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use estas ferramentas para atualizar o seu website, páginas nas redes 
sociais e materiais promocionais. Aceda a rotary.org/brandcenter.

No Brand Center, pode  
aceder a materiais e recursos  
promocionais para partilhar  as 
histórias de impacto do seu 
clube e mostrar à comunidade 
que somos pessoas em ação.  
Lá encontra:

 Orientação para usar 
as cores e elementos 
de design do Rotary 

Modelos para criar 
logotipos e materiais 
personalizados  para 
o seu clube

Anúncios, fotos e 
vídeos que mostram 
o Rotary em ação

O novo Brand 
Center ficou 
muito mais 
fácil de usar!

Divulgue o seu clube. 
Inspire a sua comunidade.
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Mensagem da Presidente 
de Rotary International
Jennifer E. Jones
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Em agosto, tive o orgulho de visitar o Paquistão e destacar 
o principal objetivo do Rotary: erradicar a poliomielite. Foi 
também uma tremenda oportunidade para realçar as mu-
lheres profissionais de saúde que desempenham um papel 
crucial na proteção das crianças contra esta doença evitá-
vel através de vacinas.

Este mês, ao celebrarmos o Dia Mundial da Pólio, estamos a 
destacar o nosso esforço de mais de 30 anos para liderar a 
primeira campanha global de erradicação da poliomielite e 
o nosso sucesso na formação de parcerias capazes de com-
pletar este enorme objetivo. Todos sabemos que esta é uma 
das iniciativas de saúde global mais ambiciosas da história 
e que reduzimos os casos de poliomielite em mais de 99,9 
por cento em todo o mundo.

O Paquistão continua a ser um dos dois únicos países do 
mundo com poliovírus selvagem em circulação. (O outro é 
o país vizinho do Afeganistão.) Pude testemunhar e partici-
par em campanhas de vacinação no Paquistão e pouco de-
pois da minha partida, realizou-se uma monumental campa-
nha de vacinação a nível nacional, centrada em 43 milhões 
de crianças com menos de 5 anos de idade. Vi o incrível tra-
balho dos membros do Rotary no terreno. Mais de 60 por 
cento dos agentes de vacinação no Paquistão são mulheres, 
e estão a fazer um trabalho notável, construindo confiança 
e convencendo as mães a vacinarem os seus filhos.

Ao ver tudo isto em primeira mão, sei que existe a vonta-
de em todo o mundo rotário de acabar com a poliomielite 
e estou confiante de que dispomos da estratégia. Os meios 
de comunicação social paquistaneses também têm apoiado 
muito os nossos esforços, e isto está a fazer a diferença. 
Este mês, um novo momento de compromisso global na 
Cimeira Mundial da Saúde em Berlim promete reunir mais 
recursos para financiar estes esforços urgentes de erradi-
cação. Agora cabe-nos a nós fazer a nossa parte e angariar 
50 milhões de dólares este ano para vencer o desafio do “2 
por 1” da Fundação Bill & Melinda Gates.

Há grandes motivos para otimismo na luta contra a polio-
mielite - mas também alguns novos e espantosos factos que 
aumentam ainda mais a fasquia. Nos últimos meses, novos 
surtos de poliomielite ocorreram em Israel, no Reino Unido 
e, mais recentemente, na área da cidade de Nova Iorque, 
nos Estados Unidos. Estas histórias são assustadoras, mas 
em todos os casos a resposta é clara - as vacinas funcionam 
e se a poliomielite está a espalhar-se, temos de nos certifi-
car de que as pessoas de maior risco mantiveram as suas 
vacinas atualizadas.

Mais importante ainda, precisamos de erradicar este vírus 
agora. Se a poliomielite existe num qualquer lugar, pode 
propagar-se por todo o lado. O que vi no Paquistão conven-
ceu-me de que podemos e devemos terminar o trabalho, 
mas isso só acontecerá se continuarmos comprometidos 
com uma estratégia que funcione e a apoiar com todos os 
recursos necessários. 

Através do nosso empenho, generosidade e pura determi-

nação, vamos #EndPolio.  

Dar destaque à poliomielite
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IMAGINE
A TRANSFORMAÇÃO
Renove suas conexões, perspetivas e imaginação em Melbourne, Austrália, 
e use essa energia para fortalecer comunidades locais e internacionais. 
Imagine o que vem por aí e transforme-se.

CONVENÇÃO DO ROTARY INTERNATIONAL DE 2023
MELBOURNE, AUSTRÁLIA
27-31 DE MAIO DE 2023

Inscreva-se hoje mesmo em 
convention.rotary.org
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Editorial
Miguel Rijo

Desafios do futuro

Rotários: 1 192 376

Rotárias: 278 220

Rotary clubes: 36 995

Países e Regiões com Rotary: 218

Distritos Rotários: 530

Interactistas: 427 823

Interact Clubes: 18 601

Países e Regiões com ITC: 160

Rotaractistas:  204 103

Rotaract clubes:  11 449

Países e Regiões com RTC: 178

NRDC: 12 480

Voluntários nos NRDC: 215 260

Países e Regiões com NRDC: 130

NÚMEROS ROTÁRIOS 

Caros Companheiros,

No mês que Rotary dedica ao Desenvolvimento Económico e Social, não será pos-

sível fazer uma reflexão crítica sobre este conceito sem que se lhe associe outras 

temáticas como a do investimento na Educação, na Saúde, no Clima e na Economia. 

Sem investimento não há desenvolvimento e sem visão estratégica de sustentabili-

dade global não há investimento.

Vivemos tempos difíceis. Depois de uma crise mundial ao nível do desenvolvimento 

global, provocada pela pandemia e que pôs em causa os modelos económicos e so-

ciais tidos como seguros, e no momento em que o mundo saía da recessão em que 

mergulhou, deparamo-nos com uma guerra, que não sendo nossa é de todos, pois 

os seus efeitos, como sabemos, vão muito para além das partes envolvidas e dos 

danos diretos causados.

Os desafios que todos temos pela frente, sobretudo na Europa, são enormes e se-

guramente irão passar alguns anos até que se recupere a estabilidade anterior a 

todos estes eventos. Até lá, todos sofreremos de uma forma ou de outra os impac-

tos decorrentes de uma conjuntura global de crise económica e social, que se veio 

juntar a outras, como a de valores.

Para nós, rotários, o desafio é a dobrar, uma vez que, não podendo deixar de atender 

às necessidades de quem nós precisa e confia, temos de manter os nossos projetos 

na comunidade a funcionar e garantir a sua continuidade e sustentabilidade. 

Imaginemos o que podemos fazer para nos superarmos… 

IMAGINE
A TRANSFORMAÇÃO
Renove suas conexões, perspetivas e imaginação em Melbourne, Austrália, 
e use essa energia para fortalecer comunidades locais e internacionais. 
Imagine o que vem por aí e transforme-se.

CONVENÇÃO DO ROTARY INTERNATIONAL DE 2023
MELBOURNE, AUSTRÁLIA
27-31 DE MAIO DE 2023

Inscreva-se hoje mesmo em 
convention.rotary.org
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“Encontramo-nos mais sozinhos do que nunca neste mundo massi-
ficado, que privilegia os interesses individuais e debilita a dimensão 
comunitária da existência”. - Fratelli Tutti – Papa Francisco

Vítor 
Cordeiro
Distrito 1960

tem a palavra o Governador…

No mês em que somos chamados a refletir 

e a agir sobre o Desenvolvimento Econó-

mico e Comunitário, este pensamento vem 

reforçar a necessidade de olharmos mais 

atentamente para as comunidades para 

que possamos realizar o nosso Serviço 

da forma mais adequada de modo a res-

ponder às suas reais necessidades, “neste 

serviço que não é ideológico, dado que não 

servimos ideias, mas pessoas”.

O 8º Objetivo de Desenvolvimento Sus-

tentável da ONU, estabelece a necessida-

de de promover o crescimento económico, 

inclusivo e sustentável, emprego pleno 

e produtivo e trabalho digno para todos. 

Para que seja atingido este objetivo é ne-

cessário implementar medidas que esti-

mulem o desenvolvimento e a criação de 

emprego, o empreendedorismo, a criati-

vidade e a inovação, que incentivem a for-

mação, o crescimento e a consolidação das 

organizações.

Muitos dos outros Objetivos de Desen-

volvimento Sustentável (ODS) abordam 

preocupações que contribuem para o de-

senvolvimento económico e comunitário, 

nomeadamente:

ODS 1: Acabar com a pobreza em todas as suas 

formas; 

ODS 2: Acabar com a fome, alcançar a seguran-

ça alimentar e melhorar a nutrição, e promo-

ver a agricultura sustentável;

ODS 5: Alcançar a igualdade de género e empo-

derar todas as mulheres e meninas;

ODS 11: Tornar as cidades e comunidades in-

clusivas, seguras, resilientes e sustentáveis.

Para que os ODS sejam alcançados, to-
dos precisamos fazer a nossa parte: go-
vernos, setor privado e sociedade civil. 
Podemos potenciar a nossa interven-
ção, para tornar os ODS uma realidade 
para um mundo melhor, começando por 
apostar na educação, que tem um impacto 
direto na autonomia das pessoas e na sus-
tentabilidade das organizações, das comu-
nidades e dos países. 
Imaginemos uma instituição que nós 
apoiamos numa das nossas comunidades e 
que se encontra em dificuldades. O nosso 
primeiro pensamento vai para o reforço 
financeiro, que até pode ser a medida ade-
quada no imediato. No entanto, temos ex-
perienciado situações em que esta medida, 
por si só, não é suficiente, pois muitos dos 
seus problemas podem estar relacionados 

com outros fatores, nomeadamente com 
aspetos organizativos, com as pessoas e 
com a gestão. 
Perante situações concretas e fazendo o 
levantamento das necessidades de apoio, 
podemos procurar as competências ne-
cessárias ao nível dos clubes, da equipa 
distrital, da vasta rede rotária, reunindo 
todas as partes interessadas da comuni-
dade, para ajudar a resolver os problemas 
com que a organização se debate. Pode-
mos então organizar, planear a nossa in-
tervenção e desenvolver iniciativas, uti-
lizando as ferramentas necessárias para 
ajudar a minorar e, se possível, eliminar 
as causas dos problemas. Por vezes há 
que implementar mudanças profundas 
nos processos da organização e para isso 
precisamos de começar por trabalhar com 
as pessoas para que elas próprias sintam a 
necessidade de mudar, começando pelos 
seus comportamentos e atitudes.
Desenvolver Comunidades é um dos pro-
pósitos do serviço que disponibilizamos. 
Temos a responsabilidade de assumir este 
compromisso, apostando no desenvolvi-
mento e na autonomia das pessoas e na 
sustentabilidade das organizações, com 
uma visão de longo prazo.   
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DR

José Alberto 
Oliveira
Distrito 1970

tem a palavra o Governador…

Desenvolvimento Económico e Comunitário–José Alberto Oliveira

Companheiro e Companheira,

Todos os seres humanos, de bom cora-
ção, ficam comovidos quando assistem a 
situações alheias de fome e miséria. Al-
guns decidem intervir, com empatia - a 
capacidade de colocarem-se no lugar do 
outro -, entrando em ação para aliviar a 
situação. O primeiro passo, mais urgen-
te, passa por enviar bens alimentares, 
artigos de primeira necessidade, para 
que os benificiários enfrentem a tragé-
dia que os atingiu.

O passo seguinte passa por ajudar es-
sas comunidades a desenvolverem-se 
economicamente, de forma sustentável. 
Nessa segunda fase, continuar a enviar 
esse tipo de bens pode dificultar o obje-
tivo ao criar dificuldades aos pequenos 
negócios existentes e impedindo a cria-
ção de novos. Recordo-me, numa via-
gem a um país africano de língua oficial 
portuguesa, de ter constatado como a 
doação de fardos de roupa usada impe-
dia a criação de fábricas de confeções 
no local, ou de como, em outro país, 
também de língua oficial portuguesa, o 

envio internacional de feijão dificultava 
o escoamento dos agricultores, mais a 
norte. É difícil, quase impossível, concor-
rer com bens doados por outros países. 
Claro que existem sempre exceções, es-
pecialmente onde condições climáticas 
adversas não permitem a existência de 
agricultura.

