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Mensagem do Presidente 
de Rotary International
Shekhar Mehta
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onSaudações, queridos transformadores do Rotary

Devido à vossa resposta positiva à iniciativa Cada Um, 
Traz Um, estou muito satisfeito por ver que as tendên-
cias de adesão ao Rotary são bastante encorajadoras. 
Não percamos este impulso – continuemos a trabalhar e, 
também arduamente, para reter todos os membros que 
atraímos. Espero vê-los no próximo mês em Houston, na 
Convenção Internacional do Rotary de 2022 que, assegu-
ro-vos, será um grande evento.
Também em Houston, em junho próximo, acolheremos a 
minha Conferência Presidencial final. Este ano, dedicá-
mo-nos a conferências em torno das áreas de enfoque 
do Rotary.  As conferências têm tido um enorme suces-
so, tanto em termos de participação como em termos de 
ideias que foram aportadas à superfície.
No Outono passado, a nossa conferência nas Filipinas, 
que se centrou na proteção do ambiente e no crescimen-
to das economias locais, atraiu 2 200 pessoas via internet.  
No Brasil, a nossa reunião focou-se no problema da falta 
da água, nas questões ligadas ao saneamento e à higiene, 
e como estas matérias se relacionam com a prevenção e 
o tratamento de doenças; mais de 600 pessoas partici-
param. Seguiu-se um evento sobre ambiente, economia 
e paz em Maputo, Moçambique, que atraiu cerca de 400 
participantes presenciais e uns 700 virtualmente. A nos-
sa conferência sobre a harmonização da economia e do 
ambiente, realizada em Veneza, Itália, contou com mais 
de 600 pessoas.
Através destas conferências e das minhas viagens pelo 
mundo, numerosos líderes encontraram-se comigo e 
comprometeram-se a colaborar com o Rotary. Entre 
eles o primeiro-ministro das Maurícias, o presidente das 
Seychelles, o vice-primeiro-ministro do Bahrein e os pre-
sidentes da Albânia e do Kosovo. Claramente, o Rotary 
está a ter impacto no mundo e o mundo está ansioso pela 
nossa liderança.

Em Houston, a Conferência Presidencial final incidirá so-

bre uma área em que o Rotary há muito que exerce a sua 

liderança: Servir para Trazer a Paz. Tudo o que fazemos no 

Rotary ajuda a criar as condições que promovem a paz 

nas comunidades, nas nações e em nós próprios. 

Em março, pude ver em primeira mão a enorme diferença 

que o Rotary está a fazer na Ucrânia, uma vez que os re-

fugiados continuam a afluir à Polónia.  Os doadores con-

tribuíram com milhões de dólares para este esforço; os 

nossos projetos estão a fazer uma tremenda diferença e 

há uma enorme gratidão pela vossa generosidade e apoio 

contínuos.

É desolador ver de perto todas as vidas que foram desen-

raizadas; e o povo ucraniano não está sozinho. Uma guer-

ra civil devastadora no Iémen mantém-se. A crise huma-

nitária no Afeganistão está a aprofundar-se. Os conflitos 

armados afetam nações de toda a África, incluindo a Líbia, 

o sul do Sudão, a República Centro-Africana, o norte de 

Moçambique, a Etiópia e os Camarões. E as grandes cri-

ses de refugiados prosseguem na Síria e na Venezuela.

O Rotary estará sempre do lado da resolução pacífica de 

conflitos e da prestação de ajuda e conforto às pessoas 

necessitadas, sempre e onde quer que possamos. O Ro-

tary estava presente no final da Segunda Guerra Mundial, 

promovendo a criação das Nações Unidas e defendendo 

a causa da construção da paz em todo o mundo. É tempo 

de renovarmos a nossa missão e de desempenharmos o 

nosso papel como um dos grandes promotores da paz no 

mundo.

Não há melhor forma de Servir para Mudar Vidas do que 

servir a causa da paz.
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DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA AOS SÓCIOS

Como habitualmente, Rotary dedica o 
mês de junho aos grupos de companhei-
rismo. 
Companheirismo é a qualidade ou com-
portamento de quem demonstra acom-
panhar, apoiar ou cuidar de outrem.
Agir com companheirismo é essencial 
para manter um bom relacionamento 
numa vida comunitária, seja no ambien-
te de trabalho, seja no familiar ou mes-
mo entre os amigos. No âmbito profis-
sional, agir com companheirismo é estar 
disposto a trabalhar em equipa, respei-
tar e compreender os colegas de traba-
lho e lutar pelos objetivos em comum. 
Sendo o Rotary uma organização de pro-
fissionais, estes princípios, bem como os 
valores de solidariedade, da camarada-
gem e da amizade, são uma constante.

Associação Portugal 
Rotário - deliberações

Realizou-se a usual reunião mensal da 

Direção da Associação, com a presença 

de todos os seus membros e o Diretor 

da Revista, conforme a boa tradição. 

Nesse encontro, realizado via zoom, foi 

analisado o relatório económico e finan-

ceiro da Associação e o cumprimento 

das suas obrigações pelos Rotários e 

pelos clubes, tendo em conta as deter-

minações imperativas emanadas pelo 
Rotary International sobre a matéria. 

Igualmente foram abordadas as quali-
dades gráfica e de conteúdos  da Revista 
e os apoios a esta, sempre com audição 
dos companheiros Rotários e seu con-
tributo para a visibilidade do Rotary.

Foi ainda programada a próxima As-
sembleia Geral, cuja convocatória será 
divulgada oportunamente.

Companheirismo em 
destaque no mês de junho 

Nos diversos grupos de companheiris-
mo que pode encontrar no My Rotary 
poderá partilhar destas e de outras sin-
gularidades em projetos comuns. 
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CONTEÚDO

Editorial
Miguel Rijo

Capacitar os jovens é 
acautelar o futuro.

Rotários: 1 199 580

Rotárias: 278 220

Rotary clubes: 36 843

Países e Regiões com Rotary: 218

Distritos Rotários: 530

Interactistas: 392 473

Interact Clubes: 17 151

Países e Regiões com ITC: 160

Rotaractistas:  239 945

Rotaract clubes:  11 040

Países e Regiões com RTC: 178

NRDC: 12 034

Voluntários nos NRDC: 215 260

Países e Regiões com NRDC: 130

NÚMEROS ROTÁRIOS 

O Rotary dedica um mês específico do ano, no caso maio, à temática das Novas Ge-

rações e dos Serviços de e para os Jovens. E porquê? 

Os jovens de hoje serão os adultos de amanhã, muitos deles responsáveis pelo des-

tino de empresas, organizações, políticas governativas e, sobretudo, e em última 

instância, pela vida de pessoas. 

Urge, pois, que as sociedades atuais procurem num mesmo ecossistema, onde ca-

bem os pais, as famílias, os educadores, as instituições e as políticas que orientam 

as suas vidas, uma reflexão conjunta e permanente no sentido de identificar as suas 

necessidades, os seus anseios, os seus objetivos e criar as melhores condições para 

os dotar de valores éticos e morais, de conhecimento e dos meios necessários para 

que estes jovens de hoje sejam os adultos responsáveis, preparados, profissionais 

de excelência orientados à humanidade das relações. No limite, que sejam pessoas 

boas. 

Só assim podemos garantir um futuro sustentável para as gerações seguintes, evi-

tando conflitos e guerras, promovendo a paz e a boa vontade na Humanidade.

Celebremos, pois, os Jovens e tudo o que de bom eles têm para (nos) dar.   
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“A Juventude não é uma época da Vida, 

é um estado de Espírito" – Samuel Ullman

  

Paulo 
Martins
Distrito 1960

tem a palavra o Governador…

JUVENTUDE / NOVAS GERAÇÕES
PRESENTE E FUTURO DO ROTARY E 

DA HUMANIDADE

Acabamos de entrar em maio e faltam 
apenas dois meses para o final de mais um 
ano rotário. Rotary dedica o mês de maio 
à Juventude / Novas Gerações, na afirma-
ção do seu valor no presente e no futuro 
da Humanidade e também do Rotary. E 
coloca uma questão central: o que pode-
mos fazer com e para os jovens? Como 
podem eles enriquecer a nossa família 
rotária e assim ajudar na construção de 
um mundo melhor, com mais Paz e Com-
preensão Mundial, algo que está tão posto 
em causa na conjuntura em que vivemos?
Por falar em conjuntura, persiste a trági-
ca Guerra na Ucrânia, de consequências 
muito gravosas, mas de extensão ainda 
imprevisível. Rotários em todo o Mundo 
estão a dar uma forte resposta solidária, 
na obtenção e entrega de alimentos, rou-
pas, equipamentos, medicamentos e re-
cursos financeiros, organizando eventos 
solidários, assim como no acolhimento e 
integração de refugiados, ação reforçada 
com a recente Assinatura do Protocolo 
dos Distritos Rotários 1960 e 1970 de 
Portugal com a PAR – Plataforma de 
Apoio aos Refugiados, com uma equipa 
interdistrital de coordenação. 

Também neste domínio o papel dos mais 
jovens tem sido marcante em Portugal 
e no Distrito 1960 através dos seus clu-
bes, do Rotaract, do Interact e de volun-
tários, dando mais força à ação solidária 
da família rotária. Continuemos de forma 
coordenada e com muito coração a trilhar 
este caminho.
Falar de Juventude em Rotary é falar dos 
jovens que integram os clubes Interact 
criados desde 1962 (12 aos 18 anos) e 
dos clubes Rotaract criados desde 1968 
(a partir dos 18 anos, num modelo que 
está a ser aprimorado, como sabemos). 
Mas é falar e cuidar também dos nossos 
jovens estudantes Bolseiros e Premiados 
Escolares de Mérito, muitos com o apoio 
da Fundação Rotária Portuguesa, dos 
jovens participantes nos RYLA (Rotary 
Youth Leadership Award), dos Jovens que 
participam em Campos de Férias e em In-
tercâmbios Internacionais por esse mun-
do rotário fora, dos Jovens com Bolsas de 
Estudo de Pós Graduação numa das sete 
áreas de enfoque do Rotary, com apoio 
da The Rotary Foundation, incluindo os 
Bolseiros Rotary pela Paz. Rotary conti-
nua a apostar muito na juventude, na sua 
formação e desenvolvimento, como um 
forte investimento no presente e futuro 
da Humanidade. E tendo em conta que 
os Alumni de Rotary destes diversos pro-

gramas são fortes candidatos a integrar 
os clubes rotários e/ou virem a ser seus 
parceiros na ação!
Maio é por excelência o mês da realiza-
ção das Conferências Distritais. Assim, 
será no Distrito 1960, em Sintra, de 6 
a 8 de maio, assim será no Distrito 1970 
em Chaves de 20 a 22 de maio. Dese-
jo a todas as companheiras e aos com-
panheiros, familiares e convidados que 
desfrutem destes magníficos momentos 
de convívio, partilha e companheirismo 
que as Conferências Rotárias, e agora de 
volta ao presencial, proporcionam: Cele-
bremos Rotary! 
Quanto à 76ª Conferência Distrital 
1960, cujo tema é “Transformar, Cres-
cer, Servir", organizada pelo Rotary 
Clube de Sintra, contamos na manhã de 
sábado com a participação de distintos 
oradores  – Prof. Doutor Ricardo Fortes 
da Costa, Prof. Doutor Carlos Farinha 
Rodrigues e a Dr.ª Isabel Jonet. 
Reforcemos a nossa determinada e so-
lidária ação humanitária, tenhamos fé e 
esperança de que a Paz volte a aquecer 
as famílias ucranianas. E continuemos em 
equipa, com dinamismo e paixão, a “Ser-
vir para Transformar Vidas”.

Um forte abraço.
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DR

Fernando Luís  
Nogueira
Distrito 1970

tem a palavra o Governador…

“Não é possível que a civilização ande para trás enquanto há jovens no 
mundo. A juventude pode ser teimosa, mas pode fazê-la avançar com uma 
grande distância.” – Helen Keller

Caros Companheiros,

Neste mês de maio que Rotary International 
dedica às Novas Gerações cumpre-me, na-
turalmente, tecer algumas considerações 
sobre os jovens e, para isso, nada melhor 
do que falar-vos um pouco da minha expe-
riência como professor do ensino básico e 
secundário durante 44 anos.
Acabei de dizer que fui professor. Contudo, 
vou assumi-lo apenas como designativo da 
profissão que exerci e não no conteúdo que 
o conceito pressupõe. O que vos quero di-
zer é que professor é, por definição, aquele 
que ensina algo, que transmite ensinamen-
tos. Pois bem, neste contexto, sinto que fui 
mais aluno do que professor! Se eu passei 
ensinamentos sobre a língua e a literatura 
francesas, os jovens com quem convivi ao 
longo dos anos ensinaram-me a ver o mun-
do e a vida duma forma que já havia esque-
cido. Com eles reaprendi que há que esta-
belecer uma nova forma de ver as coisas e 
que, segundo as palavras de José Luís Nu-
nes Martins, “a sua inteligência há-de che-
gar aonde os seus pés os levarem”! E isto, 
Companheiros, é o que de melhor temos 
na nossa vida: acreditar não só no futuro 
que os nossos jovens estão a preparar, mas 
no presente em que todos nos integramos 
tendo em vista uma vida melhor.

