaram consideravel-
mente mutilado.
Como o mundo e a nossa Organização mu-
daram, desde a primeira reunião rotária 
sob a presidência de Paul Harris!
Rotary ultrapassou e venceu tantos desafios 
ao longo deste tempo! Desafios assumidos 
no combate aos inimigos da paz, o nosso 
principal objetivo.

Por tudo o que tem representado nestes 
117 anos de uma invulgar e frutífera exis-
tência, encerra hoje um símbolo de força 
comunitária e unidade mundial, um baluarte 
de paz e um instrumento de construção e de 
defesa da felicidade do homem.
Atravessámos duas guerras mundiais e cen-
tenas de conflitos regionais, e fazemos a 
diferença numa altura em que vivemos uma 
das maiores crises de sempre que esta "al-
deia global" já sofreu. Qual Titanic gigante, o 

mundo caminha cantando e rindo em direção 
ao naufrágio, órfão de valores, de princípios, 
de referências, carente de justiça, de ética, 
de amor e de solidariedade, agravado atual-
mente por uma pandemia que tem dizimado 
vidas, relações familiares, sociais e empresa-
riais.
Respondemos aos conflitos com a Paz e à 
pobreza com a Educação. Demos resposta 
a faltas de assistência básica na saúde, com 
inúmeros e importantes projetos, desde 
equipar unidades de saúde em localidades 
remotas até à erradicação da Polio em todo 
o mundo.  Os Rotários já doaram mais de 2,2 
mil milhões de dólares e incontáveis horas de 
trabalho voluntário para proteger mais de 3 
mil milhões de crianças em 122 países. 
São 117 anos de serviço e de expansão 
magnífica e espontânea desta Organização 
pujante de mulheres e de homens profis-
sionais e de negócios, que se reúnem por 
companheirismo, se congregam pelo ideal de 
servir e que, com amor, prestam relevantes 
serviços humanitários a milhares e milhares 
de cidadãos em todo o mundo.
Rotary, ocupa hoje um lugar significativo 
no mundo moderno. 
A nossa voz é ouvida, a nossa liderança é 
respeitada, os nossos programas são devi-
da e merecidamente valorizados.
Rotary não acabou ontem e nem começa 
amanhã. Continua!  
E é na sucessão e na semente de cada dia, 
que a seara humana se renova, mudando 
paradigmas, acendendo luzes e espalhando 
esperança!  
E a esperança é um empréstimo que se 
pede à felicidade.
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Para isso há que preparar, pensar, e sobretu-
do adaptar Rotary à permanente evolução 
do mundo, mantendo obviamente o seu ob-
jetivo de Paz e Compreensão Mundial.
Cimentado nos pilares da internacionalida-
de, unidade e ecumenismo, respaldado nos 
princípios da ética, da moral e da justiça e 
respirando profundamente os valores da 
amizade, da tolerância, do respeito e amor 

pelo próximo, continuaremos o nosso cami-
nho.
O mundo vai renascer das cicatrizes de uma 
pandemia que nos legou a carência de afe-
tos, que nos deixou órfãos de abraços e au-
sentes de partilha.
É necessário e urgente que os bons se agru-
pem para praticar o bem, e neste contexto, 
Rotary pode e deve tomar a dianteira, num 

1905
Primeira reunião rotária em Chicago, 
EUA

1910
Primeira Convenção de RI em Chicago
Primeiro Rotary Club fora dos EUA – Wi-
nipeg / Canadá

1911
Primeiro Rotary Club na Europa em Du-
blin / Irlanda
A primeira edição da revista rotária – The 
National Rotarian – para comunicação en-
tre Rotários e fomentar os programas e o 
objetivo de  Rotary

1916
Primeiro clube de língua não inglesa
Rotary Club de Havana / Cuba – Fidel Cas-
tro foi bolseiro de TRF

1917
THE ROTARY FOUNDATION
O presidente Arch Klump propõe a criação 
de um Fundo de Dotação que viria a dar 
origem à TRF. O seu discurso na Conven-
ção de Atlanta plantou a semente do nas-
cimento da TRF.

1918
Primeiro clube na América do Sul
Rotary Club de Montevideu / Uruguai

1919
Primeiro clube na Ásia
Rotary Club de Manila / Filipinas

1920
Primeiro clube na Europa continental
Rotary Club de Madrid / Espanha
(mais tarde apadrinharia o Rotary Clube 
de Lisboa)

1921 
Primeiro clube na África
Rotary Club de Joanesburgo / África do 
Sul

1922
Foi adotada a designação de Rotary In-
ternational
Alterando a anterior designação de Asso-
ciação International de Rotary Clubes 

1923 
Oficializado primeiro emblema de Ro-
tary com uma roda com 24 dentes e seis 
raios
Rotary Club de Joanesburgo / África do 
Sul

1928
Na Convenção de Minneapolis é criada a 
TRF e instituído o Conselho de Curadores

1931
Nasceu a primeira Comissão Inter-países 
FRANÇA-ALEMANHA que veio a dar ori-
gem às CIPs

1932
Apresentação da Prova Quádrupla 
Por Herbert Taylor, que veio a ser PRI 
1954/1955. Adaptou um documento que 
utilizara para a recuperação da sua empre-
sa. A Prova Quádrupla veio a ser oficializa-
da em 1943.

1936
INSTITUTOS DE ROTARY
São organizados pelos clubes os Institu-
tos para divulgação e discussão de temas 
mundiais e contemporâneos. Alguns eram 
dirigidos aos alunos do ensino básico e se-
cundário. Toda a comunidade tinha acesso 
e podia participar.

1942
PARTICIPAÇÃO NA ONU
Após a Segunda Guerra Mundial, Rotary 
foi uma das 42 organizações convidadas 
pelos Estados Unidos para servir como 
consultor. 
O seu trabalho está na génese da constitui-
ção do Conselho de Segurança e da Carta 
Inicial de Intenções, do Unicef e da Unesco.
Hoje, o Rotary tem o maior estatuto con-
sultivo atribuído a uma organização não 
governamental no Conselho Económico e 
Social da ONU.

1949
O Conselho Diretor de RI institui o lema 
CADA ROTÁRIO, UM EXEMPLO PARA 
A JUVENTUDE. Compromisso assumido 
para com as crianças e jovens das comuni-
dades onde existam Rotary Clubes.

1950
Convenção de Detroit - EUA
Foram adotados os lemas DAR SE SI AN-
TES DE PENSAR EM SI e MAIS SE BENE-
FICIA QUEM MELHOR SERVE

1957
PAUL HARRIS FELLOW
Início do reconhecimento Paul Harris 
Fellow, que até hoje visa distinguir os con-
tribuintes com a entrega de uma ou mais 
doações de 1 000 dólares. Um incentivo 
essencial para o financiamento dos pro-
gramas da TRF.

1962
INTERACT
Oficialização do Interact. Hoje existem 
mais de 14 911 Interact Clubes em 145 
países com mais de 350 000 jovens dos 12 
aos 18 anos 
O primeiro Interact Clube a ser criado 
na antiga zona CEEMA – Central Euro-
pe, Eastern Mediterraneo e África foi em 
Almada em 1963 pelo PGD Ricardo de 
Almeida Jr.

