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CADRE 
Ligue-se com 
  O 
PARA O SEU PROJETO DE 
SUBSÍDIO GLOBAL 

 

O Cadre de Assessores Técnicos da 
Fundação Rotária é uma rede de centenas 
de especialistas Rotary à volta do mundo. 
Estes conselheiros utilizam as suas 
competências profissionais e conhecimentos 
técnicos para melhorar os projetos de 
subsídios dos membros Rotary nas nossas áreas 
de enfoque. 

 

O CADRE PODE APOIÁ-LO A: 

• Fornecer aconselhamento a 
planeamento de projetos e 
orientações de implementação 

• Projetar avaliações de comunidade 

• Incorporar elementos de 
sustentabilidade nos projetos 

• Responder a questões em relação  
às áreas de enfoque do Rotary 

• Fornecer melhores práticas de 
gestão financeira. 

 
Ligue-se a um membro do Cadre hoje 
visitando a página de Cadre no My Rotary, 
ou envie email para: cadre@rotary.org. 

 

 
G. Viviana 
Santa Cruz Mérida 
Bolívia, Distrito 4690 

 
Título de Cadre: 
Assessora Cadre para a Água, 
Saneamento e Higiene 

Profissão: 
Engenheira Civil, especialista em 
água e saneamento 

O que os membros do Rotary dizem 
sobre a Viviana? 
“A contribuição da Viviana foi 
fundamental para os membros do 
Rotary do nosso distrito serem 
treinados em projetos de água e 
saneamento planeados, 
estruturados, sustentáveis e 
baseados nas necessidades da 
comunidade.” 

— Livio Zozzoli, chair distrital da 
Fundação Rotária e governadora-eleita 
do Distrito 4690 (Bolívia) 

Existem centenas de especialistas prontos 
para ajudá-lo a planear ou aperfeiçoar o 
seu projeto Rotary! 
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Mensagem da Presidente 
de Rotary International
Jennifer E. Jones
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A esperança no combate a um flagelo global

Enquanto estava sentada com um grupo de líderes rotá-
rios fora de Lusaka, na Zâmbia,  interroguei-os: “Quantos 
de vós já tiveram malária?” Todas as mãos na sala sobem. 
Começam mesmo a falar-me da primeira, segunda ou ter-
ceira vez que experimentaram a doença, uma das princi-
pais causas de morte e doença em muitos países em de-
senvolvimento. 

Eles são privilegiados. Têm acesso a tratamento médico e 
medicamentos salva-vidas. Para os habitantes da Zâmbia 
rural, a história é bem diferente. 

Num banco de madeira, numa pequena aldeia, sento-me 
com Timothy e o seu jovem filho Nathan. Com uma equi-
pa de filmagem a captar a nossa conversa, ele conta-me 
das vezes em que Nathan mostrou sinais de malária. Ele 
trouxe o rapaz para a casa de um trabalhador de saúde co-
munitário, onde Nathan rapidamente recebeu medicação 
que lhe salvou a vida. 

Tranquilamente, Timothy fala-me sobre a luta do seu 

outro filho, com a doença, alguns anos antes. Ele teve de 
correr com esse filho para uma clínica médica a mais de 5 
milhas de distância. De bicicleta e com a criança às costas, 
diz-me ele, podia sentir as pernas do seu filho a arrefe-
cerem e depois o seu pequeno corpo a coxear. Quando 
finalmente entrou na clínica, gritou por ajuda, mas já era 
tarde demais. A câmara pára de filmar, e nós sentamo-nos 
em silêncio. Ele começa a chorar, e eu agarro-o com força. 
“Perdi o meu filho, perdi o meu filho”, diz ele.

Esta história é demasiado familiar para aqueles que en-
contraremos nos próximos dias. E, no entanto, há espe-
rança. Parceiros para uma Zâmbia livre da Malária é o 
primeiro beneficiário de um Fundo Global de Rotary, e 
está a salvar vidas. Em duas províncias da Zâmbia, 2.500 
trabalhadores   voluntários de saúde foram selecionados 
pelas suas comunidades. São formados para aproximar os 
cuidados médicos daqueles que deles necessitam, e são 
capazes de diagnosticar e tratar a malária e outros males. 
Convido-vos a saber mais sobre parceiros de Rotary que 
criaram mudanças duradouras.

A Presidente do Rotary Jennifer 

Jones visita a Zâmbia em Agosto 

para mostrar o trabalho dos 

Parceiros para uma Zâmbia livre 

de Malária, o primeiro beneficiário 

de subsídios Global do Rotary. A 

malária é uma das principais causas 

de doença e morte na Zâmbia, e afeta 

desproporcionadamente as pessoas 

nas zonas rurais. Com a subvenção, os 

Parceiros para uma Zâmbia livre de 

Paludismo pretendem reduzir os casos 

da doença em 90 por cento nas áreas 

visadas. O programa está também a 

fornecer medicamentos e suprimentos 

para um diagnóstico, tratamento e 

comunicação de dados eficazes.
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DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA AOS SÓCIOS

Caríssimos Companheiros(as),

Receber a Presidente de Rotary Inter-

national nos nossos Distritos (1960 e 

1970) será um dos momentos altos do 

ano rotário 2022-2023, pelo que vamos 

preparar condignamente a sua visita e 

criar um momento em que seja possível 

a participação de todos(as) os(as) Com-

panheiros(as) que assim o desejem.

Temos o enorme prazer em anunciar 
que a atual Presidente do Rotary In-
ternational, Companheira Jennifer Jo-
nes,  visitará Portugal nos próximos 
dias 23 a 25 de março de 2023, no 
decurso da sua visita à Península Ibé-
rica.  Está a ser elaborado o respetivo 
programa conjunto  serás comunicado 
oportunamente. 
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Editorial
Miguel Rijo

O encerrar de um ciclo.

Caro@s Companheir@s,

Estamos a chegar ao fim de mais um ano 
civil e a meio caminho do ano rotário.

É altura de fechar ciclos e fazer balan-
ços. Olhar para o que se fez, confirmar 
se está alinhado com o que nos tínha-
mos proposto fazer, aprender com os 
erros e realinhar para seguir em frente.

É o exercício que devemos fazer, não só 
nos nossos projetos rotários, mas, tam-
bém, nos nossos compromissos rotá-
rios, pessoais e profissionais.

Precisamente por esta razão, este será 
o último editorial que escrevo enquan-
to diretor/editor da Revista Portugal 
Rotário. Foi uma jornada intensa que 
começou como adjunto da Companhei-
ra Claúdia Oliveira, então diretora da 
Revista, e mais tarde como responsável 
pela mesma, sempre acompanhado por 
uma equipa de excelência, que com-
preende os editores, os tradutores, a 
imagem e a composição/paginação. Sem 
eles seria muito mais difícil e, por isso, 

estarei eternamente grato por me te-

rem permitido esta fantástica experiên-

cia e partilha e por sempre me terem 

apoiado neste desafio. Igualmente grato 

aos Companheiros Roberto Carvalho 

e Jorge Lucas Coelho, pelo desafio que 

me fizeram, pela confiança e por todo o 

apoio que sempre disponibilizaram. 

O Rotary é – e deve ser – feito de ciclos. 

As mudanças são boas, desafiam-nos 

sempre a fazer mais e melhor. Com o 

sentido de dever cumprido e de que 

procurei sempre fazer o meu melhor, 

estarei em Rotary para mais e novos de-

safios. 

À minha sucessora e à equipa, formulo 

votos dos maiores sucessos.

A tod@s, desejo um feliz Natal e um ano 

novo cheio de realizações e sucessos. 

Continuem a apoiar a nossa/vossa Re-

vista.

Um abraço,
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“Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não 
apenas a ausência de doenças.” - Organização Mundial da Saúde

Vítor 
Cordeiro
Distrito 1960

tem a palavra o Governador…

Todos temos o direito e o dever de ser-
mos saudáveis. Sobre o direito, julgo que 
nenhum de nós tem dúvidas e por vezes 
até nos deparamos com o difícil acesso 
para ajudar a ultrapassar algumas situa-
ções anómalas de saúde. Por isso há que 
promover a adequação da capacidade 
dos sistemas de saúde às necessidades. 
Já quanto ao dever de cidadania de nos 
mantermos saudáveis, somos chama-
dos a fazer tudo o que estiver ao nosso 
alcance, para cumprir o objetivo “alma 
sana in corpore sano”, promovendo o 
equilíbrio, sempre instável, nas três 
vertentes do bem-estar: físico, mental 
e social.
Rotary, consciente do impacto que a saú-
de tem na vida de cada um de nós, cha-
ma-nos a refletir e a agir na Prevenção e 
Tratamento de Doenças, mas se reparar-
mos, além desta área de enfoque, todas 
as outras têm um impacto direto ou indi-
reto na saúde e bem-estar das pessoas. 
Portanto, a nossa ação, enquanto rotá-
rios e cidadãos conscientes, está intrin-
secamente ligada a esta temática onde 
existe muito por fazer, se considerarmos 
que, a nível global, há 400 milhões de 
pessoas que não conseguem pagar as-

sistência médica ou não têm acesso a 
cuidados de saúde, no fundo a um di-
reito que devia ser de todos.
Ao longo da sua história, Rotary tem 
atuado na área da saúde, liderando ini-
ciativas na prevenção e combate a mui-
tas doenças, incluindo: o grande projeto 
da Erradicação da Poliomielite, um com-
promisso que Rotary assumiu com as 
crianças de todo o mundo há quase 40 
anos; a luta contra a Malária, HIV/Sida; 
Alzheimer; a esclerose múltipla; a Diabe-
tes e a Hepatite, com o alinhamento dos 
dois distritos em Portugal nos projetos 
FRAD e Hepatite Zero.  
A prevenção é fundamental, por isso 
precisamos de continuar a desenvol-
ver iniciativas para evitar ou reduzir o 
impacto da (falta de) saúde na vida das 
pessoas, promovendo o seu bem-estar 
e melhorando a economia das nossas 
comunidades e, consequentemente, 
dos países.
Podemos atuar das mais diversas for-
mas, estabelecendo parcerias para a rea-
lização de rastreios periódicos de saúde, 
incluindo a audição, a visão, higiene oral e 
outros. Temos experienciado resultados 
fantásticos no que respeita à deteção 

prematura de situações, que são atem-
padamente controladas e que nos confir-
mam que estamos no bom caminho.
A prevenção começa em cada um de 
nós, tendo em conta os fatores que de-
terminam o estado de saúde: com ali-
mentação saudável, com a realização 
de exercício físico, evitando o seden-
tarismo e interagindo socialmente da 
melhor forma, constituindo-nos como 
bons exemplos nas nossas comunida-
des.
Há comunidades com carências especí-
ficas. Assim, teremos de adaptar a nos-
sa ação em função das necessidades e 
prioridades de cada comunidade, esta-
belecendo os programas de prevenção e 
tratamento mais adequados. 
Todos somos poucos para apoiar as co-
munidades onde estamos inseridos, mas 
também outros países, por vezes mais 
carenciados, estabelecendo programas 
e parcerias com clubes locais e interna-
cionais, envolvendo a The Rotary Fou-
ndation, para ajudarmos a cumprir os 
objetivos nesta área de enfoque, não 
esquecendo os contributos nas restan-
tes áreas para que o serviço que pres-
tamos seja realmente sustentável.
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DR

José Alberto 
Oliveira
Distrito 1970

tem a palavra o Governador…

Criar condições para que todos possamos prevenir e tratar doenças é 
uma forma de servir que conta com o precioso apoio da nossa The Rotary 
Foundation através dos subsídios distritais e globais –José Alberto Oliveira

