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Um Porto para a Paz



Conhecer e passar bons 
momentos com rotarianos 
de todo o mundo 

Escutar os sentimentos 
profundos da alma 
portuguesa nos sons 
do Fado

Admirar o legado de descobridores como 
Vasco da Gama e Fernão Magalhães

Saborear alguns dos 
mariscos mais frescos 
da Europa

Jose Manuel 

Região de Turismo do Centro

Antonio Sacchetti Antonio Sacchetti 

Rotary Images

Explorar locais históricos a bordo 
de um charmoso e centenário 
carro eléctrico 

Em Lisboa, pode-se…

Jose Manuel Jose Manuel 



Caro Rotariano:

Uma Convenção do Rotary é algo de extraordinário. Nunca 
esquecerei a minha primeira Convenção em Chicago, em 1980. 
Pareceu-me impressionante e notável como, ao trabalharem juntos, 
voluntários de todas as partes do mundo conseguissem alcançar tanto.

Eu participei nessa Convenção como associado de Rotary Club e regressei como rotariano. 
Aquele sentimento vivido em Chicago nunca mais me abandonou. Todos os anos desfruto 
dessa experiência outra vez, em convenções organizadas em diferentes partes do mundo.

É com enorme prazer que o convido para a 104ª Convenção de Rotary International em 
Lisboa, Portugal, de 23 a 26 de Junho de 2013. Como presidente do RI natural do Japão, 
sinto-me especialmente agradado que esta Convenção tenha lugar em Lisboa, uma vez que 
Japão e Portugal partilham uma história amigável que começou em 1542, o ano em que uma 
nau Portuguesa atracou numa ilha no sul do Japão. Os marinheiros Portugueses não tinham 
planeado visitar o Japão, mas ventos fortes obrigaram a embarcação a arribar. Este acabaria 
por ser um desvio afortunado e o começo de uma próspera e pacífica relação.

Os Portugueses encontraram o Japão por acaso. Mas não é por acaso que Lisboa foi escolhida 
para esta Convenção. Lisboa é um Porto para a Paz, e a paz será o tema desta Convenção, 
assim como tem sido o tema entre Japão e Portugal durante quase 500 anos.

Todos os anos, quando nos juntamos para uma Convenção de Rotary, visualizamos como o 
mundo poderia ser durante alguns dias. Vemos pessoas de todas as cores e culturas unidas. 
Olhamos para além das nossas diferenças e focamo-nos no nosso objetivo: construir um 
mundo melhor.

Em 2013, teremos um Porto para a Paz em Lisboa através do Rotary. Será para mim uma 
grande honra presidir esta Convenção, onde espero contar com a sua presença.

Sakuji Tanaka
Presidente do RI, 2012-13
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O que ver
Belém Histórica
Um símbolo do triunfo, o Mosteiro dos 
Jerónimos em Belém encontra-se no topo 
da lista dos locais de interesse turístico 
imperdíveis. A sua construção começou 
em 1501, em honra da descoberta da rota 
marítima para a Índia por Vasco da Gama, 
que permitiu estabelecer novas rotas 
comerciais e transformou Portugal numa 
potência mundial. Admire a arquitetura 
Manuelina e não deixe de visitar o túmulo 
de Vasco da Gama situado no interior. 
Bem perto encontra-se outro ícone 
nacional, a Torre de Belém, que vigia a 
entrada no porto de Lisboa. Originalmente 
uma estrutura defensiva, era a ultima 

coisa que os marinheiros viam ao deixar 
Portugal, sendo hoje em dia um marco 
reminiscente das suas incríveis viagens. 
O Monumento aos Descobrimentos, 
outro dos tesouros de Belém, é também 
uma lembrança do papel da cidade como 
impulsionadora de descobridores como 
Fernão Magalhães. Museus a destacar 
na área incluem o Museu Nacional dos 
Coches e o Museu de Marinha.

