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A diversidade 
fortalece os 

clubes

Os novos associados de diferentes grupos 
nas nossas comunidades trazem novas 
perspetivas e ideias para os clubes e 
expandem a presença do Rotary. Convide 
associados de todas as origens para 
conhecer o Rotary.

INDIQUE UM NOVO MEMBRO 
my.rotary.org/member-center
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Mensagem da Presidente 
de Rotary International
Jennifer E. Jones
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Construir conexão através do conforto e cuidado  

O Rotary fez recente-
mente um inquérito aos 
nossos membros e des-
cobriu algo que não de-
veria ser surpreenden-
te, mas que ainda assim 
fez com que muitos de 
nós na liderança do Ro-
tary nos sentássemos e 
prestássemos atenção: 
o fator mais importante 
no que diz respeito à sa-
tisfação dos sócios tem 
a ver com a sua expe-
riência no clube. Quão 
em casa se sente no seu 
clube, quão gratificantes são as reuniões do clube, e quão 
empenhado está nos projetos de serviço.
Vi isto em primeira mão em todo o mundo rotário este 
ano. Quando os sócios sentem uma ligação emocional 
com o seu clube, não se podem imaginar a partir. E essa 
ligação é muitas vezes fomentada por “momentos rotá-
rios”, quando as pessoas sentem essa ligação especial com 
as pessoas que as rodeiam e o impacto do seu serviço. O 
nosso Imagine Impact Tour tem tudo a ver com destacar 
esses momentos rotários e encorajar os nossos membros 
a contar as suas histórias. 
Mas há algo mais que faz uma enorme diferença na cons-
trução e manutenção dessa ligação. É o conforto e o cui-
dado dos nossos membros - tanto rotários como rotarac-
tistas. Como diz o meu amigo rotário Todd Jenkins: “As 
pessoas não conseguem ver como pensamos, mas certa-
mente conseguem ver as nossas ações”. 
Estamos no campo das relações, e se cuidarmos um do 
outro - mostrarmos genuinamente preocupação um pelo 
outro - então faremos amigos para toda a vida, e faremos 
qualquer coisa para alargar esse círculo de amizade. 
A questão é: como é que vivemos com os olhos bem 

abertos e fazemos as 
coisas que realmente 
importam? Fazemo-lo 
dedicando tempo uns 
aos outros, ouvindo-
-nos ativamente uns 
aos outros, e tratando 
cada membro do Ro-
tary como igualmente 
valioso - não importa 
há quanto tempo so-
mos membros ou que 
posição ocupamos.  
Pessoas como eu na li-
derança rotária podem 
oferecer todo o tipo de 

conselhos sobre como tornar a experiência do seu clube 
mais valiosa. Mas o mais importante é que todos, em cada 
Rotary Club, falem e se ouçam uns aos outros. Nunca de-
vemos ter medo de partilhar com os nossos companhei-
ros rotários o que esperamos obter dos nossos associa-
dos e ter uma discussão aberta sobre como fazer com que 
isso aconteça. 
Liderar um Rotary Club é promover esse diálogo e estar 
disposto a tentar novas abordagens. Uma boa liderança 
consiste em dar o que é preciso. Apoiar os outros. Permi-
tir que os outros sintam a vitória. 
Tenho um último pedido para os líderes de clube. Ainda 
precisamos de fazer mais a nível mundial para aumentar 
a presença das mulheres nos nossos clubes. Este ano au-
mentou um pouco, mas sei que podemos e devemos fazer 
melhor. O Rotary está de novo a crescer. No momento em 
que escrevo isto, estamos apenas a um punhado de mem-
bros de distância de ultrapassarmos novamente os 1,2 
milhões de rotários. Portanto, vamos redobrar os nossos 
esforços para reforçar os nossos clubes com excelentes 
novos membros, e depois mantê-los para sempre, propor-
cionando conforto e cuidado.  

Jones reúne-se com membros do Rotaract no Dia Mundial da Pólio de 
2022 e posteriormente: Um Futuro mais Saudável para Mães e Crian-
ças, um evento na Organização Mundial de Saúde em Genebra.
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DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA AOS SÓCIOS

Caros Companheiros e leitores,

 

A Direção da Associação Portugal Ro-
tário, proprietária desta Revista, encon-
tra-se em funções há, praticamente, seis 
meses, atuando nas várias vertentes 
inerentes à mesma. Assim, temos rea-
lizado uma profunda revisão estrutural 
administrativa, de molde a cada Rotá-
rio e cada subscritor receber a revista 
a tempo e horas. Por outro lado, temos 
procurado atender e dar resposta às 
várias sugestões entretanto recebidas, 
de molde a termos uma melhor revista, 
sempre tendo em consideração que a 
sua publicação e distribuição é mensal e 
não semanal ou diária.

Certo é que a Revista é um elemento 
essencial da imagem pública de Rotary, 
refletindo de bom o Rotary faz em Por-
tugal e no mundo, associado a artigos de 
opinião e a conteúdos produzidos pelo 
Rotary International.

Mas queremos mais, como teremos a 
oportunidade de constatar a seu tempo.

Nota da Direção
PDG Roberto Carvalho

Para já uma palavra de agradecimento 
ao nosso Diretor Miguel Rijo, Compa-
nheiro do Rotary Clube Lisboa Centro, 
o qual, por razões de ordem profissio-
nal, foi forçado a não poder continuar o 
bom trabalho que desenvolveu e assim 
ceder o lugar a outrem, a partir da pre-
sente edição e, assim, por outro lado, se-
guindo um velho ditado, “Ano Novo Vida 
Nova”,  contamos a partir de agora com 
uma nova Diretora da Revista, a Com-
panheira Helena Silva, do Rotary Clube 
de Marinha Grande, a quem a Direção 
agradece a disponibilidade para o exer-
cício desta tarefa.

Iremos, gradualmente, contar com ino-
vações, quer na Revista quer no site 
www.portugalrotario.pt, que convida-
mos todos a visitar com regularidade.

Continuemos, assim, a Imaginar Rotary 
e a Dar de Si Antes de Pensar em Si.

Obrigado.

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.portugalrotario.pt%2F&data=05%7C01%7C%7C6c673db53a5d4b93cd9908dae7ee536c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638077308029450710%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Zs7VphhTjE7Y5VVlENQjDSB7TFFM%2B5uDpuBZwjTBp9M%3D&reserved=0
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Editorial
Helena Silva

Tornar o mundo um melhor lugar

Caros companheiros, 

2022 terminou e, com ele, mais um 
momento desafiante da nossa História, 
com os dias doídos pelas consequên-
cias de uma guerra que nunca imaginá-
mos possível de acontecer. 

Foi, uma vez mais, um ano que exigiu de 
todos nós uma enorme capacidade de 
adaptação, testando a nossa resiliência 
e determinação. E, como sempre, os 
rotários provaram ser possível fazer a 
diferença, mesmo num mundo em ver-
tiginosa mudança, e levaram respostas 
onde eram necessárias, transformando 
adversidades em oportunidades.    

Paul Harris dizia-nos que “sob as boas 
ações do Rotary há uma força invisível: 
a força da boa vontade, e, em virtude 
dela, o Rotary existe”. 

Foi essa força que o Rotary mostrou 
em 2022, visível na ação dos clubes e 
em cada um dos rotários que, com von-
tade e vigor, espalharam esperança e 
alegria. 

Agora, um novo ano começa e, com ele, 
novos desafios. 

A revista Portugal Rotário muda um 
rosto, mas mantém a sua ligação ao 
movimento rotário, continuando a ser 
o espaço de informação e opinião ao 

serviço dos clubes dos nossos dois dis-
tritos.  

Agradeço o voto de confiança da Di-
reção da revista e de toda a dinâmica 
equipa que se mantém e que tem as-
segurado, com altruísmo e muito pro-
fissionalismo, cada uma das edições 
mensais. 

Tentaremos dar continuidade a este 
trabalho de excelência e proximidade 
aos clubes.   

Nesta edição, no mês dedicado aos 
Serviços Profissionais, convidamo-los 
a refletir sobre dois temas impactan-
tes: por um lado, o empreendedorismo, 
motor do desenvolvimento económico 
e social; e, por outro, um flagelo que, 
apesar do muito que se tem feito, ainda 
persiste - o trabalho infantil. 

Damos também a conhecer alguns (dos 
muitos e estruturantes) projetos que 
os nossos clubes desenvolvem nas suas 
comunidades e no mundo.  

2023 está aí. Vamos imaginar o que po-
demos fazer, e, a cada dia, dar o nosso 
contributo para tornar o mundo um 
melhor lugar. 

Feliz 2023! 
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“As competências profissionais representam o maior valor que Rotary pode 
entregar no âmbito do Serviço que presta às suas comunidades”. 

Vítor 
Cordeiro
Distrito 1960

tem a palavra o Governador…

Estamos em Rotary porque somos pro-
fissionais e porque é um dos requisitos 
na admissão, sendo este um dos nossos 
maiores ativos e o que mais nos dife-
rencia relativamente a outras orga-
nizações, pela capacidade disponível 
para melhor podermos servir.  Temos 
até a preocupação de admitir compa-
nheiros das mais variadas profissões 
para podermos responder de forma 
mais adequada às necessidades das 
comunidades onde estamos inseridos. 
Mas será que utilizamos da melhor 
forma este ativo residente em cada 
clube?
Quando as instituições nossas parceiras 
nos abordam com pedidos de apoio, é 
fundamental percebermos se o que nos 
pedem permite resolver um problema 
pontual ou haverá um problema estru-
tural. Se é uma questão pontual faz todo 
o sentido providenciar de imediato o ne-
cessário apoio. No entanto, tratando-se 
de um problema estrutural, a forma de 
apoio mais correta será utilizar as nos-
sas competências profissionais e reali-
zar uma análise para identificar e tomar 
as medidas mais adequadas, tendo em 
vista eliminar a(s) respetiva(s) causa(s). 
As medidas de melhoria podem passar 

por aconselhamento, formação ou até 
pela partilha das nossas competências, 
conferindo condições de autonomia às 
pessoas para a realização das ativida-
des nas instituições que apoiamos, for-
necendo ferramentas e ajudando-as a 
aplicar soluções duradouras, que sejam 
sustentáveis, com uma visão de longo 
prazo. Temos a convicção que, desta 
forma, entregamos um elevado valor à 
comunidade, que vai acumulando com o 
decorrer do tempo.
Nós, rotários, também somos fonte de 
inspiração quando entramos em ação, 
ao colocarmos as nossas competências 
e experiência profissional ao serviço 
das comunidades onde nos inserimos. 
De facto, cada clube é (ou deverá ser) 
uma amostra representativa da po-
pulação profissional e empresarial da 
sua comunidade, o que, por si só, é o 
garante da diversidade de experiên-
cias e perspetivas.
Sabemos que Rotary é reconhecido glo-
balmente pela excelência dos profissio-
nais que integram a organização, mas 
não basta, é importante realizar ações 
tendentes a desenvolver as pessoas e, 
consequentemente, as organizações. 
Criamos, assim, condições de atrativida-

de para que possamos expandir a nossa 

organização, ficando mais forte, diversi-

ficada e sustentável.

É importante procurar o equilíbrio, em-

bora sempre instável, entre a nossa vida 

pessoal, profissional e rotária, estabele-

cendo prioridades, em cada momento, 

para não comprometer os nossos obje-

tivos e nos sentirmos confortáveis com 

o que fazemos e como fazemos. Não de-

vemos comprometer nenhuma vertente 

das nossas vidas, antes pelo contrário, 

devemos, sim, procurar complementa-

ridades e potenciar a nossa ação, gerin-

do o nosso tempo e dispondo de algum 

grau de liberdade, sem comprometer 

nenhuma das vertentes onde atuamos, 

acumulando experiências que contri-

buem para que sejamos pessoas “com-

pletas” e realizadas. Assim, além de 
nos sentirmos bem, estamos a atrair 
potenciais novos membros através do 

nosso próprio percurso de vida.

