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Mensagem da Presidente 
de Rotary International
Jennifer E. Jones
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Empoderar raparigas é mais do que criar igualdade

Recentemente, passei algum tempo 
na colónia de refugiados de Nakiva-
le no Uganda. Como “colónia” no seu 
nome sugere, as pessoas que lá vivem 
são livres de se deslocarem e integra-
rem-se o melhor possível - algo que 
torna o local único.

Tive a oportunidade de jogar futebol 
com rapazes e raparigas de cerca de 
uma dúzia de nações e falar com mu-
lheres que tinham fugido de zonas de 
conflito. Foi uma panóplia de expe-
riências humanas partilhada através 
de lágrimas e sorrisos.

Enquanto atravessava o campus de 
uma escola na colónia com uma pro-
fessora, ela partilhou comigo as dra-
máticas estatísticas sobre a educação 
de raparigas. A maioria não ultrapas-
sa a escola primária. Muitas são ven-
didas para casamentos infantis para 
pagar a alimentação das suas famílias. 
Ao olhar à minha volta para estas jo-
vens raparigas, fiquei perplexa.

O nosso trabalho empoderando ra-
parigas e mulheres é muito mais do 
que criar igualdade - por vezes, é so-
bre saúde ou educação. Outras vezes, 
trata-se de proporcionar segurança. 
Independentemente do caminho, é 
sempre uma questão de direitos bási-
cos humanos.

Podemos fazer mais para empoderar 
raparigas e mulheres, e podemos ex-
pandir (as formas) como partilhamos 

o progresso que os membros de Ro-
tary e nossos parceiros têm trabalha-
do de forma a alcançar este objetivo.

Não faltam exemplos inspiradores do 
nosso trabalho, desde empréstimos 
de microcrédito sem juros para mu-
lheres na Nigéria, a projetos na Índia 
que fornecem produtos de higiene 
menstrual a raparigas. Centenas de 
projetos estão a decorrer em todas as 
áreas de enfoque do Rotary e estão 
a fazer uma diferença significativa e 
muitas vezes vital.

Juntos, podemos abordar as necessi-
dades e desigualdades que as rapari-
gas em todo o mundo enfrentam no 
seu dia-a-dia. Mas devemos também 
monitorizar o impacto destes proje-
tos e sensibilizar os especialistas em 
recursos e assuntos do Rotary, in-
cluindo os Grupos de Ação Rotária, 
a Equipa de Consultores Técnicos da 
Fundação Rotária (Cadre), os Bolsei-
ros do Rotary pela Paz, entre outros.

É de especial importância que conte-
mos as histórias das nossas iniciativas 
que têm um impacto positivo na vida 
das raparigas e (das) mulheres. Este 
último ponto é-me próximo e querido 
ao meu coração. Isto significa parti-
lhar as nossas histórias nos meios 
de comunicação social, através dos 
meios de comunicação locais, nes-
ta revista, e em qualquer lugar onde 
possamos inspirar outros.

Ao fazê-lo, é importante fornecer in-

formações que ajudem a nossa família 

rotária a ligar-se a outras que estão a 

implementar atividades nas suas re-

giões, bem como em todo o mundo. 

Vamos partilhar os nossos sucessos e 

aprender uns com os outros - e depois 

contar orgulhosamente as nossas his-

tórias a um público mais alargado.

Estes são tempos emocionantes no 

Rotary, e o mundo está a tomar cons-

ciência disso. À medida que trabalha-

mos para empoderar as raparigas e 

mulheres de modo que elas possam 

atingir o seu pleno potencial, criamos 

novos caminhos para o crescimento 

dos membros e uma maior colabora-

ção com os parceiros para criar uma 

mudança positiva e duradoura. Obri-

gado pela vossa ação contínua neste 

esforço vital.

Jones e o ator zimbabueano Sibongile Mlam-
bo assistem a um jogo de futebol na colónia de 
Nakivale. É parte de um esforço para criar uma 
comunidade entre os residentes de diferentes na-
cionalidades.
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‘Crie Esperança no Mundo’ é o lema presidencial de 2023-24, anunciado por Gor-
don McInally, presidente eleito do Rotary International, durante a Assembleia In-
ternacional em Orlando, EUA, a 9 de janeiro. 

No decorrer do anúncio, pediu aos rotários que despertem a atenção do mundo e 
liderem o caminho para possibilidades muito além das atuais expectativas.

Gordon McInally, do Rotary Club de South Queensferry, Escócia, revelou o lema 
presidencial de 2023-24, ‘Crie Esperança no Mundo’, incentivando os clubes rotá-
rios a promoverem a paz no mundo, ajudarem comunidades afetadas por conflitos e 
manterem os esforços em prol de iniciativas criadas por líderes anteriores.

“O objetivo é restaurar a esperança - para ajudar o mundo a recuperar de conflitos 
destrutivos e, desta forma, ajudar-nos a alcançar mudanças duradouras para nós 
próprios”, disse McInally na sessão de formação anual do Rotary para os novos go-
vernadores de distritos de todo o mundo.

Segundo McInally, uma maneira significativa de levar a esperança é dar mais ênfase 
à paz. Mencionou como os membros do Rotary entraram em ação no ano passado 
para apoiar o povo da Ucrânia após a invasão da Rússia. Ao fazer da ajuda humanitá-
ria uma prioridade, o Rotary está a atrair mais membros ucranianos. Mas, McInally 
disse que o verdadeiro alívio só virá com a paz: não apenas na Ucrânia, mas no Ié-
men, no Afeganistão, na Síria e em dezenas de outros lugares.

Rotary quer ‘criar 
esperança no mundo’ 
em 2023-2024
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CONTEÚDO

Editorial
Helena Silva

Milhões procuram um porto seguro que lhes 
garanta a Paz

No mês que Rotary dedica à Paz, Pre-
venção e Reflexão de Conflitos, é 
impossível não nos lembrarmos, de 
imediato, da guerra. Dos inúmeros con-
flitos que ainda subsistem no mundo, 
apesar dos muitos esforços desenvol-
vidos para se conseguir alcançar a Paz. 

E é impossível, também, que na nossa 
cabeça não surjam imagens das vítimas 
de todas as guerras: os milhões de adul-
tos e crianças que veem as suas vidas 
caírem por terra e fogem, muitas vezes 
colocando em risco as próprias vidas, 
para encontrar um porto seguro, que 
garanta esse bem maior que é a Paz. 
São, no mundo, mais de 100 milhões 
nestas condições, mais de metade dos 
quais crianças. 

É a eles, aos refugiados, que damos 
destaque nesta edição, através de uma 
entrevista a André Costa Jorge, coor-
denador da Plataforma de 
Apoio aos Refugiados (PAR) 
que nos conta o que, em 
Portugal, está a ser feito 
para acolher estas famílias 
que chegam destroçadas e 
a necessitar de tudo.  

E ao falar deles, recordamos 
também o envolvimento 
dos clubes rotários nacio-
nais e o seu notável papel 
no acolhimento às famílias 

ucranianas. Há um ano, precisamen-

te em fevereiro, começou a guerra na 

Ucrânia. Há 365 dias que grande parte 

destas pessoas que fugiram esperam 

que se encontre uma solução que lhes 

permita regressar a suas casas e, de 

alguma forma, retomar as vidas que aí 

deixaram. Foram, segundo os números 

oficiais, mais de sete milhões a fugir da 

guerra. Portugal acolhe cerca de 50 mil.  

Mas fevereiro é também um mês feliz, 

no qual celebramos o nascimento do 

nosso movimento. A 23 de fevereiro de 

1905, Paul Harris formou o primeiro 

clube rotário, em Chicago. Há 118 anos 

que carregamos nas mãos o seu legado, 

procurando levar a mensagem de Ro-

tary em tudo o que pensamos, somos 

e fazemos. E através disso, imaginar e 

contribuir para um mundo de Paz. 
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“Os Rotários são construtores da Paz, através da sua ação, nas suas comu-
nidades”.

Vítor 
Cordeiro
Distrito 1960

tem a palavra o Governador…

Desde 1968 que se comemora o Dia Mun-
dial da Paz no dia 1 de janeiro. Rotary tem 
a Paz e a Compreensão Mundial no seu 
ADN, sendo parceiro de referência da 
ONU desde a sua formação. Ao longo da 
extensa história das duas organizações tem 
vindo a ser celebrado anualmente o Rotary 
Day na ONU, demonstrando a importância, 
o impacto de Rotary e os fortes laços dura-
douros que as unem. 
Rotary atribui anualmente até 130 bolsas 
de estudo nos 7 Centros Rotary pela Paz 
espalhados pelo mundo. Desde 2002, mais 
de 1500 pessoas foram formadas nestes 
centros, ajudando na resolução de confli-
tos, trabalhando em 115 países na área po-
lítica e governamental, ONGs, instituições 
de pesquisa, agências pro paz e organiza-
ções internacionais como a ONU e o Banco 
Mundial.
A paz não é só a ausência de conflitos 
bélicos, mas também a possibilidade de 
mudar a vida de muitas pessoas que so-
frem com a violência, com a fome, com os 
desequilíbrios causados pela ausência da 
diversidade, da equidade e da inclusão, que 
são temas incorporados pela Presidente 
Jennifer Jones no plano de ação deste ano 
rotário 2022-2023. 
A paz traduz-se sobretudo no bem-estar, 
como consequência do serviço humani-
tário que prestamos nas comunidades 

onde estamos inseridos. Contribuímos 
para a paz quando desenvolvemos e trans-
formamos as nossas comunidades através 
da educação, da passagem das nossas com-
petências profissionais para as pessoas, 
quer individualmente, quer nas organiza-
ções parceiras que apoiamos, para que se 
tornem menos dependentes de ajuda e até 
autónomas nas suas áreas de atividade. 

A Compreensão é a chave e o principal 
contributo para a paz, quer seja a com-
preensão entre as nações, entre colegas 
de trabalho, entre vizinhos, entre familia-
res, entre amigos, entre rotários. Enten-
da-se que compreensão não implica estar 
de acordo, mas simplesmente compreen-
der. As pessoas, quando se sentem com-
preendidas, estão mais abertas e escutar 
os outros, deixam de se focar apenas nos 
problemas que as afetam, para se focarem 
nas respetivas soluções que, muitas vezes, 

implicam a conciliação e a adesão a proces-
sos de mudança, alguns dolorosos, mas ne-
cessários. 
No nosso portfólio de ação: Paz e Resolu-
ção de Conflitos, Prevenção e Tratamento 
de Doenças, Água e Saneamento, Saúde 
Materno-Infantil, Educação Básica e Alfa-
betização, Desenvolvimento Económico 
e Comunitário e o Ambiente, percebemos 
que todas estas áreas contribuem para a 
paz, direta ou indiretamente, tratando-se 
de um elemento transversal na nossa atua-
ção.
Ao celebrarmos o 118º Aniversário de 
Rotary a 23 de fevereiro e a já longa his-
tória da nossa organização, também esta-
mos a relembrar os rotários que tiveram 
ou têm maiores ou menores responsabi-
lidades na nossa organização, mas sobre-
tudo os que mais contribuíram para o de-
senvolvimento e transformação das nossas 
comunidades, que se constituíram como 
excelentes exemplos e que nos inspiram a 
fazer cada vez mais e melhor em prol da 
paz, no seu sentido lato.
Quando temos consciência do nosso pro-
pósito em Rotary, como agentes promoto-
res da paz, desenvolvemos as necessárias 
ações que contribuem para o bem-estar 
dos que apoiamos e que muitas vezes 
dependem de nós, contribuindo para um 
mundo melhor. 
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José Alberto 
Oliveira
Distrito 1970

tem a palavra o Governador…

"O mundo precisa de Paz".

A paz é, geralmente, definida como um 
estado de calma e tranquilidade. En-
globa também a ausência de pertur-
bações, agitação, violência ou guerra. 
Neste sentido, a paz entre nações e 
dentro delas, é um objetivo assumido 
por muitas organizações, designada-
mente pelo Rotary International.