1965
SUBSÍDIOS EQUIVALENTES
São lançados os Subsídios Equivalentes. 
Pela primeira vez a TRF estrutura um pro-
grama de financiamento de projetos dos 
clubes. São lançados os Intercâmbios de 
Grupos de Estudo - IGEs

1968
ROTARACT
Oficialização do Rotaract. Hoje existem 
mais de 10 698 Rotaract Clubes em 180 
países com mais de 204 000 jovens a partir 
de 18 anos.
Agora que se vão transformar em clubes 
associados de Rotary International, terão a 
partir de 1 de julho próximo acesso a todas 
as funcionalidades de Rotary e da TRF.
O primeiro clube criado em Portugal, em 
1969, foi o Rotaract Clube de Lisboa.

1971
Adoção oficial do Programa RYLA
Que vinham sendo realizados desde 1959 
por iniciativa dos clubes.

1978
PROGRAMA 3H
É lançado o programa 3H – Health / Saúde, 
Hungry / Fome e Humanity / Humanidade 
que expandiu definitivamente o alcance da 
ação de Rotary e da TRF no mundo.

1979
INÍCIO DO COMBATE À POLIO
É iniciado o plano de combate à Paralisia 
Infantil, com a imunização de seis milhões 
de crianças nas Filipinas, integrando o 
PROGRAMA 3H.

1981
FUNDO PARA A PAZ
É instituído o Fundo de Dotação para a Paz

1985
POLIOPLUS
É lançado o Programa POLIOPLUS - No 
início o “plus” referia-se a vacinas adicio-
nais, ministradas às crianças, junto com 

a vacina contra a polio, designadamente 

SARAMPO, TUBERCULOSE, DIFTERIA, 

TOSSE CONVULSA E TÉTANO. 

1988 

Rotary passou a ser parceiro da OMS.

1989

MULHERES EM ROTARY

O processo iniciado em 1950, pelo Rotary 

Club de Duarte, na Califórnia, depois de 

muitas peripécias envolvendo desafios 

pessoais, intervenções mais ou menos pú-

blicas onde se conta o recurso ao Supremo 

Tribunal dos EUA, deu origem em 1989, no 

Conselho de Legislação, à autorização de 

admissão de mulheres nos clubes rotários.

1990

PRESERVE O PLANETA TERRA

Este programa foi criado pelo Presidente 

de Rotary International Paulo Viriato Cor-

rêa da Costa. A iniciativa focou-se na flora, 

fauna, poluição do ar e recursos hídricos, 

preservando o mundo para o futuro e cau-

sando enorme impacto em toda a humani-

dade.

1992

A OMS atribuiu ao Rotary o seu maior ga-

lardão, a medalha de ouro – SAÚDE PARA 

TODOS.

1999

CENTROS PARA A PAZ

Abertura dos primeiros Centros para a 

Paz. Hoje Rotary conta com 7 centros es-

palhados por 5 continentes.

2013

SUBSÍDIOS DISTRITAIS E GLOBAIS

Inicio do modelo atual dos subsídios glo-

bais e distritais que vieram substituir os 

Subsídios Equivalentes, os Subsídios 3H, 

as Bolsas Educacionais e os IGEs.

2019

Combate à covid19
Tal como havia feito na resposta à pande-

mia da gripe de 1918, Rotary coloca a sua 

experiência e estrutura na luta contra a 

Polio ao serviço do combate à covid19.

2020

Criada a sétima área de enfoque - PROTE-

ÇÃO DO AMBIENTE

processo onde cada um de nós, à sua manei-
ra, se comprometeu firmemente a estar do 
lado do que é justo, moral, verdadeiro e bom.

Este é o nosso espaço e o nosso tempo. 

O futuro será o que fizermos de ambos.

Orgulhemo-nos de ser Rotários.
Continuemos a Servir para Transformar Vi-
das.
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O impacto da guerra na 
saúde materno-infantil: 
reerguer o futuro

Por Lia Costa Mano

Área de Pediatria Médica do Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central. 

Unidade de Infeção: Etiologia, Patogénese e Bases Terapêuticas | Faculdade de Ciências Médicas, Nova Medical School.

Rotary Club de Lisboa-Centro.

S A Ú D E  M A T E R N O - I N F A N T I L

Num país devastado pela guerra, não são apenas aqueles que 
usam uniforme que ficam feridos, desnutridos e doentes. A 
somar aos ferimentos resultantes de bombardeamentos e 
ataques em massa, são imensuráveis as consequências para a 
população da desintegração sucessiva dos serviços urbanos.

As taxas de morte por doenças infeciosas e não infeciosas 
quase sempre ultrapassam as de mortes por armas, o que 
constitui um forte indicador de que a guerra, através dos ata-
ques aos profissionais e estabelecimentos de saúde e à popu-
lação em geral, não gera uma interrupção temporária, mas sim 
a desintegração total de um sistema de saúde.

O setor da saúde – juntamente com a infraestru-
tura hídrica, energética e de educação – é um dos 
primeiros a colapsar com o impacto cumulativo 
da guerra, em particular em áreas urbanas. Em 
localidades de elevada concentração popula-
cional e dependência de infraestruturas e ser-
viços públicos intimamente interconectados, os 
efeitos da destruição causada são sentidos com 
maior intensidade.

A guerra afeta todos, mas as mães e as crianças 
constituem grupos de maior vulnerabilidade. 
Além dos efeitos imediatos, os esforços contí-
nuos para reduzir a mortalidade infantil e perina-
tal, melhorar a saúde materno-infantil e comba-
ter doenças (como o HIV/SIDA e a tuberculose, 
entre outras) são aniquilados quase instantanea-
mente. As dificuldades no acesso e na acessibi-

lidade aos cuidados de saúde, a interrupção dos programas 
de vacinação, a pobreza e a malnutrição, as más condições 
sanitárias, o impacto na estrutura familiar e nas estruturas 
educacionais repercutem-se inevitavelmente nos indicadores 
de saúde materno-infantil e no normal desenvolvimento da 
criança. A reconstrução do que foi destruído levará certamen-
te anos, se não mesmo décadas.

Para além de um sentido moral de cooperação por parte da 
comunidade internacional, direcionando a ajuda para orga-
nizações experientes (como as Organizações Não Governa-
mentais, que poderão distribuir equitativamente os recursos), 

foto de: christian-bowen
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bem como na participação num diálogo 
construtivo para sair da profunda crise 
contemporânea dos sistemas de saúde 
em conflitos armados, cabe-nos a cria-
ção de condições para o acolhimento e 
integração de refugiados.

A maioria da população imigrante pro-
veniente da Ucrânia chegou a Portugal 
no final dos anos 90 devido à queda do 
muro de Berlim e ao colapso do sistema 
da União Soviética (1992), que levou 
120 milhões de pessoas a extrema po-
breza. A sua deslocação para Portugal 
assentou essencialmente na diferença 
entre o nível de vida e os salários entre 
Portugal e Ucrânia, no peso simbóli-
co que Portugal tinha na integração na 
União Europeia e na possibilidade de 
desempenho de funções indiferencia-
das na área da construção e limpezas.

No entanto, grande parte destes imi-
grantes vive em grande isolamento devi-
do não só à sua cultura, mas também às 
dificuldades de aprendizagem e domínio 
da língua portuguesa. Este isolamento, 
acrescido da necessidade de um con-
trato de trabalho, resulta em situações 
de discriminação no local de trabalho e, 
consequentemente, de exclusão social 
(Wall et al., 2005b) e pobreza (Padilla & 
Miguel, 2009), constituindo fatores de 
vulnerabilidade importantes em termos 
de saúde.