Castelo de São Jorge e Alfama 
Para a melhor vista de Lisboa, suba a colina 
até ao Castelo de São Jorge. Outrora a casa 
real dos Mouros e posteriormente dos 
primeiros reis de Portugal, permanece como 
um símbolo da perseverança da cidade. 
Desde o castelo, pode percorrer as ruas 

labirínticas ladeadas por casas caiadas a 
branco que constituem o bairro de Alfama. 
Maioritariamente habitada por pescadores 
e as suas famílias, Alfama sobreviveu ao 
terramoto de 1755 que quase demoliu por 
completo o resto de Lisboa. Caminhar pela 
sua pitoresca teia de ruas é como voltar 
aos tempos medievais, cheia de viragens e 
travessas inesperadas, e miradouros ou vistas 
panorâmicas, que constituem uma excelente 
oportunidade para fotografias incríveis.  
É também o melhor local para escutar Fado,  
a contribuição Portuguesa para o mundo  
da música.

Museu Calouste Gulbenkian
Após a morte do magnata do petróleo 
Calouste Gulbenkian em 1955, Portugal 
tornou-se a casa da sua vasta colecção privada 
de arte. Navegue pela grande variedade de 
arte ocidental e oriental, incluindo uma 
máscara em ouro de uma múmia Egípcia, 
porcelana Chinesa e tapeçarias Persas. 

Antonio Sacchetti

Localizada na costa ocidental da Europa, Lisboa é uma charmosa combinação entre o 
fascínio do velho mundo e um toque do moderno, uma cidade-capital que é ao mesmo 
tempo energética e relaxante. Como uma das cidades mais antigas da Europa, Lisboa 
possui uma colorida história preservada em museus de nível mundial e monumentos 
icónicos. Os bairros solarengos oferecem um ambiente agradável onde pode-se desfrutar 
de marisco fresco, maravilhas históricas e Fado, enquanto aprende-se mais sobre o Rotary. 
Independentemente daquilo que escolher descobrir, uma coisa é certa: Lisboa ainda é um 
paraíso para os descobridores.

Antonio Sacchetti

Descubra Lisboa
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O que experimentar 
Vida noturna e Fado
O Bairro Alto é a zona boémia e artística de 
Lisboa. Depois do anoitecer, atrai multidões 
de turistas e habitantes locais que enchem 
os animados bares, restaurantes e casas 
de Fado. Fado, uma mistura de elementos 
tonais Portugueses, Africanos e Mouros, 
consiste num cantor com uma guitarra a 
acompanhar. Este tipo musical expressa 
saudade, um sentimento de angústia ou 
nostalgia relativamente a sentir-se em 
casa ou a um amor perdido. Algumas das 
mais autênticas performances de Fado 
também ocorrem no bairro de Alfama. Se 
és um entusiasta do teatro, dirija-se até ao 
histórico Teatro Nacional Dona Maria II, 
enquanto o Teatro Nacional São Carlos fará 
as delícias dos amantes de ópera.

Onde ir às compras
Aqueles que gostam de fazer compras 
adoram Lisboa. Como uma das capitais 
Europeias mais baratas, é fácil de 
encontrar uma grande quantidade de 
pechinchas nas mais variadas lojas. 
Vá a caça de antiguidades no Príncipe 
Real, rodeie-se de luxo na Avenida da 
Liberdade, ou passeie pela elegância do 
Chiado, o mais requintado bairro lisboeta 
onde encontrará comércio popular, marcas 
de luxo e lojas de estilistas Portugueses. 
Leve para casa uma lembrança em 
azulejos, tradicionais peças cerâmicas 
pintadas à mão, e termine a sua maratona 
de compras com um verdadeiro sabor 
lisboeta no Mercado da Ribeira, que seduz 
os visitantes com a sua seleção de peixe 
fresco, frutas, verduras, legumes, flores e 
amostras de petiscos locais. 

Para a família
Ambos os locais onde a Convenção 
decorre situam-se no Parque das Nações, 
um espaço idealizado com as famílias 
em mente. Este parque na margem 
norte do rio Tejo, um dos maiores 
empreendimentos de requalificação 
urbana na Europa, alberga o Centro 
Comercial Vasco da Gama; o Oceanário, 
um aquário de nível mundial; e um museu 
interativo de ciência. Se as crianças ainda 
tiverem energia, suba a bordo do teleférico 
para uma vista impressionante desta 
cidade à beira-mar.

Onde ir
A alguns minutos de Lisboa, os visitantes 
podem desfrutar das sedutoras praias, 
palácios extravagantes e aldeias encantadoras 
que Portugal tem para oferecer.