Atualmente, quase 100 milhões de pes-
soas estão deslocadas devido a guer-
ras, conflitos, violência, perseguição e 
violação dos direitos humanos. Metade 
são crianças. Os confrontos sucedem-
-se por todo o mundo e percebemos, 
com tristeza, que - apesar da paz ser 
um dos sentimentos mais desejados 
pela maioria dos habitantes deste pla-
neta - demasiados continuam envol-
vidos, de alguma forma, na promoção 
da violência física, psicológica, moral, 
sexual, económica e social.

Em Rotary queremos contrariar essa 
realidade através de ações de formação 
que promovem a compreensão e ofere-
cem às comunidades as competências 
necessárias para solucionarem confli-
tos. Como organização humanitária, 
a paz está no centro da nossa missão. 

Acreditamos que, quando as pessoas 
trabalham pela paz nas suas comunida-
des, o impacto global pode ser enorme. 

Através de projetos sociais e do apoio 
a bolsas de estudo na área da paz, os 
membros do Rotary entram em ação 
para lidar com as principais causas dos 
conflitos, como a pobreza, a discrimina-
ção, as tensões étnicas, a falta de aces-
so à educação e a desigualdade social.

Com o objetivo bem definido e tratan-
do-se de uma das áreas de enfoque do 
Rotary, o nosso compromisso com a paz 
pode abordar novos desafios. Como 
podemos aumentar o nosso impacto 
através de projetos que potenciem a 
paz, causando mudanças duradouras 
em nós mesmos, nas nossas comuni-
dades e em todo o mundo? Como po-
demos imaginar e implementar ações 
inovadoras que potenciem o estabe-
lecimento sustentável da paz? Como 
podemos mudar hábitos pessoais de 
consumo de forma a promovermos a 
paz também com o nosso planeta e com 
todos os animais que nele vivem?

No seio dos nossos clubes, do Rotary 

e das nossas comunidades, é funda-

mental que continuemos a trabalhar 

arduamente pela paz, desconstruindo 

preconceitos conflituosos, abraçando a 

Diversidade, a Equidade e a Inclusão, e 

interiorizando a nossa estimada Prova 

Quádrupla: do que pensamos, dizemos 

ou fazemos, é a verdade? É justo para 

todos os interessados? Criará boa von-

tade e melhores amizades? Será benéfi-

co para todos os interessados?

O objetivo do Rotary é estimular o 

ideal de servir como base de todo em-

preendimento digno, promovendo e 

apoiando:  o desenvolvimento do com-

panheirismo como elemento capaz de 

proporcionar oportunidades de servir; 

o reconhecimento do mérito de toda 

ocupação útil e a difusão das normas de 

ética profissional; a melhoria da comu-

nidade pela conduta exemplar de cada 

um em sua vida pública e privada; e a 

aproximação dos profissionais de todo 

o mundo, visando a consolidação das 

boas relações, da cooperação e da paz 

entre as nações. 

Imagine o Rotary.
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ANDRÉ COSTA JORGE
Plataforma de Apoio aos Refugiados 

A Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR) foi criada em 
2015, tendo como missão apoiar na grave crise humanitá-
ria da Síria. O Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS Portu-
gal) faz parte da plataforma desde a primeira hora, bem 
como diversas instituições da sociedade civil. Desde en-
tão, a PAR – que conta com centenas de voluntários – tem 
sido considerada um exemplo notável da mobilização da 
sociedade civil, a nível europeu, no apoio aos refugiados. 
André Costa Jorge é, desde 2018, o coordenador da PAR e 
dá a conhecer a sua ação ao ‘Portugal Rotário’.
 
- Qual a principal ação da PAR?
A PAR tem três Programas ou Eixos de ação: o ‘PAR Famílias’, 

um programa de acolhimento direto de famílias de refugiados 

o ‘PAR Linha da Frente’, um programa de apoio de primei-

ra linha, que incluiu uma intensa angariação de fundos para 

apoiar no JRS e a Cáritas no Líbano e ainda um programa de 

voluntariado num campo de refugiados na Grécia; e o ‘PAR 

Sensibilização’, um programa de iniciativas e campanhas de 
sensibilização para a proteção de valores como a tolerância, a 
diversidade e a solidariedade. 
O Secretariado Técnico da PAR é desenvolvido pelo JRS, des-
de a fundação da rede, com base na experiência adquirida em 
projetos de acolhimento e integração de refugiados ao abrigo 
de programas de recolocação e reinstalação, bem como na in-
tegração de imigrantes. 
 
- Como é constituída a equipa de trabalho?
A coordenação da PAR é exercida pelo Diretor-geral do JRS, 
desde outubro de 2018. Nesta qualidade, o JRS representa a 
plataforma perante a sociedade civil, as instituições públicas 
e privadas e os meios de comunicação, desenvolve e propõe 
novos projetos e, de um modo geral, anima a rede e mobiliza 
novas parcerias. O JRS tem ainda uma equipa multidisciplinar 
que assegura o Secretariado Técnico e que garante o acompa-
nhamento das famílias, das instituições anfitriãs e das comu-
nidades de hospitalidade.
 
- Como desenvolve o seu trabalho no terreno?
No que respeita ao acolhimento de refugiados, a capacidade 
de acolhimento a nível nacional, no âmbito da rede, é gerida 
pelo JRS, que articula com as autoridades competentes, de-
signadamente o Alto Comissariado para as Migrações, a ce-
lebração de novos protocolos de acolhimento. Esta gestão 
inclui a angariação de novas instituições de anfitriãs e comuni-
dades de hospitalidade, o acompanhamento das instituições 
e comunidades de hospitalidade já ativas, a mobilização de 
voluntários e parceiros locais, e a análise e ‘matching’ de per-
fis de acolhimento (perfis das cidades, perfis dos voluntários 
e parceiros, e mais-valias locais. de um modo geral) com os 
perfis de famílias e indivíduos refugiados (perfis profissionais, 
necessidades de saúde, tipologia do agregado, nível de vulne-

“As crises humanitárias vão-se sucedendo: procuramos que as nossas respostas 
tenham a capacidade de adaptação às necessidades de cada momento”
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rabilidade, fatores de risco, etc), de forma a apoiar processos 
de acolhimento sustentáveis. 
O JRS, através do Secretariado Técnico, apoia estas institui-
ções e comunidades na preparação para o acolhimento (por 
exemplo, através de formação); faz a seleção e ‘matching’ 
das famílias com as ofertas de acolhimento mais adequa-
das às necessidades e perfil das famílias transmitidos pelo 
ACM; acompanha a chegada das famílias; e presta apoio 
multidisciplinar e integrado às famílias, instituições e vo-
luntários, ao longo do processo de autonomia e integração. 
Este apoio é desenvolvido através de um contacto perma-
nente à distância (telefonemas, emails, videoconferências) e 
presencialmente, através de visitas e encontros regulares nas 
várias cidades do país onde se faz o acolhimento – hoje, 14 
cidades.

“Trabalhar com pessoas, e sobretudo com 
pessoas vulneráveis, é muito exigente”

- Qual o apoio prestado?
O apoio prestado é muito diverso: identificação de necessi-
dades especiais e ativação de respostas  adequadas; regula-
rização documental e apoio jurídico; acesso a direitos e ser-
viços básicos, incluindo o acesso ao SNS, a Segurança Social 
ou as Finanças; aprendizagem do Português através da ati-
vação de respostas locais ou, na sua ausência, insuficiência 
ou desadequação, da criação de novas respostas; integração 
das crianças no sistema escolar ou em respostas de apoio à 
família; apoio na integração no mercado laboral; apoio na 
saúde mental; gestão de expectativas e orientação cultural; 
reagrupamento familiar; acesso à habitação; entre outras 
temáticas que possam surgir com cada família particular. 
 
- Que apoios tem a PAR para desenvolver o seu trabalho?
A PAR não tem fundos próprios, portanto as suas atividades 
são desenvolvidas e financiadas através das atividades e re-
cursos dos seus membros. No nosso caso, o JRS tem projetos 
financiados por diversas fontes, e sobretudo pelo fundo eu-
ropeu FAMI – Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração. 
É através destes projetos – submetidos através de candida-
turas a ‘calls’ específicas - que apoiam equipas, estruturas e 
outros meios e recursos, que o JRS desenvolve o seu trabalho 
de acolhimento e acompanhamento de refugiados, no âmbito 
da sua missão e também na qualidade de organização coorde-
nadora e dinamizadora da PAR. Naturalmente, estes projetos 
não garantem a satisfação de todas as necessidades de forma 
imediata – pela própria natureza da nossa missão. As crises 
humanitárias são, muitas vezes, emergências, rápidas e im-
previstas, e, muitas vezes, os projetos em curso não são aptos 
ou suficientes para dar a resposta de emergência necessária 
na ‘hora H’. Com esforço, flexibilidade e muita capacidade de 
adaptação, vamos conseguindo criar respostas de acolhimen-
to e apoio, que depois procuramos formalizar através de pro-

jetos financiados, quando surgem oportunidades de financia-
mento.
 
- Quais são os principais desafios que enfrenta no dia-a-dia 
para conseguir desenvolver a sua ação?
Trabalhar com pessoas, e sobretudo com pessoas vulneráveis, 
é muito exigente.
O trabalho de acolhimento e acompanhamento de refu-
giados é um trabalho em relação com “o Outro”, e exige 
muito das equipas e dos técnicos a nível pessoal e psico-
lógico, mas também a nível de horários, estabelecimento 
de limites, compreensão multicultural, capacidade de ajus-
te e resposta rápida a urgências e às necessidades tão di-
ferentes que vão surgindo. Penso que um dos principiais 
desafios dos técnicos e das equipas é a constante conci-
liação das diversas esferas em jogo, mantendo um traba-
lho dedicado com o seu próprio autocuidado consciente. 
A um nível mais prático e funcional ou organizacional, uma das 
nossas maiores dificuldades, sendo uma organização sem fins 
lucrativos, é garantir a continuidade e consolidação do tra-
balho que desenvolvemos com base em projetos de duração 
limitada e, por vezes, curta.
A dependência financeira de projetos ou dos ‘hypes’ me-
diáticos que trazem fortes movimentos de doação de fun-
dos num determinado momento, fazem da sustentabilida-
de um dos maiores desafios do JRS e de qualquer ONG. 
Outro desafio típico de uma organização sem fins lucrativos 
é a necessidade de trabalhar em contextos de emergência e 
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criar respostas rápida, num ritmo desfasado dos processos de 
submissão e análise de projetos e das burocracias associadas 
aos financiamentos.
  
- Quais as características das pessoas que apoiam?
Depende do contexto de cada época. Apoiamos migran-
tes de todas as nacionalidades, com particularidade para 
as pessoas oriundas dos PALOP, de onde Portugal rece-
be muita imigração pelos vínculos culturais que temos. 
Também recebemos e apoiámos muitos venezuelanos, pela 
forte presença de uma comunidade portuguesa emigrada 
nesse país e consequente vínculo das gerações seguintes com 
Portugal.
Em 2015-16, acolhemos centenas de sírios que fugiam à 
guerra do seu país, através dos programas de reinstalação e 
recolocação da União Europeia, através dos quais se promo-
viam mecanismos de alívio e cooperação com os primeiros 
países de chegada (Grécia, Itália, Turquia).
Em 2021, com a crise no Afeganistão, acolhemos centenas de 
pessoas que conseguiram ser resgatadas ou, de alguma ma-
neira, chegar a Portugal. 
Em 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia e acolhemos e apoiámos 
muitas, muitas centenas de ucranianos.
A par destas crises, acolhemos sempre refugiados resgatados 
pelos barcos humanitários no Mediterrâneo, a maioria rapa-
zes muito jovens, sozinhos, e oriundos de países africanos, 
com experiências fortes de violência e exploração, ao longo 
das suas travessias.
Ao mesmo tempo, sabemos que as crises humanitárias se vão 

sucedendo e procuramos que as nossas respostas tenham a 
capacidade de adaptação às necessidades humanitárias de 
cada momento.
 
