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Meus queridos agentes de
mudança,

1

2

3

4

1. O President Shekhar Mehta sentado no seu escritório no Rotary International em
Evanston, Illinois.
2. Shekhar e Rashi Mehta posam em frente ao Cristo Redentor no Rio de Janeiro.
3. "Aquando da visita à Nigéria, vestimo-nos como os nigerianos".
4. Mehta “derrota a polio” defronte do Estádio do Caldeira , em Santos, no Brasil, local onde
a famosa estrela do futebol, Pelé, jogou.
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Mas que ano tem sido para o Rotary! Vivemos
em pleno todos os desafios, incluindo “crescer mais, fazer mais”. Neste ano o Rotary cresceu de uma forma que não víamos há muitos
anos. Neste ano, assistimos a novos projetos
que mudaram vidas, em todas as áreas de enfoque, à medida que assumimos um trabalho
importante ao mais alto nível – com o UNICEF,
a Commonwealth e com líderes globais. Estes
esforços abriram novas oportunidades para
dar valor às raparigas, melhorar o ambiente e
fazer avançar a alfabetização e a saúde. Quero
agradecer a cada um de vós pelo vosso serviço
proativo. Quero também agradecer ao maravilhoso staff de Rotary por garantir que podemos
trabalhar com cuidado em favor dos nossos
semelhantes, com a paz nos nossos corações.
Pessoalmente, este tem sido um ano extremamente enriquecedor, tanto para mim como para
a Rashi. Encontrámo-nos com milhares de rotários e fomos inspirados pelo seu grande trabalho
em todo o mundo. Também pudemos mostrar o
trabalho de Rotary ao mais alto nível, durante
encontros com Chefes de Estado, líderes e burocratas e oferecendo-nos para trabalhar com
eles de modo a mostrar que o Rotary se preocupa e traz a paz a este mundo. Com o nosso "canto
do cisne", a Rashi e eu desejamos-lhe o melhor
enquanto serve para mudar vidas.

Créditos: Sephi Bergerson

Mensagem do Presidente
de Rotary International
Shekhar Mehta
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5. Mehta discursa, do Dia do Rotary, no UNICEF, em Nova Iorque.
6. Mehta visita um projeto de Empoderamento de Raparigas na Nigéria.
7. Mehta responde a diversas questões numa conferência na Nigéria.
8. Na Coreia, Mehta posa junto de mergulhadores rotários.

9. Durante a sua visita à Polónia, Mehta conforta uma rotária proveniente da Ucrânia
enquanto ela lhe narra os acontecimentos da guerra.
10. Mehta encontra-se com o Presidente do Quénia, Uhuru Kenyatta, a fim de discutir diversas iniciativas rotárias, incluindo um plano para realizar, livre de custos,
cirurgias ao coração.
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tem a palavra o Governador…

Paulo
Martins
Distrito 1960

"Descobre nos outros um pouco de Ti "– Paulo Martins

COMPANHEIRISMO – O CIMENTO
DE ROTARY
Junho é o último mês do ano rotário, mês
que o Rotary dedica ao Companheirismo, um dos seus cinco valores fundamentais, a par da Integridade, Diversidade, Serviço Humanitário e Liderança.
E reforça o papel dos Grupos Rotários de
Companheirismo, na afirmação da nossa
ação como Família Rotária na construção de um Mundo com mais Paz e Compreensão Mundial.
É com muito entusiasmo que vemos
crescer o D1960 de forma consistente,
expresso na retenção e crescimento do
quadro social e na formação, até agora,
de 6 clubes Interact (Ponta Delgada,
Tomar-Cidade, Almeirim, Loures, Santarém e Escola Sá da Bandeira), de 1
clube Rotaract (Parque das Nações) e
de 1 NRDC (Parede-Carcavelos). Um
aumento líquido de 160 membros da
Família Rotária do nosso Distrito, respondendo aos desafios do Presidente
Shekhar “Cada um Traz Um“ e “Crescer
Mais para Servir Mais“. E o ano ainda
não acabou!
Maio foi palco da 76.ª Conferência
D1960, em Sintra, de 6 a 8, um fim de
semana cheio de sol e calor humano,
com 240 participantes, num feliz regres-
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so ao convívio presencial, celebrando a
dinâmica ação do Distrito, sob o tema
“Transformar, Crescer, Servir“, organizado de forma exemplar pelos clubes de
Sintra, com muito companheirismo, belos momentos culturais/musicais e distintos oradores que abordaram de forma
brilhante temas atuais – o Prof. Doutor
Ricardo Fortes da Costa - “Transformar
Pessoas e Equipa: Um desafio inter-geracional” -, o Prof. Doutor Carlos
Farinha Rodrigues - “Novos Desafios
da Pobreza em Portugal“ - e a Dra. Isabel Jonet - “Como pode a Tecnologia
permitir Servir, preservando o Amor“.
O Comp.º IPGD1970 Sérgio Almeida
honrou-nos com a sua distinta presença,
como Representante do Presidente de
RI. Foi também muito gratificante receber os Companheiros do D1970, com
destaque para o seu Governador, o
Comp.º Fernando Nogueira e Emília.
Tive também o enorme gosto em participar com a Teresa na 39ª Conferência Rotária do D1970, em Chaves, sob o tema
“Água, Essência de Vida“, uma magnifica
jornada rotária de caloroso companheirismo, em que pudemos “Celebrar Rotary“.
Persiste a trágica guerra na Ucrânia. Os
Rotários no mundo e em Portugal continuam a dar uma forte resposta solidá-

JUNHO 2022

ria, na entrega de bens, apoio financeiro,
acolhimento e integração de refugiados.
São exemplo a cooperação dos D1960
e D1970 na PAR-Plataforma de Apoio
aos Refugiados, e com a ANAFRE-Associação Nacional de Freguesias. Muito
há ainda a fazer para ajudar a transformar positivamente as vidas dos já cerca de 35 mil refugiados ucranianos em
Portugal.
Aproxima-se o novo ano, com o lema
“Imagine o Rotary”. Um abraço de felicidades para os próximos Governadores
Comp.º Vítor Cordeiro-D1960 e Comp.º José Alberto Oliveira-D1970. Um
profundo obrigado aos 71 Presidentes
dos clubes do D1960 pelo excelente
trabalho realizado, aos Representantes,
do Rotaract - Inês Oliveira e do Interact - André Carvalho, aos seus clubes e
equipas, e à minha fantástica Equipa Distrital, incluindo os Governadores Assistentes que comigo trabalharam com
tanto entusiasmo, paixão e profundo sentido de missão. Obrigado Companheiras
e Companheiros! Foi um ano pleno de
desafios, com pandemia, eleições, seca,
inflação, guerra e suas consequências …
mas, juntos, em equipa, fomos mais fortes, soubemos marcar muitos golos no
campeonato de “Servir para Transformar Vidas“.

tem a palavra o Governador…

Fernando Luís
Nogueira
Distrito 1970

"Foi um ano trabalhoso? Foi! Mas também foi um ano de muitas amizades
que seguramente vão prevalecer!" – Fernando Luís Nogueira
DR

Caros Companheiros,
E eis-nos chegados ao fim do ano rotário!
Valeu a pena todo o esforço despendido? - poderão perguntar os Companheiros. Sim, valeu!
Quando há alguns anos fui convidado a
integrar o Rotary Club de Chaves nunca
me passou pelo espírito poder vir a servir o Movimento como Governador do
Distrito e essa acabou por vir a tornar-se uma das melhores experiências que
vivi até agora.
Nas Visitas Oficiais, a Emília e eu tivemos a oportunidade de conhecer gente fantástica que faz coisas fantásticas,
gente que todos os dias se entrega de
alma e coração a “Dar de Si antes de
Pensar em Si”, transformando muitas
vidas anónimas e dando-lhes, assim, um
sentido por vezes julgado perdido.
Foi um ano trabalhoso? Foi! Mas também foi um ano de muitas amizades que
seguramente vão prevalecer!
Apesar de ainda termos vivido um ano
rotário ensombrado pela pandemia e,
ultimamente, também pela guerra, o

nosso Distrito 1970 saiu reforçado.
Podemos não ter atingido o objetivo proposto pelo Presidente Shekhar
Mehta de “each one bring one”, mas
reencontrámo-nos presencialmente e
reforçámos o humanismo que enforma
o Movimento Rotário quando demos as
mãos criando projetos que transformaram vidas.
Tal como o nosso Presidente Shekhar
Mehta disse, um barco não é feito para
ficar no porto: deve sair para o oceano e
enfrentar todo o tipo de desafios.
Da mesma forma, nós, Rotários, devemos fazer o mesmo: não se esqueçam de
que, por mais alterosa que seja a onda
que encontrarmos pelo caminho, ela poderá sempre ser colocada ao nosso serviço, empurrando-nos e ajudando-nos a
deslizar e ir mais longe, qual surfista em
cima da sua prancha!
Quero, igualmente, deixar-vos uma palavra de profundo agradecimento por
todo o trabalho notável prestado durante este ano ao serviço dos outros em
completa parceria, independentemente
do cargo ocupado em Comissões, Clu-

bes Rotary, Rotary Kids, Interact e Rotaract.
Vocês são uma inspiração!
Também aproveito esta oportunidade
para agradecer, Companheiros, a vossa
presença e participação na 39ª Conferência do Distrito 1970. Subordinada a
um tema sobre o qual se torna cada vez
mais premente refletir, o sucesso deveu-se à excelência de um conjunto de
momentos em que, atores de um e do
outro lado, se entregaram à partilha de
emoções, trabalho e companheirismo.
Meus Caros Companheiros: nada teria
sido possível sem a vossa presença e
envolvimento. Mais uma vez, usando as
palavras do nosso Presidente, “Together we can! Together we will!”
Um forte e sentido Obrigado!
E concluo reiterando a minha gratidão
pela oportunidade e privilégio que tive
de, em conjunto convosco, Servir para
Transformar Vidas.
Um forte e sentido abraço.

P O RT U G A L ROTÁ R I O

JUNHO 2022

07

Homenagem Profissional a
PATRÍCIA MAMONA
Vice-Campeã Olímpica
Rita Margarida Simões | Presidente 2021-2022

Constantino - Presidente do Comité Olímpico de Portugal,
Dr. Pedro Roque - Diretor Desportivo do Comité Olímpico
de Portugal, Prof. José Uva - Treinador da Patrícia Mamona
e da Dra. Flávia Lourenço - Agência Polaris, representante
da atleta. Registou-se ainda a presença dos Representantes
Distritais de Rotaract e Interact, de muitos Companheiros de
Rotary, Rotaract e Interact, Visitantes e Convidados.
A enorme superação, persistência, determinação e espírito
vencedor, fazem da Patrícia Mamona um exemplo para todos
nós. E nós rotários temos que saber reconhecer pessoas que
nos provocam estes sentimentos, de querer ser mais e melhor, de querer testar os nossos limites e mostrar que é possível, com força de vontade, foco e objetivos.