No mês que Rotary dedica aos Serviços 

Profissionais, também é nosso dever 
reconhecer os profissionais que se 
destacam nas nossas comunida-
des, de modo a que sejam constituídos 

como verdadeiros exemplos. 
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DR

José Alberto 
Oliveira
Distrito 1970

tem a palavra o Governador…

Serviços Profissionais em ação

O conceito de Serviços Profissionais tem 
por base o segundo objetivo do Rotary 
onde somos incentivados a estimular e 
fomentar a difusão de altos padrões éti-
cos na vida empresarial e profissional, o 
reconhecimento do mérito de toda ocupa-
ção útil e a valorização da profissão como 
oportunidade de servir. Num mundo em 
mudança, onde o instinto de sobrevivên-
cia parece dominar a maioria das relações, 
incluindo profissionais, como rotários e 
rotárias podemos contrariar essa tendên-
cia usando as nossas competências, habili-
dades e conhecimentos profissionais para 
servir as comunidades. Essa atitude, que 
exige ação, poderá mudar a vida de mui-
tas pessoas, de forma duradoura, e fazer a 
diferença. 
Experimente falar da sua profissão no seio 
do seu clube e aprender mais sobre as ocu-
pações dos restantes membros. Desempe-
nhe a sua profissão com integridade, inspi-
re outros a agirem eticamente e ajude-os, 
especialmente os jovens, a alcançarem os 
objetivos profissionais, orientando-os e 
incentivando-os a desenvolverem-se pro-
fissionalmente. 
Recorde o Código Rotário de Conduta 
que, eventualmente, terá lido em público 
quando entrou para este movimento de-

dicado ao serviço:  Como rotário(a), com-
prometo-me a: (1) Agir com integridade e 
seguir altos padrões éticos em minha vida 
pessoal e profissional; (2) Ser justo(a) com 
os outros, demonstrando respeito por eles 
e pelas suas profissões; (3) Usar minhas 
habilidades profissionais e empresariais 
para, através do Rotary, orientar os jovens, 
ajudar pessoas com necessidades espe-
ciais e melhorar a qualidade de vida em 
minha comunidade e no mundo; e (4) Evi-
tar comportamentos que prejudiquem a 
imagem do Rotary ou dos demais rotários.
O Rotary destaca a importância de todas 
as ocupações comprovando-o pela vasta 
gama de profissões representadas na nos-
sa organização. Um clube rotário dinâmico 
tem no seu quadro associativo represen-
tantes de empresas, organizações e profis-
sões locais, e celebra a sua diversidade de 
experiências e perspetivas. 
Integre ou forme um Grupo de Compa-
nheirismo relacionado com a sua profis-
são: Estes grupos internacionais, regista-
dos no Rotary International, são formados 
por rotários, familiares e antigos ou atuais 
participantes de programas do Rotary que 
partilham um interesse vocacional ou re-
creativo.
Seja voluntário num projeto: Use as 

suas habilidades profissionais para ajudar 
os outros e fazer a diferença. Pense nas 
competências que o(a) tornaram bem-su-
cedido(a) na sua carreira: talvez tenha um 
conhecimento específico em algum campo 
científico ou médico, possua experiência 
com ferramentas ou máquinas, saiba ini-
ciar e gerir uma empresa, seja perito em 
gestão financeira ou possa influenciar ou-
tras pessoas através da oratória ou da es-
crita.
Partilhe os seus conhecimentos através 
da rede de recursos distritais: Informe 
o presidente da Comissão Distrital de 
Serviços Internacionais caso possua co-
nhecimentos técnicos numa das áreas de 
enfoque do Rotary ou no planeamento e 
implementação de projetos, análise comu-
nitária, mensurabilidade, avaliação ou ou-
tros aspetos de projetos de grande escala 
financiados por Subsídios Globais. Use as 
suas habilidades para ajudar clubes rotá-
rios locais a desenvolverem projetos dura-
douros com mais impacto.
Realize um evento de networking empre-
sarial e desenvolvimento profissional na 
sua cidade, ofereça aconselhamento e 
orientação profissional e inspire a próxima 
geração. 
Imagine o Rotary.
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APOIO À COMUNIDADE

}  Entrou ao serviço, no passado dia 
30 de novembro, uma ambulância 
de transporte de doentes oferecida 
pelo Rotary Club de Fátima (1) à 
Associação Humanitária de Bom-
beiros Voluntários de Fátima. Esta 
oferta resulta da campanha ‘Árvore 
de Natal Rotária Solidária de 2021’, 
tendo contado com o apoio de em-
presas e particulares que se associa-
ram a esta iniciativa, bem como com 
o apoio da Fundação Rotária Portu-
guesa.

}  O Rotary Club de Mafra, no âmbito 
do seu programa ‘Vivendo a 3ª Idade’, 
marcou presença, entre novembro e 
dezembro, em nove Lares e Residên-
cias para idosos, nas comunidades 
de Mafra e Loures. O clube desen-
volve este programa desde 2012.

}  O NRDC do Rotary Club Parede-
-Carcavelos procedeu à entrega de 
uma máquina de café usada, mas em 
muito bom estado, ao Centro  Co-
munitário Paroquial de Carcavelos. 
Para além disso, realizou um wor-
kshop para os utentes do centro de 
dia do Centro Comunitário, com a 
artista plástica Elisa Renier.

 
}  O Rotary Club do Entroncamento 

(2) marcou presença, pela primeira 
vez, na Feira Nacional do Cavalo, 
na Golegã, de 4 a 13 de novembro. 
O clube aproveitou a oportunidade 
para fazer a divulgação da sua ação 
junto da comunidade, bem como a 
angariação de fundos para os seus 
projetos, designadamente a atribui-
ção de bolsas de estudo do ensino 
superior e o apoio em género a fa-

Ação Rotária em Portugal

mílias carenciadas, bem como con-
tribuir com donativos para a Rotary 
Foundation e a Fundação Rotária 
Portuguesa. 

}  Numa colaboração que dura já há 
vários anos, o Rotary Club de Coim-
bra (3) fez a entrega de 213 quilos de 
arroz, 113 litros de azeite e 39 litros 
de óleo à ACERSI - Associação das 
Cozinhas Económicas Rainha Santa 
Isabel, tentando assim ajudar a mi-
norar as necessidades de tão nobre 
instituição que dá apoio a inúmeras 
famílias e a muitos emigrantes para 
fazerem a sua refeição, para além de 
estar também a apoiar cada vez mais 
jovens, que a esta Associação recor-
rem. 

}  Em novembro último, o Rotary 
Club de Estarreja (4) procedeu à 
entrega de uma cadeira de rodas  
especial,  adaptada  às  utentes da 
Cerciesta. Trata-se do segundo equi-
pamento que o clube entrega, procu-
rando ajudar as famílias das utentes 
a colmatar tão dispendiosa necessi-
dade. 

}  No dia 25 de novembro, para assi-
nalar o Dia Mundial da Diabetes, o 
Rotary Club da Moita, em conjunto 
com a Unidade de Saúde Familiar 
Boa Viagem e a Junta de freguesia 
da Moita, promoveu a Caminhada 
‘Vamos prevenir a Diabetes’. Nesta 
2ªedição, reuniram-se 40 participan-
tes para uma caminhada de cerca 
de 7km entre o Centro de Saúde e a 
freguesia do Gaio. Esta iniciativa visa 
alertar para a importância do exercí-
cio físico na prevenção e controlo da 

1

2

3

4
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doença, e estimular a prática do mes-
mo de uma forma regular.

 
}  Mais de duas toneladas e meia de 

alimentos foram recolhidos pelo Ro-
tary Club de Mafra, numa atividade 
realizada em dois hipermercados de 
Mafra e Malveira, envolvendo 26 
elementos do seu quadro social, do 
Núcleo Rotário de Desenvolvimento 
Comunitários e do agrupamento de 
escoteiros. Os bens foram distribuí-
dos por famílias carenciadas do con-
celho. O clube entregou também cin-
co cadeiras de rodas normais e uma 
cadeira de rodas elétrica adaptada. 

}  No dia 26 de novembro, celebraram-
-se os 1.115 anos do nascimento de 
S. Rosendo, numa freguesia atual-
mente designada por S. Miguel do 

Couto em Santo Tirso. Foi nesse lo-
cal que se reuniram várias entidades 
para divulgar e assinalar um proto-
colo de cooperação na sinalização do 
Caminho Português de S. Rosendo. 
Para traçar este Caminho com tão 
elevada importância histórica, cul-
tural e religiosa, o Rotary Club de 
Santo Tirso (5) contou com o total 
envolvimento das Autarquias por 
onde o caminho passa, desde logo a 
Autarquia de Santo Tirso, represen-
tante do Km zero, que é Parceira do 
Rotary Club de Santo Tirso desde a 
primeira hora, tendo sido fundamen-
tal para estabelecer contactos com 
as autarquias de Vila Nova de Fa-
malicão, Guimarães,Braga, Amares 
e Terras de Bouro, que em território 
Português, definem este Caminho 
de S. Rosendo, não deixando no en-

EDUCAÇÃO

}  De mãos dadas com a Educação, o 
Rotary Club de Castelo Branco en-
tregou, no passado mês de novem-
bro, o prémio Escolar Dr. José Lopes 
Dias a Tomás Calmeiro, da Escola 
Secundária Nuno Álvares. Este ga-
lardão procura premiar o(a) aluno(a) 
com melhor média do 12º ano do En-
sino Secundário do Concelho de Cas-
telo Branco. É atribuído anualmente 
e tem um valor pecuniário de 500 €.

}  O Rotary Club de Fafe distinguiu, 
a 25 de novembro, os melhores 
alunos do 9º e 12º anos das escolas 
do concelho de Fafe. Foram distin-
guidos André Manuel Leitão Costa, 
Sofia Gabriela Lapa Soares e Lara 
Duarte Carvalho de Sousa (todos 
do 9º. Ano); e Francisca Marisa Cor-
reia Ferreira e Vasco Mota Machado 
(ambos do 12º ano).

}  A entrega de Prémios de Mérito Es-
colar do ano 21-22 do Rotary Club 
de Caldas das Taipas (6) decorreu no 

passado dia 2 de dezembro. Desde a 
sua fundação, em maio de 1999, que 
o Rotary Club de Caldas das Taipas 
atribui estes prémios, quer às Esco-
las Básica 23 e Secundária de Caldas 
das Taipas, mas também as outras 
duas EB23s da área de influência do 
Clube – a de Briteiros e a de Ponte 
(depois Arqueólogo Mário Cardoso). 
Estes prémios reconhecem o mérito 
escolar aos melhores alunos do 6º 
ano dos 3 agrupamentos com um 
troféu e um certificado; aos alunos 
do 9ºano dos 3 agrupamentos e ao 
melhor aluno do 12º ano da Escola 
Secundária das Taipas com um tro-
féu, um Certificado e 100€. Estes 
400€ são angariados nas empresas, 
imobiliárias, cutelarias, indústrias, 
comerciantes, seguros e pessoas 
singulares desta grande zona. 

}  O Rotary Club da Figueira da Foz 
(7) angariou 12.250 euros para Bol-
sas de Estudo, destinadas a jovens do 
concelho em situação de maior vul-

tanto de incluir também Celanova 
que, como ponto final do Caminho, 
sempre esteve presente neste en-
quadramento global do Caminho 
de S. Rosendo. O Projeto de Rotary 
iniciou-se em 2013, com uma cola-
boração Rotária entre o Rotary Club 
da Maia e o Rotary Club de Ourense. 
Desde essa data até ao momento, 
o Rotary Club de Santo Tirso uniu 
esforços para traçar os caminhos e 
dividi-los em etapas, desenvolvendo 
diversas outras atividades para assi-
nalar a importância deste percurso.  

5

6

7

nerabilidade económica. Esta verba, 
que contou com o apoio de empresas 
e da Câmara local, vai permitir ao clu-
be, em associação com a Fundação 
Rotária Portuguesa, apoiar 15 estu-
dantes, do ensino secundário e supe-
rior. Ao longo dos últimos 27 anos, o 
clube rotário figueirense já angariou 
cerca de 172.250,00 euros, contri-
buindo para que cerca de 275 alu-
nos do concelho tenham beneficiado 
deste complemento económico.
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PALESTRAS

}  No passado dia  14  de  novembro, 
em que se comemorou o  Dia Mun-
dial da Diabetes, a Comissão Dis-
trital de Serviços à Comunidade e 
a Subcomissão  ‘Frente Anti Diabe-
tes’ (FRAD) realizaram uma reunião 
(via zoom), que teve como objetivo 
sensibilizar os participantes para a 
prevenção da Diabetes, doença não 
transmissível de elevada prevalência 
em Portugal.

  Destacou-se a intervenção da  Pro-
fessora Doutora Sónia do Vale, Di-
retora do Programa Nacional para a 
Diabetes da Direção Geral da Saúde, 
que apresentou o Programa ‘Mais 
Saúde Menos Diabetes’. 

}  Hoje é assim. E amanhã? Os desafios 
das empresas’, foi o tema de um almo-
ço com empresários que, organizado 
pelo Rotary Club Douro e Vouga 
(8), em conjunto com a Associação 
Empresarial de Santa Maria da Fei-
ra, decorreu no dia 24 de novembro. 
Luís Miguel Ribeiro, Presidente da 
AEP - Associação Empresarial de 
Portugal, foi o orador convidado.

}  O Rotary Club do Barreiro realizou, 
no dia 28 de novembro, uma palestra 
sobre a Saúde Mental, tendo como 
oradoras a Dra. Inês Caeiro (médi-
ca especialista de Saúde Pública no 
ACES Arco Ribeirinho) e pela Enf. 
Luiza Benatti (enfermeira especialis-
ta de Saúde Mental no Centro Hos-
pitalar do Barreiro-Montijo).

 }  ‘Roteiro da Transição Verde no Por-
to de Sines’ foi o tema de um jantar-
-conferência que decorreu no passa-
do dia 29 de novembro, organizado 
pelo Rotary Club de Sines. Foi pa-
lestrante o Companheiro Eduardo 
Bandeira. 

