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FAZER O BEM COM 
O NOSSO FUNDO ANUAL 
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realizar projetos sustentáveis nas comunidades ao redor do mundo. As 
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Designados e apoiam o nosso Fundo Mundial, o que torna Fazer o bem no mundo 
mais fácil do que nunca.
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Mensagem da Presidente 
de Rotary International
Jennifer E. Jones
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Lições do mestre do chá

Genshitsu Sen, antigo grande mestre da tradição do chá Urasenke, executa uma cerimónia 
tradicional do chá japonês para Jones durante a sua viagem ao Japão em novembro. A 
cerimónia do chá, conhecida como Urasenke, remonta a séculos atrás e engloba as artes, 
religião, filosofia e vida social.

Nunca esquecerei o privilégio de co-
nhecer o mestre de chá Genshitsu 
Sen durante a minha viagem ao Japão 
em novembro.  

Sen não só é o antigo grande mestre 
da tradição do chá Urasenke, como 
também é um rotário exemplar. As 
suas proezas incluem ajudar a fun-
dar o Rotary Club de Kyoto-South, 
Japão, servir como presidente do Ro-
tary Club de Kyoto e governador do 
Distrito 2650, e desempenhar papéis 
de liderança no Rotary International 
e na Fundação Rotária. 

Foi uma honra passar algum tempo 

com ele. Ele é um ser humano notável 

e uma alma alegre. E a sua liderança 

e empenho no Rotary continuam for-

tes. 

Durante essa mesma semana no Ja-

pão, tive a oportunidade de gravar 

um vídeo para um herói naval da Se-

gunda Guerra Mundial de 100 anos 

e duas vezes governador do distrito 

rotário de Park City, Utah.  

Sen e o rotário de Park City partilha-

ram histórias semelhantes, apesar de 

terem servido em lados opostos da 

guerra. O que para mim foi notável foi 

que cada um deles escolheu Rotary 

para viver vidas de construção da 

paz. Surpreendeu-me que estamos 

todos neste planeta simplesmente a 

tentar fazer o nosso melhor, e somos 

muito mais semelhantes do que so-

mos diferentes.  

Sinto-me incrivelmente abençoada 

por poder testemunhar estas his-

tórias e conhecer pessoas tão incrí-

veis.

Sen encontra-se fora do complexo do salão de chá Ura-
senke, onde vive em Quioto. A revista Rotary escreveu so-
bre a notável história de Sen na edição de agosto de 2022. 
Pode ouvir uma versão áudio da história em rotary.org/pea-
ce-through-bowl-tea.
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CONTEÚDO
Editorial
Helena Silva

Nem sequer nos lembramos dos milhões que 
continuam privados de água de qualidade

A água é indispensável para a vida na 
Terra. Seja para consumo direto, para a 
produção de energia, rega, pesca ou la-
zer, sem água não há vida. 

Ao ligarmos, diariamente, as torneiras 
de nossa casa temos este como um bem 
adquirido e tendemos, muitas vezes, a 
esquecer o quanto é imperioso preser-
vá-lo. E nem sempre nos lembramos de 
milhões de pessoas que continuam pri-
vados de água de qualidade. De acordo 
com dados de 2021, dois mil milhões 
de pessoas no mundo – ou seja, uma em 
cada quatro pessoas - não têm acesso a 
água potável e, ao mesmo tempo, me-
tade da população mundial, cerca de 
3,6 mil milhões de pessoas, não dispõe, 
ainda, de serviços de tratamento de re-
síduos. Mesmo em países considerados 
desenvolvidos, o acesso a água e sanea-
mento não é uma garantia para todos. 

Com esta consciência de valorização 
da água, Rotary junta, num tema men-
sal, água, saneamento e higiene. Esta é 
uma reflexão que, em Rotary, fazemos 
este mês de março e, enquanto rotários, 
comprometemo-nos a apoiar projetos, 
a valorizar recursos e a desenvolver 
ações nesta área. Com acesso a água de 
qualidade e a saneamento, a incidência 
de doenças diminui, aumentando a es-
perança e a qualidade de vida. 

A proteção dos nossos recursos hídri-
cos é, por isso, um dos temas em des-
taque nesta edição. Procuramos dar a 
conhecer a realidade do nosso país.  

Mas março traz-nos também a celebra-
ção do Dia Internacional da Mulher, as-
sinalando o seu extraordinário papel na 
sociedade. Em entrevista, Fátima Car-
doso, Diretora da Unidade de Mama do 
Centro Clínico Champalimaud, em Lis-
boa, dá-nos a conhecer o seu trabalho 
notável, incansável, doído, na luta contra 
uma das mais ferozes doenças. Notável 
tem sido, também, em Rotary, a ação de-
senvolvida no âmbito do empoderamen-
to das jovens e, nesse sentido, damos a 
conhecer o trabalho desenvolvido nos 
nossos dois distritos. Um trabalho que 
tem conseguido fazer a diferença e criar 
esperança, cumprindo já o desígnio do 
presidente eleito de Rotary Internacio-
nal. Nesta edição, desvendamos mais 
sobre Gordon McInally que nos diz que 
pretende liderar tendo como principal 
valor “o cuidado”, no ano que terá como 
lema ‘Crie Esperança no Mundo’.
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“A água é um direito humano. Ninguém deve ter esse acesso 
negado” - António Guterres – Secretário-Geral das Nações Unidas

Vítor 
Cordeiro
Distrito 1960

tem a palavra o Governador…

Uma em cada três pessoas a nível global 
não tem acesso a água potável. A procura 
da água, para atender ao aumento da po-
pulação mundial e ao crescimento das eco-
nomias emergentes, tende a aumentar até 
2050. É precisamente nestas economias 
onde existe uma maior pressão sobre o con-
sumo deste bem escasso, para satisfazer 
as suas necessidades, exigindo um melhor 
equilíbrio entre a procura e as necessidades 
reais das comunidades.
O Objetivo de Desenvolvimento Susten-
tável 6 (ODS 6), da Agenda 2030 da ONU, 
defende o acesso universal e equitativo à 
água potável e ao saneamento até 2030. 
Sendo a água fundamental para a vida e 
para a promoção do desenvolvimento so-
cioeconómico, Rotary International desde 
há muito que elegeu os Recursos Hídricos, 
o Saneamento e a Higiene, como uma das 
suas áreas principais de intervenção. 
A garantia do fornecimento de água potá-
vel, saneamento e higiene, fazem parte das 
necessidades básicas que devem ser garan-
tidas às populações, tendo um impacto dire-
to na saúde e na qualidade de vida em geral, 
contribuindo para a redução das doenças, 
promovendo a educação e a igualdade e 
melhorando a economia.
Notícias recentes alertam para o facto de 

45 municípios portugueses terem perdas 
de água, nas respetivas redes de distribui-
ção, da ordem dos 50%. Considerando a 
excelente relação que temos com as autar-
quias, importa incrementar e reforçar par-
ceiras e influenciar os decisores, para que 
sejam tomadas medidas de monitorização e 
controlo que permitam a utilização racional 
e otimizada deste recurso. Por outro lado, 
importa tratar águas residuais para reuti-
lização, que em 2021 representou apenas 
1,2%. A utilização da água do mar para a 
produção de água potável, tem sido uma das 
possibilidades e inevitável em muitos casos. 
No entanto, exige elevados investimentos e 
apresenta custos de exploração que tornam 
esta solução inviável para a maioria dos paí-
ses e territórios.  
O Programa WASH envolvendo, neste Gru-
po de Ação Rotária (RAG), as iniciativas re-
lacionadas com a água, saneamento e higie-
ne, com o apoio da The Rotary Foundation, 
no âmbito dos subsídios globais e seguindo 
os seus procedimentos, asseguram a reali-
zação de projetos nestas áreas e conferem-
-lhe a necessária sustentabilidade. 
A importância de garantir o fornecimento 
de água potável e saneamento tem levado 
a que os clubes de Rotary tenham vindo a 
realizar projetos em países onde esta ne-

cessidade é premente. Precisamos de con-
tinuar a fazer este caminho, avançando com 
projetos nesta área, de preferência através 
de parcerias que incluam clubes estrangei-
ros de modo a potenciar a nossa ação.
Como agentes de transformação nas nos-
sas comunidades temos a responsabilida-
de acrescida de promovermos, pelas mais 
diversas formas, a utilização racional dos 
recursos em geral e deste recurso escasso, 
que é a água, em particular. 
Nas instituições parceiras, onde temos im-
plementada a filosofia Lean desde 2014, 
são levadas a cabo iniciativas para a uti-
lização racional e otimizada da água. A 
alteração de comportamentos e atitudes 
que resultam destas boas práticas, numa 
perspetiva de melhoria contínua, leva-nos 
a concluir que estamos no bom caminho e 
os excelentes resultados motivam-nos a fa-
zer cada vez mais e a ampliar a nossa ação e 
consequentemente o nosso impacto. 
Temos vindo a verificar que existem clubes 
que realizam projetos na vertente ambien-
tal, promovendo bons exemplos quanto à 
eficiência na utilização dos recursos. Es-
tamos, assim, a despertar consciências e a 
levar a que outros se juntem a nós neste ca-
minho da sustentabilidade, com uma visão 
de longo prazo.  
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DR

José Alberto 
Oliveira
Distrito 1970

tem a palavra o Governador…

"Imagine um mundo onde todos tem acesso a água potável, 
saneamento e higiene adequados".

ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE

A Assembleia Geral das Nações Unidas 
considerou, recentemente, que o acesso à 
água potável e ao saneamento básico são 
direitos fundamentais para o pleno gozo da 
vida humana. Ainda assim, perto de mil mi-
lhões de pessoas continuam sem acesso a 
esses direitos nas suas comunidades e mais 
de dois mil milhões não os tem disponíveis 
dentro das suas casas. 
É chocante constatarmos que mais da me-
tade da população mundial (seis em cada 
dez pessoas) não tem acesso a saneamento 
administrado de forma segura, de acordo 
com um recente relatório divulgado pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
pela UNICEF, originando centenas de mi-
lhares de mortes evitáveis, todos os anos, 
de adultos e crianças. Desde o início deste 
milénio que milhões de pessoas passaram 
a ter acesso a água potável e saneamento 
sem que esses serviços sejam necessaria-
mente seguros. Em muitas casas, centros 
de saúde e escolas ainda faltam água lim-
pa e sabão para uma simples lavagem das 
mãos.
Necessária para beber, cozinhar, limpar e 
tomar banho, sem água potável os humanos 
sucumbem a doenças como desidratação, 
disenteria e cólera. O saneamento, essen-

cial para uma higiene adequada e evitar a 
propagação de enfermidades, quando pre-
cário pode contaminar as fontes de água 
potável. Além disso, o acesso a água potável 
e saneamento pode ajudar a melhorar os 
resultados educacionais, a produtividade 
económica e a igualdade de género nas co-
munidades.
“A água potável, o saneamento e a higiene em 
casa não devem ser apenas privilégios de pes-
soas ricas ou das que vivem em centros urba-
nos”, disse o Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Diretor-Geral da Organização Mundial da 
Saúde. “Estes são alguns dos requisitos mais 
básicos para a saúde humana, e todos os paí-
ses têm a responsabilidade de garantir que to-
das as pessoas possam acessá-los.”
“Água segura, saneamento eficaz e higie-
ne são fundamentais para a saúde de cada 
criança e de cada comunidade, e, portanto, 
essenciais para a construção de sociedades 
mais fortes, saudáveis   e mais equitativas”, 
referiu Anthony Lake, ex-director executi-
vo do UNICEF. “À medida que melhoramos 
esses serviços nas comunidades mais des-
favorecidas, e para as crianças mais desfa-
vorecidas, nós conferimos-lhes uma opor-
tunidade mais justa para um futuro melhor.”
O Rotary International trabalha para me-
lhorar o acesso global à água potável e ao 
saneamento através (1) de parcerias com 

organizações e governos locais para desen-
volver projetos que aumentem o acesso à 
água potável e ao saneamento em comu-
nidades ao redor do mundo; (2) do apoio 
aos esforços dos seus membros e outros 
voluntários que trabalham para melhorar 
o acesso à água potável e ao saneamento 
nas suas comunidades locais; (3) do apoio 
à educação dos cidadãos em todo o mundo 
sobre a importância da água potável e do 
saneamento e como eles podem ajudar a 
melhorar o acesso nas suas próprias comu-
nidades; (4) e da disponibilização de subsí-
dios, através da The Rotary Foundation, e 
de outros recursos.
Os clubes Rotary de todo o mundo são de-
safiados a liderarem ou apoiarem projetos 
que visam o fornecimento de serviços bá-
sicos de água e saneamento onde necessá-
rio. Isso significa a disponibilização de uma 
fonte de água potável protegida, onde se 
pode ter acesso a esse precioso líquido em 
menos de trinta minutos, e o uso de uma 
casa de banho melhorada, ou de uma latrina 
que não seja partilhada com outras famílias, 
com local para a lavagem das mãos conten-
do água limpa e sabão.
Imagine um mundo onde todos tem acesso 
a água potável, saneamento e higiene ade-
quados. Imagine o Rotary.
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FÁTIMA CARDOSO
Por Maria João Gomes | RC Parede-Carcavelos

“Gosto de música francesa, de pop e 
rock que hoje podemos chamar clássico 
porque foi escrito entre os anos 60 e 80 
do século passado, que ouço num IPOD, 
porque ainda estou a tentar passar as 
preferidas para o telefone”

Diz-me sem hesitar que Olivia Newton 
John, que morreu de cancro de mama o 
ano passado, é a sua cantora preferida. 
Tem outra paixão: a poesia, que escreve 
com menos intensidade nestes tempos, 
para a qual contribuem as vidas e as 
pessoas que com ela se cruzam no seu 
percurso profissional. Nasceu em Mo-
çambique e com 8 anos regressou ao 
Porto onde nasceu o seu pai, e onde diz 
que se sente melhor que em Lisboa. Não 
ficou muito tempo em casa dos avós e, 
estando a sua mãe, natural de Chaves, a 
lecionar na escola da sua residência, op-
tou por fazer o liceu na Amadora porque 
as notas teriam que ser obrigatoriamen-
te altas para entrar em medicina e assim 
fugia ao estigma de ter boas notas, por 
causa da mãe. A vida dá muitas voltas e 
fez o 12º ano numa escola temporária 
em Algés, nas docas, onde se encontra 
hoje o edifício da Fundação Champali-
maud. Porque o Porto é a sua terra de 
coração transferiu-se da Faculdade de 
Medicina de Lisboa, no Hospital de San-
ta Maria, para o Porto onde se licenciou 
e no final da especialidade foi à Bélgica 
por 4 meses, conheceu a professora 
Martine Piccart, que a convidou para um 
projecto de 2 anos e ficou 10. Nasceu 

numa família de engenheiros e profes-
sores, mas sempre quis ser médica, ain-
da pensou em veterinária, mas diz que a 
vocação nasceu com ela.