Para que o desenvolvimento económico 
e comunitário seja efetivo, duradouro 
e sustentável, é necessário encontrar 
soluções eficazes, em parceria com os 
líderes locais, para a criação de peque-
nos negócios que produzam os bens 
essenciais necessários localmente. O 
microcrédito é uma das soluções que 
passam por outros caminhos: ensino 
escolar, formação profissional e finan-
ceira, acompanhamento e consultoria 
nos primeiros tempos dos negócios, 
apoio à agricultura local, abertura de 
furos, criação de sistemas de rega e de 
dessalinização, distribuição de semen-
tes, e muito mais. Só através desse tipo 
ações é que muitas comunidades pode-
rão sair do ciclo de pobreza que as atin-
ge, por vezes há gerações. Apenas com 
mudanças duradouras é que alcançarão, 

seguramente, algum grau de liberdade. 
A montante estará sempre a educação, 
a base para qualquer alteração susten-
tável dentro de uma sociedade.

Sendo uma das áreas de enfoque da The 
Rotary Foundation, podemos contar 
com essa incrível organização do Rotary 
International para apoiar os clubes rotá-
rios, que o desejem, através de subsídios 
globais. 

Acredito que, após ultrapassarmos os 
primeiros impulsos, legítimos e dese-
jáveis, de ajudarmos uma comunidade 
com bens de primeira necessidade, va-
mos trabalhar para que as pessoas que 
aí moram possam receber formação e 
apoio financeiro necessário para muda-
rem as suas vidas de forma duradoura. 

Lembro-me constantemente da De-
claração de Visão do Rotary: “Juntos 
vemos um mundo onde as pessoas se 
unem e entram em ação para causar 
mudanças duradouras em si mesmas, 
nas suas comunidades e em todo o 
mundo”. 

Imagine o Rotary,
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AMBIENTE

}  O Rotary Club de Sines (1), em par-
ceria com a Junta de Freguesia de 
Porto Côvo, levou a cabo, no mês 
de agosto,  uma inicitiva de colocar 
cinzeiros de praia nas praias Sa-
mouqueira e Praia Grande. Alinhado 

Ação Rotária em Portugal

com a area de enfoque de Rotary, o 
ambiente é uma preocupação dos 
rotários de Sines, nomedamente 
a preservação das praias da Costa 
Alentejana.

PALESTRAS

}  O Rotary Club da Figueira da Foz, 
promoveu no passado dia 11 de 
agosto uma palestra subordinada ao 
tema “Olhar o futuro do turismo na 
Figueira da Foz”. Ana Sofia Duque, 
doutorada em Turismo, Lazer e Cul-
tura, professora adjunta convidada 
no Instituto Politécnico de Viseu 
/ Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão, foi a oradora convidada.

}  O Rotary Club-Lisboa Estrela pon-
do em prática um dos seus objetivos 
culturais para o presente ano rotário 
2022-2023, realizou, no passado  
dia   22 de agosto de 2022, um con-
corrido e participado Sarau literário/ 
Reunião de Companheirismo tendo 
como ilustre convidado Paulo San-
ches, que cantou vários poemas de 
Fernando Pessoa, encantando o au-
ditório presente, que incluiu os com-
panheiros e diversos convidados e 
amigos… Evocou- se também a sau-
dosa memória do Companheiro Luís 
Miguel Rosa Dias, membro fundador 
do clube e sobrinho do grande Poe-

ta, tendo vários companheiros e con-

vidados declamado poemas de Fer-

nando Pessoa e seus heterónimos. O 

Rotaract Lisboa-Estrela participou 

igualmente no evento, via Zoom. 

}  No dia 18 de julho, o Rotary Club da 

1

2

Póvoa de Varzim (2) organizou uma 

conferência subordinada ao tema “A 

dimensão cultural da obra de Pau-

la Rego”, proferida pelo Professor 

Doutor Afonso Pinheiro Ferreira.  A 

Câmara Minicipal marcou presença 

e destacou a iniciativa.
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SOLIDARIEDADE

}  O Rotary Club de Sines (3), prosse-
guindo a sua missão de apoio às ins-
tituiçõs locais, ofereceu à Cercisiago 
um ferro a vapor, uma máquina de 
sumos, um secador de cabelo, uma 
máquina de cortar cabelo masculi-
na e uma varinha mágica. Pequenos 
electrodomésticos que tanto faziam 
falta à instituição que o clube apoia. 
Também a Associação Humanitária 
Bombeiros Voluntários de Sines, 
beneficiou de um donativo do clube, 
de 2304 garrafas de água, essenciais 
na altura critica de combate a incên-
dios.

}  O Rotary Club Lisboa-Benfica orga-
nizou, no passado dia 30 de agosto, 
um evento de Companheirismo e de 
Solidariedade em favor da Paz, mais 
especialmente, do Povo da Ucrânia, 
que contou com a intervenção de 
três convidados especiais - Ricardo 
Baptista Leite, deputado da Assem-
bleia da República, que deu testemu-
nho da sua experiência como médico 
voluntário no Hospital de Lviv; Pavlo 
Sadokha, Presidente da Associação 
de Ucranianos em Portugal; e Inna 
Ohnivets, Embaixadora da Ucrânia. 
Não faltaram, também, momentos 
musicais de folclore interpretados 

3

por 3 raparigas e 1 rapaz ucrania-
nos. Estiveram presentes 50 partici-
pantes, entre rotários e amigos,  re-
presentando 15 Clubes Rotários, a 
que o Governador do Distrito1960, 
Comp.º Vítor Cordeiro, também se 
associou.

}  Com a presença do Governador 
Paulo Martins e de representantes 
da Câmara Municipal 
de Lagos e de vários 
outros RC do Algarve, 
no dia 19 julho,  du-
rante a reunião festiva 
de TT do Rotary Club 
de Lagos (4), foi ho-
menageado  Arnaud 
Marmouset, marido 
de Companheira Ma-
rie-Douce, que correu 
178 km em França, em 
35 horas entre os dias 1 e 2 de julho, 
com a camisola do Rotary e o lema 
“Correr para salvar vidas”. A iniciativa 
está associada ao projeto dos RC do 
Algarve de doação de uma torre de 
laparoscopia para o Hospital CHUA, 
em Portimão – “Juntos pela Saúde 
transformamos vidas”. Este ato foi 
acompanhado pelo site “Go fund me” 
para a arrecadação de fundos.

4

COMPANHEIRISMO

}  Em agosto, no dia 14,  o Rotary Club 
de Lagos (5)  foi o anfitrião  da típi-
ca e tradicional Sardinhada, num 
ambiente de muito companherismo 
e com a presença do Governador 
Compº Vítor Cordeiro, Governa-
dor D1960 e do past-Governador 
Compº Paulo Martins. Estiveram 
igualmente presentes vários compa-
nheiros de outros clubes algarvios e 
diversos amigos. 

5
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PROFISSIONAIS

}  O Rotary Club de Ponte da Barca  

(6) prestou uma homenagem ao pro-

fissional José Viana Gomes Barbosa, 

fundador e proprietário da empresa 

“Tornomeca”.

  A homenagem, só agora possível de-

vida às restrições colocadas pela si-

tuação pandémica, resultou de uma 

decisão do Clube tomada ainda no 
ano rotário de 2021/2022 e acon-
teceu no decorrer de uma reunião 
festiva com jantar que contou com 
a presença de rotários de vários clu-
bes e de familiares e amigos do galar-
doado, entre os quais o Presidente 
da Câmara Municipal e a Vereadora 
da Educação e Cultura.

COMUNIDADE

}  Sob o tema: TIMOR, no dia 8 de 

agosto, realizou-se no Auditório 

Princesa Benedita, no edifício do 

IASFA - Oeiras, uma palestra sobre 

“TIMOR - Cultura, situação atual 

e Perspetivas” pelo nosso Compa-

nheiro Herculano Amaral, do Rotary 

Club de Dili Lafaek. 

	  A iniciativa foi dos Clube da Linha  
(7)  e aos assistentes da palestra foi 

feita uma visita guiada à exposição 

de fotografia, “Expressões Loro-

sae”, da autoria do Governador do 

D1960, Companheio Vitor Cor-
deiro, aquando da sua intervenção 
profissional em Timor, nos anos dis-
tantes de 1999 a 2002. A reunião 
iniciou-se com um minuto de silêncio 
em homenagem, ao Companheiro 
Vitor Brito, do RC Cascais Estoril. 
Estiveram presentes muitos com-
panheiros Rotários dos 6 Clubes 
da Linha, a Governadora Assistente 
Solange Falé, dois Companheiros de 
São Tomé, Companheiro Jaime Oli-
veira Presidente do RC de São Tomé 
e, o Companheiro João Gomes. A 

CULTURA

}  Fernão de Magalhães é uma figura 
com dimensão universal, que espa-
lhou pelos quatro cantos do mundo 
e pelo espaço o nome “Magalhães”, 
pelo que Ponte da Barca deve sentir 
orgulho e celebrar condignamente o 
notável património da Humanidade 
que o seu legado científico, cultural e 
civilizacional representa.

  Esta foi uma das ideias defendidas 
por Luís Arezes, no decorrer do co-
lóquio “Nos 500 anos da chegada da 

‘Victoria’: Viagem pela Vida, Obra e 

Legado de Magalhães”, promovido 

pelo Rotary Club de Ponte da Bar-

ca (8), em articulação com o Municí-

pio.

  A iniciativa aconteceu no Auditório 

Municipal, que registou casa cheia, 

com a presença, nomeadamente, do 

Presidente da Câmara Municipal, 

Augusto Marinho, que  elogiou a 

atividade e salientou a importância 

Sra. Embaixadora de Timor, Dra. Isa-
bel Amaral Guterres, esteve também 
presente no evento.

6

7

de uma comunidade valorizar a sua 
identidade e preservar a sua Memó-
ria.

8
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Projeto Subsídio Global da  
The Rotary Foundation
Berçário da Creche e Jardim de Infância 
Moscavide e Portela - RC Portela

Por Solange Fernandes Falé

No dia 2 de setembro de 
2022, mês que Rotary dedi-
ca à Educação Básica e Alfa-
betização, foi com enorme 
satisfação que o Rotary Club 
da Portela - após uma longa 
e desafiante jornada de qua-
tro anos - concluiu mais um 
Projeto de Subsídio Global na 

comunidade: a construção do Berçário da Creche e Jardim de 
Infância Moscavide e Portela. 

Na inauguração do projeto, além do Presidente da Câma-
ra Municipal de Loures, Dr. Ricardo Leão, do Presidente da 
Junta de Freguesia Moscavide e Portela, Dr. Ricardo Lima e 
outros representantes da autarquia, estiveram presentes o 
Governador do D960, Vítor Cordeiro; a Presidente do Ro-
tary Clube Portela 2022-23, Isabel Colaço e companheiros 
do Clube; o Governador 2021-22D1960, Paulo Martins; o 
Governador 2020-21 D1960, Roberto Carvalho; o Gover-
nador 2009-2010 D1960, Mário Rebelo; o Presidente da 
Subcomissão de Subsídios da Comissão da The Rotary Fou-
ndation D1960, Esteves Guerra; o Governador Assistente 
do Clube, Paulo Taveira de Sousa. Todos tiveram um papel 
absolutamente decisivo no sucesso deste impactante projeto 
na freguesia Moscavide e Portela. A Presidente da Comissão 
da Rotary Foundation do D1960, Mara Duarte, apesar de au-
sente neste momento, também teve um papel importante na 
concretização do projeto.

