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A nossa capa
Está lançado o desafi o. O mundo encontra-se a menos de 1% 
de alcançar a integral erradicação da paralisia infantil, um 
objectivo de dimensão e de consequências jamais sonhadas 
em toda a história da Humanidade. Um objectivo, por outro 
lado, alcançável no período de cerca de uma geração apenas, o 
que, convenhamos, é obra mormente tratando-se, consoante 
é o caso, de um empreendimento a nível planetário.
Apesar da dimensão e mesmo do arrojo do compromisso 
assim tomado pelo Rotary em favor do futuro das crianças 
de todo o mundo, e, logo, do mundo no seu todo, enquanto 
muitos o entenderam como absolutamente utópico, como 
uma quimera “quixotesca”, vários outros o assumiram e 
o acreditaram como possível: a OMS, o UNICEF, o Centro 
Americano de Prevenção e Controlo de Doenças (CDC), 
diversos Governos de países, algumas Instituições privadas 
e, sobretudo, o Rotary e os Rotários.
Dentre as Instituições, avulta a Fundação “Bill & Melinda 
Gates”, um colosso da economia mundial que, como se 
sabe, há escassos meses lançou o repto a R.I. através de uma 
doação sem precedentes que o Rotary deverá equivaler no 
período de três anos.
O que falta conseguir, se comparado com o que era o 
panorama no início da “cruzada”, é já muito pouco. Contudo 
é ainda bastante para que só Organizações servidas por 
gente capaz estejam à altura da empresa. E o Rotary é uma 
dessas, sem dúvida.
Mas, também, depois destes anos todos e considerando 
os investimentos que já foram realizados contra o vírus da 
poliomielite, não estamos de maneira nenhuma em altura 
de resignar. É mesmo para a frente o caminho.
O leitor encontrará nesta edição da nossa Revista motivações 
mais que sufi cientes para que se decida a participar nesta 
cavalgada fi nal. Vamos, pois, e sem hesitações, ao que 
importa.   
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 Chamada à  
   Acção

A gente ouve explosões e não sabe o que se está a passar.
-“Todavia a poliomielite não nos dá tempo suficiente para 
pensarmos lá muito em nós.” Esta mensagem foi enviada por 
e-mail pela Rotária Australiana Jenny Horton a partir do seu 
escritório da Organização Mundial da Saúde, de Islamabad 
(Paquistão), quando ele foi alvo de desacatos tumultuários 
em Novembro.
Horton tinha acabado de ajudar numa bem sucedida campanha 
para erradicação da polio que tinha terminado pouco tempo 
antes de rebentar a crise. Enquanto crianças do Paquistão 
estavam a ser vacinadas, Rotários do Canadá e dos Estados 
Unidos trabalhavam longe dali com os seus pares locais para 
extirpar a polio da Etiópia, e o mesmo faziam outros Rotários 
ingleses na Índia.
Ao mesmo tempo, Rotários em todo o mundo levavam a cabo 
acções de recolha de fundos, ou escreviam artigos editoriais 
em periódicos, sensibilizavam entidades governamentais e 

empresas para que contribuissem e definiam planos de estratégia com os seus parceiros na acção dentro da Iniciativa Global 
de Erradicação da Polio, uma parceria iniciada há 20 anos. 
Todos estes Rotários se esforçam com denodo, pois que o mundo está agora perante a sua maior oportunidade de sempre 
de acabar com a paralisia infantil, respondendo por sua vez à parceria de 200 milhões de dólares estabelecida entre a Funda-
ção “Bill & Melinda Gates” e o Rotary International. Cada Rotário precisa de entrar em acção agora para que o mundo se 
torne definitivamente livre de polio – e recorde eternamente a melhor hora do Rotary. O Rotary está a pedir a cada Clube 
que angarie em cada ano 1.000 dólares para a erradicação da polio e durante os próximos três anos. Todos os Rotários, 
especialmente os novos membros, são convidados a participar activamente neste esforço histórico. Torne-se participante e 
actor influente na construção deste legado espantoso às novas gerações.
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por Artur Lopes Cardoso

P.G.D. e Director/Editor de “Portugal Rotário”

Nota de abertura

Desde há cerca de 40 anos, mais exactamente em 8 de 
Dezembro de 1967, o Papa Paulo VI estabeleceu que o 
primeiro dia de cada ano passaria a ser o “Dia da Paz”, uma 
designação que viria a ser posteriormente modificada para 
“Dia Mundial da Paz”. Desde essa data que, em consonância 
com tal designação, todos os Sumos Pontífices passaram a 
elaborar, e a colocar à consideração de todos os homens, uma 
mensagem especial para esse dia, nela procurando enaltecer 
os valores da Paz Mundial e esclarecer, sob os mais diversos 
ângulos, o conceito de Paz. 
Tão cara é a Paz Mundial à Humanidade inteira (para além 
de ser um dos escopos do próprio Rotary International) que, 
alguns anos mais tarde, já em 1981, a Assembleia Geral das 
Nações Unidas veio a definir esse mesmo dia como o “Dia 
Internacional da Paz”. Para acentuar a importância basilar do 
tema, o Rotary veio a instituir todo um mês, o de Fevereiro, 
como dedicado à Paz e a Compreensão Mundial. E é assim 
que estamos nesta altura.
É, pois, apodíctico que a Paz constitui um bem supremo, 
almejado por todos quantos, sinceramente, envidam esforços 
no sentido da legação de um mundo em que valha a pena 
viver. Os que se empenham em construir a verdadeira Paz, 
não a paz que me convenha apenas a mim, não a que eu 
ache que devo impor aos outros.
Na verdade, é da História que todos os tiranos, por exemplo, 
de algum modo se esforçaram em obter, a seu modo, a paz. 
Nunca, porém, a Paz verdadeira: era a que quiseram impor 
aos povos, mas sob o seu domínio. É por isso que se pode 
ouvir falar na ”pax romana”, ou na prussiana, ou mesmo 
na hitleriana e em outras do mesmo sabor, ou se assiste aos 
terrorismos emergentes, tudo fenómenos que espezinham 
a verdadeira Paz.

Contudo, a verdadeira Paz nem é, simplesmente, a ausência 
de guerra, nem se conquista pela dominação do homem pelo 
homem, nem pode basear-se na ausência de liberdade, na 
mordaça ou no medo. Alcança-se e respira-se na concertação 
dos interesses legítimos em presença, no respeito mútuo, no 
progresso e na dignidade das condições de vida de cada um, 
na igualdade de oportunidades para todos e no exercício dos 
direitos fundamentais de cada qual sem que nesse exercício 
uns firam os direitos dos outros.
Por isso, a verdadeira Paz, sendo em si mesma arredia da 
violência, pode defender-se a si mesma com violência. Fá-
lo-á, e com integral legitimidade, se ela for violentada. 
Temos, aqui, a diferença entre a coragem e a tibieza ou 
cobardia. A verdadeira Paz tem a coragem de se bater pelos 

seus princípios fundeiros, como condição da sua afirmação 
autêntica, da sua saúde intrínseca e da sua solidez. E bate-se 
por eles. Não se verga a um opressor ilicitamente violento, 
sob pena de se poder duvidar da qualidade dos valores em 
que ela assente.

O ano em que vamos entrados não parece ter-se iniciado 
sob límpidos auspícios de Paz. Na verdade, de há muito se 
reconhece que as actividades desportivas, mau grado o es-
pírito de competição e mesmo de rivalidade que lhes anda 
invariavelmente associado, são um salutar método de fomento 
de um espírito de respeito mútuo no cultivo da lealdade de 
meios na competição e da amizade envolvente. É, no fundo, 
o denominado “espírito olímpico” que lhe subjaz. É a festa 
vivida nos desportos que congrega e irmana.
O que se passou com certo famoso “rally”, logo no início 
do ano, traduziu a cedência ao terrorismo e ao medo. Não 
ficou a ganhar a causa da Paz e esta não sentiu em si forças 
para se defender e impor. Fragilizou-se, o que redundou em 
maior prejuízo ainda que os dos valores de danos materiais 
incorridos.
Violentada, que foi, a Paz, esta não foi defendida e reafirmada, 
o que deve convidar cada um de nós a tomar boa consciência 
do nosso papel como Rotários na afirmação e na sustentação 
dos valores que constituem o cerne do objectivo do Rotary. 
Cada um de nós tem de ser melhor, mais convicto, mais 
“aguerrido” na acção rotária de cada um. E o mundo precisa 
também de que sejamos cada vez em maior número. 
Não é com cedências tíbias assim, com abdicações timoratas 
como aquela a que se assistiu, que iremos “vender” aquilo 
em que, sinceramente, acreditamos. É preciso “dar a cara”, 
impõe-se lutar por genuínas convicções, a autenticidade dos 
valores que propagandeamos tem de exigir da nossa parte 
correr riscos que caldearão e farão impor, no bom sentido, 
esses valores. No que se passou ninguém soube aplicar a Prova 
Quádrupla: se calhar, nem lhe conhecia a existência. E quem 
saiu, por isso, mal ferido (porventura de morte) foi quem 
tinha as melhores razões para estar no terreno e, conforme 
procedeu, as deitou a perder.
Foi pena...

                                       Um abraço de muita amizade do 
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Em torno da The Rotary    
 Foundation

Um grupo de Rotários do Canadá e dos Estados Unidos 
que viajou até à Etiópia para vacinar crianças contra 
a poliomielite obteve apoio de alta importância – e 

alguma publicidade bem-vinda – quando o vocalista dos 
“R & B”, Beyoncé Knowles também administrou vacinas a 
crianças em Addis Ababa antes de intervir num concerto a 
20 de Outubro do ano que passou. –“Beyoncé estava de tal 
modo impressionado com o nosso empenhamento não só na 
angariação de fundos mas também com o facto de termos feito 
aquela viagem para ir vacinar!” – lembra Ezra Teshome, do 
Rotary Club da Universidade Distrital de Seattle, Washington 
(EUA), que dirigiu a iniciativa. Teshome tinha imigrado da 
Etiópia para os Estados Unidos em 1971 e já liderou mais que 
sete equipas de vacinação para a sua terra natal.
O Rotário Roz Cooper, outro dos membros da equipa, acredita 
em que qualquer pessoa, famosa ou não, pode servir de 
impacto na luta para a erradicação em todo o mundo. –“Eu 
participei porque desejo ardentemente acabar com o trabalho 
e, no entanto, sou apenas uma pessoa mas sinto que faço a 
diferença.” – diz Cooper, uma ex-Governadora que é membro 
do Rotary Club de Metropolitan Honolulu, Hawaii (EUA).

Beyoncé junta a força de ser  
  uma estrela 
   à luta contra a Polio

Durante três dias, ela e outros voluntários foram porta-a-porta 
aplicar gotas de vacina oral da polio em crianças de cinco e 
menos anos, marcando os seus pequenos polegares com tinta 
roxa para significar que já tinham sido vacinadas.
-“Muitas vezes, algumas mães vinham ter connosco na rua 
para nos guiar a suas casas para que nos não esquecêssemos 
dos seus filhos.” – sublinha Cooper. –“As irmãs mais velhas 
corriam até nós com os mais novitos para que não fossem 
esquecidos. – recorda ela, lembrando ainda o caso duma 
miudita que procurava apagar a tinta que se lhe tinha posto 
no dedo para que pudesse ser de novo vacinada.

Foram alcançados significativos progressos para acabar com 
a doença na Etiópia, um País que, em Novembro, já não 
registava nenhum caso de polio em todo o ano de 2007. A 
Etiópia tinha tido 22 casos em 2005 e 17 em 2006, depois 
duma recidiva vinda do Corno de África.
O número anual de casos de polio em todo o mundo foi 
reduzido dos 350.000 casos em meados dos anos 80 para 
cerca de 2.000 casos em 2006. Somente quatro países são 
ainda endémicos da polio: Afeganistão, Índia, Nigéria e 

Paquistão.
O esforço do Rotary para exterminar a doença 
representa o mais elevado apoio do sector privado 
numa iniciativa de saúde pública jamais concedido. 
Em 1985, os Rotários de todo o mundo decidiram 
vacinar todas as crianças do mundo contra a paralisia 
infantil. A partir daí, o Rotary já contribuiu com mais 
de 630 milhões de dólares para a erradicação da 
doença, sendo 7,7 milhões para financiamento das 
acções de vacinação levadas a cabo na Etiópia.
Para além da recolha de fundos, mais de um milhão 
de Rotários deram do seu tempo, como voluntários, 
e da sua fortuna para ajuda na vacinação de mais 
de dois biliões de crianças em 122 países no decurso 
de Dias Nacionais de Imunização.
-“Estamos a fazer a diferença.” – afirmou Cooper. 
–“Estamos a pôr um fim nesta terrível doença. 
Vai chegar o dia em que não mais existirá a po-
liomielite.”
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A MENSAGEM  DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE CURADORES DA
THE ROTARY FOUNDATION

Durante muitos anos os Rotários sonharam em construir uma universidade dedicada à 
promoção da paz. Os tijolos e a parte estrutural desse sonho pareciam impossíveis de 
colocar, mas os Rotários não renunciaram à sua missão. Em vez disso, desenvolveram os 
Centros Rotary de Estudos Internacionais sobre a paz e a resolução de conflitos – que creio 
se vieram a constituir numa universidade virtual que une os programas dos estudantes e 
confere graduação através da Internet.

Quando os actuais e ex-Companheiros Rotary da Paz Mundial se encontraram num simpósio 
em Salt Lake City, em Junho passado, muitos deles era a primeira vez que se viam. Todavia, mau grado terem frequentado 
universidades das mais diversas partes do globo, vários deles já se tinham feito amigos entre si e colegas via “e-mail”, via 
“blogs” e via páginas da Internet. O seu Companheirismo Rotário da Paz Mundial surgira e expandira fortemente os seus 
contactos entre amigos seus igualmente construtores da paz. Como quaisquer outros estudantes de toda a universidade, 
tiveram a oportunidade de se conhecerem una aos outros, que agarraram, e de, juntos, resolverem conflitos.

Os nossos bolseiros da paz mostraram-nos que não precisamos de um edifício com salas de leitura e com secretárias para 
realizar o nosso sonho. Demonstraram, também, que a dedicação a um programa pode ser tão forte como a ligação a 
determinado lugar. Em Salt Lake City, dois dos nossos licenciados fizerem promessas de suporte financeiro para ajuda 
na continuação de um programa que acreditam que é verdadeiramente válido. 
Hoje, cerca de 225 licenciados nos programas do Rotary sobre a paz trabalham para dar resposta às causas e aos resul-
tados do conflito. Em cada ano, 50 ou mais irão juntar-se-lhes nos seus esforços, e a rede criada pela nossa universidade 
virtual da paz irá continuar a expandir-se.
           Robert. S. Scott
                                                                             Presidente do Conselho de Curadores

OS NÚMEROS DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA

(reportados a 31 de Outubro de 2007)
Companheiros “Paul Harris” – 1.080.267
Benfeitores da Fundação – 75.537

Doadores Extraordinários – 9.001

Nos próximos dez anos, o Plano de Visão de Futuro da “The Rotary Foundation” inclui as prioridades seguintes:

Missão
A Missão da Fundação Rotária é a de habilitar os Rotários a que possam promover a boa vontade, a paz e a com-

preensão mundial por meio de ajudas a iniciativas de melhorias na saúde pública, na educação e no combate contra 

a pobreza.

Prioridades
Simplificar todos os programas assim como todas as operações.

Alinhar as descrições e os resultados esperados dos programas da Fundação com o Plano Visão de Futuro.

Aumentar a participação e o sentido de prioridades nos Clubes e nos Distritos.

Fornecer recursos suficientes para o alcance das metas do programa.

Desenvolver um modelo de negócios que apoie o Plano Visão de Futuro.

Mais informação pode ser obtida em www.rotary.org.

PLANO DE VISÃO DE FUTURO

http://www.rotary.org
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UM VOTO DE CONFIANÇA QUE VALE 
     100 MILHÕES DE DÓLARES

A doação de 100 milhões de dólares feita pela Fundação Bill & Melinda Gates ao Rotary 
International constitui uma prova clara do apreço para com a determinação e os avanços dos 
Rotários na cruzada para a erradicação da poliomielite. Devemos sentir bastante orgulho face 
à constatação de que a maior Fundação do nosso planeta acredita na nossa capacidade para 
concluir o trabalho iniciado há largos anos. Uma doação deste valor não somente enaltece os 
Rotários, como igualmente faz reluzir a competência e a integridade do Rotary perante os seus 
parceiros na Iniciativa Global de Erradicação da Polio, os Governos e face a outras organizações 
com as quais venhamos a colaborar.
O aspecto mais importante desta doação é, sem dúvida, a oportunidade que nos dá de financiar 
actividades de erradicação nas áreas mais críticas. Teremos agora mais recursos para a realização 
de Dias Nacionais de Imunização, para empreender actividades de vigilância e campanhas de 
reforço, assim como para actuar rapidamente face à ocorrência de surtos de polio em países 
já livres da doença.
No seu discurso proferido na Convenção do R.I. de Salt Lake City, William Gates Sr. desafiou-nos 
a pensar de forma dilatada, pois, segundo ele, qualquer coisa abaixo disso será um desperdício 

do nosso potencial e até pode fazer ruir o optimismo que anima as nossas acções. A importância generosa outorgada pela 
Fundação Bill & Melinda Gates dá-nos as ferramentas para podermos pensar de forma alargada e para sermos ainda mais 
optimistas ao acreditarmos que, em breve, nenhuma criança saberá, sequer, o que significa a ameaça de contrair a paralisia 
infantil.
Peço a todos os Rotários que visitem www.rotary. org para saberem mais acerca deste assunto, como também acerca duma 
outra doação que foi feita. No “site” do Rotary há sugestões sobre como ajudar a nossa arrancada final para a eliminação 
da polio do mundo.

                                                                                                             Robert S. Scott
                                                                                              Presidente do Conselho de Curadores

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Nas reuniões que tiveram em Outubro e Novembro passados, o Conselho de Curadores  da Fundação Rotária e o Conselho 
Director do R.I. aprovaram a estrutura de Subsídios e uma nova estratégia de cooperação entre as duas Instituições, assim 
como um modelo preliminar de distribuição de fundos, matérias que, no seu global, constituem o âmago do “Plano Visão 
de Futuro” da Fundação.
Procurando reflectir o sentir dos Rotários de base, dos líderes seniores e até de conselheiros estranhos ao Rotary, os novos 
modelos imprimem maior simplicidade aos programas da Fundação e põem em evidência as acções de serviço do Rotary 
nos locais onde elas assumam maior impacto. Com o objectivo de integral entrada em vigor lá por 1012-13, o Plano oferece 
opções pensadas para serem atingidas metas quer a nível local, quer a nível global e favorece o sentido de liderança a nível 
das bases atribuindo maior poder de decisão aos Distritos.
O novo modelo de Subsídios contempla duas espécies. A primeira permitirá aos Rotários maior flexibilidade no uso de 
fundos para financiamento de projectos de serviço que sejam voltados para a satisfação das necessidades imediatas da suas 
comunidades. A segunda confere oportunidades de participação para determinadas actividades sustentáveis com maior 
apoio da Fundação e com parcerias de cooperação de modo a tornar os projectos mais bem sucedidos e de efeitos mais 
duradouros.
A primeira espécie de Subsídios é colocada à disposição dos Distritos, decalcada no actual programa de Subsídios Distritais 
Simplificados, e conferirá aos Clubes e aos Distritos maior flexibilidade no desenvolvimento de projectos de âmbito local e 
internacional. Os Distritos vão poder utilizar mais de 40% dos seus Fundos Distritais para financiamento destes Subsídios.
A segunda, irá atingir projectos de maior dimensão, mais sustentáveis, em uma das três a cinco áreas em foco (os Curadores 
vão definir estas áreas na sua reunião de Abril, com base no interesse rotário manifestado e na experiência recolhida através 
dos actuais programas da Fundação). Neste modelo, os Clubes e os Distritos seleccionarão duas opções: projectos de Clube 
ou de Distrito e outros projectos estruturados sob uma estratégia de parceria entre organizações. Estes Subsídios acentuarão 
oportunidades de financiamento e meios de angariação de fundos que confiram maior destaque à Fundação Rotária.

http://www.rotary. org
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O “Plano Visão de Futuro” vai ser desenvolvido por etapas, como ficou definido no plano de transição que 
terminará em Abril. Em 2008-09, os Curadores irão seleccionar cerca de 60 Distritos dispersos para participação 
num programa piloto a desenvolver em 2009-12. Os demais Distritos vão continuar a usar os programas actuais 
e os actuais Subsídios.
Para manifestar o seu apoio aos novos modelos, o Presidente do Conselho de Curadores da Fundação, Robert S. Scott, deu 
o seu aplauso a uma aproximação ao tipo de serviço inspirado no “Plano Visão de Futuro. –“Ser tudo para todos deixou a 
Fundação mais empenhada na realização da sua missão. A nova estrutura permite-nos construir de acordo com as nossas 
forças realizações mais sustentáveis.” – afirmou.
-“Os Rotários tinham pedido uma Fundação mais simples e mais acessível que fizesse uma melhor utilização dos nossos 
recursos.” – afirmou o ex-Presidente do R.I. e actual Presidente da Comissão “Visão de Futuro”, Luís V. Giay. –“Os nossos 
novos modelos para a The Rotary Foundation estão imbuídos dos critérios de análise duma prova quíntupla: São simples (1), 
são sustentáveis economicamente (2), exigem um envolvimento rotário a sério (3), têm hipóteses de futuro (4) e estão de 
acordo com a missão da nossa Fundação (5). Estamos no bom caminho para, gradualmente, ir transformando a Fundação 
Rotária à medida em que nos vamos aproximando do seu primeiro século em 2017.”
Para mais detalhes, vá a www.rotary.org.