Sintra 
A apenas 30 minutos de Lisboa e rotulada 
como Património Mundial da Unesco, 
Sintra oferece um cenário saído de um 
conto de fadas, composto por castelos 
encantados, palácios reais, montanhas 
florestais e jardins à beira-mar.  

Cascais e Estoril
Passe um dia junto ao mar nas elegantes 
cidades litorais de Cascais e Estoril. Ambas 
possuem lojas requintadas e restaurantes 
sofisticados a apenas alguns metros de praias 
arenosas e de excelentes campos de golfe. 
Existe ainda um famoso casino em Estoril.  

Palácio Nacional de Queluz
Considerado o “Versalhes Português”, 
este palácio foi outrora utilizado como 
a casa de férias da família real e hoje em 
dia permanece como um impressionante 
exemplo da arquitetura do estilo rococó.

O que comer e beber
Marisco 
Sendo uma cidade internacional com um 
paladar à altura, Lisboa oferece praticamente 
todos os tipos de cozinha, mas os pratos a 
“não perder” vêm do mar. Experimente o 
bacalhau, um peixe salgado e seco. Consta 
que os Portugueses aperfeiçoaram 365 
maneiras de cozinhar o seu prato preferido, 
um para cada dia do ano. Outras iguarias 
típicas são o arroz de marisco, um arroz 
caldoso semelhante à paella Espanhola; e a 
açorda, uma espécie de sopa feita com peixe 
e pão esmagado. Depois do jantar, beba 
lentamente o vinho mais famoso de Portugal 
– o vinho do Porto, um doce néctar das 
vinhas do vale do Douro.

Café e pastéis de nata
É possível encontrar pastéis de nata em 
quase todos os cafés, mas os originais só 
estão disponíveis na Antiga Confeiteira de 
Belém. Os seus cremosos pastéis são feitos 
frescos todos os dias de acordo com uma 
receita que permanece secreta há centenas 
de anos. Uma das coisas que não é 
nenhum segredo é o quão saborosos são – 
este estabelecimento vende cerca de 10.000 
pastéis por dia. Acompanhe o pastel com 
uma bica – um café rico e potente – para a 
experiência completa. 

Jose Manuel 

Jose Manuel 

Jose Manuel 

Alma Mollemans / Pestana Palace Hotel
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pré-convenção nos quais gostaria de 
participar. É aconselhável escolher as suas 
datas de viagem antes de iniciar o processo 
de inscrição. 

DICA  Consulte o programa mais 
atualizado em www.riconvention.org. 

2.  Inscreva-se e reserve 
acomodação pela 
internet

Inscreva-se na Convenção e nos 
eventos do RI que requerem 
compra de ingresso
Inscrever-se pela internet é conveniente  
e seguro – siga as instruções em  
www.rotary.org/pt/memberaccess. No 
espaço de dois dias de trabalho receberá 
um email com o seu número de inscrição 
e, dentro de uma semana, a confirmação 
da sua inscrição. Se não estiver cadastrado 
no Portal, cadastre-se. É fácil e rápido.

DICA  Inscreva-se 
antecipadamente para ter a certeza 
que obtém um visto de turismo, se 
necessário. Encontre informação 
sobre os requisitos para obter visto 
em www.visitportugal.com.

Inscreva-se nos eventos e visitas 
guiadas que requerem compra de 
ingresso
Os rotarianos responsáveis pela 
organização de eventos da Comissão 
Anfitriã colocaram à sua disposição 
várias excursões culturais e recepções de 
hospitalidade para ajudá-lo a desfrutar 
da sua estadia em Lisboa. Considere fazer 
uma destas visitas guiadas antes ou depois 
da Convenção. Veja os detalhes e inscreva-
se nos eventos e visitas guiadas em  
www.lisboa2013.org.

DICA  Envie as suas questões 
sobre encomenda de ingressos para 
eventos organizados pela Comissão 
Anfitriã para info@lisboa2013.org.