Este projeto, constituído por duas salas de berçário e uma de 
aquisição de marcha, irá permitir que várias dezenas de bebés, 
entre os 3 e os 12 meses, iniciem o seu projeto educativo, num 
contexto que lhes proporcione relações afetivas e vivências 
fundamentais para um desenvolvimento harmonioso. A Drª 

Sofia Henriques, Diretora Pedagógica da Creche e Jardim de 
Infância Moscavide e Portela, juntamente com a sua equipa 
de educadoras desenvolveu um projeto educativo, intitulado 
“Educar para a Cidadania: Comunicar, Ouvir e Respeitar”.

Um dos principais objetivos em Rotary é estimular e fomentar 
o ideal de servir, desenvolvendo projetos em parcerias com 
outras entidades. O Rotary Club da Portela, com uma sólida 
integração na comunidade local, identificou esta necessidade 
e, aceitou, entusiasticamente, o desafio, de realizar este pro-
jeto, no valor global de cerca de 126 mil euros.

O apoio da The Rotary Foundation de Rotary Internacional 
foi determinante, contribuindo com mais de 50% do financia-
mento total, 68,500€. Este valor resultou do Fundo Anual de 
Programas e da contribuição de Distritos Rotários do Brasil: 
4563, 4479,4780,4760; de Distritos Rotários de Espanha: 
2201,2202 e também do Distrito 1960.

Outros apoios foram decisivos para a concretização deste 
projeto:  Câmara Municipal de Loures, Junta de Freguesia 
Moscavide e Portela e de empresários locais: Farmácia Paulo 
de Campos, Meu Super – Moscavide, Suportel – Supermerca-
dos Portela, Portela 
Café, Zona Óptica – 
Portela.

Todos juntos entra-
mos em ação para 
causar mudanças 
duradouras na co-
munidade de Mos-
cavide/Portela e 
assim materializar 
o projeto Educativo: 
Construir o Futuro 
na Idade Certa!
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Nos últimos anos, fomos confrontados com a crise do 
sistema financeiro de 2008 gerada pelo excesso de ati-
vos tóxicos bancários (“subprime”), o que rapidamente 
se refletiu na economia real, e, de seguida, com a crise de 
2020 de causa sanitária motivada pela COVID-19, de 
que ainda hoje sofremos os efeitos. Estamos agora con-
frontados com a muito provável instalação, em 2023, de 
uma nova crise económico-financeira na Europa, gerada 
pela invasão da Ucrânia, com uma escalada da inflação 
acima dos 2%, subida da taxa de juro e do custo do cré-
dito à habitação, aumento dos encargos com a dívida pú-
blica, queda para valores negativos da taxa de atividade 
económica e alto risco de recessão. 

Estes contextos de crise são de natureza estrutural e 
portadores de força transformadora, quiçá de ameaça 
das atuais bases sociais, económicas e políticas de orga-
nizações filantrópicas de base voluntária, como a Funda-
ção Rotária Portuguesa (FRP). 

As Fundações e organizações congéneres assentes no 
voluntariado e dedicadas à filantropia são, habitualmen-
te, instituições independentes, sem fins lucrativos, di-
nâmicas e flexíveis, que têm como objetivo primordial, 
melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Atuam, prin-
cipalmente, nas áreas da assistência social e da educa-
ção, contribuindo para resolver ou atenuar dificuldades 
ou necessidades individuais ou de grupo que as pessoas 
e/ou o Estado não conseguem colmatar. Surgem em so-
ciedades civis capazes de iniciativa autónoma em rela-
ção ao Estado, e com cidadãos com sentido de dever de 
solidariedade para com os mais vulneráveis. 

O financiamento das Fundações é influenciado pelo am-
biente cultural, social, económico e político da região ou 
país em que intervêm. Com a globalização, os efeitos de 
perturbações sociais e políticas e de dificuldades eco-
nómicas que acontecem num país ou região do globo 
podem, rapidamente, estender-se a outras regiões e 
países.  

As dificuldades sentidas pelas Fundações podem resul-
tar:

1.  da insuficiência de meios humanos e ou mate-
riais, nomeadamente financeiros;

2.  de uma visão fixada num tempo passado que não 
acompanhe as mudanças económicas e de per-
ceção dos reais interesses e necessidades das 
pessoas;

3.  da eventual banda estreita do seu campo de 
ação;

4.  de eventual excesso de voluntarismo e défice de 
profissionalismo no agir.

Um dos grandes problemas das Fundações é a sua sub-
sistência, o que passa pela capacidade para motivar os 
cidadãos e as empresas para serem doadores e suporte 
das atividades de serviço que constituem o seu objeto. 
Há múltiplas variáveis que influenciam a disponibilidade 
dos cidadãos e das empresas para serem doadores:

1.  algumas do foro individual – ter beneficiado de 
apoio filantrópico, ser altruísta, ter caridade e 
sentido de justiça social, ter meios de vida e ter 

T E M A  D O  M Ê S

A Fundação Rotária 
Portuguesa  
e os contextos de crise
Fernando J. Regateiro
 RC de Coimbra  |  Presidente da Comissão Executiva da Fundação Rotária Portuguesa
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pena ou sentimento de culpa, conhecer a reali-
dade, procurar ganho de prestígio ou protago-
nismo; 

2.  outras relacionadas com a instituição de destino 
da doação – a identificação com causas idênti-
cas, a imagem pública e a robustez e confiança 
que gera, e a crença de que através da institui-
ção em causa, a sua doação será bem usada;

3.  em relação às empresas e à prática da respon-
sabilidade social corporativa – os valores que 
perfilham, a melhoria da imagem e os ganhos 
reputacionais.

Outro dos problemas das Fundações assentes no volun-
tariado consiste na dificuldade em motivar os concida-
dãos para lhes dedicarem parte do seu tempo pessoal, 
como voluntários. 

A disponibilidade para o voluntaria-
do e para doar diverge entre culturas, 
países e mesmo regiões dentro de um 
mesmo país. Em tempos de crise verifi-
ca-se, genericamente, que há áreas de 
atividades de serviço ao próximo que 
podem ser penalizadas, outras que se 
mantêm e algumas que podem, inclu-
sive, registar aumento de receita. As 
atividades com foco na investigação 
médica, nas crianças e nos asilos são as 
menos afetadas com as crises económi-
cas.

Tome-se, como exemplo, o efeito da 
crise do “subprime” nas instituições 
gregas dedicadas à área da educação 
(Tzifakis N, et al. Voluntas, 2017. DOI 
10.1007/s11266-017-9851-3): em 
2013, as doações de particulares dimi-

nuíram de 20% para 10% das receitas recebidas, o su-
porte gerado pela responsabilidade social corporativa 
manteve-se estável, e o número de cidadãos com dedi-
cação ao voluntariado aumentou. 

No Reino Unido, a crise do “subprime” afetou mais as 
”Charities” com receita >100.000€, e menos as de me-
nor dimensão, mais intensamente as dedicadas às artes, 
cultura, desporto e recreação (62%) e menos as que 
prestam serviços em pequenas comunidades (52%). A 
parte da receita vinda dos sócios (cerca de 30%) não foi 
afetada em 75% das instituições, aumentou em 13% e 
diminuiu em 12% (“Charities and the economic downto-
wn”, março, 2010).

Nos Estados Unidos, a grande recessão reduziu o total 
das doações cerca de 7% em 2008 e 6,2% em 2009 (Rei-
ch R, et al. Russel Sage Foundation, Oct 2012).

Com a COVID-19, 86% das “Charities” e 64% das orga-
nizações sem fins lucrativos do Reino Unido declararam, 
em 2020, estar a reduzir serviços e pessoal, apesar do 
aumento da procura, e na Roménia, 13% das organiza-
ções não governamentais planeiam encerrar de vez (Eu-
rope Now J, 6Oct2020).

Perante uma crise económico-financeira, impõem-se 
mudanças destinadas a melhorar a resiliência de uma 
Fundação, como sejam:

1.  refletir sobre o efetivo valor acrescentado das 
atividades desenvolvidas;

2.  apostar em “boas práticas” e dar mais valor à 
transparência e à “accountability”;
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3.  melhorar a comunicação com os doadores e a 
sociedade em geral;

4.  reduzir custos operacionais e melhorar a proxi-
midade junto dos cidadãos através de ferramen-
tas digitais;

5.  modelar a atividade de modo a responder ao 
aumento das necessidades de apoio ou a eleger 
novas áreas de intervenção para responder a 
necessidades emergentes.

No âmbito particular da FRP, parece razoável deduzir, 
a partir do gráfico da página anterior, que a crise do 
“subprime” gerou uma redução dos donativos regulares 
e externos. Entre 2016 e 2019-2020, regista-se uma 
ligeira recuperação, com quebra acentuada em 2018-
2019. No ano rotário 2020-2021, observa-se de novo 
uma redução, certamente associada à crise gerada pela 
COVID-19. 

Os resultados observados para a FRP, não divergem sig-
nificativamente do que se passou noutros países e nou-
tras instituições congéneres da Europa. Impõe-se, por 
isso, trabalho redobrado e grande unidade, para manter 
e reforçar as atividades de serviço da FRP, por maioria 
de razão, quando um nova crise económico-financeira 
se está a instalar. 

Assim, e à luz dos contextos externo e interno atuais, 
fará sentido partirmos para uma reflexão profunda e 
imediata sobre as orientações estratégicas da FRP e so-
bre o seu modelo de governação. Será procedente saber 
transformar as ameaças em oportunidades, recorrendo 
às forças que são apanágio do movimento rotário em ge-
ral e dos rotários portugueses em particular, e começar 
por corrigir fragilidades próprias, de que são exemplos: 

1.  a dificuldade de comunicar bem o impacto social 
positivo que geramos, a forma como o fazemos e 
os parceiros que conseguimos agregar na nossa 
ação;

2.  ou a dificuldade de expandir qualitativamente 
o nosso quadro social e de mobilizar doadores, 
como bases para uma mudança significativa do 
volume e, eventualmente, da tipologia das ativi-
dades de serviço que desenvolvemos.

A FRP é uma instituição particular de solidariedade so-
cial do âmbito do Ministério da Educação, a que foi reco-
nhecida a natureza de pessoa coletiva de utilidade públi-
ca, por despacho do Ministro da Educação, datado de 29 
de julho de 1991. Reúne, por isso, boas condições para 
atrair donativos – as doações que lhe são entregues po-
dem ser objeto de majoração em sede tributária. 
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E D U C A Ç Ã O

No dia 17 de setembro, integrado nas 
apresentações subordinadas ao tema 
do mês que Rotary dedica à educação, o 
Rotary Clube de Lisboa convidou a Or-
questra Ligeira de Ponte de Sor para um 
Concerto Solidário, realizado no Colé-
gio Militar em Lisboa.

Esta orquestra composta por jovens, 
dos 6 aos 16 anos, da Escola de Música 
da Câmara Municipal de Ponte de Sor, 
criada em 1981, tem no seu reportório, 
que já apresentou pelos cinco continen-

tes, magnificas interpretações de músi-
ca clássica, música ligeira, jazz e cancio-
neiro popular.  

Apresentou-se no Auditório do Colégio 
Militar com uma formação de 36 ele-
mentos liderados pelo Maestro Pedro 
Pereira, tendo iniciado a apresentação 
pelo tema IMAGINE magnificamente 
interpretado por Ana Filipa Cunga a que 
se seguiram outros temas internacio-
nais e nacionais interpretados por si e 
Luís Sanganha

Tendo acedido desde logo ao convite 
que lhes foi lançado, foi o tema da anga-
riação de fundos dedicados ao apoio de 
Bolsas de Estudo para alunos do Ensino 
Secundário e Universitário, que mais 
motivou os alunos da Escola de Música 
a deslocarem-se até Lisboa para apre-
sentarem o seu trabalho.