Sempre com a acuidade que o definiu na 
observação do mundo que o rodeava, José 
Saramago disse que se sente “insatisfação, 
sobretudo dos jovens, perante um mundo 
que já não oferece nada, só vende!” Talvez 
Saramago tivesse razão; contudo, os jovens 
que participam da família rotária, segu-
ramente não sentem insatisfação. Antes 
pelo contrário! Com as suas ações de vo-
luntariado, com o seu olhar humanitário,  
com o seu forte sentido de Servir, as No-
vas Gerações rotárias têm pintado as suas 
comunidades, e o mundo, com as cores da 
esperança.
Depois de ter estado presente na Confe-
rência do Rotaract e Interact que teve lu-
gar nos passados dias 1, 2 e 3 de abril em 
Viana do Castelo, e de ter testemunhado 
os projetos que os jovens têm vindo a de-
senvolver e outros que planeiam realizar, 
sou forçado a deixar aqui expresso o meu 
tributo às Novas Gerações do Rotary e 
apelo a todos os Companheiros para que 
criem clubes Interact e Rotaract para, por 
um lado, obstar à insatisfação dos jovens 
proporcionando-lhes oportunidades de 
Servir,  e, por outro, para se enriquecerem 
com o seu modo de ver e fazer o mundo.
Infelizmente, Companheiros, não posso tam-

bém deixar de fazer uma referência, ainda que 
breve, ao atual contexto bélico que vivemos 
na Europa para vos agradecer em nome do 
Rotary International todas as ações que es-
tão a ser levadas a cabo pelos clubes Rotary, 
Interact e Rotaract no sentido de minorar os 
efeitos da guerra. Muito está a ser feito, mas 
não podemos baixar os braços, pois as marcas 
da guerra subsistirão e precisamos de estar 
atentos. 
Companheiros: maio é também o mês da 
39ª Conferência Distrital que, naturalmen-
te, se realizará em Chaves. E digo natural-
mente não só por ser a localidade do clube a 
que pertenço, mas também porque, sendo 
o tema da Conferência “Água, Essência de 
Vida”, não vejo melhor lugar para a realizar 
do que a cidade que, pela qualidade das 
suas águas, levou os Romanos, há dois mil 
anos, a batizá-la como Aquae Flaviae.
Servirá a Conferência não só para perce-
bermos o papel que a água desempenha no 
contexto das áreas de enfoque nas quais 
atua o Rotary, mas também para fazer-
mos o balanço do trabalho do Distrito no 
presente ano rotário. Espero pelos Com-
panheiros para tornar ainda mais especial 
esta Conferência.
Um forte abraço.
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Decorreu de 10 a 15 de Abril o Conselho de Legislação, em 
Chicago, para apreciar e decidir sobre 94 propostas de emen-
da: 8 dos Estatutos do Rotary International, 69 do Regimento 
Interno do Rotary International e 21 dos Estatutos Prescritos 
para os Clubes.
Inscreveram-se 523 representantes dos Distritos, 198 dos 
quais marcaram presença por via virtual. 
No final foram aprovadas 29 emendas, recusadas 51 e 14 pro-
postas foram retiradas de votação.  Das propostas aprovadas 
4 alteram os Estatutos de RI, 3 os Estatutos Prescritos para os 
Clubes e 22 o Regimento Interno do R.I..
Em minha opinião há quatro delas com significativo impacto e 
que merecem especial destaque:

Proposta 22-10, surgida do Distrito 5252 (Índia) 
Ao artigo 4, Seção 4.070, do Regimento Interno são acres-
centados para a diversidade do quadro social a equidade e a 
inclusão.

Proposta 22-13, surgida do Distrito 5180 (EUA) 
No artigo 5, Seção 2, dos Estatutos de RI, e no artigo 13,  Se-
ção 2, dos Estatutos Prescritos para o Clube, é removida a 

exigência de que o candidato a associado trabalhe ou resida 

na localidade do clube.

Proposta 22-46, apresentada pelo "Board" do RI
Aumenta o valor do Per-Capita semestral dos rotários no ar-

tigo 18 do Regimento Interno de RI para os próximos anos: 

2022-2023 US$35,50; 2023-2024 US$37,50; 2024-2025 

US$39,25; 2025-2026 US$41,00.

Proposta 22-71, apresentada pelo "Board" do RI
Para definir a administração de clubes com base num projeto 

piloto de seis anos, altera o artigo 14. Seção 14.030. Esta al-

teração só se aplica aos clubes do RIBI, da Austrália e da Nova 

Zelândia. 

O Conselho de Legislação de 2028 fará a avaliação desse pro-

jecto que altera significativamente o atual modelo de organi-

zação que conhecemos,  e poderá tomar decisões sobre a sua 

extensão ou não a outras zonas. 

Espera-se que dentro de poucos meses seja divulgado o novo 

Manual de Procedimento com todas as alterações, para que 

os clubes as adotem e alterem nos seus estatutos o que tiver 

de ser alterado.

Conselho de Legislação 
de 2022

Joaquim Branco
PDG Distrito 1970 | 2018/2019

Representante Distrital COL 2022

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-

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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Podemos construir um futuro melhor

The Rotary Foundation
Mensagem do chair 

      John Germ

Ilustração de Viktor Miller Gausa

Como engenheiro, tenho trabalhado 
toda a minha vida para um êxito que 
possa ser medido. Acredito no tipo de 
sucesso que se pode alcançar e tocar. E 
também sei que não surge da noite para 
o dia, mas acontece através de um passo 
de cada vez.

Na Rotary Foundation não nos contenta-
mos com uma vaga ideia de fazer o bem: 
damos passos mensuráveis, concretos e 
reais em direção a um objetivo definido. 
É o tipo de progresso que pode ver e 
contar à sua família e amigos, cada passo 
do caminho.

O sucesso mensurável é o objetivo dos 
nossos novos Programas de Escala. O 
primeiro programa liderado por mem-
bros a receber esta subvenção anual 
de 2 milhões de dólares, Parceiros para 
uma Zâmbia Livre de Malária (PZLM), 
procura reduzir a malária até 90% em 
10 distritos altamente afetados e em 
duas províncias da Zâmbia. É um obje-
tivo ambicioso, mas exequível, baseado 
num modelo de trabalhador da saúde 
comunitário que tem sido bem sucedido 
na redução do paludismo noutras partes 

da Zâmbia, conforme implementado pe-

los membros do Rotary e pelos nossos 

parceiros no terreno.

Para ajudar a acabar com a malária na 

Zâmbia, a Fundação Rotária, a World 
Vision U.S. e a Fundação Bill & Melinda 

Gates contribuem, cada uma, com 2 mi-

lhões de dólares para a PZLM, cujo pro-

grama, liderado pelo Rotary, já começou 

a expandir o diagnóstico e o tratamento 

da malária salvando vidas em centenas 

de comunidades rurais. Até agora, nes-

te ano rotário, a PZLM formou, equipou 

e destacou mais de 1 300 dos 2 500 

novos trabalhadores comunitários de 

saúde que ajudarão os centros de saúde 

locais a alcançar mais pessoas vulnerá-

veis à malária, tais como mães e crian-

ças. A PZLM está também a recolher e 

a analisar dados para assegurar que os 

fornecimentos médicos cheguem onde 

são mais necessários. Este trabalho, jun-

tamente com a estreita colaboração en-

tre parceiros implementadores e Rotary 

e Rotaract Clubes em toda a Zâmbia, 

constituiu os primeiros passos ousados 

em direção ao nosso objetivo. 

A PolioPlus é outro exemplo de um pro-
jeto global que foi concebido para ter 
impacto. O facto de termos reduzido 
os casos de pólio em 99,9% em todo o 
mundo é uma prova das vossas gene-
rosas contribuições, das nossas fortes 
parcerias através da Iniciativa Global 
de Erradicação da Pólio e de uma vasta 
rede de voluntários que administram a 
vacina a crianças em todo o mundo. 

E não vamos ficar por aqui. O Rotary 
liderou a campanha para acabar com 
a poliomielite e o Rotary irá completá-
-la. Encoraje os seus líderes distritais a 
destinar os fundos distritais restantes 
(FDUC) à erradicação da poliomielite, 
para que possamos concluir o trabalho.

Como engenheiro, tenho tido orgulho 
em ver as minhas plantas transformadas 
em grandes estruturas e instalações. 
Mas talvez esteja ainda mais orgulhoso 
de como juntos, em Rotary, concebemos 
um mundo melhor – mensurável, passo 
a passo, projeto a projeto. Em Rotary, 
todos podemos ser engenheiros da es-
perança, construindo um futuro melhor 
para a próxima geração.
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Estados Unidos

Aproveitando o entusiasmo por um festival local, o Rotary 
Club de Collierville, Tennessee, ofereceu a centenas de 
crianças com necessidades especiais e às suas famílias uma 
noite de passeios de balão de ar quente, petiscos e ativida-
des. Realizado na véspera do Bluff City Balloon Jamboree, o 
evento realizado num subúrbio de Memphis, conhecido por 
“Uma Noite Especial para Crianças Especiais”, contou com 
80 ajudantes de sete clubes do Distrito 6800 (Tennessee e 
Mississippi). Os clubes conseguiram 30 000 dólares em do-
nativos para cobrir as despesas. “Este foi um evento único 
na vida para uma criança com necessidades especiais”, diz 
Dave Rhylander, membro do clube de Collierville. “Quantas 
crianças em geral andaram num passeio de balão amarrado? 
Cerca de 300 crianças tiveram uma oportunidade de o fa-
zer”. Para um evento similar, o clube planeia para setembro  
um riff num programa de TV sobre futebol de liceu. “Vamos 
ter as nossas próprias ‘luzes de sexta à noite’ para eles neste 
ano”, diz Rhylander.

por Brad Webber

Pessoas de Ação pelo Mundo

8%
Percentagem do PIB do Belize gasta 
em educação.

1783
O primeiro voo registado de balão não-
tripulado de 10 minutos.

Belize

Em 1991, um ano após o Rotary Club de Three Rivers, Mi-
chigan, ter adotado o projeto do Distrito 6360 “Belizerve”, 
o Comp.º Larry Campbell fez as suas malas para a sua pri-
meira viagem a um país estrangeiro. Entregou livros numa 
escola primária em Libertad, no norte de Belize, na penínsu-
la do Iucatão. Os anos passaram e Campbell continuou a ir 
lá, participando em projetos que forneciam às comunidades 
autocarros escolares, ambulâncias e camiões usados, assim 
como equipamento médico. Em 1995 o clube angariou 20 
000 dólares para uma escola com cinco salas, construída 
com a ajuda de vários Rotários; no final da década, uma ins-
tituição de caridade britânica tinha adicionado um segundo 
andar, duplicando o espaço que atualmente serve cerca de 
100 estudantes. Em meados de 2021, o clube, com doações 
de uma igreja de Three Rivers e de particulares, tinha doado 
à escola 132 000 dólares, grande parte dos quais para pagar 
as propinas do ensino secundário aos diplomados. “Muitos 
estudantes com bolsas de estudo têm-se saído bem: um mé-
dico, três professores, um banqueiro, um gerente de loja, 
apenas para citar alguns”, esclarece Campbell.
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900 milhões 
Danos nas infraestruturas e 
agricultura causados pelo  
tufão Rai

4,7 milhões
Preço de leilão para um 
quadro de Rafael em 2012

38% 
Percentagem de ruandeses 
que têm acesso à eletricidade

Itália

Quando se trata de celebrar o patri-
mónio cultural italiano, o Rotary Club 
de Catânia-Oeste tornou-se de certa 
forma um tesouro em si. Em fevereiro, 
o clube juntou-se ao Rotary Club de 
Palermo-Este para acolher em Catâ-
nia uma tapeçaria flamenga do século 
XVII representando “A Morte de Ana-
nias”, de Rafael. O clube Catânia-Oes-
te patrocinou a sua exposição de dois 
meses no Castelo de Ursino, gastando 
cerca de 625 dólares para segurar e 
transportar a obra. O membro do clube 
Filippo Pappalardo, um entusiasta de 
arte, conseguiu patrocinadores para a 
iluminação, videografia e sinalização do 
projeto no valor de 4 500 dólares, um 
dos vários que o clube se comprome-
teu a apoiar nas artes. “O nosso clube 
acredita firmemente que a preservação 
e promoção do património histórico da 
nossa cidade é um grande fator de ge-
ração de desenvolvimento económico”, 
diz o presidente do clube, Alberto Lu-
netta. “A arte também pode desempe-
nhar um papel fundamental na criação 
de coesão social”.