Como estamos em Portugal a tratar o 
cancro? 

Já esteve melhor, se pensarmos que o 
tempo médio de sobrevida a um diag-
nóstico de cancro metastásico é de 3 
a 5 anos e os novos medicamentos de-
moram em média 700 dias anos a serem 
aprovados depois de aprovados pelos 
organismos europeus, este tempo deixa 
muitos mortos pelo caminho. Há muita 
burocracia nas aprovações em Portugal, 
também quando falamos do tempo que 
demora em Portugal a abrir um ensaio 
clínico, quando abre já ele terminou nos 
outros países da Europa. Estamos de 
novo com tempos muito alargados.

Que papel tem a investigação?

Em investigação temos duas vertentes 
a investigação clínica e a translação. A 
investigação clínica faz-se no labora-
tório e em Portugal temos muito boa 
qualidade. A translação faz-se junto dos 
doentes e da clínica e aí temos um longo 
caminho a percorrer. Conheci a transla-
ção em Bruxelas e para juntar estas duas 
vertentes é preciso um conhecimento 
específico que ainda é pouco praticado 
em Portugal. Temos pouco envolvimen-
to da sociedade em geral, noutros paí-

ses há muito mais intervenientes nestes 
processos. 

“Ainda há um grande estigma  
principalmente para o diagnós-
tico nos homens”

Como se organiza a sociedade em tor-
no dos doentes? Como é lidar com o 
diagnóstico? 

É preciso que os doentes se organizem, 
falem e participem, porque os médicos 
e investigadores são pouco ouvidos. Há 
que replicar o trabalho que os rotários 
fazem na sociedade. Criar grupos de 
apoio e ajudar os doentes a organizar-se 
e a fazerem ouvir-se junto da investiga-
ção, do governo e das comunidades.

Quem é a mulher a quem chamaram Fátima?
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Em Portugal existem muitos grupos de 

apoio para o cancro precoce, que tem 

uma sobrevida bastante alta e há muito 

material de suporte e ajuda, mas quando 

falamos de cancro avançado ou metastá-

sico temos uma realidade muito distinta, 

desde o tempo que demora a aprovação 

dos medicamentos, até à legislação la-

boral. Se pensarmos que um doente pre-

cisa de flexibilidade no trabalho, porque 

ainda tem capacidade e quer trabalhar, 

mas que as consequências físicas dos 

tratamentos e o tempo em que preci-

sa de visitar o hospital, lhe dificultam a 

continuidade porque o empregador não 

é compensado - só lhe resta a baixa mé-

dica, com outras consequências na sua 

saúde mental e autoestima.

Que estórias a marcaram? O estigma 

ainda existe?

A grande maioria das pessoas que en-

cara este tipo de diagnóstico muda para 

melhor, colocam as suas vidas sobre a 

perspetiva correta. Ainda há um grande 

estigma principalmente para o diagnós-

tico nos homens, que sendo uma doença 

rara não tem os mesmos materiais de 

divulgação e suportes, que são feitos 

maioritariamente para mulheres. A par-

te estética é importante tanto para ho-

mens como para mulheres e hoje é um 

fator importante a ter em conta, no per-

curso da doença. Deixar de ir à praia ou 

usar t-shirts ocorre em ambos os sexos. 

É difícil lidar com diagnósticos em mu-

lheres jovens, onde o cancro é mais 

agressivo, com filhos pequenos ou que 

ainda pensam em ter filhos. Lembro 

uma mãe com um filho bebé, que me pe-

diu ajuda para que o filho se lembrasse 

dela. E quando entrou em fim de vida, 

agradeceu dizendo: agora posso partir 

porque o meu filho vai lembrar-se de 

mim. Outra mãe que dava nomes de flo-

res aos filhos e cujo filho nascido fora do 

esperado (tinha menos 10 anos que os 

irmãos) lhe perguntava que flor era ele e 

ela dizia: és o meu amor perfeito.

A morte? Como se lida com ela?

Sou crente e não tenho medo da morte, a vida é mais assustadora e a 
morte é inevitável, mas o sofrimento não é! Na Fundação Champalimaud 
trabalhamos num modelo integrado com paliativistas e oncologistas para 
aliviar o sofrimento que estes doentes inevitavelmente sentem. O percur-
so de doença é mais tranquilo se ouvirmos os outros. 

PERFIL
Fátima Cardoso é a Directora da Unida-
de de Mama do Centro Clínico Champa-
limaud (CCC) em Lisboa, Portugal. Tem 
as especialidades de oncologia médica e 
medicina interna. Licenciada em Medici-
na pela Universidade do Porto, Portugal, 
estagiou na Unidade de Investigação de 
Translação do Instituto Jules Bordet em 
Bruxelas na Bélgica (Prof. Martine Pic-
cart) e no Departamento de Oncologia 
Molecular e Celular do MD Anderson 
Cancer Center em Houston, Texas (Prof. 
Mien-Chie Hung). 
Trabalhou 10 anos como Professora Au-
xiliar da Clínica de Oncologia Médica do 
Instituto Jules Bordet. Regressou a Por-
tugal em outubro 2010, para criar a Uni-
dade de Mama do Centro Clínico Cham-
palimaud, tornando-a a primeira unidade 
de mama certificada em Portugal.
Faz parte de vários comités nas mais 
importantes organizações internacio-
nais como ESMO, ASCO, ESO, EORTC, 
AACR, E.C.O. É fundadora e Presidente 

da Conferência Internacional de Con-
senso sobre Cancro de Mama Avançado 
(ABC) e da ABC Global Alliance.
Recebeu várias bolsas de investigação e 
de formação de diversas organizações, 
incluindo da União Europeia e da BCRF.
Em 10 de Junho de 2015, foi-lhe atri-
buída a prestigiada Ordem Militar de 
Sant’Iago da Espada, por Mérito Cientí-
fico. 
Recebeu igualmente outros prémios, 
tais como o Flims Alumni Club Lifetime 
Achievement Award 2022, o Prix Nice 
– St Paul 2017, o Reach to Recovery In-
ternational Health Professional Award 
2019, o Advanced Breast Cancer Award 
2019, o Jin Xian-zhai Special Achieve-
ment Award 2020, o European Breast 
Cancer Science Award 2020, o Umber-
to Veronesi Memorial Award 2021 e 
o ESMO Women for Oncology Award 
2022.
É autora de cerca de 350 publicações e 
tem apresentado o seu trabalho tanto a 
nível nacional como internacional.
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"99,3% da água que aflui às torneiras 
dos portugueses é de boa ou excelente 
qualidade” 
CLÁUDIO DE  JESUS

Conselho de Administração da Águas de Portugal Internacional

Por Helena Silva | RC Marinha Grande

Presidente Executivo do Conselho de 
Administração da Águas de Portugal 
(AdP) Internacional, Cláudio de Jesus 
tem como responsabilidade a gestão 
de todas as operações internacionais 
do Grupo Águas de Portugal, traba-
lhando atualmente em 12 países. Fa-
la-nos dos desafios que se colocam 
quer a Portugal, quer ao mundo, no 
que diz respeito à gestão dos recursos 
hídricos. É que, apesar de mais de 70% 
da  superfície da Terra ser coberta 
por água, menos de 1% é própria para 
consumo. Do total de água disponível 
no nosso planeta, 97% está nos ma-
res e oceanos (água salgada) e apenas 
3% é água  doce. Mas nesta matéria, 
revela, o nosso país é exemplo para 
o mundo: atualmente 99,3% da água 
que aflui às torneiras dos portugueses 
é de boa ou excelente qualidade.
A nível mundial, são quais as situações 
mais preocupantes em matéria de re-
cursos hídricos?

O ano de 2023 traz à Humanidade 
enormes desafios e, sobretudo, gran-
des oportunidades para superar desa-
fios societários, de que se destacam a 
crescente urbanização (são cada vez 
as megacidades existentes no planeta), 

com enormes desigualdades económi-
cas e sociais, as alterações climáticas e 
a perda de biodiversidade, assunto de 
preocupação crescente para todos os 
que se preocupam com estas matérias, 
e que nem sempre é bem compreendido 
pela população em geral, uma vez tratar-
-se de um bem intangível e, como tal, de 
difícil perceção para o cidadão comum. 

Quando falamos de recursos hídricos, 
quais são os principais desafios que se 
colocam, no nosso país?
São sempre muitos. Embora Portugal 
registe significativos avanços nessa 
matéria nos últimos 30 anos, muito há 
ainda a fazer. O nosso país tem hoje in-
dicadores de desempenho em matéria 
de serviços de água e saneamento que 
se comparam com os países mais desen-
volvidos. Há 30 anos, somente 50% da 
água era própria para consumo humano 
e apenas 20% das águas residuais pro-
duzidas eram tratadas antes de serem 
devolvidas ao meios recetores. Existiam 
inúmeros casos de poluição hídrica que 
assolavam o nosso país e de que são 
exemplo o Vale do Ave, a Ria de Aveiro, 
o Rio Trancão, bem como todo o Estuá-
rio do Tejo. O abastecimento de água na 
área metropolitana do Porto e em toda 

a região algarvia era muito deficiente. 

Hoje somos considerados um caso de 

sucesso em todo o mundo, uma vez que 

atualmente 99,3% da água que aflui às 

torneiras dos portugueses é de boa ou 

excelente qualidade. No domínio do 

tratamento de águas residuais, cerca 

de 87% são adequadamente tratadas e 

caminhamos para o indicador de 90%, 

que nos impõe a União Europeia, e que 

deverá ser atingido em 2024. Mas em  

matéria de gestão de recursos hídricos 

há ainda bastante trabalho a fazer.

Cooperação
Quais são as questões que deveriam 
ter uma resolução prioritária, mas que 
ainda se mantêm?
A Convenção de Albufeira, que regula 

as relações Luso-Espanholas no domí-

nio dos recursos hídricos, entrou em vi-

gor em 17 de janeiro de 2000 e regula o 

quadro de cooperação para a proteção 

D E S T A Q U E
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das massas de água, dos ecossistemas 
aquáticos e terrestres e do uso susten-
tável dos recursos hídricos entre os dois 
países. No entanto, em períodos de es-
cassez (fruto das alterações climáticas 
que os acentuam cada vez mais, sobre-
tudo neste século em que vivemos), este 
instrumento político de planeamento 
tem sido muitas vezes pouco respeitado 
pelo lado espanhol, levando a situações 
críticas nas bacias hidrográficas trans-
fronteiriças, nomeadamente nos rios 
Tejo e Guadiana, do lado português. É, 
por isso, necessário intensificar as for-
mas de cooperação, levando ao cum-
primento integral do acordado entre 
os dois países. Ao nível dos municípios, 
urge também a sua sensibilização para 
formas de reutilização de água residual 
tratada, sobretudo no seu correto uso 
em situações em que não é necessário 
o uso de água potável (designada de 
própria para consumo humano), como 
sejam a lavagem de ruas, de viaturas e 
contentores de recolha de resíduos sóli-
dos urbanos, de rega de espaços verdes, 
entre outros. 

O que está a ser feito - poderia desta-
car alguns exemplos positivos?
A nível nacional, muitos esforços têm 
sido feitos pelos diversos atores do se-
tor no sentido de promover a resiliência 
à acentuada escassez de água. Houve 
uma clara aposta no envolvimento de 
diversas entidades para um trabalho 
conjunto no domínio da eficiência do 
uso da água e, em simultâneo têm-se im-
plementado origens alternativas, sobre-
tudo para usos não potáveis, em termos 
urbanos e agrícolas. Têm sido estudadas 
e trabalhadas diversas alternativas, até 
porque o nosso país é muito assimétri-
co em termos pluviométricos (chove 
bastante na região Litoral Norte e mui-
to pouco no Alentejo e Algarve). Bons 
exemplos são os recentes transvases 
criados entre a Barragem de Alqueva e 
diversas pequenas barragens existentes 
no interior do Alentejo até se chegar ao 
seu Litoral. A zona de Sines, com os seus 
novos desafios industriais, irá necessitar 
de acrescidas quantidades de água e a 

solução passa pelos transvases a partir 

de Alqueva. Também as soluções asso-

ciadas à tecnologia de dessalinização 

fazem parte do futuro, sobretudo na 

Costa Litoral a partir da Península de 

Setúbal, passando pelo Litoral Alenteja-

no até ao Algarve. Dentro de três anos, 

esta região irá beneficiar de uma central 

de dessalinização, que servirá como re-

forço dos sistemas de abastecimento 

já existentes, e que permitirá assegurar 

a resiliência futura do abastecimento 

aquela região, sobretudo na época alta, 

de grande afluxo turístico.

