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OPORTUNIDADES
Descubra novas maneiras de enfrentar os desafios mais urgentes do 
mundo na Convenção do Rotary International. Encontrará as 
ferramentas, recursos, e conexões para causar impato no seu clube e 
em todo o mundo.   
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Mensagem da Presidente 
de Rotary International
Jennifer E. Jones
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Ser convidado a Imaginar o Rotary pode parecer um gran-
de exercício, mas o elemento mais importante é algo bas-
tante pequeno, mesmo pessoal.

Não há muito tempo, esperava-se que os membros do Ro-
tary realizassem os seus atos de serviço discretamente. 
Compreendi e apreciei o pensamento por detrás disso - a 
humildade é uma característica maravilhosa, e devemos 
continuar a alimentá-la de outras formas. 

Mas manter o Rotary só para nós tem um custo. E ao par-
tilhar os nossos momentos de Rotary, estamos a ser ge-
nerosos com os outros e a dar-lhes uma oportunidade de 
compreender o impacto do Rotary.

Isto traz-nos à mente este maravilhoso aforismo: “As pes-
soas vão esquecer-se do que disse. As pessoas esquece-
rão o que fez”. Mas as pessoas nunca esquecerão como as 
fez sentir”. 

Então como é que fazemos as pessoas sentirem o Rotary? 
A melhor maneira é partilhar os nossos momentos rotá-
rios. Todos nós os tivemos - quando o ordinário colide 
com a intenção de criar algo extraordinário.

Algumas pessoas têm esses momentos rotários na pri-
meira vez que vão a uma reunião. Para outros, pode levar 
anos, antes de ver a alegria nos olhos de alguém a quem 
servimos. Ou talvez ao ouvir de um outro membro algo 
que atingiu perto de sua casa.

Como o Nick e eu partilhamos esta viagem, estamos es-
pantados com o trabalho que estão a realizar e com as 
vidas que estão a transformar. Ao longo do ano, vou parti-

lhar convosco os pontos de vista e as histórias que torna-

ram essas digressões tão significativas para nós.

Espero que possam fazer o mesmo no vosso canto do Ro-

tary. Pode ser algo que partilhem em reuniões ou em re-

des sociais. Para os mais experientes e ambiciosos, pode 

ser um evento que divulguem com os meios de comuni-

cação locais. Mesmo a partilha das vossas histórias com 

amigos tem impacto.

Precisamos de embaixadores para a mensagem do Rotary 

e dos nossos sonhos para um mundo melhor. Os melhores 

embaixadores são vocês. Quanto mais partilharem histó-

rias - e partilharem-nas com o coração - mais encorajam 

outros a associarem-se a nós, a juntarem-se a nós, e a per-

manecerem.

Para vos dar apenas um pequeno exemplo, nos próximos 

meses, entregarei esta coluna aos membros do Rotary 

que partilharão as suas histórias pessoais no que diz res-

peito à diversidade, equidade, e inclusão na nossa orga-

nização. É importante que ouçamos estas histórias dire-

tamente das pessoas que as viveram como uma forma de 

sentir a importância da DEI para o futuro do Rotary.

Em tudo o que fazemos, o que as pessoas sentem sobre o 

Rotary irá moldar o nosso futuro. Só posso imaginar o que 

irão inspirar através das histórias que irão contar.

P.S. Novembro marca o 60.º aniversário do Interact! Que-

ro expressar os meus mais sinceros votos aos nossos 

membros do Interact e às pessoas que os apoiam. Obriga-

da por tudo o que fazem.

Partilhar as nossas histórias rotárias a partir do coração
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Durante esta época de doação, lembre-se da  Fundação 
Rotária como sendo a sua instituição de caridade preferida. 
Uma doação ao nosso Fundo Anual irá ajudar a fortalecer 
as comunidades perto de si e em todo o mundo.
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CONTEÚDO

Editorial
Miguel Rijo

A importância das contribuições

Car@s Companheir@s,

Falar da The Rotary Foundation, tema 
que o Rotary foca no mês de novem-
bro, e que nós acompanhamos, é falar 
de uma instituição mundial que, além 
de gerir e aplicar, de forma otimizada, 
os recursos financeiros de Rotary, que 
se destinam, essencialmente, a financiar 
projetos à escala global propostos pelos 
Clubes ou pelos Distritos, é, ela própria, 
o garante da segurança e, acima de tudo, 
da credibilidade e transparência da ges-
tão de dinheiros doados. 

Não terá sido por acaso que a The Ro-
tary Foundation tem recebido, suces-
sivamente, a classificação de 4 estre-
las (pontuação máxima) pela Charity 
Navigator – entidade norte americana 
que monitoriza e avalia organizações 
beneficentes dos EUA-. Esta avaliação 
considera parâmetros como solidez fi-
nanceira, compromisso com a prestação 
de contas e transparência e só 1% das 
organizações avaliadas pela Charity Na-

vigator têm o privilégio de ter recebido 
4 estrelas por 12 anos consecutivos, 
que é o caso da The Rotary Foundation.

Talvez por estas, e, seguramente outras 
razões, Bill e Melinda Gates reconhe-
ceram ao Rotary e à The Rotary Foun-
dation a idoneidade necessária para, 
através da sua própria Fundação, con-
tribuírem, generosamente, para os fun-
dos da TRF e assim, poderem chegar a 
muitos mais sítios e muito mais pessoas 
que precisam, nalguns casos desespera-
damente, de ajuda para sobreviverem.

Isto é Rotary. A conjugação dos esfor-
ços e de sinergias para a promoção de 
um bem comum. É por isso que o con-
tributo, individual ou coletivo, através 
dos nossos clubes, e as doações que 
fazemos à The Rotary Foundation são 
essenciais à prossecução dos seus (nos-
sos) objetivos.

Imaginemos sempre um Mundo melhor.

Durante esta época de doação, lembre-se da  Fundação 
Rotária como sendo a sua instituição de caridade preferida. 
Uma doação ao nosso Fundo Anual irá ajudar a fortalecer 
as comunidades perto de si e em todo o mundo.

DÊ HOJE: my.rotary.org/giving-tuesday

OOffeerreeççaa  tteerrççaa--ffeeiirraa::  
2299  ddee  NNoovveemmbbrroo    
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“Ajudar a promover a boa vontade, paz e compreensão mundial, me-
lhorando a saúde, fornecendo educação de qualidade, melhorando o 
meio ambiente e combatendo a pobreza.” - Missão da The Rotary Foundation

Vítor 
Cordeiro
Distrito 1960

tem a palavra o Governador…

É normal referirmo-nos à The Rotary 
Foundation como o braço armado de Ro-
tary. Na realidade esta Fundação dispõe 
de “armas” que potenciam a nossa ação 
na ajuda, no apoio às populações e na 
reconstrução devido a catástrofes natu-
rais, no fornecimento de equipamentos, 
no apoio e na transformação de pessoas 
e comunidades. Trata-se de uma das 
maiores fundações a nível global e 
das mais eficientes na utilização dos 
recursos, mantendo-se há vários anos 
na classificação máxima (4 estrelas) da 
Charity Navigator, dado que utiliza 91% 
dos seus fundos para financiar e operar 
os seus programas. Por outro lado, as 
exigências de critérios de sustentabili-
dade para os Subsídios Globais: envol-
vendo as comunidades; estimulando 
as economias locais; a formação para 
promover a autonomia das pessoas; o 
financiamento local; a monitorização e 
controlo dos projetos; são o garante da 
correta aplicação dos fundos e do suces-
so no longo prazo.
Só em 2021-2022, a Fundação apoiou: 
467 Subsídios Distritais (31,1 Milhões 
USD); 55 Subsídios para Assistência em 
Casos de Desastres (3,1 Milhões USD); 

2.066 Subsídios Globais (130 Milhões 
USD). Os fundos destinados aos Subsí-
dios Globais tiveram a seguinte distri-
buição pelas áreas de enfoque:

A este propósito, relembramos que os 
clubes que pretenderem avançar com 
Subsídios Globais necessitam ter cer-
tificação, que é atribuída aos Compa-
nheiros através da frequência de sessões 
de formação ou seminários da Comissão 
Distrital da The Rotary Foundation.   
Neste mês de novembro somos desa-
fiados por Rotary a fazer o balanço da 
sua (nossa) Fundação e procurarmos as 
melhores formas para lhe fornecermos 
“munições” para que as suas “armas” pos-
sam continuar a ajudar os que precisam 
e muitas vezes dependem de nós.   
Não podemos deixar de chamar a aten-

ção para o grande projeto global – Erra-
dicação do Poliomielite, um compromis-
so que assumimos com todas as crianças 
do mundo há quase 4 décadas. Por isso, 
importa seguir o exemplo dos Clubes 
que aderiram e promovem a campanha 
“Juntos Salvamos Vidas”, para ganhar-
mos escala e conseguirmos melhores 
resultados. Com o recente incremento 
de casos de Poliomielite, torna-se ainda 
mais premente realizar doações e, se 
possível, aderir à Polio Plus Society.
As doações para o Fundo Distrital de 
Utilização Controlada (FDUC), em 
cada distrito, são fundamentais para que 
sejam disponibilizados fundos específi-
cos para os respetivos distritos poten-
ciarem a sua ação.
Temos muito boas razões para “municiar” 
a The Rotary Foundation para que conti-
nue a apoiar os nossos projetos. Torna-
-se importante angariar fundos das mais 
variadas formas, assim como efetuar-
mos doações. Neste caso, para facilitar, 
podemos utilizar o website de Rotary 
International, acedendo ao My Rotary, 
onde os nossos dados já aparecem pré-
-preenchidos nos respetivos formulá-
rios. Contamos com todos! 
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José Alberto 
Oliveira
Distrito 1970

tem a palavra o Governador…

A Fundação do Rotary International é a nossa ferramenta mais 
poderosa–José Alberto Oliveira

O Rotary International, uma das maiores 
organizações de clubes de serviço do mun-
do, não seria o mesmo sem a sua The Rotary 
Foundation, que transforma as contribui-
ções que recebe de todo o mundo em pro-
jetos que mudam a vida a milhares de pes-
soas. Desde que foi criada, há mais de 100 
anos, esta fundação investiu mais de quatro 
mil milhões de dólares (sensivelmente o 
mesmo valor em euros) em iniciativas sus-
tentáveis e de grande impacto.
Com a inspiradora Missão de “ajudar os 
associados do Rotary a promoverem a boa 
vontade, paz e compreensão mundial, apri-
morando a saúde, fornecendo educação 
de qualidade, melhorando o meio ambien-
te e combatendo a pobreza”, a The Rotary 
Foundation, entidade pública que opera 
exclusivamente para fins beneficentes, re-
cebeu, pelo décimo primeiro ano consecu-
tivo, quatro estrelas da Charity Navigator, a 
classificação mais alta outorgada por essa 
avaliadora independente de instituições 
beneficentes sediadas nos Estados Unidos, 
demonstrando a sua solidez financeira, o 
compromisso com a prestação de contas e a 
transparência. Nas palavras de Ron Burton, 
ex-presidente do Rotary International, as 
quatro estrelas são “um reflexo do trabalho 