1.  Considere as suas 
opções antes de se 
inscrever

Decida se vai inscrever-se em 
grupo ou individualmente
A sua escolha determinará como deve 
proceder para se inscrever na Convenção. 
Pode inscrever-se a si e até quatro 
convidados pela internet, mas se tem 
um grupo de seis ou mais, necessitará de 
submeter um formulário por escrito.  
Se tem um grupo de 25 ou mais, contacte 
os Serviços de Inscrição do RI  
(ri.registration@rotary.org, +1-847-866-
3495) para obter informação e instruções.   

Escolha as suas datas de viagem
Confirme o programa preliminar no verso 
da contracapa desta brochura e tenha em 
consideração as datas dos encontros  

Portugal é a casa de muitos Rotary Clubs ativos. 
Irá reparar logo após descer do avião no aeroporto 
internacional de Lisboa, onde o Rotary Clube 
Lisboa Olivais colocou uma caixa de recolha de 
contribuições para ajudar o Rotary na sua campanha 
visando erradicar a pólio. A localização é ideal: 
milhares de viajantes podem deixar os trocos que 
não servem para fazer câmbio de moeda nos seus 
países de origem. Isto não só angaria dinheiro como 
ajuda a educar o público em geral sobre os esforços 
desenvolvidos pelo Rotary no combate a esta doença. 
Outra iniciativa rotária é Dê uma tampa à indiferença. 
Através deste programa, os rotarianos Portugueses, 
liderado pelo Rotary Club de Sintra, fazem a recolha 
de tampas de garrafas plásticas por todo o país para 
depois as reciclar e usar a renda obtida para comprar 
cadeiras de rodas e outros equipamentos para 
pessoas com deficiências.

O Rotary em Portugal

Carlos Gil

Inscreva-se até sábado, dia 15 de Dezembro de 2012 e economize!

Como se inscrever

http://www.riconvention.org
http://www.rotary.org/pt/memberaccess
http://www.visitportugal.com
http://www.lisboa2013.org
mailto:info@lisboa2013.org
mailto:ri.registration@rotary.org
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Reserve o seu quarto de hotel
Para tirar partido de descontos, reserve o 
seu quarto de hotel através da Experient. 
Veja as descrições de cada hotel e escolha 
o seu quarto em http://registration.
experient-inc.com/showrot131/default.
aspx. Os ingressos para eventos do RI 
são limitados e vendidos por ordem 
de chegada dos pedidos. Leve em 
consideração as datas dos encontros 
pré-convenção quando fizer a reserva de 
hotel. O serviço de reserva de hotel para a 
Convenção do RI começa no sábado, dia 5 
de Maio de 2012.

DICA  Envie as suas questões 
sobre reservas de hotel para  
rotary@experient-inc.com ou ligue 
para +1-847-996-5885.

Três organizações unem esforços para proporcionar a todos os participantes da Convenção uma experiência inesquecível.

Para… Contacte… Email Websites

Inscrição na Convenção do RI

Encontros Pré-convenção do RI

Eventos do RI que requerem 
compra de ingresso

Rotary International ri.registration@rotary.org www.rotary.org/pt/memberaccess  
(para se inscrever)

www.rotary.org/pt/convention  
(para informações e formulários)

Visitas guiadas que requerem 
compra de ingresso 

Comissão Anfitriã de 2013 info@lisboa2013.org www.lisboa2013.org

Reservas de hotel (grupos ou 
individual)

Experient rotary@experient-inc.com http://registration.experient-inc.com 
/showrot131/default.aspx 

3.  Faça os arranjos  
de viagem depois de 
se inscrever

As companhias áreas selecionadas oferecem 
descontos para os rotarianos e seus 
convidados que viajem para Lisboa para 
participar na Convenção de 2013. Encontre 
mais informação e códigos promocionais 
em www.riconvention.org/pt.

Antonio Sacchetti

Rotary Images

Jose Manuel 

Quando o Presidente do RI 2012-13, Sakuji 
Tanaka, der as boas-vindas aos milhares de 
rotarianos em Lisboa, estará a contribuir para 
a manutenção da amizade duradoura entre os 
Portugueses e os Japoneses. Portugal foi o primeiro 
país ocidental a estabelecer contacto com o Japão 
e, em 1860, as duas nações formalizaram as 
suas relações diplomáticas com o Tratado da Paz, 
Amizade e Comércio, permitindo o intercâmbio 
comercial e cultural desde então. Em 2010, ambos 
celebraram o 150° aniversário dessa relação. Hoje 
em dia, Portugal e Japão beneficiam ainda de sete 
acordos com “cidades-irmãs”.