- Que tipo de apoio lhes é prestado em Portugal?
Também depende do enquadramento e estatuto legal que te-
nham. Os refugiados que vêm ao abrigo de programas inter-
nacionais de recolocação têm direito a um programa de inte-
gração de 18 meses, com uma série de apoios determinados 
por um protocolo de acolhimento e acompanhados por uma 
organização anfitriã. Os refugiados que chegam a Portugal de 
forma espontânea são apoiados através da Segurança Social, 
de outro modo.
No JRS, temos equipas de apoio social, jurídico, psicológico, 
médico e medicamentoso, apoio na procura de emprego, for-
mação profissional e aprendizagem da língua e cultura portu-
guesas, sem discriminação pelo título legal ou nacionalidade, 
e procuramos, com as ferramentas e apoios que temos, apoiar 
os migrantes e refugiados no acesso aos apoios básicos e no 
caminho para a autonomia e integração.

“Uma das nossas maiores dificuldades, sendo 
uma organização sem fins lucrativos, é garan-
tir a continuidade e consolidação do trabalho 
que desenvolvemos com base em projetos de 
duração limitada”

- Em 2022, com a guerra na Ucrânia, a PAR e o Rotary em 
Portugal desenvolveram uma parceria para apoiar os refu-
giados da Ucrânia. Que balanço faz dessa ação?

O balanço desta ação é bastante positivo. Os clubes Rotary 
são um grupo muito bem organizado, com respostas espalha-
das de norte a sul do país, que nos contactaram demonstran-
do vontade de apoiar os refugiados que estávamos a acolher. 
Para além desta vontade de ajudar, os rotários mostraram 
ainda vontade de aprender com a nossa experiência, de modo 
a melhorar as iniciativas que já tinham iniciado dentro dos clu-
bes.
Ao longo destes meses, reunimos com vários clubes rotários 
que quiseram conhecer o nosso trabalho e necessidades. En-
tre donativos monetários ou em espécie, partilha de contac-
tos, visitas ao centro de acolhimento, ficámos bastante sensi-
bilizados com a solidariedade e entrega do Rotary. 
Muito recentemente, tivemos a alegria de receber no novo 
Centro de Acolhimento em Vila Novas Gaia, através de doa-
ções mobilizadas pelo Rotary, um fogão industrial, uma má-
quina de lavar a loiça, quatro máquinas de lavar a roupa, duas 
máquinas de secar, quatro ferros com caldeira e quatro mi-
cro-ondas, e receberemos ainda 60 cadeiras e 30 mesas para 
colocar no refeitório.
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- Quantos foram, de uma maneira geral, as pessoas apoia-
das no âmbito desta parceria?
Fruto desta parceria foram apoiadas cerca de 100 pessoas.

 

- Um ano depois, diria que estas pessoas estão integradas 
em Portugal? A resposta conseguida foi eficaz, na genera-
lidade dos casos?
Muitos adultos estão a trabalhar e as crianças estão inscritas 

e a frequentar a escola – até porque legalmente é obrigatório 

-, o que é sempre um bom sinal no caminho da autonomia e da 

integração.

Mas a integração é um processo complexo e longo, e ainda é 

cedo para determinar se estas pessoas estão integradas, até 

porque a maioria ainda espera pelo fim da guerra para voltar, 

como quer, para casa.

 

- Para além da Ucrânia, que outras situações têm, neste 
momento, em mãos, para conseguir respostas?
O Afeganistão, embora tenha saído das capas dos jornais, ain-

da é uma crise presente, e tem vindo a agudizar-se. Há muitas 

famílias muito vulneráveis em Portugal, muitas delas com fa-
miliares ainda no Afeganistão.
Outra urgência na agenda é, pelos motivos óbvios, a Habita-
ção, sem a qual nenhuma autonomia ou integração são pos-
síveis. Se o acesso à Habitação é um tema urgente e muito 
problemático para os próprios portugueses, os migrantes e 
refugiados ficam completamente à margem: por preconceito 
e racismos, por falta de rede de contactos, por falta de garan-
tias, etc.
 
- Como pode a sociedade apoiar-vos neste vosso notável 
trabalho?
Penso que é importante continuarmos a desenvolver a nos-
sa parceria de acordo com a realidade do nosso trabalho, em 
cada etapa.
O apoio na angariação de fundos ou bens para dar resposta 
a necessidades identificadas e que de outro modo não seria 
possível acautelar é fundamental. O apoio à integração labo-
ral, a nível local, através de contactos ou do acompanhamento 
e orientação dos adultos refugiados, também é um apoio mui-
to interessante a desenvolver.

André Costa Jorge é licenciado em Antropologia e, desde 2008, Diretor Geral do 

Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS) (www.jrsportugal.pt) em Portugal e desde 

2013 é membro da Direção e do Conselho do JRS Europa (www.jrseurope.org). 

O JRS é uma organização internacional jesuíta que tem como missão acompanhar, 

servir e defender os refugiados, migrantes vulneráveis e populações deslocadas. 

O JRS desenvolve diversos serviços e projetos de acolhimento e integração 

de migrantes e refugiados em Portugal, sendo responsável pelo Secretaria-

do da Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR) e pela gestão do Centro 

de Acolhimento de Refugiados (CATR), em parceria com a Câmara Mu-

nicipal de Lisboa. 

O JRS acompanha ainda imigrantes em situação de detenção adminis-

trativa. Foi membro do Conselho Consultivo para os Assuntos da Imi-

gração (COCAI) entre 2008 e 2014. 

É atualmente membro do Conselho Municipal para a Interculturalida-

de e Cidadania (CMIC) da Câmara Municipal de Lisboa. 

Desde outubro de 2018 é coordenador da Plataforma de Apoio aos Re-

fugiados (PAR), da qual foi co-fundador. 

É autor de dois documentários que abordam a temática das migrações e 

colaborador na Rádio Antena 1, no espaço de comentário “Causas Públi-

cas”. 

É Professional Coach certificado pela International Coaching University 

(ICU). 

É casado e tem 6 filhos.

André Costa Jorge: perfil 
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1 – Os refugiados na agenda de Rotary
Em 2021 o tema dos refugiados entrou na agenda de Rotary, 
integrando as atribuições dos Serviços Internacionais, poten-
ciado por contactos efetuados com a CPR (Conselho Portu-
guês para os Refugiados) e pelo interesse em se estabelecer 
um protocolo de entendimento com a PAR (Plataforma de 
Apoio aos Refugiados). A sensibilidade dos Governadores dos 
dois distritos para este tema traduziu-se num compromisso 
de longo prazo e de âmbito nacional, com a coordenação do 
PGD Sérgio Almeida, iniciou a interação entre o Rotary e as 
entidades que formam a PAR, criando sinergias para o acolhi-
mento de refugiados originários de países em conflito como a 
Síria e o Afeganistão.
É particularmente relevante o espírito subjacente a esta ini-
ciativa de protocolo com a PAR no sentido em que apontava 
uma perspetiva integrada dos dois distritos rotários assumin-
do-se como um único parceiro – o Rotary – a nível nacional. 
Esta visão unificada e harmonizada viria a ter um impacto re-
levante na ação de Rotary que se seguiu, em apoio aos refu-
giados e ao povo Ucraniano. 

2 – O dia 24 de fevereiro de 2022
Em 23 de fevereiro de 2022 Rotary comemorou 117 anos. 
No dia seguinte o mundo assistia a uma invasão e ao início de 
uma Guerra, novamente na Europa, com uma dimensão a lem-
brar as hostilidades que estiveram no iní cio das duas gran-
des Guerras mundiais no Século XX. De imediato surgiram 
enormes migrações de refugiados e grandes solicitações de 
apoio, designadamente, dos países com fronteiras próximas 
da Ucrânia.

O papel de Rotary na liderança 
pela Paz
Por: Álvaro Ribeiro e Laura Esperança

É notável que, desde logo, tenha sido percetível a dimensão 
internacional de Rotary, ao se estabelecerem campos de re-
fugiados com o apoio de Rotary em países como a Polónia, a 
Roménia, a Eslováquia e a Moldávia e, de imediato, criaram-
-se canais de colaboração com diversos Clubes Portugueses. 
Deve-se destacar, neste contexto, a cooperação com a Asso-
ciação de Ucranianos em Portugal e outras Associações simi-
lares, com enorme impacto na orientação de apoios para os 
refugiados, em Portugal e nas fronteiras da Ucrânia.
O desenvolvimento embrionário da ação de Rotary teve ou-
tros três vetores que se destacaram:
- A consolidação da relação entre o Rotary (os seus dois Dis-
tritos) e a PAR (Plataforma de Apoio aos Refugiados); 
- A cooperação com diversos clubes de países próximos da 
Ucrânia, com destaque para a Polónia, no apoio ao acolhimen-
to da enorme concentração que se gerou em campos de refu-
giados nas suas fronteiras; e
- Os contactos estabelecidos com o Distrito 2232 (da Ucrânia 
e Bielorrússia), sediado em Kyiv, e com a sua estrutura (com o 
Governador do Distrito 2232, Volodymyr Bondarenko e a sua 
equipa de responsáveis pelas relações internacionais). 

3 – Motivação, mobilização e liderança em Rotary
Muito se discute em determinados contextos conceptuais 
qual a força motriz de Rotary e como se promove o seu cres-
cimento para fortalecer esta organização. A circunstância ex-
cecional criada por esta Guerra mostra que essa força reside 
nas pessoas que fazem parte do Rotary e na sua capacidade 
de intervenção e de ação. De facto, as iniciativas surgiram es-
pontaneamente (logo no dia 24 de fevereiro!), muitas vezes 
lideradas por Rotários até então relativamente anónimos no 
que se refere ao seu percurso Rotário, agregando inúmeras 
pessoas e entidades não Rotárias (afinal, um dos grandes ob-
jetivos de Rotary) embora, por vezes, de forma caótica. 
Os distritos rotários tomaram a iniciativa de integrar a dinâ-
mica gerada pelas circunstâncias, adotando uma abordagem 
em rede (característica de ONG com o Rotary) para aumentar 
a eficácia e o impacto da sua ação. Esta visão demonstra que 
Rotary tem uma dimensão que extravasa as fronteiras (rotá-
rias e geográficas) devendo ser motivo de reflexão no nosso 
mundo rotário.
Quando as causas têm uma motivação com a dimensão e a 
nobreza desta, Rotary assume o seu papel criando de forma 
natural a mobilização para dar resposta aos desafios da socie-
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dade. Aproveitando a dinâmica da criação do protocolo entre 
os distritos rotários e a PAR, promoveu-se a atuação conjun-
ta dos dois distritos criando uma comissão coordenada pelo 
PGD Sérgio Almeida a qual tivemos o privilégio de integrar. 
Esta comissão executiva promoveu uma rede de delegados 
dos clubes e uma interface facilitadora para a ligação entre as 
diversas partes interessadas.

4 – As ações de apoio à Ucrânia
A ação desenvolvida pelos Rotários em apoio a esta causa de-
senvolveu-se segundo quatro perspetivas distintas: o trans-
porte de refugiados de países próximos da Ucrânia para Por-
tugal; o envio de bens para os campos de refugiados e para 
a Ucrânia; o acolhimento de refugiados em Portugal; e o de-
senvolvimento de eventos para angariação de fundos para os 
projetos de apoio aos refugiados e à Ucrânia.
Com base na rede de delegados dos clubes e da comissão 
para os refugiados foi possível recolher informação de cerca 
de dois terços dos clubes dos dois distritos (cerca de 100 clu-
bes), certamente com centenas de membros da família rotá-
ria envolvidos, referenciando perto de 150 ações envolvendo 
mais de cem entidades parceiras e permitindo uma estimativa 
de valor associado às iniciativas superior a meio milhão de eu-
ros. Possivelmente, este terá sido o maior movimento de ação 
rotária realizado em Portugal.
As ações identificadas no âmbito desta dinâmica foram des-
critas num relatório apresentado a Rotary International (en-
tregue ao Secretário-Geral executivo de RI, John Hewko, na 
sua visita recente a Portugal), incluindo:

•  Donativos de produtos alimentares, medica-
mentos, artigos de higiene, roupa, material de 
cozinha e de casa.

•  Transporte de refugiados da Polónia e de outros 
países do leste da Europa.