árduo e dedicação de inúmeros rotários em 
todo o mundo.  Eles sabem que as suas con-
tribuições serão usadas para os propósitos 
a que foram destinados e que realmente fa-
rão a diferença.” A avaliação da Charity Na-
vigator leva em conta o uso das doações, a 
execução de programas, a abertura e a for-
ma de administração da organização.
Uma das particularidades da The Rotary 
Foundation é a existência de um Fundo 
Anual, totalmente sustentado por doações 
- como toda a fundação - que apoia os mais 
de trinta e cinco mil clubes rotários a entra-
rem em ação e criarem mudanças positivas, 
duradouras, em comunidades locais e de 
todo o mundo. Essas contribuições ajudam 
a promover os esforços de paz, a fornecer 
água limpa e saneamento, a apoiar a educa-
ção, a fortalecer economias locais, a salvar 
mães e filhos, a proteger o meio ambiente 
e a combater doenças. Destaco a iniciativa 
“Todos os Rotários, Todos os Anos” que 
incentiva os membros desses clubes a con-
tribuírem anualmente para esse fundo e a 
envolverem-se nos seus programas e pro-
jetos.
Mais interessante ainda, é a existência do 
sistema SHARE que permite às doações des-
tinadas a esse Fundo Anual serem transfor-

madas em subsídios que financiam projetos 
humanitários locais e internacionais, bolsas 
de estudos, equipas de formação profis-
sional e outras atividades: no final de cada 
ano rotário (que acontece a cada 30 de ju-
nho), essas contribuições, provenientes de 
todos os Rotary Clubes de um distrito são 
divididas entre o Fundo Mundial e o Fundo 
Distrital de Utilização Controlada (FDUC), 
depois de 5% terem sido deduzidos para 
cobrir despesas operacionais; três anos 
depois, o distrito pode utilizar esse FDUC 
para financiar os projetos dos clubes, do 
distrito ou da The Rotary Foundation que 
os clubes escolherem. Os distritos podem 
usar até metade do seu FDUC para Subsí-
dios Distritais e o remanescente pode ser 
usado para Subsídios Globais ou doados ao 
programa Pólio Plus, aos Centros Rotary 
pela Paz ou mesmo a outro distrito.
Neste mês de novembro, dedicado à The 
Rotary Foundation, somos desafiados a 
organizarmos eventos e atividades com o 
objetivo de angariarmos doações para o 
Fundo Anual desta importante organização 
sabendo que, dentro de três anos, elas re-
gressarão ao distrito para apoiar os nossos 
próprios projetos distritais e globais. 
Imagine o Rotary.
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PALESTRAS

}  No âmbito do tema do mês, (Educa-
ção Básica e Alfabetização), o Prof. 
Doutor Raúl Mendes, a convite do 
Rotary Club de Almada, apresen-
tou uma palestra sobre a luta con-
tra o analfabetismo intitulada “O 
Monte das Letras”, com exemplos 
de exercícios para aprendizagem da 
leitura a partir do número à palavra. 
Raul da Silva Mendes tem uma vida 
dedicada ao ensino. Estudioso, de-
senvolveu um método para ensinar   
a ler e a escrever aquelas crianças 
que sem este método ficariam ir-
remediavelmente condenadas ao 
analfabetismo. Participiou, ainda, o 
Sr. António Ventura, bolseiro do RC 
de Almada no ano 1956 – bolsa pa-
trocinada por Narciso Alves Xavier 
–, que descreveu na sua alocução   a 
ajuda fundamental desta bolsa e a 
influência que teve no seu percurso 
académico, profissional e pessoal. 

}  O Rotary Club de Sines  (1) realizou, 
no dia 28 de setembro, uma palestra 
no âmbito do mês da alfabetização, 
subordinada ao tema “Desafios do 
Ensino Superior em Contexto de 
Adversidade”, apresentada pela Dra. 
Marisa Santos (Ação Social do Insti-
tuto Politécnico de Setúbal).

}  O Rotary Club de Oliveira de 
Azeméis voltou a organizar o Ciclo 
de Conversas, depois de dois anos 
e meio de ausência devido à pande-
mia. Não poderia ter começado me-
lhor, com Rui Couceiro, o autor de 
“Baiôa sem data para morrer”. Uma 
sala praticamente cheia para escutar 
a forma como Gorda e Feia serve de 
palco a muitas histórias que compõe 
uma história maior. Será a morte ou 

Ação Rotária em Portugal

a vida, esses episódios que preen-
chem o quotidiano de variadíssimas 
pessoas, com formas de estar dis-
tintas. A conversa com João Rebelo 
Martins e o público que se deslocou 
à Biblioteca Ferreira de Castro, foi 
animada e participada, promovendo 
a comunicação entre oliveirenses.

}  O Rotary Cub de Viseu (2) realizou, 
em 26 de setembro, uma importante 
Tertúlia sobre “Desafios da Educa-
ção e Alfabetização”, que contou com 
o valioso contributo do Professor 
Doutor Pedro Ribeiro, Vereador da 
Câmara Municipal de Viseu com o 
pelouro da Educação, e da Profes-
sora Doutora Cristina Gomes, Pre-
sidente da Escola Superior de Edu-
cação de Viseu. Com participação 
de vários companheiros, alunos da 
Universidade Sénior e outros con-
vidados, todos saíram sensibilizados 
para o tema, pela reflexão suscitada 
pelos palestrantes sobre esta atual 
problemática a nível nacional e in-
ternacional

}  No dia 18 de outubro, o Rotary 
Club da Póvoa de Varzim (3) orga-
nizou uma palestra subordinada ao 
tema “Turismo: Que futuro”, com a 
intervenção do Dr. João Silva, Ho-
tel Manager do Verride Palácio de 
Santa Catarina. Ao evento assisti-
ram o Vice-Presidente da Câmara 
Municipal da Póvoa de Varzim, o 
Presidente da Assembleia Mu-
nicipal, o Presidente da Junta da 
União de Freguesias da Póvoa de 
Varzim, Beiriz e Argivai, e vários 
empresários locais da área de res-
tauração e Hotelaria.

3

1

2
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}  Organizada pelo Rotary Club de 
Caldas das Taipas (4), a palestra 
“Dos 4 pilares da Educação para o 
século XXI aos valores do Rotary” 
foi a 1ª do grupo Clubes Parceiros 
D1970- 8 clubes 8 palestras. 

  Proferida pelo companheiro Past-
Governador José Carvalhido da 
Ponte, a mensagem procurou esta-
belecer  o paralelismo entre os 
valores do Rotary e os Pilares da 
Educação da UNESCO (aprender a 
conhecer, aprender a fazer, aprender 
a conviver, aprender a ser) para o 
século XXI. Realizada via zoom, a 20 
de setembro, cumpriu os objetivos 
que os Rotary Clubes (Barcelos, 
Braga-Norte, Caldas das Taipas, 
Fafe, Felgueiras, Guimarães, Póvoa 
de Lanhoso, Vizela) se propunham.

}  Após o período de férias, a 22 de 
setembro, o Rotary Club de Estar-
reja (5)  retomou os encontros com 
palestra. “Um Mar de Plásticos” foi o 
tema escolhido, primou pela  atuali-
dade e juntou à mesma mesa, não só 
a família rotária, incluindo as cama-
das jovens, como  também um bom 
grupo de convidados, vários deles 
professores do agrupamento de es-
colas local por ser um tema que tam-
bém faz parte do programa letivo 
para os estudantes de biologia. O Dr. 
Luís Alves, membro do PACOPAR e 
especialista em compostos PVC, foi 
convidado a falar desta preocupante 
forma de poluição e de como os mi-
croplásticos estão a chegar ao orga-
nismo humano

SOLIDARIEDADE

}  Sob o tema da promoção do despor-
to adaptado, e por forma a financiar 
um projeto do clube nesta área, o 
Rotary Club de Aveiro (6) organi-
zou uma Regata de Vela Solidária, 
que teve lugar no dia 24 de setem-
bro. E, entretanto, ainda houve tem-
po para uma operação de limpeza da 
costa na zona circundante. 

}  O Rotary Club de Ponte da Barca 
(7) entregou no Banco Alimentar 
Contra a Fome de Viana do Castelo 
mil e duzentos quilos de papel e cer-
ca de 300 quilos de cartão.

  A ação aconteceu no âmbito da cam-
panha “Papel por Alimentos” e resul-
tou de uma iniciativa de educação 
ambiental e cidadania dinamizada 
pela Biblioteca Escolar do Agrupa-
mento de Escolas em articulação 
com o Rotary Club de Ponte da Bar-
ca.

  A campanha “Papel por Alimentos” 
é promovida pela Federação Portu-
guesa dos Bancos Alimentares, com 
contornos ambientais e de solidarie-

dade: todo o papel recolhido é con-
vertido em produtos alimentares 
básicos,  por  empresas certificadas 
de recolha e tratamento de resí-
duos.

  Com esta iniciativa, promoveu-se a 
educação ambiental e a sustentabi-
lidade, para além de se ter valoriza-
do a importância do papel de cada 
pessoa na sociedade e no mundo e 
a  possibilidade de recuperar e reu-
tilizar coisas que parecem não ter 
valor.

}  Na Quinta da Marinha, em Cascais, 
o Rotary Club Lisboa International 
organizou, no dia 30 de setembro, 
o seu Torneio de Golfe solidário, 
seguido de um jantar de gala, em 
benefício das suas obras sociais, em 
particular a SEMEAR, que permite 
a inclusão de jovens deficientes no 
mundo do trabalho.  Durante o jan-
tar, a obra da nossa amiga Françoise 
Aubert, “O Pássaro de Fogo” foi o 
prémio de um sorteio realizado para 
angariar mais fundos. 

5

7

4

6
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8

COMPANHEIRISMO

}  O Rotary Club de Águeda (8) tem 
promovido de forma empenhada o 
Companheirismo. Em julho, recebeu 
o companheiro rotário brasileiro 
João Maio, membro do Rotary Club 
São José dos Campos/Sul e que é 
descendente de aguedenses e no dia 
15 de setembro, levou a cabo uma 
reunião festiva do Leitão à Bairrada, 
tentando retomar um evento onde 
se promove o companheirismo, a so-
lidariedade, a gastronomia Bairradi-
na e os saberes e sabores de Águeda. 
O evento realizou-se no Restauran-
te do Capador e teve a presença de 
vários Clubes Rotários vizinhos do 
concelho de Águeda e de amigos. 
Entre eles, destaca-se o Lions Clube 
de Águeda e de um bolseiro do Clu-
be, finalista em Eng.ª do Ambiente da 
Universidade de Aveiro, o futuro en-
genheiro Miguel Rosa. Foi ainda pro-
movido o livro “No Coração de Mãe”, 
editado pelo Rotary Club de Águeda 
e pelo Rotary Club de Lisboa, com a 
presença da autora Maria Conceição 
Vicente. O resultado desta venda re-
verterá para a Acreditar Coimbra.

}  O Rotary Club de Sintra (9), no dia 
12 de setembro, oficializou duas só-
cias rotaractistas em Rotary, Ana Go-
mes, 15 anos em Rotaract e Sabrina 
da Fonseca, 8 anos. São as primeiras 
jovens, mulheres e mães, a adqui-

rir o estatuto de dupla associação 
em Rotary no Distrito 1960. O mo-
mento foi partilhado num ambien-
te de companheirismo e amizade, 
contando com a presença de past 
governadores, amigos e familiares. 
Renovaram-se os votos de compro-
misso e amizade de querer continuar 
a servir os dois clubes Sintrenses

}  No âmbito do ciclo de reuniões com 
Instituições e Associações de Vizela, 
com o tema “Tomar café com…”, que 
visa a partilha e intercâmbio da sua 
história e dos seus atuais e futuros 
projetos, no dia 14 de setembro a 
Associação Musical e Recreativa 
Família  Peixoto de Vizela (A. M. R. 
Família Peixoto) foi a convidada do 
Rotary Club de Vizela (10), que 
proporcionou aos presentes conhe-
cer mais a fundo uma instituição que 
no passado dia 4 de setembro evo-
cou 15 anos de fundação oficial. Para 
além do Grupo de Bombos, esta As-

EDUCAÇÃO

}  Cumprindo o que é já uma velha tra-

dição, o Rotary Club de Vila Nova 
de Gaia (11) homenageou os 16 es-

tudantes mais classificados no 12º 

ano, no ano letivo de 2021-2022, um 

de cada um dos estabelecimentos do 

ensino secundário implementados 

no Concelho. A homenagem pública 

contou com a afluência de mais que 

uma centena de pessoas, que literal-

mente lotaram a vasta sala do Hotel 

“Holiday Inn” Porto-Gaia, entre Ro-

tários, os estudantes, seus familiares 

e amigos, diretores e professores, e 

constituiu uma grande oportunidade 

de promover e divulgar a imagem do 

Rotary e seus propósitos. Aos estu-

8

10

11

9

sociação tem a Fanfarra e majoretes, 
Grupo de Cavaquinhos e respetiva 
escola, aulas de Zumba e o projeto 
de um museu Etnográfico.
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dantes distinguidos foram entregues 

diplomas e presentes de utilidade. 

}  O Rotary Club de Portalegre e o 
Rotary Club de Vila do Conde (12), 
instituíram o Prémio “José Régio”, 

que vai na sua XVI edição. É um pré-

mio atribuído anualmente ao melhor 

aluno de Português do décimo se-

gundo ano de cada cidade. Trata-se 

de homenagear a figura ímpar da 

nossa cultura “José Régio”, que nas-

ceu em Vila do Conde e viveu, gran-

de parte da sua vida, em Portalegre. 
Este prémio visa também contribuir 
para o estreitamento dos laços que 
unem as duas cidades e os dois clu-
bes rotários. 