ASSIM DECIDIU O  CONSELHO DE CURADORES
Tendo reunido de 22 a 26 de Outubro, o Conselho de Curadores da The Rotary Foundation tomou, entre outras, as seguintes 
deliberações:

1.   Elegeu o Curador Mark Daniel Maloney para seu 
Vice-Presidente durante o período que falta para o 
exercício de 2007-08.

2.  Escolheu o Curador Glenn E. Estess Sr. para Presidente 
Eleito da Fundação e o Curador Ron D. Burton para 
seu Vice-Presidente em 2008-09.

3.  Aprovou 26 Subsídios Equivalentes para Clubes e 
Distritos dos seguintes países: Afeganistão, África do 
Sul, Argentina, Austrália, Brasil, Camarões, Canadá, 
Coreia, Croácia, Dinamarca, El Salvador, Eslovénia, 
Estados Unidos, França, Groenlândia, Haiti, Honduras, 
Índia, Inglaterra, Irlanda, Itália, Lituânia, Madagascar, 
México, Montenegro, Noruega, Perú, Rússia, Tailândia, 
Togo, Uganda e Zâmbia.

4.  Alterou de 1 de Janeiro para 15 de Dezembro anterior 
a data limite para apresentação de candidaturas à 
atribuição de Subsídios Equivalentes, com efeitos a 
partir de 1 de Julho próximo. 

5.  Aprovou a concessão de Subsídios PolioPlus para o 
Afeganistão, a Índia, o Níger, a Nigéria e o Paquistão, 
assim como para a OMS.

6.  Recebeu a lista dos candidatos à atribuição das Bolsas 
Rotary da Paz Mundial para 2008-10 e transferiu uma 
verba do Fundo Mundial para completar o FDUC e doa-
ções consignadas para financiamento das 60 Bolsas.

7.  Decidiu solicitar aos Coordenadores Regionais da 
Fundação que trabalhem nas áreas respectivas no 
sentido de ser aumentado o número de candidatos 
aos Programas da Paz da Fundação.

8.  Felicitou o Centro Rotary da Universidade de 
Queensland (Austrália) por ter sido premiado pelo 
Governo do Estado com o Prémio de Educação Inter-
nacional e Formação na Indústria.

9.  Concordou em organizar um Simpósio Rotary da Paz 
Mundial como evento pre-Convenção do R.I. de 2009, 
em Birmingham (Inglaterra), mais decidindo que 
simpósios destes se realizem nos próximos três anos 
após revisão a fazer na altura do de Birmingham que 
lhe confira parecer favorável.

10.  Apoiou a criação duma associação mundial de ex-par-
ticipantes em programas da Fundação com o nome de 
“Rede de ex-Participantes em Programas da Fundação”, 
em vez da actual designação de “Aliança Global de 
ex-Participantes em Programas da Fundação”.

http://www.rotary.org
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Pelos Serviços 
   Internacionais

CIP PORTUGAL/MOÇAMBIQUE 
O Rotary Club de Bragança está a desenvolver esforços para 
ajudar na construção de uma nova sala de aulas na escola 
Mali, em Maputo, Mooçambique.

CIP PORTUGAL/GUINÉ-BISSAU 
Por iniciativa da Esposa do Governador Bernardino Pereira 
(D. 1970), D. Maria Isilda, as Senhoras esposas dos Rotários 
deste Distrito estão a cotizar-se para a aquisição de largas 
quantidades de mochilas, com diverso material didáctico, 
para serem enviadas para as crianças em idade escolar deste 
País lusófono.

CIP PORTUGAL/ESPANHA 
Uma distinta comitiva de 
membros e convidados 
do Rotary Club de Ovar 
deslocou-se até Mérida e 
aí estabeleceu com o Ro-
tary Club de Mérida um 
Protocolo de Geminação 
entre os dois Clubes em 
reunião festiva (na foto, 
o momento da assinatura 
do documento). O Proto-
colo prevê a realização 
de várias acções conjuntas 
dos dois Clubes doravante 

geminados. A cerimónia teve lugar a 19 de Janeiro, tendo 
os Rotários de Portugal sido ainda gentilmente recebidos 
no Ayuntamiento.

CIP PORTUGAL/ITÁLIA
Numa parceria entre o Rotary Club de Perú-
gia (Itália) e a Universidade para Estrangeiros, 
de Perúgia, vai realizar-se de 1 a 31 de Julho 
o 54º Curso Juvenil Internacional Rotário, 
no qual poderão participar 12 estudantes 
não italianos credenciados. O Curso tem por 
finalidade aprimorar os conhecimentos da 
língua e da cultura italianas.
Os participantes beneficiarão da isenção de 
encargos com o custo da inscrição, com o seu 

alojamento e com as refeições desde 2ª-feira até ao almoço 
de Sábados (estão excluídas as refeições de jantar ao Sábado 
e as de Domingos), encargos que serão suportados pelo Clube 
de Perúgia. A cargo dos participantes ficam as despesas com 
as viagens e seguro de saúde.
Poderão candidatar-se jovens dos 18 aos 25 anos que estejam 
a frequentar alguma Universidade.
A selecção dos candidatos para aceitação é feita pelo Rotary 
Club de Perúgia, ponderando os seus “curricula” e segundo 
as seguintes prioridades: estudantes de países europeus cuja 
adesão à Comunidade Europeia tenha acontecido há menos 
tempo, estudantes provenientes de países fora da União 
Europeia, outros estudantes estrangeiros.
Para a formalização das inscrições, os candidatos deverão 
preencher formulário próprio, com aplicação de fotografia 
e acompanhado de certificado de inscrição em uma Universi-
dade e “curriculum” dos estudos já feitos (exames, pontuações 
e créditos atribuídos). Toda essa documentação, depois de 
assinada pelo interessado, deve ser remetida até 15 de Abril 
de 2008 (vale a data em que foi expedido) para Rotary Club 
de Perúgia, Borgo XX Giugno, 49, 06122 Perúgia, Itália. Os 12 
candidatos que sejam seleccionados receberão comunicação 
de aceitação no Curso via fax ou e-mail.
Até 31 de Maio seguinte, o candidato escolhido deverá con-
firmar a sua participação no Curso pelo correio electrónico 
rotaryperugia@rotaryclub2.191.it 

Os admitidos no Curso terão de comparecer na 2ª-feira, 30 de 
Junho de 2008, pelas 16 horas, na Secretaria do Rotary Club 
de Perúgia, em Borgo XX Giugno, 49, 06122 Perúgia, para 
formalidades logísticas, e, em 1 de Julho, às 8,30 horas, na 
Universidade para Estrangeiros de Perúgia para selecção do 
tipo de curso que devam frequentar, após sujeição a teste de 
admissão. O Curso terá início nesse mesmo dia.
Todos os estudantes poderão participar gratuitamente nas 
actividades organizadas pelo Centro Social da Universidade 
para Estrangeiros (espectáculos de cinema, concertos, ex-
posições, etc.). O Rotary Club de Perúgia organizará excursões 
às principais cidades da região, com acolhimentos a cargo 
dos Rotary Clubes locais.
Mais detalhes poderão ser obtidos junto da Secção Portu-
guesa desta CIP ou da Secretaria do Rotary Club de Perúgia 
na já referida morada ou pelo telefone 00 39 0755724311, 
pelo fax 00 39 0755720114 ou pelos correios electrónicos 
rotaryperugia@rotaryclub2.191.it ou rotarypg@libero.it.

mailto:rotaryperugia@rotaryclub2.191.it
mailto:rotaryperugia@rotaryclub2.191.it
mailto:rotarypg@libero.it
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Uma Renovada
Oportunidade

Os desafi os são muitas vezes enormes. Em Abril, uma campanha 
maciça de vacinação contra a polio varreu na Índia o seu mais 
pobre Estado, Bhiar, onde quase 37 milhões de pessoas vivem na 
mais abjecta pobreza. Mas Lal Bahadur Singh e outros Rotários 
lograram convencer o Ministro indiano dos Caminhos de Ferro 
a transportar milhões de doses extra de outros Estados pelo 
expresso TGV Rajdhani. Outros Rotários alugaram um camião 
para levarem mais 700.000 doses de Uttar Pradesh para lá. E no 
posto central de expedição de vacinas mais Rotários acondicio-
navam as vacinas em caixas frigorífi cas que depois metiam nas 
suas próprias viaturas e mesmo em motociclos para assegurar 
as necessárias entregas.
Apenas alguns meses mais tarde, enxurradas catastrófi cas 
atingiam Bihar, deixando cerca de 40% do seu território debaixo 
de água. Os Rotários juraram não deixar que se repetisse o que 
acontecera em 2004, quando Bihar se tornou numa torrente 
e o vírus da polio se espanhou rapidamente por toda a Índia. 
Voluntários entraram em acção viajando de barco para atingir 
algumas famílias e abrigar outras em tendas de campanha, ou 
para locais de linhas férreas e outros locais mais altos de modo 
a poderem vacinar as crianças.
Foi apenas um exemplo de como praticamente nada pode deter 
os mais de 1,2 milhões de Rotários na sua luta para acabar com 
a polio. Foi assim desde que o Rotary International ajudou a 
lançar a Iniciativa da Erradicação Global há 20 anos.
Por vezes os desafi os assumiram carácter pessoal. Jenny Horton, 
Rotária Australiana e consultora da OMS para os confl itos de 
fronteira do Paquistão, lembra-se de estar a aguardar os resulta-
dos do laboratório quanto a um caso suspeito de polio. –“Ainda 
hoje sinto tristeza por ver confi rmada a polio tipo 1.” – recorda. 
–“Pensar em mais uma criança com polio doi realmente.“. Mas 
um novo calendário conseguido através da sequência genética 
veio ajudar os operadores a redobrar as suas acções de imuni-
zação na região sul do País.

Hoje, mau grado os constantes avanços e recuos, surge uma 
renovada esperança e uma nova energia entre os parceiros que 
lideram a Iniciativa de Erradicação Global da Polio: o Rotary 
International, a OMS, os Centros Americanos de Controlo e 
Prevenção de Doenças (CDC) e o UNICEF. Novos projectos, “fer-

Foi já um longo e árduo caminho, mas, à medida em que os Rotários 
e seus parceiros se aprestam para comemorar o 20º aniversário da 

arrancada da iniciativa contra a polio, deparam-se-lhes agora novos 
desafi os e entusiasmantes possibilidade de acabar o seu trabalho.

        texto de Bryn Nelson*
fotos de Jean-Marc Giboux

ramentas” mais poderosas e histórias de angariação de fundos 
bem sucedidas fazem atingir números que apontam para que 
a doença em breve será banida dos seus bastiões nos países 
que ainda restam endémicos da polio, o Afeganistão, a Índia, 
a Nigéria e o Paquistão.
Novos testes de diagnóstico vieram reduzir a metade o tempo de 
confi rmação da polio, e a vacina oral, atingindo o mais perigoso 
tipo 1 do vírus alcançou a imunidade e permitiu que os trabalhos 
atingissem mais crianças ainda com as gotas que preservam a 
vida. Além disso, a acção de persuasão conduzida pelos Rotários 
em toda a parte provocou um bom incremento das doações 
governamentais para a campanha e, recentemente, a Fundação 
“Bill & Melinda Gates” anunciou a atribuição de um Subsídio de 
desafi o ao Rotary de 100 milhões de dólares ela por ela..
-“Ajustámos tudo e chegámos à conclusão de que a coisa vai 
funcionar. E este desafi o deu-nos uma nova energia.” – afi rmou 
Bruce Aylward, coordenador da parceria global para erradicação 
da poliomielite.
Aylward tem por detrás da sua opinião optimista sólidos dados 
estatísticos que o fazem acreditar em que a doença vai ser 
derrotada, incluindo 60% de redução dos casos de polio em 
2007 e a quebra de 80% de casos do tipo 1 até 25 de Setembro 
passado. O êxito veio igualmente sob a forma de manifestações 
importantes difíceis de medir, porém, como o aumento da 
sensibilização para o problema, uma renovada confi ança e o 
fortalecimento das infra-estruturas dos cuidados de saúde nos 
países em vias de desenvolvimento.

Chegou a altura.
Em Junho assinala-se o 20º aniversário da Convenção do R.I. 
de Filadélfi a, quando Walter Maddocks, um ex-Governador e  
coordenador dos primeiros esforços do Rotary contra a polio, 
anunciou a uma audiência emocionada e maravilhada que os 

*  Bryn Nelson é doutorado em micro-Biologia e membro da 
Associação Nacional de Escritores Cientistas. Domiciliado 
em Nova Iorque, é colaborador regular das revistas “New 
Scientist“ e “Newsday”.
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Rotários quase tinham duplicado o valor dos ambiciosos 120 
milhões de dólares na recolha de fundos para a PolioPlus, 
definidos em 1985
Até agora, os Rotários já contribuíram com mais de 630 milhões 
de dólares para a erradicação da polio. E mais de um milhão 
deles ofereceram do seu tempo e das suas posses para ajudar na 
vacinação de mais de dois biliões de crianças em 122 diferentes 
países no decurso de Campanhas Nacionais de Vacinação. Sem 
estes contributos, um adicional de cinco milhões de crianças 
estariam hoje estropiadas pela doença.
Nos anos 80, 1.000 crianças eram infectadas todos os dias com 
a polio. A partir daí, os casos de polio reduziram-se em 99%. 
Os Rotários continuam a apoiar a causa da erradicação através 
de campanhas de sensibilização pública, acções de recolha de 
fundos, “lobbying” junto de Governos de países e de grandes 
organizações e transportes de vacinas que exigem elevado 
número de voluntários.
Mas, se o mundo falhar na erradicação da doença, cerca de 10 
milhões de crianças irão ficar paralíticas nos próximos 40 anos. 
Muitos especialistas estão de acordo em que os Rotários e os 
seus parceiros irão ter uma hipótese sem precedentes para 
acabar o trabalho.

Mantendo-se visíveis.
Campanhas de massas, usualmente designadas por Dias Nacionais 
de Vacinação, são ainda decisivas nos países ainda endémicos 
da polio e em outras zonas de risco. Equipas de Rotários estão 
a apoiar NIDs praticamente todos os meses , sobretudo na 
Índia e na Nigéria, mas também no Bangladesh, na República 
Democrática do Congo e noutros países.
Não é um trabalho fácil. Os voluntários têm de deixar as famílias 

e os seus locais de trabalho para se dirigirem a aldeias remotas, 
ou têm de ir de porta em porta nos  bairros de lata dos meios 
urbanos. Muitos são Rotários da área, mas alguns viajam de todas 
as partes do mundo para dar ajuda. Barb Groner, uma professora 
aposentada e membro do Rotary Club de Dowagiac, Michigan 
(EUA), dirigiu muitas equipas de voluntários em NIDs. Mas jamais 
se irá esquecer a noite que passou num telhado.
Isso foi quando Groner, agora membro da “Task Force” Parceiros 
PolioPlus em 2007-08, viajou com dois outros voluntários até 
Ségou, no Mali, em pleno Sahara, para vacinar crianças contra 
a polio. O seu condutor contratado sabia que eles pretendiam 
gastar pouco e ofereceu-se para os deixar passar a noite no 
telhado duma irmã sua. –“Dormimos junto dum grande monte 
de feijões e do cão a coçar as pulgas fora da minha rede mos-
quiteira.” – recorda Groner. –“A restante família empoleirou-se 
numa árvore perto de nós e começaram a conversar uns com os 
outros quando ainda eram quatro da manhã.”
Ela ficou na cidade durante três dias, ultrapassando a barreira 
da língua e trabalhando lado a lado com os operadores de saúde 
locais. Uma vez, um homem com quem ela estava a trabalhar, 
deixou-a por momentos dizendo-lhe “venho já”. Ele bem sabia 
que haveria outras pessoas que se iriam aproximar dela por 
simples curiosidade ou para receberem as gotas da vacina mais 
depressa do que aconteceria se ele ali se mantivesse. –“Era a 
maneira dele dizer “tenho confiança em ti. Sei bem que tu se 
preocupas”.
Os NIDs receberam também apoio através do programa “Par-
ceiros PolioPlus” da The Rotary Foundation um programa que 
ajuda os Rotary Clubes a identificar e a dar resposta a pedidos 
de instrumentos para a promoção e distribuição das vacinas. Na 
zona norte da Índia, que é endémica da polio, 300.000 activos 
operadores da saúde dispunham de guarda-chuvas azuis bril-
hantes para os osarem durante a estação das monções. Manjit 
Sawhney, coordenador de zona da “task force” PolioPlus, dizia 
que os guarda-chuvas entravam pelo olho dentro de qualquer 
pessoa. Com aquela côr berrante ainda por cima acompanhada 
dos emblemas do Governo da Índia, da OMS, do CDC e do UNICEF, 
as equipas de vacinação podiam ser vistas de longa distância.
A visibilidade foi uma boa ajuda num país no qual as entregas 
da vacina oral tiveram se ser feitas a 172 milhões de crianças em 
cada NID. Em 2006, os responsáveis da ´´area da saúde na Índia 
chegaram à conclusão de que a maior parte dos novos casos de 
polio atingiam os recém-nascidos, incluindo os cerca de 500.000 
que todos os meses nascem no Estado de Uttar Pradesh. Para 
chegar a eles, as autoridades passaram a realizar campanhas 
de vacinação uma vez por mês, uma estratégia que contribuiu 
para aumentar o grau de imunização junto das crianças que, 
muitas vezes, padecem de má nutrição, de condições de elevada 
pobreza e diarreia crónica, factores que podem causar a rejeição 
da vacina antes de ela ter tido possibilidade de actuar.
Mercê de novos testes de diagnóstico e com a nova vacina oral 
de que passou a dispor-se, a Índia viu reduzir em 25% os casos da 
doença, entre 2006 e 2007. Mais ainda, os casos de tipo 1 vieram 
para uma quarta parte do total até 30 de Setembro.  –“Na minha 
opinião, trata-se da maior conquista atingida nos últimos nove 
ou dez meses por este programa.” – diz Sawhney.
Historicamente, o epicentro indiano do problema da polio tem 
sido o Distrito de Moradabad, na região ocidental de Uttar 
Pradesh. Desde Setembro de 2006, porém, não foi registado 
ali nenhum novo caso de tipo 1 da polio. –“Nunca tínhamos 
estado em condições de erradicar a polio nesta região. É a 
área mais difícil de todo o mundo. Os progressos notáveis que 
se verificaram no ano passado são fenomenais e criaram em 
mim a convicção de que já estamos muito perto de erradicar a 
doença.” – afirma.
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Paz na fronteira
Mau grado os riscos que incluem nbombardeamentos regulares 
e raptos de crianças, a Rotária Jenny Horton mostra-se determi-
nada a acabar com a polio no Paquistão. –“Muitas vezes penso 
que é chegada a altura de ir para casa, mas o certo é que vim 
para assistir ao fim da doença.” – afirma Horton que está no 
escritório da OMS de Islamabad.
Esse fim pode ser que já esteja à vista, em resultado das intensas 
acções de vacinação desencadeadas ao longo da fronteira entre 
o Afeganistão e o Paquistão. À medida em que atravessam a 
fronteira, cerca de 52.500 jovens abaixo dos cinco anos são agora 
vacinados todos os meses.
-“Nas nossas zonas de alto risco – Karachi e outras zonas endémicas 
– lançamos uma campanha todos os meses, o que constitui uma 
tentativa bem conseguida de garantir a imunização das crian-
ças.” – diz Horton, que é membro do Rotary Club de Kenmore, 
Brisbane (Austrália).
No ano passado, mais operadores da saúde aprenderam a 
ministrar a vacina, e a interacção com as suas comunidades , 
além do aparecimento de novos líderes na luta contra a polio, 
trouxeram novos desenvolvimentos.
Tahir Mir, chefe da equipa da erradicação da polio da OMS para 
o Afeganistão, diz que o Rotary conferiu uma assinalável ajuda 
através dos seus líderes e dos seus voluntários no Paquistão. Além 
disso, Subsídios concedidos pelos “Parceiros PolioPlus” habilita-
ram os operadores a conservarem a vacina oral no frio.