Ruanda

Consternado com as imagens de crian-
ças a completarem os seus trabalhos 
escolares ao longo de estradas peri-
gosas para tirar partido da iluminação 
pública, o Rotaract Club de Kigali City 
avançou com um projeto de 5 000 dóla-
res para equipar 15 casas com sistemas 
domésticos de energia solar. O proje-
to, Murikira Umwana – Luz para uma 
Criança – começou em finais de 2020. 
Em novembro de 2021, os sistemas 
estavam a alimentar até três lâmpadas 
em cada casa e a carregar telemóveis 
e rádios. Os Rotaractistas aliciaram o 
Banco de Desenvolvimento do Ruan-
da para patrocinador chave. A maioria 
dos membros do clube vendeu t-shirts e 
efetuou outras angariações de fundos 
para expandir a campanha de modo a 
incluir material escolar, livros, e, para 
as raparigas, produtos de higiene, re-
fere Rogers Nsubaga, o presidente do 
clube. 

Filipinas

Nos dias 16 e 17 de dezembro, Odet-
te, um tufão de Categoria 5 conhecido 
internacionalmente como Tufão Rai, 
atravessou 11 das 17 regiões das Fili-
pinas, afetando pelo menos 11 milhões 
de pessoas. Rotários de todo o país 
reuniram-se para prestar assistência. 
Os Distritos 3850 e 3860 trabalharam 
para servir nalgumas das áreas mais 
fustigadas. “O principal esforço foi o 
de fornecer a tão necessária água e 
alimentos, pois tudo ficou isolado du-
rante vários dias”, afirma Maria Ester 
Espina, do Rotary Club de Bacolod 
Central. O Distrito 3850 concentrou-
-se em duas grandes cidades, Sipalay e 
Kabankalan, a última das quais estava 
70% debaixo de água após a tempesta-
de. Os membros do Rotary avançaram 
com um gerador de eletricidade, água, 
equipamento de purificação de água, 
alimentos, medicamentos, vestuário, 
colchões, brinquedos, e muito mais. 
Agora em tempo de reconstrução, o 
clube Bacolod Central inaugurou uma 
iniciativa a nível distrital para construir 
casas para famílias deslocadas.
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AMBIENTE

}		Por ocasião do Dia Mundial da Árvo-
re, o Rotary Club do Entroncamen-
to (1), com a colaboração das câma-
ras municipais do Entroncamento, 
Barquinha e Golegã, procedeu à 
plantação de 4 árvores em locais de-
signados pelos técnicos dos respeti-
vos municípios, tendo sido colocada 
uma placa alusiva ao dia e ao 40.° ani-
versário do Rotary Club do Entron-
camento. Assim, numa ação inserida 
na ênfase sobre ambiente, foi possí-
vel congregar também a ação de uma 
turma de alunos do Agrupamento de 
Escolas da Barquinha que cantaram 
o hino da escola alusivo ao dia e à 
paz. 

}		O Rotary Club de Cascais-Estoril  
(2) promoveu uma atividade de Edu-
cação Ambiental no Parque Natural 
de Sintra-Cascais. Participaram nes-
ta atividade alguns Companheiros 
do RCCE, Rotaractistas alemães em 
visita a Portugal, alunos do Agrupa-
mento de Escolas de Cascais (AEC) 
e alguns familiares. Esta iniciativa faz 
parte do Projeto “Um aluno, Um Vo-
luntário” do AEC. 

  A ação foi orientada pela Dr.ª Inês Ra-

malho  e contou com a participação 
de 19 elementos, teve como objetivo 
a erradicação de espécies infestan-
tes (acácias), num talhão da “Rede 
Oxigénio”, para recuperação de uma 
área florestal do Parque Natural de 
Sintra-Cascais. Este Projeto insere-
-se no âmbito do Protocolo celebra-
do centre o RCCE e a Cascais Am-
biente.

}		O Rotary Club de Douro e Vouga 
Internacional, em conjunto com 
com a Pollinet, apoiou a iniciativa 
do Parque Ornitológico de Lourosa 
“Um jardim amigo dos polinizadores”. 
A polinização é o tema ambiental 
que o Rotary Club de Douro e Vouga 
Internacional está a desenvolver, es-
tando a coordenar com o Município 
de Santa Maria da Feira a implemen-
tação de medidas a favor dos polini-
zadores.

}		Integrada nas  Comemorações  do 
Dia da Árvore, patrocinadas pela 
edilidade sintrense, o Rotary Club 
de Sintra, visando uma maior e efi-
ciente sustentabilidade do ambiente, 
levou a efeito, uma atividade de Plan-

Ação Rotária em Portugal

tação de Árvores na área limítrofe 
da Unidade de Saúde Familiar Monte 
da Lua, situada na Várzea de Sintra. 
A plantação teve em consideração, 
por um lado, a morfologia e qualida-
de orgânica do terreno, e, por outro, 
a adequada escolha das  espécies a 
plantar.

PALESTRAS

}		Integrado no Ciclo de Palestras “Ce-

lebrar Setúbal e os Seus Maiores" o 

Rotary Club de  Setúbal promoveu 

uma palestra subordinada ao tema 

“Sebastião da Gama, poeta e pedago-

go”, tendo como orador o Prof. João 

Reis Ribeiro, Mestre em Estudos 

Portugueses e membro fundador e 

dirigente da Associação Cultural Se-

bastião da Gama.

}		O Rotary Club de Douro e Vouga 

Internacional organizou uma talk 

com Una Hobday, responsável pelo 

projeto Food Plant Solutions Rotary 

Action Group. A fome no mundo é uma 

realidade que tem de ser combatida. 

O que podemos fazer? O Food Plant 
Solutions faz uma abordagem a partir 

do princípio de que “Todas as crian-

ças são importantes”, combatendo a 

má nutrição através do uso de fontes 

de alimento imediatas e disponíveis 

localmente. O Food Plant Solutions Ro-

1

2
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tary Action Group   já tem mais de 50 
projetos, e foi apresentado a todos 
os clubes rotários  do Distrito 1970 
interessados em ter informação 
sobre como acabar com a fome no 
mundo.

}		O Rotary Club de Lisboa (3) rea-
lizou um Jantar com Palestra, no 
Hotel Tivoli Avenida da Liberdade, 
proferida pelo  Comp.º Luís Manuel 
de Araújo, subordinada ao tema “As 
Cestas Básicas no Antigo Egipto”. 
Este tema surge no âmbito do pro-
jeto de atribuição regular de cestas 
básicas às associações que o Rotary 
Clube de Lisboa apoia (Associação 
João 13, O Companheiro e Irmãzi-
nhas dos Pobres), uma iniciativa que 
teve início no final do ano rotário 
2019-20 e que conta já com mais de 
20 edições realizadas e cerca de 600 
cestas básicas distribuídas.

}		O Rotary Club de Coimbra-Saúde, 
reuniu em reunião de jantar com 
palestra no mês em que o tema foi 

a Água, e no DIA MUNDIAL DA 
ÁGUA. A mesma teve como mote: “A 
água que bebemos”, e foi apresenta-
da pelo hidrogeólogo e “water som-
melier” Manuel Antunes da Silva.

  As águas que bebemos não são todas 
iguais. Há que saber isso, e há que sa-
ber como distingui-las e utilizá-las.

}		“Os novos desafios da gestão da 
Água versus a adaptação e mitigação 
das alterações climáticas”, foi o tema 
apresentado pelo Dr. Miguel Lemos 
Rodrigues, Presidente do Conselho 
de Administração das Águas de Gaia, 
em reunião de palestra promovida 
pelo Rotary Club de Vila Nova de 
Gaia (4).

}		O Rotary Club de Lisboa-Belém 
organizou uma palestra sobre o 
tema do mês: Recursos Hídricos, 
Saneamento e Higiene, “Gestão de 
recursos hídricos em tempos de es-
cassez”, com o palestrante Comp.º 
Nuno Campilho, Diretor-geral das 

SOLIDARIEDADE

}		O Rotary Club de Cascais-Esto-
ril, em parceria com a Misericórdia 
de Cascais, seu parceiro de muitos 
anos,  fez uma doação de 200 pares 
de meias aos residentes do Centro 
de Apoio Social do Pisão, localizado 
no Parque Natural de Sintra-Cascais, 
uma estrutura que data dos anos 40, 
pertence ao Instituto de Segurança 
Social, IP, gerido pela Santa Casa da 
Misericórdia de Cascais mediante 
acordo de gestão, desde 2 de feve-
reiro de 1985. Uma Instituição que 
acolhe mais de 300 residentes com 
patologia psiquiátrica. Os objetivos 
do Pisão são promover autonomia 
e independência, assegurando tam-
bém o alojamento, o tratamento psi-
cossocial e cuidados de saúde. 

}		O Rotary Club do Entroncamento 
(5), em parceria com o Concórdia 
Música, levou a efeito um Concerto 
Solidário no Cine Teatro São João. 
Sob o tema “BROADWAY IN CON-
CERT”, este é um evento que marca o 
início das comemorações do 40.º Ani-
versário do Rotary Club do Entron-
camento, fundado a 11 de junho de 
1982, e, simultaneamente, com o in-
tuito de angariar fundos para apoiar 
os projetos em prol da comunidade.

  Com uma sala praticamente cheia, e 
sob a direção do Maestro Miguel Ga-
lhofo, foram interpretados diversos 
temas musicais que agradaram ao 
público e encheu de brio este evento 
memorável.

Águas do Baixo Mondego e Gândara 
e vice-presidente da Associação Por-
tuguesa de Distribuição e Drenagem 
de Águas (APDA).

}		Com o objetivo de angariar fundos 
para patrocinar uma bolsa de estudo 
para uma aluna de ensino superior, o 
Rotary Club de Estarreja promoveu 
uma caminhada solidária.

3

4

5
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SAÚDE

}		O Rotary Club de Leiria (6), numa 
ação conjunta com os clubes Rotá-
rios de Pombal, Marinha Grande, 
Figueira da Foz e Ansião, fez o lança-
mento de um desafiante projeto de 
rastreio, formação e terapia da disle-
xia no Distrito.

  O evento reuniu, pela primeira vez 
em Portugal, alguns dos maiores es-
pecialistas das diferentes áreas de 
abordagem da dislexia, nomeada-
mente: o oftalmologista Dr. Alves da 
Silva; a especialista em neurociências 
Dr.ª Ana Paula Azevedo; os médicos 
dentistas Dr. Hélder Monteiro, Dr. 
Manuel Garcia e o Dr. Alfredo Mari-
no; o médico de medicina desportiva 
Dr. Filipe Cymbron; o podologista 
Dr. Miguel Oliveira e a especialista 
em ciências farmacêuticas Prof. Dou-
tora  Margarida Dolan.

  Estas personalidades de referência 
envolveram uma assistência muito 

interessada, composta por um grupo 
alargado de profissionais e convida-
dos que hão-de realizar este projeto, 
tão conforme ao lema deste ano ro-
tário: Transformar Vidas.

}  O Rotary Club de Lisboa Interna-
cional (7), promoveu um recital de 
piano para uma plateia de 160 pes-
soas, no qual atuou o seu sócio ho-
norário Gérard de Botton, médico 
cirurgião apaixonado por piano, que 
foi finalista do concurso internacio-
nal para amadores, em Washington, 
em 2014, e ganhou o 1º prémio no 
concurso “Piano Lovers Over 40” 
em Milão, Itália. Esta iniciativa visou 
apoiar o IPO de Lisboa e o Instituto 
Português de Oncologia. Associados 
ao Rotary Club de Lille Doyen, ao Ro-
tary Club de Ghent, ao Rotary Club 
de Hull, ao Rotary Club de Lisboa 
International, Lisboa Decano, Lisboa 
Belém, auxiliados pelo Lyceum In-

ternacional de Lisboa participaram 
na compra de equipamento cirúr-
gico para laparoscopia, útil em gas-
trenterologia, oncologia, ginecologia 
e urologia. Este projeto obteve o 
apoio da Fundação do Rotary Inter-
national, através da concessão de um 
“Subsídio Global”.