Sendo o Rotary uma organização constituída por uma rede
de profissionais que promovem o reconhecimento do mérito de toda a ocupação útil e as normas da difusão de ética
profissional, os clubes têm a tradição de distinguir e reconhecer o trabalho de um profissional que se tenha destacado na
sociedade, por feitos excecionais de importante relevo e que
demonstrem uma capacidade inequívoca de superação dos
próprios limites.
Desde a primeira hora, o Rotary Clube de Lisboa, decidiu
que a atleta de alta competição Patrícia Mamona, uma
jovem mulher, vice-campeã olímpica e campeã europeia
de pista coberta de triplo salto, era a pessoa que queria
homenagear em 2021/2022, pelo seu mérito, por todos os
triunfos conseguidos até ao momento, em especial a medalha
de prata conquistada nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 1 de
agosto de 2021, onde fez uma prova incrível e onde foi batido
um novo recorde nacional.
A cerimónia realizou-se no dia 17 de maio, no Hotel Tivoli
Avenida da Liberdade, com a presença do Governador do
D1960, Companheiro Paulo Martins e mulher Teresa
Lameiras, dos convidados especiais Dr. José Manuel
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Foi por isso, um enorme orgulho e alegria, para o Rotary Clube de Lisboa, prestar Homenagem de Profissional do Ano, à
atleta Patrícia Mamona como reconhecimento pelo seu mérito, pelo seu trabalho, pela atleta de excelência que é e pelo
exemplo que nos dá e continua a dar através da sua brilhante,
ainda jovem, carreira desportiva.
PARABÉNS! OBRIGADA.

The Rotary Foundation
Mensagem do chair
John Germ
Ilustração de Viktor Miller Gausa

Não há tempo como o presente
“O tempo pode ser um aliado ou um inimigo”, escreveu certa
vez o autor Zig Ziglar. “O que ele se torna depende inteiramente de si, dos seus objetivos e da sua determinação em utilizar cada minuto disponível”.
Todos os meses de junho, à medida que terminamos mais um
ano em Rotary, interrogo-me se utilizámos bem os últimos
365 dias. Para responder, vejamos o que conseguimos.
Os casos remanescentes de pólio selvagem em países endémicos, como o Afeganistão e o Paquistão, apresentam, atualmente, o nível mais baixo de casos ativos. É claro que os desafios à erradicação global permanecem e o nosso trabalho
ainda não está terminado, mas estamos a fazer progressos
encorajadores, o que não seria possível sem o vosso apoio.
O Rotary precisa de angariar 50 milhões de dólares por ano
para a erradicação da poliomielite e, fazê-lo durante uma pandemia, não é tarefa simples. Mas os Rotary Clubes são inteligentes e adaptam-se rapidamente. Quando os eventos presenciais não eram possíveis, muitos clubes transferiram, com
sucesso, os seus esforços de angariação de fundos online.
Atingimos outra marca memorável durante o Terça-feira de
Doações em novembro, quando The Rotary Foundation recebeu um estímulo ao angariar 1,2 milhões de dólares. Chegámos a mais doadores atuais e potenciais do que nunca – quase 500 000 membros em 40 países. Alguns dos nossos clubes
mais empenhados estavam localizados nas Bahamas, Índia,
Singapura, Taiwan e Estados Unidos. Agradecemos a todos
aqueles que fizeram da Terça-feira de Doações um êxito.
Devido às restrições de viagem deste ano, os representantes

do Rotary não puderam visitar potenciais universidades anfitriãs como parte do nosso esforço contínuo para estabelecer
o nosso próximo Centro Rotary para a Paz no Médio Oriente ou no Norte de África. Mas nada impede a nossa busca da
paz; os planos para a Conferência Presidencial do Rotary em
Houston, de 3 a 4 de junho, que se centrará na paz, estão ainda em curso, e estou ansioso por lá estar.
Neste ano, o Rotary contribuiu novamente de forma significativa para o nosso compromisso para com a paz, sob a forma
de mais de 1 000 subsídios globais, distritais e de resposta a
catástrofes aprovados para satisfazer as necessidades de milhares de pessoas em todo o mundo. Pois até que as pessoas
famintas sejam alimentadas, as famílias tenham acesso a água
potável e as crianças em todo o mundo recebam instrução,
não teremos verdadeiramente paz no mundo.
Este ano, utilizámos bem o nosso tempo, mas o nosso trabalho
nunca está completo. Anotamos e saudamos sempre a entrada de novos membros do Rotary e do Rotaract que trazem as
suas mãos, mentes e donativos, para que os projetos da Rotary
Foundation criem uma mudança duradoura naqueles que mais
precisam.
À medida que nos aproximamos do dia 1 de julho, prestemos
atenção às palavras de Ziglar, lembrando que a forma como
passaremos os próximos 365 dias depende em grande parte
de nós e da nossa determinação em alcançar os nossos objetivos. Portanto, façamos o melhor que pudermos com o tempo
que nos foi dado, hoje. E comecemos de novo, todos os dias.
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Pessoas de Ação à Volta
do Mundo
por Brad Webber

Mil milhões de dólares

Valor anual da indústria da batata na
Ilha do Príncipe Eduardo

Canadá
Haiti
A Louverture Cleary School, uma escola secundária de 360
alunos perto de Port-au-Prince gerida pelo Projeto Haitiano, utiliza energia solar desde 2005, mas faltam-lhe baterias
capazes de fornecer energia fiável. Kent Gilges, membro do
Rotary Club de Canandaigua, Nova Iorque, constatou tal
necessidade quando fazia voluntariado na escola com a sua
família. “Eu estava a passar pelo dormitório”, recorda Gilges.
“Olhei pela janela e havia 40 crianças num quarto, e todas elas
estavam a tentar estudar à luz de uma só lâmpada”. Em finais
de 2020, o filho de Gilges e um amigo deste assumiram o esforço de fornecer energia fiável como um projeto de máxima
importância para a escola, apoiado pelo clube de Canandaigua
assim como por outros clubes do Distrito 7120 (Nova Iorque)
e pelo Rotary Club de São Petersburgo, Florida. As baterias,
cabos, inversores e outros equipamentos foram adquiridos
a uma empresa solar gerida por um licenciado da Louverture
Cleary School. “Eles podem estar sob a açãode uma forte tempesta e ainda assim satisfazer as suas necessidades energéticas durante três dias”, diz Gilges.

40%

Crianças haitianas que abandonam a
escola até ao nono ano
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Quando o Canadá
suspendeu as exportações para os Estados Unidos de batatas da Ilha do Príncipe
Eduardo devido a um
fungo encontrado em
dois campos, os Rotários do Ontário reuniram-se para ajudar
os agricultores a recuperar das suas perdas. Dezenas de clubes coordenaram a compra, transporte e
distribuição das culturas (ainda) comestíveis para os bancos
alimentares. O Rotary Club de Bracebridge iniciou o esforço, explorando as ligações com o governo local para obter
um subsídio regional de cerca de 9 000 dólares para cobrir a
aquisição e transporte de 4 000 sacos de batata de 10 libras
(aprox. 4,5 kg) de um dos produtores. A 19 de fevereiro, membros de cinco Rotary Clubes da área e de um clube Rotaract
reuniram-se num armazém para descarregar as batatas, separar os sacos e entregá-los a 14 bancos alimentares. A cerca
de 800 milhas de distância (aprox. 1 135 km), na sua quinta
familiar perto de Charlottetown, Ilha do Príncipe Eduardo,
Rick Sanderson maravilha-se com a atenção daqueles que
trabalharam com ele para salvar uma parte da sua colheita.
“Eu aprecio bastante o fato de o Rotary nos ajudar aqui em
tempos de necessidade”, diz Sanderson.

56%

Austrália

Espécies de abelhas na
Holanda que estão amea- A Carrinha Rural de Educação para a
Saúde dos Homens, iniciada em 2008
çadas ou extintas

Países Baixos

Gana
No rescaldo imediato de uma explosão
que destruiu uma aldeia no sudoeste do
Gana e matou pelo menos 13 pessoas,
clubes rotários de todo o país acorreram para prestar auxílio. O Rotary Club
de Tarkwa trouxe roupa, comida, sabão
e outros artigos apenas um dia após o
desastre de janeiro, que tinha sido desencadeado pela colisão de uma mota
com um camião que transportava explosivos mineiros. O envolvimento do clube
não foi um caso isolado, diz Abdel-Razak
Yakubu, um membro do clube. Mais tarde, diz Yakubu, eles souberam que quase 200 crianças tinham perdido as suas
casas, e com elas material escolar essencial, como uniformes, livros e papelaria.
Utilizando quase 4 500 dólares doados
por clubes do Gana, os rotários de Tarkwa conseguiram substituir os materiais,
que foram distribuídos no dia 24 de fevereiro por muitos dos alunos deslocados que residiam num acampamento de
emergência.