Prevenção e Tratamento de Doenças

A saúde consta na Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos. No seu arti-
go 25, podemos ler: “Todo ser humano 
tem direito a um padrão de vida capaz 
de assegurar a si e à sua família saúde, 
bem-estar, inclusive alimentação, ves-
tuário, habitação, cuidados médicos e 
os serviços sociais indispensáveis”. O 
direito à saúde é indissociável do direito 
à vida, que tem por inspiração o valor de 
igualdade entre as pessoas.
No entanto, o número de mortos, em 
todo o mundo, por doenças que pode-
riam ser facilmente evitadas ou por pro-
blemas de saúde tratáveis é assustador. 
Privilegiados - habituados a recorrer a 
um qualquer centro de saúde onde so-
mos tratados sem complicações - fica-
mos chocados quendo percebemos que 
muitas dessas doenças resultam em 
miséria e sofrimento para mais de 400 
milhões de pessoas que simplesmente 
não conseguem pagar por assistência 
médica ou não têm acesso a cuidados de 
saúde básicos.
Uma vez que o tratamento de doenças 
envolve custos com medicamentos, pro-

cedimentos cirúrgicos, internamentos e 
exames de alta complexidade, a aborda-
gem preventiva tem por objetivo a redu-
ção dessa demanda através de diagnós-
ticos precoces e da adoção de hábitos 
saudáveis. 
A prevenção e o tratamento de doenças 
constituem-se, por isso, como causas 
fundamentais para o Rotary Internatio-
nal. É uma das nossas áreas de foco onde 
lideramos inúmeras iniciativas. Criamos 
clínicas itinerantes, centros de doação 
de sangue e formação para comunida-
des carentes afetadas por surtos e sem 
acesso a atendimento médico. Trabalha-
mos para acabar com a cegueira evitá-
vel, organizamos movimentos de apoio 
à saúde oral e centros de atendimento 
médico em comunidades remotas. Equi-
pamos hospitais e centros de diagnósti-
co. Com muitas dessas infraestruturas, 
o trabalho conjunto de profissionais de 
saúde, pacientes e governos tem ficado 
muito mais fácil.
Há muito que lutamos contra malária, 
a SIDA (AIDS), a doença de Alzheimer, 
a esclerose múltipla, a diabetes, a po-

liomielite (paralisia infantil) e muitas 

outras doenças. Como a prevenção é 

tão importante como o tratamento, dis-

seminamos informações sobre saúde e 

destacamos a importância dos exames 

regulares auditivos, oftalmológicos e 

odontológicos.

Criar condições para que todos possa-

mos prevenir e tratar doenças é uma 

forma de servir que conta com o pre-

cioso apoio da nossa The Rotary Foun-

dation através dos subsídios distritais e 

globais. Somos incentivados a apoiar co-

munidades por todo o mundo, incluindo 

as nossas, no sentido de minimizarmos 

o sofrimento causado por doenças que 

podem ser erradicadas da face do nosso 

planeta. 

A Declaração de Visão do Rotary inspi-

ra-nos: “Juntos, vemos um mundo onde 

as pessoas se unem e entram em ação 

para causar mudanças duradouras em 

si mesmas, nas suas comunidades e no 

mundo todo.”

Imagine o Rotary.
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PALESTRAS

}  No dia 17 outubro, o Rotary Club do  
Barreiro promoveu uma palestra su-
bordinada ao  tema “Energia Nuclear 
na Era das Alterações Climáticas”, 
pela mão do Professor Bruno Soares 
Gonçalves, Presidente do Instituto 
de Plasmas e Fusão Nuclear do Insti-
tuto Superior Técnico. O evento de-
correu na Start Up Barreiro, foi pre-
cedido de um jantar e contou com a 
presença muitos participantes, en-
tre companheiros e convidados. O 
Professor levou os presentes a rever 
alguns temas de física, desmistificou 
os “medos” da Energia Nuclear e de-
monstrou o seu potencial enquanto 
Energia Verde.

}  André Villas Boas, conhecido joga-
dor e treinador de futebol,  foi o con-
vidado do Rotary Club de Oliveira 
de Azeméis, que, no dia do dia 16 
de novembro, promoveu um ciclo de 
Conversas, tendo falado sobre des-
porto e pedagogia, bem como da ati-
vidade da   Race for Good, entidade 
fundada pelo palestrante, que visa 
apoiar instituições através do des-
porto.

}  Realizou-se, no dia 18 de outubro, 
sob organização do Rotary Club de 
Peniche (1), no Auditório da Socie-
dade Filarmónica União 1.º de De-
zembro de 1902, em Atouguia da 
Baleia, o Colóquio “O Estegossauro 
de Atouguia da Baleia: desde Mi-
ragaia até ao Faroeste Americano”, 
pelo paleontólogo Francisco Costa. 

}  No dia 18 de julho, o Rotary Club da 
Póvoa de Varzim (2) organizou uma 
conferência subordinada ao tema “A 
dimensão cultural da obra de Paula 

Ação Rotária em Portugal

Rego”, proferida pelo Professor Dou-
tor Afonso Pinheiro Ferreira.

}  Integrado no ciclo de palestras que 
envolvem os clubes rotários de Bar-
celos, Braga-Norte, Caldas das Tai-
pas, Fafe, Felgueiras, Vizela, Póvoa 
de Lanhoso e Guimarães, o Rotary 
Club de Guimarães promoveu, no 
passado dia 20 de outubro, a pales-
tra “Fontes de Energia no Século 
XXI” pela companheira Susana Sá, 
membro do Rotary Club de Guima-
rães. Susana Sá é docente no Institu-
to Europeu de Estudos Superiores, 
em Fafe, e pertence atualmente à 
Cátedra da Unesco da Educação, Ju-
ventude e Desporto.

}  O Rotary Club de Leça da Palmei-
ra, realizou, no dia 25 de outubro,  
uma reunião muito participada por 
Companheiros rotários de vários 
Clubes e em semelhante número de 
participantes não rotários e agentes 
activos da comunidade do Concelho 
de Matosinhos, com relevância para 
agentes do Ensino, em que esteve 
Presente o CEO e Co-Fundador da 
Teach for Portugal e alguns elemen-
tos da equipa de trabalho da Teach 
e Diretores do Agrupamento de Es-
colas de Perafita, Matosinhos, tendo 
estas dado um testemunho muito 
positivo da sua experiência com a 
parceria. Foi uma reflexão muito 
participada, que encerrou com vá-
rias perspetivas de empenho dos 
presentes em dar o seu contributo 
para “ Não deixar nenhuma criança 
para trás”.  

}  Helena Albuquerque, Presidente 
da Associação Portuguesa de Pais e 

Amigos do Cidadão Deficiente Men-
tal (APPACDM) de Coimbra, esteve 
em palestra, no dia 3 de novembro,  a 
convite do Rotary Club da Figueira 
da Foz. Foi convidada a falar sobre o 
trabalho desenvolvido pela associa-
ção a que preside, sobre os desafios 
que os portadores de deficiência 
cognitiva ainda têm a ultrapassar 
para se integrarem na sociedade 
portuguesa e sobre contribuições 
possíveis para serem por ela incluí-
dos. 

1

2
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COMPANHEIRISMO

}  O Rotary Club de Beja-Cidade, o 
Rotary Club de Évora, o Rotary Club 
de Portalegre e o Rotary Club de 
Sines, promoveram, no passado dia 
17 de outubro, em modelo de vídeo 
conferência, a 1ª reunião conjunta 
dos clubes rotários do Alentejo, com 
a participação de 22 Companheiros 
dos 4 Clubes. Foi  uma oportunida-

de para cada um dos clubes dar uma 
panorâmica geral da sua atividade, 
projetos e iniciativas solidárias em 
curso nas respetivas comunidades e 
perspetivar ações comuns.

}  No dia 20 de outubro, o Rotary Club 
de Almada   celebrou o seu septua-
gésimo primeiro aniversário. O jan-

tar de aniversário teve lugar no  Ho-

tel TRYP e contou com a presença de 

inúmeros companheiros de vários 

clubes Rotários, entre eles uma de-

legação do Rotary Club de Setúbal, 

clube padrinho do RC de Almada e 

representantes do Interact e Rota-

ract Club de Almada.

EDUCAÇÃO

}  O Rotary Club de Mafra recebeu 
do Instituto Politécnico de Leira 
uma distinção pelo seu acolhimento, 
em modelo de estágio, de uma es-
tudante  do Curso Técnico Superior 
Profissional em Intervenção Social e 
Comunitária.

}  O Rotary Club de Almeirim (3) 
realizou, no dia 26 de outubro, a 2ª 
Festa da Juventude, uma oportuni-
dade para celebrar as realizações da 
comunidade escolar, procedendo à 
entrega de Bolsas de Estudo e dos 
prémios aos Alunos Melhores Com-
panheiros, perante uma assistência 
onde se destacavam, além dos fami-
liares e amigos dos jovens distingui-
dos, representantes da autarquia, 
dos patrocinadores, dos Agrupa-
mentos Escolares e das Associações 
de Pais.

}  O Rotary Club de Ponte de Lima 

formalizou a criação da sua Universi-
dade Sénior Rotária, com o apoio do 
Município de Ponte de Lima, estan-
do a inauguração prevista para o dia 
12 dezembro e o arranque das aulas 
para o inicio do próximo ano.

}  O Rotary Club de Sines (4) realizou, 
no âmbito do Dia Mundial da Diabe-
tes, uma ação de sensibilização com 
os alunos da Escola Secundária Poe-
ta Alberto de Sines. Esta atividade 
decorreu ao longo do dia e contou 
com uma equipa de 2 enfermeiras, 
1 nutricionista e 1 psicóloga. Teve o 
apoio e parceria do Hospital Particu-
lar do Alentejo em Sines, da Escola 
Secundária Poeta Alberto de Sines, 
entre outros parceiros. Os alunos 
foram, ainda, convidados a realizar 
um trabalho alusivo ao Dia Mundial 
da Diabetes, tendo o melhor sido 
premiado com um passe semestral 

COMUNIDADE

}  Como habitualmente no mês de 

outubro, o Rotary Club de Cascais 

Estoril (5) organizou uma Exposi-

ção de Arte Solidária, na Estalagem 

Muchaxo no Guincho, com o título 

ROTARY-ARTE-SOLIDARIEDADE, 

assente em obras dos pintores Ga-

briela Carvalho e António Loureiro. 
Benemeritamente, estes doam 25% 
do produto da venda a favor da er-
radicação da Polio. A inauguração 
contou com a presença de diversos 
amigos e rotários, bem como da pre-
sidente da Inner Weel Cascais Esto-
ril.

de acesso gratuito a um ginásio par-
ceiro.

3

4
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}  No passado dia 01 de outubro, o Ro-
tary Club de Santo Tirso (6) realizou 
mais uma etapa de reconhecimento 
dos caminhos de S. Rosendo, a 7ª e 
última etapa em território nacional. 
À partida para esta etapa estiveram 
cerca de 70 participantes, entre os 
quais o Presidente e Vice Presiden-
te da Câmara Municipal de Santo 
Tirso, Dr.   Alberto Costa e Dr. Nuno 
Linhares. Um percurso com cerca de 
14 km, com uma beleza paisagística 
deslumbrante, onde  prevaleceu a 
boa disposição e o companheirismo 
entre os participantes. 

  Na chegada à Portela do Homem, 
uma excelente receção aguardava os 
caminhantes, contando com a pre-
sença do Alcaide de Celanova, cida-
de galega geminada com Santo Tirso, 
António Puga Rodriguez. 

  De salientar também a presença ati-
va dos Clubes Jovens do Interact e 
Rotaract de Santo Tirso e da jornalis-
ta e co-escritora do livro “El Camino 
de Santiago por las terras de Rosen-
do”, Laura Espinosa. 

}  O Rotary Club de Castelo de 
Paiva (7), entregou, no dia 17 de 
outubro, em parceria com o Mu-
nicípio de Castelo de Paiva, repre-
sentado pelo Eng. José Rocha e 
o seu patrocinador,  ARDA, Lda., 
um Desfibrilhador Automático Ex-
terno (DAE) ao Agrupamento de 
Escolas do Couto Mineiro Pejão, 
projeto que contou com o apoio da 
The Rotary Foundation. Este é o 
segundo DAE que clube apoia.

}  No dia 12 de novembro, o Rotary 
Club de Leiria (8) organizou o seu 
tradicional magusto, mas desta vez 
transformando esse momento de 
companheirismo numa ação soli-
dária a favor da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro. Com o apoio de 
parceiros locais e com a participa-
ção de companheiros dos RC Leiria, 
Pombal, Marinha Grande e Fátima, 
foi um serão animado, com momento 

musical e com um leilão, que promo-
veu a angariação de 750€, entregues 
ao presidente da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro, Doutor Vítor Ro-
drigues. A comida que sobrou foi en-
tregue à Obra da Rua, em Coimbra.