  Foram distinguidos os alunos   Inês 
Peixe, de Portalegre, e Beatriz Mes-
quita da Silva, de Vila do Conde. A 
cerimónia contou igualmente com 
uma visita à praça com o nome do 
escritor e junto à sua estátua foram 
recitados os poemas Cântico Negro 
e Romance de Vila do Conde. 

COMUNIDADE

}  A convite do Rotary Club Interna-
cional de Lagoa, todos os Rotary 
Clubes do Algarve (13) participa-
ram na edição de 2022 da FATACIL 
(Feira de Artesanato, Turismo, Agri-
cultura, Comércio e Indústria de La-
goa), que teve lugar este ano de 19 a 
28 de agosto. Desde 1980, esta feira 
realiza-se todos os anos, durante 10 
dia, em agosto, no Parque de Feiras e 
Exposições em Lagoa, Algarve.

  A feira é visitada por cerca de 
180.000 visitantes de todo o país, 
mas também do estrangeiro, para 
descobrir as artes e ofícios tradicio-
nais expostos, por isso torna-se num 
excelente palco de promoção do Ro-
tary.

  Os membros dos vários Rotary Clu-
bes do Algarve revezaram-se, duran-
te os 10 dias da feira, para assegurar 
uma presença constante e diária no 
stand do Rotary. Numa atmosfera 
muito amigável, tiveram a oportu-
nidade de apresentar os projetos 
de Rotary no Algarve, de entrar em 
contacto com potenciais futuros 
membros, mas também de recolher 
doações para um projeto comum : a 

compra de uma torre de laparosco-
pia para o hospital de Portimão. Este 
equipamento dispendioso (cerca de 
100.000 euros) permite cirurgias 
menos invasivas, e até agora, no Al-
garve, apenas o hospital de Faro está 
equipado com ele. Todos os Rotary 
Clubs do Algarve se mobilizaram 
para este projeto, cujo financiamen-
to será assegurado em breve.

  No final, esta primeira participação 
do Rotary na FATACIL foi uma expe-
riência muito positiva e para ter con-
tinuidade.

}  O Rotary Club de Fátima (14) en-
tregou, no dia 5 de outubro, me-
dalhas de louvor ao Movimento 
Mira-Minde e ao Museu Indus-
trial e Artesanal do Têxtil (MIAT). 
A entrega da primeira medalha a Mi-
guel Tristão e a Teresa Santos, em 
representação do Movimento, fez-
-se em reconhecimento do trabalho 
desenvolvido no âmbito da natureza 
e da comunidade. O momento deu-
-se depois de uma visita guiada ao 
Polje de Mira-Minde, onde foi possí-
vel descobrir a riqueza da flora e da 
fauna local.

12

13

14
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Por Miguel Rijo

RITA FREITAS
Assistente Regional para os Distritos 1960 e 
1970 do Programa de Rotary International 
“Empoderamento de Meninas”

PR: Rita, no ano passado o Presidente 
do Rotary Internacional 2021/2022, 
Shekar Mehta, lançou, como iniciativa 
Presidencial o Programa de Empode-
ramento de Meninas. Como correu o 
mesmo nesse ano?

RF: Em primeiro lugar, agradeço à Revis-
ta Portugal Rotário a oportunidade de, 
uma vez mais, falarmos sobre este práti-
co programa de Rotary e, assim, divulgá-
-lo ainda mais. Respondendo à questão, 
há que reconhecer que, nos distritos 
portugueses em particular, e nos distri-
tos europeus em geral, o programa foi 
inicialmente recebido com alguma des-
confiança e com a presunção de que o 
mesmo apenas teria aplicação nos países 
sub desenvolvidos ou em vias de desen-
volvimento, mas acabou por ser aceite.
  
PR: Como é que o Rotary em Portugal 
encarou então tal programa ? Ou, por 
outras palavras, essa desconfiança foi 
ultrapassada?

RF: Devo reconhecer que tal visão foi, 
de facto, em geral, ul-
trapassada, fruto de 
uma estratégia pensa-
da para tal. Devo re-
ferir que chegámos a 
apresentar nas nossas 

reuniões ibéricas mais de 41 projetos e 
muitos ficaram por apresentar.

PR: Que estratégia adotaram ?

RF: O Rotary deve ser encarado como 
uma realidade global e, assim, o que 
é aplicado num país com sucesso não 
pode, sem mais, ser replicado em outro. 
E a realidade é que, desde o início, o pro-
grama foi encarado como algo que na In-
dia faria muito sentido, até pelo facto do 
Presidente de Rotary ser, no ano rotário 
transato, Indiano, mas na Europa seria 
inaplicável. Nesta conformidade, o pri-
meiro ato foi realizar reuniões mensais 
em zoom, conjuntas, com intervenção da 
Diretora de Rotary, Nicki Scott, os cinco 
governadores da Península Ibérica, as 
Embaixadoras e coordenadoras do pro-
grama, explicando com aspetos práticos 
da nossa própria realidade e usando ví-
deos o que se pretendia.

PR: E foram muito participadas?

RF: Felizmente sim. Tivemos a grata sa-
tisfação de contarmos com inúmeros 
companheiros que colocaram as suas dú-
vidas e até apresentaram ideias.

PR: E quais foram os passos seguin-
tes?

RF: Foi envolver os jovens e, assim, ti-
vemos reuniões com intervenções do 
Rotaract e Interact dos cincos distritos 
rotários da península ibérica.

PR: E em termos de projetos?

RF: Desde o início que foi acordado que  
cada distrito rotário apresentaria dois 
ou três projetos concretos no âmbito do 
empoderamento, alguns com recurso a 
power point outros com vídeos.

PR: Consegue dar exemplos de proje-
tos?

RF: Sem dúvida. Noto que não foi por 
acaso que a Presidente de Rotary do ano 
2022/2023, Jennifer Jones, adotou este 
programa como iniciativa presidencial 
para este ano Rotário. Aproveito esta 
oportunidade para recordar que no site 
do Rotary Internacional, no âmbito das 
iniciativas presidenciais, encontra-se 
uma área especifica dedicada ao Empo-
deramento de Meninas (Empowering 
Girls, no original) contendo ideias prá-
ticas de aplicação de projetos aplicáveis 
em várias áreas de globo.

PR: E em Portugal, o que os Clubes têm 
feito ?
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RF: Muito. É um programa que desen-
volve e aplica de forma clara o Plano de 
Ação de Rotary, assim aumentando o Im-
pacto de Rotary, expandindo o seu alcan-
ce, envolvendo os associados e, muito em 
especial, aumentando a capacidade de 
adaptação. Recordo que,  durante este 
ano rotário, a Presidente Jennifer Jones 
concentra-se em quatro iniciativas pre-
sidenciais para Imaginar o Rotary: como 
avançar com o nosso compromisso para 
a diversidade, equidade e inclusão; criar 
uma experiência acolhedora nos clubes; 
empoderar meninas e expandir nosso al-
cance. 
Ora, no âmbito da iniciativa que aborda-
mos, do empoderamento, os clubes em 
Portugal começaram por entender o pro-
grama, aferir das necessidades das suas 
comunidades, prepararem os projetos e 
depois aplicá-los, e devo dizer que conse-
guimos apresentar projetos abrangendo 
todas as áreas de enfoque de Rotary, in-
cluindo o ambiente.

PR: Pode dar exemplos ?

RF: Sim, para já usámos o lema “Nenhu-
ma Menina Fica para trás” e adoptando e 
aplicando tal lema valorizou-se Meninas 
e Mulheres, criando um espaço educati-
vo e de convívio multicultural que visava 
o desenvolvimento integral de crianças 
e adolescentes, entre os 4 e os 16 anos, 
e o fortalecimento das relações entre 
famílias e a comunidade. Tal foi feito em 
Lisboa.
Mas mais, criou-se um espaço da Junta 
de Freguesia de Avenidas Novas, que 
acolheu 30 crianças por dia, entre os 3 
e os 15 anos (algumas integradas em fa-
mílias vulneráveis), onde são realizadas 
atividades destinadas à promoção de 
competências relevantes para o desen-
volvimento físico e mental das crianças e 
jovens. Por outro lado, empoderar é en-
tendido  como capacitar para o presente 
e futuro.  Assim, há projetos com  o foco 
na angariação de fundos para atribui-
ção de bolsas de estudo, atribuição de 
carta de condução, apoio a tratamentos 
de saúde oral (em especial em pacientes 
oncológicas carenciadas); procurou-se, 

também, capacitar as crianças e 
jovens para serem autónomas na 
condução da sua vida e, por fim, 
educar e sensibilizar a população 
masculina para que se reconheça o 
sexo feminino como seu semelhan-
te, pois apesar de em algumas áreas 
profissionais e geográficas tal não 
ser visível;  em outras é evidente. 
Recolha de produtos de higiene, um 
tema muito sensível. Jantares de re-
colha de fundos para associações de 
apoio a vitimas de violência domés-
tica; Campanhas contra o cancro da 
mama e recolha de fundos para equi-
pamentos; Palestras; Recurso a pro-
jetos já implementados e que se en-
contravam esquecidos, como  “Dress 
a girl”; Campanhas de sensibilização 
contra o bullying nas escolas e para 
os perigos das redes sociais, aliás um 
tema muito atual.

PR: Então o panorama tem sido positi-
vo?

RF: A iniciativa, como refere a Presiden-
te de Rotary,  tem o foco em atividades 
por meio das quais os clubes possam 
criar mudanças positivas na vida de me-
ninas, as quais serão as jovens, as mu-
lheres e mães do amanhã. Tal tem por 
base também a divulgação e o aumento 
da conscientização sobre recursos do 
Rotary e especialistas no assunto, in-
cluindo, entre outros, Grupos Rotary em 
Ação, Equipa de Consultores Técnicos 
da Fundação Rotária (Cadre) e Bolsistas 
Rotary pela Paz, a fim de estes contarem 
as histórias de atividades bem-sucedi-
das e o respetivo impacto para o público 
externo e compartilharem histórias de 
sucesso e  impacto no Rotary Showcase 
e nas redes sociais. Devo dizer que, no 
que importa ao Rotary showcase, temos 
ainda muito trabalho a fazer. É impor-
tante que os clubes partilhem os seus 
projetos não só para que os mesmo se-
jam divulgados, mas também pela opor-
tunidade de serem replicados noutros 
clubes ou mesmo ser uma forma de os 
clubes alcançarem parcerias com outros 
clubes.

PR: E uma palavra final para os nossos 
leitores…

RF: Apesar do nome da iniciativa presi-
dencial, que não é consensual entre os 
companheiros, não podemos deixar de 
aproveitar a mesma para melhorarmos 
a vida de muitas jovens e mulheres. Há 
ainda muito a fazer, mesmo na nossa co-
munidade, dois exemplos claros: um diz 
respeito ao aumento da violência domés-
tica, que recai sobretudo sobre mulheres 
e outro ao facto de, não obstante a maio-
ria dos estudantes universitários serem 
jovens do sexo feminino, só uma minoria 
dessas estudantes chega a funções de 
topo na vida profissional. Pelo que, cos-
tumo referir que, acima de tudo, é uma 
questão de mudar mentalidades e temos 
a oportunidade de o fazer, pois tal mu-
dança começa na infância e tal é aplicável 
não só às meninas mas também aos me-
ninos. Aliás, muitos dos projetos, ainda 
que apresentados no âmbito desta inicia-
tiva presidencial, são aplicáveis a todos. 
Por último, devo dizer que acredito que 
este programa, o empoderamento de 
meninas, mais do que tudo é uma opor-
tunidade de os clubes retomarem, mas 
também de renovarem, parte dos seus 
projetos, mas essencialmente os seus la-
ços com a comunidade envolvente.
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Em 24 de outubro, em que se comemora o DIA MUNDIAL 
DO COMBATE À PÓLIO, o Rotary Clube de Lisboa, o pri-
meiro clube de Rotary International a ser fundado em Por-
tugal, em 1926, realizou a 6ª edição da GALA PÓLIO, no 
Palacete dos condes de Sucena, do Hotel Tivoli Avenida da 
Liberdade, para dar visibilidade ao trabalho de Rotary que, 
há mais de 30 anos, tem sido determinante na erradicação 
desta doença.