• Eventos culturais e desportivos para angariação 
de fundo.

•  Alojamento para as famílias de refugiados e 
oportunidades de trabalho.

•  Donativos de bens por empresas, entidades ins-
titucionais e organizações.

•  Apoio na integração relacionada com as questões legais, a 
língua, a educação e a cultura.

•  Patrocínios para o fundo da Governadoria do distrito 
2232. 

•  Voluntariado de pessoas para acompanhamento de ações 
de acolhimento.

• Material cirúrgico e outro material para apoio aos hospi-
tais na Ucrânia.

• Iniciativas públicas de apoio à Ucrânia.

O impacto mediático da ação de Rotary e o reconhecimen-
to internacional traduzido na visita de John Hewko a Por-
tugal
A projeção mediática da ação de Rotary foi concretizada em 
diferentes meios de comunicação social e nas redes sociais, 
quer em contextos regionais quer nacionais. Muitos dos even-
tos foram notícia em diferentes contextos, permitindo promo-
ver o sentido de serviço de Rotary e a sua visão orientada para 
a Paz e Compreensão Mundial, particularmente relevante no 
contexto do conflito.
A visita do Secretário-Geral de RI, John Hewko, a Portugal, 
permitiu dar uma dimensão e visibilidade internacional à obra 
dos rotários portugueses e o reconhecimento público da sua 
ação. Em particular, destacando-se a visita efetuada à Em-
baixada da Ucrânia em Portugal e a entrevista dada à CNN 
Portugal, onde foi possível destacar a o papel de Rotary em 
Portugal e a importância da sua ação para a prossecução das 
ideias que o mundo rotário defende. 

Notas finais
Deixamos um forte elogio aos Rotários que, de forma altruís-
ta e anónima, se assumiram como líderes de um movimento 
de solidariedade em Portugal e o orgulho de ter participado 
nesta visão e ação. 
A ação de Rotary de apoio aos refugiados tem, ainda, muito a 
fazer. Existem, ainda, milhões de pessoas refugiadas, desta e 
de outras guerras, que precisam da ação de Rotary.
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APOIO À COMUNIDADE

}  O Rotary Club de Almada (1) le-
vou a efeito a recuperação da sala 
de consultas a jovens nas instala-
ções da Pedopsiquiatria do Hospi-
tal Garcia de Orta, em Almada. O 
projeto, no valor de 7.500 euros, 
executado e cofinanciado pelo In-
teract, Rotaract e Rotary Club de 
Almada, teve, ainda, o apoio finan-
ceiro da Fundação Rotária Por-
tuguesa e da empresa Caixiave. A 
inauguração teve lugar no dia 19 
de dezembro.

  Saliente-se que o Rotary Club de 
Almada tem uma parceria de há 
longos anos com aquela institui-
ção, tendo vindo a desenvolver 
ações deste tipo junto da área da 
pediatria. A sala onde foi efetua-
da  a intervenção de substituição 
do pavimento e caixilharia, monta-
gem de ar condicionado e pintura, 
situa-se numas instalações antigas 
onde o hospital desenvolve ativi-
dades com as crianças assistidas 
na pedopsiquiatria, cujas condi-
ções de conforto necessitavam de 
ser melhoradas. 

}  Apoiar os refugiados alojados no 
Seminário do Cristo Rei, em Gaia, 
foi o objetivo da ação desenvolvi-
da pelo Rotary Club de Gaia Sul 
(2) que, juntamente com a Câmara 
local, através da celebração de um 
protocolo, e com o apoio da Rotary 
Foundation, reuniu dez mil euros 
para ajudar 63 famílias (no total 
93 pessoas, a maioria de naciona-
lidade ucraniana). Com esta ação, 
o clube fez chegar às famílias: má-

Ação Rotária em Portugal

quinas de lavar roupa, arcas ho-
rizontais, máquina de lavar loiça, 
máquinas de secar roupa, ferros 
com caldeira, microondas, mesas, 
cadeiras e um fogão industrial.  (fo-
tos)

}  Uma Casa, Muitas Vidas’. Assim 
se designa o projeto do Rotary 
E-Club do Distrito 1970, que con-
ta igualmente com a parceria do 
Rotary Club de Póvoa de Lanhoso, 
e foi apresentado dia 7 de janeiro, 
em Braga. O objetivo apoiar o Cen-
tro Novais e Sousa, desenvolvendo 
um conjunto de obras que permiti-
rão ampliar as suas valências na re-
gião e assim dispor de um Lar Resi-
dencial para acolher os jovens com 
deficiência mental sem retaguarda 
familiar.

}  O Rotary Club da Horta (3) desen-
volveu uma iniciativa de apoio ao 
Centro de Apoio à Capacitação e 
Inclusão (CACI) e ao Lar Residen-
cial para seniores, doando, em ja-
neiro, um televisor e dois tablets. 

}  Rede Social de Cascais conta o 
Rotary Club Parede-Carcavelos e 
mais sete novos membros (4)

  A Rede Social de Cascais, compos-
ta por 127 instituições, entre as 
quais o Rotary Club Parede-Carca-
velos, que trabalham no combate 
à pobreza e a favor do desenvol-
vimento e inclusão social, reuniu 
em dezembro, distinguindo 17 or-
ganizações desta rede com o ‘Selo 
de Boas Práticas de Intervenção 
Social’. 

1

2

3

4
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BOLSAS DE ESTUDO

}  O Rotary Club da Marinha Grande 

(5) atribuiu, com o apoio da Funda-

ção Rotária Portuguesa e de duas 

empresas da região, quatro bolsas 

de estudo a jovens que vão, desta 

forma, ter melhores condições para 

prosseguir os seus estudos. A en-

trega teve lugar no dia 14 de janei-

ro, na sede do clube. 

}  O Rotary Club Sesimbra  está a 

apoiar uma campanha que visa 

proporcionar bolsas de estudo mu-

sicais e a compra de instrumentos. 

Trata-se de um CD, com o título 

“Crianças pela Paz”, com o valor de 

20 euros. 

NATAL SOLIDÁRIO

}  No passado mês de dezembro, o 
Rotary Club Lisboa-Lumiar (6) co-
laborou com o Agrupamento de Es-
colas Lindley Cintra na atribuição 
de um número bastante significa-
tivo de cabazes de Natal a um con-
junto de famílias identificadas com 
dificuldades financeiras sérias. Fo-
ram distribuídos 54 cabazes, con-
tendo uma gama variada de produ-
tos alimentares. 

}  Na sua já tradicional Campanha de 
Natal, o Rotary Club de Mafra dis-
tribuiu, no dia 6 de janeiro, cabazes 
e bolo-rei a 25 famílias carenciadas. 

}  Para assinalar o Dia de Reis, o Ro-
tary Clube de Sines (7) ofereceu 
bolos-reis a Instituições e entida-
des de relevância das comunidades 
de Sines, Santo André e Santiago 
do Cacém, nomeadamente à San-
ta Casa da Misericórdia de Sines, à 
Instituição o Farol, à Intervir.com, 
aos Bombeiros Voluntários Vila 
Nova de Santo André, à Equipa da 
VMER do Hospital do Litoral Alen-
tejano, ao Jornal o Leme, à Radio 
M24 e à Rádio Sines. Para além des-
tes, o clube presenteou também a 
Junta de Freguesia de Porto Côvo 
com bolos-reis para todos os seus 
colaboradores, bem como à Cerci-
siago e à associação ‘A Gralha’. Aos 
Bombeiros Voluntários de Cercal 

do Alentejo, para além dos bolos, 
foram oferecidos também casacos 
para todos os bombeiros.  Em para-
lelo, o clube desenvolveu uma cam-
panha, no âmbito do projeto “Criar 
Sorrisos em Mindelo”, em conjunto 
com o Rotary Club de Mindelo, ten-
do reunido e enviado bens para dis-
tribuir em Mindelo. 

}  No âmbito da parceria entre o Ro-
tary  Club de Almada e a Associa-
ção Padre Amadeu Pinto,  o  clube 
preparou e ofereceu àquela ins-
tituição, que apoia jovens e famí-
lias  carenciadas na Freguesia do 
Monte da Caparica, 69 cabazes de 
Natal, compostos por produtos de 
primeira necessidade, custeados 
exclusivamente por companheiros 
do Club.

}  Cumprindo uma tradição já com 
alguns anos, o Rotary Club de S. 
João da Madeira entregou pren-
das de Natal, destinadas a todos os 
meninos alojados no CAT da Santa 
Casa da Misericórdia de S. João da 
Madeira.  Para além disso, o clube 
providenciou também a entre do 
primeiro enxoval de bebé a um ca-
sal à espera do primeiro filho. Esta 
ação integrou-se no projeto ‘Berço’, 
que procura ajudar jovens mães de 
famílias carenciadas. 

5

6

7

https://www.facebook.com/rotaryclubsesimbra?__cft__%5b0%5d=AZW5gxlSyMgAvxSUhG6xkYLYnRfBATiSYdS3KflSFNxjAVw5FYFL8ifg5i49uR-MdauC8tke7CgMyX4WG02fyEbWBXgEpuSjQdozmNRubD8HJKGFsginVvWSzLK_gz8T-icHya8ecg-JiYTiuRFHQE_PNPw24Ddo5I8iPOzqktcqMsZQBbME7Ysgq2wls8u2rsA&__tn__=-%5dC%2CP-R
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}  O Rotary Clube Lisboa-Belém (8) 
apoiou, em dezembro, algumas ins-
tituições da região, nomeadamente 
a Casa Amiga da Ajuda (compartici-
pação na aquisição de bens alimen-
tares e produtos de higiene pessoal 
destinados às famílias carenciadas 
da Freguesia da Ajuda), o serviço de 
Pediatria do Hospital S. Francisco 
Xavier (dando continuidade ao pro-
grama ‘Saúde Brincando’, já com al-
guma tradição, sendo o clube patro-
cinador de um grupo de animação 
artística e cultural) e o Lar de S. José 
do Centro Social e Paroquial Nossa 
Senhora da Ajuda (com a entrega de 
tablets aos utentes). 

}  O Rotary Club de Ponte da Barca 
ofereceu 20 cabazes, no âmbito da 

campanha “Sempre por um Natal 
+ Feliz”, promovida pelo Núcleo 
Idosos em Segurança da Secção de 
Policiamento Comunitário do Des-
tacamento Territorial de Arcos de 
Valdevez da GNR. Ainda no âmbito 
da quadra natalícia, o clube desen-
volveu mais duas iniciativas: ajudou 
uma família em dificuldades, parti-
cipando no apetrechamento do seu 
novo lar, e aderiu à iniciativa “Em-
Barca no Natal”, construindo uma 
decoração natalícia.

}  Já o Rotary Club de Gaia Sul (9) 
apoiou, no Natal, a Cruz Vermelha 
de Gaia. Foram entregues artigos 
de alimentação para confecção de 
refeição para os sem abrigo do con-
celho. 

8

ACORDES SOLIDÁRIOS

}  O Rotary Club de Mirandela e a 

Esproarte – Escola Profissional de 

Arte de Mirandela, em parceria com 

o Rotaract Club e o Interact Club de 

Mirandela, organizaram no dia 13 

de dezembro um concerto solidário 

que contou com a participação es-

pecial da vocalista Gabriela Lemos. 

A verba angariada reverteu para o 

projeto “Aldeia Feliz”, que pretende 

construir seis salas de aula na esco-

la de Montechimoio, em Moçambi-

que, para cerca de 2500 alunos.

}  O Rotary Club da Maia, o Rotary 

Club de Águas Santas – Pedrou-

ços, e o Núcleo Rotary de Desen-

volvimento Comunitário da Maia, 

com o apoio da Junta de Freguesia, 

organizaram um Concerto Solidá-

rio de Natal, em dezembro, desti-

nado à angariação de fundos para 

9

o Projeto de Educação Especial do 

Agrupamento de Escolas Gonçalo 

Mendes da Maia. O concerto teve 

a participação do Coro do Ateneu 

Comercial do Porto, do Coro Es-

paço Corpus Christi, da Ensemble 

Instrumental, do Pianista David Sil-

va, do Guitarrista Manuel Soares, 

da Sabor Latino Escola de Dança, 

e contou com a Direção Musical de 

Lígia Castro. 