}  Com o   objetivo   de angariar bens 
essenciais e de primeira necessidade 
destinados às Crianças de S.Tome e 
Principe, o Rotary Club de Oeiras 
iniciou a sua ação com a colaboração 
de companheiros e amigos, a fim de 
poder organizar o envio de um  con-
tentor a chegar antes do Natal.

}  Como vem sendo habitual, o Rotary 
Club da Covilhã (9), a propósito do 
dia Mundial da  alimentação, entre-
gou 0,5T de batatas, 100lts de Azei-
te e 20 Kg de leguminosas secas, ao 
Banco Alimentar da Cova da Beira.

}  A Universidade Sénior do Rotary 
Clube de Viseu (10) (USRV), que 
iniciou as suas atividades letivas 
no ano de 2002 , iniciou as aulas do 
presente ano letivo no passado dia 
10 de Outubro, tendo comemorado 
o seu 20º aniversário no passado 
dia 8 de novembro com uma sessão 
solene realizada no Salão Nobre 
da Santa Casa da Misericórdia de 
Viseu. Contando atualmente com 
perto de 150 alunos inscritos e 35 
voluntário entre professores e co-
laboradores, estiveram presentes 
neste ato festivo a representante 
do Município Viseense, da Stª Casa 
da Misericórdia e os Presidentes de 
algumas das Escolas Superiores do 
Instituto Politécnico de Viseu que 
mais têm colaborado com a USRV 
ao longo destas duas décadas da sua 
existência. Nesta comemoração foi 
palestrante o companheiro Ernesto 
Areias do RC. de Chaves e fundador 
das Universidades Séniores de Ro-
tary, tendo sido homenageados os 
fundadores da USRV, com destaque 
para o que foi o seu 1º Diretor, fale-
cido em 2011, companheiro Carlos 
Alberto Coelho.

6

7

8

9

10
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}  O Rotary Club de Guimarães orga-
nizou uma visita profissional às caves 
do Solar de São Domingos, em Fer-
reiros, Anadia, no passado dia 22 de 
outubro e que contou com presença 
de várias dezenas de Rotários, suas 
famílias, e alguns convidados. Esta 
iniciativa permitiu angariar fundos 
para o projecto “Rotary Alimenta” 

que os rotários de Guimarães têm 

implantado em Guimarães há já vá-

rios anos e que permite acudir todos 

os meses a situações de pobreza de 

várias dezenas de famílias carencia-

das.

}  O Rotary Club de Sines visitou e 

apoiou, conjuntamente com  o Lions 

CULTURA

}  No passado dia 12 de outubro, foi 
para o ar a primeira emissão do pro-
grama de rádio do Rotary  Club de 
Évora (11), que resulta de uma par-
ceria com a rádio Telefonia do Alen-
tejo. Esta iniciativa, promovida pela 
Comissão de Imagem e Relações 
Públicas, tem como objetivo difundir 
Rotary na Comunidade, promover a 
sua ação ao nível local e global, bem 
como divulgar os projetos e ativi-
dades do Clube. Em cada emissão 

estarão presentes Companheiros e 

outros convidados, nomeadamente 

ex-Profissionais do Ano ou alunos 

distinguidos pelo Clube, que tam-

bém darão o seu testemunho do mo-

vimento rotário. A coordenação do 

programa é assegurada pelo Com-

panheiro Francisco Luz, com uma 

periodicidade quinzenal, às 4ª feiras 

entre as 21:00 e 23:00.

SAÚDE

}  O Rotary Club Lisboa Lumiar (12) 
promoveu, no dia 3 de outubro de 
2022, no Centro Pedro Arrupe, na 
Ameixoeira, uma ação de testes de 
rastreio da hepatite C  aos refugia-
dos que este centro apoia. O ras-
treio foi realizado pela Associação 
CRESCER, tendo o RC de Lisboa 

Lumiar estado associado a este pro-
cesso. O Centro Pedro Arrupe é um 
centro de acolhimento temporário 
para refugiados e migrantes sem 
abrigo e que desenvolve a sua me-
ritória atividade em coordenação 
com o Serviço Jesuíta aos Refugia-
dos.

11

12

Revista Portugal Rotário - Estatuto Editorial

1.º   A Revista PORTUGAL ROTÁRIO tem por fi-

nalidade divulgar e aprofundar o Ideal Rotário 

e fomentar a prossecução do seu objectivo no 

mundo. 

2.º   A Revista PORTUGAL ROTÁRIO pretende ser, 

e visa ser, ponto de encontro dos Rotários Por-

tugueses, local privilegiado da afirmação do seu 

zelo rotário. 

3.º    Sendo uma Revista Rotária prescrita e reco-

mendada pelo Rotary International, é fiel às 

orientações do Presidente do Movimento e do 

seu Conselho Director, e visa apoiar o Rotary 

apoiando os Governadores de Distrito Rotário 

de Portugal. 

4.º   A Revista PORTUGAL ROTÁRIO é o veículo por 

excelência de divulgação das actividades dos 

Rotary Clubes de Portugal e órgão formador e 

informador dos Rotários Portugueses.

5.º    A Revista PORTUGAL ROTÁRIO não deve dar, 

nas suas páginas, acolhimento a polémicas que 

se situem fora do espírito de tolerância e do res-

peito mútuo. 

6.º    A Revista PORTUGAL ROTÁRIO deve ser veí-

culo de construção da Paz e da Compreensão 

Mundial.

7.º    A Revista PORTUGAL ROTÁRIO é o elo de li-

gação entre os Rotários que se exprimem na 

Língua Portuguesa ou estejam historicamente 

ligados a Portugal.

Club de Santiago do Cacém, no dia 
15 de novembro, a  Associação In-
tervir,  que acolhe e acompanha mu-
lheres e crianças vitimas de violência 
doméstica. Após pedido por parte da 
Associação, foram entregues bens 
alimentares e de higiene pessoal.
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Caros companheiros e companheiras,

Sendo dezembro o Mês da Prevenção e Tratamento de 
Doenças, venho por este meio compartilhar alguns dados 
sobre o impacto das doenças a nível mundial, a importân-
cia da vacinação na erradicação de doenças, e como o 
nosso movimento contribui para um futuro com menos 
doenças.
Primeiro que tudo, salientar o impacto global das doenças 
com alguns dados. Cerca de 56 milhões de pessoas mor-
reram prematuramente em 2017. A nível global, foram 
perdidos (cerca de) 1,65 mil milhões de anos em mortes 
prematuras, assim como mais de 850 milhões de anos de 
vida saudável. O custo global das doenças, em proporção 
à população mundial, corresponde a cerca de um terço de 
um ano perdido por cada ano de uma pessoa atualmente 
viva.

Figura 1 - Impacto total de doença por causas (anos), Mundo, 1990 a 2019

Observando-se o gráfico acima (Figura 1), verifica-se que 
apesar do número de anos perdidos para doenças trans-
missíveis (ex. virais, bacterianas) e lesões (ex. acidentes invol-
untários, automutilação, etc.) ter diminuído consideravel-
mente nos últimos 30 anos, as doenças não transmissíveis 
aumentaram de forma considerável (ex. doenças cardio-
vasculares, diabetes, cancro, doenças respiratórias, doenças 

mentais, entre outras (Figura 2)), nomeadamente na meia-
idade, nos mais idosos e nos mais vulneráveis em termos 
socioeconómicos (a nível global, mais de 400 milhões de 
pessoas não têm acesso a cuidados básicos de saúde). Isto, 
por sua vez, tem impactos diretos na qualidade de vida e no 
total de anos saudáveis dos grupos demográficos visados. 
Deste modo, torna-se cada vez mais crítico a implemen-

tação de políticas de saúde pública com enfoque na pre-
venção e combate a este tipo de doenças.

Figura 2 - Custo de doenças não transmissíveis (anos), Mundo, 1990 a 2019

Segundo, gostaria de mencionar a o estado atual de erradi-
cação de algumas doenças (Tabela 1, dados de 2017):

Doença Estado da 
Doença

Causas Formas de 
Erradicar

Letalidade

Varíola Declarada 
erradicada em 
1980

Vírus da 
Varíola

Erradicada 
através de
Vacinação

30%

Peste 
Bovina

Declarada 
erradicada em 
2011

Vírus da Peste
Bovina

Medidas 
Sanitárias e 
Vacinação

100%

Pólio 116 casos em 
2017

Poliovírus Vacinação Pólio paralíti-
ca 2-5% 

(crianças)
15-30% em 

adultos

Está ao nosso alcance um futuro 
com menos doenças
Diogo Bento | Rotary Club da Portela
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Dracun-
culíase

30 casos em 
2017

Verme par-
asita
Dracunculus 
medinensis

Higiene, 
descontami-
nação da água 
e educação 
sanitária

Não letal mas 
debilitante

Sarampo 173.457 casos 
reportados à 
OMS
em 2017

Morbillivírus 
do

sarampo

Vacinação 15%

Papeira 560.622 casos 
reportados à 
OMS
em 2017

Ortorubu-
lavírus da

Papeira

Vacinação 0.01% para 
encefalite 
causada

pela papeira

Rubéola 6.789 casos 
reportados à 
OMS
em 2017

Vírus da 
Rubéloa

Vacinação Não reportada

Filaríase 
Linfática

Sem 
estimativas 
disponíveis. 
Em 2014, 
68 milhões de 
pessoas foram 
infetadas e 
790 milhões 
de pessoas 
estavam 
em risco de 
infeção.

Parasitas:

W. bancrofti,

B. malayi,
B. timori

Quimioterapia 
Preventiva

Não letal mas 
altamente 
debilitante

Cisticer-
cose

2.56–8.30 mil-
hões de casos 
(estimativa 
OMS)

Parasitas:
T. solium,
T. saginata,
T. asiatica

Limpeza e 
educação 
sanitária.

Vacinação de 
porcos.

Variável entre 
países: Entre 
<1 a 30%

Tabela 1 - Doenças Atualmente ou Próximas da Erradicação (2017)

A erradicação define-se como a redução ou eliminação a 
nível global de uma infeção causada por um agente espe-
cífico (ex. um vírus ou bactéria). Considera-se uma doença 
como erradicada quando medidas de intervenção já não 
são mais necessárias, ou seja, o agente que causava a 
doença não está mais presente.

Atualmente, conseguimos erradicar com sucesso duas 
doenças: A Peste Bovina e a Varíola (conforme apresenta-
do na Tabela 1). Observando-se a mesma, é listado um con-
junto de doenças que atual ou futuramente poderão ser 
erradicadas globalmente. Destas, gostaria de destacar em 
particular a pólio, uma das principais causas do Rotary e 
que se encontra em situação de quase erradicação (à ex-
ceção do Afeganistão e do Paquistão, onde a doença ainda é 
endémica). É possível demonstrar o progresso nos últimos 
30 anos no combate à doença (entre 1980 a 2020) através 
da Figura 4. Se todos os esforços de erradicação da pólio 
fossem hoje cancelados, dentro de 10 anos, a pólio poderia 
paralisar até 200 mil crianças por ano.

Figura 3 - Casos estimados de pólio paralítica por região, 1980 a 2020

Tendo em conta estes resultados, há que destacar a im-
portância e o contributo das vacinas nas doenças que 
poderão ser erradicadas nos próximos anos. A longo prazo, 
o investimento na vacinação pode compensar os custos 
de manter sob controlo determinadas doenças (apesar do 
maior investimento inicial para a erradicação de determi-
nada doença). Isto deve-se sobretudo ao impacto contínuo 
que uma doença representa sobre os sistemas de saúde e 
a perda de produtividade de uma população doente.

Como último ponto, gostaria de salientar as diversas inici-
ativas que existem em Rotary com o intuito de prevenir e 
tratar doenças. Além das iniciativas no combate à pólio, o 
Rotary intervém em outras doenças tais como a diabetes 
(ex. a Frente Rotária Anti Diabetes), a malária, o VIH (vírus 
que causa a SIDA), o Alzheimer, etc. A maior partedestas 
iniciativas tem o apoio de parcerias como a Fundação Bill 
e Melinda Gates, a OMS, o CDC (Centro de Controlo de 
Doenças, EUA), a UNICEF, entre outras.

