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A nossa capa
Esta edição da nossa Revista Regional Ofi cial, integrada na Rotary 
World Magazine Press, apanha o mês que, desde há muitos anos, 
o Rotary decidiu dedicar à Revista Rotária. E assim continua a ser, 
mau grado Rotary International não desdenhar das novas técnicas 
de informação que as mais avançadas tecnologias vão propor-
cionando. Rotary está manifestamente atento a elas e a Internet 
constitui, para si e nos tempos actuais, um sistema privilegiado de 
circulação muito nervosa e actualizada de informação.
São aspectos do que poderá denominar-se, e com acerto, de co-
municação volátil, desmaterializada. Como meio de informação, 
melhor não há, que ela é disponibilizada com imediatismo, como 
agora se ouve muito dizer “em tempo real”. Todavia, assim como 
vem, pouco logo a seguir também se evola, e dela muito pouco 
fi ca. Sobretudo, ela requer aparelhagem sofi sticada de visualização 
ou de simples leitura que nem sempre está disponilizada. Mas 
é personalizada ou individualizada, pelo que a divulgação que 
permite oferece algumas difi culdades.
Não assim com a Revista. É mais serena e repousante. Cada 
exemplar pode proporcionar imagem do Rotary e leitura rotária 
a um número sem limites de leitores: bastará, para isso, que o 
seu titular ou proprietário o partilhe com outros, tenha ele como 
não tenha aproveitado da sua leitura. Ponto é que o não retenha 
como simples... coleccionador.
Fazer uma Revista Rotária é trabalho nem sempre compensador, 
mormente quando o editor porfi a em fazê-la mas não vê os 
resultados dos seus esforços. Como o leitor sabe, foi lançado 
recentemente um inquérito junto de todos os nossos leitores 
que, só em Portugal, andam em alguns milhares. Pois, nem meia 
centena deles se deu à canseira (?!) de preencher esse pequeno 
inquérito e, assim, dar algum contributo para que a nossa Revista 
dê a melhor resposta aos objectivos a que visa. Todavia, era um bem 
pequeno esforço que era pedido. E foi extremamente diminuta a 
comparência de Delegados dos diversos Rotary Clubes à Revista 
à reunião que lhes fora preparada para fi nais do mês de Março 
último. Enfi m, sintomas de alguma desatenção relativamente à 
importância que a Revista tem...
Abril é o Mês da Revista, desta e das demais que o Rotary publica 
em todo o mundo numa circulação mensal de mais de 800.000 
exemplares. A Revista é uma das imagens do Rotary em si. Mas, 
lê-la realmente, ao menos em parte, é a imagem de Rotário que 
o leitor efectivamente consegue ser ... e é.

DISTRITO 1960
ABRANTES: Paulo Sousa; ALBUFEIRA: Arnaldo Guerreiro; AL-
COBAÇA: José Manuel Patrício Lemos da Silva; ALGÉS: Cristina 
Bello; ALMADA: João Rafael F. de Almeida; ALMEIRIM: António 
Manuel Pratas Brites; AMADORA: Avelino Matos; BARREIRO: 
Manuel António Esteves Mendes; CALDAS DA RAÍNHA: Jaime 
Simões Neves; CARNAXIDE: Luís Perestrelo; CASCAIS-ESTO-
RIL: Horácio Bacelar de Brito; CASTELO BRANCO: José Carlos 
G. Mocito; COSTA DA CAPARICA: Jorge Pedrosa de Almeida; 
ENTRONCAMENTO: Manuel Augusto Pires; ÉVORA: Prazeres 
Rosa Nunes; FARO: Tito Olívio Henriques; FUNCHAL: António 
Drummond Borges; HORTA: Manuel Fernando Ramos de Vargas; 
LAGOS: Fernando Ferreira Fontes; LISBOA: António Coutinho 
de Miranda; LISBOA-BELÉM: Orlando Pereira Teixeira; LISBOA-
BENFICA: Miguel Mendes Real; LISBOA-CENTENNARIUM: 
Ricardo Petronilho Gaspar Silva de Mendonça; LISBOA-ES-
TRELA: Maria Fernanda Jesus Silva; LISBOA-LUMIAR: João 
Silva; LISBOA-NORTE: Antonino Ribeiro da Silva; LISBOA-
OESTE: Francisco Inácio Pires Lopes; LISBOA-OLIVAIS: 
Margarida Domingos; LOULÉ: Silvério Guerreiro; LOURES: Júlio 
Joaquim Pereira Gonçalves; MACHICO-SANTA CRUZ: João Luís 
Rodrigues Jardim; MAFRA: César Anselmo de Castro; OEIRAS: 
António Dinis da Fonseca; PALMELA: Fernando M. F. Martins; 
PAREDE-CARCAVELOS: Rui Correia; PENICHE: António Alves 
Seara; PORTALEGRE: Manuel Garcia; PORTELA: Jorge Marçal; 
PORTIMÃO: Rui Alves; PORTO SANTO: José Manuel Santos; 
PRAIA DA ROCHA: João Pereira Antunes; SANTARÉM: António 
Francisco Batista Valente; SETÚBAL:; Eduardo Correia SILVES: 
Maria de Lurdes R. Marreiros; SINTRA: António Santinha Matias; 
TAVIRA: António Manuel Viegas da Silva; TOMAR: Ângelo Bonet; 
TORRES VEDRAS: Ana Margarida.

DISTRITO 1970
ÁGUEDA: Maria de Fátima Damásio Ervedoso; AMARANTE: José 
Francisco Rodrigues; ANSIÃO: Antero Costa; AROUCA: Fernando 
Garrido Almeida; AVEIRO: Énio Semedo; BARCELOS: Vítor 
Pinho; BRAGA: José Augusto Ribeiro Moreira; BRAGA-NORTE: 
Osvaldo Marques; BRAGANÇA: Carlos Manuel Miranda; CALDAS 
DAS TAIPAS: José Martins dos Santos; CAMINHA: José Avelino 
Rodrigues Pedra; CASTELO DE PAIVA: Pedro Maldonado; 
CHAVES: Sotero Lopes Palavras; CINFÃES: Serafi m Pedro Ferreira; 
COIMBRA: Alda Mourão e Isabel Garcia; COIMBRA-OLIVAIS: 
João Ramalho; COIMBRA-SANTA CLARA: Luís Filipe Ribeiro; 
COVILHÃ: António Pereira Nina; CURIA-BAIRRADA: Varlos 

Matos; ERMESINDE: Carlos José Saraiva Faria; ESPINHO: 
Francisco Brandão; ESPOSENDE: Manuel Passos Ferreira Vicente; 
ESTARREJA: Alcides Sá Esteves; FAFE: Manuel Ribeiro Mendes; 
FEIRA: Sérgio Vaz; FELGUEIRAS: Octávio B. Pereira; GAIA-SUL: 
José Fernandes Silva Neves; GONDOMAR: Francisco Gouveia; 
GUARDA: Maria de Lurdes Lopes; GUIMARÃES: António Jacinto 
Teixeira; ÍLHAVO: João Manuel Senos Resende; LAMEGO: José 
Alves Maravilha; LEÇA DA PALMEIRA: João José Cadilhe; 
LEIRIA: Victor Gonçalves; MAIA: Gracinha Maria da Costa Tavares; 
MANGUALDE: António Aluquerque Castro Oliveira; MARINHA 
GRANDE: Fernando Manuel Santos Pedro; MATOSINHOS: 
Maria Helena D. Sequeira M. e Couto; MIRANDELA: João Luís 
Teixeira Fernandes; MONÇÃO: Cristina Carvalho de Sousa Bártolo 
Calçada; MONTEMOR-O-VELHO: Rita Sansão Coelho; MUR-
TOSA: Pedro Tomás Pereira Marques;  OLIVEIRA DE AZEMÉIS: 
Manuel Bastos Pinto; OLIVEIRA DO BAIRRO: Acácio Almeida 
de Oliveira; OLIVEIRA DO HOSPITAL: Rui Manuel A. Lopes 
Dias; OVAR: Joaquim Oliveira; PAREDES: José Armando Baptista 
Pereira; PENAFIEL: Vitorino Pereira Ferreira; POMBAL: José 
António Coelho; PONTE DA BARCA: Adolfo Fernando Barreto; 
PONTE DE LIMA: José António Silva Pereira de Melo; PORTO: 
José Guedes Rodrigues; PORTO-ANTAS: Henrique Maria Alves; 
PORTO-DOURO: Maria de Lourdes Moura; PORTO-FOZ: Manuel 
Cardoso; PORTO-OESTE: Nuno dos Santos Canavez; PÓVOA DE 
LANHOSO: Manuel Martins; PÓVOA DE VARZIM: José Azevedo; 
RÉGUA: Edgar Filipe Guedes; RESENDE: Brites Inácio; S. JOÃO 
DA MADEIRA: Andreia Mota; S. MAMEDE DE INFESTA: Pedro 
Pinto; SANTO TIRSO: Armindo Godinho da Silva; SEIA: José 
Diogo Pinto; SENHORA DA HORA: Amadeu Pimenta Alves Car-
neiro; SEVER DO VOUGA: Celestino de Bastos; TONDELA: Artur 
Jorge Amaral Leitão; TRANCOSO: João Marinho Morrão; TROFA: 
Joaquim Vilela de Araújo; VALE DE CAMBRA: Manuel Bastos Pinto; 
VALENÇA: Paulo do Souto Álvares da Cunha; VALONGO: José 
Carmindo Cardoso; VALPAÇOS: Maria Angelina Cardoso; VIANA 
DO CASTELO: Serafi m A. da Silva Baganha; VILA DO CONDE: 
António Ventura Santos Pinto; VILA NOVA DE FAMALICÃO: 
José Moreira; VILA NOVA DE FOZ CÔA: António Carlos Duarte 
Marques; VILA NOVA DE GAIA: Artur Lopes Cardoso; VILA 
REAL: Luís Pinto Pereira; VILA VERDE: Artur Rego; VISEU: José 
Campos Cruz; VIZELA: Maria do Resgate Silva.

DISTRITO 3450
MACAU: José da Silva Maneiras.

Dong Kurn Lee
Harriet Modler
Henrique G. de Almeida
Joseph Derr

Robert S. Scott
Susana Veiga da Fonseca  
       Boudon
Wilfrid J. (Wilf) Wilkinson
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 O que decidiu o
   Conselho Director do R.I.

I – CLUBES & DISTRITOS

1   Foi prorrogado até 31 de Dezembro deste ano o prazo para 
consolidação de Distritos que, embora tenham acusado um 
agradável crescimento de quadro social, não atingiram 
ainda os patamares de 30 Clubes, pelo menos, e de 1.000 
Rotários no mínimo. O Conselho felicitou 20 Distritos por 
terem alcançado os mínimos exigidos.

2  De modo a permitir uma avaliação mais completa do 
desempenho dos Governadores, o Conselho Director 
estendeu a 15 de Maio do seu ano de governadoria o 
prazo para entrega dos seus relatórios.

 

II – ADMINISTRAÇÃO & FINANÇAS

3  De acordo com o disposto no Regimento Interno do 
R.I., que exige uma revisão periódica da composição das 
Zonas de maneira a que cada uma tenha aproximada-
mente número idêntico de Rotários, foram realinhadas 
as 34 Zonas e as suas respectivas Secções. O documento 
respectivo está disponível no “site” do Rotary.

4  O Conselho nomeou uma Comissão que se encarregará 
de defi nir o cronograma de implementação da nova 
estrutura das Zonas.

5  Tendo reconhecido o potencial da auto-formação “on-
line”, como estratégia de preparação dos Rotários, o 
Conselho solicitou ao Secretário-Geral que, de futuro, 
o “e-learning” passe a constituir elemento dos planos 
da Organização e que seja preparada uma proposta 
abrangente de “e-learning” para ser levada à ponderação 
pelo mesmo Conselho na sua próxima reunião.

6  O Director Kjell-Akesson para substituir o Director Raf-
faele Pallotta d’Acquapendente como membro da sua 
Comissão Executiva.

III – P RÉMIOS ROTÁRIOS, PROGRAMAS & 
COMUNICAÇÕES

7  De maneira a capacitar-se de que as Revistas Rotárias 
Regionais estão a dar resposta efectiva aos interesses 
manifestados pelos seus leitores Rotários, o Conselho solici-
tou ao Secretário-Geral a realização de um levantamento 
entre os assinantes de 2008-09 dessas publicações. 

8  O preço da assinatura internacional anual de  The Rotar-
ian foi actualizado de 12 para 24 dólares, com efeitos a 
partir de Julho de 2008.

9  Foi aprovado um novo Grupo de Rotários em Acção, que 
é designado por “Grupo de Rotários em Acção contra a 
Fome e a Subnutrição”.

10  O Conselho exorta os Clubes e os Distritos a que actuem 
em projectos que utilizem micro-créditos por intermédio 
da Fundação Rotária e do “Grupo de Rotários em Acção 
pelo Micro-crédito”.

11  Foram cancelados cinco Grupos de Companheirismo e o 
Conselho determinou que se solicitem a outros 27 que 
apresentem os respectivos relatórios ou comprovem 
melhoria nas suas actividades até 1 de Abril deste ano, 
de movo a evitar-se o seu encerramento, também.

12   Foi decidido que prossiga o programa do R.I. de atribuição 
de subsídios de relações públicas, dado o franco êxito 
que tem obtido. Em 2008-09 vão ser atribuidos subsídios 
destes a Distritos com base no mérito, para implementação 
local de actividades de relações públicas.

IV – REUNIÕES INTERNACIONAIS

13    O Conselho seleccionou, provisoriamente, a cidade de 
Seul (Coreia), para sede da Convenção do R.I. de 2016 e 
confi rmou que a Convenção de 2015 deverá realizar-se 
na América Latina ou na região ocidental dos Estados 
Unidos.