As questões de género, classe social e 
etnicidade constituem os principais fa-
tores de iniquidades na saúde (Llácer et 
al., 2007). Verificam-se ainda dificulda-
des na utilização dos serviços disponí-
veis por parte das populações imigran-
tes, seja por desconhecimento dos seus 
direitos e condições de acesso, medo de 
serem repatriadas em caso de situações 
irregulares no país, problemas comuni-
cacionais, entre outros (Topa, 2013). É, 
assim, essencial uma adaptação dos ser-
viços sociais e de saúde e que os profis-
sionais que lidam com estas populações 
desenvolvam competências relacionais 
e transculturais, a nível de relação de aju-
da e de empatia. A própria World Health 
Organization (1998) defende o envol-

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€

vimento do marido, companheira/o ou 
outros familiares nos cuidados da mãe e 
recém-nascida/o e que devem ser tidas 
em atenção além das suas necessidades 
físicas e psicossociais, também as neces-
sidades culturais envolvidas, incluindo a 
nutrição e o aleitamento.

Finalmente, tratando-se de uma publica-
ção dedicada à saúde materno-infantil e 
a um tema bastante amplo e não fácil de 
abordar em poucas linhas, é essencial a 
abordagem do tópico de como explicar 
o tema da guerra às crianças. No fundo, 
não podemos esconder a existência da 
guerra das crianças, nem protegê-las da 
informação difícil de gerir que circula 
diariamente através dos media. Neste 
contexto, os pais e professores serão 
as melhores fontes de informação e se-
gurança. Enumeram-se sucintamente 
algumas orientações gerais sobre como 
abordar este tema com as crianças: 1) 
dar espaço e tempo à criança para colo-
car as suas questões; 2) estar atento às 
próprias emoções e verbalizações (pois 
a criança sintoniza emocionalmente 
com os adultos significativos); 3) pro-
curar validar a criança quando esta ex-
pressa os seus sentimentos; 4) Ajudar a 
criança a sentir-se segura mantendo as 
suas rotinas habituais, filtrando a infor-
mação e as imagens a que tem acesso 
e mantendo sempre a disponibilidade 
para o diálogo. Por último, recomen-
da-se que os adultos se mantenham 
atentos a eventuais mudanças compor-
tamentais que remetam para alguma 
dificuldade de gestão emocional, tais 
como dificuldade a adormecer, pesade-
los, ansiedade, maior dependência do 
adulto, evicção de certos locais, etc. 

Tenhamos sempre presente que vida/
morte, saúde/doença, presente/futu-
ro são conceitos indissociáveis e que, 
da mesma forma, estamos todos tão 
intrinsecamente ligados. Somos todos 
afetados pela guerra – mesmo sem que 
o nosso país se encontre em guerra. Cul-
tivemos um futuro pautado pela tão de-
sejada paz – e sem crianças, não haverá 
certamente futuro.
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Top materno - a inovação na sala 
de partos
Por Maria João Melo Gomes

Sabemos o quão maravilhoso é ser mãe. No entanto o parto é 
um momento traumático para mães e bebés, é um momento 
complexo e acarreta dificuldades: é tarefa de todos os envol-
vidos proporcionar uma experiência de parto positiva e no 
âmbito de um projeto de melhoria contínua da qualidade 
dos cuidados de enfermagem especializada em saúde ma-
terna e obstétrica da Maternidade Alfredo da Costa em 
Lisboa, nasceu o projecto Tops Maternos.

O Top Materno é uma faixa de tecido justa e maleável colocada 
na mãe quando ela é encaminhada para a sala de parto e logo 

após o nascimento o recém-nascido é acomodado dentro do 

top, ficando em contato pele-a-pele com a mãe.

A evidência científica mostra que o contacto pele-a-pele tem 

muitos benefícios e nenhum efeito negativo, devendo, por 

isso, ser uma prioridade. De acordo com a Organização Mun-

dial de Saúde, o contacto pele-a-pele define-se como a colo-

cação do Recém-Nascido nu, em posição ventral, em cima do 

peito nu da mãe, entre as mamas, sem interferência da roupa 

após o nascimento durante pelo menos uma hora. 
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Numa sala de parto estão muitas pessoas. Controlar a ansie-
dade materna e o constrangimento da mulher pela exposição 
corporal, protegendo a sua privacidade antes, durante e após 
o parto, são fatores muito importantes. A Maternidade Dr. 
Alfredo da Costa, uma das maternidades centrais em Portu-
gal, realiza uma média de 200 partos por mês e recebe mui-
tas mães migrantes, são casos em que a exposição corporal é 
potencialmente mais complexa, dado os diferentes contextos 
culturais.

Falemos de benefícios para a mãe e para o Recém-Nascido: 

•  Potencia o êxito e facilita a amamentação, permitindo 
que seja a alimentação exclusiva do Recém-Nascido du-
rante mais tempo; 

•  Promove a estabilização dos batimentos cardíacos e mo-
vimentos respiratórios do Recém-Nascido;

•  Reduz o stress e o choro, ajuda a regular e manter a tem-
peratura corporal do Recém-Nascido, protege o Recém-
-Nascido de infeções, facilita o processo de vinculação; 

• Diminui a dor e estabiliza os níveis de glicémia;

Para a equipa de enfermagem:

•  Fortalece a segurança da equipa de enfermagem porque 
diminui o risco de escorregamento e queda do Recém-
-Nascido.

Numa iniciativa inovadora em Portugal, em fase de desenvol-
vimento e que será com certeza alargada a mais maternidades 
e hospitais no nosso país, o Rotary Clube de Lisboa adqui-
riu as primeiras unidades de Top Maternos para esta unidade 
hospitalar e apresentou este projeto na Reunião Interdistrital 

da Zona 20C, que juntou os distritos 1960 e 1070 de Portu-

gal e os Distritos 2201, 2202 e 2203 de Espanha, perante o 

desafio do presidente Shekar Meta da Iniciativa Presidencial 

–Empoderamento de Meninas porque não podemos deixar 

nenhuma menina para trás ... 

Revista Portugal Rotário - Estatuto Editorial
1.º   A Revista PORTUGAL ROTÁRIO tem por finalidade divulgar e 

aprofundar o Ideal Rotário e fomentar a prossecução do seu ob-

jectivo no mundo. 

2.º   A Revista PORTUGAL ROTÁRIO pretende ser, e visa ser, ponto de 

encontro dos Rotários Portugueses, local privilegiado da afirmação 

do seu zelo rotário. 

3.º    Sendo uma Revista Rotária prescrita e recomendada pelo Rotary 

International, é fiel às orientações do Presidente do Movimento e 

do seu Conselho Director, e visa apoiar o Rotary apoiando os Go-

vernadores de Distrito Rotário de Portugal. 

4.º   A Revista PORTUGAL ROTÁRIO é o veículo por excelência de di-

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

vulgação das actividades dos Rotary Clubes de Portugal e órgão 

formador e informador dos Rotários Portugueses.

5.º    A Revista PORTUGAL ROTÁRIO não deve dar, nas suas páginas, 

acolhimento a polémicas que se situem fora do espírito de tole-

rância e do respeito mútuo. 

6.º    A Revista PORTUGAL ROTÁRIO deve ser veículo de construção 

da Paz e da Compreensão Mundial.