Sendo assim, levanta-se a questão: Como pessoas de ação, 
como podemos nós contribuir para a causa da prevenção 
e tratamento de doenças?

Um donativo à The Rotary Foundation ou a contribuição 
dos nossos clubes em projetos locais, nacionais, ou inter-
nacionais pode fazer toda a diferença na erradicação de 
doenças. Está ao nosso alcance construir um futuro mel-
hor para as próximas gerações.

Na despedida do ano 2022, aproveito também para desejar 
a todos os leitores um Feliz Natal e que em 2023 a força do 
nosso movimento possa levar a um mundo melhor e mais 
justo. É das crises como a que atualmente enfrentamos que a 
humanidade sai mais forte e resiliente.
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O P I N I Ã O

Como previsto, o Instituto Rotário de Basileia realizou-se de 
4 a 6 de novembro, tendo sido antecedido dos Seminários de 
Formação para Governadores Eleitos e Indicados, estes rea-
lizados entre 2 e 4 do mesmo mês. Os dois eventos destina-
ram-se a rotários de 66 Distritos e 14 países, incluindo a Zona 
20C que compreende Portugal e Espanha.

Começando pelos Seminários, de frequência obrigatória no 
plano de formação dos Governadores de Distrito, os mes-
mos realizaram-se simultaneamente, tendo ainda abrangido 
os cônjuges / parceiros que entenderam inscrever-se. Houve 
sessões conjuntas para todos e sessões específicas para cada 
categoria de participante.

A equipa de formadores foi liderada pelos Companheiros Ser-
gio Aragón (governadores eleitos) e José Ramón Echevarría 
(governadores indicados), incluindo ainda os Companheiros 
Sérgio Almeida, Miguel Angel Taus e Maria Mercedes Marto-
rell (parceiros).

As matérias tratadas versaram um conjunto muito alargado 
de temas, alguns tratados em conjunto, outros dirigidos para 
as diversas categorias de participantes. Entre outros, nomea-
mos os seguintes: Plano Estratégico de RI, Administração do 
Distrito, Motivação e Envolvimento de Clubes e Rotários, 
Comunicação, Rotary Foundation, Planeamento de Eventos, 
Imagem Pública e Promoção da Marca Rotary, Novas Gera-
ções, Composição de Conflitos, Polio Plus.

Instituto Rotário de Basileia
David Valente, Governador Eleito Distrito 1960

Duarte Besteiro, Governador Eleito Distrito 1970

Paulo Taveira de Sousa, Governador Indicado Distrito 1960

António Simões Pinto, Governador Indicado Distrito 1970



 P O R T U G A L  R O T Á R I O   D E Z E M B R O  2 0 2 2 15

Os Seminários decorreram num ambiente de participação 

muito ativa, de grande intensidade de trabalho e cumprimen-

to de horários. A equipa de formadores privilegiou a criação 

de oportunidades para troca de ideias sobre os vários temas 

e para melhor conhecimento entre todos, fatores chave para 

o sucesso dos anos rotários e de uma boa colaboração entre 

os 5 Distritos de Portugal e de Espanha. Deixamos aqui uma 

palavra de reconhecimento a todos os formadores, bem como 

a todos os demais Companheiros envolvidos e os seus parcei-

ros.

Terminados os Seminários, iniciou-se o Instituto Rotário, ten-

do por lema “Our future is now”, sob a convocação dos Com-

panheiros Urs Klemm e Alberto Cecchini. O Instituto teve um 

primeiro dia com sessões plenárias compreendendo temas 

como Motivação, Polio e Cadre. De notar o enfoque dado ao 

tema do combate à Polio, com novas informações sobre a evo-

lução da doença no mundo. O segundo dia foi exclusivamente 

preenchido com grupos de discussão que abordaram quatro 

grandes temas: “Meio Ambiente”, “Saúde Materno – Infantil”, 

“Paz” e “Rotaract”, tendo terminado com o tradicional Jantar 

de Gala, sujeito a inscrição separada. O terceiro e último dia 

incluiu várias intervenções de encerramento dos trabalhos.

 O Instituto contou com diversos oradores de interesse e 

qualidade, sendo de destacar a presença da Presidente de 

RI, Companheira Jennifer Jones, da Vice-Presidente e Dire-

tora para a Zona 20C, Companheira 

Nicki Scott, e dos Past Presidentes 

Companheiros Mark Maloney e Holger 

Knaack.

Não temos dúvidas em manifestar a 

nossa satisfação pelo modo como de-

correram os trabalhos e de recomendar 

a todos os Companheiros a frequência 

dos Institutos Rotários pelas oportuni-

dades que os mesmos abrem de melhor 

formação rotária, troca de contactos, 

maior envolvimento nas causas do Ro-

tary e companheirismo.
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FILIPA PINTO COELHO
Presidente da Direção Associação VilacomVida / CEO Joyeux 
Portugal
Por Miguel Rijo

Qual a origem da Associação VilacomVida ?

Era uma vez um grupo de pais portugueses de crianças e jo-
vens com trissomia 21 ou autismo.

Procuravam encontrar uma solução na comunidade que po-
tenciasse a jovens com necessidades educativas especiais, 
mas com potencial para serem autónomos, uma oportunida-
de para demostrarem o seu valor. Esta associação é hoje uma 
IPSS, chama-se VilacomVida e nasceu em 2016, em Lisboa.

Ao final de um ano de trabalho de campo, em que interrogá-
mos famílias, instituições, terapeutas, diretores de centros de 
formação, percebemos que a origem da exclusão social destas 
pessoas nas nossas vidas e nas nossas empresas se devia ao 
medo do desconhecido. E que este medo vinha do facto des-
tas pessoas estarem muito longe das nossas vidas. Porque se 
não tivermos um caso pessoal ou conhecido, o mais provável é 
que nunca tenhamos oportunidade de cruzarmos o olhar com 
a diferença e entender as suas capacidades.  Era por isso ur-
gente criar um projeto central, fácil de conhecer, que propor-
cionasse uma forma regular, positiva e natural de conhecer a 
diferença, para assim desmistificar os tais medos e preconcei-
tos e facilitar a inclusão social e profissional destas pessoas.

Estava criada a nossa missão: aproximar a sociedade da di-
ferença, para que esta deixe de o ser. Todas as pessoas vão a 
cafés – vamos então criar Cafés com Vida um pouco por toda 
a parte em Portugal. A equipa será inclusiva – como todas de-
veriam ser – e com uma proposta de qualidade, vamos ajudar 
a desmistificar o preconceito e fazer a diferença parte inte-
grante das nossas vidas e das nossas cidades.

E qual a origem do Café Joyeux?

Era uma vez um rapaz chamado Theo. Num dia de sol, embar-
cou numa viagem no catamaran “Voile Solidaire”, em Dinard, 
França, com um conjunto de empresários e outras pessoas 

que, como ele, tinham alguma 
limitação no desenvolvimento 
cognitivo. 

O Theo queria um emprego, 
algo onde se sentisse útil e feliz. 
Pediu a um destes empresários 
por esse trabalho. A resposta 
foi negativa: “Desculpa, Theo, 
mas não tenho neste momento um emprego para te ofere-
cer”. O Theo ficou muito triste e zangado durante o resto da 
viagem, mas, sem saber, fizera nascer, no coração daquele 
empresário que abordara, de seu nome Yann Bucaille, a se-
mente do que hoje é o Café Joyeux: a primeira família de ca-
fés-restaurantes solidários e inclusivos, que tem por missão 
trazer a diferença para o centro das nossas vidas e das nossas 
cidades empregando, em meio comum, para formar, jovens-
-adultos com dificuldades intelectuais e do desenvolvimento, 
tais como a trissomia 21 ou as perturbações do espectro do 
autismo. O primeiro Café Joyeux nasceu em Rennes, em De-
zembro de 2017, o segundo em Paris, em Março de 2018, ao 
que se seguiu um terceiro, um quarto em Bordéus, e hoje já 8 
no total naquele país. 

Qual a missão que prosseguem? 

Estávamos Mar-
ço de 2018. A no-
tícia da abertura 
do primeiro café 
Joyeux correu o 
mundo, pois na 
sua inauguração, 
em Paris, estivera 
presente a clas-
se política nacional representada pela mulher do presidente 
francês, Brigitte Macron.
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Quis o destino que conhecesse Aleksander Debinsky, desig-

ner francês a residir em Lisboa, responsável pela criação da 

imagem do Café Joyeux. Numa conversa muito simpática – 

por coincidência – ou não – no mesmo local onde hoje existe 

o primeiro café Joyeux de Portugal – apresentei a nossa visão 

e disse: “Pensamos da mesma forma. Se o site da vilacomvida 

estivesse escrito em francês, diria o mesmo que o do café Jo-

yeux. Gostava de convencer o fundador da marca a vir então 

para Portugal e juntos levarmos esta missão mais longe”. Ele 

acreditou e levou-me a conhecer Yann Bucaille em Paris, dia 

3 de Maio de 2018.

Não havendo razão - como nunca deverá haver - para reinven-

tar a roda, muito mais quando se trata de agilizar e acelerar o 

processo de transformar a vida de pessoas incríveis e cheias 

de talento para virem revelar os seus talentos profissional-

mente – e após o grande SIM de Yann Bucaille e do Café Jo-

yeux àquela que seria a primeira internacio-
nalização desta grande missão – assinámos, 
em Abril do ano passado - após 18 meses do 
piloto de restauração do conceito “Cafécom-
Vida”, que preparou o caminho para o Café 
Joyeux, e de algumas vagas da pandemia, 
o primeiro contrato de franchising entre o 
Fundo de Dotação Émeraude Solidaire (que 
em França detém a marca Café Joyeux), a As-
sociação VilacomVida (IPSS que em Portugal 
representa esta missão) e a empresa Joyeux 
Portugal, 100% detida por esta para explo-
rar estes espaços de restauração solidária e 
inclusiva, cujos lucros reverterão para abrir 
novos cafés-restaurantes e aumentar assim 
o número de postos de trabalho para estes 
super-heróis.

O primeiro café Joyeux inaugurou assim em 
Lisboa, na Calçada da Estrela, 26 (em frente 
à Assembleia da República) no final do ano 
passado e hoje, após um período de observa-
ção, já prepara a contratação da Carolina, do 
João, da Joana, do David, do António, do José, 
da Lurdes, do Sebastião e do Pedro. Estes 
jovens extraordinários estavam em casa, pa-
rados, e hoje estão a ser formados – modelo 
Escola Joyeux - em quatro posições de base 
na restauração: barista, serviço de mesa, cai-
xa e cozinha. Daqui a dois anos, obterão o seu 
diploma de colaboradores polivalentes no 
sector e com ele na mão, caber-lhes-á decidir 
se querem manter o seu contrato a tempo in-
determinado no Café Joyeux ou ir trabalhar 
para outro local da sua preferência, agora já 
capacitados. 

Cerca de 10 km mais à frente, no Parque das Nações, um novo 
conceito “Joyeux Inside” – o café Joyeux dentro de uma em-
presa – também já abriu portas no novo edifício Ageas Segu-
ros Portugal, onde trabalham cerca de 1600 colaboradores. 
Aqui também estão em estágio pré-contratação a Sofia, o Bru-
no, o Bruno S., o Ricardo e o André. 

Nos cafés-restaurantes Joyeux são servidos e preparados 
com o coração, por estes colaboradores Joyeux (Alegres), e 
com a supervisão de profissionais experientes da restauração, 
cafés, bolos frescos, pão, croissants, quiches de especialidade 
com salada (que pode encomendar e levar para casa), sopas 
do dia, cookies caseiras de aveia ou com 3 chocolates, e, no 
caso do café de S. Bento, também um prato do dia – que pode 
ser por exemplo a lasanha de salmão e espinafres (best-seller), 
o crumble de pato com batata doce, o fusilli de espinafres com 
pesto e amêndoas ou, aos sábados, o brunch, especialmente 
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pensado para as famílias. O café, de-
senvolvido especialmente pela Delta 
para o Joyeux em Portugal, é único e 
de uma qualidade superior. E porque 
há muitas mais vidas para transfor-
mar, preparamos já a abertura de um 
terceiro café-restaurante em pleno 
centro de Cascais, onde esperamos 
revelar as capacidades e preparar para 
uma vida autónoma 10 a 12 novos 
colaboradores. O plano de expansão 
prevê abrir cerca de 5 cafés até 2026 
e em cada um empregar perto de 10 
colaboradores com este perfil. No re-
crutamento trabalhamos em rede com 
muitas instituições de referência nesta 
área – mais uma vez, porque juntos so-
mos mesmo mais fortes e vamos mais 
rápido, mais longe.