Em reunião que realizou de 22 a 25 de Janeiro passado em Evanston, Illinois (EUA), na Sede 
do Rotary, o Conselho Director procedeu à análise de 11 relatórios  e tomou 83 deliberações 
das quais são de salientar as seguintes:
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por Artur Lopes Cardoso

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

Nota de abertura

Como algures nesta edição se dá noticia, do valor doado 
pela Fundação “Bill & Melinda Gates” para a causa da er-
radicação da poliomielite (que nós, Rotários, assumimos a 
obrigação de equivaler num período de três anos), Rotary 
International encaminhou já, nos princípios deste ano, para o 
“teatro de operações”, uma primeira fatia de 40 milhões de 
dólares. Em que partes do mundo? Exactamente nos quatro 
países nos quais o vírus da polio ainda permanece activo e 
em mais outros cinco países não endémicos da polio mas nos 
quais foram, em tempos ainda recentes, reportados casos da 
doença, por muito que esses países tivessem estado durante 
bastante tempo sem casos dela detectados. Trata-se, pois, de 
recidivas ou retrocessos, posto que pontuais.
A circunstância de haver ainda que fazer face a casos como 
estes dá uma boa noção da magnitude da empresa assumida 
pelo Rotary e seus Parceiros (a OMS, o UNICEF e o CDC) quando, 
a partir duma simples campanha de vacinação realizada nas 
Filipinas há para cima de vinte anos, os Rotários decidiram 
tornar o Planeta livre da polio, uma das mais letais e/ou 
incapacitantes doenças infecto-contagiosas que muito tem 
afligido a humanidade.
Desde o início que se sabia que o desiderato apontado era, e 
é, extraordinariamente difícil, se bem que possível. Sempre se 
soube que, atingi-lo, requer trabalho e verdade. Não se com-
padece com embustes, “faz-de-conta” que se vacina, que se 
atinge a meta pela inércia ou com mero efeito da “velocidade 
adquirida”. Sempre os Rotários tiveram a verdadeira noção 
da meta que definiram, e de que é preciso agir concertada 
e coerentemente até ao fim, ou seja até ser certificada a 
erradicação da doença por meios científicos.
Tem sido muito bom festejar animada a ruidosamente ul-
trapassagens sucessivas de desafios colocados em múltiplas 
campanhas de angariação de fundos para a “cruzada” da Ini-
ciativa Global de Erradicação. Mas sabe a pouco, e não saberá 
a nada, se não chegasse o dia em que, na Terra, a paralisia 
infantil constitua apenas um pesadelo do passado.

Contrariamente ao que, infelizmente, parece ser apaná-
gio da política (um vocábulo que, etimologicamente, mas 
paradoxalmente, até significa a boa gestão da cidade ou 
da “coisa pública”), o Rotary só pode agir em função de 
objectivos claros e com verdade, sob pena de a si mesmo 
se contradizer. Encara com seriedade plena os inimigos da 
Humanidade sem olhar a outros interesses que não sejam os 
verdadeiros interesses dela. Define maduramente o objectivo 
a atingir e traça com rigor e espírito de servir os caminhos a 
trilhar para o seu alcance.
Já nas coisas das políticas e dos políticos, desgraçadamente, é 
sempre de desconfiar dos objectivos anunciados por determi-

nada intervenção. É que, as mais das vezes, aparecem como 
evidenciados propósitos que mais não são que mascarada 
doutros encapotados, estes, sim, os reais. E, depois, por assim 
ser, vêm coisas torpes “vendidas” como supostamente justas, 
mas após sujeitas a cosméticas de mentira.
Estes processos não foram nunca, não são, nem jamais irão 
ser, os da “praxis”do Rotary. E daí ele (ao contrário do que 
acontece quanto a muitos daqueles) se impor ao respeito de 
todos e concitar boas vontades em seu redor. Tudo função 
dos valores éticos que o exornam.
No Rotary não há lugar a “guantanamos” ou a voos suspeitos, 
nem a guerras (a do Iraque como a outra qualquer), nem a 
fundamentalismos religiosos ou outros, nem a opressões (por 
muito que se organizem uns quaisquer Jogos Olímpicos), nem 
a dissimulações. É que dar lugar a estes tristes comportamentos 
leva invariavelmente a becos sem saída ou de saída difícil, 
como se tem visto a cada passo. Conduz a dificuldades, mesmo 
a impossibilidades, no retroceder ou a derrota na missão. E a 
Humanidade não pode, nem deve, sofrer derrotas.

As nossas lutas têm de ser sem fingimentos até porque, no 
caso do vírus da polio, o inimigo que elegemos é traiçoeiro 
e aproveitará o mais pequeno momento de abrandamento 
dos nossos esforços, a mais pequena desatenção. Se não for 
mesmo eliminado, voltará à carga com redobrada virulência 
e, cobertos (porventura) de ridículo, sairemos batidos e a 
Humanidade, se calhar, pior ainda.
Não podemos andar, como andam muitas das lamentáveis 
políticas que vamos sofrendo um pouco por todo o lado, com 
avanços e recuos: é para a frente e com os olhos inteiramente 
postos na risonha meta que é clara. A nossa “guerra” não é 
baseada em mentiras nem de segundas veladas intenções: 
é a sagrada causa do bem comum que a todos envolve e a 
todos interessa. E de tão transparente, até pode ser levada 
a efeito com a colaboração dos que se comportam com fraca 
lizura e mesmo para benefício deles. É que o exemplo tem 
mais força que a força...
É a nossa causa da erradicação da paralisia infantil uma das 
por que vale a pena lutar. E fazê-lo a sério, na verdade e 
com verdade.
Tem de ser a sua e também a minha. Demos, pois, as mãos 
nela e com generosidade.
Para bem do Rotary. Mas, sobretudo, para bem de todos nós, 
quem quer que cada um seja.
 

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

A MENSAGEM  DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE 
CURADORES DA TRF

Abril assinala as Revistas e mais.
Neste mundo da informação imediata através da Internet, dos e-mails, dos blogs e 
dos telemóveis, a ideia de celebrar o Mês da Revista parece soar a qualquer coisa de 
antiguidade. Embora a informação acerca dos programas da The Rotary Foundation 
esteja imediatamente à disposição de todos em www.rotary.org, a sua Revista Rotária 
continua a ser o melhor lugar para ler com profundidade sobre o trabalho verdadeiramente 

notável da Fundação em todo o mundo.

De facto, os tantos panfletos, guiões e formulários que a Fundação Rotária disponibiliza continuam a desempenhar 
um papel importante. Por exemplo, as instruções de bolso impressas são ainda o meio mais eficaz para garantir boa 
informação, sempre actualizada, em Seminários da The Rotary Foundation. Todo o Rotário deveria possuir um exemplar 
do mais recente Factos da Rotary Foundation (159-PT), um sumário bem actualizado e sintético das actividades da 
Fundação que é publicado em todos os meses de Novembro e se encontra ao dispor a partir do Secretariado do R.I..

Quando sublinhamos a importância das nossas Revistas e doutro material impresso, não devemos esquecer que o mais 
rápido meio para obter informação é através do nosso “site” da Internet. Em Abril, por exemplo, a Comissão Visão 
de Futuro irá apresentar o seu relatório aos Curadores, e nele se irão encontrar muitas propostas de decisão quanto 
ao futuro da Fundação. Estas propostas vão surgir em “Rotary.org”, e eu peço-lhe que, tal como muitos fizeram em 
Outubro, as comente “online” de maneira que os Curadores possam ter o benefício das suas sugestões. Desde o seu 
começo, o Plano Visão de Futuro assentou fortemente nas opiniões de Rotários a todos os níveis. Nesta derradeira 
volta precisaremos destes pensamentos mais que nunca, e o nosso “site” da Web proporciona um meio excelente de 
se obter a sua colaboração.
O nosso “site” é, hoje, verdadeiramente essencial. Incluamo-lo, pois, nas comemorações do nosso Mês da Revista.
                                                                                                  Robert S. Scott
                                                                                                            Presidente do Conselho de Curadores  

VISITA DE CORTESIA

Nos princípios do passado mês de Fevereiro, Ban Ki-moon, Secretário-
Geral das Nações Unidas, encontrou-se com o Presidente do Conselho 
de Curadores da The Rotary Foundation, Robert S. Scott. Na reunião, 
que foi aproveitada para a apreciação dos progressos da Campanha 
de Erradicação da polio, participaram ainda o Presidente Eleito do R.I., 
Dong Kurn Lee, conterrâneo e amigo de longa data de Ban, assim como 
o Secretário-Geral do Rotary, Edwin H. Futa, como a foto ilustra.
 Em discurso que, por essa altura, Ban Ki-moon proferiu no “Economic 
Club de Chicago”, afirmou: -“O Rotary International lidera uma cam-
panha mundial para acabar com a polio. Não levará muito tempo que 

esse objectivo seja alcançado e a polio ficará para trás, tal como aconteceu com a varíola.”

http://www.rotary.org
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Na Tanzânia, os aldeãos adquirem redes mosquiteiras graças a um programa apoiado pelo Rotary que vai ao encon-
tro da meta estabelecida pelas Nações Unidas para redução dos casos de malária. No Quénia, famílias constroem 
tanques para armazenagem de água das chuvas com apoio do Rotary, em complemento dos esforços da ONU para a 

prevenção de mortes, especialmente em crianças, com ligação a fracos índices de sanidade. Na Roménia, há agricultores que 
recebem vitelas em consequência de um Subsídio concedido pela Fundação Rotária, numa acção que vai de mãos dadas com 
o objectivo das Nações Unidas de combater a fome. Histórias como estas foram salientadas durante o Dia do Rotary-ONU, 
em Nova Iorque, como demonstração de meios através dos quais os Rotários estão a ajudar as Nações Unidas no caminho 
para o atingir dos objectivos de melhorar as condições de vida em todo o mundo.

Celebrada todos os anos, esta ocasião coloca em evidência uma parceria entre as duas Organizações que já existe desde há 
62 anos. Mais de 1.300 Rotários, responsáveis das Nações Unidas, Interactistas e Rotaractistas de 48 países participaram no 
referido Dia que foi preenchido com painéis de discussão sobre a água, a alfabetização, a saúde e a fome no passado dia 3 
de Novembro, na Sede da ONU. As relações do Rotary com a Organização das Nações Unidas remontam a 1945, quando 49 
Rotários, fi guraram na qualidade de delegados, conselheiros e consultores na conferência que criou a associação global de 
governos de países. Hoje, o Rotary ocupa na ONU a mais alta posição consultiva integrável por alguma ONG no Conselho 
Económico e Social, um Conselho que supervisiona muitas agências especializadas da ONU.
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Rotários de Nova Iorque imitaram o urso 
polar saltando para águas 

geladas como meio de angariarem 
25.000 dólares em apoio do desafio 
lançado ao Rotary pela Funda-
ção Bill & Melinda Gates.

-“Desde a primeira hora em que a ONU foi criada, vocês têm sido um 
parceiro extraordinário da nossa Organização.” – foi o que disse o 

Secretário-Geral da ONU, Ban Kimoon, dirigindo-se aos Rotários 
numa alocução que fez em resposta a Kim Won-soo, chefe de 

gabinete e conselheiro especial. –“Vocês têm trabalhado com a ONU 
nos campos da saúde, do ensino e da erradicação da pobreza. Vocês 
têm promovido a paz através dos vossos programas de intercâmbio. 
Vocês têm ajudado as pessoas a entenderem que as Nações Unidas 
são, o que fazem e o que podem ainda fazer.”

Ban e Kiyotaka Akasaka, sub-Secretário-Geral da ONU para as comunicações e 
a informação pública, elogiaram o Rotary por estar a trabalhar no sentido do 
alcance das Metas da ONU para o Desenvolvimento no Milénio, que apontam 

para acabar com a pobreza, a fome, as doenças, o analfabetismo e outros cancros sociais até 
2015. Mas ainda é preciso mais trabalho, como salientou Akasaka.

-“É inadmissível que 72 milhões de crianças não frequentem o ensino básico. Continua a ser um escândalo o que se passa com 
a saúde na maternidade, e a SIDA persiste no aumento de casos a um ritmo maior que o dos seus tratamentos.” – explicou, 
acrescentando que as alterações climáticas ameaçam minar o trabalho que se está a fazer para alcance daquelas metas.

Não obstante, têm-se verificado progressos, como salientaram vários oradores que intervieram na jornada. Stephen Nicholas, 
membro do Rotary Club de Yonkers, NY, e professor nos Centros Médicos do Departamento de Pediatria da Universidade 
de Colúmbia, confirmou que melhores e mais baratos medicamentos e mais oportunas intervenções durante a gravidez 
contribuíram de maneira significativa para a redução dos casos de SIDA em recém-nascidos na clínica que ele fundou no 
Harlem, um subúrbio da cidade de Nova Iorque. Nicholas ajudou também a desenvolver um programa familiar contra a SIDA 
na República Dominicana. Agora, um projecto de Serviço à Comunidade Mundial está a ser levado a cabo visando impedir 
a transmissão do vírus da SIDA da mãe para a criança.

Durante uma mesa de discussão sobre a água, John Boot, do Rotary Club de Summerland, Colúmbia Britânica (Canadá), 
descreveu o modo por que os aldeãos do Quénia construíram 1.200 depósitos em cimento para água, e plantaram milhares 
de árvores como purificadoras naturais do ar.

Num painel sobre a saúde, Brian Stoyel, do Rotary Club de Saltash (Inglaterra), afirmou que a distribuição de “posters” 
recomendando os tanzanianos a que adquirissem redes mosquiteiras de baixo custo fez reduzir em 64% os casos de malária 
nas áreas em que tal distribuição se realizou. Mas são ainda precisos dois biliões dessas redes na África Oriental, como sa-
lientou Melanie Renshaw, conselheira senior para a saúde, do UNICEF.

O Dia Rotary/ONU incluiu ainda uma apresentação sobre o 
Programa dos Estudos Rotary da Paz e Resolução de Conflitos, 
de que se encarregou Richelieu Allison, da Libéria, 
que se licenciou nestes Estudos, uma intervenção que 
foi a única do dia ovacionada de pé pela assistência. –
“O Rotary tornou-se um transmissor da luz.” – disse 
Allison. –“A Prova Quádrupla transformou a minha 
vida. Ela pode transformar o mundo inteiro.”

                                                                                          
               

     Bárbara E. Walters

Virgílio e 

Nina Pina, ele
 já “major 

donor” da Fundação 

Rotária, tornaram-se 
os 

prim
eiro

s brasile
iros a entrar 

para a “Socied
ade Arch 

C. Klumph”.
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Pelos Serviços
Internacionais

CIP PORTUGAL/BRASIL
Um numeroso grupo de Rotários e convidados dos Distritos 
4430 (S. Paulo) e  4740 (Fortaleza), ambos do Brasil, veio até 
nós em Intercâmbio Rotário de Amizade, tendo cumprido 
um largo programa de digressão em Portugal que o levou 
de visita à grande-Lisboa e depois, para norte, a Anadia, 
Braga e grande-Porto. Com o grupo vieram o Governador do 
primeiro, Compº. José Luiz Fonseca, à frente de 98 pessoas 
que representavam 15 Rotary Clubes, e o Governador do 
segundo, o Compº. António Henrique Vasconcelos, liderando 
156 participantes em representação de 14 Clubes.
Entretanto, um outro grupo de Rotários Brasileiros, em 
representação do Rotary Club de Recife-Boa Vista, esteve 
também em visita ao nosso País, tendo reunido em finais de 
Março com o Rotary Club de Lisboa, em encontro que teve 
lugar no Hotel Tivoli.
Com a ajuda de um Subsídio Equivalente da The Rotary 
Foundation, o Rotary Club de S. Paulo-Noroeste (D. 
4430), de parceria com o Rotary Club de Beja (D. 1960), 
ofereceu diverso equipamento médico-cirúrgico ao Hospital 
Ipiranga.

CIP PORTUGAL/ESPANHA – 
Em cerimónia que teve lugar no passado mês de Fevereiro, foi 

assinado o Protocolo de Geminação entre os Rotary Clubes de 
Ovar e de Mérida. A foto ilustra o acto formal da assinatura do 

Protocolo pelos Presidentes dos dois Clubes.