12 000

Estimativa anual de mortes relacionadas com minas a nível mundial

Celebrar os alimentos
nacionais é uma tradição entre os membros
do Rotary nos Países
Baixos. Os clubes produzem e vendem
produtos
como
cerveja, vinho e
café para obter dinheiro para ajudas
sociais, diz Pieter
Schut do Rotary
Club de Naarden-Bussum e um PGD do
Distrito 1570. Após uma excursão para
verem as colmeias geridas pelo membro do clube e apicultor a tempo parcial
Erik Berkelmans, e à associação local de
apicultores, os membros do clube tiveram uma “ideia melosa”: começaram a
processar e a comercializar frascos de
mel para angariação de fundos. Berkelmans, Schut, e dois outros membros
do clube empacotaram e venderam os
primeiros 60 frascos, cada um com 18
onças (0,5 l) de mel, por cerca de 8 dólares cada. Com as receitas, financiaram
um painel informativo perto do stand
dos apicultores na Reserva Natural de
Goois. “Um elevado retorno financeiro
não é o nosso principal objetivo”, diz
Schut, que espera envolver mais dos 34
membros do clube com preocupações
ecológicas no processamento da colheita de junho. “Manter abelhas gera
mais consciência sobre o ambiente natural onde se vive, o que pode ser facilmente transferido para outras partes
interessadas”, observa Berkelmans.

no Distrito 9670, foi relançada pelo
Rotary Club de Warners Bay em 2017.
Recentemente, a caravana de dois quartos com uma equipa de enfermagem,
regressou após um hiato pandémico.
Nove dos 10 doentes são homens, e os
rastreios de 10 minutos gratuitos e confidenciais da tensão arterial, glicemia e
colesterol, são literalmente um salva-vidas, observa Graeme Hooper, membro
do clube de Warners Bay e coordenador

10.000+

Homens rastreados pela
Carrinha Rural de Educação para a Saúde dos Homens

da equipa da carrinha. Durante sete semanas, em fevereiro e março, a caravana percorreu 23 cidades e assistiu 730
doentes. “Destes, 26% foram recomendados a irem ao médico, enquanto 2%
precisavam de o fazer urgentemente
(ao médico)”, diz Hooper. “Estes são indivíduos que correm um risco muito elevado de sofrer um AVC, ataque cardíaco, problemas graves com a diabetes, ou
morte súbita”. Os rotários de Warners
Bay programam a rota e coordenam os
voluntários no local, a publicidade local,
e as acomodações para os enfermeiros.
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Ação Rotária em Portugal
PALESTRAS

} O Rotary Clube da Praia da Rocha

} Sobre o tema “A saúde da criança

(1) promoveu uma palestra sobre o
tema: “O Microbioma: Um novo órgão do corpo humano?” em que foi
orador o Doutor Ivo Gomperts Boneca, investigador na área das biotecnologias.

refugiada”, o Rotary Club de Lisboa-Centro (2) promoveu uma palestra,
tendo como oradora a Comp.ª Lia
Mano, médica pediatra no Hospital
de D. Estefânia e sócia representativa do clube.

} O Dr. Fernando Regateiro, médico

} Em reunião de jantar também trans-

e professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de
Coimbra, diretor do Serviço de Genética Médica e antigo presidente
do Conselho de Administração do
Centro Hospitalar e Universitário
de Coimbra, proferiu uma palestra
no Rotary Club de São João da Madeira com o tema “Pós-pandemia e
novos paradigmas para a saúde”, perante uma vasta plateia.

mitida por meios digitais através do
Guia de Comércio de Santarém, o
Prof. Doutor Álvaro Beleza, Presidente da Sedes, deu uma palestra, no
Rotary Club de Santarém, subordinada ao tema: “A importância da
reflexão na actual sociedade civil”. A
reunião foi muito participada e suscitou muita interação com a plateia.

1

2

SOLIDARIEDADE

}	
O Rotary Club de Évora (3) promo-

}	
O Pallco – Performing Arts School

veu uma caminhada solidária para
apoio aos refugiados da guerra da
Ucrânia, contando com uma forte
adesão da comunidade. Esta caminhada percorreu a envolvência das
muralhas da cidade de Évora, mobilizando mais de 600 pessoas das
mais variadas faixas etárias, num
extraordinário momento de convívio
familiar e de partilha dos valores do
Rotary.
	Para além da caminhada, no mês de
abril, o Rotary Clube de Évora desenvolveu outras ações de angariação
de fundos, que permitiram apurar um
valor próximo dos 5 000€ destinado
ao apoio à Ucrânia.

& Conservatory, em parceria com
o Rotary E-Club do Distrito 1970,
desenvolveu a peça de bailado COPPELIA. O evento realizou-se no Europarque, em Santa Maria da Feira, e
teve como objetivo a recolha de fundos para ajuda à Ucrânia.

12
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} 
O Rotary Club de Castelo Branco

realizou, uma caminhada solidária
cultural no Percurso Turístico e Pedagógico da Quinta da Carapalha da
APPACDM de Castelo Branco. Depois da caminhada, foi realizada uma
visita ao Museu da Seda da mesma
Instituição. Simbolicamente, foi ainda libertada uma Pomba da Paz, com
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3

fitas com as cores da Ucrânia, exprimindo votos para que a Paz retorne
ao continente europeu.
} E
m parceria com uma grande super-

ficie comercial, os Rotary Clubes de
Mafra e de Lisboa-International (4)
uniram-se numa ação conjunta de
recolha de bens alimentares e de primeira necessidade com o objetivo de
serem depois encaminhados para a
Ucrânia.
} 
Equipas conjuntas dos Rotary Clu-

bes de Mafra e de Lisboa-International organizaram uma recolha de
bens essenciais, no Leclerc, em São
Domingos da Rana, em benefício das
associações da região de Mafra que
cuidam dos refugiados ucranianos.
Cerca de 1,5 toneladas de alimentos
e produtos de higiene terão sido recolhidas.
} O
 Rotary Club de Ovar (5), no âm-

bito da candidatura a um Subsídio
Distrital da The Rotary Foundation,
apoiou, em conjunto com a Câmara
Municipal de Ovar, o Projeto "Mãos
Solidárias" na aquisição de um fogão
industrial. Este é um projeto de cariz
solidário sem fins lucrativos, inserido
na Fábrica da Igreja Paroquial de São
Cristóvão de Ovar, cujo refeitório social apoia, todos os dias, cerca de 125
pessoas com carências alimentares.

4

5

} O
 Rotary Club de Parede-Carca-

velos (6) fez a apresentação do seu
recém-formado Núcleo de Voluntários para a Área Social no jantar de
aniversário do clube.
	E este novo Núcleo teve já a sua primeira ação de serviço através da qual
fez a entrega de produtos de higiene para serem disponibilizados aos
utentes da mercearia social do Centro Comunitário Paroquial de Carcavelos.

6

SAÚDE

f

} 
O Rotary Club de Sintra levou a efei-

to mais uma campanha de recolha de
sangue em parceria com a igreja de
S. Miguel, o Instituto de Sangue e a
ADASSintra, contando com dádivas
de 46 pessoas.
} 
O Rotary de Águas Santas-Pedrou-

ços (7), em parceria com a Junta de
Freguesia da Cidade da Maia, realizou uma campanha de sensibilização
para a diabetes, com várias campanhas e rastreios sob o tema “Prevenir, Diagnosticar, Tratar”. Esta ação
contou com a colaboração de vários
especialistas e parceiros, chegando à
população infantil e sénior.

o Rotary uma melhor Escola na Comunidade”, em parceria com o Laboratório de Investigação da Universidade do Minho e com a Unidade de
Cuidados na Comunidade (UCC)
Mãos Amigas, Equipa de Saúde Escolar. Foram rastreados 665 alunos do
1º ciclo do Ensino Básico dos Agrupamentos de Escolas de Celorico e
Mondim de Basto.

7

8

} O
 Rotary Club de Celorico de Bas-

to (8) realizou o 4º Rastreio Visual,
baseado no projeto “Construir com
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COMPANHEIRIMSO

} O
 Rotary Club de Caldas da Rai-

nha celebrou no mês de abril o seu
69º aniversário, assinalando a data
num jantar convívio entre rotários,
amigos e parceiros do clube.
} O
 Rotary Club de Coimbra-Saúde

admitiu no seu quadro social, como
sócio honorário, o PGD António Vaz,
formador e dinamizador da criação
do clube.
} N
a celebração do seu 35º aniversário,

o Rotary Club de Sever do Vouga
(9) inaugurou, numa das entradas
da vila, o seu novo marco rotário,
apresentando a roda dentada do
Rotary sobre uma mão aberta, que
significa a disponibilidade, a entrega
e o apoio dos rotários à comunidade.
} O
 Rotary Club de Mafra promoveu

no salão da sua sede o tradicional
encontro de Amizade e Liberdade,
assinalando a data comemorativa do
25 de Abril.
} N
o passado dia 28 de abril, foi rea-

cisco Gentil (IPO Lisboa) através da
doação de material especializado de
tecnologia avançada em laparoscopia, com o objetivo de reforçar os
meios do Instituto e contribuir para
a qualidade de vida e bem-estar das
pessoas com doença oncológica.
} 
O Rotary Club de Lisboa-Estrela

(11) assinou os protocolos de geminação com os clubes rotários espanhóis RC Velasquez-Prado (D 2201)
e RC Valência-Centro (D 2203) e
reativou a geminação com o RC Porto-Foz (D 1970) por ocasião da comemoração do seu 30º aniversário.
	Nesta celebração houve também
o habitual momento musical com
o Concerto das Quatro estações –
Concerto Primavera, intitulado “Esplendor do Barroco”, em que foram
interpretadas sonatas de Johann S.
Bach e Carl Bach pela professora
Flávia Castro (cravo) e pelos músicos
Manuel Castro (violino) e Madalena
Castro (flauta).

lizado um jantar comemorativo que
visou celebrar o 30.º Aniversário do
Rotary Club de Portalegre (10), que
se constituiu no dia 14/04/1992.
Presentes membros de vários clubes
e um representante do Presidente
da Câmara Municipal, que tiveram
ainda a oportunidade de assistir à
entrega do Prémio "Aluno Melhor
Companheiro", para o qual foram selecionados 2 alunos das escolas secundárias da cidade.

} 
O Rotary Club da Portela, é par-

} Para assinalar o lançamento do pro-

tary Club de Vila Nova de Gaia e
o Rotaract Club de Vila Nova de
Gaia (12) realizaram uma caminhada
no litoral marítimo na Praia da Aguda, que foi antecedida de visita às
extraordinárias instalações da Estação Litoral da Aguda (ELA), onde os
participantes foram acolhidos pelo
seu Diretor, o Doutor Mike Weber.
A jornada, que foi valorizada com
bom tempo e excelente temperatu-

jeto IPO, o Rotary Club de Lisboa-International recebeu o Presidente
e alguns companheiros do Rotary
Club de Lille Decano. Aquele projeto,
orçado em 77.186 dólares, é co-financiado pela The Rotary Foundation
(Projeto Global). O Rotary Club de
Lille e o Rotary Club de Lisboa-International vão apoiar o Instituto Português de Oncologia de Lisboa Fran-
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ceiro internacional em cerca de 20
projetos localizados em Espanha,
França, Brasil e PALOP e terminou
recentemente, com sucesso, mais
um projeto Anti-COVID no Distrito
Rotário 4780, no valor de 32 mil dólares. Estas parcerias, cujo objetivo é
fazer o bem pelo mundo, determinam
a liderança do clube em parcerias internacionais no Distrtito 1960.