Para além dos produtos de cafeteria, e para suportar este 
ambicioso plano de crescimento, o café Joyeux tem uma li-
nha de merchandising à venda nas lojas e brevemente online, 
onde podemos encontrar tote bags, aventais, t-shirts e swea-
t-shirts de alta qualidade, cadernos timbrados com o Theo 
(logotipo Joyeux), cafés em cápsula e moído, tudo a reverter 
100% para esta missão. Existe também a possibilidade de 
privatizar o espaço para eventos corporativos ou pessoais e 
encomendar caterings. 

O café Joyeux atua como se fosse uma empresa social - es-
tatuto que deveria existir mas não existe ainda em Portugal. 
O investimento necessário para abrir cada café depende por 
isso da filatropia social e de empresas socialmente respon-
sáveis, que convidamos a aderir ao projeto e a financiar este 
período de crescimento, cujo objetivo é a sustentabilidade da 
missão global da Associação VilacomVida / Joyeux Portugal – 
já que não beneficiamos de apoios públicos.

Hoje somos uma equipa apaixonada de 13 pessoas – nas 
áreas da gestão, comunicação, marketing e formação – que, 
juntamente com a equipa operacional dos cafés Joyeux, acre-
dita e comprova, todos os dias, que a transformação positiva 
da sociedade é possível e muda todas as vidas – as nossas e 
as dos incríveis colaboradores que integramos – para melhor. 

Mas temos um grande desafio: o financiamento do Programa 
Parcerias para o Impacto, (P2020) termina já em Dezembro 
deste ano. Durante 3 anos, conseguimos duplicar o compro-
misso de impacto previsto – 60 jovens integrados no mercado 
de trabalho – abrimos 2 cafés Joyeux e já preparamos a ber-
tura do terceiro, em Cascais. Precisamos agora de encontrar 

parceiros “Construtores do futuro”, que durante de 2023 a 
2026 financiem a nossa atividade e impacto, até que a recei-
ta libertada pelos cafés Joyeux pague os custos associados à 
gestão de recursos envolvidos no projeto. 

E parcerias?

Ocorreu com o Rotary com Palestra no Rotary Clube Cascais 
Estoril e o clube, com seus parceiros (Lions, Soroptmist e In-
ner Wheel) na Casa das Histórias em, Cascais, realizaram um 
Recital de Beneficência com o “SOL-Quartett”, vindos dire-
tamente da Alemanha, com o fito de ajudar o projeto “CAFÉ 
JOYEUX”, que tem por objetivo formar e empregar pessoas 
com trissomia 21 ou com perturbações do espectro cognitivo 
como o autismo .

Os quatro músicos que actuaram do Quarteto de Cordas 
“SOL”, entre 20 e 24 anos, têm a mentoria na aula de música 
de câmara do Professor Tim Vogler, primarius do Quarteto 
Vogler, na Universidade de Música e Artes do Espetáculo de 
Frankfurt am Main (Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst Frankfurt - HfMDK).

O evento concerto contou com a presença da Srª Embaixa-
dora da Alemanha, Srª Embaixatriz do Iraque, Governador do 
D1960, do Lions, da Soroptmist e do Sr Vereador da Camara 
Municipal de Cascais, Dr Frederico Pinho de Almeida e mui-
tos Rotarios e Convidados, com sala cheia (197 Bilhetes ven-
didos que esgotaram a lotaçao) e muito ajudou o projeto.

Bem hajam por ajudarem a comunidade.
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S	  O Rotary Club de Sintra organizou, no passado dia 8 de 
outubro, uma caminhada em Sintra percorrendo caminhos 
menos conhecidos, pontuados com pequenas referências 
históricas de espaços e personagens com ligação ao ro-
mantismo em Sintra. Participaram neste passeio cerca de 
30 pessoas, destacando-se a presença de companheiros 
rotários de Sintra, Odivelas e Parede-Carcavelos, do Ro-
taract e NRDC de Sintra e amigos e familiares de diversas 
faixas etárias (dos 3 aos 87 anos). Este evento integra-se 
no programa internacional de Rotary designado “End Polio 
Now”, tendo servido para a angariação de fundos em favor 
da erradicação desta doença.

S   O Rotary Club de Sines realizou, no dia 26 de outubro, 
um jantar com Palestra subordinada ao tema “O Rotary no 
Combate à Polio” com a participação dos Companheiros 
João Peralta e Dr. Francisco Gouveia.

S   O Rotary Club de Sines participou no Trail da Costa Vicen-
tina, no dia 23 de Outubro, associando-se ao movimento 
rotário End Polio Now.

S   No dia 24 de outubro, o Rotary Club de Felgueiras 
realizou uma reunião de companheirismo com palestra, 
subordinada ao tema: “Dia Mundial sobre a Erradicação 
da Poliomielite”, proferida pelo companheiro Dr Ernesto 
Rodigues.  O palestrante sublinhou a importância do tema 
para o movimento rotário nacional e internacional, e a 
importância para a população mundial, na erradicação da 
doença. 

PÓLIO
No dia mundial de combate à Pólio - 24 de outubro 
– os Distritos 1960 e 1970  lançaram uma 
campanha para divulgação e angariação 
de doações que vão salvar vidas e dar às 
crianças de todo o mundo a oportunidade de 
terem um futuro saudável e livre da paralisia 
infantil. Os clubes multipilicam-se em ações 
organizadas com as comunidades locais e o resultado foi 
bastante positivo.

Deixamos algumas das inicitaivas preconizadas este ano.
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S   O Rotary Club de Lisboa International organizou um jantar  conferência 
sobre a Pólio no dia 3 de novembro. Teve como palestrante convidada, 
Marie-Claire Henry, sócia do clube e pesquisadora reconhecida nos meios 
especializados, que passou parte da sua vida em África e cujas publicações 
sobre malária são uma referência. Foi uma oportunidade para relembrar a 
importância da vacinação e a ajuda do Rotary, que deve imperativamente 
continuar. Para este efeito, o  clube contribuiu  com uma doação para o Fundo 
Pólio.

S   Arouca TT’22 permite angariar verba para 450 vacinas anti-pólio

  Apesar da chuva, muitas vezes intensa que se fez sentir no passa-
do dia 22 de Outubro, mais de 500 pessoas (150 inscrições) res-
ponderam afirmativamente ao desafio do Rotary Club de Arouca 
e da Sportarc para o Arouca.TT’22, um passeio Todo-o-Terreno. 
O evento, organizado pela Sportarc - Sport Club de Arouca, em parceria 
com o Rotary Club de Arouca e com o apoio do Município de Arouca, teve 
como segundo objetivo angariar receitas a reverteram para o fundo social 
do Rotary Clube de Arouca para apoiar projectos sociais, nomeadamente o 
do combate à Poliomielite (Pólio).

S   O Rotary Club da 
M a r i n h a  G r a n -
de  organizou uma 
c a m i n h a d a ,  n o 
passado dia 23 de 
outubro,   de 6km 
pela Rota das Car-
voeiras, no Pilado, 
Marinha Grande, 
pelas 9h30. Foi um 
percurso acessível 
a famílias, onde o 
valor da inscrição 
reverteu integralmente para a campanha do Rotary ‘End Polio Now’.

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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S   O Rotary Club da Guarda  realizou o Jantar Indiscreto 
sob o tema: “Logística, o novo futuro para a Guarda”, com 
a presença de Sérgio Costa, João Logrado, Bernardo 
Marques  e André Sá,  aconteceu no Hotel Versatile, na 
Guarda. Parte do valor do jantar reverteu para a causa do 
fim da poliomielite. 

S   O Rotary Club de Póvoa de Lanhoso realizou um Jantar 
Frugal no Hotel Rural Maria da Fonte, Póvoa de Lanhoso, 
no passado dia 25 de outubro, cuja receita reverteu a favor 
da The Rotary Foundation – Combate à Poliomielite, e 
que contou com a presença do Grupo de Cavaquinhos da 
Universidade Sénior.

S   No  dia 29  de outubro  realizou-se   a  Palestra  intergera-
cional “Anos D’Oiro – uma história com futuro”, promovida 
pelo Rotary Club de Monção, com o objetivo de mostrar 
que um envelhecimento  ativo é possível, dando o mote  para 
que todos  e todas se sintam integrados, num verdadeiro  
espírito de  Diversidade, Equidade e Inclusão. Durante a 
palestra  houve ainda uma convidada especial: uma senhora 
de 82 anos com poliomielite que partilhou a sua experiên-
cia pessoal com 
a doença e como 
vive hoje em dia 
com a doença. Du-
rante o evento 
foram recolhidos 
donativos para 
ajudar a pôr fim à 
poliomielite.

S   O Rotary Club de Albergaria-A-Velha | Rotary Club 
de Aveiro | Rotary Club de Estarreja | Rotary Club 
de Ílhavo | Rotary Club de Vale de Cambra  - O RC 
Albergaria-A-Velha foi o anfitrião da  Caminhada pelo 
Fim da Poliomielite. A totalidade dos fundos angariados 
pela iniciativa foram entregues à Rotary Foundation para 

combater a poliomielite. Além disso foram ainda doados 

20 quilos de fruta à uma associação local.

S   Aproveitando a realização do RYLA, o Rotary Club de Mi-
randela  conseguiu  angariar o valor para três mil vacinas 

através da realização de uma caminhada no passado dia 

30 de Outubro.

S   Apesar das condições atmosféricas adversas, o Rotary 
Club de Lamego não deixou de levar a efeito mais uma 

caminhada  de  cerca de 5 quilómetros, no dia 6 de no-

vembro. O evento, visou a angariação de fundos para a 

erradicação da poliomielite mundial.

S   A Doutora Maria São José Alexandre realizou a palestra 

“O longo caminho da erradicação da pólio: os sucessos 

e os contratempos”, no passado dia 21 de outubro, num 

evento organizado pelo Rotary Club de Viana do Caste-
lo  . A Professora Catedrática Aposentada da Faculdade 

de Farmácia da Universidade do Porto, atualmente Vice 

Presidente da Sociedade Europeia de Virologia Clínica e 

membro da Direção da Sociedade Portuguesa de Virologia, 

proporcionou uma reflexão sobre a causa maior do Rotary  

a todos os presentes.



P O R T U G A L  R O T Á R I O   D E Z E M B R O  2 0 2 222

por Brad Webber

Pessoas de ação pelo mundo

6,5 mil milhões
Cartões de felicitações são vendidos 
anualmente nos EUA

O  N O S S O  M U N D O

8ª
Posição do México na contagem de 
medalhas de taekwondo olímpico 

Estados Unidos da América

O Rotary Clube de Conway-Morning, Arkansas, tem como 
objetivo enviar mensagens de aniversário a todas as crianças 
e jovens adultos no sistema de acolhimento do estado. 
Entre Janeiro e Setembro, foram enviados mais de 2.100 
cartões, com um número previsto de 3.700 indivíduos a 
serem alcançados anualmente. “Estas crianças já enfrentam 
grandes incertezas e desilusões nas suas vidas, e eu acredito 
firmemente que recordá-las consistentemente no seu dia 
especial lhes daria esperança para continuar, e para mostrar 
que outros à sua volta cuidam genuinamente delas”, diz Mike 
Altland, um membro do clube que iniciou a campanha. Uma 
dúzia de voluntários rotários coordenam a escrita e o envio 
de cartões para fomentar lares com a Divisão de Serviços à 
Criança e à Família do Arkansas e The Call, uma organização 
sem fins lucrativos de âmbito estadual que trabalha com 
igrejas para fazer corresponder crianças a famílias. A 
American Greetings, que opera uma unidade de produção 
na área, doou um fornecimento de cartões e envelopes com 
uma duração prevista de quase dois anos, diz Altland.