CIP PORTUGAL/ITÁLIA 
Estão abertas inscrições para um(a) jovem enólogo(a) português para 
realização de um estágio no Piemonte, sob os auspícios do Rotary 
Club de Alba que oferece os transportes do aeroporto italiano 
para a cantina, perto de Patria, e vice-versa, além de alojamento 
e estadia em um ou dois fins-de-semana para proporcionar ao 

estagiário conhecer o resto do Piemonte.
O candidato deverá estar em Itália a 1 de Setembro de modo a 
poder seguir logo para a cantina onde ficará alojado durante 
o tempo do estágio, sendo este dedicado ao acompanhamento 
de todo o trabalho de laboração da uva “moscatel”. O regresso 
a Patria terá lugar na primeira semana de Outubro. Serão a 
cargo do Rotary Clube de Portugal que inscrever o estagiário, 
ou deste, as viagens de ida e volta entre o nosso País e a Itália, 
além do seguro de vida e de responsabilidade civil.
O Rotary Club de Alba pede brevidade na formalização 
da candidatura para poder planear atempadamente o 
programa.

CIP PORTUGAL/CABO VERDE
Um contentor cheio de livros, agasalhos, apetrechos de 
uso doméstico, brinquedos e jogos, artigos de higiene e de 
desporto, seguiu para Cabo Verde no remate da proposta que 
foi lançada pelo Rotary Club de Pombal. O Compº. Norberto 
Correia, membro do referido Clube, assumiu galhardamente 
as tarefas de recolha, armazenagem e envio dos bens assim 
enviados, além de toda a supervisionação do projecto.

CIP PORTUGAL/RIBI
Concluída a geminação entre o Rotary Club de Guimarães e o 
Rotary Club de Leicester, aproveitando o auspicioso evento das 
comemorações do 60º aniversário daquele Clube, deslocou-se 
ao nosso País uma comitiva de elementos do Rotary Clube 
britânico, chefiada pelo Presidente do Clube, o Compº. Derek 
Goodman, em Março passado. Deste encontro, para além 
do reforço dos laços de amizade e companheirismo entre os 
dois Clubes irmanados, saiu a definição da alguns projectos 
de serviço. Juntamente com a deputação do Rotary Club de 
Leicester vieram também alguns Rotários e convidados do 
Rotary Club de Winston. 

CIP PORTUGAL/GUINÉ-BISSAU
 O Rotary Club de Matosinhos apresentou candidatura 
a quatro Subsídios Equivalentes da Fundação Rotária, 
coadjuvado com Rotary Clubes da Alemanha e da França, 
todos eles visando a restauração e o reequipamento da 
maternidade do Hospital Simão Mendes, de Bissau.
Por sua vez, o Rotary Club de Viana do Castelo obteve um 
Subsídio “3-H” da mesma Fundação para financiamento de 
um projecto de dois anos que vai ser desenvolvido em Cacheu 
e incidindo nas áreas do ambiente, da saúde, da educação e 
do ensino profissional. 
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O Rotary Club de Loulé foi uma das entidades apoiantes da campanha “Expedição Humanitária Escola para Todos” que 

promoveu uma vasta recolha de material didáctico e enviou uma comitiva até às regiões de Cacheu, Bafatá, Saltinho, Babadimca, 

Buba, Bigene, Gêba e Bissau, na Guiné-Bissau, para entrega, nos locais, do material recolhido.

   

CIP PORTUGAL/MARROCOS 
Uma comitiva de membros e convidados do Rotary Club de Faro fez-se deslocar em digressão de companheirismo 
e cultura até Marrocos, efectuando visitas nas cidades de Tânger, Meknés, Fez e Rabat, tendo reunido, em jornada 
de confraternização, com o Rotary Club de Tânger.
Por iniciativa desta CIP, e apoio no Rotary Club de Coimbra-Olivais, teve lugar uma digressão convívio de 
um grupo de Rotários de Portugal em Marrocos, com contactos e reuniões festivas com os Rotary Clubes de 
Casablanca, Rabat, Meknes, Fez e Marrakech. Esta digressão proporcionou, também, visitas culturais de 
muito interesse a locais e monumentos históricos marroquinos.

ASSEMBLEIA PLENÁRIA DAS CIPs
Secções Portuguesas

Convocada pelo Coordenador Nacional das CIPs, Compº. Henrique Gomes de Almeida, teve lugar no dia 15 
de Março, numa unidade hoteleira de Leiria, a Assembleia Plenária das Secções Portuguesas das diversas CIPs. 
Os trabalhos foram conduzidos pelo Governador do Distrito 1970, Bernardino Pereira, e contaram ainda com 
as presenças do Governador do Distrito 1960, Eduardo Caetano de Sousa, além do Coordenador Nacional, do 
Presidente da Comissão Executiva ICC das Zonas 10 a 18, José Carlos Estorninho, dos Governadores Eleitos, Compª. 
Teresa Mayer (D. 1960) e Compº. Henrique Maria Alves (D. 1970), e os Presidentes ou representantes das várias 
Secções Portuguesas além de outros Rotários, dentre estes sendo de salientar as presenças do Presidente da Secção 
Alemã da CIP Portugal/Espanha, Comº. Peter Beckmann (D. 1850) e do Vice-Presidente da mesma Secção, Compº. 
Rüdigen Selugga, vindos expressamente da Alemanha, assim sublinhando o interesse que conferem a esta que 
é a CIP de mais recente formação. Contudo, será forçoso reconhecer que o global de presenças verificado se 
quedou por somente algumas dezenas.
Os trabalhos começaram com a tradicional “saudação às bandeiras” e algumas palavras de boas-vindas proferidas 
pela Presidente do Rotary Club de Leiria, Compª. Dores Escada, a que seguiram breves intervenções dos nossos dois 
Governadores. Interveio ainda o Presidente da Secção Alemã, Peter Beckmann, que teve a gentileza de ler a sua 

comunicação em língua portuguesa, um breve 
discurso no qual salientou a congratulação 
com a constituição da “sua” CIP e manifestou 
palavras de confiança numa acção proveitosa 
para ambos os países. 
A parte da manhã desta Assembleia foi 
particularmente dedicada às alocuções que 
foram feitas pelo Coordenador Nacional, 
que colocou em evidência a razão de ser e as 
potencialidades das CIPs, e pelo Presidente 
da Comissão Executiva ICC para as Zonas 10 
a 18 que se reportou com desenvolvimento à 
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CIP PORTUGAL/ANGOLA 
Cooperação Rotária nas áreas de Cultura e Educação
         
 
     PGD Carlos Lança

Em função do projecto “Cooperação Cultural Rotária” que está a ser desen-
volvido pela CIP Portugal/Angola no âmbito da Cooperação Portugal/PALOP, e 
que teve como expressão inicial programática a realização do evento Cultural 
concretizado no III Seminário Rotário dos Países de Língua Oficial Portuguesa 
levado a efeito no Porto em Março do passado ano, então com a realização 
da Exposição de Artes Plásticas de obras de artistas dos PALOP/CPLP e ainda a 
expressão musical, canto e dança africanas, este projecto prossegue, agora com 
âmbito alargado às Artes Performativas devidamente programadas, bem assim 
como na área das Artes Plásticas – Pintura, Escultura e Design – mas também 
ao nível da Arte Conceptual, vídeo e fotografia. 
Toda esta acção está devidamente enquadrada em função do acordo esta-
belecido entre os responsáveis pelo Desenvolvimento Cultural e da Educação de Angola e os promotores das 
actividades culturais da CIP Portugal/Angola, com apoio da Comissão Coordenadora dos Seminários Rotários das 
CIP´s Portugal/PALOP/Portugal que, no Distrito 1970, vem sendo responsável pelo programa de realização dos 
Seminários levados a efeito nos diferentes PALOP.
A acção desenvolvida quer pela CIP Portugal/Angola quer pela já referida Comissão Coordenadora dos Seminários, 
mercê da credibilidade granjeada junto das autoridades governamentais angolanas em função do meritório 
programa iniciado em 2006 em Luanda, bem assim como das acções posteriores, originou o convite oficial que, 
envolvendo o Governo Provincial do Huambo, levou à antiga cidade de Nova Lisboa (agora com a designação de 
Cidade do Huambo) uma Delegação Cultural Rotária que, no âmbito da Cooperação, participou com assinalável 
êxito nas Comemorações dos 95 anos da fundação da referida Cidade, como oportunamente foi noticiado nas 
páginas do “Portugal Rotário”.
Este evento foi em Setembro de 2007 e, na sequência da acção então desenvolvida, foi abordada na ocasião, 
pelos responsáveis no Huambo, a possibilidade de instituir novo acordo, desta feita com maior abrangência nas 
áreas da Cultura e da Educação.                                 

Aceites os princípios propostos no Huambo pelo Governo Provincial,  e com o apoio das autoridades governamentais 
de Luanda, envolvendo ainda diversos organismos oficiais e instituições privadas angolanas, foram os responsáveis 

reunião da ICC que iria ter lugar ainda no referido mês em Cannes (França).
Após uma breve pausa, a segunda parte da manhã foi dedicada a exposição e 
debates sobre dois temas fundamentais: “A Importância dos Clubes nas Secções 
da CIPs” (exposto pelo PGD Manuel Cardona), “CIPs-um Canal para Aplicação 
dos Programas da Fundação Rotária do R.I.” (a cargo do PGD Diamantino 
Gomes) e “Eventos Rotários das CIPs nos Países da CPLP” (pelo PGD Carlos 
Lança). Aspectos bastante salientados como determinantes da eficácia e do 
desenvolvimento das actividades de serviço internacional sob a dinâmica das 
CIPs foram os dos contactos com os Clubes e das comunicações, para além da 
sensibilização e da formação dos clubes de Portugal para as acções de serviço 
internacional primordialmente através da utilização de Subsídios Equivalentes 
da The Rotary Foundation e em benefício de países africanos lusófonos.
Após o almoço de companheirismo, foram reatados os trabalhos em sessão densa praticamente preenchida com 
intervenções sucessivas dos Presidentes ou de representantes das diversas Secções relatando a situação e acções 
desenvolvidas em cada uma das que se fizeram representar, com especial incidência reportadas a 2007. Mas ainda 
com plano de trabalhos para o ano ora em curso.
A Assembleia concluir-se-ia com palavras de exortação do Coordenador Nacional, Henrique Gomes de Almeida 
e dos Governadores dos Distritos 1970 e 1960. 
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da CIP Portugal/An-
gola e da Comissão 
Coordenadora dos 
Seminários Portu-
gal/PALOP/Portu-
gal  contactados 
no passado mês de 
Janeiro, no sentido 
de ser estudado um 
Protocolo de Coop-
eração no âmbito 
Cultural e Educa-

cional, possibilitando apoiar na Cidade do Huambo, no seu 
Instituto Politécnico, um programa específico nas áreas 
artísticas, visando o ensino em diferentes disciplinas, com 
incidência no teatro, música, dança, canto e Artes Plásticas 
(nas suas diversas valências) incluindo a criação de atelier 
e laboratórios destinados à criação vídeo e fotografia em 
parâmetros tecnicamente avançados, tendo como modelo 
programático nas actividades do Palco, a Escola Superior de 
Música e Artes do Espectáculo/ESMAE, integrado, que está, 
este estabelecimento de ensino no Instituto Politécnico do 
Porto. O projecto contempla ainda a possível criação de uma 
Escola de Teatro em Luanda, numa fase posterior.

O Protocolo proposto em Janeiro/2008 pelos responsáveis 
angolanos, à CIP Portugal/Angola prevê, nas suas linhas gerais, 
três fases distintas no seu programa, sendo a primeira, a des-
locação e instalação na Cidade do Huambo, pelo período de 
três meses, de formadores nas várias áreas abrangidas pelos 
termos do acordo, com o objectivo de orientarem a prepara-
ção especializada de profissionais nas áreas abrangidas pelo 
Protocolo que, na segunda fase, com apoio de monitores 
especializados portugueses, terão a seu cargo as tarefas de 
consolidação da estrutura escolar no já referido Instituto 
e, simultaneamente, preparar a selecção de candidatos aos 
cursos a ministrar e que pretende consolidar os “curricula” 
escolares nas áreas das Artes Plásticas e do Espectáculo, 
com apoio logístico e financeiro do Governo da Província 
do Huambo e do Estado Angolano. na terceira fase serão 
convidados a exercer actividade no Huambo, profissionais 
da ESMAE e, eventualmente, de outros estabelecimentos 
de ensino superior, que se disponibilizem para o efeito, para 
realizar o seu trabalho em Angola em função de acordos 
específicos nesse sentido.
O projecto, que possibilitará o desenvolvimento do programa 
agendado, será considerado na sua especificidade como 
projecto piloto para o Ensino Artístico e,  na sua terceira 
fase, em simultâneo com a consolidação no Huambo, poderá 
contemplar a instalação em Luanda de uma Escola de Teatro, 
igualmente com apoio da CIP Portugal/Angola. Os termos do 
Protocolo, que será formalizado presencialmente pelas partes 
envolvidas em data a confirmar pelos responsáveis angola-
nos, garante o pagamento das deslocações entre Portugal e 
Angola e também no território angolano, a efectuar pelos 
responsáveis rotários portugueses e profissionais convida-
dos, bem assim como instalação dos mesmos, alimentação 

e viatura com motorista à disposição, para deslocações de 
serviço e outras, inseridas nos programas de actividades a 
desenvolver. 
Em análise está ainda a hipótese de, a nível extra-curricular, 
apoiar jovens nas escolas estatais, orientando vocações 
artísticas.
Os termos do Protocolo a formalizar, garantem também 
o pagamento de honorários aos Monitores e Professores 
não Rotários, bem como subsídios de despesas facturadas 
(devidamente estabelecidas como “despesas acessórias de 
assistência”) aos Rotários que, por imperativo do programa 
acordado, tenham de deslocar-se a Angola e no território do 
país no âmbito do projecto, para “Assistência operacional 
e logística”, durante a vigência programática do protocolo, 
prevendo também o possível convite a eventuais professores, 
nas diferentes áreas de formação artística que, eventualmente, 
estejam interessados em exercer a sua actividade mediante 
contratos prévios, em outras cidades angolanas que venham 
a ser consideradas para instalação de Institutos com iguais 
objectivos, em tudo seguindo o modelo da estrutura escolar 
pensada para o Huambo.
O projecto terá o apoio, nas suas fases previstas, da ESMAE, 
sob a coordenação e administração da Compª. Cecília Se-
queira (actual Presidente do Conselho Director do Rotary 
Club Porto-Foz e elemento da Comissão Coordenadora dos 
Seminários Rotários das CIP´s Portugal/PALOP/Portugal) em 
estreita ligação com o PGD Carlos Lança (CIP Portugal/Angola 
e responsável também pela Comissão Coordenadora dos Semi-
nários), contando com a colaboração da Compª. Sylvia Nagy 
em Luanda, na sua qualidade de Representante do Rotary 
Club de Luanda (ainda o único Clube Rotário em actividade 
no País). No que diz respeito às Artes Plásticas, os Profissionais 
a contactar para colaborarem na execução do Projecto, serão 
convidados através de uma parceria constituída para o efeito, 
entre a ANAP/Associação Nacional dos Artistas Plásticos 
(instituição de Classe dos artistas profissionais portugueses) 
e a União dos Artistas Plásticos de Angola.