Guerra e Paz.
Apesar de tudo, os desafios são constantes. Agressões e rap-
tos são coisa comum entre os operadores de saúde no sul do 
Afeganistão. Mais, cerca de 1,5 milhões de crianças abaixo dos 
cinco anos de idade atravessam a fronteira com o Paquistão 
todos os anos – uma boa razão para que os dois países sejam 
considerados como uma só zona de endemia da polio. Depois de 

apenas registar quatro casos da doença em 2004, o Afeganistão 
já apresentou 31 em 2006 na justa medida em que as condições 
se deterioraram. “-Foi um dado absolutamente de relevo para a 
situação de segurança no sul,”, região na qual 29 desse 31 casos 
se verificaram, disse Mir.
Mas há razões para se ter esperança. Não obstante a instabilidade 
ter impedido a vacinação de cerca de 110.000 crianças junto da 
fronteira, as forças anti-governamentais anunciaram que apoi-
ariam uma ronda de três NIDs em Setembro, na celebração do 
Dia da Paz Internacional da ONU. –“Foi a primeira vez em que 
não houve incidentes. Foi uma excelente alteração do quadro 
da situação.” – diz Mir.
Em consequência disso, os operadores de saúde atingiram 80.000 
dessas crianças. Juntamente com a nova vacina monovalente 
contra o tipo 1, o diálogo entre os dois lados do conflito fez 
com que o número de casos da polio descesse cerca de 40% em 
relação ao nível de 2006, até 23 de Outubro passado.
Mais ajuda veio do laboratório regional da polio da OMS, 
reconhecido em 2005 e agora responsável por todos os casos 
suspeitos da doença para o Afeganistão e o Paquistão.-“O labo-
ratório é de tal maneira bom que pode praticamente fazer tudo 
e apenas manda amostras para verificação no CDC.” – explica 
Horton. A sequência genética mostra como evoluem os casos, 
o que permite aos operadores determinar mais rapidamente 
como se move a doença e que deve ser feito a seguir. Muito do 
equipamento do laboratório foi adquirido graças a Subsídios 
Parceiros PolioPlus e vários dos técnicos foram preparados no 
CDC com o apoio do Rotary.
Tal como os visionários da PolioPlus entreviram, a campanha 
para erradicação da polio trouxe uma mais valia para as infra-
estruturas de saúde do Paquistão, especialmente no capítulo da 
prevenção doutras doenças. E os benefícios vão-se acrescentando 
todos os dias. Mapas pormenorizados de áreas remotas, de-
senhados a partir dos trabalhos de vacinação contra a polio, 
permitiram entregar “Shelter Boxes” a vítimas do sismo de 2005 
que atingiu a região.
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Bases e Esperança.
Em 2004, o Compº. Bruce Howard encontrava-se numa acção de 
vacinação na Índia com sua mulher, Jane, quando o casal ouviu 
referir que vários Estados no norte da Nigéria tinham deixado 
de realizar vacinações de crianças por causa de rumores postos 
a circular nessa  região. A desastrosa interrupção veio a fazer 
alastrar a doença em  20 apíses já então considerados como 
livres de polio.
-“Olhámos à volta para ver se encontrávamos uma equipa na 
qual nos integrássemos, mas não havia.” – lembra-se Howard, 
um agente imobiliário que é membro do Rotary Club de Cambria, 
Califórnia (EUA). Nestas condições, ele e a mulher resolveram criar 
uma. Com 28 Rotários e elementos das famílias deles criaram a 
“Equipa Nigéria” e foram-se até Kano, no norte do País.
Durante os trabalhos de vacinação lançaram balões e distribuíram 
panfletos enquanto adolescentes locais pressionavam os pais 
cépticos para que levassem os filhos à vacina. Howard calcula 
que cerca de metade recusou fazê-lo à medida que a equipa ia 
de porta em porta. Quando voltou à cidade em Fevereiro do ano 
passado pode, porém, verificar que a maior parte dos relutantes 
tinha deixado de o ser e que os líderes políticos e religiosos tin-
ham tido uma intervenção meritória para convencer as famílias 
a aderir. Os Rotários, tendo à frente o Presidente Eleito 2007-08 
do Conselho de Curadores da Fundação, Jonathan Majiyagbe, 
que é de Kano, desempenharam um papel decisivo. –“De algum 
modo eles fizeram passar a palavra: Deixem que os vossos filhos 
sejam vacinados! E a coisa funcionou.” – diz Howard.
Os números não mentem. Em 2007, o número de casos de polio 
na Nigéria caiu para menos que uma quarta parte dos níveis de 
2006, com dados até 25 de Setembro. Busuyi Onabolu, Presidente 
da Comissão PolioPlus da Nigéria, afirma que os “Parceiros Po-
lioPlus” se envolveram em reuniões cruciais com as entidades 
governamentais e os líderes religiosos para lhes explicar de que 
maneira a doença estava a afectar as consciências de todos. –“E 
pusemos em prática o que designar-se por diálogo com a comu-
nidade, o que significa que mais pessoas estavam a participar 
nas decisões em volta do processo.” – explica Onabolu, membro 
do Rotary Club de Mushin.
A partir daí foram várias as comunidades que colocaram em 
mãos os trabalhos de vacinação contra a polio, introduzindo 
incentivos para os pais das crianças num programa a que foi 
dada a designação de “Dias de Vacinação Plus”. Tal como 
aconteceu com acções análogas levadas a cabo noutros países, 
o programa confere aos pais que se apresentavam a vacinar os 
filhos contra a poliomielite o direito a obter para elas também 
vacinação contra a difteria e o sarampo, suplemento de vitamina 
A para prevenção de cegueira e redes mosquiteiras para defesa 
contra a malária.
Momento decisivo surgiu em Julho, quando a primeira dama 
da Nigéria, Hajia Turai Yar’Adua, deu o pontapé de saída dos 
Dias de Vacinação Plus na cidade nortenha de Birnin Kebbi, 
ministrando pessoalmente a vacina em crianças e salientando 
que ela é absolutamente sem contra-indicações. –“Quando os 
chefes políticos mostram que estão com a iniciativa e a apoiam, 
então o povo acredita.” – reforça Onabolu. E com esse apoio a 
resistência dos pais acabou por se esboroar.
Durante a sua última viagem ao norte da Nigéria, os Howard e 
outros voluntários ajudaram na construção de oito poços com 
bomba, neles se vendo o emblema do Rotary. –“Se alguém 
for lá buscar água e vir a roda dentada e, pela primeira vez, 
obtiver água potável, na próxima vez vai também com os 
filhos à vacina e ganhou uma grande roda dentada no peito.” 
– pondera Howard.
Gaston Kaba, Presidente da Comissão PolioPlus do Níger, recon-

hece que a continuada cooperação internacional e os inspiradores 
esforços dos voluntários são a chave para a prevenção não só 
contra o vírus mas ainda contra a quebra de confiança face ao 
alastramento causado pela permeabilidade das fronteira nacio-
nais em África. Desde 2003, o Vírus com origem na Nigéria foi 
exportado mais de 60 vezes, incluindo 19 incursões no Níger, 
a mais pobre nação de todo o mundo, segundo informa Kaba, 
do Rotary Club de Niamey-Croix du Sud.
Os dois países sincronizaram as suas acções de imunização para 
prevenção das consequências de atravessamentos duma fronteira 
com 930 milhas, e o Níger organizou, também, acções conjuntas 
na fronteira com o seu vizinho Benin. Em 2007, o Níger levou 
a efeito quatro NIDs que atingiram 3,5 milhões de crianças, e 
ainda uma campanha motorizada em região muito próxima 
da sua fronteira com a Nigéria. A estratégia parece estar a dar 
bons resultados: em 2004, o Níger referia 25 casos de doença, 
e em 2006 o país foi declarado já livre da polio, juntamente 
com o Egipto. O número de países com polio descaiu dos 125 
em 1988, quando foi lançada a Iniciativa da Erradicação Global 
da Polio, para apenas 4.
-“O fundamental é que, enquanto o vírus da polio circular, 
temos de continuar a vacinar as crianças, mesmo que as pessoas 
estejam cansadas de o fazer.” – diz Kaba.
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em 
Imagens

ÁFRICA DO SUL

Uma parceria estabe-
lecida entre os Rotary 
Clubes de Saldanha 
(D. 9350 – África do 
Sul) e de Babbacombe 
St. Marychurch (D. 
1170 – Inglaterra), 
apoiada num Subsídio 
Equivalente da Funda-

ção Rotária, permitiu apoiar decisivamente duas equipas de basquetebol 
constituídas por pessoas deficientes e paraplégicos (foto “Rotary África”). BRASIL

Um dos projectos mais salientes 
do Rotary Club de Campinas, S. 
Paulo (D. 4590) é o da Unidade de 
Educação Infantil Adélia Zornig, 
uma creche que auxilia mais de 
110 crianças e que foi apoiada 
por Subsídios Equivalentes da 
Fundação Rotária do R.I. (foto 
“Brasil Rotário”).

Os Rotários da Grã-Bretanha e da 
Irlanda puseram em funcionamento 
um hospital-combóio como meio de 
levar cuidados médicos a povoações 
situadas fora de grandes centros 
populacionais, na Índia. Este pro-
jecto recebeu o nome de “Impact” 
e foi agora reforçado com melhor 
equipamento e a colocação ao 

serviço de mais cinco carruagens (foto “Rotary Today”).

ÍNDIA

TAILÂNDIA

 Graças à ajuda concedida pelos Rotary 
Clubes da “Gold Coast” (Austrália) e 
com o apoio da família real Tailandesa, 
sob o desenho do Compº. Des LeRance, 
foi construído um parque de jogos que 
foi enviado em dois contentores para 
a escola da base naval de Taplamu, em 
Khao Lak, localidade situada a cerca 
de 100 kms. a norte de Phuket. Esta 

escola é frequentada por 40 crianças na sua maioria órfãs em consequência 
do “tsunami” de 2004 (foto “Rotary Down Under”).

ÍNDIA

 O Rotary Club de Kolar (D. 3190) 
equipou a Escola Primária Gover-
namental local com carteiras para 
comodidade dos seus alunos e 
para eles disporem de melhores 
condições de trabalho (foto “Rotary 
News”).

MADAGÁSCAR

Um grupo de nove Rotários, com seus 
cônjuges, do Rotary Club de Millau 
Saint-Affrique, França (D. 1740), 
deslocou-se a Madagascar, mais exactamente à aldeia de Andemdemy, para 
apoiar a acção desencadeada já há 15 anos pela IDEES, uma associação de 
estudantes de engenharia de ESME-Sudria, da região de Paris. A viagem 
teve sobretudo em vista avaliar o problema da falta de água potável e o 
apoio às crianças e os elementos do grupo fizeram nelas larga distribuição 
de cadernos, canetas, agasalhos, brinquedos e doces que obtiveram de 
empresas e colectividades de Aveyron (fotos “Le Rotarien”).

AUSTRÁLIA

O Rotary Club de Caloundra, 
do Queensland, criou, equipou 
e inaugurou, nos jardins do 
Hospital de Caloundra, um novo 
“Jardim da Mobilidade”, uma 
infra-estrutura destinada a ajudar 
na reabilitação dos doentes ali 

tratados (foto “Rotary Down Under).

FRANÇA

Os quatro Rotary Clubes da região 
“Sud Deux-Sèvres” (D. 1510) blan-
çaram um Concurso que denomina-
ram “Prémio do Trabalho Manual” 
e que teve por tema a electrotecnia 
e as suas aplicações no quadro de 
um desenvolvimento durável e 
económico. Por força desta iniciativa 
foi construída uma eco-casa que foi 

equipada com sistemas eléctricos e domóticos “inteligentes” absolutamente 
inovadores, que foi apresentada  com grande sucesso no Salão “Baticap” 
de La Rochele (foto “Le Rotarien”).
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 pelo Compº. José Manuel P. Lemos da Silva
     membro do Rotary Club de Alcobaça

A MISSÃO HUMANA NOS NOSSOS TEMPOS 

A educação juvenil incorrecta e imperfeita é a causadora do principal “deficit” da vida social. Num mundo em que todas 
as janelas dos meios de comunicação (rádio, televisão, cinema, internet, etc.) se encontram escancaradas, as crianças vão-se 
habituando a conviver com a violência, o ódio, o crime, a inveja, a corrupção, o narcisismo. Salvas honrosas excepções, deixa-se 
mergulhar as crianças nas águas infectadas do mar dessas maldades sem nos preocuparmos  com o perfeito desenvolvimento 
delas. Elas acabam por formar a sua personalidade ouvindo e aprendendo tudo quanto há de mais maldoso e prejudicial.
Perante tanta desumanidade, os responsáveis à escala mundial têm de descer ao mundo real e de tomar conhecimento “in 
loco” da gravidade das calamidades, de modo a se convencerem de que a missão prioritária da escola é ocupar-se com a PAZ, 
a erradicação da POBREZA e com a EDUCAÇÃO Juvenil. Deve ser no sentido de não permitir que os germes da ganância, 
da cobiça, da inveja, etc., cheguem a infiltrar-se nas mentes das crianças. É precisamente essa a grande missão do homem 
de hoje: “MENTALIZAR AS PESSOAS, E DESDE A INFÂNCIA, DE QUE SÓ COM A PRÁTICA DO BEM PARA COM OS OUTROS SE 
ALCANÇA A FELICIDADE. A SOCIEDADE PREOCUPA-SE IMENSO COM O ENSINO DAS DISCIPLINAS DE MATEMÁTICA, FÍSICA, 
HISTÓRIA, ETC., E SECUNDARIZA O ENSINO DA ÚNICA CIÊNCIA QUE NOS PODE FAZER FELIZES A TODOS: A DA PRÁTICA DO 
BEM. TANTO MAIS SABENDO-SE QUE O INVESTIMENTO NA FORMAÇÃO DO HOMEM É O MAIS RENTÁVEL DE TODOS OS 
INVESTIMENTOS E PODE VIR A SER COMPLEMENTADO “A POSTERIORI” COM OS RECURSOS POUPADOS COM O FIM DAS 
GUERRAS E O APROVEITAMENTO DO RENDIMENTO DA MÃO DE OBRA DOS EXÉRCITOS E DOS POBRES.
Urge a aprendizagem na escola da ciência da prática do bem, como de qualquer outra ciência, com os respectivos exames 
e as adequadas classificações, o que será o melhor contributo da sociedade para o mais perfeito desenvolvimento das ge-
rações vindouras. Para tanto, serão necessários professores, especialistas em matéria de moral, compaixão, caridade, amor, 
fraternidade...
Se não estou em erro, a não ser a aprendizagem escolar da arte de praticar o bem logo desde a infância, não se vê outra 
possibilidade de acabar com todas as maldades com que os homens se confrontam na vida, impelindo-os a, quando se sen-
tem ofendidos, desforra com a violência e o mais. Todos sabemos que a nossa missão é a de nos preocuparmos mais com os 
bens interiores que com os exteriores. Será isso o que fazemos?
A continuarem assim as coisas, enquanto os responsáveis não derem prioridade ao combate à deseducação, às guerras e à 
pobreza, a humanidade jamais atingirá a perfeição. Apesar das magníficas descobertas no campo da Ciência, não se atende 
ao auxílio para que desabrochem as crianças construindo-se-lhes a personalidade no bom sentido.
Seria óptimo que a Humanidade se dignasse cumprir com o Lema do Rotary International: “PENSAR NOS OUTROS ANTES 
DE PENSAR EM SI”.

MENOS UM COMPANHEIRO  MENOS UM AMIGO
         

No dia em que se verificou o ressurgimento do Rotary Club de Alcobaça (26 de Junho de 1992) após um período de hiber-
nação que vinha de 13 de Agosto de 1975, coube-me em sorte ser emblemado por um Companheiro que fizera questão de 
estar presente, membro do Rotary Club de Lisboa-Benfica, de seu nome Jaime da Silva Ferreira, que, para além de ter sido 
um dos fundadores deste prestigiado Clube, fora ainda o seu primeiro Presidente.

 Tribuna
  Livre

pelo Compº. Mário Carapinha
                          membro do R. C. de Ovar
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Se alguma vez nos tínhamos visto anteriormente, não sei. Só se fora durante a época da formação do RCA... Porém, a partir 
do dia da emblemagem, e porque ele era proprietário duma moradia em Martingança, uma freguesia alcobacense, passou 
a ser uma presença frequente nas iniciativas do meu Clube.
Por influência rotária, aprendeu a gostar de Alcobaça! A demonstrá-lo, o Encontro que realizou aqui a 23 de Março de 1996 
entre o “seu” Lisboa-Benfica e o Clube da Feira, com a plantação de uma “Árvore da Amizade” que passámos a proteger 
como se nossa fora...
A sua admiração pelo RCA foi crescendo paralelamente com a amizade que entre as nossas famílias, entretanto, germinara 
(e não só com a minha), a ponto de, sempre que indagávamos uns pelos outros, o fazíamos de forma familiar, isto é, “pa-
drinho Jaime”, “madrinha Deolinda”, “afilhado Zé Manel”, “afilhada Maria Amélia”.
Afinal, tudo isto porque, um dia, graças ao Movimento Rotário, passámos a usar um emblema comum!
Quase sem darmos por isso já iam decorridos 15 anos! Enquanto os Clubes iam fazendo pela vida, todos íamos envelhecendo 
um “bocadinho”. Nos últimos tempos a mesma enfermidade que batera às nossas portas foi motivo para novas e preocu-
padas conversas. Sem segredos, íamos falando a propósito das nossas diferentes experiências.
Fomo-nos, entretanto, apercebendo da gravidade da situação e do tormento do “padrinho Jaime”. Apesar dos esforços 
médicos, o quadro clínico complicara-se. Mantínhamos uma secreta esperança duma desejada reviravolta. Infelizmente, tal 
como já acontecera com o inesperado desaparecimento do “nosso” Gov. José do Espírito Santo Silva, a notícia da morte do 
“padrinho Jaime” também nos atingiu incrédulos e tristes.
O Movimento Rotário em Portugal perdeu, assim, uma das suas mais representativas figuras, e nós uma companhia de todos 
os momentos, desde aquele dia 26 de Junho de 1992!

O ROTARY E A DERROTA DA POLIO
      

Na década de 80, Rotary International comprometeu-se com as Nações Unidas, com a OMS e o UNICEF a dispor dos seus 
mais de 1.200.000 elementos espalhados pelo mundo na captação dos fundos necessários para a posterior vacinação de 
todas as crianças do Planeta, de idades até aos cinco anos, contra a paralisia infantil.
Quem, na década de 80, observasse os mapas mundiais desta doença ficava desencorajado com a ciclópica batalha que iria 
ser necessário travar-se a nível planetário.
O Rotary Club de Funchal não ficou indiferente a este esforço rotário e o nosso Compº. Honorário e Presidente do Governo 
Regional, Dr. Alberto João Jardim, foi a primeira pessoa a fazer a entrega de mil dólares, donativo que me permitiu dar a 
volta à Ilha numa campanha de recolha de fundos que veio a colocar o nosso Clube na primeira posição a nível nacional e 
contribuiu para o Rotary Club de Funchal vacinasse crianças em número superior à população da Madeira.
Mas, a luta mundial não tem sido fácil. Para além dos 18 milhões de crianças já vacinadas no Bangladesh, dos 6 milhões no 
Sudão, e das muitas mais, a dimensão desta luta é absolutamente fantástica. O Rotary, desde 1980, já arrecadou 5 biliões 
de dólares  e, dos nossos fundos, já aplicou na Campanha de Erradicação 600 milhões. Dois biliões de crianças foram já 
vacinadas e cinco milhões voltaram a andar.
Por outro lado, as mais recentes acções de vacinação englobam, além da polio, a luta contra a difteria, o sarampo e a malária. 
Nos anos mais recentes a velocidade da Campanha sofreu atraso, o que foi motivado por problemas políticos, culturais e 
religiosos que, felizmente, acabaram por ser ultrapassados. Rotary teve de negociar com “talibans”, de convencer para a 
suspensão de guerras, e, mesmo assim, não conseguiu evitar que se verificassem 64 “exportações” de casos de polio, retro-
cesso que veio a custas 475 milhões de dólares.
A despeito de todo o esforço já feito, existe ainda um “deficit” anual de 540 milhões de dólares, mau grado as grandes 
doações recebidas de Governos de diversos países. Só numa parte da Índia nascem em cada ano 5 milhões de crianças e em 
cada país com polio existe uma Comissão Internacional que fiscaliza a evolução da doença durante três anos. Presentemente, 
o vírus é ainda endémico em áreas já muito restritas de quatro países: a Índia, o Paquistão, o Afeganistão e a Nigéria.
Novembro passado foi um mês histórico para o R.I. e de enorme importância para o mundo: a assinatura duma parceria entre 
o Rotary e a Fundação “Bill & Melinda Gates”. Dela vão resultar 200 milhões de dólares, uma verba altamente necessária 
para o financiamento das restantes actividades de erradicação da doença de modo a alcançar-se a meta almejada.
Queremos crer que a doação realizada pela Fundação “Bill & Melinda Gates”, uma iniciativa sem paralelo, seja a precursora 
de outras doações que venham lograr conseguir-se um mundo sem polio. Um Alto Representante da ONU afirmou recente-
mente que o trabalho do Rotary constitui a mais importante iniciativa privada no campo da saúde pública de sempre. E 
concluiu por reconhecer que Rotary International é merecedor de se ver distinguido com o Nobel da Paz.

pelo Compº. António Drummond Borges
membro do Rotary Club de Funchal
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Mensagem
   do Presidente

A Mensagem do 
Presidente 

Wilfrid J. Wilkinson

Meus Caros Companheiros.