}  O Rotary Club Lisboa-Benfica 
organizou, no passado dia 22 de 
novembro, um jantar-palestra,  su-

bordinado ao tema ‘Os desafios da 
cidade de Lisboa’, sendo palestran-
te  o Presidente da Câmara Munici-
pal de Lisboa. Estiveram presentes 
160 participantes, entre rotários 
e amigos, representando cerca de 
duas dezenas de Clubes Rotários, 
que se quiseram juntar para escutar 
o Eng.º Carlos Moedas, que na sua in-
tervenção reconheceu a importância 
do Rotary para a cidade de Lisboa. 

}  No dia 29 de novembro, o Rotary 
Club de Gondomar promoveu um 
jantar-palestra, com a presença do 
Prof. Dr. Rui Albuquerque que falou 
sobre ‘A Importância do Legado da 
Constituição de 1822’. 

}  O Rotary Club de Oliveira de 
Azeméis (9) convidou para uma 
palestra o único piloto português 
a pisar o pódio da Fórmula 1. Tiago 
Monteiro protagonizou uma interes-
sante conversa, no passado dia 14 de 
dezembro, na Biblioteca Municipal 
Ferreira de Castro. Antes, a 16 de 
novembro, o clube tinha já realizado 
uma interessante palestra, na qual 
foi orador o conceituado treinador 
de futebol, André Villas Boas. 

}  Organizada pelo Rotary Club de 
Mangualde, em parceria com a Câ-
mara Municipal de Mangualde, reali-
zou-se no passado dia 24 de novem-
bro a palestra pública ‘O Turismo 
como alavanca do desenvolvimento 
das regiões do Interior’. Foi oradora 
a Drª. Cristina Barroco, Pró- Presi-
dente para a Ligação à Comunidade 
e Transferência do Conhecimento 
do Instituto Politécnico de Viseu

. 
}  No desenvolvimento do seu plano 

de atividades, o Rotary Club de Seia 
(10) iniciou, no passado dia 18, um 
ciclo de Seminários dedicados à In-
clusão. O primeiro, dedicado às mi-
norias étnicas – comunidade cigana. 

Para além de uma palestra com os 
oradores Ricardo Pereira, presiden-
te da associação, o mediador social 
Júlio Ximenes e a psicóloga Rosália 
Coelho. Da iniciativa fez parte um 
lanche partilhado entre os compa-
nheiros rotários, as comunidades 
ciganas de Seia e Vale Domingos - 
Águeda e demais população. 

8

9

10
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}  No âmbito do ciclo de palestras que 
envolvem o grupo de 8 Clubes Par-
ceiros do Distrito 1970 (Barcelos, 
Braga-Norte, Caldas das Taipas, 
Fafe, Felgueiras, Vizela, Póvoa de La-
nhoso e Guimarães) o Rotary Club 
de Vizela (11) promoveu, no passa-
do dia 18 de novembro, a palestra 
‘À conversa com ... António C. Vaz’ 
sobre The Rotary Foundation (RF). 
Estiveram presentes mais de 70 ro-
tários, membros dos 8 Clubes par-
ceiros e do Rotary Club de Coimbra, 
Ovar e Gondomar.

}  O Rotary Club de Paredes (12) or-
ganizou, no dia 20 de dezembro, uma 
entrevista/palestra com o professor 
Luís Martins, penafidelense, profes-
sor e investigador na Universidade 

CULTURA

}  O Rotary Club Lisboa International 
organizou dois jantares – recitais de 
piano, nos dias 5 e 7 de dezembro, no 
Grémio Literário em benefício das 
suas obras sociais, e especialmente 
da ‘Associação Mais Proximidade’, 
que apoia idosos isolados em Lisboa. 
Gérard de Botton, Sócio Honorário 
do clube, e conceituado pianista, es-
teve mais uma vez presente para en-
cantar os presentes. 

}  O Rotary Club Cascais Estoril (13) 
organizou, em outubro, uma Expo-
sição de Arte Solidária 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 Erra-
dicação da Pólio.

}  No dia 25 de novembro, o Rotary 
Club da Póvoa de Varzim (14) or-
ganizou um concerto, por Raul da 
Costa, pianista poveiro e Diretor 
do Festival Internacional de Músi-
ca da Póvoa de Varzim. A receita de 
bilheteira do evento, que lotou por 
completo o Auditório Municipal, re-
verteu a favor da Pólio Plus. Pianis-
ta premiado em vários concursos 
nacionais e internacionais, Raúl da 
Costa é presença recorrente nas sa-
las portuguesas mais emblemáticas, 
destacando-se também o sucesso 
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obtido em festivais internacionais de 
música e em muitos palcos da Euro-
pa, dos EUA e da Ásia. 

de Pavia em Itália, especialista na 

avaliação do impacto (material eco-

nómico e humano) dos sismos. Este 

investigador, com 34 anos de idade, 

formado em Engenharia Civil na 

FEUP e doutorado pela Universida-

de de Pavia, em Itália, onde trabalha 

e vive atualmente, apresentou uma 

palestra subordinada ao tema “En-

genharia Civil, ontem, hoje e amanhã 

-- a prevenção do efeito dos sismos”. 

Esta ação insere-se no projeto que 

vem desenvolvendo há dois anos, 

intitulado ‘Paredenses de Sucesso’, 

e através do qual pretende dar a co-

nhecer vários cidadãos, oriundos da 

Região do Vale do Sousa, que se en-

contram fora do país exercendo pro-

fissões de mérito e fora do comum. 

COMPANHEIRISMO

}  O Rotary Club de Faro festejou o 
seu 61º aniversário, no passado dia 
22 de novembro, com uma reunião 
de jantar. A celebração coincidiu 
com a Visita Oficial do Governador 
do Distrito 1960, Vítor Cordeiro.

}  Na celebração do seu 30º aniversá-

rio, o Rotary Club de Portalegre 

promoveu a realização de algumas 

reuniões descentralizadas da cida-

de de Portalegre. A primeira teve 

lugar no dia 19 de novembro, em 
Castelo de Vide, onde foi realizado 
um programa cultural bastante enri-
quecedor, com uma visita à Casa da 
Cidadania Salgueiro Maia, e um al-
moço festivo. 
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Enquanto Rotário, mas também enquanto cidadão conscien-
te, é com enorme orgulho e satisfação que escrevo o presente 
texto, onde abordarei a temática do Empreendedorismo e a 
sua importância para o desenvolvimento sustentado das nos-
sas Comunidades.

Em primeiro lugar, e para que possamos “estar todos na mes-
ma página”, é importante desmistificarmos a preponderância 
da atividade Empreendedora, assim 
como o conceito de Empreendedor, 
que tantas e erradas vezes tem sido 
associado, em particular nos tem-
pos mais recentes, à arrogância e à 
ambição desmedida do “grande se-
nhor capitalista”. 

Ao nível da atividade empreen-
dedora, e de acordo com diversas 
instituições internacionais, a sua 
criticidade está iminentemente 
relacionada com o facto de os paí-
ses mais desenvolvidos assumirem 
como pilar crítico para o seu pro-
gresso económico e social o Em-
preendedorismo e tudo o que gra-
vita em seu redor, nomeadamente o 
fomento de uma cultura que incen-
tive o risco e a experimentação.

Fazendo uma pequena reflexão, 
rapidamente compreendemos 
que esta filosofia e forma de estar 

D E S T A Q U E

Iniciativa Empreendedora: 
Um Valor Fundacional  
da Causa Rotária
Francisco Banha

CEO Grupo Gesbanha   |   RC Oeiras

na vida se encontra totalmente alinhada com os princípios 
e valores fundacionais do Rotary International, nomeada-
mente na capacidade de tomar a iniciativa, contribuir para o 
desenvolvimento das comunidades e potenciar a geração de 
impacto para a vida dos cidadãos. De facto, este alinhamen-
to com o espírito Rotário não é meramente conceptual, bem 
pelo contrário. Como referiu, recentemente, o nosso Compa-
nheiro e Past-Governador, Paulo Martins, sendo amplamen-
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te reconhecida como essencial, a atividade empreendedora 
corresponde a um dos maiores desígnios do movimento Ro-
tário através das suas áreas de excelência, como são o caso, 
da Educação e Desenvolvimento Económico Comunitário, 
contribuindo para um maior impacto e envolvimento, influen-
ciando, assim, à transformação para uma sociedade mais justa 
e equilibrada.

Relativamente ao conceito Empreendedor, importa salientar 
que este se encontra associado a todos aqueles que - quer por 
conta própria, por conta de outrem ou em ONG -, identificam 
uma oportunidade, mobilizam os recursos necessários à sua 
concretização e, posteriormente, apresentam os resultados 
da respetiva implementação. Ora, acredito que, indepen-
dentemente da atividade profissional e da situação mais (ou 
menos) favorável em que cada um dos companheiros se en-
contre, todos nós necessitamos deste espírito empreendedor 
de identificar, mobilizar e demonstrar. É, de facto, através de 
iniciativas e incentivos tangíveis, mas igualmente inspirado-
res que conseguimos chegar um pouco mais longe, ter sonhos 
mais favoráveis e crer que conseguimos ir buscar forças onde 
normalmente elas não existem.

Para o desenvolvimento e motivação da nossa Sociedade e 
das nossas Comunidades, este espírito e mentalidade ins-
piracional deverá ser um dos seus pilares transformadores, 
alicerçado em iniciativas concretas que fomentem (efetiva e 
especificamente), a sua ativação e prosperidade, totalmente 
essenciais para a sustentabilidade futura do nosso país. E sen-
do Portugal exímio e sinónimo de inovação e criatividade (vide 
os mais recentes Rankings Europeus de Criatividade, que já 
inclui 7 cidades portuguesas entre as mais criativas), é preciso 
encorajar a uma cultura mais empreendedora, incluindo hábi-
tos de flexibilidade, de aprendizagem contínua e de aceitação 
da mudança como normal e como oportunidade, tanto para 
instituições como para indivíduos.

A título de exemplo prático, e voltando a fazer a ponte entre o 
espírito Rotário e o desenvolvimento da figura do Empreen-
dedor, recordo que no decorrer do último ano, o Rotary Club 
de Oeiras, liderado pelo nosso Companheiro António Ribeiro 
(e em parceria com o Grupo empresarial Gesbanha, que fun-
dei há mais de 36 anos) desenvolveu o programa de capaci-
tação empreendedora EmpreendAct!, envolvendo mais de 60 
membros dos Grupos Interact, Rotaract, Rotary e PMEs. No 
âmbito deste programa, foi possível durante 4 meses sensibi-
lizar todos os participantes para os diferentes instrumentos 
necessários à elaboração, criação e gestão de projetos com 
valor efetivo para a Sociedade, potenciando um maior envol-
vimento e interiorização de um conjunto de competências 
empreendedoras que serão cruciais para que os mesmos pos-
sam fazer frente aos novos desafios com que o mundo diaria-
mente se apresenta.

De facto, o futuro do nosso País (mas igualmente da Europa 

e do Mundo) tem de estar totalmente interligado com o de-

senvolvimento da atividade empreendedora, onde a inovação 

e a criatividade sejam fomentadas, em alternativa a modelos 

assentes na promoção de iniciativas que assentem em repeti-

ção. Para tal, é crucial que o Ecossistema Empreendedor Na-

cional seja amplamente conhecido por toda a Sociedade, no-

meadamente os diferentes instrumentos e mecanismos que 

se encontram disponíveis para os vários estágios de evolução 

dos projetos e start-ups que possam contribuir para propaga-

ção dos valores que se encontram subjacentes ao Propósito 

da Causa Rotária. 

Neste enquadramento, assistiremos gradualmente ao estabe-

lecimento de uma base mais heterogénea e dinâmica de star-

t-ups diferenciadoras atuando nas mais diversas áreas de ati-

vidade quer numa perspetiva empresarial, social, ambiental e/

ou cultural. Este movimento empreendedor tornará possível 

(e fundamental) a promoção de mais histórias de crescimento 

que irão contribuir para satisfazer a necessidade estratégi-

ca de criação de riqueza e bem-estar que o nosso País tanto 

ambiciona, beneficiando do efeito amplificador/disseminador 

alcançado (e tendo por base o mérito associado a cada um dos 

respetivos empreendedores), junto da sociedade portuguesa. 

Refira-se, a propósito, que o mérito sendo uma qualidade das 

pessoas de bem, que reconhecem que isso não serve só para 

as valorizar, mas, principalmente, para ajudar os outros a en-

contrar soluções, que contribuam para minimizar sofrimentos 

e maximizar alegrias e conquistas, depara-se também ele com 

as iniciativas e ações que, desde sempre, têm sido desenvol-

vidas no movimento Rotário, e que só recentemente muitas 

empresas e entidades têm dado relevo.  Estou a lembrar-me, 

por exemplo, da Prova Quádrupla enquanto código de ética, 

criado em 1932 por Herbert John Taylor (Presidente do Ro-

tary Internacional em 1954-55), que sendo do conhecimento 

de todos os Companheiros Rotários deve servir de orienta-

ção para toda e qualquer pessoa nas suas relações profissio-

nais e pessoais, inclusive, nas iniciativas empreendedoras que 

decidirem levar a efeito.