A cada um de nós, que papel nos está 
reservado para, no dia-a-dia, proteger 
esse bem maior que é a água?
Entre os profissionais do setor da água, 

Cláudio de Jesus é licenciado em Enge-
nharia do Ambiente pela Universidade 
de Aveiro (1991) e Mestre em Engenha-
ria Sanitária pela Universidade Nova de 
Lisboa (1996), com uma pós-graduado 
em Gestão de Empresas pela Universi-
dade Católica de Lisboa (2001). A sua 
carreira profissional tem sido marcada 
por diversos cargos na área do ambien-
te. Na Valorlis (Valorização e Trata-
mento de Resíduos Sólidos de Leiria), 
primeiro como Diretor Técnico e mais 
tarde Administrador Delegado, cargo 
que desempenhou até 2004; na SIMLIS 
(Saneamento Integrado dos Municípios 
do Lis), como Administrador Delegado 
entre 2004 e 2009, e da Águas do Mon-
dego, entre 2008 e 2009. 
Na Águas de Portugal Internacional, 
Administrador Executivo entre 2009 
e maio de 2016, sendo responsável 
pela direção e coordenação de vários 
projetos do Grupo em mercados como 
Angola, Cabo Verde, Moçambique e Ti-
mor-Leste e Administrador das empre-
sas AdP Timor-Leste e Aquatec (Mo-
çambique). 
Na Águas do Centro Litoral, foi Pre-

existe uma expressão inglesa “every 

drop counts”, que pretende demonstrar 

que TODOS devemos utilizar racional-

mente esse recurso tão precioso que a 

natureza coloca à nossa disposição – a 

água.

É necessária uma consciencialização 

de toda a comunidade para atingirmos 

esse desígnio – industriais, agricultores 

e, acima de tudo, todos nós enquanto ci-

dadãos, nos nossos gestos quotidianos 

devemos interiorizar essa preocupação, 

seja com pequenos gestos de poupança 

doméstica, como também ao nível indus-

trial e agrícola, adotando medidas e tec-

nologias que permitem uma adequada e 

consciente utilização do recurso-água, 

e que traz significativos ganhos, não só 

ambientais, como também económicos.

sidente do 
Conselho de 
Administra-
ção, entre ju-
lho de 2015 
e junho de 
2016. 
Na AdP Águas de Portugal, SGPS, foi 
Vogal do Conselho de Administração 
entre junho de 2015 e junho de 2020.
É membro dos Órgãos Sociais da Câ-
mara de Comércio e Indústria Portugal 
Angola no triénio 2020 – 2022, como 
Vogal Executivo da Direção.
Foi Administrador da Water Europe, 
entre junho de 2019 e Março de 2022, 
em representação do Grupo Águas de 
Portugal. A Water Europe é uma insti-
tuição sem fins lucrativos, com sede em 
Bruxelas e que se dedica a projetos de 
Inovação no Setor da Água.
É desde julho de 2016, Presidente Exe-
cutivo do Conselho de Administração 
da AdP – Águas de Portugal Internacio-
nal, S.A., tendo como responsabilidade 
a gestão de todas as operações inter-
nacionais do Grupo Águas de Portugal, 
trabalhando atualmente em 12 países.

Cláudio de Jesus: Perfil



P O R T U G A L  R O T Á R I O   M A R Ç O  2 0 2 312

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

A Presidente do Rotary International, Jen-
nifer Jones, continuou, no presente ano 
rotário, a iniciativa de empoderamento de 
meninas (empowering girls), lançada pelo 
ex-presidente Shekhar Mehta, reconhecen-
do que as meninas de hoje, empoderadas, 
serão as mulheres de amanhã. Qual a sua 
opinião sobre este projeto?
O empoderamento de meninas, como proces-
so que visa sobretudo aumentar a confiança 
e o sentido de autoestima das meninas, tem 
na minha perspetiva como principal objetivo 
permitir que essas meninas cresçam com uma 
maior capacidade de tomar decisões, defender 
os seus direitos e interesses e ter uma partici-
pação ativa na sua comunidade. 
Antes de avançar, penso que é importante sa-
lientar que o empoderamento de meninas não 
significa simplesmente dar-lhes poder, mas sim 
criar as condições para que possam exercer os 
seus direitos e alcançar os seus objetivos de 
forma plena e segura.
As meninas de hoje serão as mulheres de ama-
nhã.  É por isso que é tão importante investir 
em programas de empoderamento de meninas, 
porque meninas empoderadas tornam-se mu-
lheres fortes e independentes que têm maior 
probabilidade de enfrentar os desafios da vida 
com confiança e resiliência. 

Como os Clubes rotários podem contribuir 
para esta causa?
Existem várias maneiras através das quais os 
Clubes Rotários podem contribuir para a cau-
sa do Empoderamento de Meninas, realizando 
projetos que melhorem a qualidade de vida 
das meninas e proporcionando-lhes maiores 
oportunidades de acesso à educação, saúde, 

bem-estar e segurança económica. Muitos dos 
projetos que os Clubes já realizam nas diferen-
tes áreas de enfoque podem tornar-se projetos 
no âmbito do Empoderamento de Meninas.

Como pode descrever o impacto do projeto 
na comunidade? 
Essa iniciativa de Empoderamento de Meninas 
tem potencial para ter um grande impacto na 
comunidade, nas mais variadas áreas, como 
sejam: 
melhoria na educação - fornecendo acesso a 
oportunidades educacionais e recursos, como 
por exemplo bolsas de estudo, material escolar 
e formação de professores, estamos a contri-
buir para um aumento da alfabetização, uma 
melhoria da qualidade de vida e a promoção da 
igualdade de género.
Em geral, a iniciativa de Empoderamento de 
Meninas promovida pelo Rotary International 
e posta em prática pelos Clubes Rotários tem 
potencial para ter um impacto positivo e signifi-
cativo nas comunidades em todo o mundo. 

Pode dar, de forma sintética, dois/três exem-
plos concretos de projetos em curso no Dis-
trito 1960?
Poderia apresentar vários projetos que estão 
a ser realizados pelos Clubes do Distrito1960, 
mas apenas vou escolher dois. 
Projeto “Caleidoscópio”- realizado em conjun-
to pelo Rotary Club de Olhão e Rotary Clube 
de Tavira, o projeto tem como objetivo ajudar 
crianças e jovens mulheres acolhidas pelo Cen-
tro de Bem-Estar Social de Nossa Senhora de 
Fátima, em Olhão, contribuindo para o seu de-
senvolvimento nas vertentes pessoal, social e 
espiritual.

Meninas empoderadas 
tornam-se mulheres fortes 
e independentes
Isabel Rosmaninho
RC Lisboa-Benfica
Coordenadora da Iniciativa Presidencial Empoderamento de Meninas para o Distrito 1960

Projeto “Educação para a Cidadania: sensibi-
lização e prevenção da violência no namoro” 
- realizado pelo Rotary Club de Porto de Mós, 
o projeto tem como objetivos prevenir a vio-
lência no namoro, educar para uma cidadania 
responsável e dar a conhecer ferramentas de 
suporte no combate à violência no namoro, por 
meio de um conjunto de palestras destinadas a 
jovens dos 14 aos 18 anos de Escolas de Porto 
de Mós. 

Qual o plano de atuação do Rotary no Distri-
to 1960 para este ano rotário?
Sendo Coordenadora do projeto no Distrito 
1960, em dois anos consecutivos, o meu plano 
de ação consiste essencialmente em continuar 
a sensibilizar e a desafiar os Clubes Rotários 
a realizar projetos que melhorem a qualidade 
de vida das meninas e aumentem as oportu-
nidades de desfrutarem de uma vida segura, 
saudável e produtiva e que contribuam para a 
eliminação da discriminação de género.

E para terminar, quer deixar alguma mensa-
gem especial para os leitores?
Sim, com certeza! O empoderamento de meni-
nas é uma questão crucial e urgente em todo o 
mundo, incluindo Portugal. 
Cada uma de nós tem o poder de fazer a di-
ferença na vida de uma menina. Por meio de 
projetos e iniciativas de apoio às meninas, po-
demos ajudar a construir um futuro melhor e 
mais igualitário para todos.
E não podemos esquecer: meninas empode-
radas tornam-se mulheres fortes, e mulheres 
fortes podem mudar o mundo.
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Como é que os clubes têm  aderido  este 

ano  à iniciativa de empoderamento de 

meninas/empowering girls, lançada pelo 

ex-presidente Shekhar Mehta e que Pre-

sidente do    Rotary International, Jennifer 

Jones, decidiu continuar?

Devo confessar que este ano rotário tem ha-

vido menos adesão à iniciativa. No ano passa-

do, apesar de a iniciativa ter sido inicialmente 

recebida com algumas reservas, os clubes 

acabaram por aderir com entusiasmo criando 

projetos muito interessantes. Este ano, como 

já referi, o entusiasmo esmoreceu um pouco, 

talvez, quem sabe, porque os esforços dos 

clubes se tenham direcionado mais para acu-

dir à situação bélica ucraniana.

Apesar disso, ressalte-se, os clubes conti-

nuam a trabalhar no sentido de capacitar não 

só meninas mas também mulheres adultas.

E qual tem sido o impacto dos projectos na 

comunidade? Os projectos desenvolvidos 

pelos clubes são projectos continuados ou 

pontuais

Consegue dar exemplo de dois ou três pro-

jectos que se tenham evidenciado?

Os projetos apresentados são, de uma forma 

geral, continuados.  Neste contexto, gostaria 

de destacar a atribuição de bolsas de estudo, 

o que é feito anualmente por alguns clubes, 

o enriquecimento da biblioteca de uma casa 

de acolhimento e melhoria das condições de 

habitabilidade das meninas aí acolhidas,   ca-

pacitar meninas e mulheres  através do co-

nhecimento da escrita e da leitura, permi-

tindo-lhes, assim, a inclusão na sociedade na 

dimensão laboral, social e familiar.

estes kits a um país africano de língua portu-

guesa.

Atenta a realidade portuguesa atual, quais 

as áreas ainda não cobertas e que os clubes, 

nomeadamente os do 1970, poderiam  in-

tervir mais ativamente? Que tipo de pro-

jectos poderão desenvolver?

Apesar de estarmos a falar do Empodera-

mento de Meninas, penso que os clubes de-

veriam também pensar em projetos dirigidos 

a meninos, particularmente no sentido de os 

orientar para a Equidade, isto porque de pou-

co vale apoiarmos as meninas se os meninos 

continuarem a considerá-las inferiores. Só 

assim, hoje nenhuma menina ficaria para trás 

e amanhã, nenhuma mulher seria descrimina-

da, por exemplo, profissionalmente, por ser 

mulher.

Qual o plano de ação do Rotary no Distrito 

1970 para este ano rotário?

Tal como no passado ano rotário, vamos con-

tinuar a incentivar os clubes e a dar-lhes a 

ajuda necessária na consecução dos projetos 

que tiverem em mente.

 

Alguma mensagem especial para os leito-

res?

Aos leitores quero apenas dizer que empode-

rar/capacitar meninas ou mulheres não é uma 

questão de feminismo. É uma questão de jus-

tiça social! Logo, devemos promover  a igual-

dade de oportunidades a qualquer pessoa, 

desconsiderando o seu género e valorizando 

as suas qualidades.

Empoderar/capacitar 
meninas ou mulheres é uma 
questão de justiça social
Emília Nogueira
RC Chaves 
Coordenadora da Iniciativa Presidencial Empoderamento de Meninas para o Distrito 1970

Destaco ainda dois grandes projetos que pro-

curam clubes parceiros e que se situam na 

área da saúde, curiosamente, ambos na área 

oncológica. Um deles, no âmbito do cancro da 

mama, para a obtenção de um dispositivo para 

a deteção, em ambulatório, de lesões não pal-

páveis, permitindo que a doente, cuidadora 

de filhos menores permaneça o menor tempo 

possível ausente do seu seio familiar repercu-

tindo-se numa carga emocional menor e com 

benefícios na recuperação física e psicológica. 

O outro projeto, mais amplo, este na área da 

medicina dentária, consiste no apoio nas con-

sultas prévias aos tratamentos oncológicos e 

no seguimento imediato após estes termina-

rem, por forma a evitar os problemas de saú-

de oral que advêm desses tratamentos.

E o rotaract e interact? Têm aderido a este 

programa? Qual tem sido o seu contributo?

Sim, os clubes de jovens também têm aderido 

a este programa, seja em parceria com os clu-

bes rotários, seja autonomamente. Recordo, 

por exemplo, o projeto “Empodera-te” que 

agrega o Interact e o Rotaract Club de Cha-

ves direcionado para uma instituição de aco-

lhimento de meninas.

Aproveito para salientar o papel desempe-

nhado pelas Universidades Sénior de Rotary 

que estão também a desenvolver projetos 

que  visam o empoderamento das meninas, 

quer, por exemplo,  através da criação de en-

xovais para oferecer a jovens mães carencia-

das da comunidade, quer através de criação 

de kits compostos por um vestido, roupa inte-

rior e pensos higiénicos reutilizáveis, mochila 

com algum material escolar, destinando-se 
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SOLIDARIEDADE

}  O Rotary Club de Mafra (1) desen-
volveu uma campanha de recolha 
de roupas, cobertores, agasalhos e 
bens de primeira necessidade, ten-
do como destino apoiar as famílias 
turcas afetadas pelo recente sismo 
que causou um rasto de destruição. 
Os bens foram encaminhados para a 
Embaixada da Turquia em Lisboa. 