Portugal e Japão

Jose Manuel 

http://registration.experient-inc.com/showrot131/default.aspx
mailto:ri.registration@rotary.org
http://www.rotary.org/pt/memberaccess
http://www.riconvention.org/pt/2013/pages/ridefault.aspx
mailto:info@lisboa2013.org
http://www.lisboa2013.org
mailto:rotary@experient-inc.com
http://registration.experient-inc.com/showrot131/default.aspx
http://www.riconvention.org/pt/2013/pages/ridefault.aspx
http://registration.experient-inc.com/showrot131/default.aspx
mailto:rotary@experient-inc.com
http://www.riconvention.org/pt/2013/pages/ridefault.aspx
http://registration.experient-inc.com/showrot131/default.aspx
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Sessões plenárias
Durante as cinco sessões plenárias, o 
presidente do RI e outros ilustres oradores 
convidados inspirá-lo-ão ao partilharem 
histórias de sucesso que realçam como 
rotarianos por todo o mundo estabelecem 
o exemplo de Dar de Si Antes de Pensar 
em Si. Os curadores da Fundação Rotária 
irão expor as mais recentes notícias sobre 
a erradicação da pólio e o estado atual do 
novo modelo de subsídios sob o Plano 
Visão de Futuro. Performances executadas 
por artistas reconhecidos e emergentes 
completam e animam o programa para as 
sessões plenárias. Interpretação simultânea 
será oferecida em Francês, Japonês, 
Coreano, Português e Espanhol. Saiba 
mais sobre como decorre o programa em 
www.riconvention.org/pt. 

Workshops
Nas tardes de segunda a quarta-feira, 
workshops oferecem uma excelente 
oportunidade para que os rotarianos 
possam partilhar ideias e sugestões sobre 
projectos. Estas sessões abordarão vários 
tópicos, como “Novas Gerações” e a nova 
estratégia de parcerias do Rotary.

Casa da Amizade
Encontre velhos amigos e faça novas 
amizades na Casa da Amizade. Visite 
os estandes de projectos comunitários, 
partilhe ideias, dê uma vista de olhos nas 
mais recentes publicações do Rotary e 
inscreva-se para a Convenção de 2014.

© Turismo de Lisboa / www.visitlisboa.com

Seja o primeiro a saber 

Mantenha-se atualizado com as mais recentes 
notícias a respeito da Convenção na edição 
grátis do boletim electrónico sobre a Convenção. 
Subscreva o boletim em www.rotary.org/
newsletters.

decorrerão as sessões plenárias. Ambos 
ficam situados no Parque das Nações, na 
margem norte do rio Tejo, numa área cuja 
transformação começou em 1998 inserida 
num enorme projecto de requalificação 
urbana quando Lisboa organizou a 
exposição mundial conhecida como Expo 
98. Posteriormente foram adicionados 
centros comerciais, um oceanário de nível 
mundial, um casino e restaurantes. Ambas 
as localizações são facilmente acessíveis 
por metro. 

Todas as atividades da Convenção de 2013, 
exceptuando as sessões plenárias, terão 
lugar na:

Feira Internacional de 
Lisboa  
Rua do Bojador, Parque das Nações 
1998-010 Lisboa, Portugal.

As sessões plenárias terão lugar no 
Pavilhão Atlântico, situado nas imediações 
da Feira Internacional de Lisboa. Rossio 
dos Olivais, Lote 2.13.01A, Parque das 
Nações, Lisboa, Portugal.

A Feira Internacional de Lisboa, um 
espaço moderno composto por  
quatro pavilhões e equipamentos  
com tecnologia de ponta, abrigará a 
Casa da Amizade, eventos e workshops. 
O Pavilhão Atlântico, o maior espaço 
multiusos de Portugal, será o local onde 

AIP Feiras, Congressos e Eventos

Localizações da Convenção 
e atividades em destaque

http://www.riconvention.org/pt/2013/pages/ridefault.aspx
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urbanos composta por autocarros, eléctricos, 
táxis e linhas de metro. Desde o aeroporto, 
o Aerobus ou o táxi são provavelmente as 
melhores opções para chegar até ao seu 
hotel. Uma vez no centro, o metro de Lisboa 
é a forma mais rápida de se deslocar pela 
cidade e a Estação do Oriente deixa-o à 
porta de onde a Convenção decorre. Se 
quiser explorar a cidade, a encantadora 
frota de eléctricos que circula por Lisboa é 
uma boa opção, particularmente o percurso 
cénico do Eléctrico 28.