Parafraseando o nosso fundador Paul Harris, “Seja qual for o 

significado do Rotary para nós, para o mundo ele será conhe-

cido pelos resultados que alcançar”, sou da opinião convicta 

que, enquanto Rotários, devemos assumir este repto, contri-

buindo para aumentar a consciencialização dos nossos jovens 

e das nossas Comunidades para o potencial de impacto da ini-

ciativa empreendedora, apoiando os seus projetos, causas e 

iniciativas de forma a que os mesmos possam suportar a cria-

ção de um Portugal (de uma Europa e de um Mundo!) mais 

justo, próspero e equitativo!
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I N I C I A T I V A

O trabalho infantil constitui uma viola-
ção dos direitos humanos fundamentais 
e continua a ser um flagelo no mundo. 
De acordo com a Organização Interna-
cional do Trabalho, há 160 milhões de 
crianças em situação de trabalho infan-
til (o que corresponde a uma criança em 
cada dez, no mundo), metade das quais 
em trabalho perigoso. 

Este preocupante número foi dado a 
conhecer no decorrer de uma palestra, 
levada a cabo pelo Rotary Club Lisboa-
-Benfica que, tendo como tema ‘Traba-
lho Infantil’, decorreu no dia 20 de se-
tembro. 

No mês que, em Rotary, assinalamos os 
‘Serviços Profissionais’, é de importante 
relevância lembrar esta realidade que 
carece de solução e nos deve preocupar 
a todos. Esta ação veio chamar a aten-
ção também para a necessidade de as 
empresas implementarem processos de 
diligência em matéria de Direitos Hu-
manos, como forma de acautelar esta e 
outras questões que impedem o bem-
-estar das pessoas nas organizações. 

Inês Crispim e Claire Bright, ambas da 
Universidade Nova, foram as oradoras 
na palestra, moderada por Inês Poeiras 
(que foi bolseira do RC Lisboa-Benfica), 
salientaram que a eliminação do tra-

Palestra do RC Lisboa-Benfica 
Mais de 160 milhões de crianças 
vítimas de trabalho infantil
“Urge sensibilizar a opinião pública, implementar legislação promotora dos 
direitos das crianças e apoiar as empresas no processo de adaptação às novas 
exigências”

Por: Maria Joao M Gomes | RC Parede-Carcavelos

balho infantil faz parte da 
Agenda 2030 de Desen-
volvimento Sustentável e, 
concretamente, da Meta 
8.7 que visa “assegurar a 
proibição e eliminação das 
piores formas de trabalho 
infantil e, até 2025, acabar 
com o trabalho infantil em 
todas as suas formas”.

Ainda de acordo com as 
palestrantes, há um entendimento 
generalizado que os Princípios 
Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos e os 
instrumentos da OCDE “são os pilares 
de atuação de uma sociedade democrá-
tica, e implicam uma legislação adequa-
da para a proteção dos direitos huma-
nos, nomeadamente no que respeita à 
infância”.

Explicando que “as novas exigências di-
rigidas às empresas têm essencialmen-
te vindo a desenvolver-se em torno do 
conceito de diligência prévia (‘due di-
ligence’)”, salientam que este conceito 
foi, em matéria de direitos humanos, 
originalmente introduzido pelos Prin-
cípios Orientadores sobre Negócios e 
Direitos Humanos das Nações Unidas, 
que foram aprovados por unanimidade 

pelo Conselho dos Direitos Humanos 
das Nações Unidas em 2011. 

Não é um processo de diligência prévia 
tradicional, ao abrigo do qual as empre-
sas avaliam o risco de determinada si-
tuação para a sua atividade, advertem. 
“Neste caso, será um processo que as 
empresas devem implementar a fim de 
identificar, prevenir, mitigar e prestar 
contas da forma como abordam os im-
pactos adversos para os direitos huma-
nos com os quais podem estar envolvi-
das”, explicam. 

Nesse sentido, os processos de diligên-
cia prévia em matéria de direitos huma-
nos consistem em 4 etapas principais:

1.  Identificação e avaliação dos impac-
tos reais e potenciais nos direitos hu-
manos;
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2. Integração e atuação com base nas 
conclusões;

3. Acompanhamento das respostas;

4.  Comunicação externa e relatórios 
sobre a forma como os impactos são 
abordados.

Ainda de acordo com as oradoras, estes 
Princípios Orientadores “têm contri-
buído para progressos significativos no 
sentido de promover o respeito pelos 
direitos humanos e pelo ambiente no 
contexto da atividade empresarial”, ao 
mesmo tempo que “representam um pa-
drão global de conduta para as empre-
sas onde quer que operem”. 

No entanto, advertem, “são instrumen-
tos de soft law”, o que quer dizer que 
“são apenas recomendações, sem qual-
quer sanção no caso de incumprimento”. 

Ou seja, na prática, um número crescen-
te de empresas tem vindo a desenvolver 
processos de ‘due diligence em recursos 
humanos’, mas continuam a existir mui-
tas empresas que ainda não começaram 
este processo, reforçam.

Portugal e Europa

No decorrer da palaestra, as orado-
ras referiram-se também à situação 
do nosso país. Em Portugal, contaram, 
o primeiro Inquérito Nacional sobre a 
Conduta Empresarial Responsável, em 
2018, “revelou que menos de uma em 
cada cinco empresas tem processos de 
‘due diligence em recursos humanos’ em 
vigor.

Já na Europa, “estima-se que apenas um 
terço das empresas têm processos de 
‘due diligence’ em matéria de direitos 
humanos e de ambiente”, e que a maio-
ria destes “inclui apenas fornecedores 
de primeira linha, o que é problemático 
uma vez que, geralmente as graves vio-
lações dos direitos humanos (como o 
trabalho infantil) ocorrem mais abaixo 
nas cadeias de fornecimento”.

Por outro lado, explicaram, a pressão 
regulamentar tem vindo a aumentar à 
medida que surgiram iniciativas legisla-
tivas nalguns países da União Europeia, 
que promovem a discussão do tema de 
forma mais assertiva.

Ao nível europeu, revelam, “um estu-
do para a Comissão Europeia mostrou 
que a maioria das partes interessadas 
apoiaria a aprovação de uma legislação 
abrangente que introduziria um dever 
jurídico para as empresas de adotar 
processos de ‘due diligence’ em matéria 
de direitos humanos e ambiente a nível 
europeu”. 

Em particular, quase 70% das empresas 
inquiridas previram que tal legislação 
iria beneficiar as próprias empresas, em 
particular, porque permitiria aumentar 
a segurança jurídica, criando um padrão 
uniforme a nível europeu, e prevenir a 
competição desleal.

Em março de 2021, o Parlamento Eu-
ropeu aprovou uma resolução com um 
conjunto de recomendações dirigidas 
à Comissão Europeia para uma even-
tual proposta de diretiva sobre o tema 
do dever de diligência das empresas e a 
responsabilidade empresarial.  

Em fevereiro de 2022, foi publicada 
uma proposta de diretiva relativa ao de-
ver de diligência das empresas, que visa 
promover um comportamento susten-
tável e responsável das empresas que 
operam na União Europeia em todas as 
suas cadeias de valor globais. Para este 
fim, as empresas serão obrigadas a iden-
tificar, prevenir, mitigar e remediar os 
impactos adversos das suas atividades 
sobre os direitos humanos e o meio am-
biente na Europa.

Importância do debate

Para as oradoras, face a esta realida-
de, “é imperativo exigir a todos que se 
empenhem em encontrar soluções para 
que, à medida que nos aproximamos 
do fim do prazo para a implementação 
da Agenda para o Desenvolvimento 
Sustentável, os direitos humanos sejam 
(e tenham) garantias jurídicas para a 
efetiva realização da dignidade humana”. 
Torna-se, assim, fundamental “um deba-
te robusto, participado e consequente”, 
defendem.

Consideram ainda que a Assembleia da 
República tem um papel fundamental 
para garantir a implementação destes 
pilares, lembrando que, por isso tam-
bém, no Parlamento “deve ser discutida 

e votada a concretização de medidas 
que assegurem a concretização da meta 
8.7 - a eliminação do trabalho infantil 
até 2025”. 

A legislação no âmbito do dever de di-
ligência não é uma novidade, tendo já 
alguns países iniciado o processo de as 
tornar vinculativas, advertiram, revelan-
do que “algumas empresas têm já aderi-
do a iniciativas mais ou menos formais 
sobre estes temas”. 

Chamam, contudo, a atenção: “Há a ne-
cessidade de criação de legislação ade-
quada que seja eficiente na concretiza-
ção dos objetivos globais e de medidas 
de acompanhamento das empresas por-
tuguesas para se tornarem líderes em 
matéria de sustentabilidade”.

No seu entender, as empresas têm a res-
ponsabilidade de assegurar a efetivação 
dos direitos humanos, inclusivamente 
nas suas cadeias de abastecimento. “Em-
bora haja já empresas que estão a aderir 
voluntariamente a iniciativas mais ou 
menos formais nesta matéria, reconhe-
cemos a exigência que este tema acarre-
ta, sobretudo para e pequenas e médias 
empresas, com menos recursos disponí-
veis”, enfatizam, considerando ainda que 
“a sociedade civil em geral, e cada con-
sumidor em particular, deve ter acesso a 
informação fidedigna e o mais completa 
possível sobre o impacto da sua decisão, 
em particular no combate ao trabalho 
infantil, para que decisões do seu quoti-
diano sejam esclarecidas e conscientes”.

A globalização e a democratização do 
consumo, consideram, “não podem fa-
zer-se à custa da violação dos valores 
humanistas que são pilar identitário do 
desenvolvimento humano e social”. 

Por isso, implementar as exigências 
previstas na nova diretiva e concreti-
zar, com sucesso, os ODS, “não será um 
trabalho simples e linear, e dependerá 
muito da adesão alargada das empresas 
e da sua capacidade de se adaptarem às 
exigências que se procura que venham a 
ser implementadas”. 

Mas deixam uma chamada de atenção 
final: “é um trabalho conjunto, no qual 
o legislador, as empresas e a sociedade 
civil terão de participar. E é urgente 
prossegui-lo”.
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Fundação Rotária Portuguesa
+150 tablets doados a população sénior *
Ilda Braz | Rotary Club da Portela

A Fundação Rotária Portuguesa 

(FRP) ofereceu 150 ‘tablets’ 

a diversas entidades com o 

objetivo de melhorar a comu-

nicação entre idosos institu-

cionalizados e os seus familia-

res, foi anunciado este domingo. 

“Neste projeto, os clubes rotários 

tiveram um papel primordial, nomeadamente na 

identificação e escolha das instituições a contem-

plar com a oferta dos equipamentos, mas também 

na comparticipação parcial do custo final”, disse à 

agência Lusa Fernando Regateiro, que integra a 

administração da FRP em representação do Dis-

trito 1970 - RC Coimbra. Tendo em conta “os ga-

nhos que, reconhecidamente, as tecnologias de 

informação e comunicação podem dar para um 

envelhecimento ativo e saudável”, a FRP decidiu 

desenvolver um projeto “destinado a colmatar 

esta necessidade da população sénior residente 

em instituições”, permitindo também tirar partido 

das “componentes lúdica e educativa”, sublinhou. 

A funcionalidade dos ‘tablets’, na ótica dos futu-

ros utilizadores, “foi previamente testada por re-

sidentes” das instituições contempladas.

“Trinta e quatro clubes rotários, de norte a sul 

do país, manifestaram interesse em participar 

neste projeto de ação, através da aquisição de 

um número variável de unidades”, adiantou Fer-

nando Regateiro, ao informar que o “Projeto dos 

Tablets” começou no ano rotário 2020/2021, cul-

minando agora, no ano rotário 2022/2023. 

A iniciativa, segundo o catedrático de Medicina da 

Universidade de Coimbra, “contemplou a aquisi-

ção de 150 ‘tablets’ especificamente preparados” 

pela empresa J. P. Sá Couto, que “dotou os equipa-

mentos com ‘software’ adequado à faixa etária a 

que se destina e design específico, nele incluindo 

a chancela” da FRP e das entidades parceiras. 

Fundação Rotária doa 150 'tablets' para população séniorFundação Rotária doa 150 'tablets' para população sénior
institucionalizadainstitucionalizada

Lusa | Ontem às 18:56

"Neste momento, a Fundação Rotária Portuguesa está a terminar a distribuição dos equipamentos pelos clubes 
[associados], estando já a ocorrer (...) a sua entrega às instituições escolhidas", de acordo com uma nota da FRP 
enviada à Lusa.

Para Fernando Regateiro, ex-presidente do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), citado no texto, 
esta "será, seguramente, uma excelente prenda de Natal", com apoio da Imprensa Nacional - Casa da Moeda (IN-
CM), Banco de Portugal e empresa Aliança Vinhos.