10

11

12

} N
uma organização conjunta, o Ro-
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ra, visou não só o companheirismo,
mas também sensibilizar para os problemas ambientais, designadamente
os da orla marítima e da defesa das
dunas, e ainda angariação de fundos
a favor da Fundação Rotária de RI.

PROFISSIONAIS

}	
O Rotary Club de Parede-Carcave-

los (13) celebrou o seu 25º aniversário. Para assinalar a data, houve uma
reunião festiva com jantar, que contou com as presenças do Gov. Paulo
Martins e do Presidente da Câmara
Municipal de Cascais. A oportunidade foi aproveitada para homenagear
igualmente o mérito dos profissionais dos três últimos anos destacados pelo Clube.
} N
o dia Mundial de Saúde, 7 de abril,

o Rotary Club de Douro e Vouga
International promoveu uma cerimónia de homenagem aos profissionais de primeira linha no combate
à covid-19. No palco da Biblioteca
Municipal de Santa Maria da Feira,
e com a participação do presidente da autarquia, foram distinguidos
os profissionais de três instituições
que desempenharam um papel determinante no combate à pandemia:
a Câmara Municipal de Santa Maria
da Feira, o Centro Hospitalar entre
Douro e Vouga e o Agrupamento de
Centros de Saúde de entre Douro e
Vouga.
} O
 Rotary E-Club do Distrito 1970

(14) homenageou a enfermeira Céu
Ameixinha, ilustre coordenadora do
Centro de Vacinação de Braga, como
reconhecimento do seu mérito profissional e enaltecendo a prestação
dos enfermeiros envolvidos no processo de vacinação contra a SARS-Cov 2.

sidente do Agrupamento de Escolas
Tomás Cabreira.

13

} J
osé Joaquim Ribeiro, designer e di-

retor de produção da Cutipol, foi
homenageado pelo Rotary Club de
Caldas das Taipas (16) como o seu
Profissional do Ano. O homenageado participou em muitas exposições
a representar Portugal com Álvaro
Siza Vieira, Eduardo Souto Moura,
Daciano da Costa entre outros… em
Berlim, Madrid, Frankfurt, Milão,
Bruxelas, Nova Iorque, tendo recebido diversos prémios destacando-se
o de Design Industrial entregue pelo
então presidente da República, Dr.
Jorge Sampaio, entre outros.

14

} O
 Rotary Club de Arouca (17) ini-

ciou os festejos de celebração do seu
30º aniversário no passado dia 29 de
abril, com a inauguração da sua galeria de presidentes e uma tertúlia com
os fundadores do clube e o Governador responsável pela entrega da sua
Carta Constitucional, em 1992. O
dia serviu igualmente para a entrada
de dois novos elementos para o clube: o arquiteto Marco Silva e o médico Paulo Castro.
	A noite desse dia ficou marcada pela
realização de uma tertúlia sobre a
fundação do clube, na biblioteca D.
Domingos de Pinho Brandão, com a
presença de três sócios fundadores
(Alfredo Martins, António David Silva e Arlindo Oliveira), que deram a
conhecer os desafios dessa época.

15

} O
 Rotary Club de Faro (15) entre-

gou os Prémios "Carreira" e "Profissional do Ano", numa reunião em
que estiveram presentes rotários de
Olhão, Loulé, Almancil e Tavira, bem
como diversos convidados e o Vereador da Câmara Municipal de Faro,
Carlos Baía. O Prémio "Carreira" foi
entregue ao professor e jornalista
João Manjua Leal e o "Profissional
do Ano" à Dr.ª Ana Paula Matos, Pre-

16
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} O
 Rotary Club de Fafe (18) distin-

guiu dois Profissionais de Mérito do
concelho de Fafe: a Dr.ª Maria Gabriela Azevedo Pinho de Sousa, Diretora Técnica de Farmácia, e o Dr.
José Lino Barros Silva, Advogado e
Presidente do Conselho de Administração da CERCIFAF. O ato contou
com a presença de convidados, familiares e amigos dos homenageados e
elementos do Rotary Club de Fafe.

pessoa de Manuel Barbosa Vasconcelos, mais conhecido por "Nelinho
Soares".
	Manuel Barbosa Vasconcelos, em-

19

presário de ourivesaria e relojoaria,
é uma pessoa muito querida na comunidade vizelense pelo seu profissionalismo e educação esmerada.
18

} O
 Rotary Club de Vizela (19) reco-

nheceu o seu Profissional do Ano na

EDUCAÇÃO

} O
 Rotary Clube de Abrantes entre-

gou diplomas a bolseiros e reconheceu o apoio dos patrocinadores.
	“O meu percurso não teria sido o
mesmo sem este apoio.” Foi desta
forma que Ana Sofia agradeceu a Bolsa de Estudo que lhe tem sido atribuída pelo Rotary Club de Abrantes,
com o apoio da Câmara Municipal
de Abrantes e de 17 patrocinadores
individuais, e da Fundação Rotária
Portuguesa que, em conjunto, patrocinam as atuais 68 bolsas de estudo
do Clube.
} A
 exposição cujo tema é “Dese-

nhos e Pinturas” é o culminar de
um projeto conjunto do Rotary
Club de Sintra (20) e do Agrupamento de Escolas Monte da Lua.
Este projeto foi desenvolvido tendo como base de trabalho as Áreas
de Enfoque, nas quais o Movimento Rotário incide a sua atuação, e a
Educação para a Cidadania desenvolvida nas escolas, inserida nas várias disciplinas e atividades letivas.
A metodologia foi a da discussão de
temas muito próximos da realidade
dos jovens (o bullying, a preservação
ambiental, os cuidados de higiene

e saúde, saídas profissionais, entre
outros) e, também, a expressão da
opinião pelos alunos através de desenhos e pinturas, aproximando o
Rotary da comunidade.

20

Revista Portugal Rotário - Estatuto Editorial
1.º A Revista PORTUGAL ROTÁRIO tem por finalidade divulgar 4.º	A Revista PORTUGAL ROTÁRIO é o veículo por excelência
e aprofundar o Ideal Rotário e fomentar a prossecução do
de divulgação das actividades dos Rotary Clubes de Portugal
seu objectivo no mundo.
e órgão formador e informador dos Rotários Portugueses.
2.º A
 Revista PORTUGAL ROTÁRIO pretende ser, e visa ser, 5.º A Revista PORTUGAL ROTÁRIO não deve dar, nas suas páponto de encontro dos Rotários Portugueses, local privileginas, acolhimento a polémicas que se situem fora do espírito
giado da afirmação do seu zelo rotário.
de tolerância e do respeito mútuo.
3.º Sendo uma Revista Rotária prescrita e recomendada pelo 6.º A Revista PORTUGAL ROTÁRIO deve ser veículo de consRotary International, é fiel às orientações do Presidente do
trução da Paz e da Compreensão Mundial.
Movimento e do seu Conselho Director, e visa apoiar o Ro- 7.º A Revista PORTUGAL ROTÁRIO é o elo de ligação entre os
tary apoiando os Governadores de Distrito Rotário de PorRotários que se exprimem na Língua Portuguesa ou estejam
tugal.
historicamente ligados a Portugal.
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M.ª Mercedes Martorell Comas
Embaixadora Regional para a Zona 20-C da Iniciativa
do Presidente Shekhar Mehta de “Empoderamento de
Meninas”
Sendo embaixadora do Presidente para o projeto de Empoderamento de Meninas, como pode definir o programa?
A Iniciativa do Presidente Shekhar Mehta para o “Empoderamento das Meninas” é, na minha opinião, um dos programas
mais importantes que o Rotary iniciou. Está ainda numa fase
inicial, mas, pelo valor e impacto direto que tem para todos
os beneficiários acarreta um claro efeito multiplicador, uma
vez que todas estas raparigas e jovens serão, por sua vez, os
melhores expoentes do “Empoderamento das Raparigas” nas
gerações futuras e, especialmente, para suas próprias filhas e
demais descendentes, bem como para as meninas e jovens ao
seu redor.
Como recebeu inicialmente o Programa e que implicações,
desde logo, achou que poderia ter?
Quando esta nomeação me foi proposta senti-me muito entusiasmada porque, para além de me parecer uma iniciativa muito atual e transcendente, pensei que poderia contribuir, com
uma equipa de pessoas igualmente motivadas para influenciar
significativamente a sociedade, melhorar as possibilidades
de desenvolvimento de muitas meninas e mulheres jovens. A
aceitação da Rita Freitas do Distrito 1960, como Assistente
Regional para Portugal, para colaborar comigo no programa
foi, e é, um valor determinante para o sucesso do que estamos
a empreender.
Como foi criada a equipa de trabalho na região ibérica?
A Equipa de Trabalho para a Região Ibérica, ou seja, Zona
20C, foi criada com a Embaixadora Adjunta para Portugal,
Rita Freitas, que já referi, e tem uma Coordenadora para cada
um dos dois Distritos portugueses, Isabel Rosmarinho do Distrito 1960 e Emília de Lourdes Nogueira do Distrito 1970 e,
ainda, uma Coordenadora para cada um dos três Distritos