Foi um excelente momento cultural 
e solidário levado a cabo pelo Rotary 
Clube de Lisboa com a participação do 
Rotaract Clube de Lisboa, a que maio-
ritariamente os clubes de Lisboa e ou-
tros disseram presente e a que se aliou 
a disponibilidade e generosa receção do 
Colégio Militar.

Nas palavras de encerramento, a Presi-
dente do clube Alice Nobre salientou a 
importância da musica na educação in-

A Música na educação integrada 
dos jovens
Concerto Solidário no Colégio Militar
Rotary Clube de Lisboa

tegrada dos jovens e o Governador Vítor 
Cordeiro, visivelmente agradado com as 
apresentações da orquestra, teve opor-
tunidade de salientar a correspondên-
cia de valores entre Rotary e o trabalho 
da Orquestra, em prol da comunidade e 
a escolha dos temas apresentados como 
mensagem de reflexão face aos momen-
tos que o mundo atravessa. 
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O Trabalho em Equipa  
A Necessidade de Inclusão no Desenvolvimento 

Económico e Comunitário

Por Pedro Marques | Rotary Club Lisboa-Benfica

O P I N I Ã O

Terminado o mês de setembro que em 
Rotary é dedicado à Educação Básica e 
Alfabetização, o mês de outubro integra o 
movimento rotário no âmbito do Desen-
volvimento Económico e Comunitário.
O Trabalho em Equipa e a Necessidade 
de Inclusão, promovem a partilha e a in-
serção de elementos, por vezes margi-
nalizados, numa ação contínua de união 
completa e integrada de esforços, que fa-
vorecem o Desenvolvimento Económico 
e Comunitário, em Rotary.
Nos Camarões existe um provérbio que 
referencia, que: “Só uma mão não chega 
para subir a uma palmeira”. Efetivamente 
este provérbio evidencia, por si só, que 
para subir a uma árvore são necessárias 
duas mãos, simbolizando a necessidade 
de trabalhar em equipa e de colaborar 
para juntar forças visando atingir objeti-
vos previamente definidos e alcançar me-
tas, promovendo a solidariedade.
A capacidade de trabalhar em equipa é 
fundamental para a construção e con-
solidação da personalidade rotária, tor-
nando os membros do nosso movimento, 
mais satisfeitos sobretudo ao cooperar 
e trabalhar em prol da comunidade lo-
cal. Efetivamente, os nossos Clubes são 
uma porta aberta à entrada de quem mais 
necessita da nossa intervenção,  mas são 
igualmente uma porta de saída de proje-
tos, de bolsas e de outros apoios que pos-
sibilitam, a partir do Trabalho em Equipa, 
que nós, Rotários, possamos ajudar outras 
pessoas das nossas Comunidades a obte-

rem o que mais desejam, visando a que, no 
final da nossa intervenção, se sintam efe-
tivamente mais felizes com o Trabalho em 
Equipa que em Rotary promovemos junto 
das referidas comunidades locais.
O Trabalho em Equipa não é mensurável, 
mas é, no entanto, valioso. Implica desa-
fios, e, por vezes, a necessidade de consen-
sos para fazer face a eventuais conflitos, 
porque a personalidade humana assume 
diferentes opiniões e distintas formas de 
pensar, sentir e fazer. Ao trabalhar em grupo 
colaboramos com outros Rotários, com dis-
tintas características e formas de pensar na 
obtenção de objetivos comuns, para, a partir 
da partilha de conhecimentos, qualidades e 
experiências, agregadas em tempo e recur-
sos, concretizarmos no final os nossos proje-
tos, tarefas e atividades delineadas e concre-
tizadas em metas, igualmente comuns.
O Trabalho em Equipa deve, no entanto, in-
tegrar em Rotary, a diversidade, a equidade e 
sobretudo a inclusão, permitindo a união 
plena de diferentes ideias e modos de 
sentir e viver o mundo a partir de um mo-
vimento, que em Rotary procura entrar em 
ação e provocar nas nossas Comunidades 
mudanças duradouras.
A partir da diversidade aceitamos, em Ro-
tary, as contribuições de todos, promovendo 
o Trabalho em Equipa, independentemente 
das crenças, das culturas, das etnias, das de-
ficiências, do sexo, ou mesmo das diferenças 
de ideias, pensamentos crenças e valores.
No que diz respeito à equidade, é importan-
te relevar em Rotary a consolidação de re-

des, fomentando parcerias entre Clubes Ro-
tários, associações, empresas e instituições 
autárquicas (Câmaras Municipais e Juntas de 
Freguesia), de modo que, nas nossas comuni-
dades locais, todos possam dispôr e ter acesso 
a iguais oportunidades e recursos para poder 
garantir a necessária prosperidade.
Com as contribuições de todos, sem ex-
ceção e em equipa, poderemos em Ro-
tary, juntos e em parceria, sermos mais 
fortes, criando uma cultura inclusiva 
em que todos possam ser valorizados, 
sentindo-se parte de um grupo único e 
fomentando a expansão da nossa capaci-
dade de representar e ajudar as comuni-
dades que servimos atendendo às respe-
tivas necessidades locais.
A partir do Trabalho em Equipa e tendo 
em conta, sempre, a necessidade de in-
clusão, poder-se-á, efetivamente, chegar 
mais longe, assegurando-se a transmis-
são de conhecimentos que possam aju-
dar a encontrar soluções para combater 
a pobreza e fomentar oportunidades de 
negócios que permitam enfrentar o am-
biente competitivo e de crescente com-
plexidade e de mudanças rápidas a que 
quotidianamente assistimos.
Se assim procedermos, facilmente cria-
remos condições para implementar o 
necessário Desenvolvimento Económico 
e Comunitário, sobretudo junto das po-
pulações, à escala local e mesmo global, 
de que, em Rotary, urge fomentar e so-
bretudo dinamizar.
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The Rotary Foundation transforma as nossas contri-
buições em projetos que mudam a vida das pessoas 
no mundo todo.

Por tal facto, nunca será demais relevar o seu apoio, para 
que mudanças duradouras aconteçam, e dessa forma se 
possam transformar vidas.

A essência do Rotary baseia-se no trabalho conjunto, 
para se alcançar a meta de um mundo melhor e mais pa-
cífico. Os rotários conhecem a sua força, mas também 
sabem que não podem resolver todos os problemas do 
mundo sozinhos.

As parcerias têm tido, por isso, um papel de grande re-
levância, para em conjunto com The Rotary Foundation 
ajudarem na concretização de projetos humanitários, 
devidamente enquadrados nas suas áreas de enfoque, 
que interessa recordar:

- Consolidação da Paz e Prevenção de Conflitos

- Prevenção e Tratamento de Doenças

- Água, Saneamento e Higiene

- Saúde Materno Infantil

- Educação Básica e Alfabetização

- Desenvolvimento Económico e Comunitário

- Meio Ambiente

Neste contexto, o Distrito 1970 vem desenvolvendo um 
trabalho que, desde já, importa relevar.

*  Procedemos à transferência de US$ 15 000, do 
FDUC para o Fundo Pólio Plus, e de US$ 25 000, 
para os Centros Rotary pela Paz;

*  Através do Subsídio Distrital relativo ao ano rotário 
2021-2022, foram aprovadas candidaturas a proje-
tos humanitários aos seguintes Clubes Rotários:

-  No âmbito da área de enfoque Educação Básica e 

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

Ajudando a Transformar 
Vidas
Álvaro Gomes
 PGD D. 1970 | 2006-07  | Presidente da Subcomissão de Subsídios e Gestão de Fundos 
The Rotary Foundation D1970
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Alfabetização: Aveiro, Barcelos, Marinha Grande, 
Porto Foz, Senhora da Hora, Valpaços e Vizela 
que apoiaram jovens com Bolsas de Estudo e com 
necessidades educativas especiais.

-  No âmbito da área de enfoque Prevenção e Trata-
mento de Doenças: Coimbra e Castelo de Paiva, 
que apoiaram instituições ao nível da formação e de 
equipamentos médicos.

-  No âmbito da área de enfoque Desenvolvimen-
to Económico e Comunitário: Ovar e Porto, que 
apoiaram as suas comunidades ao nível do comba-
te à fome e na prática da atividade física desportiva 
a jovens em situação de carência sócio económica, 
promovendo a sua inclusão social.

-  No âmbito da área de enfoque Meio Ambiente, a 
Sever do Vouga, em apoio à aquisição de equipa-
mento para compostagem.

Estes projetos envolveram um total de € 30 782,00, 
tendo um apoio do Subsídio Distrital de € 11 260,00.

Este apoio só foi possível graças às contribuições dos 
Companheiros e dos Clubes.

Mas, podia ter sido melhor e mais abrangente, se as nos-
sas contribuições voluntárias ao Fundo Anual de Pro-
gramas da The Rotary Foundation tivessem sido mais 
generosas e em maior número.

Os Subsídios Distritais financiam uma variedade de pro-
jetos e atividades que importa salientar:

*  Projetos humanitários, incluindo iniciativas de re-
cuperação de após a ocorrência de desastres via-
gens e serviços;

*  Bolsas para qualquer nível, duração, localidade ou 
área de estudo;

*  Programas pró-juventude incluindo intercâmbio de 
jovens, RYLA, Rotaract e Interact;

*  Equipas de formação profissional, isto é, grupos de 
profissionais que viajam para o exterior para ensi-
nar profissionais locais ou aprender com eles sobre 
seu campo de atuação.

Importa ainda registar que o Distrito 1970 viu aprova-
dos dois projetos de Subsídios Globais.

Um, liderado e em execução pelo Rotary Club da Mari-
nha Grande, com o objetivo duma Resposta Integrada 
na Prevenção e Tratamento não Farmacológico das De-
mências e Apoio a Cuidadores, com um valor de US$ 66 
210,00, tendo como parceiros, para além de outros, os 
Distritos 3070, Índia e 4540, Brasil.

Outro, em que o Distrito 1970, e o Rotary Club da Ma-
rinha Grande, são parceiros num projeto do Distrito 
3070, Índia.

Ainda no âmbito dos Subsídios de Apoio a Desastres/
Calamidades, ao qual o Distrito 1970 se candidatou, e 
viu a sua candidatura aprovada, estamos a apoiar proje-
tos dos Clubes que estão a trabalhar para a integração 
de migrantes ucranianos, resultado da guerra.

Estamos, por isso, reconhecidos ao trabalho que os Clu-
bes Rotários do Distrito 1970 vêm desenvolvendo, com 
o apoio da nossa The Rotary Foundation, ajudando a 
Transformar Vidas.
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Ciência 
 e 
  Cultura

História

Criado em 1884, habitando, há quase 130 anos, o Palácio 
Alvor e cumprindo mais de um século da atual designação, o 
MNAA-Museu Nacional de Arte Antiga alberga a mais relevante 
coleção pública portuguesa, entre pintura, escultura, ourive-
saria e artes decorativas, europeias, de África e do Oriente. 
 
Composto por mais de 40 000 itens, o acervo do MNAA 
compreende o maior número de obras de Pintura, Escultura e 
Artes Decorativas, classificadas pelo Estado como “tesouros 
nacionais”. Engloba também, nos diversos domínios, obras 
de referência do património artístico mundial. Herança 
da História (com realce para as incorporações dos bens 
eclesiásticos e dos provenientes dos palácios reais), a coleção 

do Museu Nacional de Arte Antiga foi sendo engrandecida 

por generosas doações e importantes compras, ilustrando, em 

patamar de objetiva excelência, o que de melhor se produziu 

ou acumulou em Portugal, nos domínios acima enunciados, 

entre a Idade Média e os alvores da Contemporaneidade. 