A Fundação Rotária Portuguesa (FRP) ofereceu 150 'tablets' a diversas entidades com o objetivo de melhorar a 
comunicação entre idosos institucionalizados e os seus familiares, foi anunciado este domingo.

"Neste projeto, os clubes rotários tiveram um papel primordial, nomeadamente na identificação e escolha das 
instituições a contemplar com a oferta dos equipamentos, mas também na comparticipação parcial do custo final", 
disse à agência Lusa Fernando Regateiro, que integra a administração da FRP em representação do Distrito 1970 -
RC Coimbra.

Tendo em conta "os ganhos que, reconhecidamente, as tecnologias de informação e comunicação podem dar para 
um envelhecimento ativo e saudável", a FRP decidiu desenvolver um projeto "destinado a colmatar esta 
necessidade da população sénior residente em instituições", permitindo também tirar partido das "componentes 
lúdica e educativa", sublinhou.

A funcionalidade dos 'tablets', na ótica dos futuros utilizadores, "foi previamente testada por residentes" das 
instituições contempladas.

"Trinta e quatro clubes rotários, de norte a sul do país, manifestaram interesse em participar neste projeto de ação, 
através da aquisição de um número variável de unidades", adiantou Fernando Regateiro, ao informar que o
"Projeto dos Tablets" começou no ano rotário 2020/2021, culminando agora, no ano rotário 2022/2023.

A iniciativa, segundo o catedrático de Medicina da Universidade de Coimbra, "contemplou a aquisição de 150
'tablets' especificamente preparados" pela empresa J. P. Sá Couto, que "dotou os equipamentos com 'software' 
adequado à faixa etária a que se destina e design específico, nele incluindo a chancela" da FRP e das entidades 
parceiras.

* Notícia publicada no Jornal Correio da Manhã
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O concurso de canto lírico da Funda-
ção Rotária Portuguesa (FRP) está de 
regresso para a sua 12ª edição. Desde 
2007, várias dezenas de jovens canto-
res líricos portugueses e estrangeiros 
residentes em Portugal têm sido con-
templados com o apoio ofe-
recido pela Fundação Rotária 
Portuguesa e demais entidades 
associadas a este Concurso.

Podem candidatar-se estudan-
tes de canto e jovens profissio-
nais em início de carreira, de 
nacionalidade portuguesa ou 
estrangeira – desde que porta-
dores de uma autorização de 
residência em Portugal –, cujas 
idades, em 1 de abril de 2023, se 
situem entre os 18 e os 33 anos 
(inclusive).

Aos três primeiros classificados 
serão atribuídos os seguintes 
prémios: 

1º –  Classificado Bolsa de Estu-
do Cidade de Lisboa, no va-
lor de 5 000€ 

2º –   Classificado Bolsa de Estu-
do (a designar), no valor de 
3 500€ 

3º  –  Classificado Bolsa de Estu-
do (a designar), no valor 2 000€

“Ao longo deste percurso de compro-
misso, colaboração e perseverança, 
acreditamos que este concurso se tor-
nou no que é hoje um evento incontor-
nável no circuito de canto lírico, tanto a 

12º Concurso de Canto Lírico | 
Fundação Rotária Portuguesa
A realizar de 15 de abril a 14 de maio de 2023, em diversas cidades 
dos Açores e do Continente

nível nacional como internacional”, refe-

re a FRP.

“É com particular apreço que podemos 

agora partilhar o facto de este Concur-

so ter sido objeto de Reconhecimento 

de Interesse Cultural, por parte do Mi-

nistério da Cultura. Não somos, pois, 

alheios à importância de que se reveste 

este incentivo para o aperfeiçoamento 

artístico dos cantores que, em início de 

carreira, trilham um percurso profissio-

nal exigente e extremamente competi-
tivo, a um nível internacional”, salienta 
ainda a FRP, considerando que “o inter-
câmbio de experiências artísticas é fun-
damental no percurso pré-profissional 
destes cantores, tornando praticamen-

te inevitável a procura fora do país 
de programas de aperfeiçoamento 
artístico e de pós-graduação, a fre-
quência de estúdios de ópera, ou 
de outros estágios de formação, 
de maior ou menor duração”.

Para prossecução destes objetivos 
e das suas carreiras, os laureados 
nesta prova são contemplados 
com bolsas de estudo, generosa-
mente patrocinadas por entidades 
convidadas pela Fundação Rotária 
Portuguesa. À semelhança das 9ª 
e 10 edições, realizadas em 2016 
e em 2018, o círculo Richard Wag-
ner e o Goethe-Institut Portugal 
associam-se de novo a este even-
to, proporcionando a atribuição de 
duas bolsas de estudo aos concor-
rentes que entenderem constituir 
os seus programas privilegiando a 
obra de Richard Wagner.

Em 2018, o Ministério da Cultu-
ra distinguiu este Concurso com 
o Reconhecimento de Interesse 

Cultural, assim como a Secretaria Re-
gional da Educação e Cultura do Gover-
no Regional dos Açores o declarou de 
Interesse Público.

Para mais informações: www.concurso-
cantofrp.com

http://www.concursocantofrp.com/
http://www.concursocantofrp.com/
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N O T Í C I A S

Projeto VTT - Eucalyptus Forest Fire 
Management Vocational Training Team

Portugal acolheu especialistas 
australianos no combate e 
prevenção de incêndios
Ilda Braz | RC Ponta Delgada

Enquadrado pelo programa de intercâmbio internacional da 
Agência de Gestão Integrada para Fogos Florestais–AGIF, en-
tre os dias 5 e 26 de novembro, estiveram em Portugal quatro 
especialistas australianos em fogos florestais, no que diz res-
peito ao planeamento, gestão integrada do risco, transferên-
cia de conhecimento, fogo controlado e fogo de supressão, 
previsão de comportamento de incêndio e apoio a decisão, 
utilização de máquinas de rasto e gestão de sistema de co-
mando e controlo. 

Esta ação integrou-se no projeto ‘Eucalyptus Forest Fire Ma-
nagement Vocational Training Team’, uma parceria entre o Ro-
tary em Portugal e o Rotary Austrália. Trata-se de um projeto 
financiado pela Rotary International Foundation, tendo como 
objetivo a troca de experiências entre os dois países de forma 
a contribuir para a capacitação das entidades públicas e pri-
vadas, incluindo a melhoria de processos na gestão do risco 
de incêndio. 

Durante quase três semanas, estes especialistas contactaram 
com diversas entidades públicas e privadas, em particular na 
região centro, observando a realidade portuguesa. Tendo por 
base a experiência e os problemas que lhes foram colocados, 
refletiram sobre as oportunidades para aumentar a quanti-
dade/qualidade de hectares tratados por fogo controlado, 
melhorar a gestão florestal, bem como as melhorias na pre-
venção e supressão de incêndios, nomeadamente de eucalip-
tais e pinhais e áreas de conservação da natureza. O projeto 
integra a AGIF, além dos clubes, RC de Ponta Delgada (clube 
anfitrião) do Distrito 1960 e o RC de Ballarat South, D 9780, 
Austrália, representado pelo companheiro Gary Morgan. 

Iniciado em maio de 2019 (antes da pandemia de Covid-19), 

o projeto viu algum dos seus passos condicionados pela pan-

demia, tendo apenas agora sido possível dar-lhe seguimento. 

Apesar de prevista, esta visita só em novembro último se con-

seguiu realizar, garantindo a segurança de todos os partici-

pantes. 

Uma das ações de formação decorreu na serra da Lousã. Nes-

sa altura, os visitantes australianos foram recebidos e reuni-

ram com os Rotary clubes de Coimbra e Castelo Branco. 

No dia 24 de novembro, este grupo deslocou-se a Lisboa, 

onde manteve contactos com responsáveis governamentais, 

a Embaixada da Austrália e a Comunicação Social. 

Dos Rotários, estiveram presentes o club anfitrião (Ponta 

Delgada), o Past-Governador Paulo Martins, bem como o res-

ponsável pelos projetos de Subsídios Globais, na comissão da 

TRF, Companheiro Esteves Guerra.
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Esta foi a primeira fase do projeto, centrando-se na zona 

centro do país, onde vários profissionais tiveram oportunida-

de de aprender com os especialistas australianos. Após esta 

deslocação, ficou agendado o próximo passo do projeto: em 

março de 2023, irá uma equipa de quatro portugueses (que 

estiveram em formação no decorrer desta visita) à Austrá-

lia, para completar o seu processo de formação e conhecer a 

realidade e o trabalho feito nesse país, no âmbito do combate 

aos incêndios florestais. Em 2024, termina o plano de ações, 

com a visita de novo a Portugal desta equipa. No decorrer 

dessa deslocação, o objetivo é ver, já no terreno, os resulta-

dos depois de toda esta transferência de conhecimentos.   

Palestras e encontros

Em Coimbra, no âmbito deste projeto, a ESAC - Escola Supe-

rior Agrária de Coimbra -, acolheu, no dia 17 de novembro, 

o seminário subordinado ao tema ‘A experiência australiana 

para a prevenção e supressão de incêndios em Portugal’. A 

ação foi promovida pela AGIF, em parceria com o Rotary Club 

de Ponta Delgada.

O seminário contou com a participação dos especialistas aus-

tralianos de visita a Portugal, e que partilharam com os pre-

sentes a sua experiência nas áreas de fogo controlado e fogo 

de supressão, apoio à decisão, utilização de máquinas de rasto 

e gestão de sistema de comando e controlo.

Antes disso, no dia 11 de novembro, realizou-se um encontro 

entre companheiros do Rotary Club de Coimbra e o compa-

nheiro Gary Morgan, do Rotary Club of Ballarat South-Vic-

toria-Austrália. O rotário e chefe da equipa de quatro espe-

cialistas, com experiência em áreas como fogo controlado, 

utilização de máquinas de rasto, gestão de sistema de coman-

do e controlo, partilhou a sua experiência com os companhei-

ros portugueses.

Para além disso, houve oportunidade também para partilhar 

experiências no que diz respeito às atividades rotárias nos 

dois países. 

Já em Castelo Branco, o Rotary Club local promoveu um en-

contro com os quatro elementos australianos. No encontro, 

que debateu “A experiência australiana para a prevenção e su-

pressão de incêndios em Portugal”, participou o Comandante 

Operacional Distrital de Castelo Branco, Francisco Peraboa 

e de dois elementos da empresa ALTRI, ligada à produção de 

pasta de celulose e gestão florestal. Foi assim possível troca-

rem-se experiências na área dos fogos florestais o que muito 

motivou a participação de todos neste encontro.

Em Portugal, esta equipa australiana teve oportunidade de 

participar em seminários com especialistas portugueses e 

realizar visitas às principais zonas de incêndios na Região 

Centro, nomeadamente Leiria, Serra da Estrela, Castelo 

Branco e Lousã.

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.
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nante para assegurar a continuidade deste projeto no futuro. 

Assim, são já parceiros do Insaniam, a Associação Alzheimer 

Portugal, a Universidade Sénior da Marinha Grande, as San-

tas Casas da Misericórdia da Marinha Grande e de Leiria, a 

Unidade de Cuidados na Comunidade da Marinha Grande, o 

Instituto Politécnico de Leiria (através da sua Escola Superior 

 Resposta Integrada para a 
Prevenção e Tratamento 

não Farmacológico das Demências, Apoio aos 
Cuidadores e familiares dos Doentes

Rotary da Marinha Grande 
desenvolve projeto para apoiar 
nas demências 
Helena Silva/Luís Pinto | RC Marinha Grande 

Capacitar cuidadores e técnicos que lidam com pessoas com 
demência, contribuindo para prevenir ou travar a evolução da 
doença é um dos principais objetivos do projeto ‘INSANIAM’, 
criado pelo Rotary Club da Marinha Grande e que recebeu o 
apoio, este ano rotário, de um subsídio global da Rotary Fou-
ndation. “Trata-se de um passo ambicioso, mas fundamental 
que o nosso clube pretende dar, propondo-se melhorar a res-
posta na área da demência, seja a quem dela sofre, seja aos 
seus cuidadores e familiares”, explica a presidente do clube, 
Maria Arminda Pereira. 

Seria impossível colocar esta ação em prática sem parcerias 
e, por isso, o projeto conta já, a nível rotário, e para além do 
clube marinhense, com o apoio do Rotary de Leiria, dos Dis-
tritos 1970, 4540 (Minas Gerais, Brasil) e 3070 (Índia). O 
envolvimento da comunidade, através de instituições e enti-
dades, está também a ser trabalhado e é um passo determi-
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de Saúde, que manifestou já esse interesse), a Associação Ca-
sal Galego e o imprescindível papel da Adeser II. 

O projeto foi apresentado publicamente no dia 14 de outu-
bro, numa sessão que decorreu no edifício da Resinagem, na 
Marinha Grande. Coube ao tesoureiro do clube, companhei-
ro Luís Pinto, fazer a apresentação deste novo desafio, expli-
cando que este surgiu da constatação que, por um lado, os 
“cuidados que são dados às pessoas com demência são insufi-
cientes” e, por outro, “é dramática a forma como cuidadores e 
familiares lidam, por exemplo, com os doentes de Alzheimer”.  
Por isso, adiantou, “pretende-se que a intervenção contribua 
para retardar e até prevenir a demência”. 