Prosseguem assim, alargadas no seu âmbito, mas dentro 
dos parâmetros previstos pela CPLP para os programas de 
cooperação, e com conhecimento do Secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, as acções da 
CIP Portugal/Angola. Simultaneamente decorrerão nas áreas 
de consolidação e defesa da língua portuguesa, designada-
mente no que diz respeito à Educação, particularmente na 
área do ensino básico, acções de apoio às escolas e criação 
de Bibliotecas, integrando o projecto “Ler em Português”, 
com uma unidade a criar no Huambo e para a qual já estão 
disponibilizadas dezenas de livros de diversos autores, ed-
itados em língua portuguesa.
A acção no Huambo, com vista ao apoio às crianças no ensino 
básico, contempla também o apoio à obtenção e disponibi-
lização de material escolar diverso, prevendo ainda, com 
base nos programas da The Rotary Foundation, a atribuição 
de subsídios destinados à melhoria das instalações em duas 
escolas do ensino básico local.   
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As Nossas Boas
Políticas

Na história universal houve muitas grandes civilizações, mas quase sempre reportadas a um 
país ou a uma área limitada. Vejam-se os casos do Egipto, de Roma, da Azeteca ou da Ming. 
Hoje, porém, provavelmente pela primeira vez na História, poderá considerar-se como uma 
civilização o mundo inteiro. A despeito de existirem diferenças culturais, todos fazemos parte 
duma globalidade ecológica, económica e dum sistema planetário de informação. A história de 
Feidípedes, o soldado grego que correu a distância de Maratona a Atenas para anunciar que os 
Persas tinham sido derrotados na batalha, é verdadeiramente obsoleta. Actualmente, o mundo 
inteiro assistiria à batalha, ela mesma, e a tudo o mais tal como surge na televisão, em tempo 
real. Todos os países se encontram instantânea e inteiramente em ligação, goste-se ou não.
A nossa civilização global está, no entanto, em risco. Segundo o Plano B3.0 de Lester Brown, há 
quatro requisitos globais que é preciso observar como maneira de preservar a nossa civilização 
global. Temos de: estabilizar o clima, de erradicar a pobreza, de restaurar os ecossistemas da Terra e de equilibrar a população. No entanto, 
as preocupações em volta da população são centrais relativamente aos outros três requisitos.
Quanto à estabilização do clima, as maiores concentrações de população, como na América do Norte, na Europa Ocidental, na China e na 
Índia emitem carbono em quantidades tais que desestabilizam o clima. Lá por 2030, a China ultrapassará os Estados Unidos em consumo 
por pessoa e isso pode levar a que cada quatro pessoas tenha três automóveis num universo de 1.456 biliões de pessoas a consumirem 98 
milhões de barris de petróleo por dia, o que já de si é mais do que toda a actual produção. Pense-se no que isso significará para o carbono 
atmosférico! Alguns dos Estados dos EUA já ultrapassaram já os limites políticos e estão agora a recusar a construção de novos fornos a 
carvão, três deles dos de maior índice populacional: a Califórnia, o Texas e a Florida. Os principais fabricantes de automóveis estão agora 
a voltar-se para os híbridos em força, esperando-se a produção forte em série para 2010. São alterações nas políticas que procuram agir 

de maneira racional a despeito dos valores políticos e visando proteger, antes de 
tudo, a economia.
A erradicação da pobreza tem que ver com a reposição do equilíbrio entre os índices 
populacionais e os recursos de que dispomos. Quando a ponderação de ambos os 
parâmetros sai fora de controlo, acontece a pobreza. Uma em cada sete pessoas nos 
EUA vive abaixo da linha de pobreza. Esta encontra-se, muitas vezes, como causa de 
distúrbios sociais e do terrorismo. Há, por outro lado, uma alta conexão entre a pobreza 
e países em que o Estado é fraco. Um factor alimenta o outro e vice-versa. Demasiada 
pobreza faz cair o poder. Hoje temos uma correlacionação entre a alimentação e os 
combustíveis, o que aumenta os níveis de pobreza. Nesta altura, existem bastantes 
destilarias nos EUA para a conversão de uma quinta parte da sua produção de cereais 
de género alimentício em combustível para os automóveis. Entretanto, os preços do 
milho e do trigo duplicaram nos anos mais recentes. E esta é uma tendência que não 
regride por si mesma.

A reposição dos ecossistemas está, ainda, na base do confronto entre a população e os recursos. Quanto maior é a população, mais água 
é precisa, mais pastagens, mais forragens, mais recursos em geral. O que causa erosão dos solos e conversão de zonas aráveis em desertos 
e a redução das áreas florestadas. Perdem sustentabilidade ganadarias e explorações piscícolas.. Há mais alargada emissão de detritos, 
domésticos como industriais. Os governos mais fracos deixam de poder influenciar o mercado global e sucumbem perante a necessidade 
da redução do consumo poluente. São governos que nada podem fazer e precisam é de ajuda dos outros governos.
Então, se estas são ameaças para a população da nossa civilização, que estará ao nosso alcance fazer?
Duas coisas. Em primeiro lugar, aceitar que todos fazemos parte de um sistema global e que temos de agir, individual e colectivamente 
para manter esse sistema de pé. Não é praticável ser-se hoje um país isolado. Uma vez que fazemos parte duma equipa global, quando 
falha um dos membros dessa equipa, isso fere os demais.
Em segundo lugar, cada um de nós pode fazer alguma coisa, especialmente sendo Rotários. 
Devemos olhar para as preocupações da humanidade como, talvez, a parte mais importante 
de toda a razão de ser do Rotary, enquanto organização humanitária. Podemos participar 
em projectos de Serviço à comunidade mundial voltados directamente para as questões da 
população, como o incremento da instrução das raparigas, a luta contra o analfabetismo, a 
formação profissional e o micro-crédito para as mulheres, a redução da mortalidade infantil 
e na maternidade, desenvolvendo programas de saúde pública e de protecção da família. O 
que em muitos lados está já a ser feito.
Na verdade, o Rotary pode proteger a civilização.

        ALC
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Para chamar a atenção de toda a 
gente quanto à absoluta neces-
sidade de se erradicar a paralisia 
infantil da face da Terra, os 
Rotários de Londres fizeram 
aplicar um enorme cartaz alusivo 
à campanha de erradicação em 
parte da fachada do imponente 
edifício londrino da Câmara dos 
Comuns (foto “Rotary Today”).

em 
Imagens

ÁFRICA DO SUL MARROCOS

 Na praia de Hermitage à Saint-
Gilles les Bains (Ilha da Reunião), 
do Distrito 9220, teve lugar no ano 
passado uma animada competição 
de EFNI (Embarcações Flutuantes Não 
Identificadas), um evento que reuniu 
27 equipas, cada uma composta de 
três elementos. Durante dois dias 
estas equipas disputaram rijamente 
o troféu em embarcações verdadei-

ramente engenhosas oferecidas pelas diversas empresas sediadas na Ilha, tendo 
por finalidade a angariação de fundos para ajuda a crianças afectadas de doenças 
graves e apoio à “Rouv Zot Ker” uma organização que promove excelentes festas 
de Natal para diminuídos físicos e mentais (foto “Le Rotarien”).

REUNIÃO

O Rotary Club de Boksburg Lake (D. 
9300) organiza todos os anos o Dia do 
Golf do Serviço nas instalações do Clube 
de Golf E.R.P.M., como maneira de 
angariar fundos a favor de instituições 
de solidariedade da sua comunidade. A 
última edição teve lugar a 10 de Outubro 
do ano findo e permitiu obter um apuro 
líquido de mais de 110.000 “rands” que 
beneficiaram a Associação “AS Cães Guia” 
e a Associação “Tape Aids” para cegos. A 
fotografia mostra, ao meio, o Presidente 
do Clube, Tony Baker, ladeado pelos 

representantes das duas organizações beneficiadas, Pieter van Neikerk e a 
Drª. Anges Kenyeres  (foto “Rotary África”).

Pelo quinto ano consecutivo, o Rotary 
Club de Casablanca Oasis levou a 
efeito a sua “operação óculo” agora 
junto dos 800 alunos do Centro de 
Formação e de Alfabetização o que 
permitiu encaminhar para consultas 
mais aprofundadas, receitar óculos 
na medida exacta e a realização de 
operações a cataratas, desta feita 20. É 
um trabalho que tem sido financiado 

pelos Rotary Clubes de Roma-Nordeste (Itália) e de Estrasburgo-Oeste (França)  
(foto “Le Rotarien”).

MÉXICO

O Rotary Club de Mérida Montejo, 
Yucatan, ofereceu várias ferra-
mentas e outro equipamento a 
um grupo de deficientes motores 
que se dedica ao fabrico de 
cadeiras de rodas (foto “Rotarismo 
en México”).

AUSTRÁLIA

 O autocarro do Rotary International 
foi uma das grandes atracções da 
Parada do Natal que percorreu alegre-
mente as ruas principais de Sydney. 
Ele resultou da iniciativa entusiástica 
dos Rotary Clubes de Sydney, Sydney 
CBD, Sydney Cove e Sydney Darling 
Harbour (foto de Linda Knight, membro 
do Rotary Club de Sydney Cove).

CHINA

As famílias das zonas rurais de 
Binxian, na província de Shaanxi, 
têm sido ajudadas pelo Rotary Club 
de Crows Nest, da Nova Gales do 
Sul (Austrália), particularmente no 
campo educacional das crianças 
e sua formação para o futuro. 
Em 2006, e em colaboração com 
o Rotary Club de Shangai e a 
ajuda de Subsídios Equivalentes da 
Fundação Rotária, o Clube ajudou 

financeiramente 148 alunos e distribuiu cerca de 6.500 livros a bibliotecas 
de 29 escolas (foto “Rotary World”).

BRASIL

 O Rotary Club de Muriaé, Minas 
Gerais (D. 4580) lançou uma forte 
campanha de recolha de livros que 
lhe permitiu, depois, equipar a Escola 
Estadual Gilberto Tanus Braz com uma 
biblioteca de quatro grandes estantes 
na qual se foram alinhar mais de 1.200 
volumes (foto “Brasil Rotário”).

INGLATERRA
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 Está na hora do grande 
  Desafio começar!

Durante duas décadas, Bob Scott foi sempre um acérrimo 
defensor do objectivo principal do Rotary International de 
um mundo livre de poliomielite. De facto, Robert S. Scott 
teve oportunidade de assistir à batalha rumo à erradicação da 
poliomielite praticamente de todos os ângulos – reuniu com 
os altos responsáveis da Organização Mundial de Saúde no 
sentido de discutirem estratégias comuns, exortou os líderes 
governamentais a continuarem com o seu financiamento, 
encorajou os Rotários a não desistirem e, inclusive, ajudou 
pessoalmente nos Dias Nacionais de Vacinação realizados 
na Índia. No decurso dessa batalha, os casos de poliomielite 
diminuíram em mais de 99%, e o número de países endémicos 
da poliomielite caiu de 125 para 4.  Ao longo dos vários 
avanços vertiginosos e recuos temporários que caracterizaram 
a Iniciativa Global de Erradicação da Poliomielite, a postura 
de Scott, enquanto líder do Rotary, pode ser resumida em 
cinco palavras: fim à poliomielite, ponto final. Numa entrev-
ista recente concedida aos meios de comunicação do Rotary, 
falou sobre o Desafio dos 100 Milhões de Dólares do Rotary 
como uma medida absolutamente vital para atingir esse 
objectivo.

[P] O que é o Desafio dos 100 Milhões de Dólares do 
Rotary?
Trata-se de uma campanha de angariação de fundos do 
Rotary, com a duração de três anos, que visa equiparar-se 
à doação-desafio dos 100 milhões de dólares, entretanto 
lançada pela Fundação Bill & Melinda Gates à Fundação do 
Rotary International para a erradicação da poliomielite. Os 
200 milhões de dólares gerados por esta doação-desafio 
injectarão, por certo, o tão necessário financiamento para 
a Iniciativa Global de Erradicação da Poliomielite.
A Fundação “Gates” demonstrou uma enorme confiança no Rotary, 
como líder na batalha global contra a poliomielite, concedendo 
a doação-desafio dos 100 milhões de dólares sem exigir que o 
montante equivalente fosse previamente angariado. Ora isto é 
extremamente invulgar, sobretudo se comparado com a forma 
como a maioria dos subsídios funciona. Acredito que esta fé 
conseguirá inspirar ainda mais os Rotários a cumprirem o Desafio 
dos 100 Milhões de Dólares do Rotary.

Robert S. Scott, Presidente dos Curadores da Fundação do Rotary 

International e da Comissão Internacional PolioPlus, descreve o Desafio 

dos 100 Milhões de Dólares do Rotary em resposta ao subsídio da 

Fundação Bill & Melinda Gates.

[P] O que é que tem sido pedido aos clubes e distritos do 
Rotary para cumprirem o desafio?
Tem sido pedido a cada clube rotário que contribua com, 
pelo menos, 1000 dólares anualmente para o desafio, durante 
os próximos três anos. Se considerarmos que existem perto 
de 33 000 clubes espalhados pelo mundo, os seus esforços 
combinados, em termos de angariação de fundos, acabarão 
por resultar praticamente no montante total equivalente de 
100 milhões de dólares.
Estamos igualmente a pedir a todos os Rotários que par-
ticipem no desafio, sobretudo aqueles que aderiram ao 
Rotary desde Junho de 2005, quando foram cumpridos os 
últimos compromissos em relação à anterior campanha de 
financiamento para a erradicação da poliomielite.  O s 
clubes rotários constituídos desde essa altura também são 
um foco especial da nossa atenção. Para além disso, os Gru-
pos Rotários de Acção e os Grupos de Companheirismo do 
Rotary serão também convidados a participar.
O PolioPlus é o único programa corporativo do Rotary e eu 
acredito vivamente que todos os Rotários desejarão compar-
tilhar este fantástico legado de poderem eliminar a doença 
que causou tanta incapacidade e morte no mundo inteiro.

[P] Qual é o prazo previsto para equiparar a doação-desafio 
da Fundação Gates?
O Rotary tem até 31 de Dezembro de 2010 para angariar os 
fundos equivalentes. A Fundação do Rotary International 
terá de gastar todo o subsídio de 100 milhões de dólares em 
2008, subsídio esse que será distribuído pela Organização 
Mundial de Saúde e o UNICEF no apoio directo às actividades 
de vacinação contra a poliomielite.