México
 

O Rotary Club de Guadalajara Internacional começou em 
Março a treinar raparigas das comunidades mal servidas da 
cidade na arte marcial coreana de taekwondo. O programa 
Reconoce Tu Poder, ou Reconhece o teu Poder, treinou 
dezenas de raparigas, diz a criadora Bertha Sánchez García, 
a ex-presidente do clube. Sánchez García, cinturão castanho 
da disciplina, e Zulema Fernández Sariñana, membro do 
Rotary Club de Guadalajara, desenvolveram um manual 
e um programa de treino com a assistência de Patricia 
Mariscal Alcalá, atleta olímpica que é uma das atletas de 
taekwondo femininas mais reconhecida do México. “No final 
do programa, cada rapariga sabe que é capaz de derrubar os 
seus obstáculos ao partir uma tábua com um pontapé”, diz 
Sánchez García. O esforço tem sido replicado por clubes em 
duas outras cidades mexicanas, bem como na Índia.
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522 euros 
Média gasta por pessoa 
na Alemanha no Natal 
de 2021  

17%
percentagem de resíduos 
alimentares nos aterros 
sanitários dos EUA 
provenientes de restaurantes

18 milhões
número de sem-abrigo na India

Índia 

Impressionada pelo trabalho do 
Distrito 3201 na sequência de 
uma monção de 2018, a empresa 
tecnológica Atos Global IT Solutions 
and Services, com sede em Mumbai, 
decidiu colaborar com os membros 
do Rotary nos seus esforços de 
responsabilidade social corporativa. A 
empresa doou quase 300.000 dólares 
para dois projetos de subsídios globais. 
Cerca de 250.000 dólares desse 
montante financiaram a construção de 
31 abrigos de baixo custo para alojar 
126 pessoas deslocadas num projeto 
que envolveu oito Rotary Clubes 
em Kochi (antiga Cochin) durante o 
ano rotário de 2018-19. O segundo 
subsídio para apoiar a instalação de 25 
estações de purificação de água está 
em curso em Kerala. “Descobrimos 
que a organização Rotary na Índia era 
a organização mais adequada para 
estabelecer parcerias devido à sua 
estrutura organizacional baseada 
no voluntariado, oferecendo custos 
administrativos baixos ou mínimos”, 
diz Nasir Shaikh, um vice-presidente 
sénior da empresa. Damodaran 
Vellannur - coordenador da bolsa de 
habitação, ex-presidente do Rotary 
Club de Cochin Midtown, e agora 
membro do clube Cochin Titans - louva 
a criação das casas de 50m2 como “um 
projeto humanitário sustentável e bem 
executado”.

Alemanha

Um projeto do Rotary Club de 
Rosenheim-Innstadt serve para 
lembrar que o mais simples dos 
presentes pode trazer alegria às 
crianças - e deleite aos doadores. 
Nos últimos cinco anos, o clube tem 
vindo a fazer uma angariação de 
bens entre os membros, angariando 
cerca de 1.500 dólares por ano para 
comprar presentes de Natal. Os 
presentes, entregues a 33 jovens 
durante o passeio de 2021, incluíam 
brinquedos e roupa - “o que quer 
que se possa imaginar na lista de 
desejos de uma criança”, diz Hans-
Georg Schmidt, ex-presidente do 
clube. Uma organização local de 
ajuda seleccionou os beneficiários. 
“Uma rapariga pediu uma saia, que 
de outra forma a família nunca teria 
podido pagar”, diz Schmidt. Outra 
rapariga pediu e recebeu perfume. 
Uma dúzia de membros do clube 
coordenam as compras, embalagem, 
e entrega.  

Itália

Cerca de169 milhões de toneladas 
de comida não utilizada são 
desperdiçadas todos os anos na 
União Europeia, e apenas cerca 
de 40% dos italianos levam para 
casa a sua comida de restaurante 
não consumida. Trabalhando 
com o Gabinete de agricultura e 
alimentação na região do Piemonte, 
o Rotary Club de Acqui Terme lançou 
o seu projeto “ciapa e porta a cà” 
(leve para casa os seus restos) em 
Abril. Oferece caixas recicláveis e 
compostáveis e sacos de vinho a 
restaurantes, a alojamentos locais, 
e rurais. Os rotários inscrevem os 
membros da indústria da hotelaria 
para reduzir o desperdício alimentar 
e desenvolver a consciência do 
valor dos alimentos de qualidade 
produzidos pelos agricultores locais, 
diz Giacomo Guerrina, ex-presidente 
do clube.  



P O R T U G A L  R O T Á R I O   D E Z E M B R O  2 0 2 224

Ciência 
 e 
  Cultura

O MNAA e a Fundação Casa de Bragança apresentam 
uma nova exposição temporária, inaugurada a 19 de 
outubro de 2022, «AGUARELAS PARA A RAINHA. O 
Álbum de Düsseldorf oferecido a Dona Estefânia».

Sobre a princesa Estefânia de Hohenzollern-Sigma-
ringen, rainha de Portugal 

Nascida em Sigmaringen, no Castelo de Krauchenwies, 
a 15 de julho de 1837, D. Estefânia era a filha mais ve-
lha de Karl Anton, príncipe de Hollegozern-Sigmarin-
gen, e da princesa Josefina de Baden. Em 1848, o pai 
abdicou dos seus direitos ao principado. Em 1852, foi 
nomeado tenente-general do exército prussiano e co-
mandante da divisão do Reno, indo residir com a família 
para Düsseldorf e habitando o Palácio de Jägerhof. A 
15 de dezembro de 1857, a princesa foi pedida oficial-
mente em casamento, com grandes festejos públicos na 
cidade.  Em fevereiro de 1858, partiu para Berlim onde 
se celebrou o casamento por procuração, a 29 de abril, 
na Catedral de Santa Hedviges. Partiu para Lisboa a 3 
de maio e nunca mais regressou a Düsseldorf. O álbum 
destinava-se a que a futura rainha de Portugal pudesse 
conservar na memória os anos felizes vividos na cidade. 
Pertence atualmente ao acervo do Museu-Biblioteca 
do Paço Ducal de Vila Viçosa.
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Convenção 2023

P
U

B

A arte está em todo o lado

A arte pública é um ponto de partida em Melbourne e explo-
rar as instalações ao ar livre e as ruas cheias de graffitis e mu-
rais é uma forma de experimentar a sua beleza e criatividade 
quando se chega à cidade para a Convenção Internacional do 
Rotary 2023, de 27 a  31 de maio.
Passeie pela zona comercial central para ver uma variedade 
de pontos de arte de rua favoritos. A rua Hosier Lane, uma das 
mais famosas salas de exposição, explode com a cor da arte 
que muda de um dia para o outro à medida que as pessoas pin-
tam os graffitis autorizados pela cidade. A alguns quarteirões 
de distância, olhe para os retratos dos lendários roqueiros da 
banda de rock que dá o seu nome à estreita rua AC/DC Lane. 
Vire a esquina para absorver a vibração da arte de rua que 
envolve os restaurantes sofisticados ao longo de Duckboard 
Place.
O Presgrave Place apresenta uma mudança sobre a típica rua 
de graffiti. A rua tornou-se uma galeria ao ar livre forrada com 
uma eclética coleção de arte emoldurada, cartazes colados, e 
mini-instalações esculturais.

Num parque 

ao longo do rio 

Yara, que atra-

vessa o cora-

ção de Melbourne, é possível caminhar por entre os Sinos da 

Federação. O governo encomendou os 39 sinos virados para 

cima por ocasião do centenário da federação da Austrália, em 

2001, quando as seis colónias britânicas do continente se tor-

naram uma nação. Os sinos de bronze, que se encontram em 

pedestais e mastros, tocam música de vários compositores 

três vezes por dia. 

Procure esculturas por toda a cidade. É possível ver um aglo-

merado de abelhas douradas gigantes fora de um arranha-

-céus, um fragmento do que parece ser um edifício de uma 

biblioteca a sair da calçada, ou uma vaca de cabeça para baixo 

numa árvore. - EVA REMIJAN-TOBA
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Os nossos valores comuns

The Rotary Foundation
Mensagem do chair 

      Ian H. S. Riseley  

Ilustração de Viktor Miller Gausa

Todos nós tomamos diariamente centenas, se não milhares, 

de decisões. Sempre que preciso de tomar uma decisão im-

portante, lembro-me das palavras de Roy Disney, que foi 

co-fundador do que se tornou a Walt Disney Co..: “É fácil 

tomar decisões quando se sabe quais são os nossos valo-

res”.  

Cada um de nós traz um conjunto de valores pessoais para 

os nossos clubes. Rotary também se une por um conjunto de 

valores fundamentais - serviço, companheirismo, diversida-

de, integridade e liderança - que guiam as nossas decisões e 

nos galvanizam para agir e, ao fazê-lo, mudar o mundo.  

Outro valor é inextricável ao Rotary: o nosso espírito de 

doação. Desde os membros do clube que voluntariam o seu 

tempo para projetos de serviço aos líderes do Rotary na So-

ciedade Arch Klumph que sustentam a nossa Fundação, os 

membros do Rotary estão entre as pessoas mais generosas 

que já conheci. A combinação da nossa generosidade pessoal 

com as inúmeras formas que o Rotary nos oferece para retri-

buir faz de nós uma força global para o bem.  

Em Rotary, damos um passo mais à frente. Também valoriza-

mos a boa administração, o planeamento e a sustentabilidade. 

Não só damos, mas em Rotary também damos com inteligên-

cia. Sabemos que a construção da sustentabilidade nos nos-

sos projetos significa que o seu impacto será sentido a longo 

prazo.  

Em suma, através da Fundação, as suas doações não param de 
crescer.

É por isso que doar à The Rotary Foundation é uma das deci-
sões mais inteligentes que pode tomar. Sabe que a sua doação 
irá alinhar-se com os valores que lhe são caros e que será ad-
ministrada pelos seus companheiros rotários, que partilham 
esses valores.  

É um eufemismo dizer que ao doar ao Rotary, também rece-
bemos. Como alguém que teve o privilégio de visitar centenas 
de projetos da Fundação em todo o mundo, posso dizer-vos 
que a dádiva que recebemos em troca não tem preço.

Espero que também vós tenhais a mesma sorte que eu, ao ver 
o olhar de espanto no rosto de uma pessoa numa clínica de 
olhos em Chennai, Índia, que agora vê claramente. Os sorri-
sos orgulhosos de crianças guatemaltecas que aprenderam a 
ler graças ao Rotary. Ou as lágrimas de gratidão de um pai no 
Paquistão cujo filho recebeu duas gotas de vacina contra a po-
liomielite. Então compreenderá do que estou a falar. Temos a 
sorte de poder servir a humanidade, apoiando a nossa Rotary 
Foundation.  

Durante esta época de dádivas, agradeço-vos pela vossa ge-
nerosidade para com a Rotary Foundation e por todas as for-
mas de doação à nossa grande organização. Julieta e eu ende-
reçamos a todos vós as nossas mais calorosas saudações de 
boas-festas.
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Novas
Gerações

Distrito 1960

Rotaract Club Parque das Nações colocou a 
“Saúde Mental” em cima da mesa
O Rotaract Club Parque das Nações deu o pontapé de partida 
nos seus eventos com uma “Mesa Redonda” para falar sobre 
saúde mental. A iniciativa, que teve lugar no dia 7 de novem-
bro, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, foi 
um verdadeiro sucesso e contou com casa cheia.

Esta que é uma das mais importantes temáticas da atualida-
de para a juventude juntou vários especialistas da área, entre 
eles Luís Madeira, médico psiquiatra e psicoterapeuta, que 
falou sobre a “Saúde Mental na Infância e Adolescência”, Isa-
bel Diogo, que trouxe para o debate os “Impactos no Mercado 
de Trabalho” e Marta Costa, psicóloga, que abordou a “Saúde 
Mental no Meio Académico”.

Nesta Mesa Re-
donda foram dis-
cutidos os impac-
tos das pressões e 
exigências do meio 
académico nos 
estudantes, bem 
como procurou-se 
entender como é 
que as vivências 
dos anos de facul-
dade moldam os 

jovens para o mercado de trabalho. Houve ainda tempo para 
ser abordado como é que o desenvolvimento da saúde mental 
na infância e adolescência pode refletir-se na experiência de 
Ensino Superior.