Os mais de 120 rotários, personalidades da saúde, desporto, 
sociedade civil e artistas, foram recebidos à entrada do Salão 
pelo som da canção IMAGINE, interpretada por elementos 
da Orquestra Ligeira de Ponte de Sor, que, mais uma vez, se 
associaram a um evento do Rotary Clube de Lisboa e a todos 
deliciaram com a interpretação de diversos temas ao longo 
da noite.

Destaque à intervenção do Dr. Humberto Santos, Presi-
dente do Instituto Nacional de Reabilitação, que apre-

6ª Gala Pólio
 
Rotary Clube de Lisboa

sentou o caso na primeira pessoa, testemunhando a sua 
experiência de vida sendo portador do vírus da pólio. A men-
sagem retida é que para além da prevenção da poliomielite, 
através das vacinas e da melhoria do saneamento básico 
em regiões onde este ainda é um problema e uma fonte de 
doenças, as questões relativas às pessoas com deficiência 
por poliomielite devem ser analisadas e discutidas de forma 
a verificar a necessidade de implementar políticas de inclu-
são para concretizar a integração destes cidadãos de forma 
plena na sociedade.

De registar a presença do Dr. José Lourenço, Presidente 
do Comité Paralímpico de Portugal, da Dra. Ana Sofia Ca-
sal, Responsável pelo Programa Pólio da Direção Geral de 
Saúde e de diversos autarcas de Lisboa e de Loures.

Com a presença de 30 clubes de Rotary, Rotaract e Inte-
ract, do Governador, de 7 Past-Governadores, Governado-
res Eleito e Indicado, Representante Distrital de Rotaract e 
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Eleito de Interact, 6 Presidentes de Rotary Clubs e diversos 
visitantes e familiares, procedeu-se à entrega de diplomas e 
emblemas PÓLIO PLUS SOCIETY e ainda de reconhecimentos 
PAUL HARRIS FELLOW e PAUL HARRIS SOCIETY. A adesão de 
tantos clubes demonstra que os Rotários do Distrito 1960 
estão a aderir a atividades conjuntas, juntando esforços e au-
mentando a visibilidade das suas atividades.

Neste que foi um dos maiores eventos realizados no Distrito, 

nos últimos dois anos, importa realçar a significativa presença 

de entidades oficiais, essencial para divulgar o empenho dos 

Rotários no programa END POLIO NOW e a promoção das 

ações e causas de Rotary.
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AJUDE A MANTER 
AS COMUNIDADES SAUDÁVEIS
O seu donativo para o nosso Fundo Anual apoia os rotários de todo o 
mundo que trabalham para prevenir doenças e fortalecer e manter as 
comunidades saudáveis, proporcionando acesso a cuidados básicos de 
saúde. Ao doar para a Fundação Rotária, ajuda a combater doenças como 
poliomielite, COVID-19, malária, AIDS e diabetes.

DÊ HOJE: rotary.org/donate
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Visita ao Centro de Experiência 
Viva / Museu de Tiflologia – 
Castelo de Vide

P R O J E T O S

No âmbito do Plano de Ação que o Ro-
tary Club Lisboa-Estrela (D 1960) tem 
traçado, foi realizada no dia 24 de se-
tembro de 2022 uma visita de traba-
lho, companheirismo e solidariedade 
ao Centro de Experiência Viva / Museu 
de Tiflologia, em Castelo de Vide. O 
Programa iniciou-se com o Presidente 
da Fundação Nossa Senhora da Espe-
rança (FNSE), Prof. Dr. João Palmeiro, a 
dar as boas vindas à comitiva do Rotary 
Club Lisboa- Estrela (RCLE), liderada 
pela sua Presidente, Companheira Au-
gusta Vieira. Nesta intervenção, o Prof. 
Dr. João Palmeiro evocou as raízes da 
FNSE, que remontam ao século XIX e 
que se fundam em dois espaços – o Asi-
lo de Cegos de Castelo de Vide (1863) 
e o Asilo do Espírito Santo (1885). A 
FNSE, sediada em Castelo de Vide mas 
que, como disse, “ficava bem em qual-
quer parte do mundo!”, destaca-se pela 
massa crítica que enforma e impulsio-
na o Centro de Investigação, em que é 
dada especial ênfase às vertentes mais 
científica e cultural do ensino de cegos.

O Prof. Dr. Manuel da Costa Leite 
apresentou o projeto das ´´Oliveiras 
Dialogantes``, começando por citar o 
Humanista, Ambientalista e Arquiteto 
Gonçalo Ribeiro Telles quando dizia 
que as árvores são únicas, também são 
indivíduos e têm personalidade. Deste 
projeto, denominado “Jardim Senso-

Mesa: ao centro a Presidente do RCLE Compa-
nheira Augusta Vieira à sua esquerda Compa-
nheiro Augusto Deodato Guerreiro e ao lado 
o Presidente da Fundação Nossa Senhora da 
Esperança Prof. Dr. João Palmeiro à direita Com-
panheiro Paulo Taveira de Sousa e à sua direita. 

Prof. Dr. Manuel Costa Leite, responsável pelo 
“Jardim Sensorial” e Companheiro Paulo Taveira 
de Sousa.

rial”, faz parte dar um nome e voz a cada 
árvore e construir diálogos entre elas e 
crianças cegas.

Foi este projeto que o RCLE decidiu 
apoiar, apadrinhando uma das trinta 
e sete oliveiras do Jardim, a nº. 5, que 
passou então a dar pelo nome de Estre-
la 1960 – Oliveira da Equidade.

A este propósito, a Presidente do RCLE 
agradeceu o convite e a oportunidade 
dada ao seu Club de tomar parte ativa 
neste projeto – que tem, como disse, 
tudo a ver com o espírito que anima a 
atividade dos rotários e faz com que 
estes dediquem “extrema atenção aos 
que, na Sociedade, olham o futuro com 
confiança e investem em projetos que 
fazem a diferença e dão ao mundo me-
lhores condições para se desenvolver 
em harmonia”.

Momentos altos do Programa – do qual 
fez parte o descerramento, pela Presi-
dente do RCLE, da bandeira nacional 
que cobria a recém-batizada Estrela 
1960 – foram ainda as visitas à Expo-
sição “Aromas que nos guiam” (uma 
exposição na qual pudemos sentir o 
aroma da planta seca e o perfume que 
da sua essência se origina); ao Museu 
de Tiflologia; ao Projeto “Valorarte” 
(cujo Diretor Artístico, Rafael Rodrigo 
Tomelloso, MeOne de seu pseudóni-
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mo, explicou o projeto que é pintar as 

paredes de todo o edifício por pessoas 

intelectualmente diminuídos); à Sina-

goga; à Casa da Inquisição e ao Museu 

da Fundação Cidade de Ammaia e às 

ruínas da cidade romana com o mesmo 

nome.

Igualmente de salientar que o Compa-

nheiro Augusto Deodato Guerreiro, 

antes de apresentar o Centro de Ex-

periência Viva - Museu de Tiflologia, 

brindou os presentes com um momen-

to insólito: experienciar ouvi-lo com os 

olhos vendados. Uma experiência que 

vai buscar os alicerces da Tiflologia, 

uma abordagem plurifacetada que tem 

como objetivo compreender a pessoa 

cega, de modo a encontrar mecanismos 

Momento Insólito: Experienciar ouvir o Compa-
nheiro Augusto Deodato Guerreiro com os olhos 
vendados.

Plateia de olhos vendados

Descerramento da recém-batizada Oliveira da 
Equidade Estrela 1960.

ESTRELA 1960

Placa escrita em Braile e com particularidade de 
ser em relevo.

Companheiros e Convidados do RCLE junto da Oliveira da Equidade Estrela 
1960.

que correspondam às suas necessida-
des.

Não pode, também, esquecer-se o afir-
mado por Jacob Rodrigues Pereira: 
“toda a inteligência passa pelos senti-
dos e todos os sentidos passam pelo 
tacto”, sendo que daqui se infere que 
“toda a inteligência emerge no multis-
sensorial e todo o multissensorial pas-
sa pelo tacto!”

Nunca será demais sublinhar que, 
como afirmou o Companheiro Paulo 
Taveira de Sousa, o Projeto de comba-
te à exclusão da pessoa com deficiência 
visual perseguido pela FNSE está em 
total consonância com a filosofia e ação 
de ROTARY: diversidade, equidade e 
inclusão.

Recordou, ainda, o interesse sempre 
manifestado pelos rotários pelas pes-
soas com deficiência visual, de que é 
exemplo primeiro a criação no século 
passado do Centro Helen Keller.

Esta foi, portanto, uma notável jornada 
de aproximação entre entidades e pes-
soas que comungam das mesmas mo-
tivações, ambições e princípios – algo 
que foi, durante a visita, relevado pela 
Presidente do RCLE, Companheira Au-
gusta Vieira; e, mais tarde, numa troca 
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Projeto “Valorarte” (cujo Diretor Artístico, Rafael Rafael Rodrigo Tomelloso, MeOne de seu pseudónimo, 
explicou o projeto que é pintar as paredes de todo o edifício por pessoas intelectualmente descapacita-
das).

de mensagens entre os envolvidos e em 
que o Companheiro Augusto Deodato 
Guerreiro sublinhou que “a ciência e a 
reciprocidade consensual na valoriza-
ção e dignificação da inclusão em equi-
dade só produzem efeitos desejáveis 
desde que o amor, a principal compe-
tência profícua humana, consubstancie 
e perfume essa correlação com as frutí-
feras e indispensáveis sinergias huma-
nas e materiais”.

É, realmente, uma afirmação que resu-
me exemplarmente o intuito que levou 
o Rotary Club Lisboa-Estrela a valorar 
e apoiar o Jardim Sensorial Manuel da 
Costa Leite.

Toda a informação sobre estes precio-
sos locais e iniciativas em https://www.
fnse.pt/news/site-da-fundacao-nossa-
-senhora-da- esperanca/281,  https://
www.tiflologia.pt/, http://www.ammaia.
pt/

Presidente da Fundação Nossa Senhora da Espe-
rança (FNSE), Prof. Dr. João Palmeiro e Presiden-
te do RC LE Companheira Augusta Vieira

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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Ciência 
 e 
  Cultura

Graça Morais inaugura uma nova exposição em torno do 

tema injustiças sociais, criando, assim, a oportunidade de re-

cordar a exposição METAMORFOSES DA HUMANIDADE, 

inaugurada no MNSR em 2019, com telas inspiradas na crise 

dos refugiados e na condição das mulheres. 

Maria da Graça Morais concluiu o Curso Superior de Pintura 

na Escola Superior de Belas Artes do Porto (ESBAP) em 1971. 

Atualmente reside e tem o seu atelier em Trás-os-Montes e 

em Lisboa. Entre os anos de 1976 a 1979 viveu em Paris, 

como bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian. É membro 

da Academia Nacional de Belas Artes e de diversas associa-

ções, confrarias e fundações culturais.

Desde 1974  realiza e participa em mais 

de uma centena de exposições individuais 

e colectivas, em Portugal e no estrangeiro, 

de salientar a representação de Portugal na 

XVII Bienal de São Paulo (1983), e as expo-

sições individuais no Museu de Arte Moder-

na de São Paulo (1984) e no Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro (1985).

Foi agraciada com o Grau de Grande Oficial 

da Ordem do Infante D. Henrique, pelo Pre-

sidente da República, Jorge Sampaio, em 

1997.

Para além de reconhecida e divulgada, a sua 

obra plástica tem conquistado ao longo dos 

anos inúmeros prémios e distinções. Rece-

beu, entre outros, o Prémio SocTip – Artista 

do Ano, em 1991; o Prémio Dona Antónia Adelaide Ferreira, 

em 1999; o Prémio de Artes - Casino da Póvoa, em 2011, e o 

Grande Prémio Aquisição da Academia Nacional de Belas-Ar-

tes, em 2013. Recebeu ainda a Distinção Mulheres Criadoras 

de Cultura, em 2014. Em 2015, foi homenageada pelo Plas-

t&Cine, em Bragança. Em 2016, foi galardoada com o Prémio 

‘Obra de Vida’ dos Prémios SOS Azulejo, em 2015. Em 2017, 

recebeu a Medalha de Mérito Cultural e Científico, Grau 

Ouro, de Vila Nova de Gaia e, em 2018, recebeu a Medalha de 

Honra do Instituto Politécnico de Bragança (IPB). Em Março 

de 2019 foi agraciada com a Medalha de Mérito Cultural em 

nome do Governo Português, entregue pela Ministra da Cul-

tura Graça Fonseca.
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Desatar os nós e construir 
laços: Os novos desafios na 
Intervenção Social
Por: Maria João Melo Gomes, RC Parede-Carcavelos

Organização e Melhoria Contínua D1960 AR 2022-23

Já todos sabemos que o homem é um animal gregário, pre-
cisamos uns dos outros, criando laços e construindo comu-
nidades. Mas o que acontece quando olhamos apenas para o 
nosso umbigo, para a nossa tarefa, para a nossa organização 
pensando que estamos a cumprir a nossa missão e esquece-
mos de olhar para os outros? 