COMPANHEIRISMO

}		O Rotary Club de Lisboa (8) realizou 
um passeio cultural e gastronómico 
a Porto Covo e Sines. Houve uma 
visita à Administração do Porto de 
Sines, onde foi apresentado o impor-
tante trabalho que ali se desenvolve, 
bem como as perspetivas futuras de 
desenvolvimento e crescimento. Se-
guiu-se um almoço em São Torpes e 
a tarde foi de passeio e caminhada 
à beira-mar em Porto Covo. No do-
mingo foi dia de visita à Herdade do 
Cebolal onde, durante uma prova de 
vinhos, foi apresentado o processo 
produtivo e sublinhadas as preocu-
pações ambientais.

}		O Rotary Club de Vila Nova de 
Famalicão (9) comemorou o seu 
52º aniversário com a presença dos 
sócios e familiares do clube, da ve-
readora da Câmara Municipal de V. 

N. de Famalicão, Dr.ª Sofia Fernan-
des, do presidente do Lions Club de 
Famalicão, Eng.º Pinheiro Lacerda e 
esposa, Dr.ª Maria Manuel Brito, de 
membros dos Rotary Clubes de Bar-
celos e de Guimarães, e todos assis-
tiram ao crescimento do seu quadro 
social com a admissão de dois novos 
sócios.

}	 O Rotary Club de Ermesinde (10) 
recebeu a visita da representante 
do Rotaract, 
Comp.ª Bár-
bara Vito-
rino, apro-
veitando a 
oportunida-
de de visitar 
as obras da 
futura sede 
do clube.

6
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PROFISSIONAIS

}  Aproveitando o momento de ce-
lebração do seu 24º aniversário, o 
Rotary Club da Praia da Rocha, ho-
menageou, como seu profissional do 
ano, a Professora Fernanda Correia, 
Diretora do Colégio da Penina, em 
Portimão.

}		O Rotary Club de Tomar-Cidade 
(11) homenageou a Dr.ª Maria dos 
Anjos Esperança, Coordenadora da 
Unidade de Saúde Pública do Agru-
pamento de Centros de Saúde do 
Médio-Tejo, pelos elevados padrões 
éticos e pela competência com que 
sempre pautou a sua vida profissio-
nal ao serviço da comunidade. 

  Na mesma altura, com a presença da 
Presidente da Câmara Municipal de 
Tomar, do Presidente da Assembleia 
Municipal, representantes das várias 
Escolas e Agrupamentos Escolares, 
Instituto Politécnico de Tomar, Pro-
vedor da Misericórdia, Escola Profis-
sional, Centro de Formação Profis-
sional e do Vigário de Tomar, o clube 
homenageou a figura do Professor, 
reconhecendo o papel de todos os 
professores que, com competência 
e dedicação, não rejeitaram esforços 
para auxiliar os alunos no período 
da pandemia covid-19, garantindo 
o direito à aprendizagem e assegu-
rando, através do seu trabalho, que 
cada criança, cada adolescente, cada 
jovem e cada adulto, pudesse conti-
nuar a ter acesso à educação, apesar 
das dificuldades do momento.

}		O Rotary Club de Ovar (12) co-
memorou o seu 60º Aniversário. O 
Clube assinalou a data com a inau-
guração do novo Marco Rotário, com 
uma missa por intenção dos Compa-
nheiros já falecidos e com um jantar 
comemorativo, que serviu também 
para efetuar o reconhecimento ao 
Mérito Profissional do Empresário 
Fernando Malaquias.

}		No Dia Mundial de Saúde, o Rotary 

Club Douro e Vouga Internacional 
promoveu uma cerimónia de home-
nagem aos profissionais de primeira 
linha no combate à covid-19, em que 
o presidente do Clube, Comp.º Ricar-
do Henriques, enquadrou nos princí-
pios humanísticos do Rotary Clube e 
do lema rotário “Dar de si, antes de 
pensar em si”.

  No palco da Biblioteca Municipal de 
Santa Maria da Feira, distinguiram-
-se os profissionais de três institui-
ções que desempenharam um papel 
determinante no combate à pande-
mia: a Câmara Municipal de Santa 
Maria da Feira, o Centro Hospitalar 
Entre Douro e Vouga e o Agrupa-
mento de Centros de Saúde entre 
Douro e Vouga, representados pelos 
seus Presidentes e equipas técnicas.

}	 O Rotary Club de Oeiras, (13) pôs 
em marcha uma nova iniciativa. Tra-
ta-se de um projeto de intervenção 
social junto de população de baixas 
qualificações, que visa, por um lado, 
a criação de uma “Bolsa de Talentos” 
de profissionais (eletricistas, canali-
zadores, pedreiros, pintores, etc) a 
ser divulgada pelo Rotary e entida-
des parceiras e, por outro lado, visa 
incentivar o acréscimo de competên-
cias e a implementação de projetos 
de empreendedorismo para a cria-
ção de postos de trabalho.

}	 No âmbito do ciclo de reuniões com 
Instituições e Associações de Vizela, 
com o tema “Tomar café com…”, que 
visa a partilha e intercâmbio da sua 
história e dos seus atuais e futuros 
projetos, o Rotary Club de Vizela 
recebeu a Rádio Vizela na sua Sede 
em reunião presencial.

  Estiveram presentes José António 
Dias, Presidente da Direção da Rádio 
Vizela, e Fátima Anjos, jornalista e 
Directora do RVJornal. Abordaram a 
fundação da Rádio Vizela e o seu ca-
minho ao longo de 34 anos. Também 

referiram as dificuldades sentidas ao 
longo da pandemia, mas que não os 
deixou esmorecer.

}  Foi prestada homenagem à porta-
legrense Fernanda Fortunato, es-
colhida pelo Rotary Club de Por-
talegre (14) para receber o prémio 
de Profissional do Ano 2021-2022. 
Esta distinção teve como base a sua 

11
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13

14
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longa carreira na área da manufatura 
das Tapeçarias de Portalegre, desta-
cando-se o seu percurso profissio-
nal pela responsabilidade que teve 
durante toda a sua carreira como 
desenhadora, trabalhando de perto 
com grandes artistas e pintores, en-
tre os quais Almada Negreiros, Júlio 
Resende, Manuel Cargaleiro, Joana 
Vasconcelos, entre outros. 

}		O Rotary Club de Lisboa-Belém 
(15) prestou Homenagem ao Profis-
sional do Ano 2021-2022, Ricardo 
Ribeiro Mena, da Pastelaria Restelo, 
mais conhecida como Pastelaria “O 
Careca”, no Hotel Vila Galé Ópera.

}		O Rotary Club do Douro-Saúde 
(16) homenageou o Almirante Gou-
veia e Melo,  Chefe do Estado-Maior 
da Armada, pela Excelência e Méri-
to do serviço por este prestado aos 
portugueses, distiguindo-o com a 
imposição de um título “Paul Harris 
Fellow”.

}	 Em reunião festiva, onde foi readmi-
tida a Comp.ª Sofia Nunes, que estive-
ra ausente por motivos profissionais, 
o Rotary Club de Cascais-Estoril 
(17) homenageou como Profissional 
do Ano a Dr.ª Inês Muller, Professora 
de Filosofia da Escola Secundária de 
Cascais e Diretora do Agrupamento 
de Escolas de Cascais.

  A reunião foi muito participada e 
contou com a presença do Presiden-
te da Assembleia Municipal de Cas-
cais , Dr. Pedro Mota Soares.

  A homenageada foi destacada pela 
excelência do seu contributo à ges-
tão escolar, resultado de uma longa 
carreira também na docência. Ape-
sar de não ser rotária, encarna o mé-

rito, as normas de ética profissional, 
a conduta exemplar na vida pública 
e privada e cumpre integralmente o 
lema rotário “Dar de si, antes de pen-
sar em si”.

}	 O Rotary Club de Castelo Branco 
(18) homenageou o Prof. Doutor 
Miguel Carvalhinho como Profissio-
nal do Ano Rotário 2021/2022. A 
escolha baseou-se no seu percurso 
profissional admirável como músico 
e docente do ensino superior, desta-
cando-se o seu empenho na divulga-
ção da viola beiroa e,  consequente-
mente, da região de Castelo Branco, 
a nível nacional e internacional. O 
jantar de homenagem contou com 
um momento musical de excelência, 
protagonizado pelo homenageado  
acompanhado pelos músicos Cus-
tódio Castelo (guitarra portuguesa), 
José Raimundo (piano) e Pedro La-
deira (clarinete).

}		O Rotary Club de Vila Nova de Gaia 
(19)  realizou a cerimónia de reco-
nhecimento ao profissional do ano 
2021, Eng.º Luis Alves, jovem empre-
sário, que tem dinamizado de forma 
dinâmica e inovadora a empresa 
“Cantinho das Aromáticas”, sedeada 
no Concelho desde 2002.

}  No ano 2022, o Rotary Club de 
Machico-Santa Cruz (20), que atua 
preferencialmente na zona oriental 
da Madeira, decidiu homenagearJo-
sé Eduardo Tomás Cunha de Freitas, 
delegado de saúde de Santa Cruz 
e diretor dos Centros de Saúde da 
Zona Leste e, na sua pessoa, todos os 
profissionais de saúde que com ele 
têm colaborado no combate à situa-
ção pandémica. 

EDUCAÇÃO

}	 O Rotary Club de Sesimbra entre-

gou 16 bolsas de estudo co-patro-

cinadas pela Fundação Rotária Por-

tuguesa, apoiando, assim, os jovens 
mais necessitados da sua comunida-
de, em cerimónia na qual estiveram 

representados orgãos de gestão da 
FRP e compareceu o Gov. Paulo Mar-
tins. 
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Prosseguindo as iniciativas promovidas pelas Governadorias e pelos Clubes, o Ro-
tary mantém o seu apoio à nação e ao povo ucranianos, e têm sido várias as evi-
denciações de apoio:

}		O Rotary Club de Vila Franca de 
Xira (A) constituiu-se parceiro do 
Ateneu Artístico Vilafranquense na 
organização do evento solidário Mú-
sica pela Paz que contou com uma 
panóplia de bons artistas e com a 
apresentação do jornalista da CNN 
Portugal Marcos Pinto, em espetá-
culo que se realizou no dia 3 de abril.

  A receita da bilheteira deste evento 
tem como destino o apoio social aos 
refugiados ucranianos que estão a 
ser acolhidos no concelho de Vila 
Franca de Xira.

  O apoio coletado será canalizado, 
em coordenação com o Gabinete de 
Ação Social da Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira, para as famílias 
acolhidas no concelho, para a com-
pra de alimentos, manuais escolares 
e outros bens essenciais, ajudando, 
assim, na sua integração na comuni-
dade com a dignidade e o mínimo de 
qualidade de vida de que foram bru-
talmente privados.

}		No dia 24 de março, o Rotary Club 
de Lisboa-Centro promoveu uma 
iniciativa para angariação de fundos 
para doar à causa ucraniana tendo, 
no final, conseguido arrecadar 900€ 
que serão doados ao Fundo de Assis-
tência em Desastres de Rotary Inter-
national.

}		O Teatro Micaelense foi o palco de 
um concerto solidário em apoio das 
vítimas da guerra na Ucrânia, numa 
iniciativa do Rotary Clube de Ponta 
Delgada (B), que decorreu no passa-
do dia 23 de março. O concerto “Jun-
tos a Uma Só Voz pela Paz” reuniu 
em palco Aníbal Raposo, Ana Paula 
Andrade, Bruno Ávila, Carlos Fra-
zão, coro dos alunos do 1º ciclo das 
Escolas D. Paulo José Tavares (Rabo 
de Peixe), Novas Rotas (Capelas) e 
dos Milagres (Arrifes), coro do Con-
servatório Regional de Ponta Del-
gada, Cristóvão Ferreira, Frederica 
Araújo, Gianna de Toni, Hugo Araújo, 
Jaime Goth, Júlia Silva, Luís Alberto 
Bettencourt, Natália Ferraz, Natália 
Silva, Natália Zhilkina, Orquestra da 
Escola de Música de Rabo de Peixe, 
Pedro Andrade, Pedro Nunes e Pilar 
Silvestre. A receita angariada pelo 
Rotary Clube de Ponta Delgada será 
doada ao Rotary da Ucrânia.

A

B

A

B

Ucrânia
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}		A Comissão Interdistrital de Apoio 
aos Refugiados (C), no âmbito do 
apoio aos refugiados, estabeleceu 
uma parceria em Portugal do Ro-
tary com a ANAFRE – Associação 
Nacional de Freguesias (que repre-
senta 3 100 Juntas de Freguesia 
de todo o País).  Esta parceria foi 
alargada pela ANAFRE a todas as 
Juntas de Freguesia, abrindo, assim, 
a porta a uma colaboração mais es-
treita neste tema, sabendo-se que 
as Juntas de Freguesia já são um 
parceiro local privilegiado dos clu-
bes.