Desde 1988, quando os esforços para a erradicação da poliomielite tiveram início, o Rotary 
International tem sido um dos principais parceiros na luta contra esta doença. Os Rotários já 
conhecem de longa data os factos que decorreram nas últimas duas décadas. Comemorámos 
vitórias, mas também sofremos retrocessos. Tivemos épocas de tremendo avanço alternando com 
outras em que foi lento o progresso. Momentos houve em que o fim parecia muito próximo. 
Sabemos, no entanto, agora, que ele nunca esteve tão perto.

Antes da campanha para a erradicação da polio, cerca de 1.000 casos de paralisia infantil se 
detectavam todos  os dias. As crianças infectadas viam-se condenadas a uma vida de agruras e de 
desespero, e muitas eram marginalizadas pela sociedade. Hoje, a polio é endémica em somente 
quatro países e os casos de paralisia foram reduzidos a, aproximadamente, mil por ano.

Embora tenhamos feito um extraordinário progresso, não podemos subestimar, nem por um 
segundo, o poder devastador do vírus selvagem da poliomielite. Temos duas opções apenas: 
manter a nossa determinação até alcançarmos a vitória, ou perder o que investimos e tudo 
quanto conquistámos através de esforços homéricos.

A generosidade com que os Rotários respondem aos pedidos é extraordinária. Angariámos 
mais de 600 milhões de dólares para o combate contra a polio em 122 países. Salvámos a vida 
de milhares de crianças através da vacinação anti-polio e do fornecimento de vitaminas, e 
impedimos que inúmeras outras contraíssem a paralisia infantil.

Hoje estamos na recta final dessa longa, árdua e, ao mesmo tempo, emocionante corrida. Só nos 
resta escolher entre ganhar ou perder, alcançar a vitória ou fracassar. Os nossos parceiros globais 
reconhecem a importância desta fase da campanha e muitos passaram a oferecer ainda mais 
apoio financeiro e logístico. Os recentes 100 milhões de dólares oferecidos pela Fundação “Bill 
e Melinda Gates”, são um voto de confiança nos esforços de erradicação da polio. A sua ajuda 
financeira será inestimável nos próximos meses, ao mesmo tempo que a confiança depositada 
no Rotary deve ser motivo de grande orgulho para todos nós.

Muitos de vós se têm dedicado incansavelmente à campanha para extirpar a polio. Cada um 
de vocês entrará para a história e fará parte do legado do Rotary feito às crianças de todo o 
mundo. Convidamos os Rotários, especialmente os novos que ainda não participaram na ini-
ciativa, a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que possamos derrotar a polio de uma 
vez por todas.

Wilfrid J. (Wilf) Wilkinson
Presidente do Rotary International
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NÚMEROS ROTÁRIOS 
A estatística reportada a 31 do passado mês de Outubro revelava 
que havia 1.205.518 Rotários, 32.841 Rotary Clubes e 532 Distritos. O 
Rotary estava presente em 169 diferentes países. Os Núcleos Rotary 
de Desenvolvimento Comunitário, segundo dados reportados a 30 
de Setembro de 2007, eram 6.337 em 73 diferentes países. O seu 
quadro social é de 145.751 membros. Os Grupos de Companheirismo 
Internacional eram 95.

“ROTARY CONTACT” 
A revista regional oficial 
do Rotary para a Bélgica 
e o Luxemburgo passou 
a ser propriedade duma 
nova organização de-
nominada “RBS – Rotary 
Belux Services, a partir 
de 26 de Outubro do 
ano passado. Cessou, 
por outro lado, funções 
o PGD (D. 2170), e nosso 
bom Amigo, Jules De 

Vleminck, que foi editor de rara com- petência da Revista e 
durante alguns anos. O PGD (D. 1630), Compº. Guido Vangansewin-
kel (na foto) foi designado para editor. Ao ex-editor Jules o nosso 
muito obrigado pela afabilidade e o exemplo que a todos deu e 
formulamos os melhores votos de felicidades para o novo editor 
de “Rotary Contact”, Guido.

No passado dia 7 de Novembro, o Presidente do R.I., Wilfrid J. 
Wilkinson, avistou-se com Sua Santidade Bento XVI, no final da 
audiência geral habitual na Praça de S. Pedro. Este encontro teve 
por razão de ser o reconhecimento do Papa pela extraordinária 
dedicação de Wilkinson na luta pela erradicação da polio, enquanto 
homem de negócios e filantropo, assim como o apreço pelo Rotary 
International no seu todo na mesma luta, e não se tratou de um 
simples gesto de cortesia. Wilfrid Wilkinson já tinha sido distinguido 
pelo Papa João Paulo II em 2001, com a Medalha Pontifical da 
Cruz “Pro Ecclesia et Pontifice”, uma Ordem de Cavalaria que foi 
instituída por Leão XIII.

O DESAFIO DA FUNDAÇÃO “GATES” 
Foi anunciado em 17 de Janeiro, na altura em que decorriam os 
trabalhos da Assembleia Internacional, pelo Presidente Eleito Dong. 
Kurn Lee, que as doações feitas para corresponder ao desafio lan-
çado pela Fundação “Bill & Melinda Gates ao Rotary International 
deverão ser canalisadas para “Rotary’s US$100 Million Chalenge” e 
não já para “PolioPlus Chalenge”. E agora ...mãos à obra!

“RISE” 
Foi constituído o Painel do Conselho Editorial desta nova projecto, 
uma iniciativa orientadora das publicações rotárias. É presidido por 
Robert J. Aitken (Austrália), e, em representação do grupo sul-ameri-
cano, com 7 Revistas, Carlos Henrique de Carvalho Fróes (Brasil), 
em representação do grupo Ásia/Pacífico/África, com 6 Revistas, T. 
K. Balakrishnan (índia), e representando o grupo Europa/Médio 
Oriente, com 16 Revistas, Andrea Pernice (Itália) e Mattias Schütt 
(Alemanha)..

“REALIZEMOS OS SONHOS” 
Este vai ser o lema que. 
norteará a actividade 
rotária no ano de 2008-
09, como foi anunciado 
pelo Presidente Eleito 
do R.I. Dong Kurn (D.K.) 
Lee na abertura dos tra-
balhos da Assembleia 
Internacional realizada 
em Janeiro passado 
(veja o logotipo).

ROTARY EM EVIDÊNCIA 
Nos trabalhos da Conferência Internacional das ONG e suas relações 
oficiais com a UNESCO, que se realizou de 5 a 7 de Dezembro do ano 
passado, o Rotary International esteve representado pelo Compº. 
Bernard Dervaux. Nesta Conferência, Dervaux foi eleito para servir 
num mandato de dois anos, em representação do Rotary, com mais 
outras 8 ONG, na Comissão de Ligação ONG-UNESCO, um órgão que 
assegura permanentemente a continuidade da cooperação entre 
as 342 ONG nas suas relações oficiais com a UNESCO.

CONCURSO FOTOGRÁFICO 
Até Março decorre o prazo para apresentação de fotografias concor-
rentes ao conurso fotográfico lançado mais uma vez pela Revista 
THE ROTARIAN, edição de 2007-08, e que possam interpretar o lema 
“Dar de Si Antes de Pensar em Si”. Veja as regras a que o Concurso 
se subordina em www.rotary.org.

http://www.rotary.org
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ROTARY ENLUTADO 
A 5 de Dezembro faleceu o prestigiadís-
simo ex-Director do R.I., e grande amigo de 
Portugal, Archimedes Theodoro. Archimedes 
Theodoro era um médico de rara competência 
e distinção e, além de muitos outros serviços, 
foi Director do R.I. em 1980-82 e Curador da 
Fundação Rotária de 1996 a 1999. Residia 
em Belo Horizonte, Minas Gerais (Brasil) e 
esteve no nosso País mais que uma vez em 

representação do Presidente do R.I. em Conferências de Distrito. 
A sua viúva, D. Iolanda, e a toda a família, o nosso sentido pesar. O 
Rotary perdeu um fantástico Rotário, seguramente.

PORQUE sou ROTÁRIO

Gosto do Rotary pela sua informalidade, o seu a-vontade, o 
seu companheirismo e o seu espírito cordial. O seu colocar toda 
a gente num mesmo plano comum para uma genuina amizade 
mundial através da tolerância e da mútua compreensão.
Gosto de me ver designado pelo meu primeiro nome. Aprecio 
imenso o sorriso amigo e de coração aberto. Delicio-me com a 
graça gentil mas sem malícia. Sinto-me tocado pelos sentimentos 
expressos e transmitidos por muitos oradores rotários. Tenho 
orgulho das iniciativas bem conseguidas do nosso Clube.
Agradeço ao Rotary por ter feito de mim um homem melhor, por 
me ter dado uma nova perspectiva quanto às minhas responsabi-
lidades para com o meu País e para com a minha comunidade, 
e pelas oportunidades  que me trouxe de criar novas amizades 
e tão alargadas quanto envolvem a comunidade no seu todo, a 
minha nação e a própria comunidade do mundo inteiro. E um 
pouco mais de trabalho jamais magoou alguém...

Eldon “Dooley” Greer
 Eldon faleceu há alguns anos. Foi Presidente do Rotary Club de 
Barrie, de Ontário (Canadá), em 1950, e serviu como Governador 
do Distrito 7010 em 1960. 

O ROTARY NO PANORAMA MUNDIAL
Segundo o conceituado periódico “Financial Times”, o Rotary Inter-
national ocupa o quinto lugar no cômputo das Organizações Não 
Governamentais (ONGs) de todo o mundo, tal como se pode ler no 
seu suplemento especial “Corporate Citizenship and Philanthropy”. 
Este classificação foi definida na ponderação das 34 finalistas en-
contradas em todo o mundo. A edição do “Financial Times” que 
divulgou este resultado foi publicada em Genève (Suíça) em 5 de 
Junho do ano passado, no decurso da “Global Compact Leaders 
Summit”, da ONU, uma Cimeira que foi dirigida pelo Secretário-Geral 
da ONU, Ban Kimoon, e integrou os líderes de negócios, ministros 
de governos e dirigentes da sociedade civil. Nela foi representante 
do Presidente do R.I., Wilf Wilkinson, o Director do R.I. Berard Rosen 
(Bélgica). Para alcance daquela constatação, a “Global Compact 
and Dalberg” e a “Global Development Advisors”, da ONU, real-
izaram um levantamento de 20.000 associações de todo o mundo 
e identificaram 500 ONGs, agências das Nações Unidas, Fundações 
e outras organizações, tendo seleccionado 85 delas.

RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Em Novembro passado, o Presidente do R.I., Wilfrid J. Wilkinson, foi 
recebido pelo Presidente da República Italiana, Georgio Napolitano, 
no Palácio do Quirinal, como reconhecimento pela influência e acção 
desempenhados pelo Rotary em Itália.

O DÓLAR ROTÁRIO
Desde Dezembro passado que o dólar equivale a 0,68 Euro. Então? 
Ainda não é chegada a altura de contribuir para a Fundação Rotária 

PROTOCOLO 
Numa altura em que se faz sentir com 
insistência a falta do “Manual do Proto-
colo Rotário”, uma publicação editada há 
anos pela Associação Portugal Rotário que 
se encontra esgotada, recomendamos a 
consulta duma outra, mais leve, que versa 
igualmente sobre esta matéria – “Normas 
Protocolares e de Reuniões”. É da autoria 
do Compº. Hélder Raimundo, membro do 
Rotary Club de Carnaxide.

 

PRESIDENTE INDICADO 
Em 1 de Dezembro, e face a não ter surgido nenhum candidato 
opositor, o Presidente Wilkinson declarou o Compº. John Kenny 
como Presidente Indicado do R.I. para 2009-10. Passará a Presidente 
Eleito na Convenção de Los Angeles.

CONSELHO DE LEGISLAÇÃO 
Foram fixadas novas datas limite 
para apresentação de propostas 
legislativas a submeter ao Conselho 
de Legislação que reunirá em 2010, 
mais exactamente em Abril desse 
ano e em Chicago, Illinois (EUA). As 
propostas terão de dar entrada na 
Sede do R.I. até ao próximo dia 31 
de Dezembro.
Para além disso, cada Distrito poderá 

submeter apenas até cinco propostas e as propostas nascidas dos 
Clubes terão de ser ratificadas pelo Distrito antes de poderem ser 
canalizadas para o Conselho.
O Conselho de Legislação, como é sabido, reúne de três em três 
anos e dispõe de autoridade para alterar os documentos consti-
tucionais do Rotary International e para aprovar resoluções. Cada 
Distrito selecciona o seu Representante ao Conselho, que deverá 
participar na reunião dele, que tem a duração de uma semana, e 
deverá aí exercer o direito de voto quanto às diversas matérias a 
ele sujeitas.
Os Representantes de cada Distrito ao Conselho de Legislação de 
2010 terão de ser escolhidos o mais tardar até ao próximo dia 30 
de Junho. 
As propostas devem ser enviadas para Serviços do Conselho, Rotary 
International, One Rotary Center, 1560 Sherman Avenue, Evanston, 
IL 60201-3698 EUA, ou através do fax 00 1 847 556 2123 ou pelo 
correio electrónico councilservices@rotary.org, endereços 
próprios, também, para se obterem os formulários a utilizar para 
a sua apresentação.
O leitor poderá encontrar mais informação em www.rotary.org.

INSCREVA-SE NA CONVENÇÃO DE LOS 
ANGELES 
Na próxima Convenção vão estar personalidades de 
destaque a intervir. Além daquelas que já referimos 
na edição anterior, chega agora a notícia de que 
irá intervir nela também Stephen Lewis, um antigo 
Enviado Especial do Secretário-Geral da ONU Kofi 
Annan que é presentemente Conselheiro Interna-
cional da ONU para o combate à SIDA. Aqui tem, 
pois, mais uma boa razão para estar na Convenção 
de Los Angeles.
Além disso, e no que se refere a atracções, para além 
das que já destacámos na anterior edição, vai estar 
em palco o célebre músico Steve Tyrell (na foto). A sua 
actuação irá ter lugar no Teatro “Nokia”.

mailto:councilservices@rotary.org
http://www.rotary.org
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*  Em Agosto do ano passado, um tremor de terra devastou uma parte do Perú, destruindo inúmeras casas e causando largas perdas de vidas, 
especialmente em Chincha, Ica e Pisco. Com o apoio do Rotary Club de Bleu Bel, Pensilvânia, do Rotary Club de Shoreline Breakfast (Seattle), 
Washington, e do Rotary Club de Cambria, Califórnia (todos dos EUA), os Rotários peruanos distribuiram logo “shelterboxes”, cada uma 
contendo uma tenda, fogão, cobertores e utensílios de cozinha.

*  O Rotary Club de Roa (Noruega) ofereceu o equivalente a 18.205 dólares para a construção de uma maternidade no Dispensário de Diani, 
em Ukunda (Quénia), que constitui um projecto desenvolvido pelo Rotary Club de Diani.

*  Jeff Glidden, membro do Rotary Club de Spokane Valley (Opportunity), Washington (EUA), um forte praticante do triatlo, conseguiu, através 
da participação em provas desta modalidade desportiva, angariar cerca de 100.000 dólares para The Rotary Foundation.

*  Samir Sumaidaie, Embaixador do Iraque nos Estados Unidos, num discurso que proferiu em reunião do Rotary Club de Washington, D.C. 
(EUA), proferiu palavras de agradecimento ao Rotary pelo Projecto que tem vindo a ser desenvolvido no Iraque para aplicação de próteses 
em pessoas que, por causa dos conflitos que se travam no País, ficaram estropiadas.

*  Os Rotários da Ilha Príncipe Eduardo (Canadá) concederam avultadas verbas para compra 
de frigoríficos para o leite, implementação de programas de jardinagem e equipamento 
com geradores a gás metano no Quénia.

*  Nas longínquas paragens da Província do Rio Negro, Patagónia (Argentina) vivem algumas 
comunidades no maior isolamento. Os Rotary Clubes de Puerto Madero, de Buenos Aires, 
e de Gainesville-Haymarket (EUA) ajudaram quatro Bolseiros a recolher mais de 8.000 
dólares em mais de 40 Clubes para aquisição de material informático que foi distribuído 
nessas comunidades para incrementar as comunicações.

*  No Canadá o inverno não é brincadeira. O Rotary Club de Bridgenorth-Ennismore-Lakefield, 
Ontário, organiza desde 1980 e no primeiro domingo de Fevereiro, o concurso “Mergulho 
Polar” no Lago Chemong, gelado, como maneira de angariar fundos. Os concorrentes 
Doug Northey e Beverly Hottot entraram na última edição fantasiados à moda de “O 
Feiticeiro de Oz” (veja a foto). E é assim que o Clube chega a recolher cerca de 20.000 dólares 
canadianos todos os anos.

“Flashes Rotários”

através da constituição de um Companheiro “Paul Harris” ou ader-
indo à iniciativa “Todos os Rotários, Todos os Anos” (cem dólares 
anuais). Aproveite já.

AUXÍLIO EM DESASTRE
O Bangladesh foi 
atingido por um 
terrível ciclone 
com ventos de 
mais de 200 kms./
h. e abundan-
tes enxurradas. 
Imediatamente 
o Rotary, através 
da organização 

“Shelter Box”, fez enviar para o País algumas centenas de caixas 
contendo bens de primeira necessidade para 10 pessoas, com o peso 
de 60 kgs. cada uma (veja a foto).

AS PRÓXIMAS CONVENÇÕES
Em 2008, a Convenção do R.I. realizar-se-á em Los Angeles (EUA). 
Em 2009, a Convenção irá realizar-se em Birmingham (Inglaterra), 
em indicação ainda provisória, e a de 2010 em Montreal (Canadá). 
Irá realizar-se nos Estados Unidos a Convenção de 2011, em Nova 
Orleães (EUA), e a de 2012 em Banguecoque (Tailândia). Em 2013, a 
Convenção vai realizar-se em Lisboa (Portugal). A de 2014 decorrerá 
em Sydney (Austrália). 

ASSEMBLEIA INTERNACIONAL

Como anunciáramos, de 13 a 20 de Janeiro realizou-se 
em S. Diego, Califórnia (EUA), esta importante reunião 
de trabalho para formação dos Governadores de Distrito 
que irão servir em 2008-09. A foto refere-se a uma curta 
pausa dos trabalhos, nela se vendo ao centro o Gov. 
2002-03 (D. 1960) Henrique Gomes de Almeida, que foi 
instrutor na Assembleia, tendo à sua direita o Gov. Eleito 
Henrique Maria (D. 1970) e à sua esquerda a Gov. Eleita 
Teresa Mayer (D. 1960).
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Como é que foi criado e delineado o Plano Estratégico do R.I. e 
que é que esteve por detrás dele?
Em 2001-02, o R.I. lançou o desenvolvimento de um plano estraté-
gico para orientar a nossa associação de modo a prepará-la para a 
entrada no seu segundo século de serviço. Os planos anteriores e os 
actuais definiam sete metas fundamentais que foram estabelecidas 
após cuidada ponderação dos dados recolhidos quanto a liderança, 
pessoal e mesmo a nível das bases que se revestissem de especial 
importância como matérias e desafios que o Rotary iria enfrentar 
na próxima década.

Porque é que o Plano Estratégico é necessário para o êxito do 
Rotary?
Um aspecto largamente debatido no Rotary é o desafio que se coloca 
a uma organização de serviço “condenada” a trabalhar num mundo 
em rápida mudança de meio ambiente e com lideranças que todos 
os anos vão mudando. O pensamento da estratégia prende-se com 
uma pouco complexa e diversificada organização na qual cada um, 
segundo a sua própria perspectiva, tem uma ideia de para onde ela 
vai e de qual é o seu contributo para atingir o fim.

Em que medida o Plano Estratégico constroi a continuidade da 
Organização?
Os objectivos de longo prazo e de curto prazo podem entrar fre-
quentemente em conflito. As decisões de chefia são manifestação 
da dialéctica curto prazo/longo prazo. As questões de curto prazo 
levam normalmente a resultados imediatos, sem atender, porém, à 
persistência do patamar a que conduziram. As questões de longo prazo 
são geralmente mais qualitativas, por isso que tentam antecipar as 
consequências do que se esteja a fazer. É importante ter bem presente 
que, enquanto as decisões não devem negligenciar os objectivos de 
curto prazo, a correcta gestão exige que se mantenha sempre uma 
perspectiva de longo prazo.

Acha que há algum objectivo que vá especialmente afectar os 
Clubes?
Um dos mais importantes valores é a liderança, que é uma prioridade 
das recomendações do Plano: “Optimizar as aptidões de liderança 
dentro do R.I.”. Isto quer dizer claramente que os Rotários motivados 
são a chave para a implementação de progresso, para a ultrapassa-

gem das limitações e, no fim de contas, para alcance de metas mais 
compensadoras.