Por vezes é necessário parar, pensar e olhar para dentro co-
meçando por olhar para fora. Foi com esta ideia que o Centro 
Comunitário da Paróquia de Carcavelos decidiu parar e pen-
sar num ciclo de conferências, juntando a academia e a co-
munidade para pensar as politicas publicas, começando pela 
intervenção social.

A Drª Maria João 
Pena, diretora da 
licenciatura em ser-
viço social do ISC-
TE-IUL falou-nos da 
missão da academia 
em acompanhar a in-
tervenção social com 
investigação. Porque 
os alunos mostram 
novos caminhos nas 

interações e nas relações entre os vários profissionais e as 
pessoas objeto da intervenção dos assistenteas sociais. Aju-
dou-nos a reconhecer a importância dessas relações e que as 
instituições não podem estar desconectadas dessa realida-
de. É claro que os processos são fundamentais, mas porque 
somos pessoas com percursos diferentes, ouvir todos deve 
fazer parte do processo, fundamentalmente ouvir a pessoa 
objeto da nossa intervenção.

Aqui entram os conceitos de multidisciplinariedade do conhe-
cimento, de interdisciplinariedade e da prática interprofissio-
nal que, com a dimensão política da investigação, bem como a 

participação do sujeito na intervenção, na realidade exigem a 
integração de diferentes fontes de conhecimento, o conheci-
mento prático (a práxis), o conhecimento teórico e factual ( a 
investigação), e, também, os raciocínios analítico e o intuitivo. 
O conhecimento teórico está muito enraizado, os instrumen-
tos mensuráveis são importantes, mas exigem a análise e a ex-
periência das pessoas que apoiam a interpretação dos dados 
obtidos. A investigação apoia a prática e a interprofissionali-
dade, porque dois ou mais profissionais a trabalhar em con-
junto com uma equipa, com um propósito comum, compro-
misso e respeito mútuo, conseguirão resultados muito mais 
duradouros e consistentes.

Juntos, academia e organizações constroem conhecimento, 
lideranças colaborativas,  enfatizam semelhanças entre gru-
pos profissionais e facilitam a abordagem ao diagnóstico e à 
definição de objetivos centrados na pessoa, reconhecendo as 
competências partilhadas, partilhando a compreensão e pon-
tos de vista.
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por Brad Webber

Pessoas de ação 
à volta do mundo

2 milhões
Estimativa do défice de habitações 
na República Dominicana

O  N O S S O  M U N D O

358 mil
Bombeiros profissionais nos EUA 
em 2019

República Dominicana

Como em outros lugares na República Dominicana, 
Los Cocos de Jacagua enfrenta uma escassez de 
infraestruturas adequadas de habitação e saneamento. 
Durante 15 anos, o Rotary Club de Santiago 
Monumental tem respondido às necessidades da 
comunidade local em parceria com um NRDC (Núcleo 
Rotary de Desenvolvimento Comunitário), criando uma 
biblioteca, um centro comunitário, parques infantis, 
e uma cooperativa financeira. Instalaram centenas de 
latrinas e prestaram cuidados médicos, entre outras 
contribuições, muitas das quais realizadas com a ajuda 
de parceiros internacionais no Distrito 7710 (Carolina 
do Norte). O clube Santiago Monumental começou a 
construir casas para famílias, concluindo nove delas em 
Fevereiro, com um custo de cerca de 10.000 dólares 
cada, diz o membro do clube David Crow. “Os nossos 
parceiros internacionais passaram uma semana à vez 
connosco, fornecendo recursos para o esforço da 
obra”, diz Crow. “Esta aliança é uma forma poderosa de 
promover a paz e oferecer aos rotários a oportunidade 
de viver e trabalhar em conjunto com os rotários locais e 
as comunidades servidas”.

Estados Unidos da América

Quatro Rotary Clubs na Flórida fletiram os seus 
músculos puxando um camião de bombeiros para 
angariar mais de 15.000 dólares para remodelar 
a entrada de uma instalação de assistência à vida. 
Dezasseis equipas competiram para serem as 
mais rápidas a puxar o camião de 17 toneladas 
50 pés (cerca de 15m) à volta de um parque de 
estacionamento de uma cervejaria patrocinadora 
(do evento). Liderada pelo Rotary Club de Mid-Bay 
Bridge (Choctawhatchee Bay), o evento de abril 
atraiu cerca de 400 pessoas. Juntaram-se ao esforço 
os Rotary Club de Destin, Fort Walton Beach, e 
Niceville-Valparaiso, que patrocinaram a equipa 
vencedora dos jogadores de futebol da Escola 
Secundária de Niceville. Membros de duas filiais dos 
Knights of Columbus e as Boggy Sisters, um grupo 
de apoio sénior, assistiram os rotários. As parcerias 
comunitárias “aliviaram a carga e tornaram o evento 
possível”, diz Steve Wolfrom, past-presidente do 
clube Mid-Bay Bridge.
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1,3 milhões  
Mortes na estrada 
anualmente a nível 
mundial  

54,9 milhões de 
dólares
Valor das exportações de 
maçãs da Alemanha em 2021

2,5 milhões
Palavras numa tradução 
do épico poema 
sânscrito da Índia, o 
Mahabharata

Austrália

Revelando-se através de uma forma 
de arte exclusivamente australiana, 
o Rotary Club de Gloucester realiza 
leituras de “poesia do mato”, que 
celebram a vida nos hinterlands 
menos povoados. “A ‘poesia do mato’ 
é sobretudo histórias do mato”, 
histórias adequadas para “galpões de 
tosquia, pátios de gado, pubs, etc.”, diz 
o membro do clube Grahame Stelzer. 
“Tipicamente muito engraçado, por 
vezes rude, e por vezes sério”. Em 
Fevereiro, três poetas e uma banda de 
campo encabeçaram o evento “Bush 
Poetry at the Saleyard”, realizado, 
convenientemente, num abrigo para 
gado. “A ideia surgiu num jantar 
privado, quando um dos convidados 
por acaso era um dos atuais campeões 
australianos de ‘poesia do mato’”, diz 
Stelzer. “O meu clube estava à procura 
de uma angariação de fundos para 
um lar de idosos, pelo que tudo se 
juntou naquela noite”. As festividades 
angariaram cerca de 3.900 dólares 
para projetos locais.

Roménia

Para por o travão à condução perigosa, 
o Rotaract Club de Bistri‚ ta Omnia 
estabeleceu recentemente uma 
parceria com a polícia e uma escola de 
condução para instalar um simulador de 
acidentes de viação em locais no norte 
da cidade da Transilvânia. “Consiste 
num banco de condutor equipado com 
um cinto de segurança, montado numa 
plataforma em movimento que atinge 
uma velocidade de cerca de 18 mph 
(aprox. 30km/h)”, diz Christian Nistor, 
past-presidente do clube. “A plataforma 
embate contra uma barreira, simulando 
o acidente”. O dispositivo foi construído 
pelo Rotaract Club de Târgu Mureş  
Téka. Clubes Interact e Rotary também 
colaboraram no projeto. Durante um 
evento de simulação em Maio, cerca 
de 200 pessoas foram postas à prova 
durante a iniciativa “Drive Safely, 
Choose Life”, diz Nistor. “Os condutores 
são lembrados da importância da 
utilização do cinto de segurança e do 
efeito da velocidade num acidente de 
viação”, diz ele.

Alemanha

O Rotary Club de Göttingen-
Sternwarte associou-se à Escola de 
Produção de Göttingen, uma instituição 
de comércio vocacionada para os 
adolescentes, para colher cerca de 2 
toneladas de maçãs e transformá-las 
em cerca de 400 galões (cerca de 1820 
litros) de sumo. O projeto Apfelfest 
culminou em Outubro de 2021 com o 
sumo a ser doado a escolas primárias 
ou vendido, angariando mais de 3.300 
dólares para a iniciativa End Polio 
Now. “O sumo é espantoso - uma nota 
agridoce, sabores puros de maçã”, 
relata o membro do clube Sönke Jaek. 
“E o puré de maçã seco foi utilizado 
para alimentar caça, como veados e 
javalis. Eles adoraram-no”. Os membros 
do clube também servem como tutores 
e ajudam os estudantes a escrever 
currículos, procurar estágios, e a 
candidatar-se a empregos. 
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O dinamismo, a eficácia e a eficiência dos clubes rotários po-
dem ser estimulados com recurso à filosofia LEAN e a adoção 
de ferramentas digitais adequadas à gestão do quotidiano. 
Parafraseando um ditado bem português “uma mão lava a ou-
tra”, o LEAN e a digitalização possuem uma simbiose bastante 
elevada. 

Esta simbiose foi implementada com sucesso noutros campos 
da nossa sociedade, como por exemplo na indústria, ou nos 
serviços. Casos de sucesso em que o LEAN, aliado à digitaliza-
ção, teve impacto na produtividade, minimizando falhas pro-
cessuais, criando mais-valias ambientais, e, até, aprimorando 
rotinas aliadas à segurança das pessoas.

Mas como se manifesta?

As ferramentas digitais podem ser poderosos instrumentos 
facilitando os processos de gestão das iniciativas, eventos ou 
mesmo a gestão diária dos clubes. Se estes processos estive-
rem alinhados com as ferramentas e com as diversas práticas 
da filosofia LEAN, é possível alcançar metas mais ambiciosas, 
quer no Serviço à Comunidade, quer na organização interna 
do clube. Um exemplo pode ser a utilização de bases de dados 
para registar detalhes de projetos, contatos, estratégias de 
calendarização e distribuição de tarefas, entre outras…

Para que esta implementação seja uma realidade, a formação 
nessas ferramentas é, no entanto, uma lacuna a ser ultrapas-
sada. 

Aqui entra a segunda simbiose entre o LEAN e a digitalização. 
A filosofia LEAN tem como um dos pilares a formação das pes-
soas e a partilha de metodologias e práticas que procurem a 
melhoria continua, aumentar a eficácia e a eficiência das orga-
nizações. O acesso a este conhecimento e ferramentas ajuda 
na identificação e promoção de rotinas que facilitem a imple-
mentação das ferramentas digitais. 

Imagine Rotary. Imagine quanto poderíamos al-

cançar se usássemos todos os recursos à nossa 

disposição.

P R O J E T O S

“Uma mão lava a outra” 
o LEAN e a Digitalização 
dos Processos
Francisco Patrocínio
Organização e Melhoria Contínua D1960 AR 2022-23  |   RTC Torres Vedras 
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Convenção 2023

P
U

B

A pé, de eléctrico, barco, ou mesmo moto aquática, há muitas 
maneiras de visitar Melbourne enquanto estiver na cidade 
para a Convenção Internacional do Rotary 2023, de 27 a 31 de 
maio. Cada modalidade oferece uma perspectiva única sobre 
a arquitetura, cultura, história e lugares escondidos da cidade. 
 
Faça uns passos extra e participe numa das excursões feitas 
a pé por Melbourne. Uma empresa chamada I’m Free Tours 
oferece (adivinhou) passeios a pé gratuitos com artistas lo-
cais, músicos, e aficionados de viagens, como o seu guia tu-
ristico. As excursões especializadas cobrem a arquitetura da 
cidade, jardins, segredos mais bem guardados, e muito mais. 
Ao longo do caminho, aprenderá sobre a rica história de Mel-
bourne desde os seus primórdios indígenas até à vibrante e 
multicultural metrópole de hoje. 

Percorrendo o coração da cidade, o rio Yarra oferece outra 
vantagem para explorar a cidade. Viaje a bordo de um cruzei-
ro fluvial em Southbank. Há passeios de barco para todas as 

idades e gos-

tos, incluindo 

passeios tu-

rísticos, fotografia, cocktail, jantar, e cruzeiros ao pôr-do-sol. 