AS JANEIRAS

}  No dia de Reis, o Rotary Club de 

Viseu e a Universidade Sénior de 

Rotary Club de Viseu - USAVIS ce-

lebraram as Janeiras, levando can-

tares ao Município e ao Episcopa-

do. Para além disso, cumprindo uma 

tradição do clube de quase quatro 

décadas, na sede houve um alegre 

cantar de Janeiras seguido de jan-

tar de reis e de angariação de fun-

dos para os projetos humanitários 

do clube. 

}  A Universidade Sénior do Rotary 
Club de Porto de Mós (10), inte-
grou o conjunto de instituições que, 
no início de janeiro, cantaram as Ja-
neiras ao Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, no Palá-
cio de Belém. A ação contou com a 
participação de 11 grupos musicais: 
Banda Sinfónica da PSP e alunos da 
Casa Pia, Grupo de Cavaquinhos da 
Freiria de Torres Vedras, Associa-
ção Coral Stella Maris da Anadia, 

10

Grupo de Catequese de Usseira de 

Óbidos, Grupo Quinta Condense 

de Sesimbra, Universidade Sénior 

https://www.facebook.com/rotaryclubviseu?__cft__%5b0%5d=AZWini3vPhUjFygiN9CMa2OUTEMe2QUtaJak7Rlyp7MVZ3fLGVFmK7vqTrJY-GJY7ljA1dqgTXwbHp6WcRP4EX0WJ1TRbNDZhvwKlPZXOE5XaFwa1Qyb_ZWxL4_xGx62x70YNEEQSlV7_Wxg1GH4ukTPE8RsBUZzahfu46nzsNPMLvvYTOMCacTdC7I-BAywzhNzTbSu2H4YJyTvLy-T7_ij&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/rotaryclubviseu?__cft__%5b0%5d=AZWini3vPhUjFygiN9CMa2OUTEMe2QUtaJak7Rlyp7MVZ3fLGVFmK7vqTrJY-GJY7ljA1dqgTXwbHp6WcRP4EX0WJ1TRbNDZhvwKlPZXOE5XaFwa1Qyb_ZWxL4_xGx62x70YNEEQSlV7_Wxg1GH4ukTPE8RsBUZzahfu46nzsNPMLvvYTOMCacTdC7I-BAywzhNzTbSu2H4YJyTvLy-T7_ij&__tn__=-%5dK-y-R
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do Rotary Club de Porto de Mós, 
Grupo Litúrgico da Capela de São 
Sebastião de Teivas de São João de 

Lourosa, Associação Recreativa e 
Cultural de Santo António de Ne-
las, Grupo Cantares de Alcáçovas 

PALESTRAS

}  O Rotary Club Douro Saúde pro-
moveu a palestra ‘Conversas com 
Saúde’, com a presença de Adalber-
to Campos Fernandes, na Fundação 
Manuel António da Mota, no dia 13 
de janeiro. Este foi o primeiro en-
contro de um ciclo de palestras que 
visa a disseminação de informação/
reflexões sobre diferentes temá-
ticas da área da saúde, dirigida à 
comunidade de todos os clubes ro-

COMPANHEIRISMO

}  O Rotary Club de Lisboa Centro 
(11) celebrou, no dia 12 de janeiro, 
o seu 16º aniversário, numa anima-
da reunião festiva de jantar, bastan-
te participada e com representação 
de diversos clubes de Lisboa, com 
destaque para o seu clube padri-
nho, o RC Lisboa-Norte. 

 } Após um interregno de dois anos 
devido à Pandemia, o Rotary Club Por-
to-Douro realizou um Jantar de Natal 
Solidário, com a presença de grande 
parte dos sócios do clube, suas famílias 
e convidados, celebrando também o 
47º aniversário do clube.

CONCURSO

}  As Fogaceiras na Rua’ é o tema de 

um concurso de desenho e fotogra-

fia, organizado pelo Rotary Club de 
Santa Maria da Feira, que visa mo-

tivar os jovens dos 15 aos 20 anos 
a olhar e registar o centro histórico 
do município, o seu património e 
os recantos desse espaço urbano, 

assim como as pessoas, a procissão 

das Fogaceiras e o ambiente que se 

vive.

RECONHECIMENTO

}  O Rotary Clube da Feira foi o clube 

que, no distrito 1970, mais cresceu 

em 2022 (maior crescimento líqui-

do do quadro social), e cujo reco-

nhecimento foi efetuado com a atri-

buição do respetivo Certificado. 

tários do Distrito 1970, bem como 

a todos os profissionais de saúde e 

restante comunidade que enten-

dam relevantes as temáticas a se-

rem abordadas.

}  O Rotary Club de Sines realizou um 

Jantar-Palestra com o tema ‘Siste-

ma de Saúde em Portugal – Um ca-

minho para a cura’, com o convidado 

Ricardo Baptista Leite. 

}  Já o  Rotary Club de Almada pro-

moveu uma palestra sobre o Can-

cro da Próstata, patologia  que re-

gista, em Portugal, cerca de 6 mil 

novos casos por ano, com  um nú-

mero de mortes que  ronda os dois 

mil casos anuais.  A ação teve como 

orador Carlos Monteiro, Urologis-

ta do Hospital  da Luz de Setúbal. 

de Viana do Alentejo, Grupo de 
Cantares ABELTERIUM de Alter do 
Chão e Rancho Folclórico de Paço 
de Sousa de Penafiel. 

}  O Rotary Club Lisboa-Belém (12) 

realizou a Homenagem ao Profissio-

nal do Ano, dia 18 de janeiro, tendo 

sido distinguida Dalila Rodrigues, 

Diretora do Museu do Mosteiro dos 

Jerónimos e Torre de Belém.

11

12
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A M B I E N T E

Rotary Club de Aveiro volta a 
reflorestar 
Centro Nacional de Formação Ambiental

Por: Sérgio Dias | RC Aveiro

O Rotary Club de Aveiro plantou 300 

pinheiros no Centro Nacional de For-

mação Ambiental do Corpo Nacional de 

Escutas, em S. Jacinto, uma ação rotária 

que teve lugar no passado dia 10 de de-

zembro.

Este projeto já foi realizado em anos 

anteriores com o apoio da Associação 

Florestal do Baixo Vouga, que tem ofe-

recido as árvores de acordo com a ne-

cessidade de reflorestar este espaço.

Segundo Sérgio Dias, presidente do RC 

Aveiro, a plantação dos pinheiros “foi 

feita nesta altura, pois os meses de no-

vembro e dezembro são os mais propí-

cios para a plantação deste espécime”.

Para esta ação, o RC Aveiro contou com 

A ajudar e a coordenar os locais onde 

seriam plantados os pinheiros esteve 

uma funcionária do Centro Nacional de 

Formação Ambiental do Corpo Nacio-

nal de Escutas. 

A atividade culminou com um almoço 

em casa do companheiro Manuel Pa-

checo, em S. Jacinto, que preparou uma 

caldeirada de enguias para os partici-

pantes.

Com esta atividade, Sérgio Dias garante 

que “o Rotary Club de Aveiro se junta 

ao Rotary International no seu empe-

nho em apoiar atividades que reforcem 

a conservação e proteção dos recursos 

naturais, promovam a sustentabilidade 

ecológica, e fomentem a harmonia entre 

as comunidades e o meio ambiente”.

o apoio de 15 dos seus sócios que, du-

rante a manhã, levaram a cabo a tarefa 

de plantar todas as árvores. 
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P R O J E T O S

A Ludoteca de Alcoitão, da Cooperativa TorreGuia, é um espa-
ço onde a brincar se aprende e se desenvolvem competências. 

Situada no Bairro Social de Alcoitão, é uma das seis Ludotecas 
do Município de Cascais, onde crianças e jovens passam o seu 
tempo livre, a brincar, criar, jogar, conviver, cozinhar e tantas 
outras possibilidades. 

A LudoKitchen é um dos projetos desenvolvidos na Ludoteca, 
que visa sensibilizar, e refletir sobre comportamentos saudá-
veis inerentes à alimentação, que se desenvolve desde 2018.

Através de uma candidatura ao Rotary Club Cascais- Estoril, 
em 2022, a Ludokitchen foi renovada e totalmente equipada, 
uma ação que muito tem motivado os frequentadores do es-
paço a participar nas sessões semanais.

Espaço Educativo

Ludokitchen
A brincar, aprende-se a cozinhar na Ludoteca de 
Alcoitão

Por: Sofia Nunes | RC Cascais Estoril 

A Ludoteca de Alcoitão tem como missão a promoção de um 

espaço educativo, cultural, de natureza não formal, destinado 

ao público em geral, tendo como principal função a de resti-

tuir à criança o tempo e o espaço para brincar livremente e a 

seu belo prazer. 

Trata-se de um dos espaços lúdicos de Cascais, definidos 

como “…estruturas de educação não formal que privilegiam 

a atividade lúdica e a livre escolha, abertos à comunidade, e 
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que promovem o desenvolvimento de competências sociais, 

afetivas e cognitivas…”, bem como um “espaço comunitário lú-

dico, educativo, recreativo e cultural, com jogos, brinquedos e 

livros; especialmente pensado para crianças e adolescentes, 

de acesso livre e aberto a toda a comunidade”. 

 Através deste projeto, 
crianças e jovens desper-
tam o gosto por cozinhar, 
desenvolvem competên-
cias a nível da confeção 
dos alimentos, aprendem 
a gostar da alimentação 
diversificada e equilibra-
da e a estar numa cozinha com higiene e segurança, ao mesmo 
tempo que partilham tarefas e criatividade entre pares.

É importante incentivar os frequentadores a experimentar 
novos sabores e adquirir hábitos de alimentação saudáveis. 
Conhecer o potencial dos alimentos permite criar bases para 
um futuro com hábitos alimentares mais salutares.

Para a equipa, a nova Ludokitchen, vai permitir continuar a 
missão do projeto com recursos mais ajustados, maior quali-
dade, e aproximação à esfera familiar e comunitária.

A nova cozinha teve grande impacto, nos frequentadores, famílias e comunidade, os seus testemunhos espelham o 
seu sentir nesta nova etapa.

G.  “Fazem lanches! Tem muitos armá-
rios, ficou bem melhor, com mais 
espaço”.

D.   “É bom para todos, é lindo. Agora 
estamos todos juntos no lanche. 
Fazemos bolos, chocolate quente e 
gostaria de fazer uma casa de gen-
gibre”.

S.  “Aprendemos e fazemos coisas boas. 
Gostaria de partilhar com a minha 
mãe e fazer novas receitas e expe-
riências”.

D.  “Mudou muito, não tinha espaço 
para arrumar. Nós aprendemos no-
vas receitas”.

J.  “Temos forno e cozinha em melhores 

condições, mais gavetas para arru-
mar. Aprendemos e erramos a cozi-
nhar. As crianças aprendem a cozi-

nhar comida saudável. Dá para usar 
com mais segurança”.

W.  “Eu gosto porque nos dá comida. 
Fazemos muitos tipos de alimentos, 
bolos, panquecas, molhos… Gosto 
da cor e é mais limpa”.

W.  “Ficou mais bonito e tem mais es-
paço”.

L.  “Eu gosto porque é uma cozinha sim-
ples e bonita. Aprendo a cozinhar”.

C.  “É um projeto, que dá a possibilida-
de de as crianças aprenderem en-
quanto brincam e socializam umas 
com as outras, de forma saudável. 
O meu filho adorou e até me pediu 
para participar”.
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No passado dia 13 de janeiro o Rotary Club de Vila Nova de 
Gaia completou 50 anos desde que recebeu a sua carta de ad-
missão em Rotary.