}  A dramática situação pela qual pas-
sam as vítimas do terramoto levou a 
que o Rotary Club de Estarreja (2) 
também desenvolvesse uma ação de 
apoio, que culminou com a entrega, 
na embaixada da Turquia em Lisboa, 
de 12 sacos de cama adaptados para 
temperaturas negativas e 13 caixas 
de leite em pó destinado a bebés até 
aos 24 meses.

}  O Rotary Clube da Praia da Rocha 
(3) realizou um concerto para anga-
riação de fundos, tendo reunido e 
doado 3.500 euros ao Hospital do 
Algarve, valor que contribuiu para a 
compra de uma torre de laparosco-
pia que vai servir o CHUA – Hospital 
de Portimão. 

}  O Núcleo Rotário de Desenvolvi-
mento Comunitário-Maia (4) rea-
lizou uma ação de apoio às famílias 
mais carenciadas daquela zona, en-

Ação Rotária em Portugal

tregando 121 cabazes de bens ali-

mentares a famílias, de diferentes ti-

pologias de agregados, da Freguesia 

da Cidade da Maia. 

}  O Rotary Club Águas Santas/Pe-
drouços (5), em resposta a um pedi-

do de ajuda de bens alimentares, por 

parte da Conferência Vicentina de S. 

João de Deus de Pedrouços, reuniu 

e distribuiu 48 cabazes, que foram 

doados em prol das famílias mais ca-

renciadas da paróquia.

1

3

4

5

6

2

PALESTRAS

}  O Rotary Club  de Almada (6) pro-

moveu, dia 7 de fevereiro, uma reu-

nião conjunta com o Rotary Clube de 

Sesimbra. Tendo como mote o lema 

rotário do mês – ‘Paz e Prevenção/

Resolução de Conflitos’, tratou-se 



 P O R T U G A L  R O T Á R I O   M A R Ç O  2 0 2 3 15

de uma palestra sobre a ‘Esquadrilha 
de Subsuperfície: Sua Operaciona-
lidade e características dos Subma-
rinos’, proferida pelo Sr. Capitão de 
Mar e Guerra, Baptista Pereira, co-
mandante da esquadrilha de Subsu-
perfície  (submarinos e unidades de 
mergulhadores). O palestrante fez 
uma resenha histórica  da tradição 
submarinista portuguesa e salientou 
a importância dos submarinos quer 
nas operações em tempo de paz (pa-
trulhamento e deteção de irregulari-
dades na zona económica exclusiva), 
bem como intervenção em ações 
de conflito, o que ilustra a adequa-
ção daqueles equipamentos ao lema 
do mês.

}  No Rotary Club de Vila Nova de 
Gaia teve lugar uma palestra sobre 
‘Solidariedade Intergeracional’, ten-
do como orador o Provedor da Santa 
Casa da Misericórdia de Vila Nova de 
Gaia, Dr. Manuel Maria Moreira, jus-
tamente no dia do aniversário do Ro-
tary International. Dada esta efemé-
ride (o Rotary assinalava 118 anos), a 
reunião terminou alegremente com 
bolo de aniversário e espumante, 
sendo entoada por todos a bem co-
nhecida melodia de felicitações.

}  O Rotary Club de Almeirim (7) 
promoveu, no dia 26 de janeiro, um 

Jantar-Palestra. O orador, Dr. José 
Alberto Pereira, apresentou uma 
interessante reflexão sobre Geos-
tratégia. O evento, realizado no pre-
ciso dia em que se assinalaram 20 
anos sobre a primeira reunião para 
a constituição do Rotary Club de Al-
meirim, serviu ainda para marcar o 
início de um conjunto de atividades 
que assinalarão as duas décadas de 
vida do clube. 

  Para além desta, o clube promoveu, 
ainda, um Torneio de Padel, em con-
junto com a AlmeirINN Padel, do 
qual ressoltou a angariação dos fun-
dos necessários para a atribuição de 
uma bolsa de estudos para um aluno 
do ensino superior.

}  O Rotary Club de Setúbal (8) rea-
lizou um jantar-palestra, no dia 26 
de janeiro, subordinado ao tema ‘A 
Cidade, O Rio e Os Oceanos’, even-
to inserido no âmbito da rubrica ‘Os 
Desafios de Setúbal’. O palestrante 
foi André Martins, presidente da 
Câmara local, que deu nota das pers-
petivas futuras para Setúbal, nessas 
vertentes. 

}  O Rotary Club da Póvoa de Varzim  
(9) organizou uma palestra subordi-
nada ao tema ‘Razões que nos levam 
aos Caminhos de Santiago’, tendo 

7

8

9

RECONHECIMENTO

}  O Rotary Club da Portela (10) atri-

buiu, uma vez mais, o Prémio ‘Ca-

maradagem Colegial’ a uma aluna 

do Colégio Militar. A homenagem 

foi celebrada com um jantar onde 

estiveram presentes companheiros, 

familiares, amigos, bem como o Dire-

tor daquela Instituição. (foto)

}  No âmbito do Dia Mundial da Dia-

betes e no decurso de uma ativida-

de desenvolvida na Escola Poeta 

Al’Berto, o Rotary Club de Sines 

como palestrante Nuno Faria, povei-
ro, e licenciado em Física, consultor 
da Altice, e um dos dinamizadores 
do  Grupo dos Amigos do Caminho 
de Santiago da Póvoa de Varzim. 

}  Pedro Abrunhosa foi convidado  do 
Rotary Club de Oliveira de Azeméis 
para o Ciclo de Conversas que o clu-
be tem promovido, em parceria com 
a Biblioteca Municipal Ferreira de 
Castro e o Hotel Dighton.

(11) entregou ao vencedor do con-
curso do melhor trabalho alusivo ao 
tema, um passe semestral num giná-
sio da localidade. 

10

11
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}  No passado dia 31 de janeiro, o Ro-
tary Club de Castelo Branco atri-

buiu dois Prémios Escolares por 

Mérito, às alunas Daniela Pedro e 

Maria Beatriz Rosado, que foram 

selecionadas tendo em conta o seu 
percurso académico e perfil pessoal, 
pautado pelo lema de Rotary “Dar de 
si antes de pensar em si”. Este prémio 
resulta de uma importante parceria 

APOIO À COMUNIDADE

}  Os alunos do 1º Ciclo do Agrupa-
mento de Escolas de Ponte da Bar-
ca participaram num rastreio visual, 
promovido pelo Rotary Club de 
Ponte da Barca (12), em articula-
ção com o Agrupamento. Ao longo 
de três dias, duas optometristas es-
tiveram na Escola Básica Diogo Ber-
nardes, na Escola Básica de Crasto 
e na Escola Básica de Entre Ambos-
-os-Rios, tendo rastreado um total 
de 281 crianças dos 1º ao 4º ano de 
escolaridade, cujos encarregados de 
educação se haviam mostrado inte-
ressados na ação. Com esta iniciativa 
de serviço à Comunidade, procurou-
-se diagnosticar um problema que 
exige uma intervenção o mais preco-
ce possível.

}  O Rotary Club de Setúbal (13) está 
a desenvolver um projeto de apoio 
ao autismo, em conjunto com a As-
sociação Portuguesa para as Pertur-
bações do Desenvolvimento e Autis-
mo. No âmbito do apoio concedido 
pelo clube, foi possível suprimir as 
necessidades da Associação, ao nível 
dos materiais essenciais para desen-

volver a intervenção em Psicomotri-
cidade às pessoas com Perturbação 
do Espectro do Autismo, que apre-
sentam um grande comprometimen-
to a este nível. Até ao momento, foi 
iniciada intervenção a 7 crianças, na 
área da psicomotricidade, com ida-
des compreendidas entre os 3 e os 9 
anos. 

}  O Rotary Club de Valongo apresen-
tou, no dia 21 de janeiro, uma peça 
de teatro com o objetivo de recolher 
fundos para projetos humanitários. 
‘Até que a boda nos separe’, pelo 
Grupo Dramático e Recreativo de 
Retorta, foi a peça levada à cena e 
que atribuiu grande número de es-
petadores. Para além desta, o clube 
promoveu, no dia 14 de janeiro, uma 
Caminhada Solidária na Quinta das 
Arcas, em Sobrado, Valongo. O per-
curso, de 5 km, percorreu esta quin-
ta dedicada à produção de queijos e 
de vinhos. 

}  O Rotary Club de Arouca, com o 
apoio da Fundação Rotária Portu-
guesa, encetou um programa de 

entre o Rotary Club e a Junta de Fre-

guesia de Castelo Branco e tem um 

valor pecuniário de 500 euros. Na 

mesma cerimónia, o clube homena-

geou o médico António Vieira Pires.

12

13

COMPANHEIRISMO

}  O Rotary Club de Mafra  recebeu na 
sua sede, em 8 de janeiro de 2023, uma 
delegação do Rotary Club Jacarepaguá 
do Distrito 4570 do Brasil. Foi um en-
contro de grande companheirismo e 
partilha. 

aquisição de tablets, preparados 
para utilização comunitária, a serem 
distribuídos por instituições de soli-
dariedade social do concelho.

RECTIFICAÇÃO

}  Por lapso, na anterior edição e na no-
tícia referente à ação do Rotary Club 
de Mafra, foi referido que o clube 
havia entregue 25 cabazes de Natal a 
famílias carenciadas quando, na reali-
dade, esse número ascendeu a 47 ca-
bazes. As nossas desculpas aos nossos 
companheiros e aos leitores.
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Se perguntar a Gordon McInally alguma 
coisa sobre o seu próximo ano enquanto 
presidente de Rotary International, ele 
irá imediatamente interrompê-lo. «Não 
se trata do meu ano. É sobre um dos 
anos do Rotary”, corrige ele. “Sou um 
grande crente na continuidade, e não 
vejo os anos isoladamente”. 
Num dia de outubro tempestuoso, McI-
nally (que se pronuncia MAK’-ihn-al-ee) 
sentou-se com seis membros da equipa 
de comunicação do Rotary para respon-
der a perguntas recolhidas através dos 
meios de Comunicação Social de mem-
bros do Rotary em todo o mundo. Ele 
tem um sentido de humor rápido e faci-
lidade em brincar de forma que encheu 
a sala de risos enquanto uma equipa de 
filmagens montava microfones, câmaras 
fotográficas e luzes. Ao apresentar-se 
como membro do Rotary Club de South 
Queensferry, na Escócia, ele gracejou 
sobre a sua forma de falar tão caracte-
rística: “Apesar da falta de sotaque, sou 
escocês, e muito orgulhoso desse facto”.
A herança escocesa de McInally é visí-
vel no seu escritório onde uma pintura 
paisagística colorida do artista esco-
cês John Lowrie Morrison adorna uma 
parede. A Escócia nem sempre é tão 
sombria como é tipicamente retratada, 
observa ele. “Por vezes é um lugar muito 
brilhante”. De facto, existem muitos es-
tereótipos sobre a Escócia que McInally 
procura ultrapassar. “O tartan, o xadrez, 
é muito tradicional, muito estereotipa-
do”, diz ele. A sua gravata presidencial, 
ao invés, foi inspirada pelas cores bri-
lhantes usadas por Morrison, o seu ar-
tista favorito, juntamente com as cores 
da concha da Tailândia que ajudaram a 
inspirar o seu tema presidencial. Entre 

Gordon McInally
Presidente eleito de Rotary International diz que 
planeia liderar tendo como principal valor o cuidado

outras curiosidades coloridas no escri-
tório de McInally está uma gigantesca 
reprodução de cartão da sua cabeça, 
que recebeu de um instituto de Rotary 
em Minneapolis. Os seus convidados 
gostam de a segurar para tirarem uma 
selfie. “Acho que eles retiram mais senti-
do da cabeça do que de mim”, diz ele com 
uma gargalhada.
McInally entrou para o clube de South 
Queensferry quando tinha 26 anos 
de idade. Ele e a sua mulher, Heather, 
tinham casado há pouco tempo e que-
riam criar raízes na comunidade fora de 
Edimburgo. Um agricultor que tinham 
conhecido convidou-os para um evento 
social e, em seguida, para uma série de 
outras encontros e antes que McInally 
desse por isso, estava a caminho de se 
tornar sócio do Rotary. (Heather McI-
nally é também uma rotária, pertencen-
do ao clube satélite Borderlands do Ro-
tary Club de Selkirk). 
“Não conseguia perceber como é que 
um dentista a trabalhar isoladamente 
em Edimburgo poderia fazer uma enor-

me diferença no mundo”, recorda-se ele. 
“Mas rapidamente percebi que, fazendo 
parte de Rotary, eu podia, e fiz”. 
Ele gostaria de usar o seu ano – ou an-
tes, o ano rotário de 2023-24 - para des-
tacar a saúde mental, uma questão que 
tocou diretamente a sua família e que é 
demasiadas vezes mantida em segredo. 
McInally é embaixador da “Bipolar UK”, 
uma organização que apoia pessoas 
com esta doença, bem como as suas fa-
mílias e os prestadores de cuidados. O 
Rotary International na Grã-Bretanha 
e na Irlanda estabeleceu recentemente 
uma parceria com a organização com o 
objetivo de trazer as competências dos 
membros por forma a ajudar a construir 
uma rede mais robusta de grupos de 
apoio em todo o país. 
“Sou um grande defensor da utilização 
das competências dos membros do Ro-
tary, em vez de apenas dos seus livros de 
cheques”, diz ele. 
Veja a conversa completa em rotary.
org/mcinallytownhall ou em www.
portugalrotario.pt
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Quais são os seus valores fundamen-
tais, e como é que eles moldam a sua 
liderança? 