Compre o seu Lisboa Card num posto de 
turismo para desfrutar de acesso gratuito 
nos transportes públicos (autocarros, 
elevadores, eléctricos, metro e comboios 
para Sintra e Cascais) e ainda museus, 
monumentos  e descontos até 50% em 
muitos outros locais de interesse turístico. 
Ainda que não seja aconselhável conduzir 

Eventos da Comissão 
Anfitriã
Rotarianos Portugueses dar-lhe-ão as 
boas-vindas com uma série de eventos 
planeados pela Comissão Anfitriã, 
incluindo vários concertos exibindo 
música Portuguesa, como o tradicional 
Fado. Estes eventos constituem uma boa 
oportunidade para formar amizades, 
expandir a sua rede de contactos e 
divertir-se. Descubra os mais recentes 
detalhes e inscreva-se nos eventos 
organizados pela Comissão Anfitriã em 
www.lisboa2013.org.

Como deslocar-se
Lisboa é uma das cidades europeias de 
mais fácil navegação graças ao seu tamanho 
compacto e à sua rede de transportes 

Razões adicionais para participar na Convenção do RI de 2013
•	 Oportunidade	para	expandir	a	sua	rede	de	contactos: Está à procura de um parceiro 

internacional para o seu projecto comunitário? O RI oferece-lhe a oportunidade ideal de 
conhecer rotarianos que pensam da mesma maneira e com objetivos semelhantes aos 
seus por todo o mundo.

•	 Serviços	e	companheirismo: Visite os estandes pertencentes aos Grupos de 
Companheirismo e aos Grupos Rotarianos em Ação e estabeleça contacto com 
rotarianos e outros indivíduos que partilham dos seus interesses recreacionais, 
profissionais ou humanitários. 

•	 Restabeleça	contacto	com	os	seus	amigos:	O seu distrito ou região pode considerar 
patrocinar o seu próprio evento, pequeno-almoço ou almoço. Faca o download da lista de 
Eventos Paralelos Não Oficiais em www.riconvention.org/pt ou contacte uae@rotary.org.

•	 Expanda	os	seus	horizontes:	 Exiba o seu projecto comunitário para 2012-13 na Casa da 
Amizade. Para mais informações, contacte exhibitor@rotary.org. 

•	 Voluntariado:	Os rotarianos que se voluntariem para servir como guia (sergeant-at-
arms) têm a oportunidade de ajudar os seus companheiros participantes e de aprender 
mais sobre aquilo que se passa nos bastidores. Cadastre-se quando fizer a inscrição. 

em Lisboa, os táxis são um método 
legítimo de se deslocar. Os condutores são 
normalmente honestos e experimentados 
em navegar o trânsito. Os preços são 
razoáveis e recomenda-se dar gorjeta.

Faça planos 
antecipadamente
Desfrute ao máximo da Convenção do RI 
com estas dicas

1. Inscreva-se antecipadamente

Tire proveito do preço especial para inscrições 
feitas até ao dia 15 de Dezembro de 2012. 

2. Descubra se necessita de visto

Confirme se necessita de visto para entrar 
em Portugal em www.visitportugal.com. 
Após a inscrição, o RI envia automaticamente 
uma carta convite para os participantes 
cujos países de residência necessitam de 
visto. O RI faz o processamento de todos 
os formulários de acordo com a ordem de 
chegada, pelo que é aconselhável fazer a sua 
inscrição antecipadamente para que dê tempo 
suficiente para que a sua aplicação para visto 
seja processada.

3. Planeie ir a uma orientação para quem 
nunca participou numa Convenção do 
Rotary

Haverá duas sessões de orientação no 
sábado, dia 22 de Junho, para ajudá-lo-á 
a aproveitar ao máximo a sua experiência 
nesta Convenção. 