espanhóis: Ana Isabel Puerto do Distrito 2201, Rosa Martín
do Distrito 2202 e Olga Castellucci do Distrito 2203. Sem o
envolvimento pessoal e o magnífico trabalho realizado por todas elas e pelo resto da equipa que foi adicionado, não teria
sido possível promover com êxito esta Iniciativa Presidencial
na Zona 20C.
Como foi o programa apresentado aos clubes?
Cada uma das Coordenadoras, com a ajuda de seus respetivos
Governadores de Distrito, entrou em contato com os clubes
do Distrito, para que, caso o desejassem, designassem um responsável por esta Iniciativa Presidencial, a fim de coordenar
o desenvolvimento do programa com os clubes. Em alguns
Distritos tal foi feito através dos Assistentes do Governador.
Além disso, os Presidentes dos clubes de cada Distrito e os
representantes dos clubes nesta Iniciativa Presidencial foram
convidados a participar nas reuniões mensais interdistritais
em zoom, que ocorrem na Zona 20C.
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Qual foi a reação dos Clubes e dos Companheiros?
A reação dos clubes e dos rotários dos cinco distritos da Zona
20C foi, no geral, positiva. Embora seja verdade que, em alguns casos, manifestaram dúvidas sobre a necessidade do
“Empoderamento das Meninas” em Portugal e Espanha, países altamente desenvolvidos em termos de direitos sociais,
mas ao avaliar não só as circunstâncias imediatas mas a complexidade das situações e relações em que raparigas e mulheres se podem encontrar, e também a crescente incidência de
populações imigrantes nos nossos dois países, com culturas e
costumes diferentes, ficou claro para todos que estes problemas também afetam o nosso território e que foi, e é, importante trabalhar não apenas em projetos em países terceiros, mas
em muitos projetos dentro da nossa área e em benefício das
nossas respetivas comunidades.
Que exemplos concretos de projetos têm sido realizados?
Muitos. Um total de 40 projetos realizados por clubes de
Portugal e Espanha. Alguns desses projetos já estavam a ser
mesmo executados, outros foram lançados ou foram reorientados, como resultado da implementação desta Iniciativa
Presidencial. Estamos a falar de projetos alinhados às áreas
de interesse do Rotary: projetos de alimentação e de educação sexual, além de entrega de produtos de higiene em geral
e higiene menstrual; projetos que promovam o ensino básico,
médio e universitário, com bolsas e residências estudantis,
materiais e equipamentos escolares e tecnológicos; projetos
dedicados a evitar o bullying na escola e nas redes sociais,
transtornos alimentares e que queiram reforçar a autoestima
de meninas e adolescentes; projetos destinados a prevenir o
casamento infantil, a mutilação genital, o tráfico de meninas e
mulheres jovens, o abuso sexual e o abuso de género. E este é
apenas o começo desta iniciativa.
Os jovens (Rotaract e Interact) têm aderido?
Sim. Rotaractistas e interactistas estiveram envolvidos, desde
muito cedo, nesta iniciativa presidencial, a ponto de cada coor-
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denador ter incorporado elementos de Rotaract e de Interact
nas suas equipas para acompanhar o trabalho dos clubes. Especificamente, a nossa reunião distrital e digital de março foi
realizada no dia 9 desse mês, por ocasião da semana dedicada
ao Rotaract, e cada um dos Representantes rotaractistas e
interactistas dos diferentes Distritos de Espanha e Portugal
interveio, explicando os projetos dos clubes no seu Distrito
com a intervenção direta dos representantes dos clubes para
apresentar cada um dos seus projetos. Além disso, dada a proximidade de idade dos companheiros dos clubes de Rotaract
e de Interact Clubes, no que diz respeito às meninas e jovens
às quais a Iniciativa Presidencial é direcionada, bem como as
circunstâncias e problemas dessas meninas e jovens no seu
ambiente, eles têm maior capacidade de detetar tais situações
e de facilitar iniciativas para sua a solução.
Agora que estamos no último mês deste ano rotário em
que o Programa foi lançado, qual o Balanço do 1º ano do
programa?
O saldo deste ano da Iniciativa Presidencial na Zona 20C,
pode ser definido como muito positivo. Neste mês de junho
temos apresentado um total de 40 projetos de clubes de Rotary, Rotaract e de Interact, contando também com o apoio do
Presidente Internacional Shekhar Mehta, da nossa Diretora
Nicki Scott, bem como dos Governadores dos cinco Distritos.
E da mesma forma, graças ao grande trabalho realizado pela
Embaixadora Regional Assistente e pelas Coordenadores dos
cinco Distritos, conseguimos sensibilizar os rotários da Zona
20C para a necessidade de implementar a Iniciativa Presidencial do Empoderamento das Meninas, porque Não podemos
deixar nenhuma menina para trás.
Muito obrigado.

Notas de Reunião online
Presidente da RI Shekhar Mehta com a
Diretora de RI Nicki Scott, as embaixadores
do Programa de Empoderamento de Meninas
do RIBI e da Região Ibérica, Jannine Birtwistle
e Mercedes Martorell e suas Embaixadoras
Assistentes Shwetal Shah e Rita Freitas.

A seguinte mensagem do presidente do
RI P Shekhar foi gravada durante esta
reunião para ser divulgada na nossa região:
Presidente Shekhar: Em primeiro lugar,
deixem-me elogiar cada um de vós pelo
maravilhoso trabalho que estão a fazer na
capacitação das raparigas da vossa comunidade e não apenas na vossa região mas
em todo o mundo, onde quer que estejam
a desenvolver o programa e os projetos.
Com uma líder como a Nikki já sabia que
nada menos se esperava e depois temos
os seus líderes como a Jannine, a Mercedes, a Shwetal e a Rita, todos a trabalhar
para esse objetivo.
Obrigado pelo maravilhoso trabalho que
estão a fazer.
Ficarão felizes por saber que, em todo o
mundo onde quer que tenha ido, se há um
programa que resultou para cada rotário,
quase todos dirão que é o programa de
empoderamento de meninas.
Isto porque todos compreendem que as
raparigas, mesmo nos tempos de hoje,
são, infelizmente, desfavorecidas e discriminadas.
Sinto que as raparigas são metade da humanidade, por isso devem ter metade da
oportunidade. Não vai acontecer assim, o
Rotary não vai deixar com que aconteça
assim.
Não vamos conseguir fazê-lo de um dia
para o outro mas já começámos a falar
sobre isso, e é o mais importante.
Congratulo-me, também, com o fato de

realizarem reuniões distritais e muitas
pessoas terem assistido a esses seminários. É muito importante.
Também estou feliz por saber do envolvimento de não rotários, o que é extremamente importante. Este é um problema
que só será resolvido quando a comunidade se juntar a nós, quando se tornar um
movimento, quando todos falarem sobre
isso.
A primeira coisa mais importante é falarmos sobre isto. Quando falamos sobre
este assunto, as pessoas ficarão cientes
de que este problema existe.
Surpreender-se-ão, eu próprio me surpreendi quando apresentei o programa,
que mesmo os países mais avançados reconhecem que há um problema.
Temos de compreender quais os problemas e as necessidades das nossas comunidades.
Na verdade, as questões variam em cada
parte do mundo. As questões diferem,
não são as mesmas.
Digamos que lugares menos desenvolvidos podem ter problemas semelhantes,
mas também nos lugares avançados existem problemas ainda que diferentes, mas
eles existem.
Temos de perceber quais são os problemas e de tentar enfrentá-los.
Felicito-vos pelo trabalho que estão a fazer.
Só um pedido: é que, quando se faz o trabalho, é importante que se conheça o trabalho que se está a fazer.
Vou dar-vos o melhor exemplo quanto

à poliomielite. Sempre que um caso de
pólio acontece numa parte do mundo
nós sabemos e isso é muito importante.
Da mesma forma, por exemplo, sabemos
quantas doses de poliomielite podemos
ter dado, quantas crianças imunizámos.
Da mesma forma, por favor, é importante
que recolham dados para o nosso trabalho em Empowering Girls, o que será uma
coisa muito boa.
Não acho que este seja um programa que
só vá durar um ano ou dois.
Estou muito feliz por a próxima Presidente Jennifer o ir continuar. Se todos começarmos a recolher dados, estaremos
a ajudar os próximos companheiros a
continuarem este programa porque este
problema não vai ser resolvido dentro de
um ano ou dois. Mas eu digo-vos que definitivamente seremos capazes de fazer a
diferença.
Vamos todos continuar a trabalhar.
O meu obrigado a todos vós pelo trabalho que estão a fazer. E aos jovens, de Rotaract e Interact.
É preciso espalhar esta palavra mais cedo,
ou seja numa idade mais jovem, porque as
pessoas entendem melhor nas escolas e
nas faculdades. Quando as pessoas começam a entender que as mulheres precisam de ser respeitadas tanto como os
homens penso que se vai começar a fazer
a diferença.
Vamos todos servir para transformar vidas.
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Notas da diretora NICK SCOTT
“Não deixaremos nenhuma menina para trás”
Esta tem sido umas das importantes valências do projeto aumentando o impacto do Rotary e parcerias. Temos falado com
clubes de Rotary em todo o RIBI sobre projetos que podem
querer desenvolver, e um deles assenta na concessão de pequenos subsídios aos mais novos nas suas comunidades e os
capacitar para trabalhar em projetos de ação social. Também
reconhecemos a pobreza e a falta de compreensão e educação menstruais existentes na Grã-Bretanha e na Irlanda, em
países desenvolvidos, bem como, noutras partes do mundo, é
uma área a trabalhar, inclusive com a intervenção dos Grupos
de Ação Rotária e, para tanto, já envolvemos o presidente desse Grupo no RIBI para integrar o programa. Acrescento ainda
que a maioria dos projetos está focada em torno da violência
contra raparigas e mulheres mas estamos a ouvir os clubes
sobre outras necessidades das suas comunidades e o impacto
das ações.
Este foi o mote para fazermos um balanço em reunião online
com o Presidente de Rotary International Shekhar Mehta, a
diretora Nick Scott, as embaixadores do Programa Jannine
Birtwistle e Mercedes Martorell e os seus Embaixadores Regionais Assistentes Shwetal Shah e Rita Freitas.
Na reunião foi partilhada a experiência do RIBI (Rotary da
Grã-Bretanha e Irlanda). Ouvir foi um foco fundamental no
início, pois que, nesta região, têm ocorrido reuniões mensais
abertas a qualquer Rotário ou Rotaractista de todo o RIBI e se
tem escutado o que está a acontecer, detetando os desafios e
os problemas nas comunidades locais.
Uma dos pontos fundamentais é fazer com que a comunidade
entenda que estas questões não são só para mulheres rotárias
mas para todos os rotários e têm como finalidade empoderar
as meninas em todo o mundo. É certo que podem existir nas
nossas próprias comunidades necessidades diferentes das de
África ou da Índia, mas a verdade é que existem necessidades
importantes nas nossas próprias áreas de atuação mais direta
e próxima.
No RIBI foi realizado um Seminário aberto tanto a Rotários
como a não-rotários, com a presença de mais de 400 pessoas
inscritas onde 1/3 dos mesmos não eram rotários.
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Uma das maiores mensagens que estamos a receber é que os
clubes querem trabalhar com outras organizações. Por isso
estamos a usar o poder da rede Rotary para a obtenção de
parcerias e satisfazer as necessidades da comunidade.
Também a região da Península Ibérica tem apostado na realização de reuniões interdistritais, via zoom, com elevada participação, nas quais já foram abordados cerca de 30 projetos
em curso na comunidade, bem como, a procura de parcerias.
Por outro lado, não se pode esquecer a importância desta região pelas fortes ligações à América Latina e eventualidade de
elaboração de projetos conjuntos e sinergias.
De referir que o RIBI e a Península Ibéria (Espanha e Portugal
juntos) têm agora um plano de ação próprio. Não só o Plano
de Ação Internacional mas também o do “Empoderamento
de Meninas” aplicável às especificidades de cada região, plano que não poderá ser cumprido apenas num ano. Pelo que,
é importante que os clubes rotários continuem a trabalhar
neste programa e a publicar os projetos no Rotary Showcase.