O projeto tem como principais metas, esclareceu ainda, “me-
lhorar a qualidade dos serviços e tratamento dos doentes com 
demência”, “desenvolver atividades de prevenção da demên-
cia junto de pessoas idosas”, “apoiar os familiares e cuidadores 
de doentes nas fases mais agudas de demência” e “promover a 
aceitação social das pessoas com demência”. 

Bolsa de voluntários

O projeto caminhará por fases. Numa primeira, as institui-
ções-parceiras disponibilizam técnicos que receberão forma-
ção, darão horas ao projeto e irão desenvolver atividades que 
possam contribuir para a melhoria da vida dos utentes dos la-
res e instituições.  Pretende-se ainda constituir uma bolsa de 
voluntários, que receberão também formação, e contribuirão 
para criar uma resposta integrada para a prevenção e atraso 
na evolução da demência. 

Isabel Sousa, da Alzheimer Portugal, integrou online a sessão 
de apresentação e falou da importância das atividades como o 
‘Café Memória’, enquanto estímulo cognitivo para os doentes 
e apoio para os cuidadores. Está já em preparação a realização 

do primeiro ‘Café Memória’, no âmbito do projeto, cuja data 
será divulgada futuramente.  

O projeto está já a dar passos concretos. 

No dia 26 de outubro, realizou-se a primeira reunião da equi-
pa técnica, que tem como tarefa a preparação do plano de 
formação, que irá acontecer nesta fase inicial do projeto.  A 
Equipa Técnica é constituída, atualmente, por colaboradoras 
das seguintes entidades:

- ADESER II, IPSS;

- Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande;

- Santa Casa da Misericórdia de Leiria;

-  Unidade de Cuidados à Comunidade - Centro de Saúde 
da Marinha Grande;

- Projetos de Vida Sénior;

- Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego;

- Junta de Freguesia da Marinha Grande.

Para além disso, começou em outubro a distribuição de um 
inquérito/diagnóstico junto de todas as ERPI’s (Estruturas 
Residenciais para Pessoas Idosas) da área de influência do 
projeto, no sentido da sinalização dos doentes com demência 
e identificar entidades que desejem integrar o projeto.

De uma forma sintética, a intervenção centrar-se-á na criação 
e formação de uma equipa técnica com competências na pre-
venção e tratamento das demências, que promoverá de se-
guida, formação prática de segundo nível e desenvolvimento 
de atividades em colaboração com os técnicos das Entidades 
Alvo, doentes e cuidadores.

Para a resposta ser abrangente, é fundamental ter associada 
ao projeto uma bolsa de voluntários, estando, por isso, aber-
tas inscrições a todos que desejem associar-se e fazer parte 
das ações deste projeto. Serão enquadrados e formados pela 
Equipa Técnica do projeto. 

Para além disso, o projeto está também disponível para apoiar 
e esclarecer cuidadores e familiares dos doentes com demên-
cia que sintam necessidade de apoio e que pretendam inte-
grar as atividades que irão ser levadas a cabo.

Os interessados em fazer parte deste projeto e/ou que 
desejem receber, periodicamente, informação sobre a sua 
evolução, poderão contactar a equipa através do email:  in-
saniam.mg@gmail.com.

Demência no mundo

De acordo com estudo publicado pela conceituada revista 
científica Lancet “Estimation of the global prevalence of de-
mentia in 2019 and forecasted prevalence in 2050: an analy-

mailto:insaniam.mg@gmail.com
mailto:insaniam.mg@gmail.com
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A 
Prova Quádrupla

A Prova Quádrupla, traduzida em mais de 100 

idiomas, é um guia para os rotários usarem em seus 

relacionamentos pessoais e profissionais: 

Do que pensamos, dizemos ou fazemos

sis for the Global Burden of Disease Study 2019 (Publicado 

on-line em 6 de janeiro de 2022 https://doi.org/10.1016/

S2468-2667(21)00249-8)), que mereceu aliás ampla divul-

gação pelos média nacionais.

Zona 2019 2050 Var%

Mundo 57.394.906 152.811.943 166

Europa Ocidental 7.860.682 13.642.589 74

Portugal 200.994 351.504 75

A estimativa das pessoas com demência na região da Marinha 

Grande em 2020.

Situação em 
2020

Concelhos

Mª 
Grande

Leiria Alcobaça total

População a) 38.868 126.481 53.742 219.091

população 

com mais de 

65 anos a)

8.892 26.537 12.749 48.178

população 

com demência 

b)

760 2.470 1.050 4.280

a) fonte: Censos 2020 Pordata
b) fonte: extrapolação a partir dos dados do estudo da "Lancet"

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece a demên-

cia como uma prioridade de saúde pública.

Em maio de 2017, a Assembleia da OMS aprovou o plano de 
ação global sobre a resposta de saúde pública à demência 
2017-2025, referindo os seguintes dados:

•  A demência é uma síndrome em que há deterioração da 
função cognitiva além do que se poderia esperar das conse-
quências usuais do envelhecimento biológico.

•  Embora a demência afete principalmente pessoas idosas, 
não é uma consequência inevitável do envelhecimento.

•  Atualmente, mais de 57 milhões de pessoas vivem com de-
mência em todo o mundo, esperando-se que esse número 
suba para 83,2 milhões em 2030 e 152,8 milhões em 2050.

•  A demência resulta de uma variedade de doenças e lesões 
que afetam primária ou secundariamente o cérebro. A 
doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência e 
pode contribuir para 60-70% dos casos.

•  A demência é atualmente a sétima principal causa de morte 
entre todas as doenças e uma das principais causas de inca-
pacidade e dependência entre os idosos em todo o mundo.

•  A demência tem impactos físicos, psicológicos, sociais e eco-
nómicos, não só para as pessoas que vivem com demência, 
mas também para os seus cuidadores, famílias e sociedade 
em geral.

Em 2019, o custo total estimado em resultado da demência 
foi de US$ 1,3 trilhões, e esses custos devem ultrapassar US$ 
2,8 trilhões até 2030, à medida que o número de pessoas com 
demência e os custos com os seus cuidadores aumentam.

Os cuidadores informais (ou seja, mais comumente familiares 
e amigos) passaram em média 5 horas por dia cuidando de 
pessoas que vivem com demência.

https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00249-8)
https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00249-8)


 P O R T U G A L  R O T Á R I O   J A N E I R O  2 0 2 3 23

Mensagem de Sua Excelência o 
Presidente da República
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por Brad Webber

Pessoas de ação à volta do mundo

Mais de 100 milhões
Telemóveis descartados anualmente nos 
EUA

O  N O S S O  M U N D O

2,3 milhões
Número de pessoas com insegurança 
alimentar à escala mundial em 2021 

Estados Unidos da América

A nível mundial, apenas 17% 
dos resíduos eletrónicos e 
menos de 5% dos dispositivos 
que contêm baterias de 
iões de lítio são reciclados, 
embora, de acordo à Redwood 
Materials, os seus elementos 
químicos ofereçam um 
“ciclo de reciclagem quase 
infinito”. Desde o início de 
2022, mais de uma dezena de 
Rotary Clubes nos Estados 
Unidos têm colaborado com 
o reciclador de baterias baseado no Nevada para efetuar 
recolhas, resultando em dezenas de toneladas coletadas de 
telemóveis, computadores portáteis, berbequins, escovas de 
dentes elétricas, e muito mais. “Este é um projeto chave na 
mão”, diz Clari Nolet, do Rotary Club de Los Altos, Califórnia, 
membro da direção do Grupo de Ação Rotária para a 
Sustentabilidade Ambiental. “Você limpa a sua gaveta de lixo, 
aborda as questões de segurança e ambientais da cadeia 
de fornecimento dos EUA, e ajuda na adoção de carros 
elétricos”.  

Rotary Club de Los Altos

Canadá

A 17 de Setembro, voluntários dos Rotary Clubs de Oakville, 
Oakville-West, e Oakville Trafalgar, Ontário, empacotaram 
mais de 1.000 sacos de cevada com destino a São Vicente 
e Granadinas, um país das Caraíbas em recuperação de 
uma série de desastres naturais. Os membros do Rotary 
esvaziaram sacos de 
cevada em caixotes, 
pesaram manualmente 
os cereais em sacos 
de 1 libra (cerca de 
450g), e embalaram-
nos. Normalmente 
“são necessários dois 
turnos de cinco pessoas 
a tempo inteiro para 
realizar aquilo que 
fizemos em três horas”, 
diz Sundeep Khosla, um 
membro do clube de 
Oakville. O seu clube 
comprometeu-se a 
fazer turnos mensais 
no armazém, gerido pela GlobalMedic, uma instituição de 
caridade vocacionada para a resposta rápida a catástrofes 
em todo o mundo. 

Rotary Club de Oakville
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1075 
Ano em que se iniciou a 
construção da Catedral de 
Santiago de Compostela

77
Número (mínimo) de nações 
que perderam cidadãos 
nos ataques do 11 de 
Setembro, de acordo com 
o Departamento de Estado 
dos EUA

8
número de espécies de 
mangais nas ilhas Fiji

Fiji

Juntamente com voluntários da 
comunidade, membros do Rotary Club 
de Lautoka plantaram mais de 4.000 
mangais em setembro ao longo de um 
trecho com quase 2.000 pés quadrados 
(cerca de 185 m2) de praia na Taiperia. 
A área, lar de Fijianos de baixo 
rendimento, fica a cerca de 2,5 milhas 
(4 km) do centro de Lautoka, na ilha de 
Viti Levu. “Para uma pequena nação 
insular como as Fiji, é particularmente 
importante proteger as nossas casas 
e meios de subsistência, uma vez que 
uma grande parte da população do país 
vive perto das zonas costeiras”, diz o 
Presidente do Clube Chirag Parmar. 

“A plantação de mangais ajuda a 
proteger estas áreas da erosão costeira 
e também reabilita o ecossistema da 
nossa linha costeira”. O clube juntou-
se ao Ministério das Florestas no 
projeto. O clube utilizou 130 dólares 
em fundos doados para comprar as 
plantas. “Utilizámos um pequeno lote 
de fundos de uma doação muito maior 
recebida do Grupo Internacional de 
Companheirismo dos Mergulhadores 
Rotários”, acrescenta Parmar, provando 
a importância das parcerias Rotary.

Rotary Club de Lautoka

Portugal

As caminhadas de beneficência são um 
elemento fundamental da angariação 
de fundos do Rotary, mas o Rotary Club 
de Silves redobrou-se nos esforços. 
Os seus membros percorreram uma 
secção de 75 milhas (cerca de 120 
km) do Caminho de Santiago durante 
uma viagem de seis dias ao longo do 
percurso desde Valença, Portugal, 
até à grande Catedral de Santiago de 
Compostela, em Espanha. O clube 
utilizou as redes sociais para angariar 
fundos e partilhar percursos da rota, 
tendo sete rotários e três dos seus 
amigos partido no dia 23 de setembro. 
No final do percurso, o grupo tinha 
angariado cerca de 14 mil dólares para 
ajudar a financiar uma sala sensorial e 
um jardim para crianças com autismo 
ou síndrome de Down na escola de 
Silves Sul, em Armação de Pêra. As 
crianças da escola acompanharam 
online o progresso dos peregrinos. 
Também deram aos caminhantes 
brinquedos para “encorajamento 
constante” e para servir de mascotes 
escolares que poderiam suportar, diz 
Pam Winn, uma das caminhantes.

Rotary Club de Silves

Kosovo

O Rotary Club de Peja dedicou 
um memorial ao 11 de Setembro, 
denominado na cidade como “Memória 
e Amizade”, durante o 21º aniversário 
dos ataques. O clube, os seus 
membros, empresas locais e indivíduos 
ofereceram contribuições financeiras 
e em espécie avaliadas em mais de 30 
mil dólares para o projeto. “Mas o valor 
real do memorial é imensurável”, diz 
o Presidente do Clube Arbër Asllani. 
“Ao procurarmos por tais memoriais 
a nível mundial, descobrimos que 
nenhum deles se encontra no sudeste 
da Europa”. A ideia foi inicialmente 
sugerida por Nehat Devolli, um 
membro do clube e homem de 
negócios. A peça central - uma viga de 
aço das ruínas das torres gémeas doada 
pelos Bombeiros da cidade de Nova 
Iorque - era obrigatória, de acordo com 
Asllani. “A cidade de Nova Iorque fica a 
quase 7.400 quilómetros de Peja”, disse 
Asllani no seu discurso na cerimónia de 
dedicação, “mas nesse dia em particular, 
11 de setembro, sentiu-se mais perto 
porque a tragédia une as pessoas”.