 

Parceiro incontornável na atividade museológica internacional, 

ao MNAA pertence, historicamente, a dignidade de museu 

nacional normal: o que define a norma, as boas práticas, em 

acordo, uma vez mais, com os padrões internacionais, seja em 

matéria de conservação e de museografia, seja no âmbito do 

seu serviço de educação, pioneiro no País.
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Campanha para a conservação 
do cavalo-marinho arrancou 
nas Ilhas da Ria Formosa
RC Almancil-International

Uma iniciativa para informar o público acerca da popula-
ção ameaçada de cavalos-marinhos da Ria Formosa acaba 
de ser lançada pelo  Centro de Ciências do Mar do Algarve 
(CCMAR), pelo  Instituto da Conservação da Natureza e Flo-
restas (ICNF) e pelo Rotary Club Almancil International. 
De acordo com o CCMAR, em 15 anos, a população de cava-
los-marinhos na Ria Formosa diminuiu mais de 90%, encon-
trando-se atualmente em risco.
Segundo Joaquim Castelão Rodrigues, diretor regional do 
ICNF no Algarve, «se considerarmos que a diminuição da po-
pulação de cavalos-marinhos poderá ser o espelho do desapa-
recimento de outras espécies comerciais que usam as prada-

Em 15 anos, a população de cavalos-marinhos na Ria Formosa diminuiu mais de 
90%

rias para crescimento, abrigo e alimento, e em última instância 

da perda de biodiversidade da Ria Formosa, estamos perante 

uma circunstância que requer medidas de todos os cidadãos».

Adelino Canário, diretor do CCMAR e professor da Univer-

sidade do Algarve, diz ainda que «há mais de 20 anos que as 

populações de cavalos-marinhos da Ria Formosa, assim como 

as pradarias de ervas-marinhas que habitam, têm vindo a ser 

estudadas pelos cientistas do  CCMAR. Hoje temos conhe-

cimento das ameaças que estas espécies enfrentam, qual o 

valor ecológico que representam, e quais as medidas de con-

servação que devem ser implementadas urgentemente para 

manter os ecossistemas da Ria Formosa saudáveis».

Assim, as três entidades decidiram implementar várias medi-

das para a conservação dos cavalos-marinhos da Ria Formosa, 

entre as quais informar o público.

Esta campanha de sensibilização, assim como outras medidas 

que serão implementadas no futuro, insere-se num projeto 

de conservação apoiado pelo Almancil International Rotary 

Club.

Klaus Ukens, da equipa, salienta que «para este projeto, con-

tactámos Rotary Clubs da Europa, África e Estados Unidos da 

América, reunindo doadores de vários pontos do mundo para 

apoiar este projeto ambiental em Portugal. É um reconheci-

mento internacional do valor da Ria Formosa e da necessi-

dade de a estudar e proteger. E estamos ansiosos por imple-

mentar mais medidas de conservação apoiadas por pessoas 

de todo o mundo».

Esta é a segunda campanha de sensibilização para a conser-

vação dos cavalos-marinhos realizada com estes materiais e 

volta a inserir-se no âmbito das medidas determinadas pelo 

Plano de Salvaguarda dos Cavalos Marinhos, plano este re-

sultante do trabalho de um conjunto alargado de entidades.
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Canadá

Os rotários de Vancouver ligaram-se aos seus contactos lo-
cais para destacar o “End Polio Now” na Columbia Britânica. 
Três marcos históricos - o Estádio BC Place, a cúpula geodé-
sica do Mundo da Ciência e a torre do relógio da Câmara Mu-
nicipal - foram postos a iluminar para o Dia Mundial da Pólio, 
em 2021. Ron Suzuki, membro do Rotary Club de Vancouver 
Sunrise e diretor reformado das atividades recreativas da ci-
dade, utilizou os seus contactos para conseguir o apoio dos 
líderes da cidade, incluindo o Presidente da Câmara, Kennedy 
Stewart, que reconheceu o dia por proclamação. Como estu-
dante universitário no início da década de 1970, Suzuki reali-
zou trabalho de campo na ala de Pólio de um hospital. “Conhe-
ci todos os doentes e inspirei-me na sua coragem e na forma 
como lidavam com esta doença terrível”, diz Suzuki. “Até ao dia 
de hoje ainda estou assombrado pelos sons das máquinas que 
os ajudavam a respirar”.

Rotary Club de Vancouver Sunrise

por Brad Webber

Pessoas de ação 
à volta do mundo

1994:
A Pólio foi declarada 
erradicada nas 
Américas

O  N O S S O  M U N D O

1856:
Inventado o 
corante sintético 
anilina para a cor 
púrpura

À medida que o Rotary e os seus parcei-
ros assinalam o Dia Mundial da Pólio, 
a 24 de outubro, destacamos algumas 
das formas que os membros do Rotary 
e as suas comunidades têm avançado 
no combate ao longo do último ano.

Registe a participação do seu clube no 
Dia Mundial da Pólio em: endpolio.org/
register-your-event.

Estados Unidos da América

O Interact Club da Honesdale 
High School, Pensilvânia, reali-
zou o seu Projeto “Purple Pinkie”, 
em fevereiro, para divulgar a er-
radicação da pólio. Os membros do clube entraram em direto 
na rádio, angariaram contribuições de empresas locais, e soli-
citaram doações em dólares em troca de colorir em púrpura 
os Pinkies durante as pausas do almoço da escola e dos jogos 
de basquetebol. O clube angariou 1.000 dólares e os mem-
bros do Rotary Club de Honesdale acrescentaram 500 dóla-
res para a causa. Uma “geminação” online com o Interact Club 
de Chubby Cheeks Spring Valley em Goa, Índia, permitiu que 
os clubes trocassem dicas em assuntos “purple pinkie” e mais 
além. “Estes estudantes estão conectados e organizados”, diz 
Brian Fulp, o conselheiro do Interact Club, “e a comunidade 
responde através de doações”.

Interact Club de Honesdale
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100:  
Número 
aproximado de 
espécies de Crocus  

21.425:
Casos de pólio 
paralítica 
relatados na 
Nigéria de 1980 
a 2021

2.702 libras,
13,9 onças (1226 kg): 
A abóbora mais 
pesada do mundo

Reino Unido

Em outubro de 2021, funcionários e es-
tudantes do Felpham Community Colle-
ge, em West Sussex, plantaram mais de 
4.000 Crocus (género de planta à qual 
pertence o açafrão), fornecidos pelo Ro-
tary Club de Bognor Regis como parte 
da campanha anual Purple4Polio do 
Rotary International na Grã-Bretanha e 
Irlanda. Em fevereiro, quando as flores 
começaram a florescer, o colégio reu-
niu estudantes do clube de ecologia e 
outros grupos escolares para uma festa 
de chá. “Esta foi uma oportunidade para 
tomar uma bebida quente e algumas 
guloseimas caseiras, celebrar a floração 
dos Crocus e agradecer aos nossos es-
tudantes pelo trabalho árduo que colo-
caram muito além da sua aprendizagem 
quotidiana”, diz Michelle Kelly, uma vi-
ce-diretora da escola. O clube Bognor 
Regis e a escola têm-se associado ao 
projeto há mais de 10 anos.

Rotary Club de Bognor Regis

Nigéria

Sete clubes Rotary e dois clubes Rota-
ract no estado de Delta, no sul da Ni-
géria, tomaram medidas em outubro de 
2021 para aumentar a vigilância num 
país certificado como livre da pólio no 
ano anterior. A Marcha da Pólio, orga-
nizada pelo Rotary Club de Effurun, 
atraiu cerca de 100 participantes. Os 
caminhantes - muitos vestidos com 
T-Shirts de cor vermelha, azul, amarelo 
e púrpura da “End Polio Now” - passea-
vam, socializavam, batiam tambores, e 
tocavam cornos ao longo de uma rota 
de aproximadamente 2 milhas (3,2 km), 
diz Michael Enehizena, ex-presidente 
do clube de Effurun. “Foi um enorme su-
cesso, e panfletos e autocolantes foram 
oferecidos e colocados em veículos”, 
acrescenta Enehizena. Os Rotary Clubs 
de Effurun City Centre, Effurun Gate-
way, Effurun GRA, Ekpan, Osubi, e Ov-
wian, assim como os Rotaract Clubs de 
Effurun e o Petroleum Training Institute 
(PTI), uniram-se para o evento.

Rotary Club de Effurun

Nova Zelândia

Em busca de um projeto de referência 
para aumentar a atenção e o dinhei-
ro para o Pólio Plus durante o seu ano 
como governador do Distrito 9980, 
Nick Wood apanhou abóboras - espe-
cificamente uma variedade designada 
por Gigante do Atlântico. Cinquenta e 
cinco rotários, familiares e amigos com-
petiram para cultivar a maior cabaça 
das plantas que Wood tinha semeado e 
distribuído a partir do final de outubro 
do ano anterior. O objetivo: “divertir-se, 
e isto foi muito divertido”, diz Wood. A 
grande pesagem em finais de Abril exi-
giu uma empilhadora quando a abóbora 
vencedora do Rotary Club de Wanaka 
“quebrou a balança” com mais de 357 
libras (162 kg). Com patrocinadores 
doando uma quantia predefinida por 
cada quilo, a competição rendeu mais de 
31.000 dólares à taxa de câmbio atual, 
além de uma contribuição do Fundo 
Distrital Designado de cerca de 6.200 
dólares, todos equiparados de 2 para 1 
pela Fundação Bill & Melinda Gates. “O 
maior sucesso foi a quase duplicação 
das contribuições pessoais e do nosso 
clube para a pólio (do ano anterior)”, diz 
Wood.

Distrito 9980
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CRIAR UMA CULTURA 
INCLUSIVA NO CLUBE 

Encontre este e outros cursos na 
Área de formação em rotary.org/learn.

Remover barreiras é a chave para a inclusão.  
Faça o curso Criando uma Cultura Inclusiva no Clube para 

saber como cultivar um ambiente acolhedor para todos.
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Convenção 2023

P
U

B

Uma delícia gastronómica

Desde as barraquinhas de comida a restaurantes finos, a 
oferta culinária em Melbourne é tão internacional que os vi-
sitantes famintos têm escolhas dentro das escolhas. Um caso 
em particular: Pelo menos três distritos afirmam ser a cidade 
australiana da “Pequena Saigão”. Por isso, quando vierem para 
a Convenção Internacional do Rotary 2023, 27-31 de maio, 
não se esqueçam de trazer o vosso apetite e sentido de aven-
tura.

Qual o caminho para a “Pequena Saigão”? Isso depende. Pode 
ir para Richmond, Footscray, ou Springvale. Cada uma delas é 
um centro para as comunidades e a cozinha vietnamita, ofe-
recendo uma abundância de restaurantes, padarias e mer-
cearias para explorar. Com uma mistura de comida tradicional 
vietnamita, bem como uma fusão inspirada na Austrália, não 
se pode errar em qualquer das direções que se escolher.

Uma curta viagem de elétrico para norte levá-lo-á ao subúrbio 
de Brunswick, o coração da gastronomia do Médio Oriente na 
região de Melbourne. Com produtos libaneses, turcos, sírios 

e iraquianos apresen-
tados em mercados, 
restaurantes, take-a-
ways e padarias, este 
distrito multicultural 
oferece uma varieda-
de de opções. Termine 
a sua refeição no Café 
Coco com um ótimo café e, se desejar um fumo, uma shisha 
aromática.

