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PROGRAMA 
1ª Reunião (14ª) – 21.30h 06 de outubro 

Zoom Assembleia-geral do Clube: Análise, discussão e 

votação do Plano de Atividades e Orçamento do 

ano Rotário 20/21 

2ª Reunião (15ª) – 21.30h 13 de outubro 

Zoom Discussão e comentários sobre as ativida-

des/projetos do mês 

3ª Reunião (16ª) – 20.30h 21 de outubro 

Mista Reunião comemorativa do aniversário do Clube 

Admissão de novos sócios 

(Local a designar) 

4ª Reunião (17ª) – 21.30h 27 de outubro 

Zoom Reconnect Week – Convite à reconexão rotária  

…Em setembro:  

23/09 - A nossa Companheira Honorária e cientista portu-
guesa Elvira Fortunato acaba de ganhar o prémio europeu "Horizon 
Impact Award 2020" devido ao seu projeto “Invisible” na eletrónica 
transparente. O prémio, no valor de 10 mil euros, foi anunciado em 
Bruxelas durante os "European Research and Innovation Days", a 
grande conferência anual da Comissão Europeia sobre investigação e 
inovação. O objetivo do prémio anual, que vai na sua segunda edição, 
é destacar os projetos de investigação financiados pela UE através do 
programa Horizonte 2020 (2014-2020) e do FP7 - 7º Programa-Qua-
dro (2007-2013), cujos resultados tiveram maior impacto social e 
económico em toda a Europa e no resto do mundo. Concorreram ao 
todo 243 projetos, tendo sido selecionados numa primeira fase dez 
finalistas, incluindo o "Invisible", o único português. Na fase final fo-
ram premiados cinco projetos, incluindo o liderado por Elvira Fortu-
nato. 
(Noticia adaptada de https://expresso.pt/sociedade/2020-09-23-Elvira-Fortunato-ganha-premio-
europeu-Horizon-Impact-Award-2020)  
 

16/09 - No dia 16 de setembro foi convidado do Clube o Pro-
fessor Paulo Mendes Pinto, que apresentou o tema “O compromisso 
pela casa comum e pela ética do cuidado”. 

Com a presença do Governador Roberto Carvalho, dos com-
panheiros do clube, familiares e visitantes de 18 clubes do D1960, de 
Rotary, Rotaract e Interact, a reunião foi muito apreciada e desenro-
lou-se numa conversa franca e informativa sobre o tema, numa visão 
universal do nosso papel na intervenção do cuidado e do comporta-
mento do humano na preservação do meio. 

…Em outubro:  

18/10, 09.30h - Corrida “End Polio Now”. Local de encontro 
Praceta João Fernandes do Lavrador 1, Arrentela. 

20/10, 20.30h – Aniversário do Clube e jantar comemora-
tivo a 21/10. Cerimónia de admissão de novos sócios. 

 

 

 

 

NOTÍCIAS: 

https://expresso.pt/sociedade/2020-09-23-Elvira-Fortunato-ganha-premio-europeu-Horizon-Impact-Award-2020
https://expresso.pt/sociedade/2020-09-23-Elvira-Fortunato-ganha-premio-europeu-Horizon-Impact-Award-2020