7.º    A Revista PORTUGAL ROTÁRIO é o elo de ligação entre os Rotá-

rios que se exprimem na Língua Portuguesa ou estejam historica-

mente ligados a Portugal.
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Neste ano rotário 
2021/22, o Ro-
tary Club de Albu-
feira, concretizou 
um projeto com o 
apoio de um sub-
sídio distrital da 
The Rotary Foun-
dation, intitulado 
“Projeto Saúde – 
Centro Reabilita-
tivo e Comunitá-

rio - Deficiência”. Este projeto inovador 
consistiu na aquisição de equipamento 
de Eletro-Estimulação, no valor total de 
9 184€, para o ESPAÇO ÁGORA, APE-
XA, Associação de Apoio à Pessoa Ex-
cecional do Algarve, com o objetivo de 
realizar terapias e sessões de reabilita-
ção gratuitamente a casos que apresen-
tam diferentes tipos de deficiências, no-
meadamente intelectual, visual, motora, 
autismo, entre outras. A APEXA, é uma 
Instituição Particular de Solidariedade 
Social que foi fundada em 2003 por um 
grupo de pais e amigos de pessoas com 
deficiência. O seu objetivo principal é 
desenvolver projetos de excelência e 
inovadores que possibilitem o apoio e 

integração das 
pessoas com de-
ficiência, como: o 
Desporto Adapta-
do, Atelier de Arte 
e Criatividade, en-
tre outros.

Projeto Subsídio Distrital D1960
"Projeto Saúde – Centro Reabilitativo  
e Comunitário - Deficiência"

P R O J E T O S

O projeto vai abranger cerca de 700 
pessoas com necessidades especiais de 
50% dos municípios do Algarve, como 
Lagos, Portimão, Monchique, Albufei-
ra, Loulé, Silves, S. Brás. Dado que este 
equipamento é móvel, ele permite que 
as terapias sejam realizadas no domicí-
lio, evitando deslocações e custos adi-
cionais. Deste modo foi possível assegu-
rar a sustentabilidade do projeto.

A realização desta iniciativa resultou da 

conjugação do apoio de doações indivi-

duais e de várias entidades: a Associa-

ção de Direito do Algarve – Dr. António 

Cordeiro da Cunha, a ACALB, Associa-

ção Comercial de Albufeira e ANSA, 

Associação de Nadadores Salvadores 

de Albufeira. Também das doações dos 

Clubes Rotários do Algarve: Albufeira, 

Almancil Internacional, Faro, Lagoa In-

ternacional, Lagos, Loulé, Olhão, Porti-

mão, Silves e Tavira, e do Interact Club 

de Tavira. A Fundação Rotária Portu-

guesa também apoiou o projeto, e The 
Rotary Foundation, no âmbito do projeto 

de subsídio distrital, apoiou com 1 600€.

Este projeto é um excelente exemplo de 

ação dos Rotários nas comunidades em 

que estão inseridos: identificar necessi-

dades, ativar a rede de contatos e parce-

rias, concretizar! 
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O Movimento Rotário, como grupo de 
voluntários focados na ação com dife-
rentes formações e competências, está 
a organizar-se para dar o seu contribu-
to  voluntariamente  neste importante 
momento de mudança do nosso País e 
das suas comunidades, o Plano de Recu-
peração e Resiliência (PRR).

O Rotary, como se sabe, está entre 
nós organizado por clubes localizados 
nas mais diversas regiões do território 
português. É através desta vasta rede 
que o Movimento Rotário pretende 
chegar às autarquias, organizações da 
sociedade civil e empresas para aler-
tar quanto a oportunidades e ajudar 
às candidaturas no âmbito do PRR. 

Inovar para Servir 
e Transformar
Distrito 1960 concede ajuda no Plano de 
Recuperação e Resiliência e outros fundos
Por Solange Fernandes Falé

Esta será uma ação inovadora e desa-
fiante para o Movimento Rotário portu-
guês que privilegia a dimensão social e 
patriótica do projeto, este que se intitu-
la “Inovar para Servir e Transformar”.

O Plano de Reestruturação e Resiliên-
cia (PRR) oferece oportunidades para 
submissão de projetos em áreas de in-
tervenção onde o Movimento Rotário 
desenvolve a sua atividade, nomeada-
mente nas da saúde, ambiente, desen-
volvimento económico e comunitário, 
entre outras.

Em particular, está previsto que, em vá-
rias das suas componentes, o programa 
possa apoiar entidades no sentido de 
que as mesmas possam  desenvolver 
projetos com potencial para irem ao en-
contro da necessidade de respostas a 
problemas e insuficiências existentes na 
sociedade portuguesa.

O PPR constitui um documento comple-
xo dirigido a uma vasta multiplicidade de 
atores institucionais e de áreas de inci-
dência. Sendo uma parte significativa 
de iniciativas orientadas para entidades 
pre-definidas por critérios estratégicos 
inerentes ao programa, sucede que ele 
apresenta um conjunto de medidas que 
se poderão considerar mais “abertas”. 

Tal sucede, por exemplo, na Componen-
te Respostas Sociais, onde existe mar-
gem apreciável para apresentação de 
propostas diretamente no âmbito dos 
concursos a abrir.

Neste quadro, um conjunto de Rotários 

do Distrito 1960, com o apoio da Gover-

nadoria, voluntariou-se e  organizou-se 

em equipas de trabalho para analisar as 

possibilidades de intervenção no acon-

selhamento técnico a entidades que se 

mostrem interessadas em apresentar 

candidaturas a concursos, em temas nos 

quais companheiros rotários se consi-

derem tecnicamente confortáveis, no 

sentido de ajudar tais entidades a dese-

nhar boas propostas.

Como líderes, vamos entrar 
em ação!
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Ajuda a São Tomé
Rotárias e Rotários, obrigado!
Por Alberto Esteves Guerra

A VOSSA SOLIDARIEDADE, uma vez mais, FEZ A DIFE-
RENÇA num PAÍS dos PALOP.

Após as devastadoras chuvas que, no final de dezembro de 
2021, caíram sobre a ilha de São Tomé, cidadãos preocupa-
dos e solidários, entre os quais Comp.os Rotários, deslocaram-
-se ao Distrito de Lembá, Cidade de Neves, a zona norte da 
Ilha, para perceber a dimensão dos prejuízos causados aos 
cidadãos. No entanto, diz-nos o nosso Comp.º Flávio Pinto do 
Rotary Club de S. Tomé Ossobô, «nada fazia pensar numa rea-
lidade tão catastrófica».

A devastação acabou por atingir os reservatórios de água, 
construídos em 2017, que alimentam a cidade Neves e arre-
dores. Neste preciso momento, diz-nos Flávio Pinto : «o que 
mais falta faz à comunidade é “apenas” ÁGUA.»

Perante o apelo da Irmã Lúcia, da 
Congregação das Irmãs Francis-
canas Hospitaleiras da Imacula-
da Conceição, responsável pelo 
Projeto de Desenvolvimento 
Integrado de Lembá (PDIL) e 
pela Congregação em S. Tomé 
e Principe, residente há mais de 
22 anos no país, percebemos a 
fragilidade e o desespero vividos 

nestes dias. 

Assim, a CIP Portugal /Palop de imediato encetou esforços no 
sentido de dar corpo ao apelo da Irmã Lúcia e dos Clubes Ro-
tários de S. Tomé, para reabilitar a rede de abastecimento de 
água e construir depósito de água em condições de seguran-
ça, ou seja para não ser destruído em próximas cheias. 

Serão beneficiadas cerca de 1800 crianças e 250 idosos. O 
orçamento que nos foi transmitido pela Congregação foi  de 5 
300 € e as obras começaram no início de março 2022. 

A campanha de angariação de fundos, lançada a 22 de feve-
reiro, foi autorizada no D. 1960 pelo nosso Comp.º Governa-
dor Paulo Martins e transmitida à coordenadora nacional das 
CIP .

Os Rotários do Distrito 1960 manifestaram a sua solidarieda-
de e a 8 de março tínhamos  ultrapassado a nossa meta. 