No caso da comida italiana, dê um passeio pela Rua Lygon. Lá, 
encontrará a “Pequena Itália” de Melbourne, onde a cultura 
do café de cidade ganha vida. Certifique-se de que pára para 
tomar um expresso antes de ir jantar ao “400 Gradi”. Famoso 
pela sua pizza, o restaurante ganhou o título de Melhor Pizza-
ria da Oceânia por três anos consecutivos. Para completar a 
sua aventura italiana, termine a noite com um gelado refres-
cante de um dos numerosos pontos de sobremesa da zona. 
- EVA REMIJAN-TOBA
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Cumprir a nossa promessa

The Rotary Foundation
Mensagem do chair 

      Ian H. S. Riseley  

Ilustração de Viktor Miller Gausa

Quem são os seus heróis do Rotary? Um dos meus foi Clem 
Renouf, presidente do RI de 1978-79. Tenho afinidades com 
Sir Clem, que morreu em 2020, em muitos aspetos. Partilhá-
vamos a mesma profissão, a nacionalidade australiana e uma 
paixão pela erradicação da poliomielite. Foi a liderança de 
Clem que primeiro nos colocou no caminho certo para abra-
çar a causa, mobilizando o que é hoje uma parceria global que 
nos levou à beira da erradicação de uma doença humana ape-
nas pela segunda vez na história.
O que o Rotary e os seus parceiros conseguiram é nada me-
nos do que notável. Ajudámos a reduzir os casos de poliomie-
lite em 99,9% em todo o mundo, imunizando mais de 2 mil 
milhões de crianças em 122 países. Só no ano passado, mais 
de 370 milhões de crianças foram vacinadas em 30 países uti-
lizando mais de 1 bilião de doses de vacina oral contra a polio-
mielite. Como resultado, estamos a deparar-nos com valores 
mínimos históricos no número de casos. Em agosto de 2020, 
a região africana da OMS foi certificada livre de poliovírus 
selvagem, um feito incrível para os membros do Rotary e um 
enorme passo no caminho para a erradicação.
Mas lembrem-se que embora a poliomielite exista em qual-
quer lugar, é uma ameaça para as pessoas em todo o lado, 
especialmente para as crianças pequenas. Já deve ter ouvido 
falar de importações da doença para o Malawi e Moçambique, 
de deteção do poliovírus nos esgotos no Reino Unido e de um 
caso recente nos Estados Unidos. 

Para se manterem ágeis, o Rotary e os seus parceiros estão 

a implementar uma nova vacina contra a poliomielite, a nova 

vacina oral contra a poliomielite tipo 2 (nOPV2), para com-

bater surtos de poliovírus derivado da vacina em circulação, 

também conhecida como poliovírus variante, que continua a 

ameaçar as crianças em África, bem como em vários países da 

Ásia e do Médio Oriente, incluindo no Afeganistão e no Pa-

quistão.

O Rotary continua tão ativo como sempre. Apelamos a todos 

os membros para que tomem medidas e façam parte desta 

luta histórica. Levem a luta aos vossos clubes e comunidades 

no Dia Mundial da Pólio, 24 de outubro. Continuem a sensibi-

lizar para a importância da erradicação da poliomielite e para 

o papel crucial do Rotary nesse esforço, realizando eventos 

e campanhas de angariação de fundos. Não se esqueça que 

as contribuições para a meta de 50 milhões de dólares por 

ano para a erradicação da poliomielite serão correspondidas 

2 para 1 pelo nosso generoso parceiro, a Fundação Bill & Me-

linda Gates.

Tal como Sir Clem, todos nós podemos ser heróis do Rotary, 

cada um desempenhando um papel no grande legado da nos-

sa organização. Através da nossa doação, sensibilização e an-

gariação de fundos, e serviço prático, cada um de nós aproxi-

ma o Rotary do cumprimento da nossa promessa às crianças 

do mundo, erradicando de vez a poliomielite. 
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Olá amigos e membros do Rotary.

Dadas as notícias que surgiram nos últimos 
meses sobre os casos de Pólio, é importante 
que nós, como parceiros ativos na luta pela 
erradicação da doença, tenhamos informa-
ções oportunas de nossa organização.
Em qualquer projeto, tanto as linhas de ação 
quanto os slogans devem ser adaptados às 
mudanças que a sociedade nos impõe, se 
quisermos que ela mantenha o interesse no 
projeto. E o programa de Pólio do Rotary não 
pode ser uma exceção.
O discreto aumento de casos em 2022, (6 
casos no ano passado, 19 casos até agora em 
2022), o reaparecimento de casos de vírus 
selvagem da pólio no Malawi e Moçambique, 
o isolamento do vírus da vacina contra a pólio 
tipo 2 nas águas fecais de Londres e o caso do 
jovem afetado em Nova York, são factos que 
não podemos ignorar.
Mas, além de ser uma má notícia para os es-
forços de erradicação, é um impulso para a 
mensagem do Rotary.
Aqueles de nós que promovem este projeto 
há anos sabem muito bem que nossa mensa-
gem sempre foi:
“Enquanto houver apenas um caso no mundo, 
nosso esforço deve continuar com a mesma 
intensidade.”
Esses eventos deste ano corroboram a nossa 
mensagem e reforçam a credibilidade em re-
lação àqueles que pensaram que o pequeno 
número de casos não exigia mais nosso esfor-
ço económico e o Rotary já deveria pensar em 
substituir este projeto por outro.
A divulgação dessas notícias na imprensa e 
na TV atualiza a mensagem na sociedade, que 
agora será mais recetiva às nossas campa-
nhas nos países do chamado primeiro mundo. 
Então, agora é  hora de reforçar a mensagem 
para a comunidade.

Porque este aumento nos casos ocorre?
A pandemia de Covid19 e os 4 meses de 
suspensão das campanhas de vacinação dei-
xaram um grande número de crianças não 
vacinadas e, portanto, potenciais candidatas 

a serem infetadas. Em segundo lugar, há um 
relaxamento no primeiro mundo sobre a ne-
cessidade e a importância das vacinas como 
método para se livrar de doenças. As campa-
nhas de vacinação contra a COVID e os efei-
tos colaterais de algumas delas, muito desta-
cadas na imprensa, aumentaram o número de 
antivacinas que tinham um alto-falante para 
espalhar suas teorias. Isso resultou  que,  em  
Rokland-Nova York, onde o jovem adoeceu, 
o nível de vacinação em crianças de 2 anos é 
de 60,5% e no Estado de Nova York, como um 
todo, é de 79,1%. Sabemos que o “efeito de 
rebanho” para garantir a proteção total tem 
que atingir taxas próximas a 95%. E isso pode 
ser extrapolado para muitas outras comuni-
dades do primeiro mundo.
Outra causa que também pode influenciar, e 
novamente devido ao efeito da pandemia, é 
que os laboratórios de vigilância de virologia 
e circulação de vírus foram bastante aprimo-
rados. “Quando se pesquisa, sempre se en-
contra”, o que significa que, a partir de agora, 
não será incomum ver notícias deste tipo em 
outras grandes cidades. Afinal, toda a criança 
vacinada com a vacina oral contra a pólio eli-
mina vírus nas fezes por cerca de 6 semanas 
e essas crianças também viajam pelo mundo, 
especialmente para cidades muito cosmopo-
litas.
Por causa de todos estes argumentos, acredi-
to que o Rotary deve adaptar sua mensagem 
às circunstâncias atuais. A campanha “só falta 
um pouco” de 2011 não é mais atual. Em qual-
quer projeto, tanto as linhas de ação quanto 
os slogans devem ser adaptados às mudanças 
que a sociedade nos impõe, se quisermos que 
ela mantenha o interesse no projeto. E o pro-
grama polioPlus do Rotary não pode ser uma 
exceção.
Agora, o nosso interesse deve estar focado 
em manter essa taxa de vacinação de 95%, 
espalhando a mensagem de que “as vacinas 
funcionam”. A vacina contra a pólio provou 
isso há muitos anos e a vacinação é a medida 
mais económica de medicamentos nos últi-
mos anos para prevenir doenças. Além disso, 
devemos continuar a trabalhar para contri-

buir com os US$ 50 milhões que têm sido o 
nosso desafio há anos e são bastante aces-
síveis. (Contribuições para a GG para Covid 
ou a guerra na Ucrânia significaram maiores 
desembolsos.)
O aparecimento de casos, tanto em Londres 
como em Nova York ou em outras cidades 
cosmopolitas, não torna o projeto polioplus 
mais caro, uma vez que eles acontecem em 
países que já têm as suas campanhas de va-
cinação organizadas e orçamentadas. Portan-
to, não esperamos novas despesas.
Resumindo, as informações que os membros 
devem conhecer e transmitir nos nossos clu-
bes são:

	Breve explicação da doença e sua 
importância ao longo da história;

	A erradicação da pólio é o projeto 
número 1 da RI;

	Considere a contribuição da 
DDF,  como uma contribuição para 
uma Doação Global que mantenha 
RI com a colaboração de todos os 
distritos;

	Necessidade urgente de lutar até 
a erradicação (vai ser feito com ou 
sem nós e seria absurdo sair agora 
depois de tanto esforço e alianças 
alcançadas para isso.);

	Explicação dos casos de Londres e 
Nova York;

	Divulgar a mensagem: Aumente 
a consciencialização sobre a im-
portância de manter uma taxa de 
vacinação de 95% e a necessidade 
de manter o esforço de angariação 
com a meta de US$ 50 milhões;

	Objetivo de melhorar os dados 
de angariação de anos anteriores 
(30% dos distritos não contribuem 
com o DDF e 51% dos clubes não 
contribuem para o programa da  
poliomielite);

	 Incentivar o conhecimento do pro-
grama PolioPlus Society como um 
veículo para o compromisso pes-
soal do membro com a erradicação.

A atualidade da Pólio
Luís Santos | Coordenador para a Pólio Plus de Região 23
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Novas
Gerações

Interact e Rotaract do Distrito 
1960 juntam-se em Sintra para 
a Rentrée 

A Rentrée do Rotaract e Interact do Dis-
trito 1960 fez com que, no passado dia 
17 de setembro, todos os caminhos fos-
sem ter à Praia das Maçãs, em Sintra. 
O regresso à ação, organizado pelo Ro-
taract Club de Sintra, consistiu num dia 
intenso, cheio de companheirismo e mui-
ta diversão. 
Às primeiras horas da manhã, todos os 
participantes calçaram as luvas, agarra-
ram em sacos do lixo e puseram mãos à 
obra numa limpeza de praia, em parceria 
com a Fundação Oceano Azul, no âmbito 
do Dia Internacional de Limpeza Costei-
ra. Seguiu-se um piquenique na praia, a 
fim de, para além de almoçar, promover 
o convívio entre os companheiros pre-
sentes.
A tarde, repleta de boas reviravoltas, en-
volveu um jogo do mata, mergulhos nas 
águas frias de Sintra e, acima de tudo, 
companheirismo! O jogo trouxe ao de 
cima o espírito desportivo e competitivo 
permitindo, ao mesmo tempo, desenvol-
ver o trabalho de equipa, entre “atletas” 
e “claque”. A animação nunca faltou, na-
quele que, para muitos, foi um dos mo-
mentos altos do dia. 
Este foi um regresso à ação repleto de 

bons momentos, que deixou interactistas 
e rotaractistas prontos para aquele que 
se espera vir a ser um ano rotário cheio 
de projetos e conquistas, com muito tra-
balho, amizade e, aquilo que marca a nos-
sa organização, companheirismo.

Game Night Solidária foi um su-
cesso do RTC Parede-Carcave-
los

Por Rafael Santiago (Rotaract Club de Parede-Car-
cavelos)

O Rotaract Club de Parede-Carcavelos 
organizou, no passado dia 24 de setem-
bro, a quinta edição da Game Night Soli-
dária. Ao contrário do habitual quiz, esta 
edição contou com algumas novidades: 
para além das várias rondas de quiz, hou-
ve também três rondas de bingo. 
Por norma, as Quiz Night do RTC-PC já 
introduzem elementos divertidos e fora 
da caixa, mas nesta edição tentou-se 
reforçar o conceito e proporcionar uma 
noite de cultura, diversão e algum caos 
(no bom sentido).
Pela primeira vez, não só os vencedores 
foram premiados com a possibilidade de 
doar 100% do valor angariado para um 
projecto social, mas receberam também 
brindes. A equipa vencedora ganhou ain-
da aulas gratuitas de padel, oferecidas 
pela Quinta dos Lombos Padel.
O projeto social apoiado desta vez con-

sistirá na compra de uma cadeira de ro-

das para a Dona Elvira, uma utente do Lar 

da Boa Vontade, que sofre de hipertonia. 