Texto de Nicki Scott (RI Director 2021/2023) com a colaboração de Jannine Birtwistle (Rotary Club de Guernsey)

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

Grupos de Companheirismo,
sabe o que são?
Os Grupos de Companheirismo são grupos internacionais e independentes formados por rotários, pelos seus familiares
e também por pessoas que participam ou
participaram em programas do Rotary
ou da The Rotary Foundation que têm em
comum uma profissão ou um hobby/interesse recreativo.
Estes grupos dão aos seus integrantes a
oportunidade de se divertirem, fazerem
amizades e terem uma experiência de
Rotary ainda mais rica.
Os Grupos de Companheirismo começaram de forma não oficial em 1928, com
o encontro entre rotários que gostavam
do idioma esperanto. Em 1947, alguns
rotários com interesse em velejar começaram a utilizar a bandeira do Rotary e a
si se chamaram Grupo de Companheirismo de Iatismo, o qual é considerado o
mais antigo ainda em funcionamento.
O objetivo dos grupos mudou de forma significativa com o passar dos anos,
mas o seu propósito continua o mesmo:
unir rotários em círculos de amizade e
proporcionar oportunidades para que
aproveitem as suas atividades recreati-

vas preferidas, como hobbies, desportos,
profissões e tópicos relacionados com
a história e cultura do Rotary. Muitos
grupos também usam os seus interesses para ajudar o próximo / trabalhar na
comunidade. Por exemplo o Grupo de
Companheirismo de Canoagem organiza
limpezas de rios poluídos; os membros
do Grupo de Companheirismo de Utilizadores de Computadores dão formação
a rotários e a outras pessoas da comunidade; e os membros do Grupo de Companheirismo de Mergulho juntam-se a
Rotary Clubes locais para fazerem projetos humanitários sempre que viajam
para mergulhar.
Atualmente, há mais de 70 Grupos de
Companheirismo reconhecidos oficialmente pelo RI. Um ótimo exemplo de
um Grupo organizado em torno tanto de
uma atividade recreativa quanto de um
projeto comunitário é o Grupo de Companheirismo de Ciclismo. Através de atividades relacionadas com o ciclismo, o
grupo trabalha para promover a Paz e a
Compreensão Mundial.
O Grupo de Companheirismo da Cerveja

doa para o Grupo Rotários em Ação pela
Água e Saneamento 25% da receita obtida com a quota dos seus membros. Durante a Convenção de 2017 em Atlanta,
a doação foi de 2 500 dólares para aplicação em projetos hídricos e de saneamento.
O Grupo de Apreciadores de Vinho é
uma ótima opção para os interessados
em expandir os seus conhecimentos
quanto ao vinho e falar sobre o assunto.
O grupo tem um “blog” e os membros são
incentivados a acederem ao site www.rotarywine.net
Como fazer parte de um Grupo
de Companheirismo
Os grupos são abertos a rotários, aos
seus familiares, e ex e atuais participantes dos nossos programas. Contate o
grupo do seu interesse diretamente pelo
link indicado.
Saiba tudo em: https://www.rotary.org/
pt/our-programs/more-fellowships
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Organização e Melhoria
Contínua
Por Maria João Melo Gomes

“Se não consegue
descrever o que
está a fazer como
um processo, então não sabe o que
está a fazer”, William
Edwards
Deming,
engenheiro, profesCiclo de Deming
sor, autor e consultor de gestão, tornou famoso nos anos 1950 o ciclo de
Deming, criado na década de 1920 por
Walter Andrew Shewart. Este método
de quatro passos, também conhecido como ciclo PDCA (Plan, Do, Check,
Act), ajuda-nos a planear, realizar, verificar e manter qualquer processo para
garantir que estamos no bom caminho,
evitar surpresas e melhorar continuamente. Ao transpor esta realidade para
o Rotary estamos a promover a continuidade no planeamento e no serviço, a
incorporar as competências de melhoria
contínua naquilo que fazemos e a partilhar a forma de pensar, gerir e agir Lean.
A visão em Rotary do pensamento Lean
permitirá utilizar os recursos de modo
mais racional, entregar mais valor às comunidades e ao mundo, promover a sustentabilidade na ação, alterar comportamentos e atitudes, fazendo emergir uma
nova cultura organizacional para transformar comunidades.

mudar, traçar a direção, planear a viagem, utilizar as ferramentas necessárias,
fazer acontecer, criar novos hábitos.

passam a considerar o novo modelo de
atuação na sua rotina diária.

O primeiro passo é ver, aceitar, assumir
os problemas e reconhecer o seu potencial de melhoria para que se torne possível concretizar a mudança desejada.
É fundamental que sintamos a necessidade de mudar procurando melhorar a
nossa maneira de interagir e de desenvolver as atividades para aumentar a
satisfação dos nossos companheiros,
dos nossos parceiros e dos que beneficiam da nossa ação. A transformação
que pretendermos introduzir deve ser
planeada, estar em sintonia com a visão, a cultura, o grau de necessidade de
mudança e com o ritmo que queiramos
impor. Para se poder realizar a mudança
ao ritmo desejado, é necessário utilizar
ferramentas que tenham impacto no
desempenho do Rotary, com alcance,
flexibilidade e permitam uma aplicação
diária. Devemos também concentrar esforços na capacidade de executar adequadamente a estratégia e o Plano de
Ação definidos, bem como na capacidade de todos desenvolverem e melhorarem o novo modelo. Uma mudança só é
realmente bem sucedida quando todos

A equipa de Gestão e Melhoria Contínua do D 1960 operacionaliza as iniciativas da seguinte forma: em primeiro
lugar sensibilizamos para o pensamento
Lean e, se fizer sentido continuarmos o
trabalho, ajudamos a definir a estratégia. Gerar ideias de melhoria é trabalho
de todos e uma experiência aglutinadora de toda a organização que vai culminar com a formação da Equipa Lean e
com a definição da iniciativa de melhoria
contínua. Juntem-se a nós no processo
de transformação porque Lean é uma
filosofia baseada em ferramentas com
o objetivo de eliminar desperdício, para
que todas as atividades de um processo
adicionem valor na perspetiva dos clientes, quer sejam internos, quer sejam
externos. Utilizando estes conceitos
podemos realizar mais ações com menos recursos e assim contemplar mais
pessoas e organizações que precisam
de nós.

StoryLine da Caminhada*… em
Rotary
Ver o invisível, criar a necessidade de
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LEAN é…?

*Adaptado de “Walking to the Top” de Nuno
Fontes
O autor escreve segundo a antiga ortografia

76ª Conferência Rotária
do Distrito 1960
Por Álvaro Ribeiro
Presidente da Comissão Organizadora da Conferência

Sintra foi o cenário para a realização da 76ª Conferência do
Distrito 1960, de 6 a 8 de maio de 2022 no Hotel Vila Galé
Sintra, juntando rotários dos dois Distritos, numa jornada de
companheirismo e de ação. Este evento marcante do ano do
Gov. Paulo Martins, foi organizado pelo Rotary Club de Sintra
com o apoio do Rotaract e do NRDC de Sintra, e contou com a
entusiástica presença de mais de 240 companheiros e convidados de mais de 50 clubes, retomando a alegria dos momentos que caracterizam a socialização tão desejada por todos.
A Conferência contou com a presença do IPGD1970 Sérgio
Almeida, em representação do Presidente de RI, do Governador do D1970, Fernando Nogueira, do PGD1960 José Carlos Estorninho como Chairman da Conferência, e de muitas
individualidades rotárias e convidadas que, neste encontro,
partilharam experiências e aprofundaram os laços de amizade
em Rotary.

TRANSFORMAR,
CRESCER, 6, 7 e 8
SERVIR maio . 2022
GOVERNADOR

PAULO MARTINS

PRESIDENTE RI

SHEKHAR MEHTA
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A música esteve presente em muitos
momentos, destacando-se o Concerto
de Homenagem a Paul Harris, realizado
no dia 6 no Centro Cultural Olga Cadaval pela Orquestra Municipal de Sintra
D. Fernando II. Foi promovido pela Câmara Municipal de Sintra e juntou mais
de duas centenas de rotários e convidados com a comunidade sintrense.
Outros magníficos momentos musicais
foram a atuação do Coro Lisboa Cantat
no Jantar do Governador, o coro Rotary
Algarve Voices, os grupos da Universidade Sénior e NRDC de Porto de Mós e
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o de Cavaquinhos da Ericeira do Rotary
Club de Mafra, não esquecendo o momento de poesia pelo Comp.º Francisco
Queiroz.
Os oradores convidados tiveram intervenções de grande interesse, sendo de
realçar as participações do Prof. Doutor
Ricardo Fortes da Costa, com o tema
“Transformar Pessoas e Equipas: Um
Desafio Inter-Geracional”, a do Prof.
Doutor Carlos Farinha Rodrigues, com
o tema “Novos Desafios da Pobreza em
Portugal” e o da Dr°. Isabel Jonet, com
a intervenção “Como pode a tecnologia

JUNHO 2022

permitir servir, preservando o amor”. A
destacar ainda a excelente intervenção
de S. Exa. o Presidente da República,
Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, que interpretou cabalmente o lema
da Conferência “Transformar, Crescer,
Servir”.
Foram realizadas quatro sessões com
intervenções das Comissões Distritais:
do Rotaract e Interact, a das CIP, a do
Conselho de Legislação, a da Fundação
Rotária Portuguesa e a da Associação
Portugal Rotário, e feito um balanço
das ações da Governadoria e clubes. O

programa incluiu, também, o relatório e
contas de 2020/21 pelo IPGD Roberto
Carvalho, e foi apresentada a 77ª Conferência do Distrito, que irá realizar-se
no Estoril em 2023. Merecem realce a
apresentação do GE Paulo Taveira de
Sousa (2024/25) e a homenagem ao
D2232-Bielorrússia e Ucrânia.
Dois pontos altos foram ainda a realização do Jantar do Governador na Adega

Regional de Colares, lugar histórico de
Sintra, e a inauguração do Jardim da
Amizade "Paul Harris", no parque do
Hotel, com a plantação de 23 árvores
simbolizando os 23 grupos de clubes
do Distrito, com a inauguração do respetivo marco rotário evocativo. Muitos
companheiros juntaram a estas árvores
terra que trouxeram das suas regiões.
A 76ª Conferência Rotária do Distrito