}		O Rotary Club de Mafra (D) en-
tregou na Associação dos Ucrania-
nos de Portugal, em Mem Martins 
– Instituição  que desde o início da 
trágica guerra montou um excelente 
Núcleo de Apoio aos Refugiados da 
Ucrânia – diversos produtos e bens 
de primeira necessidade, nomeada-
mente medicamentos, produtos de 
farmácia e de higiene, alimentos não 

C

perecíveis, lanternas  e pilhas, rações 

para animais, entre outros, num total 

de mais de 3 toneladas, o que ultra-

passou o valor estimado de   4 000 

euros.

  A ação contou com a participação 

dos alunos do Colégio Miramar e os 

da Escola Secundária José Sarama-

go, e de algumas empresas do co-

mércio local.

}		O Rotary Club de Gaia-Sul efetuou 

um donativo de 5 000 dólares a The 

Rotary Foundation, para que, de for-

ma mais eficiente, possa capitalizar 

as ajudas necessárias.

  Trata-se de um dos donativos de 

maior valor feito pelo Clube e que 

traduz o reconhecimento do caráter 

absolutamente excecional da tragé-

dia em curso, do invulgar nível de de-

vastação provocado e do enorme nú-

mero de desalojados e deslocados.    
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No terceiro dia da in-
vasão russa da Ucrâ-
nia, um casal ucra-
niano com dois filhos 
sai de sua casa, pega 
no que pode e mete-
-se no carro em dire-
ção à fronteira com 
a Polónia. O marido 
leva as malas e um 
dos filhos, de 3 a 15 
anos, até onde podia, 
despede-se deixando 
a mulher e os filhos 
em lugar seguro, olha 

para trás e, no meio da incerteza, balbucia um "até já". A lei 
marcial obriga-o a ficar no País, regressando, assim, à sua resi-
dência. A jovem de 25 anos, agora sozinha com os seus filhos, 
apercebe-se de que nem o carrinho para o bebé havia leva-
do, vendo-se agora obrigada a carregar uma criança e a levar 
outra pela mão. Apesar do esforço, é nestes momentos que 
percebemos que os bens físicos são secundários, e ela deixou 
a bagagem pelo caminho porque não conseguia carregar os 
filhos e o mais. Passou uma semana na Polónia à espera de um 
voo para Portugal, onde hoje se encontra junto de uma família 
de acolhimento.

Fugiu porque queria salvar os seus filhos do perigo e trauma 
da guerra. Todos os dias o seu filho mais velho, ainda de tenra 
idade, faz uma chamada para o pai e logo pergunta “se faz sol 
na Ucrânia?” No País, o intento único é a Paz, sendo habitual 
o desejo entre a comunidade por um “Céu Claro”. Na mente 
de uma inocente criança dá-se a conclusão genuína de que 

não há nuvens no céu a encobrir o sol. Pois bem: o desejo de 
um céu claro refere-se a uma atrocidade que ocorre todos os 
dias na Ucrânia durante a noite, quando os mísseis cobrem os 
céus como estrelas e caiem no chão como água da chuva. Sem 
escolher alvo, atingem bairros residenciais, hospitais e esco-
las, trazendo por vezes mensagens atrozes escritas em russo, 
como foi o caso do míssil que caiu na estação de combóios de 
Kramatorsk com mensagem que dizia “para as crianças”.

São relatos e histórias como esta que nos traz a nossa con-
vidada especial e entrevistada Iryna Ivashuk, narrativas 
reais que temos a responsabilidade de partilhar e sobre 
tema que não deixa nenhum Rotário indiferente.

Nascida em Ternopil, na zona ocidental da Ucrânia, em 1984, 
mudou-se quando tinha 23 anos para a cidade de Kiev, onde 
foi membro integrante do Rotaract Clube desta cidade. Com 
24 anos, numa visita a Portugal, conheceu o seu futuro mari-
do (igualmente de nacionalidade ucraniana), e, à semelhança 
dos sentimentos que foi desenvolvendo por ele, apaixonou-se 
igualmente por Portugal. O clima, os sítios e as suas gentes 
conquistaram o coração de Iryna, que partilha connosco que 
o povo português e o ucraniano estão cheios de semelhanças. 
Por outro lado, as pequenas diferenças existentes apenas 
nos enriquecem. Vive em Portugal há cerca de 13 anos, onde 
é feliz e constituiu família. Os seus pais continuam a viver na 
Ucrânia, mas todos os verões visitam Portugal. Atualmente, 
trabalha na área da economia e das relações internacionais 
como professora na Atlantic International University e como 
tradutora, competências profissionais que lhe permitiram su-
perar barreiras linguísticas dada a sua fluência no português, 
inglês, ucraniano e russo. Conta já com algum trabalho de tra-

por Rui Gil

IRYNA IVASHUK 
Um "Céu Claro", 
o desejo de milhões de Ucranianos
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dução realizado para meios de comunicação social, nomeada-
mente a SIC, sobre o atual conflito.

O dia 24 de fevereiro de 2022 marca o início de um conflito 
armado em território europeu. Todo o panorama interna-
cional do status quo se alterou do dia para a noite, milhões 
de vidas foram impactadas e a história da humanidade fi-
cou manchada para sempre. Nesta narrativa trazemos o 
testemunho em primeira pessoa de como Iryna soube que 
o seu país de origem havia sido invadido e todo uma cróni-
ca de esperança que merece ser divulgada.

As imagens da 2ª Guerra Mundial ainda estão muito presen-
tes na memória do povo ucraniano. Hoje, avôs de família par-
tilham o modo como em 1945 estiveram presentes na tomada 
de Berlim e como hastearam a bandeira soviética sobre o Pa-
lácio do Reichtag (parlamento Alemão), momento simbólico 
da queda de um regime autocrático sem escrúpulos, antisse-
mita, que divulgava a propaganda e praticava o ódio, culpado 
de atrocidades contra a humanidade. Como nos diz Karl Marx 
na sua obra “O 18 de Brumário de Luís Bonaparte” (obra de 
1852 que se reporta ao segundo mês do calendário da Pri-
meira República Francesa), e chega à conclusão de Georf Wi-
lhelm Friedrich Hegel de que a história se repete, Marx espe-
cifíca os termos em que acontece a primeira como tragédia, a 
segunda como farsa.

Apesar de, como outros ucranianos, Iryna ouvir as histórias 
da 2ª Guerra Mundial do seu avô, não obstante os ventos de 
guerra que se anunciavam, fatos de concentração de efetivos 
militares e missões militares conjuntas que se efetuavam, ne-
nhum ucraniano acreditava na possibilidade de uma guerra. 
Sempre consideraram os russos como seus irmãos, de igual 
forma como acontece na Península Ibérica entre portugueses 
e espanhóis nuestros hermanos.

Foi no dia 24 que Iryna recebeu um telefonema do seu sogro 
às 6h da manhã, e, ainda sonolenta, ouve as palavras “a guerra 
começou”. Os seus pais não lhe quiseram telefonar por sabe-
rem que ainda era de madrugada em Portugal; de igual forma 
também não sabiam como transmitir um facto tão atroz. Iry-
na entrou em choque não conseguindo aceitar o que estava a 
acontecer. Observava as imagens e lia as notícias mostrando-
-se incrédula para com a situação.

De coração nas mãos, pensa em todos os momentos na sua 
família e no seu país, consciente de que a pior altura e o mo-
mento de maior dano são os bombardeamentos noturnos. O 
pôr-do-sol traz consigo o momento de maior ansiedade e de 
insónias; por sua vez, o nascer-do-sol traz consigo um senti-
mento de angústia e desconsolo, com a revelação dos danos 
provocados durante a noite. O irmão do seu marido encon-
tra-se na frente de guerra e Iryna partilhou connosco teste-

munhos que nos deixaram tão inconsolados que não somos 

capazes de relatar.

Como tem defendido ao longo dos seus mandatos, António 

Guterres (secretário-geral da Organização das Nações Uni-

das) Hoje as guerras não têm vencedores a perda de vidas huma-

nas e o rasto de destruição são inaceitáveis e incompreensí-

veis em pleno século XXI.

Após o choque do primeiro dia de guerra, Iryna sentiu-se de-

terminada em arregaçar as mangas e agir, compreendendo 

que não podia continuar no estado de inércia como uma sim-

ples observadora. A sua primeira abordagem foi de interme-

diária na partilha de notícias sobre a situação da Ucrânia pelas 

redes sociais, servindo como um agente de informação, uma 

ponte entre os dois países. Porém, no segundo dia do conflito 
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procurou desde logo formas de poder 
enviar bens essenciais para a Ucrânia, 
começando pela Associação Centro de 
Apoio à Ucrânia. Associaram-se a uma 
empresa de logística em Mem Martins 
que, frente à situação, também procu-
rou iniciar uma campanha de envio de 
bens para a Ucrânia. Uma pequena ação 
de apoio transformou-se numa opera-
ção de ajuda humanitária de grandes 
dimensões. A mesma já contou com o 
apoio de vários clubes rotários, e uma 
grande quantidade de bens já chegou 
aos centros de apoio montados na fron-
teira da Polónia, bem como a algumas 
cidades do ocidente.
Iryna mostrou-nos que, sem pensar 
duas vezes, começou a planear e agir 
para atingir o objetivo de salvar vidas. O 
trabalho e esforços conjuntos são prova 
de que conseguimos concretizar ações 
que outrora pensávamos impossíveis. 
A mais pequena ação ou ajuda tem o 
poder de impactar uma vida e transfor-
mar mentalidades. Por exemplo, quando 
passou há uns dias por uma escola em 
Sintra, observou desenhos da bandeira 
Ucrânia coladas nas janelas do edifício. 
Este pequeno gesto representa uma 
réstia de esperança que emocionou Iry-
na e encheu o coração dos seus familia-
res quando receberam a fotografia no 
seu telemóvel. 
Mais tarde, durante um dos seus turnos 
no armazém do Centro de Apoio à Ucrâ-
nia, recebeu uns alunos de outra escola 
acompanhados da sua professora. Para 
além de doações de bens essenciais, 
levavam consigo um conjunto de dese-
nhos feitos pelas crianças contendo ca-

racteres em cirílico com mensagens de 
esperança e apoio. Rapidamente uma 
criança pede-lhe que se colem os dese-
nhos nas caixas que estavam a enviar 
para a Ucrânia, pedido que foi pronta-
mente aceite. Exagerando na fita-cola, 
uma outra criança começa a colar o seu 
desenho numa caixa e, quando se apro-
xima, percebe que atrás do desenho algo 
se encontrava. Quando questionada a 
criança sobre o que estava atrás do de-
senho, Iryna ouviu dela uma afirmação 

que a sensibiliza e emociona: “atrás do 
desenho está um doce e, quando a caixa 
chegar à Ucrânia, uma criança como eu 
pode  ficar com ele”.
Iryna Ivashuk deixa-nos uma mensagem 
de confiança e paz, afirmando que são 
pequenos gestos que alteram o rumo 
de muitas vidas. Agir como cidadãos do 
mundo, responder a pedidos de ajuda, 
um simples sorriso ou um conjunto de 

palavras, têm um impacto e um poder 
transformador capazes de alcançar o 
impossível.

Para mais informações sigam o site:  
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/471283454538919/

https://www.facebook.com/groups/ 471283454538919/
https://www.facebook.com/groups/ 471283454538919/
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S
e estes não são os melhores tem-
pos para se ser jovem, em 2019…
talvez.

Dois anos volvidos, esta frase parece 
irónica e descontextualizada. Na con-
temporaneidade, são tempos desafia-
dores e complexos: pandemia, guerra, 
distância física, compromisso da saúde 
mental.
Contudo, o adolescente acaba por en-
contrar caminhos por entre as brechas 
da realidade. O adolescente será sem-
pre um sonhador, um 
criador de cenários e 
um construtor de rea-
lidades alternativas. 
Assim é a definição do 
estado adolescente: 
crescer e desenvolver.
É muitas vezes o olhar 
velho do adulto que 
transmuta o ideal ado-
lescente. O peso da es-
cola, das notas e, sobre-
tudo, das expetativas 
dos pais, é o que cria o 
conflito interno e trans-
forma sonho e projeto, 
em frustração e dor. 
Apenas em dor, quando o caminho fica 
mais escuro e intransponível.
A adolescência é o lugar da infância re-
visitada, agora com novas roupas e no-
vos companheiros. Uma infância sem 
vínculo seguro será uma adolescência 
sem vínculo seguro. Pensarmos a vivên-
cia adolescente desprendida e desliga-
da dos caminhos da infância, será como 
imaginar uma árvore sem raízes.