Ao ser apresentado o projecto, ainda du-

rante a Game Night, não só o club como 

todos os participantes fizeram questão 

de que o valor acumulado fosse então 

utilizado para contribuir para esta causa.

Pode dizer-se que, pelo simples facto 

de ficarem a conhecer este projecto, a 

Game Night foi um sucesso. Mas o traba-

lho do RTC PC não ficará por aqui!

Jogar Padel por uma causa!

Por Mariana Simões (Rotaract Club de Lisboa-Es-
trela)

O Rotaract Club de Lisboa-Estrela e o 

Rotaract Club de Lisboa organizaram a 

primeira edição do Torneio de Padel So-

lidário, um evento que decorreu no pas-

sado dia 24 de setembro, no Rackets Pro 

- EUL (Estádio Universitário de Lisboa).

Desde aprendizes a jovens promessas, 

todos puseram a boa disposição ao ser-

viço da solidariedade, bem como as suas 

capacidades desportivas para a competi-

ção.

Foi um dia recheado de diversão, com-

panheirismo, bons momentos e despor-

tivismo, tudo com o objetivo de apoiar a 

Associação Nacional de Apoio ao Desen-

volvimento, Investigação e Comunidade.
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Rotaractistas e interactistas voltaram 
a reunir-se para um Encontro Distri-
tal, um evento que marcou o regresso 
à atividade do Distrito 1970, e que de-
correu no passado dia 10 de setembro. 
Jovens de todo o país, desde Monção a 
Tavira, representaram os seus clubes em 
Oliveira de Azeméis, a cidade escolhida 
para acolher esta iniciativa.

O dia iniciou-se na JF de São Roque com 
a já habitual “Sessão de Trabalhos”, na 
qual a past-representante de Rotaract, 
a companheira Bárbara Vitorino, apre-
sentou o Relatório de Contas relativo 
ao AR 2021/2022.

Houve ainda tempo para dar a conhe-
cer o novo projeto que une Rotary e 
Rotaract Distrito 1970 à The Big Hand: 
o Projeto Aldeia Feliz. Este pretende 
combater o analfabetismo e promover o 
desenvolvimento social e económico da 
comunidade de Matsinho, em Moçambi-
que, através da construção de seis salas 
de aula na escola de Montechimoio.

De seguida, os presidentes de clubes 
Rotaract presentes reuniram-se numa 
sessão de formação e partilha de expe-

riências, com a primeira reunião do ano 
do Paul Harris Program.

Como a manhã não podia terminar 
sem um momento de aprendizagem, os 
Toastmasters – uma ONG que pretende 
ajudar pessoas de qualquer background 
a desenvolver as suas capacidades de li-
derança e oratória – brindaram a plateia 
com um surpreendente workshop de 
oratória, conseguindo convencer alguns 
dos jovens presentes a participar num 
concurso. Mas não sem antes almoça-
rem!

O almoço, de cariz solidário, permitiu 
angariar cerca de 400 euros para a Co-
missão Social da Freguesia de São Ro-
que e, desta forma, cumprir o objetivo 
de fazer a diferença nas comunidades 
por onde passamos. E que bom que é ser 
solidário enquanto comemos um frango 
estufado ou um tofu assado confeciona-
dos pela D. Glória e pela D. Fernanda!

Após uma semana de chuva em Oliveira 
de Azeméis, o sol voltou a aparecer e o 
bom tempo a fazer-se sentir, permitindo 
que as atividades agendadas para a tar-
de decorressem no Parque da La-Salet-
te. Com atividades tão interessantes, o 
difícil foi escolher!

Para os mais aventureiros, os compa-
nheiros do Rotaract e Interact de Mon-
ção – os mesmos 
que foram até à 
Conferência Distri-
tal na carrinha do 
karaté – vestiram os 
seus kimonos para 
presentear os par-
ticipantes com um 
workshop de Defe-
sa Pessoal.

O workshop de 
Suporte Básico de 
Vida, dinamizado 
pelo companheiro 
Jorge Melo Pereira, 

presidente do RC Oliveira de Azeméis, 

foi a atividade ideal para aqueles que 

gostam de estar preparados para todas 

as circunstâncias.

Já o concurso de Oratória revelou-se o 

palco ideal para os mais confiantes de-

senvolverem esta competência tão ful-

cral para um líder, tendo sido avaliados 

por um júri dos Toastmasters que deu, 

aos participantes, preciosas dicas que 

os ajudarão a ser melhores oradores.

Para a despedida daquele que foi o pri-

meiro grande evento deste ano rotário, 

os participantes juntaram-se num con-

vívio ao pôr do sol, aproveitando para 

fortalecer os laços de companheirismo.

Se acreditarmos que Encontro Distrital 

dita o sucesso do ano, então, podemos 

estar certos de que 2022/2023 será um 

excelente ano rotário para o D.1970!

Encontro Distrital Rotaract e Interact Distrito 1970

Por Sara Andrade
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As Caldas da Rainha voltaram a ser pal-
co da Feira das Velharias, no Parque D. 
Carlos I, uma iniciativa que acontece 
todos os segundos domingos do mês. E, 
pela primeira vez, no dia 11 de setem-
bro, o Rotaract Club Caldas da Rainha 
participou neste evento com o intuito 
de angariar dinheiro para o Street Kids 
Project, mais concretamente para uma 
criança, a Ummy Njoki.

O Street Kids é um projeto que envolve 
os Distritos 9212 (Quénia), 1990 (Suí-
ça), 1960 (Portugal) e 1780 (França), 
tendo-se unido para ajudar crianças de 
rua do bairro de Grogon, em Nairóbi, 
no Quénia. O projeto tem o objetivo de 
reintegrar as crianças no sistema edu-
cativo e financiar duas refeições por dia 
para 10 crianças. 

O preço de todas as despesas 
(escola, alimentos, materiais es-
colares, etc.) é de 150 euros por 
mês ou de 1800 euros por ano. 
Todos os fundos são recolhidos 
numa conta bancária dedica-
da e o envio de dinheiro para o 
Quénia é feito apenas median-
te apresentação de recibos de 
compra dos alimentos, tornan-
do, assim, todas as trocas de di-
nheiro transparentes e seguras.

RTC Caldas da Rainha angaria dinheiro para Street Kids 
Project

Por Carolina Pequeno

Recentemente, devido à 
ajuda do distrito 1960, foi 
possível estender o projeto 
a uma 11ª criança, a Ummy. 
Foi então que surgiu a ideia 
de participar na Feira de 
Velharias local, de forma a 
angariar o maior valor pos-
sível para poder ajudar esta 
criança. Para tal, contámos 
com a ajuda do Rotary Club 
de Caldas da Rainha, onde 

vários membros doaram di-
versas coisas para que pudessem ser 
vendidas na feira. 

Feito o balanço da feira, foi possível 
angariar 127 euros, tornando possível, 
com a doação de uma companheira do 
Rotary Club de Caldas da Rainha, doar 
150 euros ao Street Kids Project, o su-
ficiente para apoiar a Ummy durante um 
mês.

O Rotaract Club de Caldas da Rainha 
agradece o apoio de todos, especial-
mente aos membros do Rotary Club de 
Caldas da Rainha, que fizeram com que 
a realização da feira se tornasse possí-
vel. O club pretende ainda participar 
em outras edições da feira, de modo a 
conseguir contribuir cada vez mais para 
este projeto internacional.

Quer dar 
visibilidade 

ao seu 
negócio?

Anuncie numa 
revista com milhares 

de assinantes, 
anuncie na Portugal 

Rotário!

1/4 de página - 50€ 
1/2 página - 100€

1 página - 150€

capa e c ontracapa

interior - 200€ 
contra-capa - 320€
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F i q u e  c o n e c t a d o  c o n n o s c o  a t r a v é s  d a  n o s s a
r e d e  d e    @ r o t a r y . i c c . p o r t u g a l

 
 

O QUE SÃO AS

As CIP's são atividades interdistritais que
assumem o compromisso global na Promoção
da Paz e da Compreensão Mundial através da
realização de projetos e de atividades junto da
comunidade internacional.

?
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Olena Morhun, uma farmacêutica

Descobri que a guerra tinha começado à noite. O meu 
marido acordou-me e disse que a Ucrânia estava sob 
fogo e que as tropas russas tinham atravessado a fron-
teira ucraniana. Ele disse-me que não queria que eu fi-
casse na Ucrânia enquanto estivéssemos guerra. Queria 
que nos afastassemos de Zaporizhzhia, longe da Ucrâ-
nia oriental. Foi então que começámos a falar sobre para 
onde podíamos ir e como.

Alisa Morhun, uma das crianças de Olena

Um dia antes do início da guerra, fui visitar a minha ami-
ga e passei a noite na sua casa. Algures pela manhã, por 

volta das seis horas, ela acordou-me. Ainda estava com 
muito sono. Disse-me: “A guerra começou na Ucrânia”. 
Pareceu-me tudo muito estranho. Ao início, nada disso 
me fazia qualquer sentido. Um pouco mais tarde tive 
tempo para pensar em tudo isso. Quando se lê as no-
tícias, começa-se a compreender todas as coisas que 
estão a acontecer. É difícil compreender que a tua vida 
normal está a ser destruída.

A 27 de Fevereiro, Olena Morhun deixa Zaporizhzhia com 
as suas filhas Alisa e Sofiia e o seu filho, Vitalii, conhecido 
carinhosamente como Vitalik.

Olena Morhun

Deixámos Zaporizhzhia no comboio de evacuação de 
Zaporizhzhia-Lviv. A nossa intenção era ficar na Ucrânia 
ocidental, mas quando saímos do comboio e começámos 
a falar com as pessoas, em Lviv, elas convenceram-nos a 
não o fazer. A sua cidade havia sido também atacada. O 
local que pensávamos ser seguro não era de todo segu-
ro. Toda a Ucrânia estava em perigo. Uma rapariga do 
centro de voluntariado sentou-se comigo e falámos du-
rante uma boa parte da noite. Ela ajudou-me a tomar a 
decisão de ir para a Polónia em vez de ficar na Ucrânia. 
Nunca me esquecerei dessa rapariga.

Alisa Morhun

Quando estávamos a atravessar a fronteira polaca, não 
sabíamos onde iríamos parar ou o que iríamos fazer aqui. 

O toque humano
In Rotary October 2022

A invasão russa da Ucrânia espalhou mais de 5,6 milhões de refugiados por toda a Europa 
desde o final de fevereiro. Entre eles está Olena Morhun, que fugiu com três dos seus filhos e 
se dirigiu a Puławy, Polónia. Lá, foram acolhidos por Krystyna Wilczyńska-Ciemięga, um dos 
muitos membros do Rotary que abriram as suas casas aos refugiados. Aqui, nas suas próprias 
vozes, estão as suas histórias. 

A 24 de Fevereiro de 2022, a Rússia invade a Ucrânia. 

O seu 22º Corpo de Exército avança sobre a central 

nuclear em Zaporizhzhia, a cidade no rio Dnieper, no 

sudeste da Ucrânia, que é o lar da família Morhun.
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Não havia um plano claro. Não havia qualquer plano. Es-
perávamos apenas o melhor. Atravessámos a fronteira 
a pé e depois fomos parar a um centro de distribuição. 
Os voluntários ajudaram-nos. Encontraram pessoas que 
queriam ajudar e levar refugiados ucranianos para as 
suas próprias casas.

Após uma viagem de quatro dias de mais de 700 milhas (cer-
ca de 1126 km), a família Morhun chega a Puławy, Polónia, 
onde Krystyna Wilczyńska-Ciemięga, membro do Rotary 
Club de Puławy, vive com o seu filho, Grzesio, e a mulher do 
seu filho, Weronika. (Além da família Morhun, Wilczyńska-
-Ciemięga também abre a sua casa a mais duas pessoas de 
Zaporizhzhia, Ulzana Shakirova e o seu filho, Tymur).