1960 foi uma excelente jornada de trabalho e companheirismo, demonstrando a vitalidade de Rotary e a importância das relações humanas para a força
da ação Rotária, como tem sido muitas
vezes sublinhado pelas palavras do Gov.
Paulo Martins, e estou certo de que os
momentos vividos perdurarão nas nossas memórias.
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Relações
Interpaíses
Encontro Internacional “XACOBEO 2021”
Rotary Club de Santiago de Compostela retoma o Encontro Internacional “XACOBEO 2021”, a decorrer de 23 a 26 de junho de 2022, com o seguinte

PROGRAMA
Quinta-feira
23 de junho 	20 h. | Abertura Oficial no Hostal de los Reyes
Católicos

	12,00 h. | Receção na Xunta de Galicia y Ayuntamiento
14,30 h. | Almoço “enxebre”
	21,30 h. | Jantar de gala no Hotel Monumento
San Francisco

22 h. | Boas Vindas
Sexta-feira
24 de junho 	08,00 h. | Peregrinação desde o Monte do
Gozo até à Catedral (4 Km.)
	10,00 h. | Missa com oferenda rotária e bota-fumeiro

Sábado
25 de junho 	09,00 h. | Visita de grupos, durante todo o dia,
ao Pórtico da Glória e à Cidade da
Cultura
20,00 h. | Ato lúdico
22,00 h. | Jantar da Amizade

Domingo
26 de junho | Excursão a Muxía-Finisterra
11,00 h. | Saída para Muxía
	13,00 h. | Missa com oferenda rotária no Santuário da Virgem da Barca
	14,30 h. | Almoço no parador de
Muxía
	17,30 h. | Finisterra
	20,00 h. | Regresso pela costa da
Ría de Muros-Noya
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Novas
Gerações
XLI Conferência Distrital de Rotaract e XXXI Conferência Distrital
de Interact do Distrito 1960
Por Rafael Santiago

Foi no fim-de-semana de 23 a 25 de
abril que os interactistas e rotaractistas
vestiram os seus fatos de astronauta e
embarcaram naquela que foi a viagem
mais empolgante das suas vidas. Os astronautas do Distrito 1960 prepararam
a estação espacial de Évora para receber cerca de 70 novos recrutas de modo
a dotá-los de competências essenciais
para o seu desenvolvimento pessoal.
Para garantir que a estação espacial de
Évora estava preparada para receber os
jovens, contou-se com o apoio do Gov.
Paulo Martins, do Rotary Club de Évora na pessoa do Comp.º José Casanova,
do Presidente da Comissão Distrital
da Juventude, Jorge Lucas Coelho, da
PGD Mara Duarte, do Gov.-Indicado

Paulo Taveira de Sousa, e do PGD Abílio
Lopes. A esta missão espacial deu-se o
nome de “XLI Conferência Distrital de
Rotaract e XXXI Conferência Distrital
de Interact do Distrito 1960”.
Pouco depois da aterragem em Évora,
foram constituídas equipas com os nomes das constelações mais famosas do
cosmos, e entre elas foram divididos os
jovens recrutas. Estas equipas serviram
o propósito de promover uma dinâmica
competitiva e divertida à missão espacial da qual os aspirantes a astronautas
faziam parte.
O primeiro passo foi dado em direção à
Pousada da Juventude “Hi Évora”, uma
das centrais que se disponibilizou para
acolher os aspirantes a astronautas. Foi

aqui que se proporcionou a atividade
de comunicação realizada em parceria
com o Toastmasters Club de Lisboa. Esta
atividade serviu para potenciar as capacidades de comunicação dos participantes relativamente a discursos de improviso. Foi igualmente lançado o desafio,
pelos astronautas da representadoria
aos recrutas, de trazer um pitch de projeto inovador e com impacto social, em
equipas, a apresentar no último dia da
missão.
Estando os jovens astronautas nutridos
de alimento e conhecimento, aguardava-os o momento desportivo do dia,
para gastar calorias e gerar amizades.
Divididos pelos grupos formadas no início do evento, as equipas competiram
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e Rotaract, André Carvalho e Inês Grego de Oliveira, juntamente com o Gov.
Paulo Martins, plantaram a "árvore da
amizade" no Complexo Desportivo de
Évora, onde permanecerá durante séculos como marco do sucesso da missão
em Évora.

entre si em várias partidas de “jogo do
mata”, porque não há nada como uma
competição amigável para quebrar o
gelo… ou uma perna. Com a cortesia do
Juventude Sport Club, os recrutas tiveram direito a uma tarde que transpirou
diversão e companheirismo.
O dia deu-se por terminado com um
jantar no restaurante “Cafetaria Daniel”.
Claro está que o dia só terminou para
os menos resistentes, dado que a noite
estava ainda a começar. Os jovens astronautas foram-se ao bar de Karaoke
“Moí-te” onde acabaram por dominar a
noite, mostrando o espírito de união tão
típico de Rotary e que inspiraram com as
suas belas vozes, ou não.
A noite pode ter acabado tarde, mas
o dia começou cedo e deu lugar à tão
aguardada Sessão de Trabalhos. Foi
no auditório da Universidade de Évora
que os aspirantes a astronautas foram
expostos às mais recentes e relevantes
informações acerca ao Distrito 1960.
Houve também oportunidade de trazer
à luz do dia um tópico de extrema importância, o processo de transição entre Interact e Rotaract, que é visto por muitos
como um dos momentos mais aguardados e assustadores na vida rotária. Estando a missão espacial em Évora bem
representada de jovens interactistas, a
sessão de trabalhos promoveu um es-
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paço de debate onde puderam estar em
contato com outros ex-interactistas, o
que certamente trouxe algum alívio e
respostas aos jovens recrutas de modo
a substituir o receio pelo entusiasmo.
Depois do almoço, seguiu-se um dos
momentos mais interessantes, divertidos e memoráveis de toda a missão. Tendo como palco inicial o Teatro Garcia de
Resende, os jovens astronautas tiveram
o privilégio de fazer uma visita guiada ao
teatro, que é um tesouro nacional. Embora não tenha sido possível visitar todo
o teatro, a guia espacial que acompanhou os astronautas deixou-os plenos
de curiosidade por aquele espaço de
extrema magnitude e beleza. Como atividade extra, os recrutas foram incentivados a um concurso de fotografia cujo
objeto de avaliação era o património
cultural de Évora. Este foi, na opinião de
muitos, o momento mais dinâmico, uma
missão de reconhecimento.
E chegou a altura de um dos momentos de maior simbolismo para qualquer
rotário, quer no espaço, quer na Terra.
Este momento contou com a companhia
do Presidente e do Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Évora, Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá e Alexandre
Manuel Rosa Varela, respetivamente.
Em nome de todos os presentes, os astronautas Representantes de Interact

JUNHO 2022

Ao fim do dia, despimos os fatos espaciais para dar lugar a vestidos e gravatas, visto que a melhor forma de celebrar um dia e missão bem sucedidos
é um jantar de gala intergaláctico. Os
astronautas da representadoria transformaram o Terraza Drink & Co numa
autêntica nave espacial, máquinas de
fumo, estrelas e lasers incluídos. Para
surpresa de todos, houve inclusive um
momento dedicado a homenagem às
astronautas Mariana Afonso e Inês Grego de Oliveira com o reconhecimento
de Companheiras "Paul Harris", pelos
Comp.os Isabel Lopes e PGD Abílio Lopes. Esta é uma das maiores honras para
um rotário, e esta foi, certamente, uma
noite que todos recordarão, em especial
as duas rotaractistas homenageadas.
Foi uma noite de impacto cósmico.
O último dia desta missão começou pelo
tão antecipado pitch de projeto. Todas
as equipas prepararam projetos muito
interessantes, mas o foco principal deles
foi a forma como os anunciaram, comunicaram e interagiram com o público. E
para isto voltámos a contar com a presença e intervenção dos Toastmasters de
Lisboa que tiveram a preocupação de
criticar construtivamente os oradores,
de modo a que estejam conscientes dos
pontos positivos e dos que há a melhorar.
Esta viagem pode ter sido de apenas
três dias, mas os efeitos que causou nos
participantes persistirão por décadas. É
com grande estima que serão recordados estes momentos porque, embora
tenha sido um pequeno passo para os
rotários, foi um grande passo para o Rotary.

Descontos

na adesão
de familiares

Porque tudo
gira à volta
da sua Saúde

Oferta da 2ª mensalidade
na 1ª anuidade
Promoção para novos contratos válida até 30/09/2022

Poupe até 10% em todos os produtos
ao subscrever mais do que uma
solução Real Vida Seguros

www.realvidaseguros.pt

Contacte o seu Agente
Real Vida Seguros
ou
Ligue-nos
808 20 14 20

Não dispensa a leitura da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida, encontrando-se as mesmas disponíveis para consulta em
P Oesclarecimentos
R T U G A L R O T Ásolicitados
RIO
N H O 2ao
0 2Real
2 Seguro de
www.realvidaseguros.pt. A Real Vida Seguros, S.A. encontra-se ainda disponível para prestar todos os
emJ U
relação
Saúde. Este seguro é comercializado por: Real Vida Seguros, S.A., com sede na Avenida de França, 316 - 5.º, Edifício Capitólio, 4050-276 Porto.
Informações e detalhes do registo disponíveis em www.asf.com.pt.
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Convenção de 2022
Conecte-se

Para os participantes presenciais, a aplicação Rotary Events é
essencial para a navegação na Convenção. Com ela, pode planear a sua agenda diária, conhecer os oradores em destaque e
descarregar os folhetos das sessões. Pode também conectar-se
com outros membros do Rotary, partilhar fotos, avaliar sessões,
e enviar feedback aos organizadores da Convenção. Encontre-o
na sua app store, procurando por “Rotary Events”.

Quer esteja
no local ou a
acompanhar
através de casa, outra forma de o fazer é através das redes sociais. Siga as contas do Rotary no Twitter (@rotary) e Instagram
(@rotaryinternational) para atualizações frequentes da Convenção, e encontre mais informações na página do Rotary no
Facebook (@rotary). Utilize a hashtag #Rotary22 para partilhar
os seus próprios posts nos meios de comunicação social sobre
a Convenção e para ver o que os seus colegas rotários estão a
dizer.