Quais são os papeis do Presidente do R.I. e do Conselho Director 
em termos do Plano Estratégico?
Vejo o Presidente do R.I. como facilitador de um processo colectivo 
do pensamento global dos Directores do R.I.. É um grande desafio 
para o “Board”. Em lugar de colocar problemas, o Conselho tem de 
ser proactivo na identificação de problemas, na definição de metas 
essenciais e na direcção da Organização. A estratégia é, em última 
análise, da responsabilidade do Conselho Director. Isto não implica 
que o “Board” tenha de fazer tudo, ele mesmo. As Comissões e os 
membros do pessoal mais antigos está aí para a realização de pesqui-
sas adequadas e para a identificação e análise de ideias para serem 
tomadas em consideração pelo Conselho.

Qual é o papel da Comissão nos trabalhos do planeamento 
estratégico do R.I.?
De acordo com a minha experiência nos últimos dois anos, posso dizer 
que a Comissão está constantemente preocupada em não trabalhar no 
vácuo. Todos somos exortados a trazermos a nossa própria experiência, 
com a expectativa de que seremos capazes de cabalmente os nossos 
pontos de vista. Para além disso, temos constantemente em linha de 
conta que o êxito só poderá ser atingido quando os Rotários de base 
tenham abraçado os objectivos propostos.

Porque é que acha que foi escolhido para integrar a 
Comissão?
Depois de 30 anos de experiência no Rotary há sempre algo a descobrir 
e a aprender. Estou convencido de que o meu serviço na Comissão 
do Plano Estratégico é até agora a mais interessante e exigente ex-
periência que já tive alguma vez no Rotary. Estou grato pela minha 
designação e aos meus colegas da Comissão.
 

Como Rotário, que é que aprendeu que possa ser utilizado no 
seu papel na Comissão?
Estou cada vez mais convencido de que o Rotary está cheio de grandes 
ideias, sobretudo para ajudar as pessoas. No Rotary podemos encontrar 
generosidade, optimismo forte e empenhamento – o melhor das nossas 
tendências colectivas. A participação na estruturação dos caminhos 

Desde há alguns anos que o Rotary International e a The Rotary Foundation se associaram no desen-
volvimento de um plano de longo prazo. Nos próximos meses, a Revista The Rotarian irá debruçar 

alguma atenção sobre este processo abrangente, quem está por detrás dele e sobre os resultados já 
alcançados até agora: no Plano Estratégico do R.I. para 2007-10 e no Plano “Visão de Futuro” 
da Fundação. Irá, ainda, explicar os benefícios do planeamento estratégico e de como eles podem 
ajudar Clubes e Distritos a serem mais eficazes na sua actuação concreta.
Neste mês, foi ouvir Elio Cerini, membro da Comissão do Plano Estratégico do R.I., que dis-
cutiu o Plano com o Editor-Chefe Vince Aversano. Ex-Governador do Distrito 2040 (Itália) e 
membro do Rotary Club de Milano-Duomo, Cerini serviu já em diversos lugares, incluindo o 
de Presidente, na Sperry Univac, lugar que ocupou por 23 anos. Também trabalhou no Banco 
Popular de Milão durante 6 anos e como Presidente da sociedade editora da Diocese de Milão 
antes de se reformar em 1999.
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que se aproximam no futuro da nossa Organização, ajuda-me a ver o 
potencial do Rotary em estabelecer pontes entre as diversas clivagens 
da nossa sociedade, a sua experiência sólida em juntar as pessoas e os 
seus esforços persistentes em propor alternativas, aconselhando na 
mudança e aplicando remédios. Todos estes aspectos são contemplados 
no Plano Estratégico do R.I. e contidos nas suas entrelinhas.

Que lhe parece quanto ao modo por que seja encarado o Plano 
Estratégico por diversas culturas à roda de todo o mundo?
A aproximação de culturas tida em conta pelo Plano Estratégico 
representa um tremendo desafio para a Organização. Geralmente, o 
desafio é achado como potencialmente ameaçador, confuso até. Para 
ajudar os nossos Clubes, temos de nos preparar para responder às suas 
interrogações: Que querem que façamos? Que é que nisso nos está 
destinado? Que vai ser feito para nos ajudar a fazer mudanças? 
É que os nossos apoiantes de base só vão entender os benefícios da 
estrutura do plano do R.I. quando o assimilarem. Com uma comu-
nicação estratégica bem concebida, bem desenhada e bem exposta 
teremos ensejo de vermos bem aceites os trabalhos de implementação. 
Temos de comunicar isto claramente aos nossos Clubes: (1) o que 
será o Plano, (2) quatro ou cinco coisas necessárias para estar com 
ele, e (3) como alinhar o trabalho de cada pessoa (a começar pelos 
Governadores de Distrito e pelos Presidentes dos Clubes) com as metas 
que se identificaram. Podemos esperar todas as espécies de reacções 
dos Clubes, mas sei bem que os seus membros irão fazer o melhor 
possível graças ao seu sentido de Rotários. Vai ser um enorme desafio. 
Não temos alternativa. Vai demorar o seu tempo mas, no final, vai 
ser uma história bem sucedida.

Que poderão fazer os Rotários de base para ajudar a atingir as 
prioridades estratégicas e as metas de modo a ser fortalecida 
a Organização?
Será importante que eles desenvolvam uma atitude aberta e de coop-
eração neste tão importante exercício. Os Governadores de Distrito e 
os líderes dos Clubes terão de trabalhar na formação de preocupação 
e de entusiasmo generalizado entre os membros dos Clubes. Terão 
de se envolver em adequados programas de educação e de discutir 
os dias que se aproximam com os seus Companheiros. Como chaves 
do êxito do projecto, terão de fomentar o engajamento para a sua 
implementação nos respectivos níveis.

Como reagiram os Clubes da sua parte do mundo à ideia de 
planeamento de longo prazo?
Os nossos Clubes, embora todos proclamando estar atentos ao 
Objectivo do Rotary, são totalmente autónomos quanto ao modo 
de organizar e de dirigir as suas actividades. Isto explica porquê são 
tão diferentes entre si. Mau grado os quatro anos de experiência no 
planeamento estratégico na nossa Organização, e os esforços para a 
introdução de um novo Plano de Liderança dos Clubes, apenas uma 
terça parte dos Clubes anunciou – no Inquérito do Plano Estratégico 
feito em Agosto de 2006 – que tinha posto em prática o Plano. Os 
comentários então recolhidos, no entanto, são encorajadores e indi-
cam uma cultura de melhor planeamento que começa a infiltrar-se 
na Associação.

Que recursos viu que fossem usados para ajudar Clubes e Distritos 
na observância de um plano de longa duração?
O novo Plano de Liderança dos Clubes é o melhor recurso posto 
à disposição dos Clubes neste aspecto. Na verdade, o ponto 1 da 
implementação do Plano estabelece com clareza que o clube deve 
desenvolver um plano de longa duração para os próximos três a cinco 
anos que estabeleça metas, projectos, desenvolvimento do quadro 
social, The Rotary Foundation e desenvolvimento da liderança.

Quais irão ser os benefícios de um bem sucedido planeamento 
de longo prazo para a nossa Organização?
Hoje em dia, toda a organização, e especialmente as que não ten-
ham fins lucrativos, tem de constantemente aprender a sobreviver 
aos desafios sem precedentes que vemos surgir quase todos os dias. 
O processo de aprendizagem é acelerado através de duas correntes 
de informação, para cima e para baixo da estrutura organizacional. 
Obter resultados e medir eficácia representa uma grande aposta para 
o Rotary desde que a nossa capacidade de serviço pede a colaboração 
pessoal de um vasto leque de indivíduos. Uma diversificada planifi-
cação dará ao R.I. uma melhor visão acerca da variedade e rigor das 
actividades levadas a efeito a nível dos Clubes e fortalecer o sentido 
de pertença dos Clubes à Organização.
 
Veja o texto completo do Plano Estratégico do R.I. em www.rotary.
org

Caros Companheiros.

Em Junho, o Conselho Director do R.I. ratificou o Plano Estratégico do Rotary International para 2007-10, depois de ter pas-
sado em revista e aprovado recomendações sobre a missão da nossa Organização, a sua visão, prioridades e metas a atingir. 
Reconhecendo a persistência dos desafios que a mudança anual das lideranças coloca, o Conselho entende que o planeamento 
de longo prazo se mostra particularmente importante para o Rotary International – assim como para os nossos Clubes e os 
nossos Distritos. O nosso Plano Estratégico servirá como um mapa que nos ajude a actuar com eficácia num meio dinâmico e 
muitas vezes imprevisível. Criará também fundamentos válidos nos quais os futuros Presidentes e Conselhos Directores possam 
alicerçar os seus planos de acção.
O Plano Estratégico do R.I. 2007-10 baseia-se nas chamadas de atenção expressas por Rotários e só poderá ser bem sucedido 
com o vosso apoio. Peço-vos que se metam dentro do Plano e que sejam parceiros activos na sua implementação.
   

Wilfrid J. (Wilf) Wilkinson
 Presidente do Rotary International

http://www.rotary.org
http://www.rotary.org
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Com a finalidade de obter fundos para ajudar o Lar de Sant’Ana 
a construir e equipar uma nova Sala de Enfermagem quando 
está a completar 75 anos de existência, o Rotary Club de 
Matosinhos organizou um Sarau Cultural que se realizou 
no Auditório da APDL, e com muito êxito.
O Rotary Club de Caldas das Taipas apresentou ao público 
o seu “Banco de Cadeiras de Rodas”, um serviço que o Clube 
vai pôr no terreno através de um Protocolo que selou com os 
Bombeiros Voluntários das Taipas. Para já o “Banco” dispõe 
de 30 unidades.

Um amplo rastreio de enfer-
magem e oftalmológico foi 
organizado pelo Rotary Club 
de Silves em parceria com o Instituto Piaget, de Silves, e a 
“Multiópticas”, uma excelente iniciativa que atingiu mais de meio 
milhar de consulentes.

Uma “Venda de Natal” foi organizada pelo Rotary Club de 
Setúbal que, através dela, logrou angariar fundos que 
foram ajudar o projecto “Lar Residencial” promovido pela 
APPACDM da cidade.
No que se refere ao Rotary Club de Santarém este promoveu, 
nas instalações do Teatro Sá da Bandeira, uma Exposição/Venda 
de Pintura, com obras de Cunha Rocha, Francisco Matias, João 
Pereira, Mário Silva, Pedro Olaio (filho), Valdemar Peixoto e 
Vasco Berardo, revertendo o produto conseguido para a AP-
PACDM local e para o Lar de Santo António.
Os Rotary Clubes que operam em Coimbra – Rotary Club de 
Coimbra, Rotary Club de Coimbra-Olivais e Rotary Club 
de Coimbra-Santa Clara – uniram esforços para equiparem 
com uma cozinha adequada as novas instalações da “Casa dos 
Pobres”, que estão a ser ultimadas na Quinta dos Cedros, em 
S. Martinho do Bispo.
O Rotary Club de Lagoa organizou, pelo Natal, um belo “Jan-
tar de Natal”, com velas, “Pai Natal” e Jazz, um evento muito 
concorrido que contou com a sempre apreciada actuação da 
“New Orleans Jazz Band” e que constituiu meio idóneo para 
angariação de fundos que o Clube aplicou em Bolsas de Estudo 
em favor de estudantes com dificuldades económicas.

 O que acontece no 
    Rotary Nacional

NOVO CLUBE EM PERSPECTIVA 
Mais um Rotary Clube se apresta para arrancar de pleno direito 
no Distrito 1970. Trata-se do Rotary Club de Murtosa, que tem 
como Presidente Alfredo da Silva Pereira e já efectua reuniões 
regulares desde há vários meses.

SERVINDO
O Rotary Club de Lisboa-Centro aproveitou a quadra na-
talícia para proporcionar uma alegre ida ao Circo de diversas 
crianças e idosos.
E o Rotary Club de Faro, pela mesma altura, organizou uma 
“Festa de Natal” no Hospital Central de Faro.
Um excelente “Concerto de Reis” foi levado a cabo pelo Rotary 
Club de Estremoz no Teatro Bernardim Ribeiro e a favor dos 
utentes dos Lares e Centros de Dia dos concelhos de Estremoz 
e de Sousel. O espectáculo teve a apresentação de Pedro 
Ramalho, e nele actuaram o Grupo de “Cantares Ibéricos”, o 
Rancho Folclórico “As Azeitoneiras de S. Bento do Cortiço”, “Os 
Amigos da Harmónica de Sousel”, o “Orfeão Tomaz Alcaide” 
e os fadistas José Gonçalez e João Caldeira acompanhados à 
guitarra por José de Sousa e à viola por José Geadas.
O Rotary Club de Leiria tomou a iniciativa de organizar um 
animado Jantar de Solidariedade, iniciativa através da qual, para 
além de ter criado visibilidade, logrou angariar receitas com as 
quais deu uma boa ajuda à CERCILEI. O Jantar foi enriquecido 
com animação circense, exposição de artigos fabricados pelos 
utentes da CERCILEI. música ambiente, polifonia a cargo do 
Orfeão de Leiria e baile.

O Rotary Club de Lisboa-Olivais proporcionou aos utentes do 
Centro de Dia de Santa Maria dos Olivais e do Centro de Convívio 
e Social das Laranjeiras uma Festa de Natal com fados e guitarradas. 
Nela actuaram, à guitarra, Paulo Silva, nas violas, Augusto Soares 
e o Engº. Soares da Costa, e foram vocalistas Germano Martinho, 
Manuel Rodrigues, Vítor Dias e Fernanda Proença.
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O Rotary Club de Olhão avançou com uma grande campanha 
de recolha de agasalhos, livros e brinquedos que foram 
beneficiar o Centro de Bem-Estar Social Nossa Senhora de 
Fátima, uma IPSS que apoia mais de 30 raparigas dos 6 aos 
18 anos de idade.
Entretanto, o Rotary Club de Funchal fez a IX edição do seu 
Desfile de Moda Infanto-Juvenil no qual mais de 270 crianças 
indicadas por 8 lojas de moda desfilaram. O evento teve as 
presenças de quase meio milhar de pessoas e o produto ob-
tido (mais de 3.000,00 Euros) foi beneficiar algumas IPSS da 
comunidade madeirense: a Fundação Cecília Zino, a “Acreditar 
Madeira”, a Associação de Paralisia Cerebral da Madeira, o 
Centro Paroquial e Social de Santa Cecília e o Patronato de 
Nossa Senhora das Dores.

 A Associação “Uma Porta Amiga” foi ajudada na criação de eq-
uipamento em favor da população carenciada com um Subsídio 
Equivalente de 17.400 dólares obtido da Fundação Rotária do R.I. 
pelo Rotary Club de Tavira.

Como maneira de angariar fundos a favor do projecto “Ceg-
ueira Evitável”, o Rotary Club de Esposende organizou com 
inteiro êxito, no “Palace Club” de Priscos, a “Grande Noite 
do Fado” em que diversos Rotários evidenciaram predicados 
verdadeiramente surpreendentes.

VEJA ACERCA DE PORTUGAL 
ROTÁRIO 
O leitor pode conhecer acerca da história da nossa Revista e 
do seu título consultando o “link” com este nome que está 
disponível nos “sites” www.rotary.pt ou nos das nossas duas 
governadorias, ou seja em www.rotary1960.org ou em www.
rotary1970.org.

FUNDAÇÃO ROTÁRIA PORTUGUESA 
 Está em marcha a campanha que 

tem por finalidade elevar o 
capital e o património da FRP 

para 1.500.000,00 Euros até 
à data em que a Fundação 
completará os seus 50 anos 
de actividade, ou seja até 19 
de Abril de 2009. Conforme 

foi sugerido na ocasião da 
mais recente reunião da As-

sembleia de Representantes, 
bastará que, até essa data e em cada 

ano, cada Clube consiga pelo menos três novos Subscritores de 
Mérito, ou Subscritores de Honra ou Subscritores de Prestígio, 
o que, manifestamente, está ao alcance de todos. 

Numa parceria entre o Rotary Club de Ponte da Barca e a Santa 
Casa da Misericórdia de Vila Verde, realizou-se no Hospital deste 
Instituição uma bem conseguida intervenção cirúrgica às cataratas 
na pessoa duma senhora da freguesia de Vade S. Tomé. Coroada de 
êxito, a paciente recuperou a visão que tinha perdido, ganhando em 
qualidade de vida e autonomia. A operação foi realizada pelos Drs. 
Pereira Coutinho, Castro Neves e António Melo que, generosamente, 
agiram sem cobrarem honorários.

O Rotary Club de Senhora da Hora levou a efeito um 
espectáculo a que deu a designação “Um Sorriso não Pode 
Acabar”, para arranjar ajudas a favor da Carolina, uma criança 
de 3 anos que padece de paralisia cerebral. Nele actuaram 
Ricardo Pereira, Dina Real dos Santa Maria e outros, houve 
lugar à representação da comédia “Sarilhos & Cadilhos” e foi 
feita exibição do tango argentino.
Uma “Noite de Fados” foi a iniciativa tomada pelo Rotary 
Club de Olhão para poder adquirir equipamentos para o seu 
“Banco de Cadeiras de Rodas. Além disso, este mesmo Clube 
realizou uma vasta campanha de recolha de agasalhos, livros e 
brinquedos que, depois, distribuiu por famílias carenciadas.
Na altura do Natal, o Rotary Club de Marinha Grande pro-
cedeu à entrega de nada menos que 150 “cabazes de Natal” a 
outras tantas famílias de escassos recursos económicos para o 
que contou com o apoio de 22 empresas e outras instituições 
da sua comunidade.

Também o Rotary Club de Mafra se aplicou no Natal na distribuição 
de 25 Cabazes de Alimentos e Brinquedos por outras tantas famílias 
com carências económicas da sua comunidade., para além de ter 
visitado o Centro Paroquial de S. Silvestre – “Casa-Mãe do Gradil” 
– no qual deixou roupas, brinquedos e tecidos para a confecção de 
batas para a sua Escola.

http://www.rotary.pt/
http://www.rotary1960.org/
http://www.rotary1970.org/
http://www.rotary1970.org/
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Mas pode ainda ser aplicada a “receita” alvitrada pelo Gov. 
1979-80 (D. 196), Maurício B. Pires: que cada Rotário, no seu 
aniversário, ofereça à FRP o equivalente em Euros ao número 
de anos que assinale.
A “nossa” Fundação bem precisa de elevar naquela medida o 
seu capital e reforçá-la, assim, nas suas Bodas de Ouro é mais 
que justo, pois ela bem o merece. Siga o exemplo do Rotary 
Club de Faro que, tomando a dianteira nesta Campanha, 
que, só à sua conta, já inscreveu, entretanto, mais de sete 
Subscritores de Mérito!

IMAGEM DO ROTARY
O Rotary Club de Estremoz esteve em estreito contacto 
com o público através de um “Bazar” que montou no Rossio 
Marquês de Pombal, no espaço do “Mercado”.
Um bom aproveitamento do evento “Naturfafe” fez o Rotary 
Club de Fafe que esteve presente na iniciativa com espaço 
próprio, bem arranjado, privilegiando o contacto próximo com 
o público para divulgação do que faz e do que é o Rotary.
O Rotary Club de Vila Verde está desenvolver uma série de 
abordagens em volta das ênfases presidenciais do Rotary a 
que deu o nome de “Palestras Rotárias”. Abertas ao público 
em geral, estas sessões têm lugar nas instalações da Biblioteca 
Municipal Prof. Machado Vilela, tendo a segunda da série sido 
dedicada ao problema dos Recursos Hídricos. Nela intervieram 
o Engº. Heli Costa, Subdirector da AGERE, e o Engº. Aurélio 
Oliveira, da Câmara Municipal local.
O Rotary Club de Senhora da Hora organizou nas instalações 
do Auditório da Biblioteca Florbela Espanca um Forum aberto 
ao público e subordinado ao tema “Rotary e a Solidariedade” 
no qual participaram o Gov. 2004-05 Diamantino Gomes (A 
Solidariedade como um Compromisso do Rotary), o Gov. 
2006-07 Álvaro Gomes (A Educação e a Solidariedade), o Gov. 
2002-03 Henrique Pinto (Rotary e a Solidariedade Mundial), 
todos do Distrito 1970, o ex-Director do R.I. e Gov. 1975-76 
(D. 176) Marcelino Chaves (Um Rotary mais Solidário), o Gov. 
2006-07 (D. 1960) Artur Almeida e Silva (Responsabilidade Social 
das Empresas), o Revº. Pe. Dr. José Maia (A Solidariedade e as 
ONGs), a Deputada à Assembleia da República e Vereadora da 
Acção Social na Câmara Municipal de Matosinhos, Drª. Luísa 
Salgueiro (A Solidariedade: Políticas de Inclusão Social), e o Gov. 
1963-64 (D. 176) Fernando Oliveira (A Força da Solidariedade 
e Desenvolvimento Humano).
O Rotary Club de Montemor-o-Velho lançou, em colabora-
ção com a Câmara Municipal, um Ciclo de Conferências públicas 
subordinado à linha condutora “Portugal no Mundo”.