Esta iniciativa contou com o apoio da Associação Académica 
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Caminhada Solidária End Polio Now - Rotary/
Rotaract Club Lisboa-Estrela

O Rotary Club de Lisboa-Estrela e o Rotaract Club de Lisboa-
-Estrela tinham planeada uma caminhada solidária com início 
no Mosteiro dos Jerónimos e a terminar na Jardim Afonso de 
Albuquerque, passando pela Torre de Belém, para o passado 
dia 29 de outubro, em comemoração do Dia Mundial de Com-
bate à Pólio, mas devido às condições climáticas não foi pos-
sível de realizar.

Assim sendo, o plano B revelou-se numa visita ao MAAT (Mu-
seu de Arte, Arquitetura e Tecnologia) e à exposição “Prémios 
Novos Artistas Fundação EDP 2022”. 

Foi um dia de companheirismo (que contou com a presença do 
Rotaract Club de Lisboa e do Rotaract Club de Parede-Carca-
velos, bem como o Rotary Club de Lisboa-Benfica) pautado 
por muitos sorrisos e boa-disposição!
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Interact Club de Almada celebra 60º Aniversário 
do Interact à americana

A comemoração do 60º Aniversário do Interact, e da Sema-
na Mundial de Interact, foi o pretexto para o Interact Club de 
Almada, em parceria com a Representadoria, organizar um 
convívio bem à americana, na sede do Rotary Club de Almada.

Não faltaram cachorros-quentes, com os mais variados mo-
lhos e cheios de batatas fritas, nem mesmo a animação, numa 
noite que juntou atuais interactistas de vários clubes do Dis-
trito 1960, bem como ex-interactistas da organização.

No final da festa, os companheiros que decidiram marcar pre-
sença na iniciativa cantaram os parabéns ao Interact e deseja-
ram sucesso para este que é um dos programas mais antigos 
de Rotary.

Distrito 1970

Loja do Sol inaugurada em Monção
Se inspiração é aquilo 
que vos falta para abra-
çar o Projeto Aldeia Feliz, 
que tal embarcar numa 
viagem até Monção para 
conhecer a Loja do Sol?

A Loja do Sol é o mais re-
cente projeto resultante 
de uma parceria entre os 
clubes Rotary, Rotaract 
e Interact de Monção e 
surgiu a partir de uma 
ideia embrionária, des-
poletada pela questão de 
saber qual o destino a dar 
às coisas que temos em 
casa, que estão em per-
feito estado, mas, na rea-
lidade, já não usamos. Em 
resposta a esta questão, 
surgiu a frase que serve 
de ponto de partida para 
este projeto: “As coisas 
sem valor para uns são 
tesouros para outros”.

Nas palavras da presi-
dente do Rotaract Club 
de Monção, a Companheira Maria Guedes, «o que nos move é 
ajudar os outros e arranjar soluções para problemas, através 
de ideias criativas, boa energia e companheirismo».

O nome “Loja do Sol” encontra a sua origem na palavra “Soli-
dário”, já que a principal finalidade deste projeto é usar a to-
talidade da receita das vendas para ajudar causas e projetos 
que necessitem de financiamento, como é o caso do Projeto 
Aldeia Feliz. Mas não só! Esta loja solidária pretende também 
oferecer à comunidade de Monção um espaço seguro, aco-
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lhedor e agradável onde qualquer pessoa poderá entregar 
artigos que se encontrem em bom estado e, por outro lado, 
comprar artigos usados a preços acessíveis.

A Loja do Sol está sediada na Rua de João Pinho, em Monção, 
e encontra-se aberta aos sábados, das 14h30 às 18h30 e aos 
domingos, das 10h às 12h. Nesta loja poderão adquirir roupa, 
calçado, acessórios, livros e outros artigos usados em bom es-
tado a preços acessíveis, com a garantia de que serão sempre 
recebidos com um sorriso na cara e com a boa energia daque-
les que lá se encontram!

Festival de Tunas Solidário regressa a Ermesinde
Seguimos viagem até Er-
mesinde para mais uma 
edição do Festival de Tunas 
Solidário do Rotaract Club 
de Ermesinde que, como é 
habitual, foi um verdadeiro 
sucesso!

Na tarde do passado dia 5 
de novembro, as festivida-
des iniciaram-se com um 
Passe Calles, onde, à seme-
lhança de anos anteriores, 
as tunas participantes des-
filaram por Ermesinde com 

o objetivo de animar e dinamizar a cidade que acolheu este 
festival. Pelo caminho, visitaram alguns estabelecimentos de 
comércio local que, de alguma forma, ajudaram e contribuí-
ram para a realização deste evento, espalhando magia e ale-
gria através da sua música.

A noite caiu e a diversão continuou no Fórum Cultural de 
Ermesinde, que se encheu de boa disposição para assistir às 
atuações das tunas, que apresentaram repertórios vibrantes 
e de elevada qualidade.

Como não poderia deixar de ser, houve ainda tempo para a 
atribuição de prémios às tunas a concurso. A Tuna Santa Ma-
ria arrecadou os prémios de Melhor Serenata, Melhor Solis-
ta e Melhor Tuna. Já a TAFDUP levou para casa o prémio de 
Melhor Estandarte. À TUCP foram atribuídos os prémios de 

Melhor Pandeireta, Melhor Instrumental e Segunda Melhor 

Tuna. Por último, mas não menos importante, o prémio Tuna 

Mais Tuna foi entregue à TAFEP.

Este evento, que é já uma marca do Rotaract Club de Erme-

sinde na sua comunidade, permitiu ao clube angariar cerca de 

900 euros, valor que será maioritariamente aplicado no Pro-

jeto Aldeia Feliz.

O evidente - e já habitual - sucesso do Festival de Tunas per-

mite antecipar que esta não foi a sua última edição e que o 

evento que leva o espírito académico a Ermesinde irá certa-

mente regressar!

Magusto Solidário em Gondomar
Terminamos a nossa 

jornada pelo Distrito 

1970 em Gondomar, 

que recebeu, no dia 12 

de novembro, o Ma-

gusto Solidário.

Desde as castanhas 

assadas às bifanas, 

passando pelo caldo 

verde, várias foram as 

delícias que atraíram 

os gondomarenses ao 

Parque de Merendas 

da cidade. Tudo rega-

do com um bom vinho 

do Porto e está desco-

berto o segredo para 

uma tarde de outono 

bem passada!

Mas nem só de comida e bebida se fez este convívio. Para além 

da música, também os jogos tradicionais, de cartas e ainda o 

dominó foram responsáveis por assegurar a animação neste 

convívio de gerações.

Com este evento, o clube anfitrião conseguiu angariar apro-

ximadamente 200 euros que revertem para o Projeto Aldeia 

Feliz, tendo ainda iniciado a venda das rifas solidárias que de-

corre até 17 de dezembro e que irá contribuir para a constru-

ção de 6 salas de aula na escola de Montechimoio.

O Magusto Solidário foi um momento de confraternização, de 

esclarecimento sobre o papel do Rotaract e de partilha com 

a comunidade de Gondomar sobre o impacto do movimento 

rotário no mundo.

Depois desta viagem pelo norte do país, não há desculpas 

para não se sentirem inspirados a pôr em prática as vossas 

ideias para ajudar a nossa Aldeia Feliz!
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Ajuda a São Tomé - conclusão
Água  potavel já  alimenta a congregação das irmãs franciscanas hospitaleiras da 
Imaculada Conceição e a cidade de Neves.

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

Relações
Interpaíses

Caras Rotárias e Rotários dos Distritos 1960 e 1970, na edi-
ção do Portugal Rotário de Abril, dava-se conta de que a vossa 
generosidade tinha permitido enviar para esta Congregação 
7.200 Euros, destinados à construção de novos tanques de 
água e necessárias canalizações para acesso da água às insta-
lações da Congregação em Neves, as  quais tinham sido des-
truídas pelas chuvas torrenciais que em dezembro passado se 
abateram sobre a ilha de São Tomé. 
É com grande alegria que vos dou conta que desde o dia 30 de 
setembro a água já jorra nas torneiras da Congregação, a qual  
alimenta, educa e cuida de 2000 crianças e 230 idosos.
Tive a oportunidade e o privilégio de poder visitar a Missão e 
as obras de implantação dos depósitos ( 4 depósitos interliga-
dos, 20.000 l. cada) e respetivas ligações hidráulicas.
Fui acompanhado na visita pela irmã Lúcia e o padre Nuno 
Miguel, que acompanha esta Missão há cerca de 4 anos e o 
Técnico Municipal, responsável pelas instalações de água na 
cidade de Neves e tem trabalhado neste projeto com a Irmã 
Lúcia. No Município de Neves irá ainda construído um chafa-
riz público, o qual será gerido pela Missão.

Todavia, para o paga-
mento da conclusão 
de todos os traba-
lhos faltam cerca de 
5000 Euros. Apelo 
aos Companheiros 
do Distrito 1970  que 
deem uma ajuda para 
este projeto (*). 
Quero transmitir o 
enorme agradecimen-
to da Irmã Lúcia pela 
generosa e importante contribuição dos Rotários de Portu-
gal, que através da convocação feita pela CIP Portugal- Palop 
e Timor Leste, ( em São Tomé e Príncipe é agora CIP Portu-
gal-Africa Ocidental Lusófona) se mobilizaram para levar este 
projeto a bom termo.
Uma palavra aos Companheiros do Rotary de São Tomé e em 
particular ao Club São-Tomé Ossobô, que estiveram desde o 
inicio envolvidos neste projeto.
Companheiros, Bem Hajam. 
Fizemos a Diferença!

(*) -  Os Clubes e Companheiros que desejarem contribuir podem fazer os 

donativos em Portugal para o  Beneficiário:  PDIL –Instalação ÁGUA – NE-

VES,  São Tomé

TITULAR: Congregação | FH | Conceição

IBAN: PT50 0035 0249 0006 1598 230 87 

BIC/SWIFT:  CGDIPTPL

BANCO: Caixa Geral Depósitos      
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Rotary Means Business é um Grupo Rotário de Companhei-
rismo, criado em Portugal, e promoveu um encontro, aberto 
a não rotários, que contou com a participação do Dr. Rui Fer-
reira, Presidente da Portugal Ventures, do Doutor Francisco 
Banha, Fundador da GesBanha e mentor dos Business Angels 
em Portugal e sua Excelência o Eng. António Costa e Silva, Mi-
nistro da Economia e do Mar. 

Após a abertura Oficial e Protocolar, a mesa redonda ,com o 
tema “Empreendedorismo e Capital de Risco”, composta 
pelo Dr. Rui Ferreira e Doutor Francisco Banha, foi moderada 
por António Ribeiro, Presidente do Rotary Club de Oeiras.

O mapeamento do ecossistema do empreendedorismo na-
cional feito pela Startup Portugal em 2022, registou 1.509 
fundadores oriundos de 47 instituições de ensino superior 
em Portugal, de um total de 433.212 alunos matriculados em 
mais de 120 instituições de ensino superior, o que representa 
apenas 0,34%.

“O empreendedorismo continua a ser encarado na sociedade 
portuguesa como algo misterioso e sempre associado a algu-
ma genialidade.”

Citando o Senhor Ministro da Economia e do Mar, “Infelizmen-
te vivemos num país que, por motivos ideológicos, hostiliza as em-
presas e os empresários, tratando o lucro como um pecado”.

Para Francisco Banha, a atividade empreendedora é uma 
“causa cívica”, a caridade é importante mas só pode ser trans-
mitida à sociedade se houver quem se predisponha a fazê-la e 
a investir nela.

Segundo Francisco Banha, 2/3 dos projetos que iniciam um 
processo de angariação de fundos são eliminados nos primei-
ros 5 minutos de avaliação, apenas 1/5 ou 1/3 destes seguem 
para as primeiras conversas. E estas são as principais razões: 
36% apresentam produtos ou serviços que ninguém quer; a 
equipa não está adequada ao projeto ou o plano de marketing 
e vendas é insatisfatório. Esquecem que procurar clientes é 
mais importante do que procurar investidores, ou apenas 

pretendem participar em competições entre startups. Os em-
preendedores devem procurar Business Angels alinhados com 
o foco dos seus negócios.