Há mesmo passeios  de moto aquática, que são bicicletas de 

pedal montadas  em  pontões. Também se pode  ir pelo mar 

para conhecer as praias da zona, a vida selvagem e a extraor-

dinária paisagem costeira. 

Circundando o distrito comercial, o City Circle Tram de Mel-

bourne é um passeio gratuito e popular entre os turistas. Fa-

zendo 28 paragens, o elétrico é uma ótima forma de viajar 

entre os pontos de referência da cidade. Entre os notáveis 

destaques  incluem-se a Estação de Flinders Street, a Biblio-

teca Estadual de Victoria, e o Museu de Melbourne. O elétri-

co fornece guia áudio sobre o significado e a história de cada 

atração.  — EVA REMIJAN-TOBA

Deslocar-se por terras australianas
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Das árvores para uma floresta

The Rotary Foundation
Mensagem do chair 

      Ian H. S. Riseley  

Ilustração de Viktor Miller Gausa

Muitos de vós lembrar-se-ão do meu de-
safio aos Rotary Clubs quando fui pre-
sidente do RI em 2017-18: plantar uma 
árvore por cada sócio para ajudar o am-
biente. Graças a todos vós, estimamos que 
mais de 4 milhões de árvores foram para o 
solo em nome de Rotary - uma verdadeira 
floresta.
Este mês, ao celebrarmos a The Rotary 
Foundation, recordemos que cada projeto 
da Fundação é muito semelhante à plan-
tação de uma árvore. Por cada semente 
de esperança, saúde e paz que plantamos 
através da Fundação, fazemos um investi-
mento no futuro que um dia se transfor-
mará em algo ainda maior.
Tal árvore foi plantada pelo Rotary no Sri 
Lanka, onde mais de 2.000 crianças que 
nascem anualmente com uma deficiência 
cardíaca congénita podem agora ser sub-
metidas a uma cirurgia corretiva que lhes 
permite sobreviver até à idade adulta. Os 
rotários locais identificaram a necessida-
de de tornar a cirurgia mais disponível e 
eficaz e reuniram 17 distritos rotários em 
todo o mundo para contribuir com o Fun-
do Distrital de Utilização Controlada. De-

pois de a Fundação ter equiparado esses 
fundos, foi utilizada uma subvenção global 
total de $365.000 para criar o primeiro 
banco de tecidos de válvula cardíaca hu-
mana no Sri Lanka, tendo o governo for-
necido o edifício, o pessoal e os materiais 
para assegurar a sua sustentabilidade.
Visitar estas instalações para salvar vidas 
em 2017 foi, para mim, uma experiência 
inesquecível. Mas já vi inúmeras outras 
grandes “árvores” plantadas nas nossas 
sete áreas de enfoque. Plantamos o Po-
lioPlus em 1985 e este tornou-se numa 
das maiores iniciativas de saúde pública 
da história, ajudando a reduzir os casos 
de poliovírus selvagem em 99,9 por cen-
to. Sete Centros Rotary pela Paz em todo 
o mundo também se enraizaram e estão 
agora a dar frutos à medida que dezenas 
de construtores da paz e líderes comuni-
tários avançam com as competências ne-
cessárias para tornar o mundo mais segu-
ro e protegido.
A Charity Navigator, uma agência inde-
pendente, tem atribuído à Rotary Foun-
dation a sua mais alta classificação há mais 
de uma década. Porquê? O nosso nível 

de despesas gerais é muito inferior ao da 
maioria das organizações semelhantes 
- 91% das doações para a Fundação vão 
para programas e operações. Não só so-
mos administradores eficientes, como a 
obrigatoriedade de uma avaliação das ne-
cessidades da comunidade relativamente 
às subvenções globais ajuda a assegurar 
a sustentabilidade dos nossos projetos a 
longo prazo. E a Fundação é uma institui-
ção de solidariedade social em que pode 
confiar porque é gerida pelos seus compa-
nheiros rotários.
No entanto, apenas cerca de 38% dos 
membros apoiam ativamente a grande 
instituição de beneficência que a nossa 
própria organização tem.  Podemos e de-
vemos fazer melhor. Tal como vos desafiei 
a plantar árvores na qualidade de Presi-
dente, como presidente do conselho de 
curadores da Fundação gostaria de desa-
fiar cada clube a fazer um plano de doa-
ções para a nossa The Rotary Foundation 
este ano. 
Imaginem o nosso impacto - a grande 
floresta de esperança e paz do Rotary que 
florescerá - e por favor, contribuam hoje.
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Para o efeito, realizou-se, em Lisboa, no dia 15 de outu-
bro o primeiro módulo 2022-2023 do ILR-Instituto de 
Liderança Rotária da Divisão do Distrito 1960.

Com um programa bem delineado, ocupando um dia in-
teiro, este modulo abordou os temas da Ética, da Lide-
rança, do Planeamento Estratégico, do Envolvimento dos 
Associados, da The Rotary Foundation e da Criação de 
Projetos de Serviço.

As apresentações decorreram de forma atrativa, du-
rante a qual os 
20 participantes, 
previamente se-
lecionados, foram 
desafiados a apre-
sentar a sua visão 
e a discutir a infor-
mação que lhes foi 
prestada. 

Na avaliação final, 
este módulo do 
ILR foi por todos 
considerado mui-
to positivo.

Em 1992, o Presidente Internacional do ILR-Instituto 
de Liderança Rotária, David Linett, concluiu que o Ro-
tary poderia melhor atingir o seu objetivo, se os Rotá-
rios em geral pudessem receber uma formação similar à 
que foram expostos os líderes mais experientes da nos-
sa organização. 

O testemunho dos Rotários, acrescido do conhecimen-
to de formadores devidamente capacitados, iria, assim, 
permitir aumentar o conhecimento dos participantes 
neste programa, contribuindo para que venham a me-
lhor desempenhar posições de liderança nos respetivos 
Clubes e Distritos. 

A enfase da formação das lideranças, como aquela que 
é facultada através dos três módulos do ILR, tem como 
objetivo ajustar a visão dos rotários participantes para 
posições superiores e desafiadoras em Rotary. 

O ILR permite adquirir informação atualizada e de 
forma motivadora por formadores que se dedicam a 
repassar o seu conhecimento e experiência, dentro 
de uma metodologia participativa e com conteúdo 
adaptável ao seu Distrito. 

ILR - Instituto de Liderança 
Rotária
Divisão do Distrito 1960 | 15 de outubro de 2022 - Lisboa
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Novas
Gerações

Nem a chuva parou o Congresso Nacional de Interact e Rota-
ract de Chaves. O evento, que decorreu nos dias 21, 22 e 23 
de Outubro, juntou companheiros interactistas, rotaractistas 
e rotários, na cidade à beira do Tâmega, para um fim de sema-
na onde a palavra de ordem foi o companheirismo.

Em nobres terras flavienses, os com-
panheiros interactistas e rotaractistas 
foram recebidos com um programa pen-
sado em torno dos povos lusitanos e do 
império romano, que transformaram 
Aquae Flaviae na cidade que hoje é Cha-
ves.

A receção dos participantes foi feita na 
sede do Rotary Club de Chaves, com um 
jantar volante, seguido de uma  ativida-
de noturna: um peddypaper que levou 
os companheiros a verem-se “romanos” 
para descobrirem os cantos e recantos 
da cidade, através de pistas com muito 
mistério à mistura. 

Entre o verde da natureza e a frescura 
de uma manhã chuvosa, o segundo dia 
começou com um trilho florestal por ca-

Congresso Nacional de Interact e Rotaract de Chaves 

minhos, que se dizem ser, romanos. A chuva não deu tréguas, 
o que deu uma beleza ainda maior ao passeio pela natureza, 
com o aparecimento de um arco-íris, mas garantido estava já 
o almoço num restaurante bem típico de Chaves.

A tarde foi preenchida com uma interessante e dinâmica ses-
são de trabalhos, no auditório GATAT, que se iniciou ao som 
de uma atuação da Tuna da Universidade Sénior do Rotary 
Club de Chaves. Foi feito um check up ao movimento no nos-
so país, foi apresentado o próximo Congresso Nacional de 
Interact e Rotaract (que, caso não saibas, vai ser no concelho 
de Almada) e houve ainda direito a um quiz com perguntas de 
outros tempos. Durante a sessão foram ainda apresentados 
dois grandes projetos: “Aldeia Feliz”, por parte do Rotaract do 
Distrito 1970, e o “Street Kids”, um projeto internacional ao 
qual o Rotaract 1960 está associado. 
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Conselho Distrital aprova futuro do Interact 
e Rotaract do D.1960

O futuro (e também o passado) do Interact e do Rotaract do 
Distrito 1960 esteve em cima da “mesa” em mais um Conse-
lho Distrital, desta vez online, que decorreu no passado dia 9 
de outubro, com a participação de meia centena de compa-
nheiros rotários.

Foram aprovados os Relatórios de Contas de Interact e Rota-
ract, respectivos ao Ano Rotário (AR) 2021/2022, bem como 
foi votada favoravelmente a única proposta de organização 
do Congresso Nacional do AR 2023/2024 em… Almada.

O Companheiro Afonso Noronha, do Interact Club de Oeiras, 
foi eleito Representante Distrital de Interact do Distrito 1960 
para o AR 2023/2024 e a Companheira Catarina Lourenço, 
do Rotaract Club de Tavira, foi indicada como Representante 
Distrital de Rotaract do Distrito 1960 para o AR 2024/2025.

Tomadas todas as decisões por parte de interactistas e rota-
ractistas, resta agora colocar mãos à obra e continuar o bom 
trabalho que tem vindo a ser feito no Distrito 1960.

No final da sessão de trabalhos foi lançado aos companheiros 
o desafio de, em grupos, a partir de um problema apresenta-
do, desenvolver um projeto de impacto duradouro centrado 
em cada uma das áreas de enfoque do Rotary. Avaliados os 
problemas e discutidas as potenciais soluções, um a um, os 
sete grupos apresentaram as suas ideias aos restantes com-
panheiros. 

Para celebrar o companheirismo e a união dos dois distritos 
neste Congresso Nacional, o habitual jantar de gala levou 
muitos interactistas, rotaractistas e rotários a inspirarem-se 
nos povos lusitanos e/ou no império romano para os seus 
looks da noite. A festa continuou pela noite dentro no Caffé 
IN, com muita música, dança e DJ. Houve ainda quem se aven-
turasse por outros caminhos, mas isso são histórias que ficam 
para serem contadas um dia mais tarde...

Antes das despedidas do Congresso Nacional, os mais re-
sistentes acordaram cedo para uma visita ao Museu Termas 
Romanas de Chaves, o maior balneário da Península Ibérica 
e um dos maiores da Europa e do Império Romano. Durante a 
manhã (e à chuva) houve quem se aventurasse a passear pela 
cidade e conhecer os seus recantos. Já os mais preguiçosos 
(ou aqueles que só chegaram ao alojamento à hora do peque-
no almoço) apenas saíram da cama para se sentar numa espla-
nada a petiscar um belo Pastel de Chaves ao final da manhã.

O certo é que muitas são as histórias de Chaves que ficaram 
para contar mais tarde, muitas as amizades que se fizeram e 
que, certamente, perdurarão no tempo e muitas as conversas, 
gargalhadas e brincadeiras para mais tarde recordar. Acima 
de tudo, fica o sentimento de felicidade de quem viveu a 100% 
o Congresso Nacional de Interact e Rotaract de Chaves!

Rotaract Distrito 1970 promove «Projeto 
Aldeia Feliz»

Este ano, o Rotaract Distrito 
1970 enfrenta um novo desa-
fio: a construção de seis salas 
de aula na escola de Monte-
chimoio, situada na pequena 
aldeia de Matsinho, no inte-
rior centro de Moçambique. 
Da necessidade de combater 
o analfabetismo e fomentar 
o desenvolvimento social e 
económico desta comunidade surgiu, então, o Projeto Aldeia 
Feliz.

Num país em que a educação básica é ainda um desafio, prin-
cipalmente em aldeias mais deslocadas, como é o caso de 
Matsinho, a construção de 6 salas de aula permitirá que as 
cerca de 2500 crianças que frequentam esta escola vejam ga-
rantido o seu acesso a uma educação de qualidade.