[P] Quando é que as contribuições serão creditadas de 
forma a poderem ser equiparadas ao subsídio?
O Desafio dos 100 Milhões de Dólares do Rotary começou 
formalmente no dia 1 de Janeiro. Contudo, as contribuições 
para equiparar o subsídio da Fundação “Gates” começaram 
a chegar mais cedo e, por decisão da Comissão Internacio-
nal PolioPlus, têm sido creditadas desde 1 de Dezembro de 
2007.
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Em Dezembro, quando estive na Índia, conheci Harshad 
Mehta que já tinha contribuído com 1 milhão de dólares 
para a Fundação do Rotary International. Estávamos precisa-
mente a falar sobre o subsídio da Fundação “Gates”, quando, 
de repente, ele disse: -“Darei 2 milhões de dólares para a 
equivalência”. Foi um desenvolvimento muito emocionante 
e uma contribuição extremamente generosa.

[P] Que recursos estão disponíveis para ajudar os clubes 
e os distritos a cumprirem o Desafio dos 100 Milhões de 
Dólares do Rotary?
O Rotary está a desenvolver vários recursos, incluindo um 
DVD que explicará a necessidade de um financiamento adi-
cional de forma a terminar de vez com a poliomielite. Uma 
apresentação em PowerPoint, brochuras, comunicados de 
imprensa e outros recursos estão igualmente a ser produ-
zidos, e estarão totalmente disponíveis no início do novo 
ano rotário no dia 1 de Julho. Estas ferramentas estarão 
disponíveis no sítio da Web do RI, na Sede Mundial do RI e 
nos nossos escritórios internacionais.
Para além disso, nomeei uma Task Force do Desafio dos 100 Mil-
hões de Dólares do Rotary, composta por vários líderes seniores do 
Rotary, para supervisionar e encorajar os clubes e os distritos nesta 
campanha. O desafio também tem sido um foco importante nos 
seminários de formação dos presidentes-eleitos e governadores-
eleitos e continuará a ser realçado nos seminários regionais da 
Fundação do Rotary International.

[P] Estará disponível qualquer espécie de reconhecimento 
de doador para as contribuições realizadas em prol do 
desafio?
O reconhecimento Companheiro “Paul Harris”, bem como 
outros reconhecimentos normais estão disponíveis para as 
contribuições realizadas em prol do desafio. No entanto, 
não serão criados reconhecimentos novos.

[P] Como é que o Desafio dos 100 Milhões de Dólares do 
Rotary se compara, em termos de prioridade, com outras 
campanhas de financiamento, tais como “Todos os Rotários, 
Todos os Anos” e a “Iniciativa de Doações Extraordinárias 
para os Centros Rotary”?
Muitos Rotários perguntam-nos se o Desafio dos 100 Milhões 
de Dólares do Rotary foi concebido para ultrapassar essas 
campanhas de financiamento. A resposta é não. Cada cam-
panha é igualmente importante e o Rotary está totalmente 
empenhado em financiar as três. Nem eu acredito que este 
desafio venha a provocar uma queda no apoio às outras 
duas campanhas.

[P] Os ex-bolseiros da Fundação do Rotary International 
podem desempenhar algum papel no apoio ao Desafio 
dos 100 Milhões de Dólares do Rotary?
Temos 110 000 ex-bolseiros que beneficiaram imenso da 
participação em programas como as Bolsas Educacionais, 
Intercâmbio de Grupos de Estudos e programas da paz. A 
nossa esperança é que, precisamente por causa das suas ex-
periências positivas com a Fundação do Rotary International 
e o próprio Rotary, esses ex-bolseiros estejam motivados 
para participar. Estamos a trabalhar principalmente com as 
muitas associações de ex-bolseiros da Fundação do Rotary 
International espalhadas pelo mundo inteiro, no sentido de 
solicitar o apoio dos ex-bolseiros para o desafio. Os clubes 
do Rotaract e Interact também serão encorajados a partici-
parem através de actividades de angariação de fundos dos 
seus clubes rotários patrocinadores.

[P] O subsídio da Fundação “Gates”, bem como os fundos 
equivalentes, serão suficientes para cobrir o custo da 
erradicação da poliomielite?
Os 200 milhões de dólares serão um elemento catalizador 
vital no apoio à erradicação da poliomielite. Contudo, a 
extraordinária intensificação das actividades de vacinação 
em países endémicos da poliomielite e de elevado risco, du-
rante os últimos dois anos, exigiu alguns recursos adicionais. 
Serão precisos mais de 200 milhões de dólares para terminar 
o trabalho, e quanto mais tempo a doença continuar, maior 
será o custo.

[P] Há mais alguém que venha a financiar e, dessa 
forma, possa dar o último empurrão para erradicar a 
poliomielite?
Em primeiro lugar, será importante compreender que, 
até à data, os fundos conseguidos para a erradicação da 
poliomielite pelo Rotary e outras organizações, incluindo a 
Fundação “Gates”, correspondem a cerca de 15% do total. 
Muitos Rotários acham que o Rotary contribuiu com o mon-
tante total. Porém, quando falo com Rotários, digo-lhes que 
não somos a principal fonte de financiamento — somos o 
catalizador principal.
Por conseguinte, o financiamento necessário para terminar com a 
poliomielite terá de vir de outras fontes, principalmente de governos 
nacionais. Bill Gates Sr. [Co-presidente da Fundação “Gates”] teve 
oportunidade de chamar ao Rotary “a consciência da Iniciativa 
Global de Erradicação da Poliomielite.” O Rotary, juntamente 
com os seus parceiros nesta iniciativa — a Organização Mundial 
de Saúde, o UNICEF, os Centros Norte-americanos de Controlo e 
Prevenção de Doenças e, agora, a Fundação “Gates” — têm de 
continuar a ser os defensores do apoio das nações-doadoras.
A coisa mais maravilhosa sobre o subsídio da Fundação “Gates” 
e o Desafio dos 100 Milhões de Dólares do Rotary é que, juntos, 
impedirão que muitas crianças morram ou fiquem aleijadas devido 
à poliomielite. No entanto, é importante que eliminemos a po-
liomielite agora, para evitar que mais crianças venham a contrair 
a doença. Desde que o subsídio foi anunciado, já ouvi falar de 
Rotários de todo o mundo que estão bastante entusiasmados com 
a erradicação da poliomielite. Estou confiante de que o Rotary será 
o agente catalizador para que os governos nacionais e restantes 
organizações venham a terreiro e ajudem a financiar o impulso 
para terminar com a poliomielite de uma vez por todas.

Vá a www.rotary.org para obter mais sugestões sobre o 
financiamento do Desafio dos 100 Milhões de Dólares.

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

A Mensagem do 
Presidente 

Wilfrid J. Wilkinson

Meus caros Companheiros.

Mohandas Gandhi disse um dia: -“Se queremos ensinar a verdadeira paz neste mundo, e se 
efectivamente pretendemos lançar uma guerra contra a guerra, teremos de começar com as 
crianças.”
O que Gandhi compreendeu assim tão bem era tão simples quanto isto: a ira e o ódio, as oposições 
e as diferenças, as rivalidades e as disputas não são nem intrínsecas nem inatas. Aprendem-se. 
As crianças que assistem a manifestações de ódio, aprendem a odiar. Mas as crianças que tes-
temunham actos de partilha e de amor, aprendem a compartilhar e a amar.
A maneira como as coisas sempre se nos têm apresentado não é, necessariamente, aquela 
como irão continuar a ser. Para o melhor como para o pior, quase todo o “status quo” se pode 
eventualmente alterar. Quando surge uma nova ameaça, as pessoas podem ser divididas por 
ela e lutar umas contra as outras, ou podem juntar-se e trabalhar em equipa para, juntas, 
encontrar a solução para os seus problemas. Cada novo desafio tem a força de dividir, assim 
como o poder de unir.
Num mundo em mudança, o Rotary tem de se manter igual a si mesmo. E num mundo com 
necessidades sempre crescentes, o Rotary tem de se conservar sereno assegurando-se de que 
temos a força e o número suficiente para que seja feito o que é preciso que seja feito.
Neste ano rotário pedi aos Rotários de toda a parte que se apliquem em compartilhar o Rotary 
através do quadro social. É chegada a altura de avaliar em que ponto nos encontramos neste 
aspecto. Cada um de nós convidou já um potencial novo membro para uma reunião? Se já 
tivemos êxito com o conseguirmos trazer um novo sócio para o Clube, estamos a ajudá-lo a 
crescer como Rotário?
O Rotary somente poderá continuar a servir se continuar a crescer. Manter simplesmente o nosso 
quadro social no seu actual nível não vai ser suficiente. À medida em que a população mundial 
e as suas necessidades continuam a aumentar, também nós temos de aumentar a resposta ao 
desafio que isso coloca.
Temos de mostrar ao mundo que Dar de Si Antes de Pensar em Si é mais que uma “palavra 
de ordem”, e que Rotary Compartilha é mais que um simples lema. Estas palavras são a nossa 
verdade – uma verdade que nos define e define o Rotary no seu todo.
Há várias décadas, Gandhi – alguém que penso daria um excelente Rotário – disse algo mais 
que a nós, Rotários, diz alguma coisa: -“O homem engrandece-se na medida em que trabalhe 
para o bem do seu companheiro.”
Cada um de nós tem a oportunidade de se tornar grande através do nosso serviço Rotário. 
Façamos por que esta oportunidade não a desperdicemos.

     
Wifrid J. (Wilf) Wilkinson
Presidente do Rotary International
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 Rotary pelo            
  fora

NÚMEROS ROTÁRIOS 
O panorama rotário reportado a 31 do passado mês de Dezembro 
mostrava que o quadro social do Rotary no mundo era de 1.210.648 
Rotários, 32.912 eram os Rotary Clubes e 532 os Distritos. O Rotary 
estava presente em 169 diferentes países. Os Núcleos Rotary de 
Desenvolvimento Comunitário, eram 6.143 em 73 diferentes países. 
O seu quadro social é de 141.289 membros. Os Grupos de Compan-
heirismo Internacional eram 95.

OS PRINCIPAIS ORADORES NA 
CONVENÇÃO
Um bom punhado de oradores famosos vai valorizar acentuada-
mente a Convenção de Los Angeles. Vão nela intervir com discursos 
motivadores o Dr. Mouzon Biggs, Jr., destacado membro da Igreja 
Metodista Unida de Boston, um homem que se tem distinguido em 
acções de formação, principalmente junto dos jovens, e no fomento 
do diálogo inter-religioso; a Drª. Margaret Chan, médica que desde 
Novembro de 2006 vem exercendo as funções de Directora-Geral 
da OMS; a Drª. Julie L. Gerberding, que é, desde 2002, Directora 
do CDC e Administradora da Agência para as Substâncias Tóxicas 
e Doenças Transmissíveis (ATSDR); Michael Josephson, fundador 
do Instituto de Ética “Joseph e Edna Josephson”; o Hon. Philip 
Lader, que já foi distinguido com o Prémio Internacional Rotary 
por Serviço Global à Humanidade; o Hon. Stephen Lewis, Director 
da organização “Mundo Livre da SIDA”, assim como Director do 
UNICEF e Embaixador do Canadá na ONU; e o Hon. Dalton McGuinty, 
líder do Partido Liberal em Ontário (Canadá).

CONTRA A POBREZA E EM PROL DA 
PAZ
Depois de, em 10 de Janeiro, duas centenas de Rotários de Nairobi 
(Quénia) terem andado de porta em porta a pedir ajudas para 
valerem aos mais necessitados, acção que foi também levada a efeito 
em Mombaça e em Kisumu, o Rotary Club de Nairobi organizou um 
Seminário sobre o papel que cabe à sociedade civil desempenhar 
no processo de reconciliação nacional. Recordemos que o Quénia 
tinha entrado em clima de guerra civil após as eleições que tinham 
tido lugar nos inícios deste ano, um clima que causara mais de mil 
mortos e mais de 350.000 desalojados. O Seminário foi moderado 
pelo apresentador de televisão local Michael Oyier, da KTN, e nele 
intervieram a Directora Executiva das Nações Unidas para o Habitat, 
Anne Tibaijuka, o Tem.-Gen. na reserva Lázaro Sumbeiywo, chefe 
de mediação das negociações para a paz no Sudão da Autoridade 
Intergovernamental para o Desenvolvimento, a psicóloga Gladys 
Mwiti, o correspondente da BBC na África Oriental, Adam Mynott, 
e o representante da Associação de Manufactores do Quénia, 
Vimal Shah.
   

INSTITUTO ROTÁRIO 
Terá lugar em Atenas (Grécia), 
no Distrito 2470, um Instituto 
Rotário e GETS, de 26 a 30 de 
Novembro, convocado pelo Di-
rector do R.I. Örsçelik Balkan, 
da Turquia, evento destinado 
sobretudo à Zona 10.

AS REVISTAS ROTÁRIAS: DAR A 
CONHECER A NOTÍCIA

Abril é o Mês da Revista, tempo de 
assinalar a rede global das Revistas 
Oficiais do Rotary que disponibilizam 
informação muito válida a 1,2 milhões 
de Rotários.
A Rotary World Magazine Press é 
constituída por 32 Revistas da Áfric, 
das Américas, da Ásia, da Austrália e 
da Europa que informam, inspiram e 
entretêm em 23 diferentes línguas. 
Para além da The Rotarian, a publicação 
principal do Rotary, que é editada em 
língua inglesa, ela apresenta revistas 
como a Vida Rotária (da Argentina), a 
Rotary in Bulgária e The Rotary-no-Tomo 
(do Japão).
O Manual de Procedimento do R.I. impõe 
a todos os membros de Rotary Clubes 
que sejam assinantes da The Rotarian 
ou duma Revista Regional do Rotary. 
Os líderes rotários, Governadores de 
Distrito e os Presidentes de Clubes devem 

dar todo o apoio aos editores das Revistas no seu país ou na sua 
região fornecendo-lhes ideias, promovendo a leitura, insistindo pelo 
pagamento em devido tempo do valor das assinaturas e apoiando-os 
com outras medidas na área da comunicação.
Não se esqueça de apreciar o novo caderno-suplemento interna-
cional de edição que sairá no início do ano rotário de 2008-09. Vai 
ser um suplemento de 8 páginas que porá em evidência o trabalho 
do Rotary a nível global. Ahmet Tükel, que é o editor da Rotary 
Dergisi, a revista turca, garante que esta edição especial representará 
um salto em frente. –“O suplemento vai ajudar a promover uma 
imagem unívoca e global da nossa Organização.” – adianta. –“E vai 
evidenciar o quanto a colaboração dos editores de diferentes partes 
do mundo pode ajudar a pôr em comum uma ferramenta adequada 
para comunicar a força e a atracção do Rotary International”.

     Joseph Derr

“GLOBAL OUTLOOK” 
Surgirá com esta designação o Suplemento Informativo do Rotary 
International na sua Rotary World Magazine Press a que se alude 
na “caixa” acima. A sua primeira edição será dedicada ao assunto 
da erradicação global da paralisia infantil.