 

COMPANHEIRISMO & CULTURA 
A “Quinta da Lezíria” foi o belo local escolhido para uma 
visita guiada conjunta, de companheirismo e de conhecimento 
efectuada pelos Rotary Clubes de Abrantes, de Alcobaça 
e de Lisboa-Belém. Durante ela, os participantes dos dois 
Clubes puderam admirar a agricultura biológica e um notável 
número de aves exóticas maravilhosas. 
O Rotary Club de Tavira realizou um passeio de reconhe-
cimento e companheirismo sob a temática “Por Terras de 
Santa Maria”.
Por sua vez, o Rotary Club de Mafra realizou uma visita à 
Exposição “A Rússia na Biblioteca do Real Paço de Mafra”, 
seguida de almoço de confraternização e de visita guiada, em 
combóio articulado, à Tapada Nacional de Mafra. 
  

EM PARCERIA 
Conjuntamente com os Rotary Clubes de Fall River, de Bristol 
e de Waren (EUA), o Rotary Club de Ponta Delgada deu 
uma importante ajuda para a concretização de um excelente 
projecto para a construção de uma casa na qual, em clima 
familiar, passaram a viver entre 8 a 10 adolescentes. À casa 
foi dado o nome de “Lar da Mãe de Deus”.
O Rotary Club de Águeda outorgou num Protocolo de 
Cooperação com a IPSS “Paraíso Social”, de Aguada de Baixo, 
tendo-lhe oferecido também uma cadeira de rodas para serviço 
dos seus utentes.

PALESTRAS 
No Rotary Club de Lisboa-Norte esteve como palestrante 
o Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Dr. Rui 
Cunha, que se pronunciou sobre “A Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa – Uma Forma Concreta de Solidariedade“.
Falou sobre “A Importância do Golfe” no Rotary Club de 
Albufeira Maria José Pinto, directora de empresa.
O Presidente do Centro de Estudos Bocageanos, Daniel Pires, foi 
palestrante no Rotary Club de Setúbal aí expondo acerca de 
“Centro de Estidos Bocageanos – Uma Instituição Setubalense 
ao Serviço da Cultura”.
“A Guerra do Séc. XXI, a Quinta Geração da Guerra Moderna” 
foi o tema que tratou o Major-General António Xavier 
Pereira Coutinho em palestra que proferiu no Rotary Club 
de Évora.
No Rotary Club de Loulé foi orador convidado o Dr. Luís 
Perpétuo, que dissertou sobre “As Religiões Monoteístas: das 
suas Origens à Actualidade”.
O Dr. Francisco Freitas de Sousa foi palestrante no Rotary Club 
de Penafiel pronunciando-se acerca de “Ética”.
E foi orador especial no Rotary Club de Guimarães o Compº. 
Victor Sanfins que proferiu uma estupenda palestra acerca de 
“Morte Súbita”.
No Rotary Club de Lisboa proferiu uma palestra sobre “A Car-
bonária e o Regicídio (100 anos)º. o Prof. Firmino Mendes.
O Doutor Jorge Paiva, investigador do Departamento de 
Botânica da Universidade de Coimbra, esteve no Rotary Club 
de Lisboa-Estrela aí proferindo uma palestra subordinada 
ao tema “A Relevância da Biodiversidade”.
O Dr. Jaime Oliveira foi orador no Rotary Club de Vizela e 
para falar sobre “Apontamentos sobre Vizela Antiga”. 

No Rotary Club de Azeitão (em formação) esteve o Prof. Doutor José 
Hermano Saraiva que dissertou sobre “Azeitão ... Terra Maldita”.

E, no Rotary Club de Algés orou acerca de “Beleza e Bem-
Estar” Isabel Queiroz do Vale.
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O Major-General Augusto José Monteiro Valente esteve no 
Rotary Club de Coimbra expondo sobre “Os 25 Anos da 
Associação 25 de Abril”.
No Rotary Club de Vila Nova de Gaia foi orador o Prof. 
Hélder Pacheco para abordagem do assunto “O Porto e a sua 
Área Metropolitana – Perspectivas do Futuro”. Neste Clube 
foi orador convidado o Dr. Paulo Rangel, que dissertou sobre 
“O Estado e a Justiça”.
E, no Rotary Club de Faro foi Jack Soifer palestrante e sobre 
o tema “Empreender Turismo de Natureza“.
O Prof. Alberto Ramalheira foi palestrante no Rotary Club de 
Cascais-Estoril, clube onde expôs acerca de “A Família do 
Nosso Tempo”.
O Rotary Club de Carnaxide ouviu a Drª. Amélia Mestre 
proferir uma dissertação sobre “Crianças em Risco”.
“Falemos sobre Direitos Humanos” foi o tema versado pela 
Presidente da Amnistia Internacional, Drª. Cidália Figueiredo, 
no Rotary Club de Olhão.
A Drª. Fáima Soeiro, Psicóloga e Presidente da Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens, esteve a dissertar sobre “Maus 
Tratos a Crianças”.
No Rotary Club de Vila Nova de Famalicão foi orador 
da noite o PGD Henrique Pinto que dissertou sobre “Rotary-
Voluntários para a Paz”. Neste Clube foi ainda oradora Marta 
Sofia Cortinhas Leal, que abordou o assunto “Produção de 
Bio-Combustíveis”. 
O Arqº. Baptista da Silva, da CCDRLVT, proferiu uma palestra 
no Rotary Club de Barreiro subordinada ao tema “Quadro 
de Referência Estratégica Nacional 2007-2013 – Plano Opera-
cional de Lisboa”.
O orador convidado do Rotary Club de Lisboa-Centenna-
rium foi o Dr. Jorge Tadeu, deputado da Comissão de Assuntos 
Europeus, que falou acerca de “O Tratado de Lisboa”.
E no Rotary Club de Lisboa-Benfica esteve o Dr. José Eduardo 
Bettencourt, Vice-Presidente do Banco Santander, que orou 
sobre “Conjuntura Internacional e Mercados Financeiros”.
A Drª. Isabel Dias, do Serviço de Pediatria do Hospital Pedro 
Hispano, proferiu uma dissertação sobre “Aprendendo com a 
Doença” no Rotary Club de Senhora da Hora.
Uma palestra sobre “Energias Solar, Fotovoltaica e Térmica” 
foi proferida no Rotary Club da Maia pelo Compº. Adérito 
Santos, membro do Clube.
 “Pássaros e Flores do Algarve” constituiu o tema de palestra que 
foi proferida por João Ministro no Rotary Club de Almancil 
Internacional.

EM PROL DA CULTURA 
O Rotary Club de Lisboa-Belém realizou uma visita cultural 
à região de Azambuja.
“Os Caminhos de Santiago no Concelho de Esposende: Um 
Corredor Cultural” foi tema versado pelo Dr. Manuel Albino 
Penteado Neiva em sessão pública festiva promovida pelo 
Rotary Club de Esposende.
O Rotary Club de Santarém organizou com absoluto êxito 
a sua 20ª Exposição Colectiva de Pintura.
“Investigação de Biologia Marítima” foi assunto que o Rotary 
Club de Funchal viu tratado em colóquio que organizou e 
esteve a cargo do Prof. Thomas, docente na Universidade da 
Madeira.
O Rotary Club de Castelo Branco promoveu uma sessão 
com palestra dedicada ao tema “O Centenário do Nascimento 
de Miguel Torga”, em que foi oradora a Drª. Maria de Lurdes 
Barata, docente da Escola Superior de Educação de Castelo 
Branco.

Conforme se deu 
notícia da anterior 
edição, o Rotary Club 
de Vizela organizou 
com inteiro êxito 
o seu 1º Concurso 
de Pintura “A Bica 
Quente”. A tela que 
reproduzimos foi 
um dos trabalhos 
distinguidos em 1º 
lugar neste certame.

No Rotary Club de Praia da Rocha realizou-se uma sessão de 
declamação de poemas da autoria do Poeta Popular Fernando 
Melo, ditos pelo seu próprio autor.
Já aqui noticiámos a muito louvável iniciativa do Rotary Club de 
Faro consistente em pôr de pé mais um Prémio Literário “Paul 
Harris”. Na edição de 2007, saiu vencedor o romance “Arquivo 
Morto” da autoria de E. S. Tagino, de Almada. Acresceu que a 
antologia de contos “De Médicos e de Loucos”, de Raymundo 
Silveira, de Fortaleza, Ceará, Brasil, foi distinguida com uma 
“Menção Honrosa”. Este prestigiado Prémio é anual e aberto 
a autores de língua portuguesa de qualquer parte do mundo. 
A edição de 2007 foi dedicada a trabalhos em prosa.

O Rotary Club de Lisboa-Olivais esteve nas instalações da Escola 
Secundária Prof. Ferculano de Carvalho, onde realizou entrega de 
Prémios e distribuição de Bolsas de Estudo. A acção teve as colabo-
rações do consagrado “judoca” Nuno Delgado e das conhecidas 
actriz Cristina Areias e cantora Nicole. 

Entretanto, o Rotary Club da Horta realizou uma visita 
guiada à nova Escola Secundária Manuel de Arriaga em que 
participaram não só os membros do Clube mas igualmente 
os seus cônjuges.
O Rotary Club de Lisboa-Centro teve consigo Valdemar 
Salgado para o ouvir falar sobre “A História da Freguesia de 
Campo Grande”.

UNIVERSIDADES SENIORES 
O Rotary Club de Póvoa de Varzim lançou também a 
sua Universidade Senior, numa parceria em que envolveu 
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a Cooperativa de Cultura “A Filantrópica”, a Associação 
“Nós da Dança” e a “Varzim Lazer”, EM.. Nela há aulas de 
arqueologia, artes decorativas, comunicação, cuidados de 
saúde de proximidade, fotografia, geriatria, história de arte, 
inglês, psicologia, pintura, informática, yoga, cardio-fitness 
e hidroginástica.

INTERESSANDO-SE 
O Rotary Club de Viseu procedeu à distribuição pública 
de milhares de panfletos com os Direitos da Criança, na 
comemoração do Dia Universal da Criança, particularmente 
junto das escolas do 1º Ciclo do ensino básico e dos estudantes 
do 6º ano de escolaridade.
O Rotary Club de Funchal chamou a si o Presidente da Câmara 
Municipal de Câmara de Lobos, Arlindo Gomes, para ele expor 
acerca das realidades do “seu” Concelho. Este mesmo Clube 
convidou o Presidente da Região Autónoma da Madeira, Dr. 
Alberto João Jardim, para uma dissertação sobre “Perspectivas 
para 2008” no aspecto de desenvolvimento económico, que 
foi largamente assistida.
Enquanto isso, o Rotary Club de Vila Nova de Famalicão 
realizou o visionamento, aberto ao público em geral, do 
filme e de imagens sobre “O Fantástico Mundo Oculto dos 
Minerais – Sistema Cársico do Frade”, produzido pelo Núcleo 
de Espeleologia da Costa Azul (NECA).
O Rotary Club de Ílhavo promoveu uma palestra aberta o 
público, a cargo do Doutor Filipe Duarte dos Santos, sobre 
“Riscos e Desafios das Alterações Climáticas”.
 

O Rotary Club de Pombal realizou uma palestra, que esteve a cargo 
de Alfredo Marques, Presidente da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), sobre “QREN-Um 
Desafio de Desenvolvimento para a Região Centro. Seguiu-se-lhe 
um debate que foi moderado por João Paulo Leonardo, jornalista, 
e teve as intervenções, ainda, de Carlos Ferreira, chefe de projecto 
da ETA/FSE da CCDRC do Programa Operacional do Centro.

No Rotary Club de Praia da Rocha foi realizada uma 
palestra, que esteve a cargo de Manuel Caetano, sobre o tema 
“Valorização dos Recursos Endógenos do Algarve”.
Uma visita de estudo e reconhecimento foi realizada pelo 
Rotary Club de Santarém ao “Lar de Santo António”.
E o Rotary Club de Marinha Grande promoveu uma 
conferência sobre “Uma Região na Encruzilhada: entre o 

Futuro e o Fim”, a cargo do Presidente do Conselho Directivo 
da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e ex-
Governador Civil de Leiria, o Prof. Doutor Carlos André.

DISTINÇÕES 
O Rotary Club de Mangualde pôs em destaque a 
personalidade do Comandante dos Bombeiros Voluntários, 
João Soares. 
O profissional distinguido pelo Rotary Club de Ovar a 
Presidente do Grupo de Acção Social de São Vicente de Pereira, 
Antónia Costa e Silva. E o Rotary Club de Bragança assinalou 
os méritos do médico Dr. Arnaldo Rodrigues.
No Rotary Club de Santo Tirso viu-se assinalado Vasco 
Ferreira, ex-Presidente do ASAS e antigo Provedor da Santa 
Casa da Misericórdia local.
O Rotary Club de Tondela distinguiu o profissional motorista 
António Neves Coimbra.
A fundadora do Grupo Folclórico de Cidacos, Isabel Maria 
Calejo, senhora de toda uma vida ao serviço da sua comunidade, 
foi distinguida no Rotary Club de Oliveira de Azeméis. 
No Rotary Club de Silves foram assinaladas as personalidades 
do Dr. Joaquim Hermenegildo Horta Correia e do jovem Arqº. 
Ricardo Coelho Guerreiro da Silva Camacho. E no Rotary Club 
de Foz Côa foi distinguido o enólogo Fernando Nicolau de 
Almeida.
No Rotary Club de Portalegre o profissional distinguido foi o 
Prof. Doutor António Ventura, docente da Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa. E para o Rotary Club de Porto-
Foz foi o empresário Francisco Olazábal a personalidade do 
ano.
Agostinho da Rua Reis viu-se distinguido pelo Rotary Club 
de Esposende quando completou 90 anos de idade e em 
reconhecimento por todo o seu trabalho como Professor e 
Director do Colégio Infante de Sagres. O Clube conferiu-lhe 
a sua “Medalha de Reconhecimento – Grau Ouro”.
O Rotary Club de Loulé assinalou os méritos profissionais de 
José Coelho Jr., fundador do Hotel D. José, na Quarteira. E no 
Rotary Club de Almada o profissional homenageado foi o 
Dr. João Sequeira, especialista em pediatria.
O Rotary Club de Seia homenageou Maria dos Anjos Saraiva 
Ramos e seu marido, Abílio Videira Ramos, de Pinhanços, um 
casal que dedicou toda a vida ao fabrico artesanal do famoso 
“Queijo da Serra”.

 E o Rotary Club de Braga distinguiu a enfermeira Alda Gomes 
Martins Pacheco Sousa e Murta.
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Seja Mais uma
Estrela na

É mais que sabido que Los Angeles é a cidade das “estrelas” do 
cinema. 
Vai ser, também, de 15 a 18 de Junho, a “Meca” dos Rotários de 
todo o mundo pois que albergará a Convenção anual do Rotary, a 
mais importante manifestação da vitalidade e da pujança rotárias 
de cada ano.
A Convenção de LA é uma oportunidade absolutamente única de 
compartilhar o companheirismo rotário internacional e justamente 
na capital mundial do entretenimento e das grandes manifestações 
mediáticas.
No ambiente extraordinário que é proporcionado pelo enorme 
Centro de Convenções, com os seus 67.000 m2 de área e largos 
espaços, os participantes vão poder contactar directamente com 
Rotários proeminentes como os ex-Presidentes Rajendra Saboo, Cliff 
Dochterman, Bhichai Rattakul, Frank Devlyn, James Lacy, Jonathan 

CONVENÇÃO DE LOS ANGELES

“Hollywood Bowl”.

O Centro de Convenções de Los Angeles.
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Majiyagbe, “Bill” Boyd, Carl-Wilhelm Stenhammar ou Glenn Estess Sr., assim como com o 
actual Presidente do R.I.”, Wilf Wilkinson, e os Presidentes Eleito e Indicado, Lee e Kenny.
Nos arredores, LA oferece oportunidades para visitas inesquecíveis em Hollywood (não 
perder o “Hollywood Bowl”, sem dúvida o maior anfiteatro do mundo), ao seu Museu de 
Cera, à Calçada da Fama e aos Estúdios da “Universal”. Pode ir, também, até Beverly Hills 
(quem não ouviu já falar deste maravilhoso local?!) ou até às prodigiosas praias de Malibu 
ou de Santa Mónica.
Nas sessões de trabalho irá ter a oportunidade de ouvir oradores de grande qualidade e 
intervenções verdadeiramente motivadoras, quer quanto aos projectos rotários e a vida em 
geral do Rotary no mundo inteiro, quer quanto à Fundação Rotária do R.I., os seus programas 
e metas. Além de poder, nos espectáculos de diversão, admirar as actuações de grandes nome 
do “show-business”.
O nosso Presidente Wilfrid, e sua Mulher contam com a sua presença na Convenção de 
2008.

Para se inscrever “online”, sirva-se do sítio www.rotary.org. e  faça as suas reservas “on-
line” em www.Rotary2008.com.

http://www.rotary.org
http://www.Rotary2008.com
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Mensagem
   do Presidente

A Mensagem do 
Presidente 
Wilfrid J. Wilkinson

Caros Companheiros Rotários.

Nas últimas semanas, à medida em que ia pensando no que iria escrever nesta página, med-
itei uma e mais vezes nas palavras geralmente atribuídas aos poeta americano Ralph Waldo 
Emerson: -“A paz não pode ser alcançada através da violência; só pode chegar-se a ela pela 
compreensão mútua.”

No Rotary, trabalhamos em busca da paz através da compreensão e esforçamo-nos por construir 
a compreensão pelo serviço aos outros. Ao longo das nossas viagens pelo mundo rotário, Joan 
e eu já pudemos ver  no real as espécies de projectos que, realmente, criam a compreensão e 
juntam as pessoas. Muito frequentemente, são projectos que envolvem tanto Rotários como os 
beneficiários daqueles. São projectos que possibilitam a todos trabalhar com cada qual para um 
objectivo comum e compartilhar o orgulho e os benefícios de um trabalho que é bem feito.

Quando nos juntamos na amizade com pessoas que também desejam ajudar; quando pomos 
em comum metas, necessidades e expectativas claras; quando adicionamos ao nosso trabalho 
o espírito de cooperação, não simples caridade – é então que, de verdade, fazemos criar a 
compreensão. É assim que damos início a um processo de mudança que atinge distância maior 
que o nosso envolvimento em qualquer projecto.

Nestes anos todos em que o Rotary International escolheu a meta da erradicação global da 
poliomielite, vimos uma e mais vezes como, trabalhar para um objectivo comum pode juntar 
as pessoas. Assistimos a um nível de colaboração internacional sem precedentes, com Governos 
e Agências de todo o mundo a definirem novos canais de comunicação e de colaboração. E 
vimos, também, o quanto de abertura e de confiança foi possível desenvolver através deste 
trabalho, facilitando para outros projectos mais cooperação e maior espírito de compreensão 
entre as nações.

O Rotary jamais poderá resolver todos os problemas do mundo ou enfrentar todas as suas ne-
cessidades. O que poderemos fazer, e o que fazemos todos os possíveis por conseguir, é ajudar 
onde e como possamos fazê-lo – e, através do nosso serviço, juntar as pessoas na paz para que 
se ajudem umas às outras.

Todos os projectos do Rotary, por pequenos que sejam, têm em si o potencial necessário para 
a criação de um clima de mútua compreensão e para construir a paz. Quando estamos a iniciar 
o Mês da Compreensão Mundial, peço a todos que não se esqueçam de que qualquer projecto 
tem de ter dois propósitos essenciais: um objectivo definido e a construção da boa vontade e 
da amizade. Se planearmos e se servirmos bem, então teremos lançado boas pontes para um 
futuro melhor. 
Como Rotários, nós acreditamos que a Paz é possível.

Wilfrid J. (Wilf) Wilkinson
Presidente do Rotary International
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Rotary. Humanidade em acção.

www.rotary.org

Todos queremos a mesma coisa
E os 1,2 milhões de membros do Rotary espalhados por todo o mundo estão a conseguir que aconteça.

Os programas educacionais do Rotary e as suas Bolsas de Estudo estão apenas pensados 
para a promoção da paz. 

Juntos, podemos criar um mundo mais pacífico.

http://www.rotary.org
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Os Clubes dos
Jovens

OS NÚMEROS 
De acordo com os dados referentes a 30 de Setembro passado, 
havia 163.116 Rotaractistas em 7.092 Rotaract Clubes espal-
hados por 157 diferentes países e regiões. Os Interactistas 
eram 255.277 e agrupavam-se em 11.099 Interact Clubes a 
funcionar em 120 países de todo o mundo. 