Para tal, o Distrito 1970 aliou-se à The Big Hand, uma organi-
zação não governamental que, através de um modelo centra-
do na criança, investe nas comunidades de forma a promover 
o desenvolvimento económico e social das mesmas, prepa-
rando as crianças para os desafios da vida em estreita ligação 
com a comunidade em que se inserem.

Como podemos, então, ser parte da solução?
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Qualquer pessoa, clube de Ro-
tary, Rotaract ou Interact, ou 
empresa em regime de patro-
cinador pode contribuir para a 
Angariação de Fundos, ajudan-
do a atingir as metas de 30.000€ 
até 10 de janeiro de 2023 e de 
mais 30.000€ até 10 de maio de 
2023.

Além disso, qualquer interessa-
do poderá pôr mãos à obra, quer 
na construção das salas, quer na 
educação ou nos cuidados das 
crianças. Para tal, será feito o 
levantamento dos interessados 
para a organização de uma via-
gem até Moçambique, em março 
ou abril de 2023.

É, assim, lançado a todos os 
clubes do Distrito o desafio de 
abraçar a missão de transformar 
a vida desta comunidade, atra-
vés do desenvolvimento de pro-
jetos que tenham em vista a an-
gariação de fundos para auxiliar 
a construção das salas de aula.

Precisam de ideias? Porque não 
uma maratona ou uma caminha-
da solidária, um festival de tunas 

ou um leilão solidário ou, ainda, um jantar ou uma gala solidá-
ria? Aceitam o desafio?

BREVES

Outras Iniciativas das Novas Gerações:

O Interact e Rotaract Clubs de Tavira participaram, uma vez 
mais, na Feira da Juventude, Inclusão e Qualificação, uma ini-

ciativa da autarquia, que decorre todos os anos em setembro, 

em Tavira. Decorado a rigor, o stand da feira pretendeu dar a 

conhecer a organização e as suas iniciativas aos jovens tavi-

renses, tendo também sido uma oportunidade para convidar 

todos os interessados a assistir às reuniões dos clubes.

O Rotaract Club de Lisboa deu o pontapé de partida no seu 

mais recente projeto “Rotaract & Talk” com uma primeira talk 

sobre “Fundação de Rotaract em Portugal”, no dia 1 de ou-

tubro, na EPAD - Escola Profissional de Artes, Tecnologias e 

Desporto. Com o Companheiro José Carlos Estorninho como 

palestrante, houve espaço para se falar da fundação do Rota-

ract em Portugal, de serem contadas histórias do que é fazer 

parte de Rotary, bem como de tornar o sócio número um do 

RTC Lisboa em sócio honorário.

O Rotaract Club Lisboa-Norte, juntamente com o Rotaract 

Club de Lisboa, juntaram-se ao CASA (Centro de Apoio ao 

Sem Abrigo) numa recolha de bens alimentares que decorreu 

no dia 9 de outubro. A recolha ajudará o CASA a alimentar 

cerca de 600 sem-abrigos com uma refeição quente e con-

tribuirá para reforçar os cabazes entregues pela instituição a 

cerca de 120 famílias lisboetas.
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Delegados

DISTRITO 1960

ABRANTES: Hália Santos Costa; 
ALBUFEIRA: Jorge Azevedo; 
ALCOBAÇA: José Manuel Patrício 

Lemos da Silva; 
ALGÉS: Ana Margarida Gomes; 
ALMADA: Luis Duarte Costa Eiras; 
ALMANCIL  INTERNACIONAL: 

José Vargas Galamba;
ALMEIRIM: Arnaldo Xarim; 
ANGRA DO HEROÍSMO: Péricles 

Pereira Ortins; 
BARREIRO: Inês Filips Ramalho 

da Costa; 
BEJA CIDADE: Luis Manuel Sousa 

Palaré; 
BOMBARRAL: Cândido M. Patuleia 

Mendes;
CALDAS DA RAÍNHA: João Manuel 

dos Santos Girão;
CARNAXIDE: Francisco Queiroz;
CASCAIS-ESTORIL:  Gabr ie la 

Carvalho; 
CASTELO BRANCO: Raquel Alvei-

rinho Correia;
ENTRONCAMENTO:  Júlio de 

Sousa Gomes; 
ESTOI INTERNACIONAL: Claire 

Larson;
ÉVORA: António Pereira Coutinho; 
FARO: Tito Olívio Henriques;
FUNCHAL: Luisa Paonelli;
HORTA: Luís Branco; 
LAGOS: João Palma Moreira; 
LISBOA: Jorge Lucas Coelho;
LISBOA-BELÉM: José Rosa de 

Almeida; 
LISBOA-BENFICA: Isabel Ros-

maninho;
LISBOA-CENTENNARIUM: José 

Rodrigues de Almeida;; 
LISBOA-CENTRO: Miguel Rijo; 
LISBOA-ESTRELA: Maria Luz 

Câmara Pestana;;
LISBOA INTERNATIONAL: Guirec 

Malfait 
LISBOA-LUMIAR: José Bonfim; 
LISBOA-NORTE: Paulo Macedo 

Martins;
LISBOA-OESTE: Arlindo Crespo 

Rodrigues; 
LISBOA-OLIVAIS: Manuel Gonçal-

ves Ferreira; 
LISBOA-PARQUE DAS NAÇÕES: 

Gabriel de Magalhães; 
LOULÉ: Luisa Viegas;  
LOURES: Nuno Sanches; 

MACHICO-SANTA CRUZ: João 
Luís Rodrigues Jardim; 

MAFRA:César Anselmo de Castro; 
MOITA: Filipe Coentro; 
MONTIJO: António Fortunato; 
ODIVELAS: Manuel Rodrigues; 
OEIRAS: Lurdes Dias Torres; 
OLHÃO: Vítor Justo; 
PALMELA: Jorge Humberto Nunes 

Ferreira; 
PAREDE-CARCAVELOS: Fernando 

Mesquita; 
PENICHE: Ângela Malheiros; 
PONTA DELGADA: Pedro Melo;
PORTALEGRE: Ricardo Ribeiro;
PORTELA: Vasco Lança;
PORTIMÃO: Jorge Reis de Oliveira;
PRAIA DA ROCHA: Luís Vieira Dias; 
QUINTA DO CONDE :  António 

Trindade;
RIO MAIOR: Maria Júlia Figuei-

redo;
SANTARÉM: Mário Rebelo;
SESIMBRA: Carlos Sargedas; 
SETÚBAL: Ricardo Jorge Martinez 

Marques; 
SILVES: Gisela Santos;
SINES: Pedro Dátia; 
SINTRA: Maria Fernanda Godinho;
TAVIRA: Daniel Sousa; 
TOMAR-CIDADE: António Ale-

xandre;
TORRES VEDRAS: Karina Amaral.

DISTRITO 1970

ÁGUAS SANTAS/PEDROUÇOS: 
José Manuel Sampaio;

ÁGUEDA: Ana Rita Carlos; 
ALBERGARIA-A-VELHA: José  

Laranjeira; 
AMARANTE: José Rodrigues; 
ANSIÃO: Ana Maria Brás Ferreira; 
ARCOS DE VALDEVEZ: Andreia 

Fernandes e Pedro Pinto; 
AROUCA: Cláudia Oliveira; 
AVEIRO: Daniela Alegria; 
BARCELOS: António Sousa; 
BRAGA: Camila Vieira Dutra; 
BRAGA-NORTE:  José Alberto 

Oliveira; 
BRAGANÇA: Carlos Alberto Veiga 

Moura Alves; 
CALDAS DAS TAIPAS: Maria Te-

resa Portal; 
CAMINHA: Carlos Manuel da Silva 

Ferreira; 
CASTELO DE PAIVA:  Car los 

Novais; 
CELORICO DE BASTO: Paula Cris-

tina M. dos Santos Simões; 
CHAVES: Francisco Peixeiro; 
COIMBRA: Isabel Garcia; 
COIMBRA-OLIVAIS: Jorge Manuel 

Castilho; 
COIMBRA-SANTA CLARA: António 

Honório Monteiro; 
COVILHÃ: Jorge Humberto Alves 

Saraiva; 
CURIA-BAIRRADA: Carlos A. Cam-

pos de Matos; 
E-CLUB D. 1970: Augusto César 

Reis; 
ERMESINDE: Carlos Mourão; 
ESPINHO: Ezequiel Jorge; 
ESPOSENDE: Mário Ferreira Fer-

nandes; 
ESTARREJA: António Manuel 

Simões Pinto; 
FAFE: Manuel Ribeiro Mendes; 
FEIRA: Carla Adriana; 
FELGUEIRAS: Carlos Felix; 
FIGUEIRA DA FOZ: António Jorge 

Rodrigues Pedrosa; 
GAIA-SUL: Rosário Úngaro; 
GONDOMAR: Ernesto Luís Santos 

Ferreira da Silva; 
GUARDA: Francisco Barbeira; 
GUIMARÃES: António Jacinto 

Gonçalves Teixeira; 
ÍLHAVO: João Júlio Senos; 
LAMEGO: Mário Oliveira; 
LEÇA DO BALIO: Rodolfo Gomes; 
LEÇA DA PALMEIRA: Fernando 

Couto; 
LEIRIA: António Silva Gordo; 
MAIA: Adelino Miranda Marques; 
MANGUALDE: Fernando Manuel 

Morais de Almeida; 
MARINHA GRANDE: João Teixeira; 
MATOSINHOS: Manuel Falcão; 
MIRANDELA: João Luís Teixeira 

Fernandes; 
MONÇÃO: Cristina Carvalho de 

Sousa Bártolo Calçada; 
MONTEMOR-O-VELHO: Augusto 

Lusitano Simões Raínho; 
MURTOSA: António Leite S. Ri-

beirinho;  
OLIVEIRA DE AZEMÉIS: José Car-

los Sereno Castilho Duarte; 
OLIVEIRA DO BAIRRO: Raul 

Abrantes Lincho; 
OLIVEIRA DO HOSPITAL: Basílio 

Lima Ribeiro Torres; 
OVAR: Paulo César da Silva Fer-

nandes; 
PAREDES: José Armando Baptista 

Pereira; 
PENAFIEL: Rita Pedras; 
POMBAL: Alfredo A. Faustino; 
PONTE DA BARCA: Luís Arezes; 
PONTE DE LIMA: João Carlos 

Brandão Gonçalves; 
PORTO: Isabel Martins; 
PORTO ALIADOS: Luís Araújo; 
PORTO-DOURO: Sérgio Ribeiro; 
PORTO-FOZ: António Vascon-

celos; 
PORTO-OESTE: Carlos Mourão; 
PÓVOA DE LANHOSO: Cândido da 

Silva Mendes; 
PÓVOA DE VARZIM: Jorge Cai-

moto; 
RÉGUA: José Augusto Macedo; 
SANDIM: Fernando Fontes;
S. JOÃO DA MADEIRA: Celestino 

Pinheiro; 
S. MAMEDE DE INFESTA: Bernar-

dino Castro; 
SANTO TIRSO: Sofia Sampaio; 
SEIA: Joaquim Jacinto Alves; 
SENHORA DA HORA: Manuel Au-

gusto Pereira da Silva; 
SEVER  DO VOUGA: Pedro Lobo; 
TONDELA: Artur Jorge Amaral 

Leitão; 
TRANCOSO: Catarina Torres; 
TROFA: Luís Filipe Torres Moreira; 
VALE DE CAMBRA: Miguel Ângelo 

Soares Barbosa; 
VALENÇA: Daniela Pinto Neves; 
VALONGO: Eduarda Oliveira; 
VALPAÇOS: Maria Angelina Car-

doso; 
VIANA DO CASTELO:  Maria Luísa 

Gomes Pinto Quintela; 
VILA DO CONDE: Manuel Filipe 

Santos; 
VILA NOVA DE FAMALICÃO: Bruno 

Ricardo Gomes Fernandes; 
VILA NOVA DE GAIA: Artur Lopes 

Cardoso; 
VILA REAL: Luís Pinto Pereira; 
VILA VERDE: Manuel Martins 

Costa; 
VISEU: Idalino de Oliveira Almeida; 
VIZELA: Maria do Resgate Salta.

Reiteramos a importância de verificarem a informação sobre o delegado do vosso clube e nos informem sobre 
as eventuais mudanças. Podem fazê-lo para geral@portugalrotario.pt
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1 de Outubro 2022, é um marco na história já longa da CIP 

Portugal – Palop e Timor Leste, na realidade desde há vários 

anos CIP em formação. 