FORUM DA PAZ 
Nos dias 25 a 27 de Abril realizou-se em Windsor, Ontário (Canadá), 
um Forum Presidencial da Paz ao qual presidiu o Presidente do R.I., 
Wilfrid J. Wilkinson. O “moto” do Forum foi “A Paz é Possível” e o 
Presidente Wilf foi orador na sessão de abertura. Durante ele vários 
oradores de nomeada intervieram e houve lugar a solene desfile de 
bandeiras e a um acto religioso ecuménico, além de um Concerto e 
mesas-redondas de discussão em volta do tema central.
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O “SITE” DO ROTARY 
Como o leitor sabe, o “site” do Rotary na Internet está em www.
rotary.org. Este sítio está agora mais internacional que nunca, pois 
a maior parte do seu conteúdo mostra-se em 8 diferentes línguas, 
claro que na língua portuguesa também. Para chegar a ela, “clique” 
de maneira a aceder ao “link” da língua inglesa e, em seguida, 
escolha a língua que pretenda em “select a language”.

SEMINÁRIO DE EDITORES DAS 
REVISTAS EUROPEIAS 
Esta reunião anual dos editores da Europa decorrerá em Milão (Itália) de 
9 a 12 de Outubro.
 

INTERCÂMBIO DE JOVENS
Vai realizar-se de 5 a 7 de 
Setembro, em Madrid (Es-
panha), a 56ª Conferência 
EEMA, ou seja a reunião 
de trabalho annual em 
que devem participar os 
responsáveis distritais do 
Intercâmbio de Jovens 

dos Distritos da Europa, África e Médio Oriente. A Conferência 
terá ainda dois programas sociais que se desenvolverão após o 
termo dostrabalhos e se estendem do dia 8 ao dia 13 do referido 
mês, um como o outro pelo sul do País. O programa A levará os 
participantes a Segóvia, Escorial e Toledo, em 8 e 9 de Setembro; 
o programa B, decorrerá de 10 a 13 e visitará Granada, Córdova e 
Sevilha, tudo sem perder de vista visitas em Madrid. O lema desta 
56ª Conferência dos YEO é “Intercâmbio de Jovens – a Porta para 
a Cultura”. Os contactos para mais informação e inscrições podem 
fazer-se electronicamente em www.eema2008.org e “yep@yep.
rotaryspain.org>.

ALFABETIZAÇÃO
 Se vai à Convenção de Los Angeles, no proximo mês de Junho, não 
se esqueça de incluir na sua bagagem alguns livros para crianças 
em português, o seu contributo para que se obtenha nessa altura 
a maior quantidade de livros para distribuição em escolas. Trata-
se do projecto a que foi dado o nome de “Livros do Rotary para 
Todo o Mundo” e que tem por finalidade reunir mais de 250.000 
livros, e que é presidido pelo ex-Governador do Distrito 5280, Ingo 
Werk. Segundo ele, só na Escola Distrital Unificada de Los Angeles 
são faladas 97 diferentes línguas! Os livros irão ser distribuídos 
por estudantes em sete Distritos do sul da Califórnia e do Nevada. 
No átrio do Centro de Convenç~ies de Los Angeles vai estar uma 
“montanha” feita com esses livros. E lá irá um delegado do “Guin-
ness World Records”, que tem sede em Londres, para verificar os 
resultados obtidos… Veja mais acerca desta iniciativa em www.
rotary2008.com.

PROMOÇÃO DO ROTARY
Desenvolver o interesse do público acerca do Rotary é uma das sete 
prioridades consignadas no Plano Estratégico do R.I. para 2007-10, 
um Plano que estabelece a missão do Rotary, a sua visão, os seus 
valores essenciais e as prioridades.
Especificamente, o Plano aponta para o incremento do “recon-
hecimento e da imagem pública, a nível interno como externo, 
do R.I.”. Para isso se obter, estão a ser desenvolvidas campanhas 
de informação internas e externas, e os líderes, desde o nível do 
clube aos internacionais, são exortados a falar ao mundo acerca 
do Rotary.
-“Chegou a altura de todos encararmos os desafios das relações 
públicas no âmbito do plano estratégico.” – afirma Bob Aitken, 
coordenador-geral do Grupo das Fontes de Imagem Pública do 
R.I.. E acrescenta: -“Muitos dos líderes mais velhos tomaram agora 
consciência de que as relações públicas e o efectivo aumento do 
quadro social são questões que andam de mãos dadas.”

Para levar o Rotary junto do público, o R.I. desenvolveu um plano 
de “marketing” que inclui a colocação de anúncios públicos do 
R.I. em feiras internacionais, dirigidos para a comunicação social 
internacional, e disponibiliza ferramentas de relações públicas à 
disposição dos Clubes e dos Distritos. O plano inclui ainda a pro-
moção do Rotary junto doutras Organizações Não Governamentais 
e o apoio a campanhas regionais. Para avaliar os progressos alcan-
çados, foi feita uma análise em 2006 e em seis Distritos. Outra irá 
ser realizada em 2010.
A nível interno, o R.I. está a levar a cabo uma campanha de infor-
mação que visa ajudar os Clubes e os Distritos a promover o Rotary 
e uma melhor compreensão deles acerca dos meios que, no campo 
das relações públicas, o Rotary coloca ao seu serviço. O R.I. está tam-
bém a atribuir subsídios a Distritos para financiamento dos esforços 
que eles desenvolvam em tal campo, assim como os vem exortando 
a que difundam na comunicação social os videos “Humanidade 
em Movimento”. Em Janeiro, o R.I. enviou a todos os Clubes uma 
colecção CD-ROM de quatro videos de televisão, rádio, prospectos 
e complementos de “placards”  especialmente concebidos para 
ajudar a promover os benefícios da pertença ao Rotary.

COM O SECRETÁRIO-GERAL DA ONU
 O Presidente do R.I., Wilfrid 
J. Wilkinson, avistou-se com o 
Secretário-Geral da ONU, Ban 
Ki-moon, em Fevereiro passado 
(veja a foto). Na altura, Wlkinson 
fez-lhe  en-
trega formal 
do Prémio de 
Honra ao Mé-
rito do Rotary 

International, em reconhecimento pelo seu apoio 
à causa da erradicação da paralisia infantil e dos 
seus esforços em prol da paz e da compreensão 
entre os povos. A cerimónia, privada, realizou-se 
em Chicago, Illinois (EUA), sendo que já foram 
distinguidos com este Prémio personalidades de 
evidente destaque, como Nelson Mandela, Kofi 
Annan, Mikhail Gorbachev e Bill Clinton..

NOVIDADES SOBRE O ROTARY 
“Biblioteca da Imagem do Rotary” contém as mais espectaculares 
fotografias acerca das actividades rotárias recolhidas nos últimos 
quatro anos, especialmente as obtidas por Alyce Henson e Monika 
Lozinska-Lee. Pode vê-las em http://images.rotary.org/netpub/
server.np?base%26site=Rotary%26template%3Dsearch.
np%26searchCatalog%3Dcatalog. “Este Mês na História do 
Rotary“ é uma nova secção criada pela arquivista do R.I. Stephanie 
Giordano da Divisão de Comunicações. Vá a www.rotary.org para 
a consultar. “Mantenha-se em Dia com as Notícias do Rotary“ diz 
o que é e pode ser consultado em http://www.rotary.org/en/
MediaAndNews/ridefault.aspx. Quanto a livros e informação 
materializada, tem ao dispor os “Poster de Subsídios Distritais 
Simplificados” (162-PT), o “Poster dos Subsídios #Saúde Fome e 
Humanidade# (3-H)” (195-PT), e o “Poster dos Subsídios Equiva-
lentes” (143-PT), por 3 dólares a unidade; “Humanidade em Acção 
IV” (612-PT), uma colecção de 4 discos para divulgação do Rotary 
ao público, grátis; e o “Guia de Identidade Visual do R.I. (547-PT), 
que ensina a criar materiais de divulgação da imagem do Rotary, 
por 3 dólares.  Faça a sua encomenda no Balcão de Encomendas de 
Publicações através do telefone 00 1 847 866 4600, ou pelo fax 00 
1 847 866 3276. Pode também fazê-lo por correio electrónico em 
shop.rotary@rotary.org em qualquer dos escritórios do R.I., ou 
“on-line” pelo sítio shop.rotary.org. Os pagamentos são feitos no 
acto da encomenda. 

http://www.rotary.org/
http://www.rotary.org/
http://www.eema2008.org/
http://www.rotary2008.com/
http://www.rotary2008.com/
http://images.rotary.org/netpub/server.np?base%26site=Rotary%26template%3Dsearch.np%26searchCatalog%3Dcatalog
http://images.rotary.org/netpub/server.np?base%26site=Rotary%26template%3Dsearch.np%26searchCatalog%3Dcatalog
http://images.rotary.org/netpub/server.np?base%26site=Rotary%26template%3Dsearch.np%26searchCatalog%3Dcatalog
http://www.rotary.org/
http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/ridefault.aspx.. 
http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/ridefault.aspx.. 
mailto:shop.rotary@rotary.org
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Os Bolseiros da The Rotary Foundation constituem uma inesgotável 
fonte com um tremendo potencial para o impulso do quadro social 
do Rotary e para o apoio aos programas da Fundação. É por isso que 
manter o contacto com eles é um dos nossos primordiais objectivos 
em 2007-08.
Segundo um inquérito feito em 2006, somente menos de 3% dos 
mais de 105.000 Bolseiros da Fundação e dos participantes em pro-
gramas do R.I. são Rotários. No entanto, dois terços dos Bolseiros 
afirmam que estão interessados em entrar para um Rotary Clube, 
um desejo igualmente manifestado por mais de 8 a 10 % dos actuais 
participantes nos programas.
 Apenas 20% dos Rotary Clubes referem terem recrutado Bolseiros 
para o seu quadro. Imaginem o impacte que estes talentosos vet-
eranos dos nossos programas não teriam tido na nossa Fundação 
ou na nossa Organização ou mesmo no mundo inteiro se 100% dos 
Rotary Clubes os convidassem  para os seus quadros sociais. O desejo 

do Presidente Will de que se obtenha um aumento significativo do 
quadro social no seu todo tornava-se em realidade.
 -“Precisamos de membros mais jovens.” – é o que frequentemente 
se ouve em Seminários do Rotary. Convidemos, então, ex-Bolseiros 
que tenham qualificações profissionais para o quadro do Rotary. A 
média de idades em muitos clubes baixaria rapidamente se isso se 
fizesse e na directa proporção do aumento do nível de actividade 
dos clubes. Exorte Bolseiros que ainda não apresentem qualificação 
para entrar num Rotary Clube a que adiram a um Rotaract Clube, 
ou convide-os a participarem em projectos de Rotary Clubes ou de 
Distritos. Não se esqueça de convidar – e dê apoio financeiro, se isso 
for necessário – Bolseiros do seu Distrito para participarem na Primeira 
Celebração Rotária de Bolseiros na Convenção de Los Angeles, a 
13 e 14 de Junho. Que melhor maneira haverá de mostrar-lhes que 
ROTARY COMPARTILHA que a de partilhar com eles o Rotary?!

Robert S. Scott
Presidente do Conselho de Curadores da TRF

RETOMAR O CONTACTO COM OS BOLSEIROS DA FUNDAÇÃO

* A “ShelterBox”, uma organização criada por iniciativa do Rotary Club de Helston-Lizard (Inglaterra) em 2001, fez entrega em 22 de Agosto 
de 2007 do “kit” de sobrevivência nº. 500.000 a famílias desalojadas pelas cheias ^no Nepal. 

*Também em Agosto do mesmo ano, Rotários do Rotary Club de Shin Fuji, de Shizuoka (Japão), foram entregar aos estudantes da Escola 
Sakur 

*10 barcos para resgate de de vítimas das cheias provocadas pelo engrossamento do Rio Gâmbia (na Gâmbia), foram oferecidos pelos Rotary 
Clubes de Bristol-Aztec (Inglaterra) e de Marne la Vallée, Seine-et-Marne (França) com o apoio de um Subsídio Equivalente da The Rotary 
Foundation.

“Flashes Rotários”

“MANUAL DO DELEGADO” 
A Associação Portugal Rotário acaba de 
editar um pequeno livro de muito interesse 
denominado “Manual do Delegado”. De 28 
páginas a cores, pretende ser um pequeno 
instrumento de trabalho para quem esteja 
no exercício das funções de Delegado de 
cada Clube à Revista PORTUGAL ROTÁRIO. 
Através das suas páginas o leitor encontrará 
explicações detalhadas sobre a “Rotary World 
Magazine Press”, a história quer do título, 
quer da nossa Revista Regional Oficial do 

ASSOCIAÇÃO PORTUGAL ROTÁRIO

Realizou-se na Curia, na manhã do dia 29 de Março a Assembleia 
Geral da Associação Portugal Rotário. Dentre os pontos constantes 
da Ordem de Trabalhos para que fora convocada avultou a eleição 
de novos Corpos Gerentes, agora para o triénio 2008-2010, tendo 
sido, por unanimidade aprovada a seguinte composição:

Assembleia Geral
Presidente –  Francisco Luís Monroy Zamith de Passos (R. C. Guimarães 

– D. 1970)
1º Secretário – Boaventura Nogueira (R. C. Torres Vedras – D. 1960)
2º Secretário –  Horácio Bacelar de Brito (R. C. Cascais-Estoril – D. 1960)

Direcção
Presidente –  Henrique Gomes de Almeida (R. C. Cascais-Estoril – D. 

1960)
Vice-Presidente – Manuel Eugénio Cepeda (R. C. Penafiel – D. 1970)
Secretário – Benedito Gomes Braz (R. C. Carnaxide – D. 1960)

Rotary, quer, e sobretudo, orientações concretas para o trabalho 
que se espera de um Delegado à Revista.

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 decor-
rerá em Sydney (Austrália). 

Tesoureiro –  João Carlos da Cunha Neto Borlido (R. C. Vila Nova de 
Gaia – D. 1970)

Vogal –  José Manuel Canedo M. G. Trindade (R. C. Carnaxide – D. 
1960)

Vogal – José Guedes Rodrigues (R. C. Porto – D. 1970)
Vogal – Júlio Gonçalves (R. C. Loures – D. 1960)

Conselho Fiscal
Presidente – Paulo Macedo Martins (R. C. Lisboa-Norte – D. 1960)
Vogal –  Emílio Eduardo Ferreira Monteiro (R. C. Vila do Conde – D. 

1970)
Vogal – Fernando Manuel Ferreira Martins (R. C. Palmela – D. 1960)

Nesta Assembleia foram empossados os elementos eleitos e foram, 
por unanimidade, aprovados o relatório de actividades e as contas 
apresentados pela Direcção cessante relativamente ao exercício de 
2007, assim como tomado conhecimento do Parecer sobre estas 
emitido pelo Conselho Fiscal, documentos que são disponibilizados 
aos leitores em separata com esta edição de “Portugal Rotário”.
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Presidente Eleito Lee: como se sentiu quando 
soube que tinha sido nomeado o primeiro presi-
dente coreano da história do RI? 
Senti-me imensamente humilde e, ao mesmo 
tempo, muito, mas muito, honrado e reconhe-
cido. Sou o primeiro Presidente Eleito do RI da 
Coreia e, precisamente por causa disso, tenho 
uma responsabilidade acrescida para com o 
meu País. A Coreia percorreu um longo caminho 
nos últimos 50 anos e muito do seu progresso 
deve-se à ajuda que recebemos da comunidade 
internacional. De facto, acredito que é, em 
grande parte, por isso, que o Rotary cresceu na 
Coreia desta forma extraordinária. Todos nós 
queremos retribuir algo daquilo que nos foi 
dado. E eu sinto que, agora, a minha mulher, 
Young, e eu, representamos a Coreia para o 
Rotary, da mesma forma que o Rotary para o 
mundo. É uma honra indescritível.