Na conta da Congregação estão agora 7 210 Euros. 

Em nome da CIP Portugal/Palop, uma saudação fraterna e 
um grande OBRIGADO, a todas os Rotários(as) e Clubes que 
contribuíram para esta causa:

R. C. de Ponta Delgada (Comp.s: José Braz,  Carlos Arruda e 
outros); Comp.ª Marie-Douce – (R. C. de Lagos); R. C. de Oei-
ras; Comp.º Fernando Mendes Cruz;  R. C. Praia da Rocha; 
Comp.º João Faustino (R. C. de Almada);  Rotary Club de Lis-
boa e Comp.os Rui Manuel Matoso,  António Luis Sousa e Ro-
gério Reisig Moreira;  Comp.ª Diná Gonçalves (R. C. Machico 
Santa Cruz); Comp.º Fernando Manuel L.; Comp.ª Joana Bou-
ltwood;  R. C. de Abrantes;  R. C. Parede Carcavelos;  R. C. da 
Moita e Comp.ª Laura Cardoso);  R. C. da Portela; Comp.º Pe-
dro Marques (R. C. Lisboa-Benfica);  R. C. de Odivelas;  Comp.º 
Artur Almeida e Silva (R. C. Algés); Comp.ª Cristina Maria 
Borges (R. C. Parque das Nações); Comp.ª Maria H. Baptista; 
Comp. José Bonfim (R. C. Lumiar); Comp.º Carlos Proença (R. 
C. de Setúbal); Comp.os  António Craveiro e Francisco Queiroz 
(R. C. Algés); Comp.º António Nabais (R.C. de Alcobaça); R. C. 
de Portalegre.

Igualmente, o Rotary Club de Almeirim, em colaboração com 
os nossos Comp.os PGD Afonso Malho e António Proença, 
apoiou esta causa através do Projeto de Desenvolvimento In-
tegrado de Lembá, com oferta de pastilhas para purificação de 
3 000 000 litros de água, as quais a TAP já transportou para 
o seu destino. 

BEM HAJAM
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Porque tudo
gira à volta
da sua Saúde

Não dispensa a leitura da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida, encontrando-se as mesmas disponíveis para consulta em 
www.realvidaseguros.pt. A Real Vida Seguros, S.A. encontra-se ainda disponível para prestar todos os esclarecimentos solicitados em relação ao Real Seguro de 
Saúde. Este seguro é comercializado por: Real Vida Seguros, S.A., com sede na Avenida de França, 316 - 5.º, Edifício Capitólio, 4050-276 Porto. 
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Assembleia Plenária | La Rochelle | 
França

O Rotary Club de La Rochelle Atlanti-
que irá receber a Assembleia Plenária 
da CIP Portugal/França de 20 a 22 de 
maio de 2022.

Adiada desde 2020, a Assembleia Ple-
nária, para além dos trabalhos da CIP, 
que  decorrerão no sábado em Assem-
bleia Geral, será repleta de surpresas 
oferecidas pelo clube, nomeadamente, 
atividades no centro da cidade e à volta 
do velho porto de La Rochelle.

O jantar de gala será fora da cidade. Mas 
esta escolha permitirá ver o pôr-do-sol 
sobre o mar, com vista sobre a ponte da 
ilha de Ré.

PROGRAMA:

Sexta-feira, 20 de maio

A partir das 15h00: receção dos partici-
pantes

17h00:  Encontro entre os clubes de La 
Rochelle Atlantique e Vila Nova 
de Gaia, clubes Rotaract e Inte-
ract

Relações
Interpaíses

Comissão Inter-Países Portugal/França

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.

19h30:  Aperitivo de acolhimento no 
Restaurante “Le Gaburon”

20h30: Jantar

23h00:  Encerramento

Sábado, 21 de maio

09h00:  Encontro na Praça da Câmara 
para os acompanhantes, visita 
ao mercado e passeio no porto.

10h00:  Assembleia Plenária da CIP 
França-Portugal.

12h30:  Piquenique nas margens do ca-
nal da entrada do porto de La 
Rochelle;

15h00:  Partida para o passeio marítimo 
(Fort Boyard, ilha d’Aix);

17h30:  Regresso ao velho porto e tem-
po livre;

19h30:  Jantar de gala no Restaurante 
do Belvédère.

Domingo, 22 de maio

10h00 às 12h00: Visita ao Aquário

12h00 às 13h00: Tempo livre 

13h00:  Almoço no restaurante do 

Aquário

15h30: Encerramento

O Clube disponibiliza-se para organizar 

atividades para domingo à tarde e noite, 

destinadas aos Companheiros que per-

manecerem em La Rochelle.

O fim de semana tem um custo de 205€ 

por pessoa, não incluindo transporte 

nem alojamento.

Ficamos a aguardar as vossas inscri-

ções, até ao dia 15 de abril.
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Novas
Gerações

Os acontecimentos recentes com a 
invasão da Ucrânia por parte da Fede-
ração Russa já provocaram elevadas 
perdas de vidas humanas e milhares 
de feridos, entre militares e civis. Nas 
perdas contam-se, aproxidamente 100 
mortes de crianças de acordo com o re-
latório do Gabinete das Nações Unidas 
para a Coordenação de Assuntos Hu-
manitários (OCHA) do dia 3 de março. 
A cada dia que passa dão-se novos de-
senvolvimentos da guerra, os números 
continuam a aumentar. Para uma visão 
mais atualizada do acontecimento e 
mais informações detalhadas podem 
acompanhar diariamente os relatórios 
da OCHA em https://www.unocha.org/
ukraine.

Trata-se de uma tragédia humanitária 
na Europa que não tem paralelo des-
de a segunda guerra mundial. Estamos 
perante uma destruição sistemática de 
infraestruturas militares e civis que mu-
dou radicalmente a vida do povo ucra-
niano e de toda a Europa. A ONU veio já 
divulgar o número de 3 milhões de pes-
soas deslocadas que fogem da guerra e 
cruzaram as fronteiras com os países vi-
zinhos europeus, nomeadamente a Mol-
dávia, Roménia, Hungria, Eslováquia e a 
Polónia, esta como maior recetor. Na 
sua maioria, as pessoas que atravessam 
as fronteiras são mulheres e crianças. A 
lei marcial imposta obrigou a que todos 
os elementos do género masculino fi-
cassem na Ucrânia para defender o seu 
país.

Os relatos de disrupções nas linhas de 
eletricidade, bem como nos sistemas 
de abastecimento de gás e água são 

conforto a quem mais precisa», realça 
o clube rotaractista nas suas redes so-
ciais.

Também o Rotaract Club de Santarém 
não quis deixar de ajudar e, em parce-
ria com o Rotary Club de Santarém e 
o Núcleo Rotário de Desenvolvimento 
Comunitário, recolheu bens, tendo ob-
tido um total de 34 caixotes que foram 
entregues na Escola Prática de Cavala-
ria para depois serem encaminhados até 
à Ucrânia.

Os Rotaract Club e o Interact Clubes 
de Castelo-Branco apelaram, através 
das suas redes sociais, para, através de 
uma doação monetária, ajudar a com-
prar artigos para bebé para enviar para 
a Ucrânia.

Ainda a título de exemplo, a família ro-
tária sintrense (Rotary e Rotaract Clu-
bes de Sintra) entregou 16 caixas com 
produtos alimentares, de higiene e me-
dicamentos à Associação de Ucranianos 
em Portugal. Segundo as redes sociais 
dos clubes, esta foi «uma contribuição 
que servirá para apoiar todos aqueles 
que se encontram num momento de di-
ficuldade na Ucrânia». O Rotary Club de 
Tomar-Cidade juntou-se também a esta 
iniciativa distrital para entregar diver-
sos produtos.