Natarajan Sundaresan, Rotary Club de 
Koothapakkam, Índia
O meu valor central pode ser expresso 
numa palavra, que é “cuidado”. Eu gosto 
de pensar que me preocupo com as pes-
soas. Profissionalmente, como dentista, 
cuidei de pessoas durante muitos, mui-
tos anos. É algo que foi incutido em mim 
pelos meus pais. É algo que inculcamos 
nos nossos próprios filhos. E o melhor é 
que agora o vejo a ser incutido nos nos-
sos netos. Penso que se o mundo fosse 
um lugar mais carinhoso, um lugar mais 
generoso, então seria um lugar muito 
mais feliz e um lugar muito mais pacífi-
co. A paz é uma das questões que desejo 
particularmente ver a avançar.
 
Como podemos reavivar membros do 
Rotary que parecem ter “perdido a sua 
faísca”? 

Jannine e Paul Birtwistle, Rotary Club de 
Guernsey, nas Ilhas do Canal 
Eu conheço muito bem a Jannine e o 
Paul, e é bom receber uma pergunta de-
les. Eu penso que a forma de reacender 
a faísca perdida em certos membros do 
Rotary é assegurar que a experiência do 
Rotary Club seja tão boa quanto possí-
vel, e que se adapte a todos. Não se trata 
de um caso de tamanho único para todos. 
Alguns clubes vão querer reunir-se num 
clube de campo e passar 2,5 horas du-
rante o almoço. Outros clubes vão que-
rer reunir-se durante 45 minutos numa 
manhã de sábado, tomando café e um 
pãozinho, e depois sair e fazer serviço.  
Tudo se resume ao serviço. Somos uma 
organização de membros e uma organi-
zação de serviço. Não é ou/ou. Precisa-
mos de estar lá fora a prestar serviço, 
porque não só iremos desfrutar mais 
disso, como também veremos mais pes-
soas a querer vir e juntar-se a nós, uma 
vez que elas nos podem ver.

Que planos concretos tem o Rotary 
para enfrentar as alterações climáti-
cas em 2023-24? 

Abdur Rahman, Rotary Club de Secunde-
rabad, Índia 
Um dos grandes projetos em que esta-
mos a trabalhar neste momento é a plan-
tação de mangais em vários lugares do 
mundo, e há muitos outros. Mas temos 
de nos lembrar que o Rotary, por si só, 
não será capaz de resolver o problema 
das alterações climáticas. Precisamos de 
trabalhar ao nível em que somos capa-
zes de trabalhar e encorajar e apelar aos 
governos de todo o mundo para garan-
tirem que enfrentaremos a questão das 
alterações climáticas no futuro.

Como podemos motivar mais rotarac-
tistas a aderir a Rotary Clubes?

Dale Kerns, Rotary Club de North East, 
Maryland 
Precisamos de os trazer para os clubes 
rotários enquanto rotaractistas e permi-
tir-lhes que ajudem a definir o futuro do 
clube. Falamos de tutoria. Mas há tam-
bém a tutoria inversa. Podemos apren-
der muito com os rotaractistas. Um dos 
mais bem-sucedidos lugares do mundo 
na integração de rotaractistas no Rotary 
é Hong Kong. Eles transitam sem proble-
mas do Rotaract para o Rotary. Como re-
sultado, não há praticamente qualquer 

Não se pode reunir um 
grupo de jornalistas e 
não permitir que estes 
façam algumas pergun-
tas próprias. Eis o que 
os editores da revista 
Rotary queriam saber: 

Fale-nos do seu tema presidencial.  

O tema vai ser “Crie Esperança no 
Mundo”. Sou um grande crente de 
que tudo começa com a esperança. 
Enquanto estava na Tailândia a inau-
gurar uma aldeia que o Rotary Inter-
national na Grã-Bretanha e Irlanda 
tinha construído após o tsunami de 
2004 no Oceano Índico, conheci 

divisão. Eles têm uma forma maravilhosa 
de integrar o Rotaract e o Rotary. Ambos 
os lados ganham muito com isso. As pes-
soas dizem que o Rotaract é o futuro do 
Rotary, mas na realidade é o presente.  

Qual é o maior potencial que vê no Ro-
tary como uma organização que ainda 
não foi totalmente desenvolvida? 

Claudia Arizmendi, Rotary Club de Her-
mosillo Milenio, México
Assistimos a um grande aumento do vo-
luntariado durante a pandemia. Penso 
que temos uma grande oportunidade 
de nos ligarmos a essas pessoas e enco-
rajá-las a continuarem a ser voluntárias 
através do Rotary. Acredito que está na 
natureza de todos, cuidar de outras pes-
soas. Se conseguirmos trazer isso das 
pessoas, e se conseguirmos construir 
com base no espírito de cuidado que 
vimos durante a pandemia, que legado 
maravilhoso! Cerca de 6,5 milhões de 
pessoas morreram em consequência da 
COVID em todo o mundo, e por isso não 
devem morrer em vão. Se conseguirmos 
estabelecer uma ligação com as pessoas 
que reacenderam o seu espírito de vo-
luntariado durante esse período, então 
teremos conseguido algo.

uma senhora. Ela parecia ter cerca 
de 70 ou 80 anos de idade, e afinal 
ela tinha apenas cerca de 50. Ela ti-
nha perdido tudo no tsunami. A sua 
casa tinha sido destruída. E quando 
olhei à volta da sua casa, não ha-
via mais nada lá. Esta era uma nova 
casa, mas ela tinha perdido tudo. Po-
rém, ela insistiu para que eu levasse 
uma concha que ela tinha guardado 
durante mais de 30 anos. Ela disse: 
“Eu tinha perdido tudo, incluindo a 
esperança. Mas o Rotary deu-me es-
perança para continuar”. E eu tenho 
esta concha até hoje. Se as pessoas 
não têm esperança, então nunca 
conseguirão seguir o seu caminho. É 
um apelo à ação: Criar esperança no 
mundo.
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Criar esperança no mundo 
é o grande desafio para 
2023-24
Por David Valente  

Governador Eleito Distrito 1960 | 2023-24 

I – Crie Esperança no Mundo, foi o lema 
lançado pelo presidente Eleito de Rotary 
Internacional, R. Gordon R. McInally, para 
o ano Rotário 2023-2024, em 9 de janeiro 
passado, na Assembleia Internacional de 
Orlando.
McInally lembrou no seu discurso de aber-
tura os mais importantes programas de 
Rotary, e destacou duas áreas que consi-
derou de grande relevo para o momento 
que o mundo atravessa: a Paz e a Saúde 
Mental.  
 
II – Promover a Paz é a melhor forma de le-
var a esperança ao mundo . ajudar o mun-
do a recuperar de conflitos destrutivos e 
“deste modo, ajudar-nos a contribuir para 
mudanças duradouras para nós mesmo” e 
para os outros. Mesmo que seja restauran-
do ou criando uma esperança de cada vez.
O presidente RI lembrou que os rotários 
em todo o mundo entraram em ação no 
ano passado para apoiar o povo da Ucrâ-
nia. Mas McInally indicou que a paz é um 
objetivo não só na Ucrânia, mas em di-
versas partes do mundo como o Iêmen, o 
Afeganistão e a Síria. “A paz é o solo onde a 
esperança cria raízes” afirmou.

III – A saúde mental foi a outra enfase de 
presidente McInally. Como rotários deve-
mos oferecer esperança às pessoas aju-
dando-as a enfrentar os desafios de saúde 
mental —maximizados pela pandemia de 

covid-19. Muitas pessoas perderam fami-
liares, amigos e vizinhos, outras sofreram 
os efeitos do isolamento social e os jovens 
foram obrigados a interromper os estudos 
e desenvolvimento profissional. Procurar 
assistência para este tipo de problema é, 
muitas vezes, visto como um sinal de fra-
queza, reflete o Presidente. Mas “Nada 
poderia estar mais longe da verdade …. 
Procurar ajuda é um sinal de coragem — e 
continuar no caminho rumo ao bem-estar, 
muito mais.”
O Rotary trabalhará, disse McInally, para 
melhorar o acesso aos serviços de saúde 
mental. O Rotary será conhecido como 
uma organização que cuida tanto dos seus 
associados quanto das pessoas a que ser-
ve. “Qualquer profissional de saúde mental 
dirá que, ao ajudar o próximo, estamos aju-
dando a nós mesmos”.

IV – A Assembleia de Orlando, com velhos 
e novos temas, foi capaz de refrescar as 
visões que temos da nossa comunidade, 
do mundo e do nosso trabalho de rotários 
como pessoas em ação. A Assembleia In-
ternacional deu um enquadramento fértil 
à tensão entre continuidade e inovação, 
à visão que temos de nós e dos outros, e 
à leitura que fazemos das nossas capaci-
dades, permitindo compreender as ideias 
que repetimos, às vezes maquinalmente,  
de como ampliar o nosso impacto e expan-
dir o nosso alcance.

A Assembleia Internacional de Orlando, 

que se realiza desde 1919, foi um pode-

roso instrumento de motivação para os 

governadores eleitos de todo o mundo e 

demais participantes. Mas foi muito mais 

que isso. Ao ao fazer um enquadramento 

vivo e feliz do mundo rotário a nível global,  

reposicionando a perceção que temos do 

nosso movimento  e expondo as suas in-

finitas virtualidades de serviço, alarga os 

nossos horizontes de trabalho, revela-nos 

novas formas de ser rotário e capacita-nos 

como fautores de mudanças duradouras.

V –  Na verdade, ao criar esperança em nós 

e nos outros som os capazes de ver o pro-

vir de uma nova forma mais esperançosa e 

jucunda. 

A cidade tailandesa de Ban Taling Chan foi 

assolada por um marmoto em 2004, pro-

vocando milhares de vitimas. Aí McInally 

conheceu uma senhora que perdera o ma-

rido, os dois filhos, a sua casa e sustento, e 

que vivera momentos de grande desanimo. 

Essa senhora quis oferecer a Gordon McI-

nally uma linda concha, o único bem belo 

que lhe restara, como forma de lhe agra-

decer pelo trabalho que os rotários haviam 

feito na comunidade, ao restituírem-lhe a 

esperança no futuro. 

Fora do plano material, criar esperança 

no mundo é o grande desafio para 2023-

2024. 
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No passado dia 7 de janeiro, a convicção 
que temos no lema rotário “Dar de si an-
tes de pensar em si”, fez-nos, a mim e à mi-
nha esposa, chegar ao aeroporto do Porto 
às 4h da manhã, para apanharmos um voo 
que nos levaria até Frankfurt e dali até 
Orlando, a cidade dos parques temáticos.
E a magia do companheirismo rotário, 
começou logo aí, onde a essa hora, já nos 
aguardava um Past Governador e sua 
esposa, para e como é tradição no nosso 
distrito, nos desejarem uma boa viagem e 
uma excelente Assembleia Internacional, 
que pela primeira vez, se iria realizar na 
cidade de Orlando na Flórida.
 
Foi assim com enorme entusiasmo que 
iniciámos esta nossa formação para o car-
go de Governador do Distrito 1970, que 
irei desempenhar no ano 2023-24.
Foram quatro dias de aprendizagem in-
tensa, totalmente preenchidos e reparti-
dos diariamente entre duas sessões ple-
nárias e duas sessões de trabalho, onde a 
reflexão e a abordagem de temas estrutu-
rantes para Rotary, nos permitiu alargar 
horizontes, conhecer rotários de todo o 
mundo, partilhar vivências e conhecer no-
vas formas de abordar e resolver temas 
fundamentais para o bom desempenho da 
função de Governador.
Os fins de tarde e os jantares comuns 
aos cerca de 1500 rotários presentes, 
que representavam os diferentes países 
dos  quatro cantos do mundo, também 
permitiram que sentados numa mesma 
mesa, pessoas das mais diversas raças, 
culturas e pensamentos, pudessem convi-

ASSEMBLEIA INTERNACIONAL DE ORLANDO 2023

A viagem até Orlando foi 
longa... mas valeu a pena
Por Duarte Besteiro 

Governador Eleito Distrito 1970 | 2023-24

ver como se fossem conhecidos de longa 
data. 
Em conjunto com o casal governador do 
distrito 1960, representámos e divulgá-
mos o nosso país, numa tarde dedicada à 
troca de pequenos símbolos /ícones alusi-
vos à cultura e às cidades de cada país ali 
representado:  a tarde da «Mostra Cultu-
ral».
O companheirismo entre rotários de todo 
o mundo, saiu assim fortemente reforça-
do.
Quando o tema é Rotary, todos somos 
iguais e com um pensamento único: con-
tribuir para a paz e a melhoria das con-
dições de vida do ser humano de forma 
duradoura, em qualquer parte do mundo.
 
O lema presidencial anual, que nos foi 
apresentado logo pela manhã do primeiro 
dia de trabalhos, é altamente inspirador - 
CRIE ESPERANÇA NO MUNDO -
Com este lema, o presidente eleito de RI, 
Gordon Mclnally, pretende trazer espe-
rança ao mundo, através de  um “voltar a 
acreditar”, que deverá ser intrínseco não 
só às nossas comunidades, mas também 
aos companheiros dos nossos clubes. 
Os inúmeros amigos que por lá fiz, são 
oriundos das mais diversas partes do 
mundo, começando pelos nossos amigos 
governador e esposa do outro distrito 
português, Distrito 1960, David e Sónia, 
governadores espanhóis com os quais 
construímos uma forte e bonita amizade, 
passando pelos nossos irmãos brasileiros 
e terminando numa amizade com compa-
nheiros rotários de países tão longínquos, 

como por exemplo a Índia, a Malásia, a Co-
reia do Sul, o Japão ou Hong Kong, entre 
muitos outros.
 