As inscrições online estarão disponíveis até ao final do dia 15 de Junho de 2013. 
O prazo para cancelamentos termina no final do dia 30 de Abril de 2013.

Jose Manuel 

O Elétrico 28

Se tiver tempo para desfrutar da viagem, suba a 
bordo do Elétrico 28 enquanto explora Lisboa. De 
um amarelo vívido, este antigo e tradicional elétrico 
pertencente à frota da cidade percorre as mais 
belas zonas da velha Lisboa, ao subir e atravessar 
a colina de Alfama antes de descer novamente.

Jose Manuel

© Turismo de Lisboa / www.visitlisboa.com

http://www.lisboa2013.org
mailto:uae@rotary.org
mailto:exhibitor@rotary.org
http://www.visitportugal.com
http://www.riconvention.org/pt/2013/pages/ridefault.aspx
http://www.riconvention.org/pt
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Para além de Lisboa
Lisboa é o coração do Portugal urbano, mas é preciso sair da cidade para obter uma visão 
completa da acolhedora e calorosa cultura portuguesa. Antes ou depois da Convenção, 
Portugal não o desiludirá, independentemente da sua escolha de relaxar nas praias do 
Algarve, experiênciar as antigas maravilhas que Évora tem para oferecer ou voar até à ilha 
da Madeira.

O Algarve
Tire proveito do sol Português que abunda 
no Algarve, a pitoresca costa sul do país. 
Com as suas cidades pintadas de branco, 
praias de areia fina, campos de golfe de 
nível mundial e vivendas à beira-mar, é 
sem dúvida o local onde relaxar. Não deixe 
de visitar a Ponta da Piedade, situada a sul 
da encantadora cidade de Lagos, onde a 
natureza esculpiu artisticamente o litoral 
em várias formações rochosas do tipo 
falésia, ou a cidade de Sagres, outrora 
considerada o fim do mundo.

As cidades medievais do 
Alentejo
A oeste de Lisboa, os aglomerados de 
sobreiros, oliveiras e a ocasional aldeia 
medieval interrompem esporadicamente 
o vasto interior da província do Alentejo. 
Visite a cidade muralhada de Monsaraz, 
que preserva a história de Portugal na 
sua malha de ruas calcetadas, os antigos 
monumentos de Évora, conhecida pelo 
Templo de Diana que remonta à época do 
império Romano, e o Marvão, que pela sua 
elevação oferece uma magnífica vista da 
paisagem envolvente. Considere passar uma 
noite numa pousada – um luxuoso tipo 
de hotel estabelecido num antigo castelo, 
mosteiro ou outros sítios dignos de registar.

Porto 
Sendo a segunda maior cidade de Portugal, 
o Porto é um centro de comércio e o 
coração da nação no que diz respeito ao 
famoso vinho do Porto. 

Vale do Douro
Depois de saborear um vinho do Porto na 
cidade onde é produzido, dirija-se para oeste 
em direção às quintas onde nasce. O vale do 
Douro, a região vinícola mais pitoresca de 
Portugal, convida-lo a provar os melhores 
vinhos da nação enquanto contempla 
o percurso sinuoso do Rio Douro e as 
solarengas montanhas em socalcos.

Mais para descobrir 
O aeroporto internacional de Lisboa 
oferece ligações entre as principais cidades 
Europeias, assim como as paradisíacas ilhas 
Portuguesas no Atlântico. São apenas duas 
horas de voo entre Lisboa e os Açores ou 
a Ilha da Madeira, usualmente conhecida 
como “jardim à beira mar plantado” pela 
sua luxuriante variedade de vegetação.

Estilos de Fado

O Fado tradicional possui um estilo lírico e romântico 
próprio de Lisboa, enquanto o estilo mais político e 
satírico é encontrado em Coimbra. Em novembro de 
2011, o Fado foi adicionado à lista da Unesco do 
Património Cultural Imaterial da Humanidade, www.
unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011

Sebastiao da Fonseca

Região de Turismo do Algarve Jose Manuel 

Jantar fora

Quando se sentar para jantar num restaurante em 
Lisboa, ser-lhe-á tipicamente servido um cesto de 
pão ou um prato com queijos e embutidos antes da 
sua refeição. Ao contrário de muitos outros países, 
estes aperitivos não são grátis, pelo que se não os 
desejar peça ao empregado para os retirar da sua 
mesa. Ou então pague por aquilo que consumir.