Rotary Club de Peja
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Jorge Lucas Coelho 
D1960
Governador Designado 2025-2026

Jorge Lucas Coelho, do Rotary Clube de Lis-
boa, foi designado Governador do Distrito 
1960 para o ano rotário de 2025-2026, 
ano em que se celebra o Centenário de 
Rotary International em Portugal, preci-

samente com a entrega da Carta Constitu-
cional ao Rotary Clube de Lisboa, em 26 de 

janeiro de 1926.
O Companheiro Jorge Lucas Coelho é natural de Almada, onde 
integrou o Rotaract Clube de Amada, em 1979-1980 e posterior-
mente o Rotary Club de Almada, em 1986-1987 onde permane-
ceu até 2020, ano em que transitou para o Rotary clube de Lisboa.
Reside em Lisboa há mais de 25 anos.
Com a classificação rotária atual de Gestão-Marketing, tem um 
vasto percurso profissional nas áreas da Gestão Urbanística, Pro-
moção Imobiliária, Marketing, Retail Strategy, Asset & Retail De-
velopment, Costumer Relationship Managment e Social Media.
Iniciou os seus estudos em Almada e Lisboa com formação pelo 
IPAM, e no exterior pelo IESE-Madrid, UPSalamanca, Kellog Col-
lege e London Business School.
Com experiência profissional em Portugal, Espanha, Itália e Brasil, 
desempenhou funções de Direção e Gestão em diversas empre-
sas participadas pelos Grupo Fipar, Grupo Amorim e BP Portugal. 
Tendo servido Rotary desde jovem como Representante Distrital 
de Rotaract, e mais do que uma vez como Presidente de Clube e 
outras funções, por diversas vezes desempenhou as funções de 
Protocolo Distrital, Governador Assistente, Secretário Execu-
tivo Distrital, Presidente de Comissões Distritais. É atualmente 
Presidente das Comissões Distritais de Comunicação e Imagem 
Pública de Rotary, Proteção de Jovens, Novas Gerações, Rotaract 
e Interact. 
É administrador da Fundação Rotária Portuguesa onde exerce 
funções como membro da Comissão Executiva e é diretor da As-
sociação Portugal Rotário.
Em 2020-2021 foi reconhecido por Rotary International com o 
prémio Avenues of Service que lhe foi atribuído por serviços exce-
cionais, empenho e dedicação prestados a Rotary, nas diferentes 
avenidas de Serviço, ao longo dos anos de associação. É atual-
mente detentor do reconhecimento Paul Harris Fellow PHF+7.

Governadores Designados 
2025 | 2026

Deolinda Nunes
D1970
Governadora Designada 2025 -2026

Deolinda Nunes, do Rotary Club de São João 

da Madeira, foi designada Governadora do 

Distrito 1970 para o ano rotário de 2025-

2026, representando esta a terceira vez 

que a função será desempenhada por uma 

mulher.

A companheira Deolinda Nunes é natural de Moçambique, onde 

nasceu em 1955, e é casada com Raúl de Castro, igualmente rotário 

do mesmo clube.

Licenciada em Engenharia Química pela Faculdade de Engenharia 

da Universidade do Porto e Pós-Graduada em Gestão pelo IMD de 

Lausanne, Deolinda Nunes concluiu uma Formação Avançada em 

Comunicação e Social Media, na Faculdade de Ciências Humanas 

em Lisboa.

Ao longo do seu percurso profissional, além de outras funções, foi 

Diretora de duas das fábricas da Nestlé em Portugal e, nos últimos 

anos, Diretora de Comunicação e Relações Institucionais, também 

na Nestlé Portugal, tendo igualmente assumido diversas responsa-

bilidades no mundo associativo.

Ingressou no Rotary Club de São João da Madeira em outubro de 

2010 e, desde então, tem servido o Movimento Rotário em diversos 

cargos, nomeadamente como Presidente do clube em 2012-2013, e 

integrado diversas Comissões Distritais: Imagem Pública, Serviços 

Profissionais, Expansão, Fortalecimento de Clubes. Foi igualmente 

assistente do Governador.
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Convenção 2023

P
U

B

As deslumbrantes paisagens urbanas 
de Melbourne proporcionam o pano de 
fundo perfeito para tirar fotografias ao 
lado dos novos amigos que certamente 
fará na Convenção Internacional do Ro-
tary de 2023, de 27 a 31 de Maio. Pode 
ver as paisagens ao nível das nuvens, 
olhar para a linha do horizonte rodeada 
de beleza natural, ou mergulhar nas pai-
sagens em redor dos locais da conven-
ção. Só não se esqueça da sua máquina 
fotográfica.
O Melbourne Skydeck é o ponto de ob-
servação mais alto do Hemisfério Sul. 
Apanhar o elevador da Torre Eureka até 
ao 88º andar para uma perspectiva de 
360 graus dos pontos de referência da 
cidade - desde a espiral do Centro de 
Artes até ao Campo de Críquete de Mel-

bourne. Olhe sobre a baía de Port Phillip 
Bay e observe as distantes montanhas 
baixas, os Dandenongs, com o céu limpo.
No Shrine of Remembrance, memorial 
da Grande Guerra, obtém-se uma vista 
do horizonte a partir da varanda do edi-
fício. No Albert Park, faça os caminhos 
sinuosos alinhados por árvores exóticas 
e nativas para o lado sul do lago para as 
mais pitorescas linhas de horizonte no 
centro da cidade.
Paragem nas imediações do Centro de 
Convenções e Exposições de Melbour-
ne, o local para as sessões de breakout e 
a Casa da Amizade, para assistir à azáfa-
ma da South Wharf Promenade à beira do 
rio, com o navio ancorado Polly Woodsi-
de, preparado para fotografias. Dentro do 
edifício, sentir-se-á imerso em Melbour-

A vista que se tem do interior do Melbourne Skydeck

ne quando vir a linha do horizonte e o rio 

no centro da cidade através de enormes 

janelas.

Visitará o recinto desportivo de Mel-

bourne para as sessões plenárias na Rod 

Laver Arena, sede do Open da Austrália. 

Tire uma foto instantanea para os meios 

de comunicação social no exterior dos 

arranha-céus que se aproximam, ou faça 

a sua melhor pose dentro de um local de 

reunião em frente ao local favorito da 

convenção: Os cenários de Rotary cria-

dos para as melhores selfies do Instagram 

para tirar com as suas novas amizades. — 

Eva Remijan-Toba

Hed: Memórias em Melbourne
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Novos começos, novas oprtunidades para servir

The Rotary Foundation
Mensagem do chair 

      Ian H. S. Riseley  

Ilustração de Viktor Miller Gausa

Um novo ano está prestes a chegar. Enquanto esperamos 
por novos começos e experiências, vamos pensar fora da cai-
xa e encontrar novas oportunidades para servir através do 
Rotary. 

Considere a possibilidade de iniciar um projeto de desenvol-
vimento económico na sua comunidade, este ano. Nesta área 
de enfoque do Rotary, aplicamos a nossa experiência profis-
sional promovendo o espírito empreendedor, uma vez que 
ajudamos as comunidades a ajudarem-se a si próprias de uma 
forma sustentável. Os projetos de desenvolvimento económi-
co comunitário, parafraseando o adágio universal, não se limi-
tam a dar um peixe a alguém, mas ensinam-no a pescar para 
que possa comer durante toda a vida. 

Estes projetos podem ser microempréstimos para iniciar um 
negócio de criação de gado, ou podem abordar a tática de 
adoção de uma aldeia em que o Rotary trabalhe com as co-
munidades em esforços multifacetados para impulsionar as 
economias locais de forma sustentável.  Em 2000, durante a 
sua transição para a independência, Timor-Leste estava a re-
cuperar da violência política e da destruição. As comunidades 
não só precisavam de abrigo e melhores condições de vida, 
mas também de uma nova economia.  

Foi aqui que os Rotary Clubs australianos intensificaram o 
projeto East Timor Roofing para produzir e instalar telhados 
ondulados, e, mais tarde, tanques de água e silos de cereais. À 

medida que o projeto crescia, outras organizações aderiram, 
incluindo a Fundação Rotária, que entregou uma subvenção 
que alavancou o projeto no seu caminho para o sucesso.  

Em pouco tempo, a East Timor Roofing tornou-se uma empre-
sa financeiramente viável, angariando dinheiro suficiente para 
construir telhados para casas, escolas, orfanatos, e edifícios 
comerciais. Os agricultores têm silos para as suas culturas. 
Centenas de timorenses receberam formação profissional em 
construção básica e competências administrativas. Milhares 
de novos tanques de água asseguraram que as jovens pudes-
sem frequentar a escola em vez de irem buscar água. 

O que começou como um projeto para fornecer telhados é hoje 
uma empresa comercial que emprega pessoas locais e causa 
um enorme impacto. E a vossa Fundação preparou o caminho.  

Que experiências esperam para 2023? Um subsídio distrital 
ou global? Ou possivelmente uma visita a Melbourne, Aus-
trália, mesmo à saída da minha casa, para fazer novos amigos, 
reunir-se com os antigos, e encontrar parceiros para projetos 
durante a Convenção Internacional do Rotary 2023? 

Façamos uma resolução de Ano Novo para tirar partido das 
oportunidades de aprender, crescer e servir. E vamos diver-
tir-nos um pouco no processo. Isto é Rotary, afinal de contas. 

Por isso, meus amigos, vamos lá e carpe annum - aproveite-
mos o ano.  
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Novas
Gerações

Rotaract D.1970 leva “Sê um Pai Natal” à ART
Por Ruben Bento e Sara Andrade

O “Sê um Pai Natal”, uma das atividades mais acarinhadas pe-
los rotaractistas, e que já vai na sua 8ª edição, voltou a ilumi-
nar o Natal de cerca de 30 jovens, entre os 14 e os 17 anos, 
em situações de risco, inseridos na Associação de Respostas 
Terapêuticas (ART), situada em Marco de Canaveses.

Através do apadrinhamento de uma criança/jovem, e depois 
de recebida a carta, foi entregue, durante uma visita à ART, 
que decorreu no passado dia 17 de dezembro, uma doação 
de conjuntos de roupa novos e outros bens sinalizados decor-
rentes das necessidades da associação. Os clubes de Rotaract 
do Distrito 1970 mobilizaram-se em força para levar a alegria 
e a magia do Natal a todos os que, por circunstâncias da vida, 
muitas vezes não a têm. 

A Associação de Respostas Terapêuticas (ART) tem como mis-
são a intervenção terapêutica multidisciplinar em jovens com 
múltiplos fatores de risco, dependências e comportamentos 
de inadaptação social, de forma a potenciar uma reinserção 
social na vida ativa, positiva e em acompanhamento com a fa-

mília e rede de suporte. 

Em Magrelos e em 
Paredes de Viadores, 
onde se situam ambas 
as comunidades te-
rapêuticas que a ART 
tem em território do 
Distrito 1970, o Rota-
ract, durante a visita, 
encontrou jovens an-
siosos por conhecerem 
os seus padrinhos, as 
pessoas que lhes pro-
varam que, ainda que 
possa parecer difícil 

de acreditar, o mundo 
não se esqueceu deles. 
Todos foram convidados 
a escreverem uma carta 
na qual teriam oportuni-
dade de falar um pouco 
de si aos seus padrinhos 
e ainda de contar aquilo 
que gostariam de rece-
ber como prenda de Na-
tal. Nós, Rotaract, ouvi-
mos e respondemos. 

O “Sê um Pai Natal" tem como principal objetivo transmitir 
aos beneficiários da associação uma sensação de valorização 
e de proximidade e, ainda, que o seu processo de reabilitação 
tenha a confiança do Rotaract Distrito 1970 e daqueles que, 
connosco, tornam o Natal destes jovens mais especial. 

Agradecemos à ART, aos jovens 
que lá acolhe e aos monitores 
que lá trabalham, pela receção 
calorosa e pelo cuidado que têm 
tido connosco aquando das nos-
sas visitas. Não só nos deixam 
uma sensação de dever cumpri-
do, como também um desejo de 
regressar. A muitos daqueles jo-
vens que, por virtude da duração 
do seu processo terapêutico, 
não vemos mais do que uma vez, 
temos apenas a desejar felici-
dades para o seu futuro e que o 
mundo lhes sorria. 

De recordar que, ao longo do 
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ano, os clubes são ainda dotados de mais oportunidades para 
estar com estes jovens da associação, no sentido de desen-
volver workshops e momentos de diversão que permitam a 
promoção de capacidades essenciais para o seu futuro.

E, citando um dos afilhados do projeto, «Quem diz que o Pai 
Natal não existe, não conhece o Rotary».

Jantar com Stand-Up Comedy em Almada ajuda Associação 
Padre Amadeu Pinto

O Rotaract Club de Almada e o Interact Club de Almada or-
ganizaram, no passado dia 26 de novembro, um jantar com 
Stand-Up Comedy, no Colégio Campo de Flores, em Almada. 
Com esta iniciativa, os clubes conseguiram angariar cerca de 
800 euros, através da venda de bilhetes, valor este doado à 
Associação Padre Amadeu Pinto (APAP).