Em Orlando aprendemos a conhecer me-
lhor o mundo na sua globalidade, assim 
como aquilo que tudo de bom Rotary faz 
no nosso planeta.
Mas para que Rotary possa cumprir o seu 
papel, também temos de olhar para quem 
está muito perto de nós, cuidar dos nos-
sos associados da mesma forma que cui-
damos das nossas comunidades, pois para 
podermos criar esperança no mundo, te-
mos primeiro de saber acolher, envolver, 
cuidar e dar esperança a cada um dos nos-
sos companheiros rotários.
 
E porque os dias foram tão intensos e 
preenchidos, não sobrou sequer tempo 
para visitar a cidade de Orlando.
Mas quem se importou com isso?
Seria tão bom se todos os rotários do 
mundo pudessem viver a experiência, que 
estes quatro dias nos proporcionaram!...
 
Pela minha parte, regresso com energias 
redobradas para tentar “Criar Esperança 
no Mundo”, nem que seja só a alguns. 
E para terminar com chave de ouro esta 
minha viagem, nada melhor do que re-
gressar à minha cidade e ter à minha espe-
ra não um, mas sim dois Past Governado-
res e esposas, que de braços abertos nos 
receberam com aquele carinho, amizade 
e companheirismo, que só companheiros 
rotários conseguem transmitir.
Saudações Rotárias.
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O Instituto Português de Oncologia 
de Lisboa Francisco Gentil (IPO Lis-
boa) foi brindado com a entrega de 
equipamentos e materiais médicos 
para o bloco operatório, no valor de 
70 mil euros, um valor angariado e 
doado essencialmente por seis clubes 
rotários.

«Trata-se de um generoso e valioso con-
tributo para apetrechar uma unidade 
fulcral na atividade do IPO Lisboa e que 
tem sido objeto de enorme atenção, já 
que constitui um elemento-chave para o 
aumento do acesso dos doentes aos tra-
tamentos de que necessitam», afirmou 
Eva Falcão, presidente do Conselho de 
Administração do IPO.

Entre os equipamentos doados encon-
tra-se um instrumental laparoscópico 
para ginecologia e urologia, para cirur-
gia cardiotorácica minimamente invasi-
va e para cirurgia endoscópica da tirói-
de, material este que foi acordado numa 
reunião, em novembro de 2022, entre 
rotários de vários clubes e o Conselho 
de Administração do IPO Lisboa.

Jean-Luc Leplat, do Rotary Club de Lille, 
realçou o trabalho dos «clubes rotários 
que participaram e de todos os que con-
tribuíram», salientando que «estão con-
tentes por terem escolhido ajudar o IPO 
Lisboa e, por assim, contribuírem para 
a melhoria dos cuidados prestados aos 
doentes».

A ideia do Rotary Club de Lille gerir um 
projeto em Portugal surgiu no início de 
2021, quando o clube francês procu-
rava um novo projeto global a que se 
pudesse associar. Estando um dos seus 
membros a viver em Lisboa, surgiu uma 
nova oportunidade: um projeto no nos-
so país. 

Sabendo da existência de um clube fran-
cófono, o Rotary Club de Lisboa Inter-
nacional, estabeleceram-se contactos 
entre os dois clubes  e começaram o tra-
balho a fim de ajudar o IPO Lisboa. Foi 
então organizada uma reunião com o 
IPO Lisboa onde ficou estabelecido que 
o projeto centrar-se-ia na ajuda com 
material médico, bem como no inter-
câmbio com Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa (PALOP), como An-
gola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, 
com vista à formação de equipas médi-
cas e de técnicos da-
queles países. Este é 
também um projeto 
que o IPO Lisboa tem 
vindo a desenvolver 
ao longo dos últimos 
anos. Foi ainda acor-

dada uma visita de trabalho ao Centre 
Oscar Lambret, de Lille, com o objetivo 
de partilha de informação e boas práti-
cas na utilização de técnicas laparoscó-
picas, de forma a aumentar a eficiência 
das equipas cirúrgicas nesta área.

Para chegarem ao valor dos 70 mil eu-
ros, muitos foram os donativos, tanto 
dos clubes como a nível individual. En-
volvidos neste projeto estiveram o Ro-
tary Club de Lille, bem como o Distrito 
1670 (do qual o clube francês faz par-
te), o Rotary Club de Lille Vauban e seu 
Distrito 1520, o Rotary Club de Lisboa, 
o Rotary Club Lisboa International, o 
Rotary Club Lisboa-Belém e o Distrito 
1960, e ainda o Rotary Club de Gent. O 
projeto contou ainda com a participação 
do Lyceum Internacional de Lisboa e 
com donativos individuais.

Clubes rotários doam 
equipamentos no valor de 70 
mil euros ao IPO Lisboa
Instituto recebeu material médico para o Bloco Operatório, doado 
por seis Rotary Clubes

Por: Rúben Bento
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Um recurso precioso inacessível a muitos

The Rotary Foundation
Mensagem do chair 

      Ian H. S. Riseley  

Ilustração de Viktor Miller Gausa

Vivendo na Austrália, pensa-se muito na 
água. Quando se viaja para o vasto inte-
rior do país, o Outback, não se pode dei-
xar de pensar como é que um clima tão 
árido tem proporcionado vida durante 
milénios. Ali, cada gole de água parece 
precioso.

Cada gole parece ficar mais precioso 
a cada dia, à medida que as alterações 
climáticas continuam a ter impacto no 
abastecimento de água em todo o lado. 
Onde eu e Julieta vivemos, na costa 
temperada não muito longe de Mel-
bourne, lembro-me de tempos não mui-
to distantes, em que o abastecimento de 
água era tão baixo que restrições seve-
ras ao uso eram postas em prática. Vive-
mos agora com água da chuva que cai no 
nosso telhado e é recolhida num tanque. 
Em muitas partes do mundo, as pessoas 
não têm esse luxo.

A água é essencial para a vida, não im-
porta onde vivemos. No entanto, muitos 
de nós tomam-na como um dado ad-
quirido. Pense em todas as vezes que, 
só hoje, se abriu a torneira. Cerca de 1 

em cada 4 pessoas no mundo têm uma 
experiência bastante diferente quan-
do o fazem - se é que têm sequer uma 
torneira. Atualmente, 2 mil milhões de 
pessoas não têm acesso a água potável 
gerida com segurança, de acordo com 
as Nações Unidas. É desolador que to-
dos os anos, cerca de 300.000 crianças 
com menos de 5 anos morram de doen-
ças diarreicas causadas por falta de sa-
neamento, higiene deficiente, ou água 
potável insegura - todas circunstâncias 
evitáveis.

É aqui que entra o Rotary. Através do 
seu apoio, a Rotary Foundation fornece 
água e saneamento a inúmeras comuni-
dades em todo o mundo. As subvenções 
globais da Fundação têm variado desde 
o fornecimento de instalações sanitárias 
e educação higiénica para aldeias nas Fi-
lipinas até à construção de infraestrutu-
ras de acesso a água potável segura e a 
preços acessíveis durante todo o ano no 
Brasil.

Os problemas de água e saneamento 
que enfrentamos são demasiado gran-

des para que qualquer um de nós possa 
resolver sozinho. Mas quer trabalhemos 
com distritos parceiros de subsídios glo-
bais em todo o mundo ou com grandes 
agências como a USAID, estamos a fa-
zer a diferença.

Quando pensarmos em trabalhar em 
equipa para fornecer água potável se-
gura, saneamento e higiene, lembremo-
-nos que um dos nossos maiores parcei-
ros está aqui mesmo no seio da família 
do Rotary: Rotaract.

A partir deste ano rotário, os Rotaract 
Clubs podem candidatar-se a subsídios 
globais. Encorajo o Rotary e os Rotaract 
Clubs a trabalharem em conjunto na ob-
tenção de subsídios e os Rotary Clubs 
a apoiarem subsídios patrocinados pe-
los Rotaract Clubs. Juntos, o Rotary e 
os Rotaract Clubs vão levar o poder da 
Fundação a um novo nível.

A  Rotary Foundation tem mais poten-
cial do que nunca para fazer a diferença 
nos desafios de água e saneamento que 
todos enfrentamos, graças ao vosso ge-
neroso apoio.
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Convenção 2023

P
U

B

Somente em Melbourne

Escolha os eventos exclusivos e privados 
planeados para a Convenção Internacio-
nal do Rotary, destacando o melhor da 
cultura, o desporto e a hospitalidade de 
Melbourne. As experiências Just-for-Ro-
tary incluem golfe de classe mundial, aces-
so especial a um conjunto de restaurantes 
à beira-mar, e um dos favoritos da conven-
ção: jantar na casa de um companheiro de 
Rotary.

Os golfistas que chegam à cidade antes da 
convenção de 27 a 31 de Maio podem par-
ticipar num Rotary day no Victoria Golf 
Club, um dos oito campos no cinturão de 
areia de Melbourne, conhecido pelos be-
los traçados em solo arenoso ideal para o 
jogo. Os lucros do evento de 26 de Maio 
vão para a erradicação da poliomielite

Visite outro tesouro de Melbourne entre 
amigos rotários durante a Noite no Mu-
seu, evento cultural de boas-vindas a 27 
de Maio. Explore o Museu de Melbour-
ne num after hour para aprender sobre a 
história da cidade, e conhecer a comida e 
bebidas regionais.

Os companheiros de Rotary que vivem por 
toda a região metropolitana de Melbour-
ne estão prontos a receber os seus pares 
visitantes na convenção para jantar. Para a 
noite de hospitalidade,  poderá participar 
num jantar dia 29 de Maio oferecido por 
um companheiro em casa ou por um clube.

Para mais uma refeição especial à noite, 
os companheiros de Rotary têm acesso 
exclusivo à zona de restauração de South 
Wharf de 29 a 30 de Maio para provar a 

panóplia gastronómica que atrai os visi-

tantes à cidade. A exposição alimentar 

Streets of Melbourne fica mesmo à saída 

do Centro de Convenções e Exposições 

de Melbourne, um dos locais da conven-

ção do Rotary.

Ou reserve lugar no dia 30 de Maio para o 

famoso Flemington Racecourse, incluindo 

um jantar de alta cozinha de três pratos e 

fotografias com os vencedores puro-san-

gue.

Reserve as suas experiências exclusivas 

em rotarymelbourne2023.org/events. — 

eva remijan-toba 
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por Brad Webber

Pessoas de ação pelo mundo

3 em cada 10
Peruanos vive abaixo do limiar de 
pobreza nacional 

O  N O S S O  M U N D O

Cerca de 30 kg
Melão mais pesado de acordo com 
o Guiness World Records

Peru 

Este mês, o Rotary Club de Chincha revelará 

o aumento de um abrigo que aloja raparigas 

vulneráveis, com idades entre os 5 e os 17 anos 

,na região de Ica. As raparigas, algumas das quais  

abandonadas pelas suas famílias ou vítimas de 

abuso, “precisam de muita ajuda psicológica”, 

diz Mónica Avilés Calderón, uma ex-presidente 

do clube. O clube completou o primeiro edifício, 

com uma capacidade de 30 residentes, em 2000. 

Em breve, o número de raparigas que vivem no 

abrigo mais do que duplicará. A partir de 2018, 

o clube expandiu a capacidade com edifícios 

adicionais, custando cerca de 35.000 dólares 

cada. As três novas estruturas foram financiadas 

principalmente através de doações do Rotary 

Club de Flawil, Suíça, e do Distrito 2000 

(Liechtenstein e Suíça). O Clube de Chincha 

angariou os restantes fundos. 

Estados Unidos a América

A lenda do sul do Michigan fala de um vagabundo que 

entregou sementes de melão a um proprietário de 

uma estufa. O melão Howell, futo da lenda, é celebrado 

pelos habitantes da cidade com um festival anual agora 

no seu 63º ano. O Rotary Club de Howell entrou nas 

festividades com a venda de um gelado com sabor a 

melão Howell. Em Agosto, o clube de 40 membros 

vendeu 7.000 copos do gelado e 1.500 recipientes de 

1,5l durante a feira do fim-de-semana. Mais de 100 

pessoas - incluindo rotários, membros do Interact Club 

de Howell High School, e atletas da escola - juntaram-

se para ajudar. O esforço arrecadou 30.000 dólares 

para bolsas de estudo, programas locais para jovens, e 

outros projetos comunitários. “É tão popular que não 

importa a que horas digamos que vamos começar a 

vender, vai haver uma fila”, diz Sandie Cortez, uma ex-

presidente do clube Howell. “As pessoas enlouquecem 

por causa disto”.
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269 
Jogadas
Jogo de xadrez de torneio 
mais longo registado

2 milhões de 
dólares
O maior prémio num torneio 
de ténis de mesa 

Cerca de 1590
Inventado o microscópio 
composto

Austrália  

Desde 2010, cerca de 800 escolas 

foram equipadas com mais de 24.000 

microscópios portáteis através do 

projecto Microscópios nas Escolas. O 

Rotary Club de Freshwater Bay iniciou 

o projecto. Mas durante muitos anos 

tornou-se o foco de Diane Collins, 

presidente fundadora, e do seu 

marido, Kenneth, um antigo director 

do Rotary International e fiduciário 

da Fundação, que faleceu em Agosto. 

Para além de disponibilizarem espaço 

da sua garagem para armazenamento 

e  para a operação de distribuição, 

o casal promoveu os microscópios, 

alistou patrocinadores de Rotary Clubs, 

manteve registos, e realizou as tarefas 

mais mundanas. O projecto multiplicou-

se em grande escala. “Actualmente 

permite a mais de 280.000 estudantes 

anualmente, em todos os Estados da 

Austrália, bem como em muitos países 

da Ásia e do Pacífico, desenvolver um 

amor pela ciência”, observa Collins.