Krystyna Wilczyńska-Ciemięga

Esperámos até à meia-noite, depois a meia-noite veio e 
fomos, e eles ainda não tinham chegado.

Alisa Morhun

Vitalik adormeceu no carro enquanto viajávamos e 
quando chegou a altura de o acordar, ficou muito per-
turbado e chorou. Isto foi tremendamente stressante 
para ele.

Krystyna Wilczyńska-Ciemięga

Estavam completamente exaustas, especialmente as 
crianças. Nem sequer consigo descrever. Estavam sim-
plesmente esgotadas, o que se tornou óbvio durante 
uma breve conversa. Nem tinham vontade de falar. Ti-
nham viajado de comboio durante mais de um dia, ape-
nas de Zaporizhzhia para Lviv. Posteriormente, os vários 
obstáculos com o transporte para a fronteira polaca le-
varam tempo e o resto das suas forças. Consequente-
mente, eles só queriam dormir, dormir, e dormir mais.

Olena Morhun

Quando chegámos, pensei que não seria demasiado 
tempo. Uma semana ou duas, talvez um mês, e iríamos 
para casa. Eu não planeava viver na Polónia. Não con-
seguia aceitar a ideia de que ficaria aqui por bastante 
tempo. Após cerca de um mês, comecei a compreender 
que não deveria regressar a casa tão cedo; que a guerra 
poderia demorar bastante tempo.

Krystyna Wilczyńska-Ciemięga

Desde o início que não existia nada como nós (sermos) 
anfitriões. Porque pode-se acolher alguém durante três 
dias e depois de três dias, por vezes, já se está farto do 
hóspede. Sabíamos que ia ser por muito tempo e não ha-

via nenhuma data final 
designada. E, desde o 
início, formaram-se rela-
ções como se fossemos 
família.

Olena Morhun

A Krystyna adora crian-
ças. Vitalik é reservado 
com pessoas que não 
conhece mas aceitou-
-a de imediato. Ele até 
a abraça, o que não faz 
com estranhos. Ela aju-
da-o em tudo e prote-
ge-o. Afeiçoou-se a ele. 
Levou-nos a um maravi-
lhoso passeio a Puławy e 
apresentou-nos a várias 
pessoas. Respeito-a como profissional, como professora 
[de bioquímica], e os seus amigos são exatamente como 
ela. Ela é uma pessoa muito interessante, amável e sen-
sível.

Krystyna Wilczyńska-Ciemięga

A partir do momento em que a guerra eclodiu, tornou-
-se óbvio que os polacos não só deviam aceitar refu-
giados, mas que iriam simplesmente fazê-lo. Do ponto 
de vista dos polacos, era uma oportunidade de mostrar 
afeto. Queríamos dar-lhes uma calorosa receção. Tenho 
algumas recordações que influenciaram a minha deci-
são. Ainda me lembro tanto da guerra [Segunda Guerra 
Mundial] como das histórias sobre a guerra, as histórias 
dos meus pais acima de tudo. Também nós fomos perse-
guidos por todo o lado. Talvez essas sejam as memórias 
que me levaram a dizer, sim, eu ajudo. Mas penso que, 
geralmente, é a minha personalidade. O carácter de 
cada rotário é baseado numa preferência por dar ao in-
vés de receber. As pessoas perguntam como é sentir-se 
ao fazer algo assim e eu digo-lhes que o primeiro senti-
mento é alegria porque as pessoas gostam de dar.

No final de abril, começa a surgir na família Morhun a 
ideia de que não regressarão em breve à Ucrânia, for-
çando-os a lidar com como planear um futuro incerto.

Olena Morhun

Os meus pensamentos são sempre sobre a Ucrânia. É 
por isso que é tão difícil para mim. Tenho tentado aceitar 
que não estou em casa e que, de alguma forma, preciso 
de construir a minha vida aqui. Mas como posso cons-
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truí-la? Portanto, para dizer que tenho alguns planos 
- tenho apenas um plano -, o de regressar a casa. Mas 
compreendo que este plano, não irá acontecer em breve. 
Por isso, estou a fazer alguns pequenos planos: apren-
der polaco, encontrar um emprego, e assim em diante.

Alisa Morhun

A minha esperança para o futuro, o meu sonho? Zapo-
rizhzhia é a cidade onde nasci e eu quero voltar a ela. 
Deixei a minha casa sem saber se regressaria a ela numa 
semana ou em dois anos. Portanto, antes de mais, quero 
voltar à Ucrânia, à minha casa, e depois seguir em frente 
com a minha vida. Bem, só não sei se isso vai acontecer. 
Talvez não seja em breve, talvez daqui a vários anos, ou 
talvez nunca. Nesse caso, terei de seguir em frente com 
a minha vida em outro lugar. 

Krystyna Wilczyńska-Ciemięga

Em 1993, quando o Rotary Club de Puławy foi fundado, 
se quisesse ser conselheira ou política e agir em nome 
de outros, era preciso ter a alma de um(a) ativista social. 
É assim que é designado na Polónia, e todos nós perten-
cíamos a essa classe de pessoas. Já tínhamos esta coisa 
na nossa personalidade, que devemos agir em benefício 
dos outros, tal como o lema principal do Rotary: Dar de 
Si, Antes de Pensar em Si. Portanto, é uma espécie de se-
gunda natureza para todos nós que estamos no Rotary 
Club de Puławy.

Hed: Atrás da câmara

A 26 de Abril, uma equipa rotária composta por Monika 
Lozinska, Dorota Wcisła (a editora chefe do Rotary Polska), 

e Kim Widlicki, passou o dia com Wilczyńska-Ciemięga e a 
sua família recentemente expandida para os entrevistar, fo-
tografar, e gravar vídeo deles juntos.

Monika Lozinska, fotógrafa e videógrafa do RI sedia-
da nos Estados Unidos

Não se entra na casa de alguém e apenas começa-se a 
fotografar. É preciso estabelecer uma ligação para que 
as coisas possam fluir mais facilmente. Todos vieram e 
deram-nos as boas-vindas, e nós sentámo-nos e tomá-
mos café e chá, e eu acho que comi alguns biscoitos.

Kim Widlicki, especialista em marketing RI e meios 
de comunicação social sediada na Suíça

Pudemos ver que Krystyna é uma pessoa muito caloro-
sa, uma pessoa muito aberta. Tem este espírito muito 
jovem e ficou realmente feliz por participar na filmagem 
connosco. Ela passou por algumas coisas na sua juventu-
de, com a Polónia a passar da guerra para o comunismo e 
sempre com falta de coisas durante grande parte deste 
tempo. Por isso, pôde percecionar o que estas famílias 
estavam a passar.

Monika Lozinska

Os ucranianos são um povo muito orgulhoso. A razão 
pela qual digo isto é porque sou polaca e o meu pai é da 
Ucrânia. Somos culturas muito semelhantes: Tu és inde-
pendente. Tu trabalhas. Tu queres ser capaz de provi-
denciar. Só posso imaginar como deve ser difícil viver no 
lugar de outra pessoa, mas eles tentam fazer atividades 
diárias que uma família normal faz.

Kim Widlicki

Olena, como é óbvio, o seu coração ainda está na Ucrâ-
nia. Ela tentou sorrir e abrir-se a tudo, mas quando a en-
trevistamos pessoalmente, vemos que não é fácil. Eles 
só querem regressar a casa.

Monika Lozinska

Olena ficou muito, muito, emocionada durante a sua en-
trevista e começou a chorar. Acabei por chorar com ela. 
Parei a câmara e fui abraçá-la durante o maior tempo 
possível. Porque, por vezes, só esse toque humano é o 
que se precisa.      

Visita rotária organizada pelo produtor Andrew Chudzinski; entrevistas 

editadas para impressão pelo editor sénior Geoffrey Johnson
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O  M E U  C L U B E

Rotary Club de Arouca
30 anos de companheirismo e mudanças 
duradouras
Por Cláudia Oliveira e Fernando Ferreira

Sendo um concelho do interior, de pes-
soas resilientes e determinadas, com 
um património arquitetónico, geológi-
co e natural de enorme valor, Arouca 
tem todos os requisitos para acolher 
um clube rotário. No ano de 1992, um 
grupo determinado de companheiros – 
que já o eram antes da formalização de 
ingresso no universo de Rotary – inten-
tou diligências para que a formalização 
do Rotary Club de Arouca fosse uma 
realidade, com destaque para a ação de-
terminante dos companheiros António 
David Silva, Alfredo Martins, Arlindo 
Oliveira, Zeferino Brandão e António 
Serdoura. Com data de fundação a 30 
de junho desse ano, a carta constitucio-
nal foi entregue pelas mãos do compa-
nheiro Manuel Cepeda, Governador do 
ano de 1992-93, e teve como primeiro 
presidente Zeferino Brandão (na épo-
ca, presidente da Câmara Municipal de 
Arouca). Criado com 25 companheiros 
no seu quadro social, tinha a particulari-
dade de ser um clube com dois médicos 
e um padre.
O clube passou por momentos contur-
bados, mas soube superá-los, com a 
tenacidade dos seus companheiros fun-
dadores e o apoio dos companheiros de 

clubes vizinhos. Sempre com o apoio e 
reconhecimento da comunidade, social 
e empresarial, apostou no seu cresci-
mento e diversidade dos seus membros, 
contando atualmente com 28 compa-
nheiros. No sentido de valorização da ju-
ventude, apostou-se na criação de dois 
clubes Interact nos dois Agrupamentos 
de Escolas do concelho: Interact Club 
Arouca e Interact Club Arouca Escariz.
Ao longo dos anos muitos projetos fo-
ram concretizados, em diversas áreas, 
com destaque para  “A Casa do Jorge”, 
uma reconstrução total da casa de 
uma família carenciada onde se insere 
o jovem Jorge (com problemas graves 
de saúde e limitações de mobilidade); 
“Cuidar em Timor”, na recolha de ma-
terial médico e seu envio para Timor 
(com a colaboração do Centro de Saú-
de de Laleia e Cairui), tendo permitido 
ainda trabalhar no âmbito da formação 
de outros profissionais de saúde e na 
intervenção local com sessões de edu-
cação para a saúde para a comunidade 
em diversas áreas (saúde infantil, saúde 
materna, patologia respiratória, cardio-
vascular, dermatológica, entre outras); 
“Bairros saudáveis”, de transformação 
do bairro social da paróquia de Arou-
ca, que tem sido acompanhado por três 
presidentes do clube, nos últimos anos, 
num claro sinal de que os projetos são 
de continuidade dos clubes e da comu-
nidade que servem.
Recentemente, foi inaugurada a Galeria 
de Presidentes, na sua sede, que ser-
viram o clube ao longo destes últimos Ilustração dos 30 anos de autoria de Luísa Portugal

30 anos, um desejo antigo que chegou 
como prenda de aniversário, sendo o 
mote para as comemorações do aniver-
sário, juntamente com uma imagem grá-
fica criada para o efeito.
Como motivo de orgulho, o clube tem no 
seu quadro social um past-Governador, 
Sérgio Almeida, assim como uma jovem 
do Interact Club Arouca, Ana Moura, 
que este ano é representa o Interact no 
distrito 1970. 
Com o compromisso de continuar a 
honrar a missão do Rotary, movimento 
solidário com marcas positivas no mun-
do desde a sua criação em 1905 pelo 
visionário Paul Harris, vários projetos 
estão a ser imaginados e planeados em 
Arouca sob o lema de Jennifer Jones 
“Imagine um mundo que merece o nos-
so melhor, onde nos levantamos todos 
os dias sabendo que podemos fazer a 
diferença”, envolvendo parceiros locais, 
nacionais, mas também internacionais, 
para que possamos, juntos, ajudar a 
criar um mundo onde as pessoas, unidas 
e em ação, possam causar mudanças po-
sitivas e duradouras em si mesmas, nas 
suas comunidades e em todo o mundo!  

Galeria de Presidentes
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