A Associação Padre Amadeu Pinto tem como missão a pre-
venção, o acompanhamento e o serviço a crianças e jovens em 
situação de vulnerabilidade e perigo, inseridas num contexto 

socioeconómico desfavorecido, bem como das suas famílias 
e comunidades. A associação é um espaço de apoio escolar e 
formativo a crianças e jovens dos bairros sociais do Pragal e 
Monte da Caparica, com o objetivo de promover os direitos 
humanos e sociais, celebrando o seu desenvolvimento inte-
gral.

Além do valor angariado, os clubes conseguiram, ainda, arre-
cadar 325 euros, através da venda de calendários, distribuí-
dos no fim do jantar. Este montante servirá como contributo 
para um projeto em Moçambique, organizado pelo padre Pau-
lo Teia, com o objetivo de terminar a construção de duas casas 
e também para proporcionar a escolaridade a crianças mais 
desfavorecidas.

Esta foi uma noite agradável e cheia de diversão, onde não fal-
taram gargalhadas, marionetas, ventriloquismo, muito impro-
viso e companheirismo. 

Os clubes de Almada agradecem o contributo dos que estive-
ram presentes, nomeadamente à APAP e aos que representa-
ram a associação no jantar, bem como a cada um dos parceiros 
– Colégio Campo de Flores e Câmara Municipal de Almada. 
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R E P O R T A G E M

Há dias em que estar em Rotary tem um sabor especial. O dia 
10 de dezembro foi um desses dias porque juntou compa-
nheiros de todo o país, em Fátima, para um encontro de Natal 
no Áurea Fátima Hotel.

O evento, promovido por ambos os Governadores dos dois 
distritos – 1960 e 1970 – e organizado pelos Rotary Club de 

Rotários portugueses juntos na 
celebração do Natal
Pedro Custódio | Rotary Club de Fátima

Fotagrafias: Rui Lóio

Leiria e de Fátima, contou com a presença de companheiros 
de 21 clubes de todo o país.

O momento mereceu várias intervenções em sala, antes de os 
companheiros serem convidados para um almoço de compa-
nheirismo.
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Da parte dos companheiros Governadores foi salientada a 
unicidade do movimento Rotário, uma organização que em 
Portugal conta com os dois distritos, mas com uma única von-
tade de exercer os mesmos valores rotários que norteiam a 
ação de todos os clubes por todo o mundo. Daí a importância 
do exemplo de companheirismo que juntou em Fátima tantos 
rotários.

A Fundação Rotária Portuguesa apresentou, pelas palavras 
do companheiro Fernando Regateiro, presidente da Comis-
são Executiva, o historial e o tempo presente das atividades 
daquele fundamental braço do movimento rotário em Portu-
gal.

Por sua vez, o companheiro Roberto Carvalho, Presidente da 
Direção da Associação Portugal Rotário, apresentou a revista 
‘Portugal Rotário’, bem como os planos da Associação para o 
futuro.

Durante o almoço, servido no mesmo hotel, além da deliciosa 
refeição, ainda tiveram os companheiros a oportunidade de 
‘alimentar’ a alma, com uma intervenção inspirada da compa-
nheira Paula Marques, presidente do Rotary Club de Leiria e 
também poetisa de grande valor. Teve a mesma a generosida-
de de partilhar alguns versos da sua obra.

As crianças foram depois brindadas pelo Presidente do clube 
de Fátima com presentes natalícios que os deixaram eufóri-
cos.

E nem a derrota de Portugal minutos depois, no Mundial de 
Futebol no Catar, fez esmorecer o coração cheio com que os 
companheiros ficaram ao sair da cidade que acolheu o encon-
tro. 
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Nesta quadra festiva, a esmagadora maioria dos clubes rotá-
rios participa ativamente em ações de solidariedade, com as 
quais complementam o seu papel interventivo junto das co-
munidades onde se inserem. 

Damos nota, em síntese, de algumas das ações desenvolvidas 
e que alguns dos clubes nos fizeram chegar.  

O Rotary Club Évora desenvolveu uma campanha solidária 
de Natal dirigida aos utentes do Lar do Centro Social Nossa 
Senhora Auxiliadora, em Évora, através da recolha de bens ali-
mentares, que fizeram a diferença nas refeições de Natal dos 
60 utentes do Lar e do Centro de Dia daquela Instituição. 

Para além dos apoios dos próprios Companheiros do Clube, 
esta campanha teve a colaboração de diversas empresas e en-
tidades.

Em Sines, o Rotary Club uniu esforços e, em parceria com a 
Santa Casa da Misericórdia, realizou mais uma edição dos 
‘Sacos que Sorriem’, no dia 13 de dezembro. Esta iniciativa 
consiste na entrega de 12 cabazes com produtos de higiene 
pessoal e para a casa, a famílias carenciadas e sinalizadas pe-
los serviços competentes do Concelho de Sines. 

O Rotary Club de Portalegre todos os anos celebra o Natal 
com um jantar, momento privilegiado de convívio entre a 
família  rotária, e cuja receita é aproveitada para apoiar uma 
instituição do concelho.  Os últimos dois anos não permiti-
ram  esta celebração devido às contingências  da pandemia, 
mas este ano e no passado dia 8 de dezembro, houve oportu-
nidade para retomar este evento, que contou com a presença 

Ação rotária partilhou 
solidariedade e conforto

do Bispo da Diocese de Portalegre e Castelo Branco, D. An-
tonino Dias. 

Já o Rotary Club de Oliveira de Azeméis distribuiu 150 ca-
bazes de Natal, para que 150 famílias necessitadas daquele 
concelho sentissem um maior conforto nesta quadra. Foram 
distribuídos cerca de 2.250 kg de alimentos de primeira ne-
cessidade. Tal só foi possível com a ajuda de mais de duas 
dezenas de voluntários e contributos de anónimos e de em-
presas, que, de forma abnegada, se juntam a Rotary há muitos 
anos. 

Na Marinha Grande, o Rotary Club distribuiu mais de meia 
centena de cabazes alimentares, entregues a famílias com 
grandes carências económicas. Tal só foi possível com o apoio 
de várias empresas do concelho, que generosamente, partici-
param nesta ação que o clube vem realizando todos os anos 
na época de Natal. 

Em Lisboa, o Rotary Club Lisboa International elaborou caixa 
de Natal para crianças de famílias desfavorecidas da Costa da 
Caparica e da Trafaria, para que também elas, tal como outras 
crianças, tivessem oportunidade de desfrutar da alegria do 
Natal. No total, as caixas confecionadas e embaladas abran-
geram um total de 168 crianças. 

O Rotary Club de Gondomar fez uma entrega de artigos à 
CPCJ de Gondomar e à União de Freguesias de São Cosme, 
Valbom e Jovim. Tratou-se de uma ação solidária, com a qual 
procurou minorar as dificuldades de famílias carenciadas. 

E mantendo a sua tradição natalícia, o Rotary Club de Cas-
cais- Estoril, procedeu 
à entrega, no espaço 
sénior do bairro do 
Rosário os já ‘famosos’ 
bolos-rei. 
A ação tem como ob-
jetivo isso mesmo: 
entregar dezenas de 
bolos-rei para a comu-
nidade  carenciada de 
Cascais, que, de outra 
forma, não teria possi-
bilidade de os obter. 
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O Rotary Club de Castelo Branco, juntamente com o Rotaract 

e Interact, e ainda a Casa da Amizade, realizou o seu típico 

jantar de Natal. Este ano o jantar foi ainda mais especial, uma 

vez que contou com convidados muito importantes, um grupo 

de utentes dos Lares Residenciais da APPACDM de Castelo 

Branco.

O Rotary Club de Águe-

da realizou no passado 

dia 17 de dezembro a sua 

atividade habitual desta 

quadra, que conta mais 

de 36 anos, e que leva em 

duas rodas motorizadas 

Pais Natal Serra Acima. 

Foram levados às popu-

lações mais interiores 

do Concelho de Águeda, 

chegando também às 

fronteiriças de Tondela, 

carinho, amizade, agasalhos, brinquedos e doces, numa forma 

de partilha para aquecer o Natal dos mais isolados. Este ano 

associaram-se a esta jornada elementos dos Rotary Clubs de 

Águeda, de São João da Madeira e Amigos já habituais.

Apoiar através da cultura

O Ateneu Comercial do Porto acolheu, no passado dia 6 de 

dezembro, o Concerto de Natal Solidário para o Projeto da 

Educação Especial, promovido pelo Rotary Club de Águas 

Santas-Pedrouços, pelo Rotary Club da Maia e pelo Núcleo 

Rotário de Desenvolvimento Comunitário - Maia, com apoio 

da Junta de Freguesia Cidade da Maia. Esta ação teve como 

missão apoiar os alunos do Agrupamento de Escolas Gonçalo 

Mendes da Maia. E no final, foram reunidos cerca de três mil 

‘sorrisos’ que serão aplicados no bem-estar e desenvolvimen-

to dos alunos de educação especial/inclusiva. No concerto, 

participaram os coros ‘Corpus Christi’ e ‘Ateneu Comercial do 

Porto’, dirigidos pela maestrina Lígia Castro. 

Já o Rotary Club de Oeiras, em colaboração com o Coro de 

Santo Amaro de Oeiras, organizou o seu habitual Concerto 

de Natal, com o objetivo de angariar fundos para Bolsas de 

Estudo. A ação teve ainda a colaboração da Igreja de Paço de 

Arcos e do seu Pároco P. José Luis.

Em Cascais, e cumprindo uma tradição de mais de uma déca-

da, na quadra natalícia, o Rotary Clube Cascais Estoril colo-

cou no centro da vila o seu Presépio de grandes dimensões e 

sempre muito apreciado, e fotografado, pela comunidade.

Reflexão de Natal 
Por António Mendes

Felicidade rima com Humanidade, também

com Verdade e com Solidariedade.

Na Humanidade só há Felicidade com

Verdade e com Solidariedade.

Há Felicidade na Humanidade quando

aceitamos ser Verdade que a Solidariedade

é sermos porque os outros são. Isto é Proximidade, 

Fraternidade.

O Natal é Proximidade de Deus com a Humanidade. Jesus é uma dádiva de 

Deus à Humanidade. Emanuel: Deus connosco. 

Rotary, para o Mundo, é um presente.

Gente que gosta de Gente. De toda a Gente.

Um Santo Natal

Um forte Abraço
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Geminações - Sua importância
Alberto Esteves Guerra | Presidente da CIP Portugal - Palop e Timor Leste

Relações
Interpaíses

O coração do Rotary são os Clubes e os Rotários, pessoas de-
dicadas que compartilham uma paixão pelo serviço comunitá-
rio e pela amizade.

Os Rotários compartilham ideias, fazem planos, ouvem a co-
munidade e conversam com amigos durante os programas do 
clube que alimentam o impacto que causamos.

Neste momento, com uma pandemia global, recessão eco-
nómica, inflação elevada, guerra às portas da Europa, uma 
ameaça à paz mundial e as ameaças ao ambiente e à sustenta-
bilidade do nosso planeta, a necessidade de cooperação inter-
nacional nunca foi tão importante.

Em todo o mundo, os Comitês Internacionais Inter Países, aju-
dam os clubes e distritos a manter ligações e amizades inter-
nacionais, a manter o diálogo e a facilitar a cooperação entre 
diferentes culturas e nações.

Clubes gémeos ou geminados
Incentivamos os Clubes a fazerem geminações. 

Clubes gémeos, geminados ou clubes irmãos, são dois clubes 
de países diferentes que formam um relacionamento de longo 
prazo para promover a compreensão e a boa vontade inter-
nacional e realizar projetos de serviço nas suas comunidades. 

Ao procurar um parceiro, considere clubes que:

•  Compartilhem interesses, desafios ou história semelhan-
tes

• Você já trabalhou com ele no passado (se possivel)

•  Estão localizados num local que corresponda aos interes-
ses de serviço dos clubes

• Falem uma língua comum

•  Procure projetos em busca de recursos e considere a par-
ceria num projeto de serviço como um primeiro passo para 

estabelecer um re-

lacionamento de 

clube gémeo.

•  Ao realizar projetos 

de serviço, apoiar 

bolsas de estudo e bolsas de estudo pela paz, tomamos 

medidas para abordar as causas subjacentes de conflitos, 

incluindo pobreza, discriminação, tensão étnica, falta de 

acesso à educação e distribuição desigual de recursos.

•  Reconheça esse relacionamento com um Certificado de 

Reconhecimento de Twin Club para Rotary Clubs e Rota-

ract Clubs.

“Nossa visão é inspirada no tema presidencial de 2022-2023. 
Vamos imaginar um Mundo em Paz e vamos imaginar as Co-
missões Internacionais atuando como Construtoras da Paz do 
Rotary, ativas, eficientes, dinâmicas e unidas em todos os paí-
ses do nosso planeta”.

Mohamed Ghammam,  Presidente do Conselho Executivo da 
ICC 2022-2024

https://my.rotary.org/en/secure/showcase
https://my.rotary.org/en/document/twin-club-certificate-recognition
https://my.rotary.org/en/document/rotaract-twin-club-certificate-recognition
https://my.rotary.org/en/document/rotaract-twin-club-certificate-recognition
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