A data foi superiormente assinalada pelo clube, não só com 
missa de acção de graças celebrada na véspera, na igreja paro-
quial de Mafamude, que foi também de sufrágio pelos seus an-
tigos associados, mas também com uma grande festa que se 
realizou no final do dia próprio, nas belíssimas instalações da 
“Torre Bella”, um notável espaço na margem do rio Douro. A 
esta festa compareceram cerca de três centenas de pessoas, 
entre rotários que representaram 43 rotary clubes de ambos 
os distritos portugueses mas também clubes estrangeiros, e 
entidades oficiais e muitos amigos ligados ao clube.

Na ocasião enviaram mensagens em vídeo de exaltação do clu-
be Sua Exª o Presidente da República, Doutor Marcelo Rebe-
lo de Sousa, assim como a Presidente do Rotary International 
Jennyfer Jones. Também presentes estiveram o Governador 
do Distrito, Comp.º José Alberto Oliveira, o Vice-Presidente 
da Câmara, Eng.º Patrocínio Azevedo, e o Cónego Jorge Duar-
te, assim como o Deputado Europeu, Doutor Paulo Rangel.

Foi também exibido um filme muito interessante evocativo da 
vida do clube com depoimentos de alguns dos seus membros 
fundadores ainda vivos.

Na intervenção que proferiu felicitando o clube, o Vice-Presi-
dente da Câmara anunciou que o município conferira ao clube 
a Medalha de Honra Municipal-Classe Ouro e a Presidente do 
clube, Comp.ª Inês Ferraz, verdadeiramente feliz com o even-
to, comunicou que, não só fora já escolhida a parede na qual 
o clube irá promover a pintura de um vasto mural alusivo ao 
Rotary, mas também que já a Câmara disponibilizara um belo 
espaço para a instalação de um jardim rotário, outra das ini-
ciativas a que o clube se propõe.

Bodas de Ouro 
do Rotary de Gaia

No seu blog ‘Gates 
Notes’, num artigo 
intitulado ‘O futu-
ro que merecem os 
nossos netos’, Bill 
Gates elogia e agra-

dece o trabalho do Rotary no que diz respeito ao combate à 
Polio. 

“Faziam parte deste esforço muito antes da Fundação Gates”, 
recorda, adiantando que, desde que nos tornamos parceiros 
na erradicação da doença, arrecadamos juntos 1,8 biliões de 
dólares para este trabalho, e há mais por vir”. Lembra ainda 
que os rotários também lideram campanhas maciças de vaci-
nação para chegar a crianças em todo o mundo e, por isso, “al-
gures nos próximos anos, quando a poliomielite for finalmen-
te erradicada, o meu primeiro telefonema será a agradecer e 
felicitar a equipa de Rotary International”.

Fazendo alusão à Declaração Sobre a Poliomielite de 2022, 
recorda que uma equipa de cientistas e especialistas defen-
de, no documento, a necessidade de erradicação da doença, 
lembrando que esta declaração é apoiada por mais de 3.000 
signatários de 117 países. 

Manifestando-se otimista, salienta que, apesar de terem sido 
detetados alguns casos da doença onde esta havia sido decla-
rada erradicada, “a dinâmica continua do nosso lado: os casos 
de poliomielite caíram 99,9% nas últimas três décadas”. 

Enfatiza a importância da nova vacina que existe para comba-
ter a Polio, a nOPV2, que vai prevenir surtos de variantes de 
poliomielite, contando que, em  novembro, mais de 500 mi-
lhões de doses foram administradas em 23 países. 

Salientou ainda a dedicação da fundação Gates a esta causa, 
com a promessa de 1,2 mil milhões de dólares, bem como o 
compromisso de outros doadores, que elevaram o total para 
2,6 mil milhões de dólares. 

“Ainda há um longo caminho a percorrer”, admite, sublinhando 
que “nenhuma atualização sobre a poliomielite estaria com-
pleta sem um grande agradecimento ao Rotary International”.

Bill Gates enaltece 
o papel de Rotary na 
erradicação da Polio

A M B I E N T E
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Uma força global para a Paz

The Rotary Foundation
Mensagem do chair 

      Ian H. S. Riseley  

Ilustração de Viktor Miller Gausa

Uma das coisas fascinantes acerca do Rotary é que somos 
muitas coisas ao mesmo tempo. Somos uma organização de 
serviços baseada na ação. Somos também um grupo profissio-
nal e comunitário, para não falar de um lugar para encontrar 
amizades e diversão.  

E, quando paramos para pensar nisso, tu e eu também faze-
mos parte de uma organização de paz. Vi isto em 2013, quan-
do representei o Rotary num simpósio internacional sobre o 
avanço de uma transição democrática pacífica para Myanmar. 
Apesar dos recentes reveses, o facto de o Rotary ter estado 
na mesa demonstra que o mundo nos vê como construtores 
da paz que não são desencorajados pelas questões mais di-
fíceis.  

Como é que ganhámos esta reputação? Através de projetos 
de alfabetização que ajudam as pessoas a expandir as suas 
mentes e pontos de vista. E através de projetos de abasteci-
mento de água, saneamento e higiene que criam um terreno 
comum para as comunidades em conflito. O Grupo de Ação 
Rotária para a Paz promove projetos de serviço prático, e 
as nossas convenções internacionais anuais unem milhares 
numa celebração da harmonia global. 

Talvez a face mais visível desta causa seja o programa dos 
Centros Rotary pela Paz, agora no seu 21.º ano. Atualmente, 
mais de 1.600 bolseiros Rotary pela Paz estão a promover a 

causa da paz em mais de 140 países. A 1 de fevereiro, abrimos 
candidaturas para a próxima geração de bolseiros pela paz. 
Encoraje os seus promotores locais da Paz a conhecerem o 
Rotary e a candidatarem-se a esta bolsa única. 

Em breve, iremos recrutar bolseiros para um novo centro de 
paz na região do Médio Oriente e Norte de África, à medida 
que começamos a colaborar com uma universidade parceira 
recentemente selecionada. Tornado possível por uma gene-
rosa doação de 15,5 milhões de dólares à Rotary Foundation 
por parte da Fundação Otto e Fran Walter, a entrada deste 
centro promove a visão do Rotary de fazer a paz em ação. 

Ao celebrarmos o 118.º aniversário do Rotary e o Mês da 
Construção da Paz e Prevenção de Conflitos, podemos 
orgulhar-nos das muitas formas como o Rotary promove a 
paz. Sem a Rotary Foundation, e sem o vosso apoio, nada dis-
so seria possível. 

Todos podem apoiar diretamente este trabalho através da 
Fundação visitando rotary.org/donate e selecionando a área 
de construção da paz e prevenção de conflitos em foco. En-
corajo-vos também a contribuir para o Fundo de Dotação Ian 
e Juliet Riseley na Rotary Foundation para apoiar projetos de 
paz. 

Se Paul Harris pudesse ver-nos agora, ficaria impressionado 
com o crescimento espantoso do pequeno clube que fundou 
em 1905 e a força global para o bem - e a paz - que o Rotary 
é, hoje.  
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Convenção 2023

P
U

B

Faça da Convenção Internacional do 

Rotary em Melbourne a sua próxima 

viagem de família. Encontrará ativida-

des para todas as idades e interesses 

durante a sua estadia na Austrália para a 

convenção de 27 - 31 de maio. Os prin-

cipais destaques incluem museus, um 

aquário, uma viagem lúdica de navio e 

uma excursão ao jardim zoológico.

O Museu “Play and Art” foi inaugurado 

no ano passado com exposições pro-

jetadas para crianças de 1 a 7 anos, in-

cluindo um carro de verdade para pintar 

e um parque infantil que se assemelha a 

edifícios altos da cidade. (Dica: O museu 

tem exigido marcação antecipada)

No Aquário “Sea Life” de Melbourne, 

observe a alimentação de peixes e cro-

codilos e veja tubarões e raias de 
perto. Pode mesmo vestir-se com 
equipamento de neve e entrar na 
exposição de gelo para se juntar 
aos pinguins. E pode rodear-se (em 
segurança) de milhares de medu-
sas numa exposição imersiva.

Confira também os percursos familia-
res organizados pelo Rotary. Para a “Tall 
Ships Experience”, hóspedes a partir dos 
12 anos (de idade) embarcam no navio 
“One and All”, a embarcação na qual os 
adolescentes australianos participam 
em atividades durante o “Youth Sailing 
Challenge” através do Distrito 9510. 
Partirá de um porto próximo do Centro 
de Convenções e Exposições de Mel-
bourne ao longo do rio Yarra em direção 
a Port Phillip Bay. Irá conhecer os locais 

de interesse por onde passa, falar com 
a tripulação e comer comida típica aus-
traliana.

Os membros de Rotary e respetivos 
familiares e amigos podem também 
inscrever-se para uma experiência de 
bastidores no Jardim Zoológico de Mel-
bourne. Na visita guiada de duas horas 
a pé, visitará coalas, cangurus, e a toca 
subterrânea de um fascólomo (vomba-
te). Para procurar excursões e reser-
var o seu lugar, visite rotarymelbour-
ne2023.org/tours.

- Eva Remijan-Toba

Um assunto de família
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por Brad Webber

Pessoas de ação pelo mundo

6.000
Teatros comunitários nos EUA

O  N O S S O  M U N D O

41%
Percentagem de bolivianos adultos 
que se identificam como indígenas

Estados Unidos da América

Membros do Rotary Club de Twin Cities 

(Centralia-Chehalis), Washington, subiram a 

palco para apresentar uma peça interactiva, 

Game of Murder: Um Almoço Mistério com 

Homicídio por Espada e Feitiçaria . Sendo 

tradição ao longo da última década, cada 

ano o espectáculo apresenta uma produção 

diferente com um elenco diferente. O último 

espectáculo em Abril esgotou e angariou 

3.400 dólares para causas de caridade, 

incluindo rampas de acesso para deficientes, 

bolsas de estudo para o Centralia College, e 

Dolly Parton’s Imagination Library. “Tiemos 

tido geralmente entre 100 e 140 pessoas 

por ano”, diz Catherine Cleveland, que co-

escreveu o guião e foi uma das seis rotárias 

que protagonizou a actuação.

Bolívia

Desde 2016, o Rotaract Club de Chuquiago 

Marka tem patrocinado eventos comunitários 

para financiar o seu projecto de marca, 

fornecendo próteses oculares para jovens que 

padecem de  cancro ocular. Em Novembro, o 

clube organizou um festival alimentar que atraiu 

cerca de 4.000 pessoas à Plaza Abaroa em La 

Paz, a capital. A atracção principal foi um tipo 

tradicional de empanada chamada a salteña. “É 

deliciosa, e as pessoas adoram-na”, diz Pamela 

Tapia Salazar, a presidente do clube. O evento 

angariou 700 dólares para o programa de visão 

e deu um impulso às empresas salteñas, ainda 

em recuperação após o bloqueio pandémico da 

COVID-19.
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19% 
Percentagem da 
população do Reino Unido 
está acima dos 64 anos

1764
O ano da origem do golf de 
18 buracos

3º
 A classificação da Malásia 
entre os países asiáticos em 
proficiência em inglês

Malásia 

Embora os cidadãos da Malásia 

estejam entre os que falam inglês 

mais proficientemente na Ásia, 

persiste um fosso entre as pessoas 

das zonas urbanas e rurais. O país 

tem apostado nos últimos anos em 

aumentar a alfabetização inglesa para 

ajudar na economia global. Pouco 

depois da sua fundação em 2015, o 

Rotary Club de Kota Kinabalu Pearl 

começou a trabalhar para reduzir a 

disparidade, diz Noni Said, um ex-

presidente de clube que inaugurou o 

Projecto REAL. Em 2020, a iniciativa 

do clube funcionou em 16 escolas 

rurais no estado de Sabah, beneficiando 

cerca de 4.000 estudantes através 

da formação de professores, livros 

e equipamento. Uma comissão que 

inclui rotários visita escolas e reúne-se 

trimestralmente com líderes educativos 

para monitorizar o progresso. O 

projecto REAL atraiu apoio financeiro 

precoce de organizações filantrópicas 

e da Embaixada da Austrália. Novas 

parcerias com membros do Rotary na 

capital, Kuala Lumpur, e em Taiwan 

permitiram que o clube expandisse o 

projecto a mais 18 escolas.