Muitos mais foram os clubes rotários 
portugueses dos dois distritos que se 
mobilizaram para ajudar e angariar fun-
dos em apoio do povo ucraniano vítima 
desta tragédia. Na próxima edição pro-
curaremos trazer mais exemplos de Ro-
tary em Ação.

alarmantes, especialmente porque as 
temperaturas na Ucrânia ainda estão 
largamente abaixo de zero. Hospitais 
e escolas estão também a ser alvo de 
disparos constantes, incluindo em 
áreas em ambos os lados da  linha de 
contato  no leste da Ucrânia, onde o 
conflito continua a ser mais ativo. (Re-
latório da OCHA de 3 de março)

As dificuldades sentidas a cada dia que 
passa agravam-se e o mundo começou 
a mobilizar-se. Portugal não foi exceção. 
Aqui, os clubes rotários, Rotaractistas e 
Interactistas deram o exemplo. Foram já 
vários os clubes que organizaram inicia-
tivas para ajudar os refugiados ucrania-
nos.

O Rotaract Club de Tavira, com a ajuda 
de amigos e de empresas, foi um dos 
primeiros clubes rotaractistas a fazer 
parte da iniciativa distrital de Rotaract 
e Rotary, tendo feito uma doação de 
medicamentos, produtos de higiene, 
pensos higiénicos, roupas, cobertores e 
rações alimentares de emergência para 
auxílio humanitário à Ucrânia e à sua 
população que se tornou refugiada. O 
clube tavirense decidiu, também, doar 
50 peças de roupa que a Associação dos 
Ucranianos em Portugal fará, também, 
chegar a quem precisa, essencialmente 
aos refugiados da guerra na Ucrânia.

Já o Rotaract Club de Torres Vedras, 
observando as notícias de famílias des-
troçadas, casas destruídas e um país 
desolado, decidiu não ser só uma tes-
temunha passiva desta guerra e fazer 
uma doação de bens necessários para a 
Ucrânia. «Que com este pequeno gesto 
possamos, de certa forma, levar algum 

Apoio à Ucrânia
Por Rui Gil e Ruben Bento
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É um momento trágico e triste para o povo da Ucrânia e para 
os povos de todo o mundo.

No Rotary, estamos profundamente preocupados com a de-
terioração da situação na Ucrânia e com as crescentes perdas 
de vidas e dificuldades humanitárias no país. A ação militar 
contínua contra a Ucrânia não apenas devastará a região mas 
também arriscará espalhar consequências trágicas por toda a 
Europa e por toda a parte.

Como uma das maiores organizações humanitárias do mun-
do, fizemos da paz a pedra angular de nossa missão global. 
Juntamo-nos à comunidade internacional para pedir um ces-
sar-fogo imediato, a retirada das forças russas e a restaura-
ção dos esforços diplomáticos para resolver este conflito por 
meio do diálogo.

Na última década, Rotary Clubes da Ucrânia, da Rússia e dos 
países vizinhos superaram as diferenças nacionais e envolve-
ram-se ativamente em projetos de paz para promover a boa 
vontade e prestar assistência às vítimas de guerra e violência. 
Hoje, os nossos pensamentos estão com nossos companhei-
ros rotários e outros na Ucrânia que estão a lidar com esses 
eventos trágicos. O Rotary International fará tudo ao seu al-
cance para levar ajuda, apoio e paz à região.

Respondendo ao agravamento da crise humanitária na Ucrâ-
nia, The Rotary Foundation criou um canal oficial para os Ro-
tários fazerem doações que apoiem as iniciativas que estão a 
ser implementadas pelos distritos rotários. O Fundo de As-
sistência em Casos de Desastres foi designado como a prin-
cipal via para tais contribuições.

 Para este fim, The Rotary Foundation aprovou o seguinte:

 Até 30 de junho de 2022, o distrito ucraniano e os distritos 
que fazem fronteira com a Ucrânia podem solicitar subsídios 

Ucrânia: 
Mensagem 
do Rotary 
International

de até US$ 50 000 (cada) do Fundo de Assistência em Ca-
sos de Desastres. Esses subsídios de emergência podem ser 
usados para fornecer ajuda a refugiados ou outras vítimas da 
crise através do fornecimento de água, alimentos, abrigo, me-
dicamentos e roupas. Durante esse mesmo período, outros 
distritos afetados que quiserem oferecer apoio a refugiados 
ou outras vítimas da crise nos seus territórios podem solicitar 
subsídios de até US$ 25 000 do Fundo de Assistência em Ca-
sos de Desastres;

•  Até 30 de abril de 2022, os distritos podem trans-
ferir FDUC não alocado para o Fundo de Assistência 
em Casos de Desastres, apoiando diretamente esses 
subsídios humanitários específicos para a Ucrânia.

•  Contribuições para o fundo de apoio à Ucrânia po-
dem ser feitas. Para que as verbas sejam usadas no 
apoio humanitário à Ucrânia, elas devem ser recebi-
das pelo Fundo de Assistência em Casos de Desas-
tres até 30 de abril de 2022.

•  Embora esta seja a principal via de apoio de The Rotary 
Foundation, os Clubes de Rotary e de Rotaract tam-
bém são incentivados a criarem as suas próprias 
iniciativas de ajuda humanitária para a Ucrânia. 
Além do apoio fornecido pelo Fundo de Assistência 
em Casos de Desastres, The Rotary Foundation está 
a trabalhar com parceiros e líderes regionais para ex-
plorar soluções eficazes contra o aumento crescente 
das necessidades humanitárias.

Para mais informações, consulte em https://www.rotary.
org/pt/rotary-foundation-creates-channel-direct-huma-
nitarian-support-ukraine-region

https://my.rotary.org/pt/disaster-response-fund
https://my.rotary.org/pt/disaster-response-fund
https://www.rotary.org/pt/rotary-foundation-creates-channel-direct-humanitarian-support-ukraine-region
https://www.rotary.org/pt/rotary-foundation-creates-channel-direct-humanitarian-support-ukraine-region
https://www.rotary.org/pt/rotary-foundation-creates-channel-direct-humanitarian-support-ukraine-region
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Ações dos D1960 e D1970

Os dois distritos portugueses uniram esforços e estão, tam-
bém, a desenvolver iniciativas conjuntas e de apoio a projetos 
dos clubes, nomeadamente através dos Governadores Paulo 
Martins e Fernando Nogueira, bem como das respetivas Co-
missões de Serviços Internacionais, destacando-se:

1.   Contato com Inna Ohnivets, Embaixadora da Ucrânia, no 
nosso país, para promover a cooperação com a Embaixa-
da.

2.    Contato com o Comp.º Vladimir Bodarenko, Governador 
do Distrito 2232 Ucrânia – Bielorrússia, expressando a 
solidariedade e apoio dos Distritos 1960 e 1970.

3.    Desenvolvimento do projeto em curso com a Plataforma 
de Apoio aos Refugiados e de cooperação com o Cen-
tro Português para os Refugiados, numa parceria entre 
o D1960 e o D1970, visando desenvolver iniciativas de 
apoio aos refugiados em Portugal.

4.    Contatos com entidades que estão a promover esforços 
no sentido de apoiar os refugiados Ucranianos em países 
que fazem fronteira com a Ucrânia.