A realidade de hoje, as idiossincrasias, próprias de cada país 

e os interesses económicos e regionais, demonstraram que 

para constituir a estrutura África/Oceânia daquela CIP esta 

teria de ser dividida. 

Assim, teve lugar, naquela data, via zoom, com a presença de 

trinta e um Companheiros, a cerimónia de Constituição da 

nova CIP Portugal - Africa Ocidental Lusófona, integrando 

Cabo Verde, Guiné-Bissau, S. Tomé e Príncipe e Angola, ten-

do sido formada a Secção Africana desta CIP. A Secção Portu-

guesa é assegurada pelos companheiros portugueses da CIP 

Portugal – Palop e Timor Leste.

Seguir-se-á em breve a constituição da CIP Portugal – Mo-

çambique e a formação das suas duas Secções, a moçambica-

na e a portuguesa. 

A CIP Portugal – Timor Leste está em formação e há já con-

tatos com os dois Clubes de Timor: Dili Lorosae e Dili Lafaek.  

Companheiros deste último Club estiveram e estão em Por-

Constituição da CIP PORTUGAL – AFRICA OCIDENTAL LUSÓFONA

Alberto Esteves Guerra | Presidente da CIP Portugal – Palop e Timor Leste

tugal, em estudos universitários, com o suporte 

dos Distritos 1960 e 1970, de Subsídio Distrital 

da Rotary Foundation e de alguns Clubes. As con-

versações já foram iniciadas, mas ainda vai levar 

algum tempo.

Notável o interesse dos nove Clubes africanos en-

volvidos nesta nova CIP. Todos têm um delegado à 

CIP constituída. Na estrutura dirigente da Secção 

Africana estão representados os quatro países, 

sendo a sua composição neste primeiro mandato 

(2022-2024) a seguinte:

Presidente –  RC de Mindelo, Cabo Verde – 

Emanuel Miranda 

Vice-Presidente –RC de São Tomé Ossobô – Flávio Pinto 

Secretário –RC da Guiné-Bissau – Inácio Ié 
1º Vogal –RC de Luanda Sul, Angola – Luisa Antunes 
2º Vogal –RC da Praia, Cabo Verde, País que preside – Ar-

naldo Barreto 

Os Clubes africanos desta CIP estão extremamente motiva-

dos, tal como os membros da Secção Portuguesa que vai ser 

reforçada, havendo já o propósito de realizar várias ações e 

novos projetos.

Aos Clubes dos Distritos 1960 e 1970, que têm geminações 

com Clubes dentro desta CIP, é o momento de as reavivar. 

Aos outros Clubes que tendo relações com Clubes destes 

países ainda não fizeram geminações, será altura de avaliarem 

essa possibilidade. 

O espírito internacionalista de Rotary, fazendo a ligação entre 

nações, motiva os Companheiros e os Clubes a estabelecer e 

revitalizar estas relações, a bem do bem estar das comunida-

des, dos jovens e da Paz. 

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

"O que nos faz Rotários?"
António Mendes

 PGD D. 1960 | 2015-2015  |  RC de Almada

Dar de Si, Pensando em Si

Em Julho de 1922, Ben Franck Collins,  do Rotary Club de 
Chicago apresentou o lema “Dar de Si antes de pensar em Si” 
que foi aceite e se mantem como lema principal do Rotary.
Trata-se duma mensagem primeiro discutida informalmen-
te num grupo de Companheiros Rotários e logo apoiada por 
Paul Harris, que estava presente, e foi apresentada como 
mensagem na Convenção de Rotary International em 1922, 
em Los Angeles, na Califórnia, USA.
Outros Rotários já tinham refletido sobre o tema que contém 
a filosofia essencial do Rotary desde a sua fundação em 1905, 
como Arthur Frederic Sheldon, também do Rotary Club de 
Chicago e até, de forma simples, Jonathan Siqueira numa sín-
tese breve “ECO”, o retorno recebido por quem serve o próxi-
mo: “ o mais beneficiado é aquele que serve bem o outro”.
No âmbito desta reflexão, com uma prática exemplar, po-
demos evocar, por exemplo, Mahatma Gandhi, Sta. Madre 
Teresa de Calcutá e São francisco de Assis: “é dando que se 
recebe”, ou mesmo Baden-Powell, fundador do escutismo in-
ternacional, “a melhor maneira de ser feliz é contribuir para a 
felicidade dos outros”.
Passado um século sobre a divulgação do lema criado por 
Franck Collins, ouso deixar aqui o meu pensamento sobre o 
tema, fruto do estudo e reflexão que me habituei a fazer há 
muito na minha meditação quotidiana.
Na minha formação científica nos domínios da Psicologia e da 
Sociologia feita ao longo de muitos anos, aprendi que o cami-
nho para a maturidade começa com aprender a gostar de mim 
para depois gostar dos outros e depois gostar da vida. Esta é 
a senda natural para o nosso crescimento. O inverso, como às 
vezes é sugerido, não resulta.
Em alguns povos do interior da África e da Amazónia por 
nós muitas vezes percecionados como atrasados mas que, 
em muitos aspetos nos surpreendem pela sua sabedoria, en-
contramos conceitos sobre os quais vale a pena refletir. É o 

caso do “ubuntu” que surpreendeu o antropólogo europeu 

que tendo desafiado um grupo de crianças e jovens da tribo 

llosa, na África do Sul a correrem no terreiro da aldeia para 

que quem chegasse primeiro ganhasse um cesto de frutos 

que muito apreciavam, viu aquelas crianças darem as mãos e 

sorridentes chegarem ao cesto e dividirem as frutas equita-

tivamente entre eles em vez de procurarem ser mais rápidos 

e ficar um com o prémio só para para si. Este comportamen-

to que surpreendeu o antropólogo levou-o a perguntar-lhes 

porquê? E a resposta de um dos jovens foi uma grande lição:” 

se eu ganhasse sozinho ficava feliz e os outros tristes; eu não 

posso ser feliz sozinho.

A expressão “sawbona”: eu te respeito, eu te valorizo, tu és 

importante para mim” tem uma resposta “shikoba”: então eu 

existo para ti.

E entre nós, Frei Fernando Ventura escreveu sobre a “aritmé-

tica de Deus” dizendo  que “para multiplicar é preciso dividir” 

e para “somar é preciso subtrair sem tirar nada a ninguém”,

Também Ortega y Gasset em “Meditaciones del Quijote”es-

creveu: “yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no 

me salvo yo”. Portanto “ eu sou eu e a minha circunstância e se 

não a salvo a ela não me salvo eu”, entendendo-se “circunstân-

cia” pela nossa envolvente, o outro ser humano, o nosso se-

melhante. Com o mesmo sentido temos também a afirmação 

bíblica “Benefac loc illi quo natus es”.

Porque ninguém é feliz sozinho, porque ajudando os outros 

me estou a ajudar a mim próprio, talvez “dar de si, pensando 

em si” seja mais correto. O lema centenário “dar de si antes de 

pensar em si“ é um lema, segundo penso, que representa um 

desprendimento total de nós próprios só ao alcance de seres 

excecionais como uma Sta. Madre Teresa de Calcutá e poucos 

mais.

Para nós, talvez seja mais motivador porque mais realista e ao 

nosso alcance, propor o ideal “dar de si, pensando em si”
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O  M E U  C L U B E

Rotary Club de Lagos
A sua história contada pelos membros fundadores João 
Moreira e José Cortes e ainda António Ramos que juntos 
somam mais de 120 anos de Rotary em Lagos.
Por João Moreira | José Cortes | António Ramos | Membros fundadores do RC Lagos

No dia 23 de abril de 1979, reuniram-se 
18 líderes da cidade de Lagos e com o 
apoio do Rotary Club de Portimão, clube 
padrinho, fundaram o Rotary Club de La-
gos, com o objetivo de promover ações 
solidárias para a comunidade. 

A ideia de construir a Casa de Santo Ama-
ro, como um Lar Residencial para pessoas 
com deficiências motoras, veio logo nos 
anos seguintes. Numa ação conjunta com 
a comunidade inglesa, na Praia da Luz, li-
derada pela muito ativa Sra. Gina Dodd, 
a Fundação Leonard Cheshire, com sede 
em Londres e a Câmara Municipal de La-
gos, que doou o terreno para este projeto 
da construção da Casa de Santo Amaro, 
possibilitou que um sonho se tornasse 
realidade. Esta obra levou mais de 10 anos 
para ser concluída. A cerimónia da colo-
cação da pedra fundamental foi em 1985 
e contou com a presença do Sr. Leonard 
Cheshire, que veio de Londres para este 
evento. Numa visita a Londres para este 
fim, o nosso companheiro João Moreira 
teve a oportunidade de cumprimentar, 
com um aperto de mão, o então Príncipe 
de Gales, hoje Rei Carlos III.  A inaugu-
ração foi em 1999 e contou com a pre-
sença do Exmo. Secretário de Estado da 
Inserção Social, Dr. Rui António Ferreira 
da Cunha.  Em todo este tempo, todas as 
ações solidárias do Clube, entre outras os 
bailes da pinha, foram em prol desse pro-
jeto que contou também com uma grande 
ajuda do Ministério da Segurança Social.

A Casa de Santo Amaro - CASLAS tem 
uma área construída de mais de 2000 

m2, está totalmente equipada e mantida 
pelo Centro de Assistência Social Lucinda 
Anino dos Santos e opera com 20 funcio-
nários que dão a assistência a 60 utentes. 
Hoje, a Casa de Santo Amaro abriga tam-
bém uma escola para pessoas deficientes 
motoras – CAO, assim como tem outras 
valências. 

Neste mesmo terreno, ao lado, foi cons-
truída a sede do nosso Clube Rotário, 
onde reunimos todas as terças-feiras, às 
21 horas.

Nos anos seguintes, novos projetos se su-
cederam, nomeadamente a aquisição de 
camas articuladas para deficientes, com-
pra de cadeiras de rodas para a Sta Casa 
da Misericórdia de Sagres, entre outras  
doações a entidades da nossa comunida-
de. 

O nosso Clube também esteve muito 
ativo, durante os anos de pandemia, aju-
dando várias instituições, assim como 
os profissionais de saúde, com material 
necessário ao desempenho das suas fun-
ções. O Clube ajudou, na compra de im-
pressoras 3D para construção de viseiras 
e os companheiros estiveram presentes 
na produção das mesmas.

Nestes últimos 30 anos, todos os anos, 
foram premiados os melhores alunos das 
escolas do concelho e também foram ho-
menageados   Profissionais do Ano.

Desde sempre que o nosso Clube organi-
za a famosa sardinhada, em Agosto, onde 
temos sempre a honra de receber Compa-
nheiros dos dois Distritos 1960 e 1970,  

Past Governadores, Governadores e suas 
famílias.  

Desde sempre que existe uma grande 
amizade, companheirismo e um diálogo 
intenso entre os Clubes do Algarve. Par-
ticipámos nas antigas Jornadas Rotárias, 
continuamos a participar nas festividades 
dos outros clubes e neste momento vários 
companheiros integram o projeto “Rotary 
Algarve Voices”, Um Grupo Coral Algarvio.   

Quando foi pensado e criado o denomi-
nado Rotary Algarve, pelo nosso Past 
Governador Abilio Lopes, o Rotary Club 
de Lagos abraçou a ideia e sempre esteve 
muito ativo na apresentação de projetos e 
na contribuição de fundos para os proje-
tos vencedores. 

Os presidentes dos clubes do Algarve 
reúnem-se várias vezes ao ano e decidem 
por um projeto comum. No ano rotário 
2021/2022, o projeto escolhido foi o da 
iniciativa do Rotary Club de Lagos, para a 
aquisição de uma torre de Laparoscopia 
para o CHUA, Centro Hospitalar e Univer-
sitário de Portimão, com um custo de mais 
de 100.000 euros. Foram mobilizados os 
Rotary clubes algarvios, empresas, Muni-
cípios, a comunidade e a Fundação Rotária 
Portuguesa. Dado a nossa credibilidade 
junto da comunidade em geral, tivemos a 
adesão e a participação de todos e com as 
ações já realizadas, foi possível angariar, 
até o momento 95% do valor necessário. 

Este será mais um ano de muitas inicia-
tivas, que guardamos para uma próxima 
oportunidade, para poder continuar a 
compartilhar a nossa história.
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