O que espera concretizar no decurso deste ano 
como Presidente? 
O meu primeiro objectivo como Presidente é 
diminuir a mortalidade infantil. Todos os dias, 
30.000 crianças com menos de cinco anos morrem, 
a maioria delas de causas evitáveis como sarampo, 
malária e pneumonia. A primeira vez que ouvi 
falar neste número pensei que era engano. Mas 
é verdade. Por isso, gostava que os Rotários se 
esforçassem e analisassem o que será preciso para 
diminuir a taxa de mortalidade infantil.

Concretamente, o que pode ser feito para ajudar 
a lidar com este grave problema? 
Por exemplo, uma das principais causas de morte 
entre as crianças é a diarreia, uma doença que 
é, geralmente, causada por água contaminada. 
Existem várias formas de resolver este problema. 
Podemos dar sais de re-hidratação oral, que 
custam apenas alguns cêntimos por pacote e 
que, não obstante, permitem salvar a vida de 
uma criança. Esse é um bom ponto de partida e 
uma excelente forma de tratar a doença. Porém, 
os sais de re-hidratação não evitam que a criança 
volte a fi car doente. Assim sendo, podemos ten-
tar limpar a água, com um fi ltro ou uma bomba 
de fi ltragem. Esta talvez seja uma forma ainda 
melhor, e mais efi caz, de tratar a doença em 
larga escala – evitando que, em primeiro lugar, 
as crianças fi quem doentes. Muitas vezes, com 
um pouco mais de esforço, podemos procurar a 
fonte da contaminação e tratá-la directamente. 

Por exemplo, em muitíssimas aldeias pobres não 
há qualquer saneamento nem as mais elemen-
tares condições sanitárias. Não existe canalização 
interna nas casas, nem quartos de banho, nem 
qualquer forma de eliminar os resíduos. Assim 
sendo, a contaminação entra directamente 
no fornecimento de água e acaba por tornar 
as crianças doentes. Se ajudarmos a lidar com 
o problema do saneamento – por exemplo, 
construindo um bloco de sanitas – conseguimos 
chegar à raiz do problema. E, para além disso, 
estamos também a ajudar nos aspectos mais 
básicos da dignidade humana. Há imenso clubes 
rotários que compreenderam a pertinência disto 
e que, há muito anos, vêm realizando este género 
de projectos. 

O que inspirou a sua escolha de Realizemos os 
Sonhos como lema do RI? 
Uma das razões pelas quais o Rotary é tão 
emocionante para mim reside no facto de que, 
juntos, somos capazes de fazer mais do que 
jamais alcançaríamos sozinhos. Na verdade, 
podemos fazer mais enquanto clube do que 
como indivíduos, podemos fazer mais enquanto 
distrito do que como um clube e por aí adiante, 
de tal forma que quando olharmos para o Rotary 
global, então podemos, realmente, sonhar son-
hos de uma enorme dimensão. A verdade é que 
nenhum indivíduo, nem mesmo um só governo, 
independentemente da sua força e poder, jamais 
poderiam ter feito aquilo que nos fi zemos em 
prol da erradicação da poliomielite. No presente 
ano, o meu sonho é que, juntos, sejamos capazes 
de salvar as vidas de crianças. Este é o meu sonho. 
E parte desse sonho passa pelo facto de eu saber 
que as crianças serão capazes de sobreviver, 
crescerem com saúde, terem mais e melhores 
oportunidades e, no fundo, serem capazes de 
ver os seus sonhos tornarem-se realidade ao 
longo das suas vidas.

Na sua opinião, qual será o seu papel mais impor-
tante como Presidente do RI? 
Em primeiro lugar, o meu papel como Presidente 
é defi nir uma direcção e um rumo para o  ano 
e, depois, motivar os Rotários a darem o melhor 
de si e a fazerem o melhor que puderem nos 
seus clubes e distritos. Uma das razões pelas 
quais o Rotary consegue fazer tanto reside 
precisamente no facto de sermos uma rede. A 
nossa força está nas nossas relações, no facto de 

sermos capazes de pedir ajuda uns aos outros 
e de ajudar quando é preciso. É por isso que 
conseguimos alcançar as coisas numa grande 
escala. Porém, o Rotary apenas conseguirá 
atingir na plenitude o seu enorme potencial se 
estivermos todos em sintonia.

Será que nos poderia falar um pouco sobre 
o subsídio da Fundação Bill & Melinda Gates 
para o Rotary e o seu impacte no seu ano como 
Presidente? 
O meu papel no âmbito do desafi o do subsídio 
Gates é um bom exemplo da forma como eu 
encaro o meu serviço de Presidente. Precisamos 
de angariar 100 milhões de dólares para satis-
fazer as condições do referido subsídio. Não me 
cabe a mim dar essa quantia toda, nem angariá-la 
sozinho, mas sim informar e inspirar todos os 
Rotários sobre as razões pelas quais precisamos 
de angariá-la e, ao mesmo tempo, enfatizar quão 
importante é a participação de todos – sobretudo 
os Rotários que não participaram nas nossas 
primeiras campanhas. É óbvio que parte desse 
esforço passa pela capacidade de eu próprio 
dar um presente, porque todos sabemos que os 
líderes Rotários lideram pelo exemplo. Mas o meu 
papel é também certifi car-me de que todos os 
directores, governadores de distrito, presidentes 
dos clubes e os próprios Rotários compreendem 
aquilo que estamos a fazer, as razões subjacentes 
e o porquê da sua importância.

Como é que se envolveu inicialmente com o 
Rotary? 
Antes de estar preparado para ser Rotário, já 
sentia bastante respeito pelo Rotary. O meu pai 
foi Rotário. Por isso, cresci vendo-o ir a reuniões 
e ouvi a forma como ele falava sobre o seu clube 
e os seus companheiros Rotários. Ele achava que 
o Rotary era uma forma importante de ajudar 
ao desenvolvimento da Coreia. Quando era 
jovem, a Coreia era um país tremendamente 
pobre. Muitas, mas muitas, pessoas tinham fome. 
Imensas pessoas morreram de fome e de doenças. 
O meu pai achava que podia ajudar o seu País 
através do Rotary, de uma forma bastante mais 
ampla. Mais tarde, ambos considerámos o Rotary 
como uma forma de ajudar as pessoas noutros 
países, da mesma maneira que os países mais 
desenvolvidos ajudaram a Coreia. Por tradição, 
na Coreia, levamos as nossas dívidas muito a 
sério e, por isso mesmo, ele sempre achou que 

O Presidente Eleito do RI, Dong Kurn Lee, tornou-se Rotário porque queria retribuir e, ao mesmo tempo, corresponder à solidariedade 
demonstrada pela comunidade internacional que ajudou a Coreia do Sul a renascer das cinzas, passando daquela nação pobre e dilacerada 
pela guerra da sua juventude, para esse verdadeiro dínamo próspero e fl orescente dos nossos dias. Depois de ter servido o RI numa série 
de cargos e funções desde 1971, Lee tornar-se-á o primeiro presidente coreano do RI em Julho próximo. Durante o seu mandato, é seu 
propósito continuar a luta para erradicar a poliomielite e, em simultâneo, chamar a atenção para a necessidade de redução da mortalidade 
infantil. Numa conversa franca e aberta com o Editor Chefe de THE ROTARIAN, Vince Aversano, revela ainda o seu lema para o seu ano de 
presidência, bem como a sua imensa paixão pelo seu trabalho.
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esta era a melhor forma de pagar a nossa dívida 
de gratidão ao mundo. O meu pai sempre teve 
sucesso nos negócios e, por isso, queria retribuir 
com alguma coisa. Eu testemunhei toda a energia 
e o esforço que ele dedicou ao seu trabalho no 
Rotary, por isso sempre soube qual a sua ver-
dadeira importância. Conhecia também quem 
pertencia ao seu clube, e sabia que eram pessoas 
que a minha família respeitava profundamente. 
E eu queria fazer parte disso tudo.

Qual é a visão acerca do Rotary entre os 
coreanos? 
O Rotary é bastante respeitado na Coreia. As 
pessoas que fazem parte do Rotary na Coreia 
são elementos que têm funções de destaque 
e de liderança no país, no governo, negócios e 
profi ssões. E a verdade é que o Rotary goza de 
bastante visibilidade na Coreia; os clubes trabal-
ham imenso. Além disso, a ética do Rotary é algo 
que é bastante compartilhado pelos coreanos. 
Os coreanos acreditam bastante na educação, na 
importância do trabalho árduo, na honestidade, 
na família e na integridade. Por isso, ser membro 
de uma organização destas, que se orgulha dos 
valores que transporta e possui, é uma grande 
honra na Coreia.

O que é que o preparou para ser Presidente 
do RI? 
Desde que me tornei Rotário, tive a oportuni-
dade de servir no Conselho Director e em várias 
comissões do RI. Fui governador de distrito e 
curador, e tive a oportunidade de ver o Rotary 
nos mais variados cantos do mundo. O Rotary 
sempre teve um papel principal na minha for-
mação, naquilo que eu sou hoje. Por isso, agora, 
acho que todas essas experiências me ajudaram 
imenso a preparar-me para este novo papel.

Mencionou que a pobreza e a fome serão as suas 
principais prioridades. Pode explicar melhor 
porque é que seleccionou estas duas áreas?
É muito simples. A pobreza e a fome matam 
crianças. Quando as famílias são pobres, não 
podem cuidar das suas crianças. Quando as 
crianças têm fome, morrem de doenças, como a 
pneumonia e o sarampo, e numa taxa bastante 
mais elevada. No meu próprio País, eu vi isto a 
acontecer, sobretudo nos anos antes, durante 
e após a guerra [da Coreia]. As famílias não 
podiam cuidar das suas crianças e, por isso, elas 
morriam. A morte de uma criança é uma coisa 
terrível, e não devia acontecer num mundo com 
tanta riqueza. 

A fome ameaça muitas crianças na Coreia do 
Norte. Até que ponto é que esta situação foi 
um factor importante na decisão de conferir 
uma atenção especial à fome durante a sua 
presidência?
A fome ameaça tantas crianças, pelo mundo 
inteiro. Esta situação é inaceitável em qualquer 

lugar do planeta – seja na Coreia, em África ou 
noutra parte qualquer do globo. Ao vermos 
uma criança é impossível que alguém não 
queira ajudar. E, infelizmente, eu já vi muitas 
crianças esfomeadas. E é natural que, como 
Rotários, gostássemos de tentar fazer algo por 
essas crianças, nos nossos próprios países ou em 
países mais longínquos.

Será que nos pode falar da sua relação com o 
Secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon? 
O Secretário Moon e eu somos amigos; con-
hecemo-nos desde os tempos da universidade. 
Nunca imaginei que o convidaria para me 
visitar na sede do Rotary International em 
Evanston, mas a verdade é que, às vezes, a vida 
é surpreendente. O Rotary e a ONU partilham 
os mesmos objectivos ao nível da saúde infantil, 
em particular na erradicação da poliomielite, 
por isso estamos ansiosos por trabalhar juntos 
no ano que se avizinha. 

Quais acha que são os pontos mais fortes do 
Rotary?
Eu penso que é na diversidade do Rotary que 
reside a nossa força. O facto de termos inúmeros 
clubes em muitos países, de falarmos tantas lín-
guas e pertencermos a tantos grupos religiosos, 
culturais, étnicos e profi ssionais tão diferentes. 
Enquanto organização, não termos laços nem 
políticos nem religiosos, e sermos conhecidos 
como uma organização não enfeudada a 
qualquer governo. E isso ajuda-nos a fazer o 
nosso trabalho, a sermos aceites em muitos 
e variados locais, precisamente porque, em 
qualquer lado, existe uma presença do Rotary, 
e somos considerados uma entidade local.

Se houvesse uma mudança que pudesse fazer 
instantaneamente, qual seria?
Acho que se pudesse fazer uma coisa instanta-
neamente, seria fazer com que os Rotários se 
apercebessem do enorme potencial inexplorado 
existente no Rotary e do imenso potencial latente 
que ainda é possível alcançar. Se, juntos, nos 
centrarmos em torno de um mesmo objectivo 
comum, em boa verdade há muito pouco que não 
possamos verdadeiramente fazer. Vimos isto com 
a PolioPlus e espero sinceramente voltar a ver no 
próximo ano com a mortalidade infantil.

O Rotary continua a ser relevante para uma 
geração mais jovem de homens negócios? 
Sim, absolutamente. Acredito que somos 
mais relevantes agora do que nunca. A nossa 
economia é cada vez mais global. As nossas 
comunidades são cada vez mais globais. É 
impossível fi ngir que um problema que afecta 
uma dada comunidade não afecta também as 
outras comunidades. E sabemos perfeitamente 
como e de que forma é que estamos todos in-
trinsecamente ligados. As questões ambientais 
tornaram isso bastante claro durante este ano, 

e o mesmo se passa em matéria de transportes, 
comunicação e negócios. O que afecta um país 
acaba por nos afectar a todos.

O que distingue o Rotary de outras organizações 
humanitárias e de serviço? 
O nosso enfoque na ética e na integridade defi ne 
e caracteriza um determinado tipo de pessoa. 
E a nossa reputação e forma de agir face aos 
novos membros signifi cam que as pessoas que 
os nossos clubes atraem tendem a ser líderes 
dentro das suas próprias comunidades. O que 
evidencia que temos uma maior capacidade para 
conseguir as coisas precisamente porque temos 
as pessoas certas nos lugares certos, no âmbito 
de todas as comunidades envolvidas.

Na sua opinião, que efeitos terá o Plano Estra-
tégico do RI que foi aprovado pelo Conselho 
Director? 
O Plano tem imenso potencial e espero que nos 
traga muitos efeitos positivos. Como já referi, o 
poder do Rotary deve ser explorado em conjunto 
para que possa ser efi caz. Se cada clube e cada 
distrito fi zer as coisas à sua maneira, ou se o 
Rotary acabar por ser enviado em direcções 
diferentes todos os anos, estaremos a perder 
imenso desse extraordinário poder. Um plano 
estratégico tem o potencial de dar uma direcção 
concreta ao Rotary. Fornecer-nos-á um mapa, 
um roteiro, para nos ajudar a encontrar o nosso 
caminho nos próximos anos. 