SERVIR
O Rotaract Club da Trofa prestou toda a colaboração ao 
seu Rotary Clube patrocinador no largo peditório a que 
deitaram mãos a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro. 
Além disso, o mesmo Clube levou a efeito um alegre Magusto 
através do qual logrou angariar fundos que reverteram a 
favor da “ASAS”, uma IPSS que opera em Valdeirigo.
O mesmo Rotaract Clube, em parceria com o Interact Club 
de Vila Nova de Famalicão, organizou um bem 
animado “magusto” com jogos tradicionais e não só, no 
Espaço “ASAS”, iniciativa através da qual angariou muitos 
bens alimentares que foram ajudar a referida Organização e 
ainda um grupo de estudantes de Cabo Verde da “Forave”. 
Uma tarde animada que incluiu torneios de “matraquilhos”, 
corridas de sacos, jogo da corda, malha, etc.
Por seu lado, o Rotaract Club de Espinho realizou um 
rastreio de diabetes “melitus”, tipo 2, da tensão arterial 
e de I.M.C. (índice de massa corporal), uma iniciativa que 
centrou a sua acção na Escola EB 2/3 Domingos Capela e 
que teve a colaboração do Centro de Saúde de Espinho e 
da “Abbott Diabetes Care”.
A Representadoria do Rotaract do Distrito 1960 dedicou a 
tarde do Dia de Reis às crianças do Lar de Santo António, 
de Santarém, tendo-lhes proporcionado distracções várias 
e distribuído por  elas roupas, sapatos, brinquedos, géneros 
alimentícios e artigos de higiene.

A Representadoria do Interact do Distrito 1970 realizou com 
muito êxito um Projecto que teve como objectivo levar ao 
Circo crianças de famílias de poucos recursos. De grande 
dimensão, o Projecto beneficiou 80 crianças entre os 6 e 
os 15 anos, que foram, a 19 de Dezembro, até ao Coliseu 
do Porto ver o Circo acompanhadas de 50 Interactistas e 
Rotaractistas e com o apoio da Governadoria. Aquelas ti-
veram, assim, uma tarde de grande alegria e receberam, no 
intervalo, um lanche assim como, no final do espectáculo, um 
brinquedo. Aderiram a este belo Projecto os Interact Clubes 
de Maia, Santo Tirso, Valongo e Vila Nova de Famalicão, e 
os Rotaract Clubes de Maia e Valongo.

O Rotaract Club de Póvoa de Varzim teve a estupenda 
iniciativa de proporcionar uma tarde muito animada aos 
idosos do Centro Social Bonitos de Amorim, um convívio 
animadíssimo que incluiu actuações do Grupo Folclórico 
de Amorim e da Tuna Académica da Escola Superior de 
Estudos Industriais e Gestão (ESEIG) a que se seguiu um 
farto lanche.
Os Rotaract e Interact Clubes de Fafe promoveram uma 
larga campanha de recolha de géneros alimentícios que 
foram ajudar várias famílias de poucos recursos.
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Os mesmos Clubes de Fafe organizaram uma animadíssima 
festa de “Passagem de Ano” para angariação de fundos a 
aplicar nos seus projectos de serviço, tão movimentada que 
foi cognominada como “Casino Cancelo”.

As condições de sanidade e de escolarização melhoraram 
significativamente nas comunidades de San Juan del Sur 
(Nicarágua) graças ao “Projecto Nicarágua” lançado em 
2004 pelo Rotaract Club da Universidade de Calgary 
(Canadá), para a região.
Por seu lado, o Rotaract Club de Guimarães organizou uma 
“Feira de Emprego e Formação”, que teve lugar no Pavilhão 
Multiusos de Guimarães..

O Rotaract Club da Maia pôs em acção o seu projecto “O 
Rotaract vai à Escola”, uma excelente acção realizada na 
Escola EB 2/3 de Pedrouços para ajudar a melhorar um 
panorama de elevado índice de abandono escolar que se 
verificava sobretudo ao nível dos alunos do 9º ano. Por 
via deste projecto, no qual colaboraram um advogado, 
um médico dentista, uma psicóloga, uma arqueóloga, um 
realizador de cinema, um professor do ensino especial, um 
assessor jurídico de empresas, um jornalista, um restaurador-
cvonservador e um oficial da Marinha, num vasto painel de 
profissionais, pois, o Clube procurou fomentar a aptidão 
dos estudantes pelo estudo e pelos sonhos.

Os Rotaract e Interact Clubes de Santo Tirso procederam 
a larga distribuição de “Cabazes de Natal que atingiu as 24 
freguesias do Concelho.

EFEMÉRIDE
Completam-se neste ano 40 anos do surgimento do Rotaract, 
em Março. Assinalando a data. vai realizar-se em 16 do referido 

mês um almoço festivo, em Pombal, nas instalações da Quinta 
da Gramela.
Entretanto, e em parceria com o seu Rotary Clube patrocinador, o 
Rotaract Club de Loulé criou uma Bolsa de Estudo do montante 
de 550,00 Euros junto da Fundação Rotária Portuguesa, como 
maneira de assinalar os 40 anos do RTC.

E o Rotaract Club de Santo Tirso promoveu nas instalações 
da Junta de Freguesia local um bem concorrido colóquio 
público sobre “A Diabetes, o Pé Diabético e Cuidados com 
a Alimentação” no qual intervieram dois diabéticos.

NOVO CLUBE  
Como resumidamente 
informámos na ante-
rior edição, foi orga-
nizado o Rotary Kids 
de Santo Tirso. Mais 
de uma centena de 
pessoas compareceu 
na reunião festiva de 
apresentação deste 
novo Clube de Jovens, 

nelas avultando membros dos Rotary Clube, Rotaract Clube e 
Interact Clube locais, o Governador do Distrito, Compº. Ber-
nardino Pereira, o Vereador Municipal José Pedro Machado 
e representações doutros Rotary Clubes (Ermesinde, Felguei-
ras,, Maia, Odivelas, Ovar, Ponte de Lima, Trofa e Valongo). 
A foto mostra o Gov. 1999-00 (D. 1970), Compº. Gonçalves 
Afonso, a “emblemar” o seu afilhado no Clube.

ACÇÃO CULTURAL
Os Clubes de Jovens de Santo Tirso (Rotaract, Interact e 
Rotary Kids) organizaram um fim de semana cultural cujo 
programa incluiu um recital de violoncelo e piano, a cargo de 
David Cruz e Bárbara Dória, e actuação do Grupo de Fados 
e Guitarradas da Faculdade de Ciências da Universidade do 
Porto, actuações no Museu Abade Pedrosa, um “Workshop” 
de Capoeira e Concertos pelos “Oozzie Aboozie” e Pelos 
“Above The Blue Carpet”, no Auditório Eurico de Melo.
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Mano a mano com
Ron Beaubien

[P] Qual é o seu principal objectivo 
como presidente para o quadro 
social?
O nosso objectivo é muito simples: “MGM 
– member get member” (SAS – sócios 
arranjam sócios). O quadro social é da 
responsabilidade de cada um de nós, 
individualmente, no sentido da poder 
partilhar o quadro social do clube rotário 
com uma nova pessoa – durante o presente 
ano e nos anos futuros. O nosso objectivo 
é estabelecer o conceito de que os Ro-
tários têm a responsabilidade de partilhar 
o espírito do Rotary e, ao mesmo tempo, 
alimentar essas pessoas com quem esse 
sentimento é partilhado. O Código de 
Políticas do Rotary é bastante claro sobre 
este aspecto. Basicamente, diz-nos que é 
responsabilidade de cada Rotário trazer 
consigo novos membros.

[P] Será que poderia ser mais 
específico?
A população mundial está a aumentar, tal 
como os múltiplos desafios que estamos a 
enfrentar. Para que possamos continuar a 
servir eficazmente a humanidade, temos de 
atravessar o patamar do milhão e meio de 
membros. O mundo precisa do Rotary mais 
do que nunca - precisa do nosso serviço, 
da nossa integridade e do nosso impacto. 
O nosso quadro social actual encontra-se 
ligeiramente acima do milhão e duzentos 
mil membros. Sem um quadro social forte, 
vibrante e jovem, o nosso serviço acabará 
por sofrer, os próprios subsídios da Funda-
ção Rotária do RI acabarão por diminuir e, 
de igual forma, a capacidade de servir o 
mundo será, também ela, afectada.

[P] Para si, o que é mais importante: 
recrutamento, retenção ou a 
criação de novos clubes?
Temos de trabalhar todas essas três compo-
nentes. Temos de ser diferentes, de forma 

a atrair novos membros e mais jovens, en-
volvê-los na participação em actividades e, 
ao mesmo tempo, trabalharmos no sentido 
de favorecer a sua retenção. É necessário 
fazermos algo mais do que o simples recru-
tamento, já que isso pode potencialmente 
conduzir a uma maior rotatividade e, por 
conseguinte, os próprios clubes acabarão 
por sofrer com isso, já que estamos pe-
rante uma liderança com uma experiência 
bastante limitada. Temos também de ser 
realistas. Não podemos reter toda a gente; 
isto é, todos nós, um dia, acabaremos por 
sair do Rotary.

[P] Como é que os Rotários podem 
saber se a sua comunidade precisa 
de um novo clube?
Houve algumas mudanças recentes a nível 
demográfico? Assistiu-se à criação de novas 
indústrias? Se há apenas um clube que só 
reúne ao almoço ou ao pequeno almoço, 
será que uma reunião noutra altura do 
dia não poderá atrair novos membros? 
Os novos clubes são essenciais para as 
comunidades novas ou em crescimento, 
e ainda porque permitem responder às 
necessidades dos diferentes tipos de Ro-
tários. Será que existe um considerável 
grupo étnico na comunidade que possa 
sentir-se atraído por um clube que fale 
exactamente a sua língua? Necessitamos 
de novos tipos de clubes – clubes que não 
tenham apenas como base refeições, clubes 
de Novas Gerações.

[P] Como, de que forma, é que os 
Rotários podem apoiar os novos 
clubes na sua área?
Convidando o novo clube a dispor de 
angariadores de fundos conjuntos, em 
parceria, projectos de serviço comuns, bem 
como eventos de companheirismo comuns. 
Recomendo vivamente que o clube patroci-
nador convide os membros do novo clube 

Uma entrevista com o Presidente da Comissão para a Retenção 
e Desenvolvimento do Quadro Social do RI 2007-2008

Ron Beaubien, que trabalha no sector bancário e dos seguros, encara o Rotary também 
como um negócio. Na sua opinião, os seus principais produtos são o serviço e o compan-
heirismo. Os seus principais clientes são os seus membros. Beaubien, membro do Rotary 
Club do Colorado, Califórnia, EUA, desde 1976, serviu como Director do RI em 2003-2005 
e tornou-se Presidente da Comissão para o Desenvolvimento do Quadro Social no dia 1 de 
Julho. Numa série de entrevistas com a The Rotarian, sugere várias maneiras de atrair 
mais membros.

a participarem nos seminários de formação 
do distrito e conferências do distrito. O novo 
clube não precisa exactamente de ser uma 
cópia fiel do outro clube. Pelo contrário, o 
clube patrocinador deverá ajudar o novo 
clube a estabelecer tradições próprias.

[P] Será que os novos clubes 
podem competir com os clubes já 
existentes?
Os novos clubes conseguem despertar mais 
a atenção do Rotary para a comunidade. 
Aumentam as tarefas de angariação de 
fundos e recrutam frequentemente no-
vos membros para o clube mais antigo. 
(Quando os Rotários têm dificuldade em 
organizar as reuniões do novo clube, e 
estão interessados no Rotary, muitas vezes 
juntam-se ao antigo clube.) Existe uma 
concorrência sã entre os clubes e, para 
além disso, há mais mãos disponíveis para 
projectos de serviço conjuntos, partilhando 
recursos de que, doutra forma, seria pratica-
mente impossível dispor a nível individual, 
trabalhando juntos.

[P] Os Rotários estão motivados 
para recrutar e começar a criar 
novos clubes?
Em Julho e Agosto, organizámos uma 
iniciativa pioneira, sob a forma de uma 
série de conferências presidenciais sobre 
o quadro social na América do Norte e na 
região das Caraíbas, na qual o Presidente 
Wilf Wilkinson teve a oportunidade de 
participar em cada conferência.
Milhares de Rotários passaram a noite de 
sexta-feira e um sábado seguidos nestas 
conferências. Isto mostra-nos um compro-
misso claro e inequívoco para com o Rotary e 
o crescimento do quadro social. As reuniões 
tocaram muita gente, e eu, pessoalmente, 
sinto que essas mesmas pessoas estão 
agora, mais do que nunca, empenhadas 
no recrutamento e retenção.
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[P] Porque é que essas conferências 
se centraram exclusivamente 
na América do Norte e nas 
Caraíbas?
No ano rotário que terminou no dia 30 de 
Junho de 2007, os novos clubes totalizavam 
os 187, e o seu quadro social total ascendia 
aos 1.380 membros. No entanto, o Canadá, 
as Caraíbas e os Estados Unidos revelavam 
um decréscimo desanimador de 4.600 mem-
bros. Estou confiante de que, nos próximos 
dois anos, o Rotary irá testemunhar uma 
mudança radical na sua abordagem, e 
que a taxa de declínio irá diminuir, altura 
em que o nosso quadro social certamente 
aumentará - como resultado directo dessas 
conferências.

[P] Qual foi a principal mensagem 
que saiu dessas conferências?
O Rotary tem de mudar e de se adaptar aos 
novos tempos! Se não mudarmos, o Rotary 
não sobreviverá. Temos de ser diferentes 
para podermos atrair novos membros e, ao 
mesmo tempo, retê-los. Isto exige uma nova 
atitude e a capacidade de entender que o 
nosso recrutamento para o quadro social 
tem de ser absolutamente estratégico. 
Não podemos ficar pura e simplesmente à 
espera que os novos membros nos entrem 
pela porta de entrada.

[P] O que entende exactamente 
por estratégico?
Significa abordar a questão do quadro so-
cial com o mesmo enquadramento mental 
dos empresários, ou seja, uma filosofia 
bastante próxima daquilo que muitos de 
nós somos, isto é, homens de negócios. 
Para obter resultados, o que funciona 
melhor é uma atenção absolutamente 
constante e escrupulosa para com toda a 
nossa estrutura empresarial e comercial e, 
ao mesmo tempo, abraçar qualquer meio 
ético susceptível de atingir um crescimento 
sustentado da nossa base de clientes.

[P] De que forma é que o Rotary 
tem de mudar?
Bom, vejamos, o Rotary tem mais de 100 
anos de idade. Porém, nem sempre temos 
de agir como se tivéssemos 100 anos. Pre-
cisamos de acompanhar os tempos. Temos 
de perguntar a nós próprios de que forma 
é que conseguimos tornar a experiência 
do clube simultaneamente atraente e 
simples para que as pessoas estejam dis-
postas a investir nele o seu tempo e a sua 
energia. Será que estamos à procura dos 
elementos mais enérgicos e disponíveis 
que conhecemos, independentemente da 
sua idade? E quais são os seus interesses? 
Que diferença é que o Rotary lhes traz? É 
necessário que os clubes sejam relevantes: 
há imensas oportunidades de voluntariado 
que as pessoas podem escolher para que 
possam estar envolvidas.

[P] Que novas ideias saíram das 
sétimas conferências presidenciais 
sobre o quadro social?
A atmosfera presente em todas as confer-
ências era caracterizada por uma excitação 
e entusiasmo tremendos acerca de novas 
ideias, fruto da troca de informações e 
dos contactos para o desenvolvimento e 
partilha das ideias discutidas.
Na conferência de San José, senti-me partic-
ularmente sensibilizado pela apresentação 
de um novo programa de desenvolvimento 
do quadro social dos clubes designado 
“O Quadro Social é a Responsabilidade 
de Todos Nós”. O programa faz com que 
o desenvolvimento do quadro social seja 
uma responsabilidade integral do próprio 
clube, sendo responsabilidade exclusiva de 
cada membro de um clube identificar os 
amigos, conhecidos e contactos de negócios 
que tenham um bom carácter e elevados 
padrões éticos e morais. 
A partir daí, a Comissão do Desenvolvimento 
do Quadro Social assume a responsabilidade 
por todo o processo. Depois de uma triagem 
inicial e da respectiva aprovação, o clube en-
via uma carta pessoal dirigida ao potencial 
membro e respectivo cônjuge, convidando-
os a participar numa “reunião de interesse 
especial”. Sabemos perfeitamente que as 
duas principais razões pelas quais as pessoas 
se reúnem no Rotary são, por um lado, o 
companheirismo e, por outro, a possibili-
dade de dar algo à sua comunidade. Assim 
sendo, a reunião deverá envolver todos os 
membros do clube e, ao mesmo tempo, 
ser interactiva, divertida e informativa, 
permitindo que sejam sublinhados os pro-
jectos comunitários do clube.
Através da identificação de potenciais mem-
bros, o programa pode ser direccionado 
para as principais necessidades do quadro 
social dos clubes – por exemplo, equilíbrio 
em termos de género e sexo, membros mais 
jovens, diversidade cultural e classificações. 
Este deve ser um tipo de programa em con-
stante evolução. Por conseguinte, deverá 
ser tratado como qualquer reunião anual 
ou semianual para angariação de fundos 
e, como tal, deve ser constantemente 
melhorado ao longo dos tempos.

[P] Os novos membros são 
diferentes? Têm necessidades 
diferentes?
Na minha opinião, os novos membros, em 
geral, são mais jovens, mais sociais e mais 
interessados nos valores do Rotary. Em par-
ticular, na América do Norte, os membros 
mais jovens são mais lestos e ocupados na 
constituição de uma família e envolvidos em 
várias actividades extra, como os escuteiros, 
equipas de futebol, actividades escolares, 
etc. É necessário que as regras dos clubes 
rotários sejam mais flexíveis e tomem em 
linha de conta as necessidades dos mem-
bros, sendo capazes de trabalhar em prol 
dessas mesmas necessidades.

[P] Como é que os clubes podem 
reter os seus membros?
A chave para a retenção passa pela realiza-
ção de uma verdadeira entrevista de saída. 
Ou seja, quais são as verdadeiras razões 
pelas quais o membro quer sair do clube? E, 
em seguida, formular um plano específico 
para atacar directamente essas mesmas 
razões. E, é claro, um dos factores mais 
importantes passa pela manutenção do 
companheirismo. O companheirismo pode 
ser desenvolvido através de uma agenda 
social ou de jantares, mas também através 
de projectos práticos no terreno.

[P] Como é que os Rotários 
podem encontrar membros de 
qualidade?
Queremos que os presidentes dos clubes 
e respectivos membros do quadro social 
sejam capazes de apresentar o Rotary aos 
membros mais jovens e, em simultâneo, 
possam trazer estes novos elementos para 
o espaço familiar mais vasto do Rotary 
– Rotaractistas, antigos Embaixadores de 
Boa Vontade da Fundação Rotária do RI, 
membros dos Intercâmbios de Grupos de 
Estudo. De igual forma, os clubes devem 
ainda desenvolver um programa de “Re-
missão / Readmissão dos Rotários” de forma 
a poderem recuperar indivíduos que, de 
alguma forma, tenham saído do seu clube 
rotário nos últimos cinco anos.

[P] Será que tudo isto não ocupa 
demasiado tempo?
Fico absolutamente fascinado quando 
chego junto de um Rotário que está ex-
tremamente ocupado para lhe pedir ajuda 
e, de repente, essa pessoa acaba por nos 
dar essa ajuda, independentemente de 
sabermos quão ocupada está. É isso que é 
tão incrivelmente fascinante nesta Orga-
nização. Ninguém diz que não ao serviço 
em prol dos outros. E, de igual forma, 
ninguém devia dizer que não ao aumento 
do quadro social.

[P] Existe alguma fórmula mágica 
para o recrutamento?
Experimente olhar para as pessoas dentro 
da sua comunidade que partilham da 
mesma filosofia de vida que a sua. Em 
seguida, pergunte, pergunte e volte a 
perguntar. Esse é que é o guia verdadeiro 
e completo para o desenvolvimento do 
quadro social. Sabe, a verdade é que há 
uma elevada percentagem de Rotários 
que nunca trouxe para o clube um novo 
membro. A única fórmula mágica consiste 
em perguntar a alguém se quer aderir ao 
Rotary. E, segundo me é dado entender, só 
há uma pessoa no Rotary que nunca pediu 
para entrar: nada mais, nada menos do que 
o próprio Paul Harris.
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O Egipto
  desconhecido

“No Rotary lidamos com pessoas; não lidamos com política,” afi rma Sherif Bushra. “E, como 
tal, quando se lida com pessoas, rapidamente se chega à conclusão de que elas são as mesmas 
em todo o mundo.” 
Bushra é um Rotário relativamente novo, que aderiu ao Rotary Clube de El Tahrir, do Cairo, 
porque é oriundo de uma “família de voluntários … e, ao mesmo tempo, o Rotary oferece uma 
sinergia efi caz e poderosa, susceptível de ajudar a comunidade mais do que qualquer pessoa 
a nível individual.” Bushra é um médico que trabalha como delegado de informação médica 
para uma empresa farmacêutica durante o dia, mas, durante esta noite, é ele quem assume o 
papel de guia num dos bairros mais pobres do Cairo, bairro que se encontra como que cercado 
por outras zonas bem mais abastadas. Baptizada de Houteya, a área que visitamos foi buscar 
o nome a uma fábula centenária que a identifi ca como o “Lugar da Baleia”, conta Bushra, 
-“Dantes o Nilo passava por aqui, até que, certo dia, apareceu um crocodilo tão grande que 
todos pensaram que se tratava de uma baleia.”
Já passa bastante das 7 da tarde, mas, no exterior do Centro Juvenil de Houteya, sob as luzes, 
os adolescentes estão embrenhados num jogo de futebol. Lá dentro, os mais pequenos estão a 
ensaiar uma canção para o Dia da Mãe, enquanto as mulheres trabalham na manufactura de 
artesanato para ser vendido num bazar que terá lugar brevemente. 