São tempo mais frios estes que vivemos. 
A pandemia que criou um fosso nas vi-
vências adolescentes. Estes dois anos 
suspensos em distância, em doença e 
perda. Mas a esperança no adolescen-
te criativo, sempre lá. Novas formas de 
contato. Mas sempre com a esperan-
ça no estar mais perto. No toque. E as 
festas voltaram. O namoro voltou. Só 
não voltou, quem não iria sair. Quem já 
estava preso nos nós cegos da infância 
negligente.

O caminho do jovem de hoje tem sem-
pre uma mão-dada no medo. De falhar. 
De não ser bom o suficiente. Bom para 
os pais. Bom para a escola. Para o me-
lhor trabalho.
Os desafios são agora para os adultos. 
Quem somos nós, os adultos, se não 
quem também já foi adolescente. Po-
rém, é a nossa própria visão toldada pe-
las nossas próprias angústias, que pro-

How does it feel to be young 
today...
Por Isabel Sequeira
Psicóloga Clínica e Psicoterapeuta 

jetamos nos nossos adolescentes. Um 

adulto completo e satisfeito dá espaço, 

fornece pistas. Não condiciona nem em-

purra.

O adolescente de hoje continua a ser au-

daz, reflexivo e criativo. Com menos es-

paço para Ser nos interstícios dos dias. 

Mas a essência continua lá. Na busca de 

ligação e alternativas. O medo não está 

nos jovens. O medo está nos adultos.

Ser adolescente, hoje, 

continua a ser a busca 

de sentido, de ligação 

e de afeto. Como sem-

pre foi e sempre será. 

Os tempos mudam, o 

mundo avança. O ado-

lescente estará sempre 

no lugar do desenvolvi-

mento e do crescimento. 

Só quando adoece é que 

não. 

A adolescência é, assim, 

o lugar do “tornar-se”, 

o lugar da autonomia, 

momento de crise exis-

tencial, de descoberta e até disruptivo. 

É uma passagem da infância para a vida 

adulta, que deixa marca e cria marca. 

Se a adolescência é a transição, que seja 

feita de experiências vividas e afetivas, 

mesmo que frustrantes e até tristes. 

Crescer tem destas coisas. Caminhar 

sozinhos custa mas depois percebemos 

que estamos sempre juntos por dentro.
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V O Z  A O S  C O M P A N H E I R O S

The Rotary Foundation - 
“não se trata apenas de dinheiro”

Álvaro Gomes
Governador D1970 2006-2007 | RC Ovar

Não importa o valor da sua causa ou a 
nobreza do seu trabalho; nenhuma enti-
dade beneficente, fundação ou institui-
ção religiosa pode sobreviver sem apoio 
financeiro.
Algumas organizações usaram táticas 
agressivas de vendas ou campanhas 
dispendiosas de marketing para conse-
guir doadores. Outras envergonharam 
o setor das sem fins lucrativos quando 
foram revelados os seus custos adminis-
trativos excessivamente altos, ou práti-
cas impróprias de gestão de fundos.
Desde o começo, os líderes do Rotary 
vêm usando uma abordagem moderada 
para obter apoio à Rotary Foundation. 
Eles sempre acreditaram que, se as pes-
soas souberem como os subsídios e os 
programas da Entidade tornam o mun-
do num lugar melhor, elas terão vontade 
de contribuir. Esses líderes – desde Arch 
Klumph aos atuais curadores – querem 
que os Rotários apoiem a Fundação 
Rotária não por se sentirem obrigados 
ou pressionados a fazê-lo, mas porque 
têm orgulho na Entidade e cultivam uma 
consciência cívica.
A Rotary Foundation oferece aos Rotá-
rios inúmeras oportunidades de contri-
buírem para ela, inclusive para os três 
seus fundos principais:

*  Fundo Anual de programas, que é a 
principal fonte de financiamento dos 
subsídios.

*  Fundo de Dotação, cujo capital ori-
ginal nunca é gasto mas em que os 
seus rendimentos são direcionados 
anualmente para subsídios e progra-
mas da Fundação.

* Fundo PolioPlus, que financia a cam-
panha do Rotary para a erradicação da 
pólio no mundo.

A Rotary Foundation funciona de acordo 
com um ciclo de investimento de três 
anos para as doações ao Fundo Anual de 
Programas.
Após o período de retenção de três 
anos, a Fundação Rotária separa as con-
tribuições ao Fundo Anual de Progra-
mas, creditando metade das doações do 
distrito de volta ao Fundo Distrital de 
Utilização Controlada (FDUC) do refe-
rido distrito. Este pode então usar até 
50% daquela quantia anualmente em 
Subsídios Distritais, os quais financiam 
projetos locais ou internacionais, Bolsas 
de Estudo, Intercâmbios Culturais ou 
outras atividades que estejam em con-
cordância com a missão da Fundação.
O distrito pode, em vez disso, utilizar 
parte ou todo o FDUC num Subsídio 
Global ou apoiar o Fundo PolioPlus ou 
os Centros Rotary pela Paz. Os 50% 
restantes do Fundo Anual de Progra-
mas são encaminhados para o Fundo 
Mundial em apoio de projetos de todos 
os clubes rotários do mundo.
A Rotary Foundation não pode conti-

nuar sem um fluxo contínuo de con-
tribuições, mas a verdadeira essência 
da entidade não tem só que ver com o 

dinheiro, com as doações à Sociedade 

Arch Klumph ou com as doações de 1 

000 dólares dos Companheiros "Paul 

Harris".

Ela reporta-se aos povoados a que po-

dem fornecer água potável, às suas fa-

mílias, bolseiros que voltam para casa 

com uma nova visão do mundo após 

terem conhecido uma nova cultura num 

país estrangeiro, e à  mulher no Sri Lanka 

vítima de catarata que pode ver seu filho 

pela primeira vez. Reporta-se às crian-

ças que aprenderam a ler e às mais de 

100 milhões de crianças, na Índia, que 

não terão que passar o resto das suas 

vidas a rastejar, porque foram imuniza-

das contra a pólio. Tem a ver com o que 

os Rotários fazem com o dinheiro: eles 

transformam a vida das pessoas e fazem 

do mundo um lugar melhor, mais saudá-

vel e mais pacífico.

Compreenderá, por isso, o leitor, que 

sendo o dinheiro necessário, não se tra-

ta apenas de dinheiro. Trata-se de Fazer 
o Bem no Mundo, projetando a ima-

gem do Rotary, do que somos e o que 

fazemos. 

Mas, para tal ser possível, as nossas 
contribuições voluntárias são impres-
cindíveis.
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Desenvolvimento da autonomia 
em Jovens Acolhidos
Por Maria João Melo Gomes

P R O J E T O S

O desenvolvimento da autonomia é uma das competências 
psicossociais mais complexas e importantes da adolescência 
e a transição para a vida independente é, por norma, exigente. 
Em jovens acolhidos torna-se ainda mais complexa, devido a 
histórias marcadas por descontinuidades e adversidades no 
seu desenvolvimento. 

O lado da Instituição – 125 anos de acolhimento de jovens 
em risco. 

Para entender como se prepara um jovem para essa fase da 

vida, falámos com Catarina Cas-
tel-Branco Mota, diretora técni-
ca do Centro de Promoção Juve-
nil-Casa da Estrela, em Lisboa, que 
completa neste ano 125 anos de 
acolhimento de jovens em risco: “É 
um facto que esta transição nem 
sempre se faz de forma tranqui-
la e estruturada. Os jovens que 
saem destas instituições não 
têm o conforto idêntico aos que 
alcançam os que saem de casa 
dos pais: poderem voltar se as 
coisas correrem mal, ou se pre-
cisarem de algum apoio, mesmo 
que temporário. Depois de saírem 
é impossível voltar, apesar de mui-
tos manterem o contato com as 
equipas técnicas e com a própria 

Instituição. Este tema só começou a ser pensado de forma es-
truturada há poucos anos e o papel desta equipa técnica é o 
de fazer despertar interesses para uma autonomia segura e 
estruturada e assegurar uma rede de apoio na saída dos jo-
vens da Casa da Estrela.”
Vários estudos têm associado o acolhimento residencial a 
maiores dificuldades na adaptação à vida autónoma. O in-
sucesso escolar, o desemprego, a parentalidade prematura, 
a atividade criminal, os problemas psicológicos são fatores 
apontados para esta dificuldade. A possibilidade de ser sem-
-abrigo pela falta de acesso à habitação, a solidão, os recursos 
financeiros insuficientes, a falta de retaguarda familiar e a fal-

Para colmatar e apaziguar todas as dificuldades acrescidas a que os jovens acolhidos estão sujeitos, torna-
-se essencial o desenvolvimento de programas de autonomia de vida. Os jovens acolhidos que não beneficia-
ram de programas de autonomia de vida dependem mais de ajuda financeira pública em comparação com 
jovens que participaram nestes programas.
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ta de apoio social específico são outras realidades que muitos 
deste jovens têm que enfrentar.

Para colmatar e apaziguar todas as dificuldades acrescidas a 
que os jovens acolhidos estão sujeitos, torna-se essencial o 
desenvolvimento de programas de autonomia de vida, que 
contribuem para uma diminuição dos fatores de risco nos jo-
vens que saem do acolhimento para a vida independente. Os 
jovens acolhidos que não beneficiaram de programas de au-
tonomia de vida dependem mais de ajuda financeira pública 
em comparação com os jovens que participaram nestes pro-
gramas.
Os projetos de autonomia destas instituições pretendem con-
tribuir para uma diminuição dos fatores de risco nos jovens 
que saem do acolhimento para a vida independente, permi-
tindo a formação em várias áreas da vida, quer seja a nível fi-
nanceiro, doméstico, pessoal, social, de emprego ou escola e 
ainda nas áreas da saúde física, mental e sexual.

Quem vem de fora tem mais hipótese de ser ouvido – a 
PAJE

Quem já trabalhou no acolhimento de crianças em risco co-
nhece as dificuldades que todos os envolvidos enfrentam.  
Quem sai de uma casa de acolhimento porque lhe foi imposta 
essa saída, da mesma forma que a entrada lhe fora imposta, 
porque a lei impõe, ou porque alguém escolhe ou porque as 
circunstâncias assim determinaram, não sabe a quem recor-
rer quando fica doente, porque o médico de família ficou na 
localidade da Instituição. 

João Pedro Gaspar fez deste tema a sua tese de doutora-
mento e assim nasceu a PAJE – Plataforma de Apoio a Jovens 
que dá suporte a cerca de 3 centenas de jovens adultos com 
historial de acolhimento e procura melhorar o perfil de saída, 
promovendo transições favoráveis para uma vida em autono-
mia. Melhorar o acolhimento significa formar os cuidadores 
para tratarem das dores destes jovens, significa visitá-los jun-
tamente com outros jovens que já estiveram ali, porque é mais 
fácil fazer chegar a mensagem através de quem já passou pela 
mesma situação. É fácil atribuir a estas crianças e jovens este-
reótipos e estigmatizar o seu futuro, mas também é possível 
melhorar o seu perfil de saída, porque quase ninguém está 
preparado para o mundo. É preciso sair e experimentar, pois a 
estes jovens não lhes é dada uma segunda oportunidade. Por 
isso é fundamental prepará-los.

Para além da autonomia fun-
cional é importante a auto-
nomia emocional. Não basta 
saber cortar batatas, é preciso 
saber quando começar a des-
cascar, quantas batatas serão 
necessárias e quanto tempo se 
vai levar para cozinhá-las. Em 
casa, ou na casa de acolhimen-
to, há alguém que nos pede ou 
nos indica que está na hora de ir cortar as batatas. É preci-
so que se habituem a decidir, e saber que errar faz parte da 
aprendizagem e do caminho.