5.    Criação de uma Comissão Interdistrital de Apoio aos 
Refugiados, coordenada a nível nacional pelo Comp.º 
PDG Sérgio Almeida (Membro da Comissão Executiva da 
PAR), com coordenação Distrital da responsabilidade da 
Comp.ª Laura Esperança (R.C. Leiria/D1970) e do Comp.º 
Álvaro Ribeiro (R.C. Sintra/D1960), estando a ser ultima-
da a nível nacional uma resposta organizada e que se pre-
vê sustentável com continuidade para os próximos anos.

6.    Celebração de um protocolo de parceria entre o  Rotary 
em Portugal e a  Plataforma de Apoio aos Refugia-
dos  (PAR) com o objetivo de  ajudar no acolhimento dos 
refugiados com especial foco na Ucrânia e no Afeganistão, 
dois países que estão no centro das necessidades atuais.  
Os Rotários Portugueses irão integrar a rede da PAR, 
atuando como um  importante e estratégico parceiro  na 
integração dos refugiados no nosso País, apoiando-se 
para isso nos mais de 3 400 membros que integram duas 
regiões (internamente chamadas “Distritos”), compostas 
por 173 clubes que desenvolvem serviços humanitários a 
nível global e nas suas comunidades.

Saiba mais em: https://www.refugiados.pt/par-e-rotary-u-
nem-esforcos-para-ajudar-refugiados-de-guerra-da-ucrania/

Num momento único da nossa ação como Rotários, os refu-
giados e a população que fica a defender o seu país precisam 
de todo o apoio. Para responder rápida e eficazmente, os clu-
bes portugueses não perderam tempo e têm-se multiplicado 
as ações de serviço em apoio solidário à Ucrânia, nomeada-
mente:

•  Em 2 de março, o Rotary Club de Tomar-Cidade as-
sociou-se a uma ação conjunta com os clubes Rotary 
e Rotaract de Sintra com uma entrega significativa 
de donativos – alimentos, produtos de higiene, medi-
camentos – na Associação Ucraniana de Portugal, em 
Mem Martins. Estabeleceu-se uma relação próxima 
com alguns responsáveis da logística neste centro de 
recolha, ficando já previstas outras ações de acordo 
com as necessidades concretas do povo ucraniano 
neste contexto de guerra.

•  O Rotary Club de Oeiras e o seu NRDC-voluntá-
rios associaram-se às iniciativas de apoio e angaria-
ram para envio uma remessa de medicamentos, bem 
como ajuda monetária.

Complementarmente, organizou e promoveu com o alto 
patrocínio da Governadoria D1960 e de vários parceiros 

https://www.refugiados.pt/par-e-rotary-unem-esforcos-para-ajudar-refugiados-de-guerra-da-ucrania/
https://www.refugiados.pt/par-e-rotary-unem-esforcos-para-ajudar-refugiados-de-guerra-da-ucrania/
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estratégicos, nomeadamente o Casino Estoril, uma gala 
solidária que teve lugar no salão "preto e prata" daquele 
Casino, destinando-se a receita da bilheteira a apoiar fi-
nanceiramente as instituições ucranianas no terreno, atra-
vés do Distrito Rotário 2232 (Bielorrúsia & Ucrânia), cujo 
Governador e a sua Equipa estão sediados em Kyiv, e com 
o qual existe contato próximo e permanente.

Foi um grande evento que juntou mais de 600 pessoas en-
tre rotários, ucranianos residentes em Portugal, amigos, 
representantes do Estado Português, os embaixadores do 
Peru e do Panamá, entre outras entidades oficiais.

Do mesmo, foi dado grande destaque televisivo com en-
tradas em direto nos noticiários da SIC e da CNN Portugal.

•  Os Rotary e Rotaract Clu-
bes de Caldas da Rainha, 
angariaram na comunida-
de local e com o patrocínio 
do seu parceiro ELeclerc, 
uma generosa quantidade 
de bens alimentares, fral-
das e bens de higiene pes-
soal, que foi encaminhada 
para a região afetada.

•  A 7 de março o Rotary Club de Gondomar fez a en-
trega do donativo que conseguiu angariar em géne-
ros de primeira necessidade, alimentos não perecí-
veis, cobertores e produtos de higiene com destino 
ao povo ucraniano. Fizeram a entrega os Presidentes 
Atual e Eleito, Comp.os Madalena Lima e António 
Pais.

•  O Rotary Club de Santarém, o Rotaract Club e o 
Núcleo Rotário de Desenvolvimento Comunitário 
levaram a efeito uma recolha de bens para entrega 
ao povo ucraniano.

Os contributos, que encheram 34 caixotes, foram entre-
gues no dia 8 de março de 2022 no espaço destinado a 
esse fim.

•  O Rotaract Club e o Rotary Club de S. João da 
Madeira, organizaram uma campanha de recolha 
de bens para a Ucrânia junto dos agrupamentos de 
escolas e de outras instituições da cidade.  A reco-
lha, triagem e embalamento foram executados por 
duas dezenas de voluntários nas instalações da Uni-
versidade Senior do Rotary. No total, angariaram-
-se mais de 90 embalagens de produtos que foram 
encaminhadas pela Câmara Municipal para centros 
de expedição. O Rotaract e o 
Rotary Clubes regozijam-se 
com esta resposta dada pelos 
sanjoanenses, em particular 
pelas crianças e jovens que 
puderam, assim, dar largas aos 
seus sentimentos de SOLIDA-
RIEDADE e amor pela PAZ. 
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•  O Rotary Club da Quinta do Conde, após receber 
os bens de primeira necessidade que angariou no 
ponto de recolha de Quinta do Peru para apoiar dire-
tamente as vítimas da guerra na Ucrânia, Campanha 
“Stand with Ukraine”, promoveu depois o seu envio 
para a fronteira daquele país, em parceria com o Gru-
po Montalva/Izidoro e a Associação Centro de Apoio 
à Ucrânia. São 22 toneladas de carga de ajuda huma-
nitária, entre bens alimentares, roupas e agasalhos, 
que nos incentiva a continuar a dar de nós para fazer 
acontecer e que nos faz acreditar que ser Rotário faz 
todo o sentido!

Do que nós Pensamos, Fazemos e Dizemos

1. É a VERDADE?

2. É JUSTO para todos os interessados?

3. Criará BOA VONTADE e MELHORES AMIZADES?

4. Será BENÉFICO para todos os interessados?
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Club

Evanston 
Lighthouse

Club de Vargem 
Grande Paulista

姫路ロータリークラブ

District 3790

UMA VOZ. 
TODOS OS CLUBES.

Não importa em que parte do mundo 
esteja ou que idioma fale, o logotipo do 
Rotary é universal. É o que nos une e o 
impacto que causamos em todo o  mundo.

Os rotary clubes podem aproveitar a força 
dessa ligação e usar um logotipo 
consistente. Quanto mais unificada for a 
nossa voz, maior será o nosso impacto.