O Centro tem um plano ambicioso e multifacetado para ajudar os cerca de 18.000 habitantes 
que vivem próximos à sua volta. O clube a que Bushra pertence conseguiu angariar cerca de 
12.000 dólares pare renovar o edifício e equipar um infantário, uma sala de informática e um 
atelier de corte e costura, bem como refeições durante o mês sagrado do Ramadão, e cuidados 
oftalmológicos, para além de uma unidade de electrocardiograma para a clínica médica gratuita, 
sua vizinha. O Centro oferece igualmente aulas de costura e leitura e escrita, no âmbito do seu 
programa de alfabetização. 
Entre as mulheres que ali trabalham a fazer carteiras, paninhos e cestos, encontram-se duas 
jovens mães, na casa dos 30, que acabaram de aprender a ler através de um programa concen-
trado e intensivo de contacto com a lingual, especifi camente oferecido no centro. Uma delas 
vira-se para Bushra e diz-lhe que se sente agora mais “confi ante e mais habilitada.” A outra 
refere que tem um desejo para os seus dois fi lhos, com idades compreendidas entre os 13 e os 
11 anos, e a sua fi lha, de apenas 5 anos. -“Ela quer que os seus fi lhos tenham uma educação 
melhor, sobretudo a fi lha,” conta Bushra. -“Por isso, nunca quer que a fi lha saia da escola.” 

Uma visita guiada humanitária.

Hazem Salah-Eldin é Rotário há 11 anos, para além de ser um Companheiro Paul Harris Múlti-
plo, possuindo ainda um extensíssimo currículo rotário, no qual se incluem, por exemplo, três 
mandatos como governador assistente do Distrito 2450, vários anos na Comissão de Alfabetiza-
ção do distrito, bem como outras nomeações demasiado extensas e numerosas para listar num 

No país das maravilhas da antiguidade, os 

Rotários encontram-se, mais do que nunca, 

empenhados em tornar realidade os modernos 

desejos humanitários

 por Marla Donato
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tão curto espaço. Presidente da “Scientific Instruments & Teaching Aids Industries Co.”, com sede no Cairo, 
explica que o Rotary é “uma infindável fonte de auto-satisfação”, precisamente porque ele deseja “melhorar 
a qualidade de vida para os menos afortunados” e, ao mesmo tempo, partilha do “um sonho de um mundo 
melhor para toda a humanidade.” Na qualidade de membro do Rotary Clube de Tenth of Ramadan City, este 
homem sente-se particularmente orgulhoso dos esforços desenvolvidos pelo seu clube para ajudar a renovar 
o orfanato, fornecer equipamento médico aos hospitais e apoiar as estudantes pobres da Universidade de 
Aim Shams, através da organização de uma campanha de angariação de roupas e cobertores. 
Assim sendo, Salah-Eldin assumiu pessoalmente a responsabilidade de organizar uma visita guiada de um dia 
a alguns destes projectos no Cairo e arredores.

Visionário. 

A primeira paragem é no hospital em Gizé, onde os membros do clube de Salah-Eldin ajudaram a angariar 
70.000 dólares para equipar a clínica de oftalmologia e as enfermarias no Instituto de Investigação Oftal-
mológica. Foi precisamente aí que Salah-Eldin e eu conhecemos o Dr. Adel A. El-Din. El-Din é especializado 
em oftalmologia pediátrica e cirúrgica. Depois de exercer medicina em consultório privado, este 
médico costuma vir para esta clínica pública, onde recebe apenas um salário  simbólico. No entanto, 
El-Din está actualmente à procura de outro tipo de remuneração bem mais compensadora. Na 
verdade, pretende cumprir o seu desejo de tratar os problemas de cegueira preventiva através 
dos cuidados prestados às crianças mais pobres com problemas de visão. 
Segundo ele, muitas das crianças necessitadas no Egipto sofrem de complicações oftalmológicas 
hereditárias, como por exemplo estrabismo, cataratas e glaucoma. Se estas não forem tratados 
atempadamente, essas crianças poderão ficar cegas, deixam de frequentar a escola e, como 
tal, serão relegadas e condenadas a perpetuar uma vez mais o ciclo da pobreza. Muitos dos 
seus pais estão apostados em ajudar, muito embora não consigam pagar os cuidados de saúde 
necessários. 
-“Conheço bastante gente pobre que nos está imensamente grata,” confessa El-Din. -“Surpreende-
me que todos eles mantenham as suas consultas, sobretudo quando têm que vir de todos os cantos 
do Egipto, até mesmo de Aswan, que fica a cerca de 1.000 quilómetros daqui.”
-“O grande sonho” de El-Din “é construir aquilo a que se poderia chamar Hospital e Instituto de 
Investigação das Crianças do Egipto,” afirma. -“A ideia é disseminar satélites para poder lidar 
com os problemas que levam à cegueira nas crianças, dar formação aos medicos e, ao mesmo 
tempo, fazer investigação.”
A ala pediátrica nasceu de forma menos auspiciosa, numa sala pequena, pouco maior do que um 
armário, que agora alberga milhares de ficheiros de processos clínicos relacionados com doentes. 
Entretanto, a clínica expandiu-se e cresceu para os vários consultórios, bem como uma nova ala, 
alegre e impecavelmente imaculada, onde o chão brilha e os quartos estão 
a ser actualmente preparados de modo a poderem acolher as crianças que aí 
serão hospitalizadas para recuperar do pós-operatório.
Porém, El-Din admite ser bastante impaciente e, de facto, é precisamente essa 
sua impaciência que aumenta, sobretudo depois de ter acabado de regressar 
do Moorfields Eye Hospital, em Londres, onde foi recentemente inaugurada 
uma nova clínica oftalmológica pediátrica que reflecte na perfeição a sua 
visão e o seu projecto.
-“Era isto que eu queria fazer há seis, sete anos atrás,” confessa, com uma 
expressão de angústia estampada no rosto. -“Repare que eles só começaram 
a construí-la há poucos anos atrás, e agora a sua [unidade] é real, ao passo 
que o nosso projecto não passa de um sonho.”
El-Din demonstra o seu reconhecimento e gratidão por todo o apoio prestado 
pelo Rotary e, em seguida, com um olhar intenso no rosto, admite prontamente 
ser bastante exigente, determinado e “insatisfeito.” E, de facto, a verdade é 
que ele deseja muito mais para os seus jovens doentes. Tem sido sempre assim 
desde os seus dias de estudante, quando ele decidiu fazer algo que servisse 
“como uma luz no escuro, começando algo que estava em falta, nomeadamente 
tratando crianças vítimas de estados de cegueira inevitável.” No fundo, o que 
ele deseja é fazer com que essas condições sejam evitáveis. 
Antes de partirmos, ele avança com uma extensa lista de desejos. Entre outras 
coisas, nela se inclui o aumento do pessoal, fundos para investigação, um 
programa para dar formação a profissionais médicos no sentido de diagnos-
ticar as causas evitáveis de cegueira, bem como um programa informático 
especializado para a clínica.
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Hospital público

O Dr. Mostafa Ahmed também tem um sonho. E esse 
sonho envolve os doentes que vivem em 10th of Ramadan 
City, uma região que tem vindo a crescer e a destacar-se no 
meio do deserto, a cerca de 70 quilómetros a leste do Cairo, 
desde a sua concepção em meados dos anos 70 do século 
XX, quando esta cidade industrial foi inicialmente criada 
num local algures entre o Cairo e Ismailia, no Canal do Suez. 
Actualmente, possui mais de um milhar de fábricas e cerca 
de 200.000 operários fabris, que produzem de tudo, desde 
mobiliário e produtos farmacêuticos até rebuçados e azulejos 
de casa de banho. 
Ahmed é o recém-nomeado Director do Health Insurance 
Hospital, um hospital público que, na sua opinião, se encontra 
parcamente equipado, tendo em conta as cerca de 115 de 
um total de 260 camas. Os seus 40 médicos e 45 enfermeiros 
tratam aproximadamente 18.000 doentes por ano. Na sua 
opinião, prevê-se ainda que mais 6.000 doentes venham 
a ser utilizadores da sua unidade de urgência, sobretudo 
provenientes de acidentes industriais.
Tirando o défice em termos de recursos humanos, Ahmed 
está especialmente a braços com outro problema. Sendo a 
sua especialidade obstetrícia e ginecologia, é natural que 
o seu sonho seja o de poder dispor de uma unidade de 
cuidados neo-natais totalmente equipada. Actualmente, 
o hospital tem apenas uma única incubadora portátil. Por 
isso, conforme sustenta, quando nasce um bébé prematuro, 
a criança é colocada numa incubadora e, em seguida, é um 
verdadeiro corre-corre para ver se algum hospital privado 
aceita a criança. Ou talvez, quem sabe, a decisão final passe 
por fazer uma viagem longa rumo ao Cairo. Neste caso, 
corre-se sempre o risco de que a criança possa vir a sofrer 
de alguma complicação durante a viagem, que a incubadora 
avarie, ou então que nasçam, ao mesmo tempo, dois bébés 
prematuros. Nesta altura, Ahmed ergue as mãos para o céu, 
com as palmas viradas para cima e um olhar de preocupação 
no rosto, como que apelando a Salah-Eldin por ajuda. 
Afinal de contas, o clube de Salah-Eldin foi bastante decisivo 
em termos de fornecimento de ajuda para a obtenção de 
100.000 dólares destinados a implementar no hospital uma 
unidade de diálise com quatro postos, como forma de poupar 
aos seus doentes as longas e penosas viagens de autocarro 
de ida e volta para o Cairo a fim de  receberem tratamento, 
algo que pode chegar às várias vezes por semana. Entre os 

doentes em causa, inclui-se Asmaa Rageb, uma rapariga de 
17 anos, de olhos esbugalhados e expressão atenta e curiosa 
que está, actualmente, a ser submetida a tratamento nessas 
instalações imaculadas. Acompanhando o som e as movimen-
tações das máquinas, Asmaa levanta-se em estado de alerta. 
O seu véu turquesa realçado com algumas lantejoulas azuis 
adequa-se na perfeição aos lençóis de padrões complexos, 
emprestando àquele quarto de hospital absolutamente 
antiséptico,um pouco de alegria e  de cor. 
O financiamento do equipamento e das máquinas, tudo 
marcado com a roda dentada do Rotary nos lados, foi apenas 
uma parte do enorme desafio de montar esta unidade, como 
refere Salah-Eldin. Houve ainda a necessidade de acrescentar 
um sistema de canalização e tratamento da água.
A Clínica trata cerca de 18 doentes, embora sejam esperados 
muitos mais; actualmente, a diabetes e a insuficiência renal 
estão a tornar-se um problema cada vez mais premente no 
Egipto. Ironicamente, é provável que tal se deva, em parte, e 
conforme admite Ahmed, ao facto de que, à medida que os 
trabalhadores vão tendo cada vez mais sucesso profissional, 
começam a andar de carro em vez de andar a pé, regra geral, 
cometem excessos alimentares e, como tal, podem dar-se ao 
“luxo de comprar artigos de pastelaria, doces, chocolates” e 
comida “de plástico”
.

Cuidados para os jovens 

e idosos

A nossa paragem seguinte é um orfanato/centro de dia ali 
próximo, que o clube de Salah-Eldin ajudou a restaurar. Aí, 
foram recebidos e saudados por Kamal Shebl, professor no 
Instituto de Alta Tecnologia. Este trabalha como voluntário 
no Centro, que fica mesmo no meio dos complexos de betão, 
onde Shebl diz ser bastante comum haver cinco ou seis pessoas 
a viver num apartamento de uma só assoalhada. 
O sol começa a pôr-se e as crianças que estão inscritas no 
Centro já foram para casa. Porém, outras crianças que vivem 
no complexo mostram-se curiosas acerca da nossa visita. 
Espreitam-nos por detrás de pequenos arbustos plantados à 
volta de um canteiro de relva escura nas traseiras do Centro, 
onde uma pequena árvore oferece alguma sombra. Graças a 
alguma persuasão e insistência, lá decidem posar para algumas 
fotografias, acabando por rir-se a bandeiras despregadas, 
maravilhadas com as imagens instantâneas que, de imediato, 
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saltam da nossa máquina digital. A vegetação e o relvado 
foram plantados para oferecer às crianças uma área de jogos 
mais hospitaleira e confortável, do que a terra escura e poei-
renta bem mais comum e banal, ao que conta Shebl. 
Lá dentro, as salas, outrora degradadas, foram lavadas 
e pintadas, sendo que agora os brinquedos e os livros se 
encontram empilhados. Vêem-se camas de bébé arrumadas 
a um canto. 
As crianças que estão inscritas aqui são consideradas “orfãs”, 
porque um ou os dois progenitores morreram, tendo, por 
conseguinte, sido deixadas ao cuidados de familiares que 
trabalham durante todo o dia. Sem este Centro, estas crianças 
estariam separadas das suas famílias.

Enquanto visitam o Centro, Salah-Eldin e Shebl estão ocu-
padíssimos a falar sobre a clínica oftalmológica pediátrica que 
visitámos no início daquele dia. Dado que os alunos de Shebl 
desenvolvem programas informáticos, Salah-Eldin sugere que 
esse facto poderá representar uma excelente oportunidade de 
estágio para que eles possam ajudar a Clínica a disponibilizar 
um sistema de arquivo informatizado.
Quando saíamos para a rua, ouvia-se o apelo às orações 
vindo do minarete de uma mesquita ali próxima, à medida 
que a escuridão caía sobre o complexo. No entanto, e para 
já, ainda não é tempo de regressarmos ao Cairo. Ainda há 
um local que temos absolutamente de visitar. E é assim que, 
num ápice, percorremos as estradas poeirentas até pararmos 
num terreno baldio. As luzes tremeluzem das janelas de um 
edifício perdido lá ao longe, à nossa direita.
-“É aqui,” diz Salah-Eldin, cheio de orgulho, saindo do au-
tomóvel. -“Tire uma fotografia nossa aqui.”

Tirar uma fotografia a quê?
-“A nós. A isto,” repete, apontando para a terra seca, dura 
e nada hospitaleira cor de tijolo.
Mas não há nada aqui.
-“Claro,” reconhece. -“Mas um dia, isto ainda vai ser um 
centro de apoio a reformados.”
Os dois homens posam de pé para a fotografia, orgulhosa-
mente, ombro a ombro, esperando pacientemente que a 
máquina capture a sua imagem, no meio de um terreno  
mergulhado na mais completa escuridão. 
-“Esta foto,” diz Salah-Eldin, -“Vamos chamar-lhe Campo 
de Sonhos.” 

Sete meses depois

El-Din foi promovido a Presidente do Conselho de Admin-
istração do Instituto Oftalmológico e, como tal, encontra-se 
bem mais próximo de tornar o seu sonho em realidade. 
Entretanto, actualmente, um total de 27 doentes estão 
hoje a utilizar o centro de diálise no “Health Insurance” em 
10th of Ramadan City, Ahmed foi substituído por um novo 
director, e Salah-Eldin aproveita para referir que a lista de 
desejos do hospital aumentou consideravelmente, de forma 
a incluir a criação de uma unidade de cuidados intensivos 
para queimados, bem como uma unidade cirúrgica renovada 
para tratar de ferimentos na mão resultantes de acidentes 
de trabalho.

Marla Donato é editora-chefe da The Rotarian.

O Egipto faz parte do cultural e geograficamente diversificado 
Distrito 2450. Dado que Fevereiro é o Mês da Compreensão 
Mundial do Rotary, conversámos com Farid Gebran, o Governador 
do Distrito 2450 e membro do Rotary Clube de Metn, em Beirute, 
no Líbano, para sabermos mais sobre o distrito e sobre a forma 
como avança no sentido de alcançar o ideal rotário do serviço 
internacional e, ao mesmo tempo, obter algumas pistas úteis sobre 
como é possível, afinal, assegurar interacções suaves e pacíficas 
com pessoas oriundas de tantas culturas diferentes.

Pode falar-nos um pouco sobre a diversidade no seu distrito?
O Distrito 2450 é um distrito multinacional, multicontinental, multicultural e multilíngue. Abrange nove países: Egipto e 
Sudão, em África; Arménia, Bahrain, Georgia, Jordânia, Líbano e E.A.U. (Emiratos Árabes Unidos), na Ásia; e Chipre, na 
Europa. 

Quantas línguas diferentes existem nele? 
As línguas oficiais nos clubes rotários são o russo (Geórgia), o arménio (Arménia), o inglês ou o grego (Chipre), o árabe, o 
inglês ou o francês (Egipto e Líbano), e o árabe ou inglês nos restantes países. Há um clube no Egipto que realiza as suas 
reuniões em língua alemã. Ao todo, isso faz com que haja sete línguas diferentes num único distrito.

Quais são os desafios que essa diversidade coloca?  
Dado que não há uma única fronteira comum, os países são difíceis de visitar. São precisos vistos, e as embaixadas (a da 
Geórgia, por exemplo) nem sempre estão disponíveis em todos os países. Um libanês tem de enviar o seu passaporte para a 
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Jordânia para obter um visto para a Geórgia, e isto nem sempre significa que a 
entrada seja automática. Para além disso, é preciso um avião para viajar do Egipto 
para Chipre, para a Arménia, para o Bahrain, para os E.A.U., para a Jordânia 
(nenhum país tem uma fronteira comum com o outro).

Assim sendo, quais os aspectos que os clubes têm em 
comum?
Todos os clubes dos nove países do distrito partilham a paixão pelo lema “Dar 
de Si Antes de Pensar em Si”. Os membros do distrito partilham ainda o Rotary 
em todos os seus múltiplos aspectos; cada um dos membros tem orgulho em ser 
Rotário, e cada país apoia incondicionalmente os restantes. 

Na sua opinião, qual o maior preconceito que as pessoas 
oriundas de outras partes do mundo têm em relação 
ao seu “cantinho” do globo? 
Certas pessoas que vêm do exterior do distrito acham que aqui há sempre prob-
lemas, conflitos e insegurança permanentes, o que é algo que está errado. 

O que é que o seu distrito faz para ajudar a solucionar 
algumas das diferenças culturais para que seja possível 

atingir uma unidade dentro do distrito?
A única unidade é que nós partilhamos do mesmo espírito de serviço. Até agora, fomos sempre capazes de manter uma 
sólida amizade entre nós e, dessa forma, construir pontes entre as diferentes culturas dos vários países do distrito (através 
de uma conferência distrital anual comum), mas a verdade é que as dificuldades, de facto, existem.

Qual a coisa mais importante de que se tem de lembrar quando interage com alguém 
proveniente de uma cultura diferente?
Estamos conscientes das diferenças a nível cultural e respeitamos os hábitos de todos os países. Tomamos em linha de conta 
todos os feriados quando planeamos um evento distrital, e nunca nos esquecemos de mencionar os feriados de cada um 
dos nove países na newsletter mensal do governador.

Quanto tempo dispende na estrada a visitar os clubes?
Mais do que possa imaginar. Tenho andado a viajar, de cá para lá, desde Agosto, e praticamente passo na estrada  – e no 
avião  – mais de dois terços do meu tempo. 

Onde é que se encontra o maior número de membros do distrito, onde é que ele está a 
crescer melhor e como é que lida com as questões relacionadas com a liderança? 
O Distrito 2450 tem cerca de 5.000 Rotários espalhados por mais de 130 clubes. A população dos nove países do distrito 
totaliza 143 milhões, o equivalente a 48% da população dos E.U.A.. O Egipto detém a maioria dos clubes no distrito, com 
73 clubes rotários localizados em 989.847 quilómetros quadrados. Estamos a tentar expandir o Rotary em certos países do 
distrito, sobretudo no Sudão, E.A.U., Líbano e Chipre. Devido 
a um acordo de cavalheiros, o governador de distrito é 
seleccionado ano sim, ano não, alternadamente, do Egipto 
e, no ano seguinte, a eleição cada a um dos outros países 
do distrito.

Os países dentro do distrito ajudam-se 
mutuamente? 
Em alturas de maior necessidade, nenhum país se furta ao 
desígnio de correr a prestar apoio ao outro na implemen-
tação de um projecto ou na resposta a um apelo de ajuda. 
O Distrito 2450 é como uma família que pertence a essa 
família bem mais vasta que é o Rotary. E dentro da nossa 
pequena família, ajudamo-nos uns aos outros em alturas 
de necessidade, pelo que nos apoiamos constantemente. 
Servir as nossas comunidades é aquilo que nós fazemos 
e, como tal, servirmos juntos e de forma eficaz é aquilo 
que nós sabemos fazer melhor!