Depois de saírem é impossível voltar

A Carolina, hoje na casa dos 30 anos, é mãe de um bebé e 
membro da Direção da PAJE. Esteve acolhida durante 11 
anos, entrou aos 6 anos porque alguém decidiu por ela, e aos 
21 saiu em conflito com a direção da Instituição. Corria o mês 
de junho, tempo de férias, sem grande preocupação, e chegou 
setembro. A realidade empurrou-a para a vida. Foi com a ajuda 
de uma funcionária da Instituição, que a recebeu na sua casa, 
e a sua rede de contatos, que conseguiu um emprego. Caro-
lina sempre cultivou uma rede de contatos e amizades que 
foram fundamentais perante as dificuldades que foi encon-
trando. Em janeiro seguinte conseguiu alugar uma casa. No 
entanto, outras dúvidas iam surgindo: como se pagam as pro-
pinas da Faculdade? Como se faz a declaração do IRS? Como 
tratar dos documentos de identificação? Ou como se marcam 
consultas? Como abordar as funcionárias do Centro de Saú-
de? Que vocabulário utilizar (trato por doutora, por senhora)? 
Foram realidades que desconhecia porque na Instituição ha-
via sempre alguém que disso cuidava e ela apenas tinha que 
se deixar levar. Para Carolina, hoje a estudar Serviço Social, já 
não é difícil pedir ajuda, mas isso foi uma aprendizagem.  Para 
ela, haver alguém que antecipasse as suas necessidades era 
uma miragem.
Há milhares de "Carolinas" que não são reconhecidos en-
quanto grupo, o que os deixa de fora das medidas de incenti-
vo ao emprego, a menos que integrem outro grupo, esse sim 
considerado vulnerável: vítimas de violência doméstica ou 
ex-reclusos. E privadas de financiamento público ou de orga-
nizações como a PAJE.

À semelhança do que acontece nas ilhas britânicas desde 2016, comemorou-se em Portugal pela primeira vez 
o “Dia do Acolhimento”, a 18 de fevereiro de 2022 (assinala-se na 3ª sexta-feira do mês de fevereiro).

Uma iniciativa da Plataforma PAJE
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Relações
Interpaíses

Portugal assinou o Diploma de constituição de uma nova Co-
missão Inter-Países: 

A CIP PORTUGAL / BELUX

No desenvolvimento do Plano de Atividades das Comissões 
Inter-Países para o ano rotário 2021/2022, no dia 2 de abril 
foi assinado, presencialmente, o Diploma de Constituição da 
CIP Portugal/Belux (Bélgica e Luxemburgo).

O Diploma foi assinado pelos Governadores Paulo Martins 
D.1960 e Fernando Nogueira D.1970 (Portugal) e pelo Go-
vernador Jean-Paul Hogenboom D.2160 (Bélgica e Luxem-
burgo).

Foi ainda assinado pelos Presidentes das Seções Nacionais, 
António Borges por Portugal e Patrick Prunier pelo Belux, 
bem como pelas Coordenadoras Nacionais Cecília Sequeira 
(Portugal) e Nathalie Huyghebaert (Bélgica e Luxemburgo).

Clubes que tenham interesse em estabelecer geminações 
com clubes do BELUX (Bélgica e/ou Luxemburgo) por favor, 
contactar para rotary.icc.portugal@gmail.com

Numa iniciativa co-organizada pelo Conselho Executivo do 
ICC e do Rotaract Europe, promovemos uma International 
Conference to support for Humanitarian Crisis in Ukraine. 

Inicialmente prevista para ser realizada presencialmente em 
Kiev, tendo em consideração a invasão efetuada pela Rússia 
à Ucrânia, houve necessidade de alterar o seu modelo para o 
Youtube. Entre outros, estiveram presentes:

2 de abril de 2022, um dia histórico para as CIP

mailto:rotary.icc.portugal@gmail.com
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Novas
Gerações

Os Rotarian 20s invadiram Viana do Castelo – Conferência Distrital Rotaract 
e Interact Distrito 1970

Por Sara Andrade

Entre os dias 1 e 3 de abril, os Rotarian 20s invadiram Viana 
do Castelo, o palco escolhido para o regresso da Conferência 
Distrital do Rotaract e Interact do Distrito 1970 ao formato 
habitual, ao fim de dois anos de uma pandemia que limitou o 
convívio, mas nunca o espírito rotário.

O tão ambicionado reencontro começou na sexta-feira com o 
Club Booth, uma atividade importada dos eventos europeus, 
em que os companheiros partilham elementos tradicionais das 
suas cidades, desde amostras da gastronomia, bebidas típicas 
e objetos que contam a história de cada clube e de cada cidade. 
A noite seguiu com a Fuga Al Capone, um animado jogo que 
testou os conhecimentos dos companheiros sobre os anos 
20 e as habilidades que teriam de ter para sobreviver nestes 
tempos, enquanto os levava à descoberta da encantadora ci-
dade de Viana do Castelo.

Sendo o ambiente uma das áreas de enfoque do Movimento 
Rotário, na manhã de sábado, as Novas Gerações lançaram 
mãos à obra mediante a plantação de árvores. Para tal, e em 
conjunto com o Rotary, Rotaract e Interact de Viana do Cas-
telo, uniram-se aos Sapadores Florestais, à Câmara Municipal 
de Viana do Castelo e à Junta de Freguesia da Montaria na 
plantação de cerca de 400 espécies autóctones numa parcela 
de terreno baldio desta freguesia.

O admirável Teatro Sá de Miranda, gentilmente cedido pela 
Câmara Municipal de Viana do Castelo, recebeu a Sessão de 
Trabalhos que, para além de Rotários, Rotaractistas e Inte-
ractistas, contou com uma equipa técnica que amavelmen-
te disponibilizou os seus serviços e prestou todo o apoio 

para que a atividade corresse da melhor forma possível. 

Esta tarde de sábado iniciou-se com a eleição do companhei-

ro Pedro Summavielle, do Rotaract Club da Universidade do 

Porto, para o cargo de Representante Distrital de Rotaract no 

Ano Rotário de 2023/2024.

Como aquilo que move as Novas Gerações é o desenvolvi-

mento de projetos capazes de transformar vidas, depois de 

uma reflexão sobre as atividades distritais do ano seguiu-

-se o momento em que os clubes candidatos ao Concurso 

de Projetos partilharam as suas iniciativas com a audiência. 

Através desta partilha, os clubes candidatos procuraram con-

quistar o voto dos presentes e ainda inspirar todos os com-

panheiros a continuar a acreditar que o valor do Movimen-

to Rotário reside na diferença que faz na vida das pessoas. 

Dos oito projetos apresentados, saíram vencedores, na ca-
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ISRAEL PARÓDIA 
tegoria de Serviços à Comunidade, o projeto RotaEco, do 

Rotaract Club da Universidade do Porto e, na categoria de 

Serviços Profissionais, o projeto Quando a Demência nos 
Bate à Porta, do Rotaract Club do Porto. Já na categoria de-

dicada ao Empoderamento Feminino, a vitória foi partilhada 

pelos projetos Empodera-te, do Rotaract e Interact Clubes 

de Chaves, e Empoderar é Normalizar, do Rotaract Club de 

Paredes. 

Deste Concurso de Projetos saiu ainda vencedora a certeza de 

que os clubes continuarão a trabalhar para que o seu impacto na 
comunidade seja cada vez mais expressivo.

Como nem só de trabalho se faz uma Conferência Distrital, no 
Jantar de Gala reinou o companheirismo. Numa noite inspi-
rada no filme The Great Gatsby, a Quinta do Carvalho foi o ce-
nário escolhido para todos os reencontros e novas amizades. 
Este jantar foi o pretexto ideal para os companheiros tirarem 
do armário a sua melhor roupa dos anos 20 e, dessa forma, 
encerrar o segundo dia do evento em grande estilo.

Chegados a domingo de manhã, o bom tempo que se fazia 
sentir em Viana convidava os companheiros a uma última 
atividade, desta vez, por águas salgadas. Aqueles que saíram 
da cama em direção ao Atlântico puderam desfrutar de um 
emocionante passeio de veleiro, conduzido pelo Comp.º João 
Pacheco, do Rotary Club de Viana do Castelo, e possibilitado 
pelo Clube de Vela de Viana do Castelo, ou de uma radical aula 
de Surf e Bodyboard, no Surf Clube de Viana.

Ao início da tarde, Rotaractistas e Interactistas despediram-
-se e iniciaram as suas viagens de regresso a casa, levando na 
bagagem as boas recordações de um fim de semana em que 
todos conseguiram tão intensamente Viver Viana.

Antes da Convenção Internacional do Rotary, de 4 a 8 de ju-
nho, os líderes dos Grupos de Ação do Rotary reunir-se-ão 
para uma casa aberta, a fim de partilharem experiências e pro-
curarem oportunidades de colaboração. O evento, denomina-
do RAGTime, terá lugar no dia 2 de junho no Houston’s Downto-
wn Aquarium, um complexo de entretenimento e restauração 
com 24 mil m2 que alberga mais de 300 espécies de animais 
aquáticos
Os Grupos de Ação do Rotary são grupos independentes, 
globais, filiados no Rotary, constituídos por especialistas num 
determinado domínio, como o desenvolvimento económico, a 
paz, a prevenção de vícios, o ambiente ou a água. Os grupos 
de ação oferecem os seus conhecimentos técnicos e apoio à 
medida que os clubes planeiam e implementam projetos. Po-
dem ajudar clubes e distritos a encontrar parceiros e finan-
ciamento, preparar pedidos de subsídios, conduzir avaliações 
comunitárias e desenvolver planos para acompanhar e avaliar 
os seus projetos. 
No evento de casa aberta, poderá encontrar representantes 

da maioria dos 27 grupos de ação, incluindo os dois mais re-

centes: o Grupo de Ação Rotária para a Saúde e Higiene Mens-

trual e o Grupo de Ação Rotária para os Refugiados, Desloca-

ção Forçada e Migração, ambos estabelecidos em 2020-21. 

A noite inclui muitos aperitivos  e música ligeira. Para saber 

mais e comprar bilhetes, visite dna-rag.com/rotary-in-action/

ragtime-2022.

Durante a própria convenção, os participantes podem encon-

trar outro tipo de grupo internacional liderado por membros 

do Rotary. Muitos gupos de Companheirismo de Rotary (Fel-
lowship), cujos membros partilham um interesse ou paixão 

comum, terão os seus próprios stands na Casa da Amizade, 

dentro do Centro de Convenções George R. Brown.

Convenção de 2022
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Vagos

Com 164,92 km², 22 851 
habitantes (2011) e uma 
densidade demográfica de 
138,6 hab./km², o concelho 
comporta 8 freguesias. Está 
limitado a norte por Ílhavo, 
a nordeste por Aveiro, a les-
te por Oliveira do Bairro, a 

sueste por Cantanhede, a sudoeste por Mira e a oeste pelo 
oceano Atlântico.  

À exceção do concelho de Mira, todos os outros concelhos 
confrontantes têm sedeados clubes rotários. Acresce que 
para sul e nascente de Vagos (Cantanhede, Mealhada) é notó-
ria também a ausência do Movimento Rotário. Assume-se que 
nem todos os concelhos poderão ter um clube rotário, mas as 
já conduzidas tentativas da sua criação em Vagos, a atual no-
toriedade da sua zona industrial, a interação de companhei-
ros ligados a Vagos, mas que fazem parte de corpos sociais de 
outros clubes, permitiriam a rápida emergência de um novo 
clube nessa área geográfica. Tudo isso complementado com 
o apoio facilitador de apadrinhamento de Club (s) vizinho(s) 
que vêm demonstrando vontade e iniciativas para que tal 
aconteça com a brevidade possível. Assim espera e deseja o 
Movimento Rotário em geral e o D1970 em particular.

Cantanhede

O desenvolvimento econó-
mico de Cantanhede tem 
vindo a registar uma evo-
lução apreciável em função 
das vantagens comparati-
vas que o concelho oferece. 
A sua localização geográfica 

é privilegiada: a poucos quilómetros de Coimbra, Figueira da 
Foz e Aveiro, centralidade que é reforçada pela existência de 
nós de acesso aos principais corredores rodoviários nacio-
nais: a A1, a nascente, a A14, a sul, e a A17, que atravessa toda 
a zona poente do território. 

Outras vantagens comparativas prendem-se com os fatores 
de atratividade para instalação de empresas, designadamen-
te a rede interna de estradas de grande qualidade, bem como 
as quatro bem dimensionadas zonas industriais: Cantanhede, 
Murtede, Tocha e Febres. 

O município tem 38 032 habitantes residentes, sendo que a 
sua população ativa é de 17 920 pessoas, assim distribuídas: 
36% no sector primário, 26% no secundário e 38% no terciá-
rio. 

Para além dos recursos florestais e do elevado índice de pro-

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

Um caminho (rotário) a 
perseguir no curto/médio 
prazo

Agnelo Marques
CD Quadro Associativo e Expansão | RC de Albergaria-a-Velha

Numa análise prospetiva sobre a implementação do Rotary na região BAIRRADINA, ressalta evidente que os 
municípios de VAGOS, CANTANHEDE, MEALHADA e MIRA não têm Clube Rotário. Façamos uma breve súmula 
das caraterísticas de cada um deles, com vista a potenciar a expansão social do Movimento Rotário do D1970.
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dução de batata e leite, Cantanhede tem na vitivinicultura a 
sua atividade com maior expressão, fruto do reconhecimento 
que os seus vinhos alcançaram como verdadeiro ex-libris da 
Região Demarcada da Bairrada.