Reino Unido

Para fomentar a ligação entre 

cidadãos séniores que se possam ter 

sentido isolados durante a pandemia 

de COVID-19, o Rotary Club de 

Kings Lynn Priory trabalhou com um 

cinema local para oferecer exibições 

com desconto através de um Clube 

de Cinema Silver Mondays. Cerca 

de 60 espectadores de cinema 

apareceram em Novembro para ver 

Matilda the Musical. Os membros do 

clube serviram como hospedeiros, 

bilheteiros, e contínuos, diz Phil Davies, 

o ex-presidente do clube e principal 

organizador das exibições. “O benefício 

para os cinéfilos é provavelmente 70% 

da oportunidade de socializar e 30% do 

próprio filme”, diz Davies.

Espanha

Membros do Rotary Club de Punta 

Prima International, em Torrevieja, 

patrocinaram e ajudaram a organizar 

o Golf Tour Las Ramblas, uma série 

de angariações de fundos iniciada em 

2019 perto da cidade mediterrânica. 

Patrocínios, taxas de inscrição, e 

bilhetes para festas e jantares das 

competições de 2022 trouxeram 

mais de 1.500 dólares. Os rotários 

canalizaram alguns dos fundos para 

uma instituição de caridade da igreja 

que assiste mulheres e crianças 

que fugiram da Ucrânia, diz Gunnel 

Thunström, um membro do clube e 

organizador de torneios. Ela diz que a 

parceria é mutuamente enriquecedora, 

mesmo que apenas meia dúzia de 

membros do clube sejam ávidos 
golfistas.
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Ciência 
 e 
  Cultura

O Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) e o Centro de Arte 
João Cutileiro assinalam a data da morte do escultor, com uma 
exposição evocativa, a decorrer até 31 de março de 2023. 

No segundo aniversário do desaparecimento do artista, o 
MNAA associa-se ao Centro de Arte João Cutileiro e à Funda-
ção Carmona e Costa para evocar a memória de João Cutilei-
ro - correspondendo à ideia apresentada por Teresa Segurado 
Pavão de homenagear o amigo que tanto admirava. 
Filipa Oliveira foi convidada a assinar a curadoria de uma ex-
posição que articula entre si peças do escultor e obras de Te-
resa Segurado Pavão. 
A iniciativa conta com o apoio do Grupo de Amigos do Museu 
e com o patrocínio do Banco Santander, na sua qualidade de 
Mecenas para a Educação e Ciência.

João Cutileiro costumava contar que Miguel Ângelo acre-
ditava que todas as esculturas existiam dentro de blocos de 
mármore à espera de serem libertadas por um escultor, con-
cluindo que gostaria de correr atrás de Miguel Ângelo e utili-
zar os seus desperdícios para criar as suas obras. Se Cutileiro 
trabalhava a partir do desperdício proveniente das pedreiras, 
Teresa Segurado Pavão assume que o ‘fragmento’ é central na 
sua obra, como elemento estimulador da sua criatividade. Ce-
ramista de formação, a artista escolheu utilizar o barro branco 
nesta evocação do escultor, num paralelismo com a cor do pa-
pel que aguarda a intervenção do artista.

Olhar

“Às vezes, ponho-me a olhar para uma pedra… Teresa Segurado 
Pavão e João Cutileiro no MNAA”, é uma exposição construída 

“Às vezes, ponho-me a olhar para uma pedra…” 
Museu Nacional de Arte Antiga acolhe Teresa Segurado Pavão e João Cutileiro

em torno dos conceitos de fragmento, memória e escultura. 
Teresa Segurado Pavão concebeu este conjunto de objetos 
artísticos utilizando o barro como elemento integrador de 
fragmentos que são os ‘desperdícios’ de esculturas de João 
Cutileiro lhe foram oferecidos. Utiliza a roda de oleiro na fi-
nalização das peças, para evocar o acabamento a torno que 
Cutileiro utilizava nas suas esculturas. Usa o ferro nas liga-
ções entre a pedra e a cerâmica (agrafos, espigões, prisões), 
numa alusão à técnica utilizada pelo escultor na estrutura das 
suas obras. A curadora Filipa Oliveira, por sua vez, utilizou a 
relação natural existente entre os materiais utilizados pelos 
dois artistas plásticos – o barro e a pedra, ambos minerais em 
diferentes estados – para criar a base do discurso expositivo 
construído em torno da articulação de um importante grupo 
de esculturas de João Cutileiro com a obra produzida para 
este efeito por Teresa Segurado Pavão. 
A mostra pode ser visitada até 31 de março de 2023.
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Pouco depois de ter ingressado em Rotary International coor-
denei no meu Club a interação com a Rotary Foundation. De-
pressa interiorizei que, sem a Rotary Foundation, seria impos-
sível Rotary International ser hoje o movimento de referência 
mundial que é.

A nossa revista Portugal Rotário quer contribuir para se en-
tender melhor o que é a Rotary Foundation e o que com ela se 
poderá fazer para engrandecer ainda mais o nosso movimen-
to. Nesta secção recordaremos o que é a Fundação e veremos 
como agilizar a nossa interação dentro dos nossos clubes.

As origens 

Em 23 de Fevereiro de 1905, Paul P. Harris e mais três Ami-
gos reuniram-se no escritório de Gustavus Loehr para o que 
foi a primeira reunião de um Rotary Club. O desejo de compa-
nheirismo entre os sócios reuniu estes quatro homens e origi-
nou a maior organização internacional de serviços e bolsas de 
estudo, Rotary International.

Na convenção rotária de 1917, o presidente cessante, Arch 
Klumph, propôs a criação de uma dotação “com o propósito 
de fazer o bem no mundo”. Essa ideia, e a contribuição inicial 
voluntária de 26,50 dólares, pôs em marcha uma força pode-

rosa que transformou milhões de vidas em todo o mundo, The 
Rotary Foundation - TRF.

A missão  

The Rotary Foundation, a Fundação de Rotary International 
ajuda os membros do Rotary a promover a compreensão, a 
boa vontade e a paz mundiais, melhorando a saúde, propor-
cionando uma educação de qualidade, melhorando o ambien-
te e aliviando a pobreza. Desde a sua criação, há mais de 100 
anos a TRF aplicou mais de $4000 milhões de dólares em pro-
jectos sustentáveis e que mudaram muitas vidas. Com a sua 
ajuda voluntária, a TRF pode continuar a melhorar a vidas na 
sua comunidade e em todo o mundo.

Os fundos 

A Rotary Foundation transforma as doações individuais dos ro-
tários de todo o mundo em projectos de serviço que mudam 
vidas na nossa comunidade e em todo o mundo. Desde que 
foi fundada há mais de 100 anos, a TRF aplicou mais de 4 mil 
milhões de dólares em projetos sustentáveis e que mudaram 
a vida de muitos.

Em 2021-22 a TRF recebeu doações de mais de 354 milhões 
de dólares (MUSD), tendo dirigido cerca de 185 MUSD para 
projectos em todo o mundo e 154 MUSD para o programa de 
erradicação da poliomielite. As despesas de funcionamento 
da TRF ascenderam a pouco mais de 15 MUSD, fazendo com 
que a actual posição financeira ajude a manter as operações 
correntes e a encarar o futuro com segurança.

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

A Rotary Foundation
António Sérgio Pouzada

 Comissão Distrital The Rotary Foundation
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Em janeiro de 2023, os curadores da Rotary Foundation estabelece-
ram dois fundos temporários para auxiliar o Paquistão e a Ucrânia, duas 
áreas que enfrentam necessidades urgentes.
O Fundo de Resposta às Inundações do Paquistão e o Fundo de Res-
posta da Ucrânia visam as crises humanitárias causadas pelas devasta-
doras inundações no Paquistão, e a guerra na Ucrânia. 
As doações podem ser realizadas diretamente para os esforços huma-
nitários organizados pelos membros de Rotary.
As contribuições serão aceites até 31 de Dezembro de 2023. 
Os distritos rotários poderão candidatar-se a subsídios provenientes 
dos fundos até 30 de Junho de 2024 ou até que os fundos tenham sido 
todos atribuídos. 
Quaisquer contribuições que não tenham sido gastas até 30 de Junho 
de 2024 serão transferidas para o Fundo Geral de Resposta a Desas-
tres, a ser disponibilizado para desastres em todo o mundo.

Como contribuir
Pode doar online, por cheque, ou por transferência para os Fundos Dis-
tritais Designados: 

-Para contribuir online, utilize o endereço my.rotary.org/donate. 
- Para doar por cheque, faça-o à ordem da Rotary Foundation ou a uma 
fundação associada e anexe um formulário de contribuição preenchi-
do. Na secção DESIGNATION/PURPOSE, escolha Other e escreva o 
nome do fundo (“Pakistan Flood Response Fund” ou “Ukraine Respon-
se Fund”).

-  Para contribuir para os Fundos Distritais Designados, os líderes de 
distrito podem utilizar o formulário de contribuição do FDUC.

• Os distritos que fazem fronteira com a Ucrânia podem beneficiar da 
abertura de um subsídio de até 100 mil dólares em qualquer altura.

• Os distritos para além da Ucrânia e respetivos distritos fronteiriços 
que queiram apoiar refugiados ou outros afetados pela guerra podem 
beneficiar da abertura de um subsídio até 25 mil dólares americanos.

• Os distritos podem utilizar estes subsídios nas suas próprias áreas ou 
trabalhar com clubes na Ucrânia e nos países fronteiriços para apoiar 
os esforços de assistência que serão implementados nesses locais.

Para subsídios destinados a apoiar o Paquistão, o governador do distri-
to e o presidente distrital da Rotary Foundation terão de preencher o 
Pedido de Subsídio de Resposta a Desastres do Rotary e enviá-lo para 
grants@rotary.org.
Note-se também que para subsídios de resposta a desastres relaciona-
dos com o Paquistão:
.Os distritos 3271 e 3272 (Paquistão) podem beneficiar simultanea-
mente da abertura de até dois subsídios de resposta a desastres no 
valor máximo de 50 mil dólares cada.

Rotary estabelece 
fundos para ajudar 
Paquistão e Ucrânia

23 Fevereiro 2023 
118º Aniversário do 
Rotary no Mundo

Há na vida das pessoas

um momento singular

é o nosso entrecruzar

entre coisas más e boas.

Um momento singular

foi o sonho que sonhou 

quem o Rotary criou

e o Mundo quis mudar.

Em dia de aniversário,

não podemos esquecer

o que fez e vai fazer 

o Movimento Rotário.

Gente que gosta de Gente

e toda a Gente quer amar,

neste dia singular

tem que estar muito contente.

Que se lute contra a guerra,

que cresça a Paz e o Amor,

que se lute contra a dor

de toda a Gente na Terra.

Ninguém é feliz sozinho,

amar todos e a natureza

é o sonho e a certeza,

de que este é o bom caminho.

Obrigado Paul Harris

António Mendes | PGD D1960 | 2014-2015

RC de Almada
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Conferência “O longo caminho para a paz” 
Alberto Esteves Guerra | Vice-Coordenador Nacional das CIP | Rotary Club de Oeiras

Relações
Interpaíses

Grande sucesso da conferência de Lille. Organizada por ini-

ciativa dos governadores dos distritos de Hauts de France e 

Bélgica-Luxemburgo  com o apoio da Comissão Executiva do 

ICC (CIP) de Rotary Internacional,  a conferência reuniu mais 

de 1.200 participantes, com o objetivos de: 

•  Construir a paz fortalecendo a influência do Rotary e 

das instituições internacionais.

•  Confiando na força das mulheres e no ímpeto da ju-

ventude.

•  Alcançando os Objetivos de Desenvolvimento Sus-

tentável das Nações Unidas.

Desta importante jornada salienta-se o essencial dos seguin-

tes eixos:

 A força das mulheres

"Diante do extremismo violento e do estupro de mulheres 

como arma de guerra no Kivu do Sul, no leste da República 

Democrática do Congo, o Dr. Denis Mukwege e sua equipe 

“consertam” mulheres mutiladas e as acompanham no seu 

caminho para a reintegração, no Hospital Panzi, fundado em 

1999.