VViissiittee  rroottaarryy..oorrgg//bbrraannddcceenntteerr 
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Rotary Club do Porto:  
90 Anos de Rotary
Por Isabel Martins

O  M E U  C L U B E

No ano das Bodas de Prata do Rotary In-
ternational em 1930, reuniram no Grande 
Hotel do Porto, pelas 12 horas de 1 de 
novembro, e com o objetivo de fundar o 
Rotary Clube do Porto, 9 ilustres cidadãos 
desta cidade.
O clube foi admitido em RI em 26 de agos-
to de 1931. Em 28 de novembro de 1931, 
apadrinhado pelo Rotary Clube de Lisboa 
(criado em 1926), o clube recebeu a Carta 
Constitucional das mãos do PGD D. José 
Maria Roviralta, do Rotary Club de Barce-
lona e delegado de RI para o efeito.
O clube iniciou-se com 38 membros, sen-
do um deles o Comp.º Roberto Cudell, cujo 
filho, Comp.º Walter Cudell, viria a ser só-
cio durante mais de 50 anos.
O clube teve 456 sócios, 83 Presiden-
tes, dos quais desempenharam o cargo, 
por três vezes, Raul Reis Lello (1940/41, 
1943/44 e 1948/49), e, por duas vezes, 
Vasco Nogueira de Oliveira (1932/33 
e 1937/38), Aurélio Proença (1949/50 
e 1951/52), Francisco Maria de Sousa 
(1938/39 e 1942/43), Manuel Serôdio 
(1981/82 e 2000/01), Alfredo Calheiros 
(1985/86 e 2001/02) e David Ribeiro 
(2006/07 e 2013/14). Deu aos Distritos 
Rotários, em 13 anos rotários, 10 consulto-
res administrativos e governadores: Vasco 
Nogueira de Oliveira (1937/38, 1945/46 
e 1946/47), Raul Reis Lello (1942/43), Ro-
drigo Ferreira Dias (1949/50 e 1950/51), 
Domingos Ferreira (1956/57), Manuel 
José Lopes Pereira (1961/62), Octávio 
Lixa Felgueiras (1968-69), Manuel Serôdio 
(1985/86), Augusto Leite Faria (1991/92),  
Waldemar Sá (1998/99) e Joaquim Branco 
(2018/19).
Atualmente o Clube tem 36 sócios, 24 

homens e 12 senhoras, com idades com-
preendidas entre os 32 e os 98 anos.
O RC do Porto era muito visitado já no 
princípio da sua existência, e por pessoas 
ilustres do mundo rotário como, para além 
de Companheiros do RC de Lisboa e Clu-
bes estrangeiros, os Comp.os José Maria 
Roviralta, do RC de Barcelona, Ramon de 
Castro, do RC de Vigo, Miguel Arcanjo 
Lisboa, um dos Diretores de RI ( vindo da 
Convenção de Viena de Áustria em 1931 
expressamente para assistir a uma reunião 
do RC do Porto), Maximilian Von Vopellus, 
Gov. do Distrito 154, Viriato Corrêa da 
Costa e Rajendra Saboo, distintos Presi-
dentes de RI, e muitos outros.
O Clube contribuiu ainda para a expansão 
do Rotary no nosso Distrito formando, en-
tre 1938 e 1996, os clubes de Figueira da 
Foz, Braga, Guimarães, Matosinhos, Ama-
rante, Aveiro, Viana do Castelo, S. João 
da Madeira, Porto-Douro, Porto-Oeste, 
Valongo e Cinfães, que, por sua vez, forma-
ram muitos outros dos Clubes que nesta 
data compõem o nosso Distrito.
Colaborou ainda na formação do RC de 
Vila do Conde e formou clubes de jovens 
Interact e Rotaract. Paralelamente, a nível 
internacional, estabeleceu relações com 
os clubes rotários de Clermont-Ferrand 
Royat, Bordéus, Bristol, Marsala, Corunha 
e Bilbau.
Foi dos primeiros clubes do Distrito 
a dispor de uma Sede, inaugurada em 
28/06/1948, na qual conserva numerosos 
testemunhos da sua história.
Manteve um Boletim de Informação que 
durante muitos anos foi o porta-voz do 
clube e do Movimento Rotário no Distri-
to, coordenado por Domingos Ferreira, e 

mais tarde por Vitorino de Sousa e Orlan-
do Penteado.
Entre a sua grande atividade de serviço 
merecem realce: a criação da Fundação 
Rotária Portuguesa, através da ação dos 
Comp.os Joaquim Teixeira Barroca e Er-
nesto Ferreira da Silva; a instituição dos 
prémios Domingos Ferreira e Vitorino 
de Sousa anualmente atribuídos aos me-
lhores alunos das áreas de atividade dos 
seus patronos, Contabilidade e Ciências 
da Comunicação – ramo de Jornalismo, 
respetivamente; e finalmente os auxílios 
e doações de todo o tipo a instituições de 
proteção a idosos, crianças e outros caren-
ciados de apoio.
Em 5/11/1990 o Clube constituiu-se como 
associação de direito privado, passando a 
dispor de personalidade jurídica.
No ano rotário de 2021/22, o Clube de-
senvolve os seguintes projetos: rastreio 
visual para os alunos da Escola Augusto 
Gil, o patrocínio da participação de uma 
jovem em RYLA internacional, o apoio 
às crianças e jovens da Obra do Frei Gil 
Ramalde, a preparação de um projeto de 
construção de um espaço de pausa para os 
profissionais de saúde do Hospital de São 
João (Projeto Vila São João) e a participa-
ção no Projeto+DesPorto em colaboração 
com o Rotaract Club do Porto (patrocínio 
na prática do desporto por parte de jovens 
carenciados). A 4 de junho 2022 terá lugar 
um Torneio de Padel solidário para anga-
riação e fundos para The Rotary Foundation.
A comemoração oficial do 90º aniversário 
do Rotary Club do Porto terá lugar nos 
dias 1, 2 e 3 de Abril e contará com a pre-
sença já confirmada de 22 clubes rotários, 
dos quais Clermont-Ferrand Royat, Bristol 
e Bordéus. 
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Ciência 
 e 
  Cultura

Baltazar Gomes Figueira (1604-1674)

Natureza Morta com aves, peixe e prato com flores e frutos

CAMPANHA DE SUBSCRIÇÃO PÚBLICA TERMINADA

Esta obra de arte já faz parte da coleção do Museu!

Por subscrição pública, e com o apoio do Grupo dos Amigos 

do MNAA, o Museu Nacional de Arte Antiga adquiriu uma 

importante obra do pintor Baltasar Gomes Figueira (1604-

1674), que não estava ainda representado nas suas coleções. 

Formado em Sevilha, foi, com a filha, a pintora Josefa d’Óbidos, 

o introdutor da pintura de paisagem e de naturezas-mortas 

em Portugal.

Todos somos 
mecenas

Um rotário Francês do 

Rotary Club de Riom-

-Chatel Guyon, teve a 

ideia de criar uma his-

tória em banda dese-

nhada sobre a vida de 

Paul Harris e a Funda-

ção Rotária.

Ele cedeu ao Rotary Club de Lisboa-Internacional, os direitos 

de tradução e publicação do livro para português e promover 

a sua comercialização. A única exigência é que as receitas 

da venda, depois de despesas, sejam entregues a The Rotary 

Foundation para o seu Fundo de Emergência .

O proveito por cada livro adquirido pelos clubes será entre-

gue em seu nome, diretamente a The Rotary Foundation.

O Presidente da República. Professor Marcelo Rebelo de 

Sousa, honrou esta publicação prefaciando o livro, referindo 

a importância da iniciativa de Paul Harris e o valor de Rotary 

para o mundo.

O livro está à disposição de todos os clubes de língua por-

tuguesa. Para informações ou encomendas basta contatar o 

secretário do clube através do email: fernando.duarte45@

gmail.com

Sozinhos não podemos fazer grandes coisas, mas unidos, gra-

ças ao Rotary, podemos alcançá-las.

Livro Lisboa-
Internacional
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XXXIX
 

CONFERÊNCIA  
DISTRITO 1970 

CHAVES 
20, 21 e 22 
maio 2022 
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