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg-en&pg-00011
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg-en&pg-00011
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Convenção Internacional do Rotary de 2013 

Programa preliminar
Quinta-feira, 20 de Junho
15:00-19:00 Inscrição na Convenção
A anunciar Inscrição nos Eventos Pré-convenção
17:30-19:00  CANCELADO – Recepção de Boas-vindas ao 

Instituto Internacional
17:30-19:00  Recepção de Boas-vindas para Dirigentes  

de Intercâmbio de Jovens

Sexta-feira, 21 de Junho
08:00-18:00 Inscrição na Convenção
09:00-17:00 CANCELADO – Instituto Internacional 
09:00-17:00 Encontro Rotaract Pré-convenção 
09:00-17:00  Encontro Pré-convenção dos Dirigentes de 

Intercâmbio de Jovens
A anunciar  CANCELADO – Almoço do Instituto 

Internacional (requer compra de ingresso do RI)
A anunciar  CANCELADO – Almoço da Confraternização 

de Alumni (requer compra de ingresso do RI)
19:00-21:00  Banquete dos Dirigentes de Intercâmbio de 

Jovens (requer compra de ingresso do RI)

Sábado, 22 de Junho
08:00-18:00 Inscrição na Convenção 
09:00-10:00  Orientação para quem nunca participou numa 

Convenção do Rotary
09:00-13:00 CANCELADO – Instituto Internacional
09:00-17:00 Encontro Rotaract Pré-convenção
09:00-17:00  Encontro RYLA Pré-convenção  

(para rotarianos)
09:00-17:00   Encontro Pré-convenção dos Dirigentes de 

Intercâmbio de Jovens
A anunciar CANCELADO – Confraternização de Alumni 
10:00-10:30 Abertura Inaugural da Casa da Amizade 
10:00-18:00 Casa da Amizade
14:00-15:00  Orientação para quem nunca participou numa 

Convenção do Rotary

Domingo, 23 de Junho
08:00-18:00 Inscrição na Convenção
08:30-09:15 Culto ecumênico
09:00-17:00 Casa da Amizade
09:45-12:15 Sessão Plenária Inaugural
15:30-18:00 Sessão Plenária Inaugural (repetição)

Segunda-feira, 24 de Junho 
08:00-18:00 Inscrição na Convenção
09:00-09:25 Entretenimento Pré-plenário
09:00-18:00 Casa da Amizade
09:30-12:00 Segunda Sessão Plenária 
12:45-14:15  Almoço com o presidente (requer compra de 

ingresso do RI)
14:30-16:00 Workshops
16:30-18:00 Workshops

Terça-feira, 25 de Junho
08:00-18:00 Inscrição na Convenção
09:00-09:25 Entretenimento Pré-plenário
09:00-18:00 Casa da Amizade
09:30-12:00 Terceira Sessão Plenária 
12:45-14:15 Almoço com o presidente eleito (requer 
compra de ingresso do RI)
14:30-16:00 Workshops
16:30-18:00 Workshops

Quarta-feira, 26 de Junho
08:00-18:00 Inscrição na Convenção
09:00-09:35 Entretenimento Pré-plenário
09:00-16:00 Casa da Amizade
09:30-12:00 Quarta Sessão Plenária
12:45-14:15  Almoço Rumo a Sydney (requer compra de 

ingresso do RI)
14:30-16:00 Workshops
16:30-19:00 Sessão Plenária de encerramento

Nota: Esta programação e horário estão sujeitos a alterações. 
Visite www.riconvention.org/pt para obter a informação mais 
atualizada.

Jose Manuel 

http://www.riconvention.org/pt/2013/pages/ridefault.aspx
http://www.riconvention.org/pt/2013/pages/ridefault.aspx
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996-PT—(612)

One Rotary Center   

1560 Sherman Avenue   

Evanston, IL 60201-3698 EUA   

www.rotary.org

Direitos de imagem pertencentes ao Turismo de Portugal excetuando as que estão devidamente 
atribuídas a outros indivíduos ou entidades. 

http://www.rotary.org/pt