República Checa

Entre o metaverso e outros reinos 

digitais, todas as coisas analógicas ainda 

são apelativas para as gerações mais 

jovens, afirma o Rotaract Club of Most. 

O clube foi o anfitrião do seu terceiro 

festival anual de jogos de tabuleiro, 

que atraiu mais de 250 concorrentes 

durante dois dias em Outubro. “Os 

jogos de tabuleiro na República Checa 

estão em grande ascensão desde o 

início da pandemia, e tal evento fez 

sentido para nós”, diz Petr Machovec, 

um ex-presidente do clube. “O aspecto 

secundário disto foi o de envolver 

novas pessoas nas actividades do nosso 

clube”. Por uma taxa de entrada de 3€, 

os jogadores podiam ouvir profissionais 

locais discutir os desenvolvimentos na 

indústria dos jogos e experimentar mais 

de 150 jogos, muitos com curadoria de 

membros do clube e únicos no país. Os 

mais habilidosos ganharam prémios de 

torneio.

Índia 

O ténis de mesa está entre os 

desportos mais populares na Índia. 

Aproveitando esse entusiasmo, o 

Rotary Club de Chennai Riviera está 

a proporcionar treinos a 17 atletas 

merecedores, de 7 a 12 anos de idade. 

“Todas estas crianças pertencem a 

famílias carenciadas e têm a vocação de 

prosseguir o desporto”, diz a Presidente 

do Clube Asha Daniel. “Queremos 

que elas utilizem este desporto para 

se aperfeiçoarem ainda mais e se 

tornarem boas no mesmo, dando-lhes 

exposição e oportunidades para uma 

boa educação e vida”. O clube oferece 

o pequeno-almoço e o preço do treino, 

e um membro do clube proporciona 

espaço de treino, reduzindo o custo 

do projecto. Para financiar as despesas 

anuais de formação de 3700€, o clube 

organizou em Novembro um Torneio 

de Futuros Paddlers que atraiu 135 

concorrentes entre os 10 e cerca de 70 

anos de idade, gerando cerca de 2500€ 

através de taxas de inscrição.
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Ciência 
 e 
  Cultura

A partir da exposição VIDA E SEGRE-

DO AURÉLIA DE SOUZA 1866-1922, 

patente no Museu Nacional Soares dos 

Reis (MNSR) até 21 de maio, e como 

forma de evocar uma das mais mar-

cantes mulheres do panorama artístico 

português, o MNSR promove um ciclo 

de conversas sobre o seu percurso. Os 

temas apresentados compreendem a 

autorrepresentação, a paisagem, a ilus-

tração ou a fotografia, permitindo uma 

apresentação transversal e facetada da 

artista.

 

Na estreia do ciclo, a 23 de fevereiro 

(quinta-feira), o designer Luís Men-

donça e a arqueóloga Rita Gaspar cen-

tram-se no contributo de Aurélia de 
Souza para uma área em particular: a 
ilustração. Não sendo um domínio de 
grande continuidade, a pintora produziu 
ilustrações para livros, revistas científi-
cas e até para peças de mobiliário.
 
Nas sessões seguintes o curador e 
diretor do Museu de Arte Contem-
porânea de Serralves Philippe Vergne, 
a comissária Maria João Lello Ortigão, o 
geógrafo e professor Álvaro Domingues 
e o investigador independente em 
História da Fotografia, curador e fotó-
grafo José Soudo são convidados para 
abordar, em conjunto com gestores de 
coleção do MNSR, outras facetas da ar-
tista. 

PERCURSO DE AURÉLIA DE SOUZA MOTIVA CICLO DE CONVERSAS NO MNSR

23 FEVEREIRO 18H00

ILUSTRAÇÃO NA OBRA DE AURÉLIA

 

30 MARÇO 18H00

MULHERES ARTISTAS

 

31 MARÇO 18H00

AURÉLIA E OS LIVROS

 

27 ABRIL 18H00

GEOGRAFIA E PAISAGEM

 

11 MAIO 18H00

A FOTOGRAFIA NA OBRA DE 

AURÉLIA DE SOUZA
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The Rotary Foundation – TRF – re-
cebe mais de 400 milhões de dólares 
por ano em doações voluntárias. Es-
tes fundos permitem conceder Sub-
sídios Globais para grandes projectos 
ou bolsas de estudo, Subsídios Distri-
tais para projectos humanitários de 
curto prazo nas comunidades, Sub-
sídios para Assistência em Caso de 
Desastres para assistência imediata 
e reconstrução de longo prazo, Subsí-
dios Pólio Plus para a UNICEF, OMS 
e outras agências, e apoio a bolseiros 
nos Centros Rotary pela Paz para 
promover a paz e o desenvolvimento, 
como forma de criar vínculos interna-
cionais, melhorar a qualidade de vida e a 
paz no Mundo.
A área prioritária de intervenção da 
TRF, que enquadra o apoio à luta contra 
a poliomielite, é a Prevenção e Trata-
mento de Doenças, ajudando comuni-
dades que não conseguem pagar ou ter 

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

acesso a assistência médica, e reforçan-
do o trabalho de médicos, e governos.
A disponibilidade de Água limpa, Sanea-
mento e Higiene é apoiada, suprindo 
necessidades para uma vida mais sau-
dável. O acesso a estes bens diminui a 
incidência de doenças transmitidas pela 
água, permitindo que as crianças sejam 
mais saudáveis e possam ir à escola, e 
que as mães consigam mais tempo para 
as suas famílias.
Cerca de uma em cada dez pessoas vi-
vem com menos de 2 Euros por dia. As-
sim, o Desenvolvimento económico 
das comunidades visa encontrar solu-
ções sustentáveis para combater a po-
breza, fortalecer empreendedores em 
regiões carentes, sobretudo mulheres, 
e proporcionar treinamento, emprego 
com remuneração adequada e acesso a 
financiamento. 

Mais de 17% da população adulta do 

mundo é analfabeta. Por isso, a Edu-

cação Básica e Alfabetização visa 

fortalecer a capacidade das comuni-

dades apoiarem educação básica e 

alfabetização, reduzir a disparidade 

de géneros e aumentar a alfabetiza-

ção de adultos.

A Saúde Materna e Infantil para a 

assistência médica a famílias vulnerá-

veis, é outra área de apoio, para que 

mães e filhos possam aspirar a um fu-

turo mais saudável.

Por último, as áreas que infelizmen-

te têm crescente protagonismo são 

a Consolidação da Paz e Prevenção 

de Conflitos para a formação para pro-

mover a compreensão e a ajuda a comu-

nidades para solucionarem conflitos, 

atribuindo bolsas de estudo na área da 

paz; e a Protecção do Meio Ambiente, 

apoiando soluções locais e a inovação 

para tratar as causas e reduzir os efeitos 

das mudanças climáticas e degradação 

ambiental.
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Novas
Gerações

Fundos angariados pelo Rotaract Club 
Caldas da Rainha irão ajudar oprojeto 
Street Kids

O projeto “Valentim, o cão do amor” é 
mais uma angariação de fundos do Ro-
taract Club Caldas da Rainha com o in-
tuito de ajudar a Ummy, que faz parte 
do projeto Street Kids – um projeto que 
pretende retirar onze crianças da rua de 
Nairóbi e escolarizá-las.

No início do ano rotário foram doados 
ao clube rotaractista alguns peluches 
pelo Rotary Club Neuchatêl, mais con-
cretamente pelo companheiro Patrick 
Favre, membro do Rotary Caldas da Ra-
inha, peluches esses que vieram da Suí-
ça e chegaram até às Caldas da Rainha. 

A verdade é que até há muito pouco 

tempo havia uma grande incerteza em 
relação ao que seria feito com esses pe-
luches. Certamente seriam para venda, 
mas ainda não se sabia concretamente 
como e quando. Foi então que surgiu 
a ideia do “Valentim, o cão do amor”. A 
ideia seria adicionar um laço e alguns 
doces regionais ao peluche e vender no 
Dia dos Namorados. 

Começou, então, o processo de arranjar 
cerca de 200 peluches e também pedir 
a ajuda de alguns parceiros, de forma a 
poder pôr o “Valentim” para venda em 
lugares diversificados, tais como na flo-
rista “Hélia Arte Floral”, no restaurante 
“Infusion” ou na loja de cerâmica ‘’O Fa-
rol’’. Foi também feita a venda através 
de familiares e amigos, que rapidamente 
espalharam a palavra, tendo o club con-
tado ainda com a ajuda de companhei-
ros, desde Sintra a Lagos.

Tendo começado a venda uma semana 
antes do Dia dos Namorados, foi possí-
vel vender cerca de 150 peluches e an-

“Valentim, o cão do amor” é sucesso na ajuda à Ummy
Por: Rotaract Club Caldas da Rainha

gariar um montante que ronda os 600 
euros, faltando menos de 200 euros 
para conseguir financiar a Ummy duran-
te um ano inteiro, o objetivo principal do 
clube.

O Rotaract Club Caldas da Rainha está 
muito feliz por dizer que o “Valentim, o 
cão do amor” foi um sucesso e gostaria 
de agradecer a todos os que ajudaram e 
adquiriram o seu peluche solidário.

Se ainda quiser adquirir o seu Valentim 
poderá contactar o club através das 
suas redes sociais. Restam poucos, mas 
ainda vai a tempo de ajudar! Ofereça um 
presente a alguém especial e contribua 
para esta causa solidária.
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No mês em que se comemora o Dia 
Mundial do Rotaract – que, para os mais 
distraídos, se celebra a 13 de março –, o 
Rotaract Distrito 1970 eleva a “Rota do 
70” a um novo patamar.

Lembras-te de termos dito que, na Se-
mana Mundial do Rotaract, iríamos rea-
lizar uma roadtrip pelo Distrito? Pois é! 
O prometido é devido e nos dias 17, 18 
e 19 de março vamos percorrer todo o 
Distrito 1970! Bem sabemos que, como 
em qualquer roadtrip, o importante não 
é o destino, mas sim a viagem. Então, 
aqui está o itinerário que vamos percor-
rer ao longo de três dias. 

Na sexta, começamos por visitar o Ro-
taract do Porto e seguimos caminho 
em direção a Monção, onde, para além 
de visitar o clube local, iremos tam-

bém passar a primeira 
noite. Neste caminho, 
visitaremos os clubes 
de Gondomar, Valongo, 
Ermesinde, Santo Tirso, 
Trofa, Póvoa de Varzim 
e Viana do Castelo. 

No sábado, arrancamos 
bem cedo de Monção e 
seguimos viagem, visi-
tando os clubes de Bar-
celos, Caldas das Taipas, 
Chaves, Mirandela e 
Felgueiras, chegando, 
finalmente, a Fafe. 

Por fim, o último dia 
desta roadtrip terá pas-
sagem pelos clubes de 
Paredes, Penafiel, Cas-
telo de Paiva, Oliveira 
de Azeméis, Pombal, 
Aveiro, Estarreja e Vila 
Nova de Gaia, termi-
nando onde começa: na 
cidade do Porto, mas, 
desta vez, para visitar o 

clube da Universidade do Porto.

Como já deves ter percebido, a Rota do 
70 começa e acaba na cidade do Porto. À 
exceção das cidades de Monção e Fafe, 
onde iremos pernoitar, contamos fazer 
paragens de cerca de meia hora em cada 
clube. Nesse tempo, iremos conhecer 
um bocadinho melhor cada clube ou 
localidade, celebrando, neste fim de se-
mana, um dos pilares fundamentais do 
nosso movimento: o companheirismo!

Por isso, consulta já as redes sociais 
do @rotaract1970 e inscreve-te nes-
ta aventura pelo Distrito 1970. Se não 
tens disponibilidade para percorrer 
a rota inteira, nada temas! Junta-te a 
nós em qualquer momento ou parte do 
percurso ou, em alternativa, assegura 
que somos bem recebidos no teu clube. 
Pronto para a aventura?

Inês Benquerença eleita 
Representante Distrital de 
Rotaract D.1960 para AR 
2023/2024

Inês Benquerença, rotaractista do Rota-
ract Club Parque das Nações, foi eleita 
Representante Distrital de Rotaract D. 
1960 para o ano rotário 2023/2024, 
através de um Conselho Distrital Ex-
traordinário, que decorreu no passado 
dia 25 de fevereiro.

«Com a simplicidade da pessoa que fui 
com 15 anos quando entrei para este 
movimento, e com o conhecimento que 
os últimos anos a servir Rotary me ofe-
receram, tenho apenas um único objeti-
vo: ajudar os clubes a criar esperança no 
mundo», afirmou Inês Benquerença.

Esta eleição acontece depois do compa-
nheiro Filipe Sousa ter abdicado do car-
go, reconhecendo possíveis limitações 
que novos desafios profissionais iriam 
trazer à sua vida durante o próximo ano.

Durante o Conselho Distrital foram 
ainda abordados outro assuntos como 
a Conferência Distrital de Rotaract e 
Interact, a ter lugar em Abrantes, e o 
anúncio da criação de uma taskforce 
para revisão do Regimento Interno.

“Rota do 70” na Semana Mundial do Rotaract
Por: Sara Andrade
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Conferências Distritais

Abrantes recebe Conferência Distrital de Rotaract  
e Interact do D.1960

Procurando reconhecer e discutir os acontecimentos e ações mais relevantes du-
rante o ano rotário, a Conferência é o momento para distinguir o trabalho realizado 
e um balanço sobre o mesmo, deliberar sobre o futuro e estabelecer novas metas e 
objetivos para o Distrito 1960.

A Conferência Distrital XXXII de Rotaract e XXII de Interact, do Distrito 1960, irá 
realizar-se em Abrantes, nos próximos dias 28, 29 e 30 de abril!