Caso não vá a Houston, pode ainda experimentar a Convenção
a partir de casa. A sessão plenária de cada dia e as sessões selecionadas de breakout podem ser acompanhadas através de livestream. Para aceder, inscreva-se através do site da Convenção:
convention.rotary.org.

Enquanto está envolvido no espírito da Convenção, não é demasiado cedo para começar a pensar no evento do próximo ano.
Entre 4 e 8 de junho, visite o site da Convenção para se inscrever na Convenção de 2023 em Melbourne, Austrália, a uma redução especial de 425 dólares – o maior desconto até hoje.

PUB

Quer planeie ou não estar em Houston este mês, vai querer saber o que irá acontecer na Convenção Internacional do Rotary
2022. Felizmente, há várias formas de se manter informado sobre o evento do princípio ao fim.
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"O que nos faz Rotários?"
Álvaro Gomes
PGD D. 1970 | 2006-07 | membro do RC de Ovar

Rotary subsistirá enquanto o homem for homem, enquanto
avançarmos para um mundo onde existam iguais oportunidades para todos. Por outras palavras, o Rotary tem assegurada
a sua permanência do ponto de vista das causas que lhe deram origem por estas serem universais e permanentes.
Que o Rotary cumpra ou não os seus objetivos, que os seus
ideais de serviço sejam postos ou não em prática, que o nosso
espaço centenário não seja ocupado por outros, é outra coisa
que, isso sim, depende de nós.
Dar, ajudar, não nos faz rotários. Muita gente ajuda os outros, com maior ou menor eficiência, com maior ou menor
cobertura, com mais ou menos recursos, e isso não os faz rotários. Ser “boa gente”, segundo o léxico atual, tão-pouco. O
mundo está cheio de boas pessoas que não são rotários.
Exercer liderança profissional ou cívica, faz-nos rotários? Tão-pouco. Há muitos líderes que não se qualificariam para ser
sócios de um clube.
Mas, o que significa então ser rotário? Desde o momento em
que aceitamos a nominação de nossos companheiros para
pertencer a um Clube Rotário, assumimos uma série de
compromissos morais e económicos como membros da
Organização. Do cumprimento dessas obrigações depende a nossa vigência como rotários e a sobrevivência da entidade.
Se cumprimos, seremos rotários e o Rotary cumprirá com as
expetativas da comunidade onde se desenvolve. Se não cumprimos, perderemos a condição de rotários e o clube deteriorará a sua imagem e desaparecerá, ou sobreviverá redesenhado sob qualquer outra forma.
Rotary não é uma entidade de beneficência, mesmo que bene-

ficie a comunidade e os seus sócios e suas famílias. Não é uma
entidade religiosa, embora promova os valores e convide a
uma vida de acordo com princípios morais. Não é uma entidade corporativa, apesar de no seu seio estarem representadas
as atividades da comunidade. Não é uma entidade política,
mesmo que nesta exerçam funções os mais representativos
líderes da sociedade. Então, o que é o Rotary?
Rotary é um pouco de cada coisa e a sua ênfase dependerá
dos seus membros, mas, acima de tudo, é um cenário para o
desenvolvimento do companheirismo e da amizade como
oportunidade de servir.
É por isso que ser rotário tem um significado distinto para
cada um dos seus membros. Daí a sua riqueza. Daí a sua força. Não é vão repetir que a grande riqueza do Rotary está
na sua diversidade, na fortaleza de cada um dos seus membros que compõem os seus Clubes.
Há bons e maus rotários? Simplesmente não. Ser Rotário
não admite adjetivos. Ou se é ou não se é rotário. A diferença
está em que há rotários que têm tornado ou estão tornando
realidade os seus sonhos de serviço e outros que, todavia, não
encontram o seu destino no clube.
Que inspire esta meditação a oportunidade para oferecer a
cada um a ocasião de contribuir com o que deve ser, de maneira a que produza o que lhe foi atribuído de acordo com as
suas possibilidades e expetativas. Para que cada um sinta
que “Mais se Beneficia quem Melhor Serve”.
Espero que meditem sobre este tema a nível pessoal, como
base central de uma reflexão que nos conduza a sermos melhores rotários, dispostos a assumir o papel para o qual fomos
chamados quando decidimos aceitar ser rotários.
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Donativos em Rotary
Fernando Martins
PGD D1960 |2013-14 | membro do RC de Palmela

Estas breves palavras, pretendem informar os Rotary Clubes
sobre as diferenças fiscais dos donativos que possam ser concedidos às várias organizações rotárias, como por exemplo :
Associação Portugal Rotário
Fundação Rotária Portuguesa
The Rotary Foundation

2) D
 oação a favor de The Rotary Foundation, seja para que
programa for. Não é aceite como custo fiscal pois é um
contribuinte com número fiscal estrangeiro, mesmo que
se obtenha recibo.
3) Doação a favor da Fundação Rotária Portuguesa (FRP).
A FRP tem o estatuto de utilidade pública. Neste caso, é
aceite como custo fiscal e ainda poderá ser majorado, conforme o disposto no art. 62º do EBF-Estatuto dos Benefícios Fiscais. Mas existem algumas peculiaridades:

Toda esta informação é feita na minha qualidade de Rotário,
PGD e membro da Comissão de Finanças do D1960.

A - se o doador for um Rotary Clube que não esteja registado na AT- Administração Fiscal, ao donativo não
pode ser aplicado qualquer benefício fiscal.

1 ) Doação de donativo à Associação Portugal Rotário. Não
é aceite como custo fiscal pois, sendo um contribuinte com
número fiscal português, NÃO tem o estatuto de utilidade
pública.

B - mesmo que o doador seja um Rotary Clube, e esteja
registado na AT-Administração Fiscal, não pode beneficiar da aceitação de custos, pois está isento de
impostos (art. 10º do CIRC-Código do IRC).
C – se o doador for uma pessoa coletiva, que doa
ao Rotary Clube mas cujo valor foi enviado
para a FRP–Fundação Rotária Portuguesa
para beneficiar da majoração, devidamente
explicado, a FRP poderá proceder do seguinte modo :
I) emite um recibo em nome do doad or e seu número de contribuinte, caso em que este poderá
usufruir do que consta no art. 62º do EBF.
II) efetua uma doação a favor do Rotary Clube
igual ao valor recebido.
4) o doador (empresa), ao receber o recibo da
FRP–Fundação Rotária Portuguesa, pode
contabilizá-lo e considerá-lo como custo fiscal,
além de poder beneficiar de majoração.

32

P O RT U G A L ROTÁ R I O

JUNHO 2022

O

M E U

C L U B E

Rotary Club de Chaves
Por Francisco Peixeiro

O Rotary Club de Chaves integra-se na
área geográfica do Alto Tâmega, território marcado pela excelência das suas
águas termais A existência em Chaves
de nascentes de água termal, que brotam do subsolo a 76 graus centígrados,
foi seguramente uma das razões para
que os Romanos estabelecessem aqui
um importante ponto de paragem na
via XVII entre Bracara Augusta e Astorga.
Apadrinhado pelo Rotary Club de Matosinhos, o Rotary Club de Chaves recebeu a sua carta constitucional a 18
de janeiro de 1994, tendo por isso celebrado recentemente 28 anos.
Atualmente compõem o seu quadro social vinte e três companheiros, um dos quais o atual Governador do D1970.
O Clube apadrinha, ainda, o Interact e o Rotaract Clubes.
Das muitas ações que o clube tem promovido ao longo da sua
existência, destacam-se:
- Em maio de 1998, a organização da 15ª conferência distrital, que resultou numa das mais participadas, contando
com cerca de 1 150 rotários;

- Em 2010, em protocolo com a autarquia, foi instalada a
nova sede do clube numa antiga escola primária que foi
adaptada às necessidades do clube e da Universidade Sénior; neste ano promoveu, também, a organização do VII
Encontro Distrital das Universidades Séniores de Rotary,
tendo contado com 950 representantes de 25 das 27 Universidades existentes na altura;

- Criação, em 1999, da Universidade Sénior, sendo o embrião deste magnífico projeto que são as Universidades
Séniores de Rotary;

- Em 2021 efetuou a geminação com o Rotary Club de Faro,
numa estratégia de união pela mítica Estrada N2;

- Organização do Encontro Distrital do Interact e Rotaract,
apoiando os clubes juniores, em 2000;

- No presente ano rotário deu ao Distrito 1970 o seu Governador, o Comp.º Fernando Luís Nogueira;

- No ano rotário de 2005-06, formou e apadrinhou o Rotary
Club de Valpaços, e editou o “Dicionário de Transmontanismos”, uma compilação ímpar resultado da recolha e
investigação levada a cabo no seio da sua Universidade
Sénior;

- No seu plano de ação, o clube conta atualmente com diversos projetos de continuidade, promovendo a literacia
rotária e comunitária através de palestras, e tem inúmeras
iniciativas associadas à educação/alfabetização, na promoção da paz e na proteção do ambiente.
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Ciência
e
Cultura
Museu Nacional de Arte Antiga exibe
‘São João Baptista no Deserto’
de Giovanni Baglione

Terceira obra do programa ‘O Belo, a Sedução e a Partilha’ do
MNAA e Fundação Gaudium Magnum, estará em exibição durante os próximos dois meses.
O Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) e a Fundação Gaudium Magnum, Maria e João Cortez de Lobão (FGM) exibem,
a partir de 21 de abril e até 3 de julho de 2022, uma nova obra
no âmbito do projeto museográfico conjunto “O Belo, a Sedução e a Partilha”.
A nova obra, que pertence à Coleção Gaudium
Magnum, é um óleo sobre tela de Giovanni Baglione (Roma, 1566-1643) que tem como título São
João Baptista no Deserto" (194 × 151 cm), uma
obra assinada e datada de 1610. Tal como ocorreu com as anteriores peças, esta obra estará em
exibição na ala de pintores estrangeiros, num espaço dedicado ao programa, situado na Sala 49 do
Museu.

Obra em Exposição: Giovanni Baglione (Roma, 1566-1643), São
João Baptista no Deserto c. 1610 | óleo sobre tela, 194 × 151
cms | Fundação Gaudium Magnum – Coleção Maria e João Cortez de Lobão | ©Jorge Simão
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A diversidade
fortalece os
nossos clubes

Os novos associados pertencentes a diferentes grupos
das nossas comunidades trazem novas perspetivas e
ideias aos clubes e expandem a presença de Rotary.
Convide potenciais sócios de todas as origens para
conhecerem o Rotary.

INDIQUE UM NOVO MEMBRO
my.rotary.org/member-center
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