É urgente promover o 
ensino do empreende-
dorismo de forma não 
opcional: “O empreen-
dedorismo é tratado na 
disciplina de cidadania 
com dezassete domí-
nios, obrigatórios e op-
cionais - O Empreende-
dorismo é opcional.”

Na investigação que realizou para a sua tese de doutoramen-
to identificou 3.027 ações de formação em 2017/2018 e 
apenas 13 relacionadas com o empreendedorismo, 0,43% da 
totalidade. Apenas 0,26%, 185 dos 71.823 professores parti-
ciparam destas 13 ações relativas ao empreendedorismo.

O Dr. Rui Ferreira resumiu alguns “segredos” da sua ativida-
de: “O capital de risco é uma atividade de pessoas para pessoas, 
alocando fundos de entidades para investir em pessoas - talentos 
capazes e resilientes.” E ainda, segundo ele, “é muito importan-
te que a saída do capital de risco do negócio seja bem feita.” 
Desinvestir com sucesso significa que a missão foi cumprida. 
O insucesso desta relação ocorre quando o empreendedor 
e o capital de risco estão desalinhados, o segredo está no 
equilíbrio. Deixou claro que no processo de identificação de 
talentos: “a mistura ideal de diferentes gerações é um fator de 
sucesso, a fórmula “WIN WIN” em que com o capital e o negó-
cio se desenvolvem em conjunto, mas liderados sempre pelos 
fundadores”. No entanto, o insucesso faz parte deste paradig-
ma e é a capacidade de antecipação, minimizando os insuces-
sos e reconhecer os sucessos, que irá compensar as perdas.

Sua Excelência o Ministro da Economia e do Mar, Eng. Antó-
nio Costa e Silva, abriu a segunda parte deste evento com a 
situação atual da economia portuguesa.

Empreendedorismo e Capital de 
Risco - Rotary Means Business Fellowship
Por: Silvia Triboni, Advogada, Jornalista e Maria João Melo Gomes, RC Parede-Carcavelos, Organização e Melhoria Contínua 
D1960 AR 2022-23

https://www.facebook.com/rotarynetworking/
https://www.facebook.com/rotarynetworking/
https://www.portugalventures.pt/member/rui-ferreira/
https://www.portugalventures.pt/member/rui-ferreira/
https://gesventure.pt/6encontro/curr/fbanha.htm
https://gesventure.pt/6encontro/curr/fbanha.htm
https://gesbanha.com/gesbanha/
http://franciscobanha.com/2020/01/22/um-marco-que-fica-para-a-historia/
http://franciscobanha.com/2020/01/22/um-marco-que-fica-para-a-historia/
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/area-de-governo/economia-e-mar/ministro
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/area-de-governo/economia-e-mar/ministro
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc23/area-de-governo/economia-e-mar/ministro
https://rotaryempreendact.pt/
https://rotaryempreendact.pt/
https://rotaryempreendact.pt/
https://startupportugal.com/portugals-ranking-of-entrepreneurial-universities/
https://startupportugal.com/portugals-ranking-of-entrepreneurial-universities/
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Pandemia e guerras são eventos que provocam mudanças e 

indiciam o início de uma nova era. Sendo ainda cedo para se 

fazer esta avaliação é para todos evidentes que muito mudou 

na economia e no país nos últimos anos. O crescimento do PIB 

em 2022 resulta do dinamismo de três áreas económicas na-

cionais - o turismo (agosto foi o melhor mês de sempre) devido 

a políticas públicas bem desenhadas; a industria metalo-me-

cânica e o calçado. Temos no nosso país muitas instituições 

cuja principal missão é desagregar. Diagnosticamos bem, mas 

não conseguimos trabalhar em conjunto para avançar depois 

do diagnóstico e temos muita dificuldade em prestar contas 

do que foi feito. É fundamental monitorizar as políticas, coisa 

que também fazemos pouco e corrigir o que não está bem.

“É com muita satisfação que acompanho o trabalho do movi-

mento Rotário em Portugal, que é uma das organizações que 

se preocupa em agregar, em vez de separar”.

“É com muita satisfação que 
acompanho o trabalho do 
movimento Rotário em Por-
tugal, uma das organizações 
que se precupa em agregar, 
em vez de separar”

Ministro da Economia e do 
Mar
Eng. António Costa e Silva

Existem 51 agendas nos setores tradicionais promovidas pe-
las empresas cujo objetivo é juntá-las aos centros de inves-
tigação e estas agendas estão a ser apoiadas pelo governo, 
sendo que as empresas têm uma licença social para operar e 
devem ser responsáveis pela sustentabilidade da sua acção.

Falando de investimento externo e do setor da energia, Por-
tugal é o primeiro país a ficar ligado ao mundo inteiro por fibra 
ótica com 4 ligações e em Sines está projetado um investi-
mento para instalação de uma “GIGAFACTORY” para produ-
ção de baterias.

No final ficou o balanço de um evento de excelência promovi-
do no âmbito do  intercâmbio  de ideias, contactos,  networ-
king e, sobretudo, de Companheirismo,  realizado com muito 
profissionalismo, com temas atuais e palestrantes que moti-
varam a audiência. Cerca de 60 pessoas assistiram ao evento 
entre rotários e não rotários. 
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Pedro nasceu nos Açores, mas tem apenas memórias difusas 
do oceano e da mãe que faleceu demasiado cedo. O pai, com 
problemas de saúde mental, alcoolismo e dificuldade em lidar 
com a perda e a integração, pois nasceu num PALOP, veio para 
o continente e nunca mais regressou às ilhas. Aproxima-se o 
Natal e o projeto “Natal Irmanado” proporciona a jovens que 
cresceram em instituições um reencontro com algum familiar.
O Sistema de Promoção e Proteção entendeu que o melhor 
para o Pedro, por falta de alternativas na família alargada, 
seria ser acolhido numa Instituição. As regras rígidas, os cas-
tigos corporais, a falta de respeito pela individualidade, foi a 
realidade em que cresceu. Sempre que podia, o Pedro fugia 
“nunca fui pássaro de gaiola” - o Ser Humano, quando saudá-
vel, foge do que o oprime - mas a criança era encontrada e vol-
tava para a realidade da qual queria fugir.
A pré-adolescência chegou, mas a revolta e vontade de viver 
fora dali estavam sempre presentes. O Sistema entendeu que 
outra instituição faria melhor, e na terceira tentativa a adap-
tação às regras, a falta da família e do pai - único elemento que 
conhecia e que aprendera a ter como modelo e a quem amava 
de forma incondicional, aconteceu a última fuga aos 17 anos. 
“Nunca mais me apanharam”. Uma família de etnia cigana per-
mitiu que trabalhasse nas vendas ambulantes com eles, em 
troca de alguma comida e um canto onde podia pernoitar. O 
tráfico de droga, os furtos e outras ilegalidades cruzaram-se 
na sua vida e não tardou a ter problemas com a justiça.
Um dia, uma reportagem na televisão sobre a única entidade 
que em Portugal se dedica ao apoio de jovens que viveram em 
instituições, permitiu que pedisse ajuda. A PAJE e os seus vo-
luntários combatem a solidão, dão suporte a tomadas de deci-
são, são apoio de retaguarda nos momentos menos bons. Os 
problemas de saúde eram muitos e um internamento numa 

“Natal Irmanado” INVESTIMENTO 
SOCIAL OU DONATIVO! 
“NUNCA FUI PÁSSARO DE GAIOLA” - o Ser 
Humano, quando saudável, foge do que o oprime
Por: Maria João Melo Gomes, RC Parede-Carcavelos

Organização e Melhoria Contínua D1960 AR 2022-23

unidade psiquiátrica foi o pri-

meiro passo. A PAJE finan-

ciou o internamento de longa 

duração numa comunidade 

terapêutica e depois de recu-

perado emocionalmente pelo 

nosso psicólogo, encontrou 

emprego.

Quando tudo parecia enca-

minhado, uma pancreatite necrosante levou-o de novo ao 

hospital e a lutar pela vida, mas a batalha parece vencida. Os 

Voluntários da PAJE são hoje cuidadores informais, com foco 

na alimentação cuidada, no apoio psicológico e a esperança 

constante da presença física (o voluntariado tem limites o Pe-

dro vive a cerca de 50 Km).

Aproxima-se o Natal e o projeto “Natal Irmanado”, que pro-

porciona a jovens que cresceram em instituições um reencon-

tro com algum familiar, está em contacto com uma tia para 

incluir o Pedro. Conciliar esta época especial e estar com a 

família pode fazer a diferença no futuro do Pedro, que hoje 

tem 29 anos.

Prometemos continuar a trabalhar para que os “ex-acolhidos” 

tenham justiça social, para que o seu passado não condicione 

o seu futuro e continuem a brindar-nos com trajetórias de su-

peração e resiliência, verdadeiramente inspiradoras.

“NUNCA FUI PÁSSARO DE GAIOLA” 

O Ser Humano, quando saudável, foge do que o 
oprime
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O  M E U  C L U B E

Rotary Club de Monção, o clube 
mais a norte de Portugal!
Por José Manuel Raposo | RC Monção

O Rotary Club de Monção nasce em 1978 por iniciativa do 
Rotary Club de Viana do Castelo, que já 7 anos antes havia 
tentado cativar os monçanenses a criarem um clube naquela 
Vila. 
Foi admitido em Rotary Internacional no dia 4 de abril de 1978 
e recebeu a carta constitucional a 11 de junho desse ano, pela 
mão do past-governador José Manuel Lopes Pereira, numa 
cerimónia onde estiveram presentes 310 pessoas, incluindo o 
Rotary Club de Vigo, de Espanha. O seu primeiro presidente 
foi António Fernandes, atualmente sócio honorário. 

O clube mais a norte de Portugal tem como clube padrinho 
o Rotary Club de Viana do Castelo e como clubes afilhados o 
Rotary Club de Valença, o Interact Club de Monção, que nas-
ceu em plena pandemia, no ano de 2020, e o Rotaract Club de 
Monção, nascido em 2022 e, ainda, no D1690, em França, um 
clube de contacto, o R.C. Bayonne-Biarritz.
António Eça lembra que o primeiro grande projeto do Rotary 
Club de Monção foi “o fornecimento de cadeiras de rodas, ca-
mas articuladas, canadianas, entre outros materiais, à Santa 
Casa da Misericórdia de Monção, nos anos 80”. Com presença 
na comunidade local, destacamos várias áreas e ações promo-
vidas pelo clube, como a criação de condições de habitabilida-
de a pessoas com deficiência e com necessidades económicas; 
participação em diversos peditórios nacionais com diferentes 
finalidades; colaboração com instituições locais no combate 
ao COVID19, entre outras. Há ainda que destacar o trabalho 
feito com a educação, como a criação do prémio “A Inspiração 
Conta”, com o objetivo de fomentar a criatividade dos jovens 
do concelho, atribuindo diferentes prémios à população estu-
dantil; e ainda apoiando e promovendo bolseiros na obtenção 
de cursos superiores especializados.
Publicou duas obras literárias; promove ativamente a cultu-
ra; organiza palestras sobre  temas atuais e pertinentes; pro-
move a arte local, como por exemplo  pintores monçanenses, 

criando, para o efeito, o evento “Pintar Monção”, que mais 
tarde serviu, através do leilão dos quadros, para apoiar orga-
nizações locais. 
Orientado para os mais jovens, além de apadrinhar o Interact 
de Monção, apoiando a Loja do Sol, um espaço de venda de ar-
tigos em segunda mão, em pleno centro histórico monçanen-
se, que pretende ajudar diferentes projetos com a angariação 
de fundos com a venda simbólica dos artigos existentes, apoia 
também o RYLA, patrocinando a participação de monçanen-
ses e sendo, também, seu organizador. Tem igualmente sido 
ativo na promoção do Ambiente, como uma das áreas de en-
foque do Rotary, nomeadamente plantando, na primavera de 
2018, 11 mil árvores autóctones no concelho, numa parceria 
com várias escolas. 

Muito mais havia para contar sobre este Clube, mas o melhor 
mesmo é visitar esta vila minhota e perguntar pelo Rotary 
Club de Monção e conhecer as suas pessoas e os seus proje-
tos ao vivo e a cores. Boa companhia, boa gastronomia e um 
ótimo acolhimento nunca irão faltar.
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