70.000 sobreviventes de violência sexual já foram tratados 

lá.»

Denis Mukwege, Prêmio Nobel da Paz de 2018, discursou 

nesta Conferência. Ele afirmou e " escreveu no ´The Power of 

Women´: “Se uma mulher recebe as chaves do poder, é mais 

provável que lidere as reformas necessárias para tornar o 

mundo um lugar mais seguro e justo.”

Direitos humanos 

" - Quatro associações da socie-
dade civil tunisiana que forma-
ram o diálogo nacional em 2011, 
após a Primavera Árabe,  conse-
guiram estabelecer um processo 
eleitoral democrático. 

-  Em 2015, receberam o Prémio 
Nobel da Paz, incluindo a Sra. 
Ouided Bouchamaoui, Presidente da Federação das Indús-
trias. O SEU DISCURSO NESTA CONFERÊNCIA CEN-
TROU-SE NA PAZ ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO E 
DA EDUCAÇÃO". 

"- A Europa, os seus povos e as suas instituições viveram 77 
anos sem guerra. Maria Areia, Presidente da Comissão dos 
Direitos do Homem do Parlamento Europeu, recorda:

Ser vital que todos desfrutem da liberdade de pensamento, 
reunião e crenças. 

Ter garantia de proteção legal em caso de opressão para não 
sofrer nunca o medo  e a necessidade.

-   Neste momento, saudamos a memória de René Cassin, ro-
tariano e sócio fundador do clube de Lille - primeiro presi-
dente do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos - Prêmio 
Nobel da Paz 1969".

 A contribuição de Rotary

" O Rotary International participou da elaboração da Carta 
das Nações Unidas e na criação da UNESCO para “salvar as 
gerações vindouras do flagelo da Guerra".

"Em resposta à invasão da Ucrânia, a Fundação Rotária de R.I., 
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distritos, clubes, e Comissões Inter-Países forneceram amplo 
apoio e assistência aos refugiados e à população".

"O Rotary International contribui para a paz positiva através 
de sua visão de mundo, através das 7 causas que defende, 
suas Comissões Interpaíses, sua rede de Representantes jun-
to a instituições internacionais, os seus programas de inter-
câmbio para jovens, as suas Bolsas de Estudo, os seus Centros 
para a Paz, as suas Amizades de ação.

Para as Instituições Internacionais, a ambição de transformar 
o mundo continua a ser possível através da implementação 
do grande plano de desenvolvimento das Nações Unidas: os 
objetivos do desenvolvimento sustentável. Um modelo inte-
grador que identifica as modalidades e condições anteriores 
ao estabelecimento da paz.

O sucesso depende de compromissos firmes e de uma iniciati-
va global de cooperação civil ´sociedade/governo`.

Até lá, os Comités Interpaíses continuarão a construir pontes 
de amizade, a abrir o canal diplomático para a ajuda, a com-
preensão e o diálogo em zonas de conflito, a compartilhar as 
suas preocupações com a lealdade e a justiça nas relações 
humanas e a agir com responsabilidade social. Avançar com 
outra boa vontade no "longo caminho para a paz". 

Serge Gouteyron

Ex-Vice-Presidente do Rotary International  Presidente  das 
Comissões Internacionais 2007/2010 – Presidente Honorá-
rio.

" A construção da paz é agora vista através de um projeto con-
junto de longo prazo entre o Rotary, o Estado e a sociedade 
civil na conquista dos Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável das Nações Unidas.

A Paz social através do serviço".

Expandindo nosso alcance

"Imagine com a presidente 2022/2023, Jennifer Jones, RO-
TARY COMO CONSCIÊNCIA MORAL NO CAMPO DA 
PAZ". 

A partir da esquerda: Denis Mukwege, Prêmio Nobel da Paz 2018, Ouided 

Bouchamaoui, Prêmio Nobel da Paz 2015, Serge Gouteyron, Presidente Ho-

norário do Conselho Executivo da ICC
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Novas
Gerações

Apoio a crianças em Moçambique
Por Ruben Bento e Sara Andrade

O projeto Aldeia Feliz, abraçado pelo Rotaract D1970, pretende construir, em colaboração com a The Big Hand, seis salas de 
aula que irão beneficiar 2.500 crianças na escola de Montechimoio, Moçambique.

Foi com “muita humildade” que o projeto foi aceite 
e encarado com confiança, apesar da sua dimensão, 
explicou Alexandra Cardoso, Representante Distri-
tal do Rotaract. O projeto, “que já estava constituído”, 
necessitava de divulgação e financiamento para po-
der ser concretizado, e, nesse sentido, vários clubes 
do Rotaract D1970 organizaram uma série de even-
tos, alguns em colaboração com os respetivos Inte-
ract Clubs e Rotary Clubs, estando planeadas para 
breve outras ações de angariação de fundos.

Alexandra Cardoso deu, como exemplo, o Festival de 
Tunas de Ermesinde ou a Loja do Sol, em Monção, 
cuja receitas angariadas nas vendas revertem para o 
projeto e contribuem para o seu sucesso, sem no en-
tanto deixar de referir que este tem sido amplamen-
te acolhido por Rotaract Clubes de todo o Distrito. A 
segunda fase do projeto, que agora se inicia, vê a sua 
divulgação ser reforçada, e abre as portas a parcerias 
com entidades particulares ou empresariais que es-
tejam interessadas em apoiar esta iniciativa solidária.

Em Moçambique, a educação básica ainda é um desa-
fio, principalmente em aldeias mais deslocadas como 
é o caso de Matsinho. 

A The Big Hand tem vindo a atuar no país há mais de 
uma década, no sentido de melhorar a qualidade de 
vida e de educação da sua população. 

De modo a combater o analfabetismo e promover o 
desenvolvimento social e económico desta comuni-
dade, o Distrito 1970 e o Rotaract D1970 unem-se 
para cooperar com aquela organização.



P O R T U G A L  R O T Á R I O   F E V E R E I R O  2 0 2 334

O Cine Teatro João Verde, em Monção, foi, no passado dia 7 de janeiro, palco de 
um Espetáculo Solidário, promovido pelo Rotaract Club de Monção. A receita da 
bilheteira deste evento, realizado com o apoio da Câmara Municipal, reverte na to-
talidade a favor da luta contra a paralisia infantil.

O espetáculo contou com a atuação de artistas monçanenses como o grupo (Des)
Fados, que apresenta uma nova interpretação de músicas nacionais, e o grupo de 
dança All Styles, criado por uma monçanense decidida a partilhar e a ensinar a arte 
da dança. A palco subiu ainda André Duarte, um rotaractista e artista que tem con-
quistado o seu lugar no mundo da música, e os Contraponto, um grupo acapella de 
Viana do Castelo.

A poliomielite é uma doença infecciosa, paralisante e potencialmente mortal que 
afeta maioritariamente crianças menores de cinco anos. A erradicação da pólio 
constitui uma das iniciativas mais duradouras e importantes do movimento rotário. 

Com este evento, que contou com casa cheia, o Rotaract Club Monção conseguirá 
garantir a vacinação de cerca de 1300 crianças.

Jovens reúnem-se em Conferência Distrital do D.1970 em Vila Nova de Gaia

Nos dias 14, 15 e 16 de abril temos encontro marcado em Vila Nova de Gaia para a 
próxima Conferência Distrital de Rotaract & Interact Distrito 1970!

A cidade que abriga as caves do Vinho do Porto e que – dizem os locais – tem a 
melhor vista para o rio Douro será palco das aventuras mais memoráveis deste ano. 

Prepara-te para atividades que te farão ir a sítios onde nunca antes foste. Fica aten-
to às novidades e garante o teu lugar no evento mais entusiasmante do ano. Estão 
curiosos? 

Vemo-nos em Vila Nova de Gaia!

Espetáculo Solidário na luta contra a PólioQuer dar 
visibilidade 

ao seu 
negócio?

Anuncie numa 
revista com milhares 

de assinantes, 
anuncie na Portugal 

Rotário!

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

1 página - 150€

capa e c ontracapa

interior - 200€ 
contra-capa - 320€
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O M E U  C L U B E

O Rotary Club de Ansião é apadrinhado 
pelo Rotary Club de Pombal e foi admi-
tido em Rotary Internacional a 28 de 
janeiro de 2004, com a inscrição de 21 
companheiros. O Rotary Club de Ansião 
formalizou, em junho de 2010, a gemina-
ção com o Rotary Club de Santos (Bra-
sil) e com o Rotary Club de São Vicente 
(Brasil), mantendo-as ativas.
No dia do Clube é norma atribuir-se o 
reconhecimento do mérito institucio-
nal ou profissional na comunidade pela 
conduta exemplar e na relação com os 
outros.
De acordo com a Missão do Rotary In-
ternacional o Rotary Club de Ansião 
procura servir o próximo, difundir a in-
tegridade e promover a boa vontade, 
paz e compreensão mundial por meio 
da consolidação de boas relações entre 
líderes profissionais, empresariais e co-
munitários.
Anualmente, o Clube envolve-se na co-
munidade, atribuindo: Prémios escola-
res aos melhores alunos do concelho, 
ao nível do 2º e 3º ciclos e do secundá-
rio, com a parceria da Caixa de Crédito 
Agrícola de Ansião; Bolsas de estudo aos 
alunos carenciados do concelho, com o 
apoio dos alunos da Universidade Sénior 
de Rotary de Ansião e, nos últimos dois 
anos, da Câmara Municipal de Ansião, 
num total geral de 44 bolsas atribuídas, 
desde 2011-12;Cabazes de Natal a fa-
mílias carenciadas do concelho, através 
da angariação de bens alimentares nos 
estabelecimentos comerciais.

Entre os vales e serras de Ansião, encontramos 
um Rotary Club perto do 20º 
aniversário

Universidade Sénior
Em fevereiro de 2009, o Rotary Club de 
Ansião criou a Universidade Sénior de 
Rotary de Ansião, numa parceria com a 
Câmara Municipal, para um efetivo de 
35 alunos. Manteve-se ativa até março 
de 2020, aquando do início da pande-
mia, com um total de 38 alunos, tendo 
o compromisso de ser uma entidade de 
ensino sénior vocacionada para a ocupa-
ção dos tempos livres das pessoas que 
se sintam motivados para a aprendiza-
gem, mantendo o seu dinamismo inte-
lectual e físico, adquirindo conhecimen-
tos em múltiplas áreas, que incentivem o 
trabalho em grupo e favoreçam um clima 
de cooperação, amizade e companheiris-
mo entre os participantes, estimulando, 
gradualmente, a participação em ativi-
dades paralelas, como sejam, debates, 
colóquios e visitas de estudo. 
A nível desportivo, o Rotary Club criou 
também a modalidade da Bóccia Sénior 
com a inscrição média anual de 12 ele-
mentos na secção e na Federação da 
Bóccia Sénior para efeitos de participa-
ção nos campeonatos regionais e nacio-
nais ao nível individual e por equipas. Em 

2018 realizou-se em Ansião o Campeo-
nato Regional de Bóccia Sénior, em equi-
pas, no pavilhão de Santiago da Guarda, 
com a participação de 17 equipas e 58 
atletas.
Ao longo dos anos o clube promoveu 
várias conferências temáticas de sen-
sibilização, abertas a toda a população, 
realizou visitas a instituições de solida-
riedade social e a empresas, de acordo 
com o seu compromisso rotário, na me-
lhoria das condições de vida das popula-
ções. Executou atividade gastronómica 
solidária para apoio de instituição do 
concelho na aquisição de viatura e de-
senvolveu várias campanhas de recolha 
de bens alimentares e de vestuário para 
apoio na Loja Solidária concelhia.

Apoio à comunidade
Em articulação direta com o município 
de Ansião, o Rotary Club participou de 
ajudas técnicas ao Município (camas 
articuladas) e a uma IPSS do concelho 
(cadeira de rodas e cadeira de Banho). 
Também para apoiar a Associação Hu-
manitária dos Bombeiros Municipais de 
Ansião, o clube fez entrega de dois mo-
nitores paciente multiparametros, para 
equipar duas viaturas.
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BRAGA