Entretanto, o Concelho tem em curso um processo sustenta-
do de expansão económica em resultado de um significativo 
investimento industrial, sendo relevante o significativo cres-
cimento das suas quatro zonas industriais referidas, circuns-
tância que permite distingui-lo como um concelho de referên-
cia do País em termos de dinâmica industrial. A este propósito 
recorde-se que Cantanhede tem sedeado o BioCANT Park (já 
no sexto edifício), um ecossistema de inovação cuja principal 
missão é promover o bio-empreendedorismo e fomentar o 
desenvolvimento de atividades de I&D para o conhecimento 
e sua valorização económica na área das biociências.

Mas, anote-se também o turismo, a requalificação urbana, a 
criação e beneficiação de espaços verdes e zonas de lazer, as 
iniciativas culturais e desportivas, para além do associativis-
mo. A EXPOFACIC é uma feira de abrangência nacional que 
anualmente se realiza na cidade, sede do concelho.

Entende-se que Cantanhede corporiza uma área geográfica 
com evidentes valências industriais, económicas e sociais re-
levantes para poder implementar e manter um clube rotário, 
como principal concelho de interposição entre Aveiro e Coim-
bra.

Mealhada

Mealhada é, talvez, o mais 
conhecido concelho bairra-
dino. Tem uma área de 112 
km² e cerca de 22 mil habi-
tantes e está situado bem 
no centro do país, gozando 
de uma localização privi-
legiada. É limitado a norte 

pelo município da Anadia (concelho que acolhe o Rotary Club 
de Curia-Bairrada), a leste por Mortágua, a sueste por Pena-
cova e Coimbra, a sul por Coimbra e a oeste por Cantanhe-
de. O concelho desfruta de ótimas acessibilidades, de que se 
destaca a passagem do IC2 e da A1, com nó de acesso, e tam-
bém as linhas ferroviárias do Norte, da Beira Alta e o ramal 
da Figueira da Foz, que se cruzam na estação da Pampilhosa. 
Tem vasto património no que se refere à sua história, tradi-
ção, cultura, gastronomia e recursos naturais. Bussaco e Luso 
constituem-se como suas principais referências toponímicas.
Já no que toca ao setor empresarial, o concelho da Mealha-
da revela um importante parque empresarial distribuído um 
pouco por todo o concelho. Nos serviços, a restauração, o 
comércio e o setor automóvel assumem especial relevo. Na-
turalmente, com maior reconhecimento, as caves e casas de 
leitão. Na área social, o concelho conta com um conjunto sig-
nificativo de IPSS. Turismo e cultura sintetizam a notoriedade 
da Mealhada.
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Mas … poderá (e como?) o distrito 1970 contar com a Mea-
lhada para aí fazer nascer um clube numa propositura de ex-
pansão do Movimento Rotário? O leitão e o espumante assu-
mem-se como principais referências, mas o seu património 
cultural, a sua atividade vitivinícola, as caves, o seu carnaval, a 
notoriedade das freguesias que integram o município, as ter-
mas e outras tantas características diferenciadoras demons-
tram suficiência de indicadores que permitem apontar a Mea-
lhada com potencial para acolher um clube rotário.
Assumida a “nova abordagem” à sua constituição, poder-se-ia 
opinar que, em caso da eventual emergência de um clube, na 
Mealhada – o que se deseja, e rapidamente –, ele poderia ser 
“batizado” tendo em conta uma qualquer variante temática, 
dado estarmos em presença de um concelho em que o leitão e 
o espumante são reis e expoentes da notoriedade bairradina.

Mira

Analisemos, por fim, a si-
tuação do concelho de 
Mira quanto à possibilida-
de de o vermos inserido no 
Distrito 1970. O seu terri-
tório é delimitado a norte 
pelo concelho de Vagos, a 
nascente e sul pelo de Can-

tanhede e a poente pelo oceano Atlântico. Com uma super-
fície total de 124,1 km2, tem cerca de 13 000 habitantes e é 
constituído por quatro freguesias: Mira, Carapelhos, Praia de 
Mira e Seixo.

A nível económico, o concelho tem vindo a sofrer algumas al-
terações no seu sistema produtivo. A atividade agrícola, no-
meadamente de produção de batata e milho, tem vindo a per-
der o seu peso na economia local. Cerca de 40% da população 
dedica-se ao setor primário, 26% ao setor secundário e 34% 
aa setor terciário.

Nas últimas décadas, emergiu um significativo desenvolvi-
mento industrial e comercial, essencialmente nos setores 
alimentício, de mobiliário e da cerâmica. O turismo tem vin-
do a ser muito promovido, essencialmente pela construção 
de aldeamentos turísticos, impulsionados pelas praias e por 
lagoas de água doce (Barrinha e Lagoa de Mira). Relevante o 
património concelhio ao nível do edificado, do cultural e muito 
do ambiental. As praias, o parque de campismo, os moinhos 
de água, os percursos pedestres e a pista ciclo-pedonal são 
infraestruturas de que muito se orgulham os mirenses. Mas o 
concelho tem também um importante setor social.

Face ao exposto, e atento este quadro, coloque-se a seguinte 
questão: justifica-se um clube rotário em Mira ou, em alterna-
tiva, fará sentido integrar Mira num próximo futuro clube de 
Vagos ou de Cantanhede, seus concelhos contíguos, aquele 
do distrito de Aveiro, este de Coimbra?

De remate: seja qual for a opção na “engenharia” dos seus 
quadros associativos, a expansão do Distrito 1970 na zona 
centro-oeste de Portugal é mandatória e isso constitui ine-
quívoca aposta na renovação e alargamento, rumo à consoli-
dação, do balanço social do Movimento Rotário em geral e do 
Distrito 1970 em particular.

https://www.infopedia.pt/$vagos?intlink=true
https://www.infopedia.pt/$cantanhede?intlink=true
https://www.infopedia.pt/$cantanhede?intlink=true
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A família Lisboa Norte celebra este ano 
o seu 62º aniversário do Rotary, o 42º do 
Rotaract e o 22º da geminação com o RTY 
Dinant Haute Meuse, da Bélgica.

Ao mencionarmos o Rotary e o Rotaract 
Clubes de Lisboa Norte, clubes de referên-
cia no panorama rotário do nosso Distrito 
e do nosso País, estamos a mencionar 2 
dos Clubes da cidade de Lisboa, dos quais 
a comunidade muito tem beneficiado pela 
determinada e contínua Ação de Servir o 
Próximo, envolta nos mais profundos sen-
timentos e princípios rotários de “Dar de Si 
Antes de Pensar em Si “ e “ Mais Se beneficia quem melhor 
Serve“, promovendo o “Companheirismo através do Serviço“ 
e contribuindo de forma apaixonada para o objetivo supremo 
do Rotary – “A promoção da Paz e Compreensão Mundiais“.

O RC de Lisboa-Norte foi admitido em Rotary International 
a 31 maio de 1960, pela mão do seu Padrinho o RC Lisboa. 
Nascia assim o 2º clube rotário de Lisboa, que teve como 1.º 
Presidente o Compº António Barge. A este juntou-se uma 
mão cheia de Rotários com elevados padrões de ética e exce-
cionais qualidades humanas e profissionais. Evocamos alguns 
desses companheiros: Raul Contreiras, António Russell, Ama-
deu Andrés, Eurico Andrés, Ricardo Prosépio, José Marques 
Torres. entre outros. 

É de salientar que o RC de Lisboa-Norte já deu 4 Governa-
dores ao Distrito 1960: Comp.º António Russel (1983-1984); 
Comp.º José Maria Gonçalves Pereira (1994-1995); Comp.º 
Joaquim Esperança (2010-2011) e Comp.º Paulo Martins, no 
presente ano rotário 2021-2022. 

Quanto ao Rotaract e no apoio ao Distrito, o clube deu 5 Re-
presentantes Distritais: Acílio Gala (1.º Presidente do Clube), 

Rotary Club de Lisboa-Norte 
Por Compº João Branco

Paulo Martins (2.º Presidente do Clube), 
Augusto Caldeira, Gonçalo Rebelo de An-
drade e há 2 anos o Comp.º David Capitão.
Também se destacam as diversas gemi-
nações internacionais, como com o clube 
italiano RC Chivasso, com o clube inglês 
RC Herdigton, com o clube marroquino RC 
Casablanca e em 2000 com o clube belga 
de Dinant Haute Meuse. Internamente, 
geminou com o RC de Porto-Douro e com 
o RC Oliveira do Hospital, ambos do distri-
to1970.

No plano distrital, merece relevo a criação 
e apadrinhamento por parte do RC de Lisboa-Norte de 5 Ro-
tary Clubes do nosso distrito, dando um forte contributo para 
o desenvolvimento sustentado. São eles o RC de Évora, RC 
Lisboa-Benfica, RC de  Lisboa Olivais, RC de Lisboa-Lumiar e 
RC de Lisboa-Centro. 

No domínio da ação comunitária o Clube tem apoiado diver-
sas Instituições ao longo dos anos. São exemplos a APADP 
– Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Profundos, a 
ACREDITAR – Crianças com Cancro e suas Famílias, Federa-
ção Portuguesa de Autismo, CAPITI –   Crianças c/ Neuro- de-
ficiências e sem recursos, entre outras.

Dados relevantes são ainda a atribuição anual de diversas 
Bolsas de Estudo, com 4 Prémios escolares no ensino secun-
dário e uma bolsa de estudo no Ensino Superior; oferta à cida-
de de Lisboa da miniatura da Torre de Belém para visitantes 
invisuais, apoio à Rotary Foundation, por doações e atribuições 
de “Paul Harris”, sendo o Clube desde 2019 um clube 100% 
Paul Harris.

Como nota final, a distinção do Sua Exa. o Sr. Presidente da Re-
pública – Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, como Sócio 
Honorário do RC de Lisboa-Norte.
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Ciência 
 e 
  Cultura

O Museu Nacional de Soares dos Reis, antigo Museu Por-
tuense, nasceu em 1833 quando D. Pedro IV decidiu criar no 
Porto um Museu de Pinturas e Estampas. Com as reformas 
republicanas de 1911, passa a chamar-se Museu Soares dos 

Reis e, em 1932, adquire o estatuto de Museu Nacional. Ins-
talado inicialmente no edifício do Convento de Santo Antó-
nio da Cidade, passou a ocupar, a partir de 1940, o Palácio 
das Carrancas, edifício burguês do final do século XVIII e 
mais tarde Palácio Real. Foi objeto de profunda renovação e 
ampliação, segundo projeto do arquiteto Fernando Távora, 
reabrindo ao público em Julho de 2001.

Museu Nacional Soares dos Reis

Desde a origem e ao longo de todo o século XIX, o Museu Na-
cional de Soares dos Reis foi-se constituindo, principalmente, 
com coleções de pintura e escultura. Nos anos 30 do século 
XX foi enriquecido com o depósito do Museu Municipal do 

Porto e com o alargamento das coleções 
às Artes Decorativas. No âmbito das Ar-
tes Plásticas salientam-se os núcleos de 
pintura e escultura do século XIX e pri-
meira metade do XX. Nas Artes Decora-
tivas distingue-se a cerâmica, com uma 
mostra de faiança nacional e porcelana 
oriental, e ainda peças de ourivesaria, 
joalharia, vidros e mobiliário dos séculos 
XVI a XIX.
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Caros Companheiros, 

A Conferência Distrital é o momento mais alto do 
ano rotário e na qual procuramos sempre realizar Rotary 
através do Companheirismo. 

E é isso que pretendemos mais uma vez 
concretizar com a realização da 39ª Conferência do 
Distrito 1970 que se realizará nos dias 20 e 21 de maio, 
em Chaves, no Hotel Aquae Flaviae. Depois das 
restrições impostas pela pandemia e que impediram 
ações presenciais, acreditamos que esta vai ser uma 
ótima oportunidade não só para vivermos Rotary mas 
também para nos reencontrarmos e darmos “aquele 
abraço”. 

Assim, convido-vos a vir até à Aquae Flaviae dos 
romanos para partilharem os trabalhos que vamos 
apresentar sob o tema “Água, Essência da Vida”. 

As vossas presenças são imprescindíveis para 
tornarmos esta Conferência especial! 

Um forte abraço. 

                                                       Fernando Luís Nogueira 
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