Ambos os clubes organizadores de Rotaract e Interact de Abrantes fizeram-nos 
uma promessa: “Depois de Abrantes nada será como dantes”. Por isso, todos os ro-
tários, rotaractistas e interactistas estão convidados para um fim-de-semana cheio 
de ação, mistério, reconhecimentos e diversão.

Estejam atentos às novidades em www.rotaract1960.org/conferenciadistrital/

Inscrições abertas para a Conferência Distrital  
 de Rotaract e Interact do D.1970

Já estão abertas as inscrições para 
a próxima Conferência Distrital de 
Rotaract e Interact do Distrito 1970! 
Como já devem saber, este evento irá 
decorrer nos dias 14, 15 e 16 de abril 
na cidade que abriga as caves do Vi-
nho do Porto.

Para conhecer os pacotes disponíveis 
e encontrar o link do formulário de 
inscrição, consulta as redes sociais do 
@rotaract1970 e fica a par de todas 
as novidades. Se queres conhecer Vila 

Nova de Gaia e comprovar se esta cidade tem mesmo a melhor vista para o rio 
Douro, assegura já a tua vaga no evento mais entusiasmante do ano!

Estás preparado para atividades de cortar a respiração que te farão ir a sítios onde 
nunca antes foste? Então, vemo-nos em Vila Nova de Gaia! É aqui que vais viver as 
aventuras mais memoráveis deste ano. Fica prometido!

Quer dar 
visibilidade 

ao seu 
negócio?

Anuncie numa 
revista com milhares 

de assinantes, 
anuncie na Portugal 

Rotário!

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

1 página - 150€

capa e c ontracapa

interior - 200€ 
contra-capa - 320€
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Comemorar os 100 anos  do 
Rotary no bBasil

O Brasil, depois de acabar de comemo-
rar o 200º aniversário da Independên-
cia, festeja agora, o 100º aniversário da 
implantação do Rotary International, 
com a criação Rotary Club do Rio de Ja-
neiro em 1923. 

A efeméride foi condignamente festeja-
da, a 23 de Fevereiro de 2023, pelos Ro-
tariaos brasileiros e por todos quantos 
puderem associar-se.

Como presidente da CIP Portugal/Bra-
sil nos Distritos Rotários 1960/1970, 
muito lamentando não poder estar pre-
sente, como tive feliz ensejo aquando 
da comemoração do 75º aniversário, 
permito-me comunicar e incentivar 
todos os Rotary Clubs de Portugal, em 
especial os que estão ou já estiverem 
geminados com clubes brasileiros, a 
reavivarem laços de fraterna amiza-
de, promovendo programas conjuntos 
e, evocando a memória dos que já nos 
deixaram, parabenizarem os Rotários 
do Brasil e os do Rotary Club do Rio de 
Janeiro!  

Manuel Cardona PGD 197 -1987/88. 

Relações
Interpaíses

Apelo para apoio às vítimas do 
terramoto na Turquia

Na sequência do forte sismo que atin-

giu a Turquia no dia 6 de fevereiro, a 

CIP Portugal – Turquia apelou a todos 

os clubes do Distrito 1960 e 1970 de 

Rotary International para prestarem 

auxílio às populações afetadas, através 

da angariação de roupas de Inverno e 

outros bens, cuja lista foi fornecida pela 

Embaixada daquele país., onde esses 

bens foram entregues.

Igualmente se poderão fazer  doação 

em dinheiro ao Distrito 2440, para o 

IBAN  TR 90 0006 7010 0000 0058 

3760 85 

Esta conta está sediada no Banco: Yapı 

Kredi Bankası, com o nome:  ROTARY 

2440 BÖLGE FEDERASYONU .

Outra ajuda é através da ShelterBox, 

parceira de RI. Com 350 Libras (cerca 

de 400€) é possível entregar uma tenda 

para quem não tem casa. A doação é fei-

ta diretamente através do site da Shel-

terBox no seguinte link: https://shelter-

box.org.

Outras ações…
Cip Portugal/Grã-Bretanha e Irlanda 

Resumo de atividades. 

Ano Rotário 2022-23

16 junho 2022 

Uma bela celebração do Jubileu de Pla-
tina da Rainha foi organizada por Uell 
Kennedy, RC Leeds White Rose. Fize-
mos um Quiz divertido e ficamos encan-
tados com os vídeos da visita da Rainha 
a Portugal. 

14 julho 2022 

RC Silves - Alan Winn e Phillipe Pfister 
falaram sobre a planeada peregrinação 
a Santigado de Compostela, com o ob-
jetivo de angariar fundos para uma sala 
Snoezleen para crianças autistas e com 
necessidades especiais. 

19 janeiro 2023 

RC Bristol - Past President, John Hirst 
e Michael Freeman, do RC Darthmouth, 
explicaram como vários clubes rotários 
estão a colaborar com a Physionet com 
impacto significativo na qualidade de 
vida de muitas pessoas. 

https://physionet.org.uk/

https://shelterbox.org
https://shelterbox.org
https://physionet.org.uk/
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Foi, diz ele, o pior ano da sua vida.

Sanjiv, um homem transgénero, na casa 
dos 20 e poucos anos de uma pequena 
cidade no sul da Índia, recorda-se de 
2018 como o ano em que saltou de um 
comboio em movimento para evitar ser 
abusado sexualmente. Foi o ano em que 
discutiu amargamente com os seus pais, 
que se recusaram a aceitar a sua identi-
dade de género e o arrastaram para um 
psiquiatra que enfiava drogas no seu 
café e lhe dava injeções misteriosas à 
força. Foi também o ano em que rapou 
a cabeça e deslocou-se, após uma ten-
tativa falhada de suicídio, para Chennai, 
deixando 350 milhas (aprox. 565 km) 
para trás Sengottai, a cidade onde cres-
ceu e que amava, para uma vida dura nas 
ruas.

Apesar de ter uma licenciatura em ad-
ministração de empresas e ter recebido 
formação como contabilista, só conse-
guia encontrar empregos subalternos 
porque, ao início, os seus pais recusa-
ram-se a entregar os seus certificados 
de licenciatura, os quais ele necessitava 
para as entrevistas. Como tal, Sanjiv tra-
balhou longas horas num restaurante a 
troco de baixos salários, lavando mon-
tanhas de pratos. “Só sobreviver era um 
desafio diário”, diz ele. (Tal como outros 
entrevistados para esta história, Sanjiv 
apresenta-se pelo seu primeiro nome).

Mas cinco anos mais tarde, Sanjiv teve 
uma reviravolta dramática. Passou de 
lavador de louça a cozinheiro com expe-
riência. Depois conseguiu um emprego 
na Wipro, uma empresa de serviços e 

consultoria em tecnologia. Um amigo 
chegou com um convite para se juntar 
ao Rotary, onde encontrou uma comuni-
dade e apoio. Hoje, é presidente-eleito 
do Rotary Club de Madras Elite.

Fundado em novembro de 2021, o clube 
de Madras Elite é o primeiro do seu gé-
nero na Índia, constituído inteiramente 
por membros transgénero e dedicado 
a abordar as necessidades da comuni-
dade transgénero. Entre os seus mem-
bros fundadores encontra-se Nila, uma 
mulher trans e ativista social. Nila rece-
beu formação de farmacêutica e serviu 
como representante de relações públi-
cas da PeriFerry, uma organização que 
cria oportunidades de emprego para a 
comunidade transgénero. Ela também 
dirige a sua própria organização de 
serviços chamada Pharm Foundation, 

que defende as neces-
sidades negligenciadas 
de cuidados de saúde 
das pessoas transgé-
nero, bem como da-
queles que vivem na 
pobreza na sua comu-
nidade. (“Pharm” sig-
nifica “People Health 
Action and Research 
Management” (Gestão 
de Ações e Investiga-
ção em Saúde das Pes-
soas)).

Em 2017, N. Dhanraj, 
empresária social e 
na altura membro do 
Rotaract Club de Dex-
terous, convidou Nila 
para fazer um discurso 
no seu clube sobre os 

Uma plataforma para levantar 
as suas vozes
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desafios que a comunidade transgéne-
ro enfrenta. “Nila sempre foi uma boa 
amiga”, diz Dhanraj (que, tal como mui-
tas pessoas no Sul da Índia, usa o seu 
primeiro nome e uma inicial para o seu 
nome de família). “O seu discurso aju-
dou os membros a compreender mais 
sobre as vidas e desafios dos homens e 
mulheres trans, e como poderíamos aju-
dar a promover a inclusão e a aceitação 
na nossa sociedade”.

Mais tarde, perguntou a Nila se ela pró-
pria gostaria de se tornar numa Rota-
ract e aderir ao clube Dexterous. “ O Ro-
tary sempre foi inclusivo”, diz Dhanraj, 
que é agora membro do Rotary Club de 
Madras Coromandel. “Há muitos clubes 
por toda a Índia que têm acolhido mem-
bros transgénero”.

Enquanto Nila ainda é membro da Dex-
terous, ela percebeu que para se focar 
especificamente em projetos e necessi-
dades relacionadas com a comunidade 
transgénero, fazia sentido fundar um 
novo clube. O obstáculo inicial foi finan-
ceiro. Perante a discriminação, muitos 
dos membros do clube debateram-se 
para encontrar e manter empregos. 
Não podiam pagar as quotas do Rotary 
International, mas outros membros ge-
nerosos do Rotary, incluindo o Gover-
nador-Eleito do Distrito 3232 Ravi Ra-
man, intervieram para cobrir os custos 
durante os dois primeiros anos do clube.

Todos os 25 sócios fundadores do clube 
superaram as adversidades e a dor. “To-
dos vimos muitos problemas nas nossas 
vidas”, diz Deepthi, uma mulher trans 
na casa dos 30 anos, que trabalha numa 
empresa de TI e é a atual presidente do 
clube. “Os nossos objetivos são agora 
ajudar outras pessoas transgénero a 
evitar estas armadilhas e salvá-las da 
discriminação radical”. O clube tem três 
grandes objetivos: melhorar a conscien-
cialização do público para as questões 
relativas aos transgéneros, apoiar as 
pessoas que lutaram com os seus en-
tes queridos e deixaram as suas casas, e 
prevenir o bullying.

Empoderando a comu-
nidade transgénero da 
Índia
Embora os membros LGBTQ sejam 

bem-vindos a aderir a qualquer 

Rotary Club, os membros de Ma-

dras Elite consideraram libertador 

formar um clube para membros 

transgénero dedicado especifica-

mente a servir as necessidades da 

sua comunidade. As prioridades 

do clube incluem ajudar indivíduos 

transgénero:

Concluir a sua educação. O bullying 

nas escolas leva muitos estudantes 

transgénero a abandonar a escola. 

Com base nos dados dos censos de 

2011, a taxa de alfabetização en-

tre a comunidade transgénero da 

Índia está estimada em 56%, em 

comparação com a taxa global da 

Índia de 74%.

Obter novos documentos de 

identificação. Sem uma identifica-

ção governamental, os indivíduos 

transgénero não podem abrir uma 
conta bancária, votar, ou aceder aos 

apoios estatais e cuidados de saú-

de. Por exemplo, durante a pan-

demia COVID-19, de acordo a re-

latórios da imprensa, menos de 6 

mil pessoas transgénero (de uma 

população estimada em cerca de 

meio milhão) receberam pagamen-

tos de apoios do Estado.

Façam ouvir as suas vozes. A só-

cia fundadora Nila pertence ao 

Conselho de Bem-Estar dos Trans-

géneros do estado de Tamil Nadu, 

uma importante plataforma para 

promover o bem-estar social e o 

empoderamento económico da co-

munidade transgénero.

Recentemente, eles estabeleceram con-
tacto com crianças em idade escolar 
através de workshops on-line, pedindo-
-lhes para apoiarem os colegas que pos-
sam estar confusos acerca da sua iden-
tidade de género. “Dizemos-lhes para 
serem um amigo, não um bully”, diz Nila. 
“Esse tipo de sensibilização inicia-se 
numa idade jovem”. Estão também aju-
dando a assegurar cartões de identifica-
ção nacional e documentação para pes-
soas transgénero que poderão não ter 
acesso aos seus documentos de identi-
ficação devido a motivos de disputa fa-
miliar. Gostariam de utilizar programas 
de microfinanciamento para ajudar os 
membros do clube a criar pequenas em-
presas e tornarem-se financeiramente 
independentes. “Desejamos ser vistos 
como membros produtivos da socieda-
de”, diz Deepthi. “As pessoas raramente 
veem os indivíduos transgénero como 
estando em posições de força, e tendem 
a rotular toda a comunidade como men-
digos ou trabalhadores sexuais, e isso é 
um problema”.

Outras iniciativas que gostariam de as-
sumir incluem um projeto de fotografia 
a nível nacional onde mostram retratos 
de membros bem-sucedidos da comu-
nidade trans cuja identidade de género 
poderá não ser amplamente conhecida. 
Outra é um documentário sobre os de-
safios que enfrentam.

Entretanto, Sanjiv continua a prosperar 
após os desafios em cadeia que enfren-
tou nos anos anteriores. Ele reconciliou-
-se com a sua família e tem esperança 
no poder de uma maior representação 
para influenciar a mudança. “Os pais das 
crianças trans seriam muito mais com-
preensivos se tivéssemos uma oportu-
nidade de fazer algo por nós próprios”, 
diz ele. “Precisamos de dar à comunida-
de uma razão para sair e o apoio para o 
fazer”. Rotary deu-nos uma plataforma; 
é uma oportunidade de nos unirmos, de 
trabalharmos em conjunto, de levantar-
mos as nossas vozes em conjunto contra 
a discriminação”.  - KAMALA TIAGA-
RAJAN



P O R T U G A L  R O T Á R I O   M A R Ç O  2 0 2 336