O que gostaria de dizer sobre si aos rotários que ai-
nda não tiveram oportunidade de o conhecer?
Gostaria de dizer como me sinto humilde por 
ter sido escolhido e, ao mesmo tempo, honrado 
por me terem dado a oportunidade de ser o 
primeiro Presidente do RI da Coreia. A minha 
mulher, Young, e eu, já testemunhámos o 
vasto e maravilhoso trabalho desenvolvido pelo 
Rotary no terreno e fi zemos imensos amigos 
novos. Esta tem sido uma grande aventura 
para nós e estamos muito entusiasmados com 
o próximo ano.
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 O que acontece no 
    Rotary Nacional

UM NOVO CLUBE ADMITIDO 
Aconteceu grande festa na Quinta de Catralvos e no passado dia 
30 de Março, altura em que foi com grande entusiasmo entregue 
pelo Governador Eduardo Caetano de Sousa a Carta de Admissão 
ao Rotary Club de Azeitão (D. 1960). Foi Representante Pessoal 
do Governador para a formação deste novo Clube o Compº. 
Carlos Sargedas, membro do Rotary Club de Setúbal, que é o 
clube-padrinho.

SERVINDO 
O Rotary Club de Lisboa-Estrela proporcionou aos idosos 
do Lar-Recolhimento de Nossa Senhora da Lapa um lanche com 
animação. Este mesmo Clube voltou a organizar a “Mostra Saúde 
de Lisboa”, agora em sua 5ª edição, iniciativa que se apresentou 
na Torre Ocidental do Centro Colombo e através da qual o Clube 
realizou rastreios públicos graciosos com interesse em diversas 
áreas da Saúde. 
Graças ao seu programa de reciclagem de tampas de plástico, 
o Rotary Club de Sintra conseguiu adquirir mais 29 cadeiras 
de rodas a cuja distribuição procedeu em benefício de diversas 
instituições de solidariedade social. No seu global, este programa 
já atingiu a centena de cadeiras de rodas!
O Rotary Club de Oliveira de Azeméis ofereceu a um grande 
grupo de estudantes da Escola EB I de Palmaz uma digressão à 
cidade do Porto, onde assistiu a um espectáculo de teatro.
O Rotary Club de Olhão organizou o II Jantar de Gala, com Baile, 
no Restaurante “Orangerie” na Vila Monte Resort (Moncarapacho) 
como maneira de realizar fundos que foram dar apoio ao Banco 
de Material Ortopédico e ao Centro de Bem Estar Social de Nossa 
Senhora de Fátima, em Olhão.

O Rotary Club de Fátima organizou com muito 
sucesso o 3º Torneio de Golfe, uma iniciativa de 
companheirismo e para obtenção de fundos para 
projectos de serviço que contou com cerca de 40 
golfistas. O Torneio decorreu no “Golden Eagle”, da 
Quinta do Brinçal, em Rio Maior, e foi enriquecido 
com uma palestra sobre Golfe de que se incumbiu 
António Santos Silva, capitão de campo.

Um “Concerto de Solidariedade” foi a bela iniciativa tomada pelo 
Rotary Club de Esposende como modo de fomentar a cultura 
e de obter receita para ajudar o Museu Marítimo de Esposende. 
O Concerto teve lugar no Auditório do Centro Paroquial de 
Palmeira de Faro e teve as participações da Associação Banda 
dos Bombeiros Voluntários de Esposende-Antas e dos solistas 
Bel Viana e Ema Viana.
O Rotary Club de Santo Tirso promoveu uma acção de rastreio 
público gratuito ao cancro gástrico na freguesia de Sequeirô, que 
se realizou nas instalações da respectiva Junta de Freguesia.
Um aparelho de detecção precoce do cancro da mama (“Gama 
Probe”) foi oferecido pelo Rotary Club de Portimão ao Centro 

Hospitalar do Barlavento Algarvio (CHBA) em colaboração com 
a Junta de Freguesia.

Como maneira de realizar fundos para 
financiamento dos seus projectos de 
serviço, o Rotary Club de Porto-Foz 
realizou uma reunião festiva de jantar 
durante a qual o Compº. Carlos Lança 
(PGD 2001-02, D. 1970) deu largos ao seu 
irrecusável talento e pintou uma linda tela 
que foi, nessa altura, leiloada.

Na sequência do que já aludimos na anterior edição, sob a 
designação genérica de “Portugal no Mundo” e em colaboração 
com a Câmara Municipal, o Rotary Club de Montemor-o-Velho 
organizou uma larga série de conferências, numa iniciativa que 
concitou franco interesse da população local e determinou uma 
excelente visibilidade rotária. Para se aquilatar da qualidade 
desta iniciativa, note-se que foram intervenientes nelas nomes 
consagrados e sonantes em diversas áreas do saber como Joaquim 
Gomes Canotilho, Cristina Robalo Cordeiro, António Pedro Pitta, 
Carlos Fiolhais, José António Saraiva, Pedro Machado e António 
Campos.
Por seu lado, o Rotary Club de Lagoa ofereceu aos Bombeiros 
Voluntários da cidade um monitor cardíaco.

Com a participação 
sempre genti l  da 
conhecida figura da 
TV, Catarina Furtado, o 
Rotary Club de Lisboa-
Olivais promoveu a V 
edição do Concerto de 
Música Clássica para a 
Infância, um evento 
que, com muito brilho, 
decorreu no auditório 

da Xerox Portugal, empresa que generosamente deu apoio até 
oferecendo um bom lanche às crianças. Colaborou também, e com 
muito empenho, a Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais.

O Rotary Club de Trofa realizou um rastreio público do cancro do 
estômago na freguesia de S. Mamede do Coronado com o apoio 
de um grupo de enfermeiros do Centro de Saúde da Trofa.
Cerca de 50 desfibrilhadores foram distribuídos pelo Rotary Club 
de Guimarães por várias instituições vimaranenses ligadas a 
práticas desportivas, particularmente fomentando-as junto da 
gente nova, como maneira de dar pronta resposta a situações 
dramáticas de “morte súbita”. O Clube promoveu ainda a 
realização de curso de aprendisagem quanto à utilização de tais 
aparelhos.
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CONCURSO DE CANTO LÍRICO
A Fundação Rotária Portuguesa 
organizou a 2ª edição deste 
Concurso tão importante e 
cujo aparecimento constituiu 
um notável êxito. Nele estão 
em disputa nada menos que 7 
Prémios: “Ministério da Cultura”, 
no valor de 5.000,00 Euros, 
“Comendador Rui Nabeiro”, 

no valor de 3.500,00 Euros, “Câmara Municipal de Cascais”, no 
valor de 2.000,00, “Delta Cafés”, no valor de 1.500,00 Euros (a 
atribuir por votação do público), “Filipe de Sousa”, dois sendo 
um do valor de 1.500,00 Euros para o melhor pianista, e o outro 
de 500,00 Euros para canção portuguesa, e, finalmente, “Clubes 
Rotários da Cidade do Porto”, no valor de 500,00 Euros, para 
lied/melodia.
A este Concurso puderam candidatar-se estudantes das escolas de 
música do nosso País e jovens profissionais em início de carreira, 
portugueses, que, em 1 de Abril deste ano, não tenham idade 
inferior a 18 anos nem superior a 28.
As provas finais decorreram quando esta edição de PR já se 
encontrava fechada, no Jardim de Inverno do Teatro Municipal 
de São Luiz, em Lisboa, pelo que será na nossa próxima edição 
que daremos notícia dos vencedores. 

ATENÇÃO ÀS CONFERÊNCIAS 
DISTRITAIS 

No Distrito 1960, será a 62ª Conferência, um 
evento que, subordinado ao tema “Ilhas e Mar 
na Partilha do Desenvolvimento Sustentado”, 
vai decorrer de 15 a 18 de Maio. A Conferência 
terá programas em três das nove Ilhas do 
Arquipélago dos Açores: a de S. Miguel (a “Ilha 
Verde”, que é a maior de todas), a Terceira (com 
a sua belíssima cidade de Angra do Heroísmo, 
“Património Mundial”, assim classificada 
pela UNESCO) e a do Faial (a “Ilha Azul” pela 
abundância de hortênsias).
No Distrito 1970 ter-se-á a XXV Conferência, 
em Santo Tirso e estendendo-se pelos dias 23 
a 25 de Maio. O seu tema central é “A Paz é 
Possível”.

São representantes pessoais do Presidente do Rotary Internacional, 
respectivamente, o Comp. Serge Gouteyron, ex-Vice-Presidente 
de R.I., e o Comp. Themístocles A. C. Pinho, Director do R.I.

IMAGEM DO ROTARY
Os Rotary Clubes 
ex i s tentes  na 
cidade do Porto 
– Porto, Porto-
Antas ,  Porto-
Douro, Porto-Foz 
e Porto-Oeste 
– celebraram em 
conjunto, e da 
melhor maneira, 
o 103º aniversário 
d o  R o t a r y , 

plantando justamente 103 pinheiros mansos no Parque da Cidade, 
em acto festivo que, além de contar com a presença do Governador 
do Distrito 1970, Compº. Bernardino Pereira, teve ainda a participação 
do Vice-Presidente da Câmara Municipal do Porto e Vereador do 
Ambiente, Álvaro Castello-Branco.

Assinalando o 103º aniversário do Rotary, e 
colaborando a Câmara Municipal local, o Rotary 
Club de Viseu plantou uma oliveira centenária 
junto ao Solar do Vinho do Dão, junto da qual 
foi colocada uma placa de mármore com inscrição 
evocativa da efeméride.

COMPANHEIRISMO & 
CULTURA 
O Rotary Club de Santarém realizou uma jornada de visitas 
culturais que incidiram sobre a Colecção do Museu “Hermitage”, 
então patente no Palácio Nacional da Ajuda, e a “Colecção 
Berardo”, no Centro Cultural de Belém, que remataram com 
um jantar de companheirismo na Messe do Instituto de Estudos 
Superiores Militares, em Pedrouços.
Em XIV edição, o Rotary Club de Monção organizou mais um 
“Almoço da Lampreia”, antecedido com provas e explicações de 
vinhos “Alvarinho”.
Por seu lado, o Rotary Club de Mafra promoveu uma visita à 
Biblioteca do Convento de Mafra e ao Palácio, a que se seguiu um 
almoço de convívio e, da parte da tarde, uma visita em combóio 
articulado à Tapada Nacional de Mafra.
O Rotary Club de Lisboa-Norte realizou visitas guiadas ao 
Museu Rafael Bordalo Pinheiro, em Caldas da Raínha, e à “Casa 
dos Patudos”, de Alpiarça.
Uma digressão até à Herdade da Machoa, nas proximidades de 
Monsaraz, foi realizada pelo Rotary Club de Marinha Grande 
numa excelente jornada de companheirismo e de encontro 
directo com a natureza admirando gado bravo e a ganadaria 
ali a funcionar.
Excelente ideia teve o Rotary Club de Gaia-Sul organizando 
uma digressão de companheirismo ao Gerês, iniciativa através da 
qual levou consigo outras pessoas sócias potenciais, visando, assim, 
criar condições de alargamento do seu quadro social.
O Rotary Club de Algés realizou um “Jantar com Poesia” 
que foi dita pelos Compºs. Marcelino Pena Costa (do Clube) e 
Francisco Queiroz (R. C. Carnaxide) e teve ainda a colaboração 
da declamadora Carmen Filomena.

EM PARCERIA
O Rotary Club de Pombal celebrou com a Comissão de Protecção 
de Crianças e Jovens do Concelho de Pombal (CPCJ) um Protocolo 
de cooperação visando contribuir para a melhoria das condições 
de vida das crianças e dos jovens que são alvo de intervenção da 
Comissão. A acção a desenvolver mercê desta cooperação terá 
por finalidade proteger da situação de risco os menores com o 
propósito da sua inserção familiar.
Numa parceria com a Associação Comercial e Industrial de Castelo 
Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha do Ródão, o Rotary Club de 
Castelo Branco promoveu a apresentação pública da obra 
“Empreender Turismo de Natureza” da autoria de Jack Soifer, que 
esteve presente na sessão que se realizou na sede da ACIB.

Entre o Rotary Club de Oeiras e a Junta 
de Freguesia de Oeiras foi celebrado um 
Protocolo que visa ajudar estudantes 
com dificuldades económicas através da 
concessão de Bolsas de Estudo. Nos seus 
termos, a Junta de Freguesia assegurará 
os meios financeiros e o Clube obriga-se 
a acompanhar os Bolseiros, vigiando 
pelo seu aproveitamento escolar e pelo 
seu bom comportamento moral e cíivico. 
Neste ano escolar já beneficiam deste 
programa oito estudantes.
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Em colaboração com a ACICB – Associação Comercial e Industrial 
de Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha do Ródão -, o 
Rotary Club de Castelo Branco promoveu uma conferência 
pública sobre “Turismo de Natureza e Exportações” que esteve 
a cargo de Jack Soifer. 
Conjugando esforços com o Lions Clube local, o Rotary Club de 
Cascais-Estoril organizou com pleno êxito as “Jornadas de 
Saúde de Cascais”, uma marcante iniciativa colocada em prática no 
“Centro Comercial Cascais Villa”. Nelas foram realizados rastreios 
gratuitos da visão, da audição, do colesterol, medição da tensão 
arterial e avaliação do peso e do IMC, bem como de casos de 
patologia respiratória. As Jornadas incluíram ainda um Curso de 
Primeiros Socorros para crianças dos 6 aos 10 anos de idade.

 O Rotary Club de Montemor-o-Velho estabeleceu uma 
parceria com a Câmara Municipal para a organização 
de um ciclo notável de conferências públicas em torno 
do tema central “Portugal no Mundo”. Na primeira, 
foi orador António José Seguro, e incidiu sobre 
“Política de Portugal no Mundo”. A segunda deste 
ciclo foi dedicada a “O Mundo das Misericórdias e 
as Misericórdias no Mundo” e teve como orador o 
Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Montemor-

o-Velho, Manuel Carraco (foto de Aldo Aveiro). A terceira  contou 
com a palavra do Prof. Doutor Joaquim Gomes Canotilho e versou 
“Direito Constitucional”.
 
Cooperando com a “Casa do Ribatejo”, o Rotary Club de 
Lisboa-Benfica organizou um jantar com provas de vinhos 
para angariação de fundos a aplicar em projecto social que vai 
desenvolver nas áreas da saúde e da educação.

Em união de esforços com o Lions Clube Cascais Cidadela, a Cruz 
Vermelha Portuguesa e o Cascais Villa Shopping Centre, com o Rotary 
Club de Cascais-Estoril, esteve a funcionar a “Fonte Solidária” nas 
instalações deste Centro e, nela, foi lançada a mensagem “Lance 
uma Moeda, peça um Desejo e realize o de Muitos”. Graças a ela 
foi já beneficiada a Associação Portuguesa de Familiares e Amigos 
dos Doentes de Alzheimer.

FUNDAÇÃO ROTÁRIA PORTUGUESA 
A nossa mais importante realização no ensino, especialmente na 
concessão de Bolsas de Estudo, está prestes a completar as Bodas 
de Ouro. Assim irá acontecer no próximo ano! Há, por isso, que 
assinalar condignamente uma tão importante efeméride e uma 
especial maneira de o fazer será a de proporcionar que o seu 
capital atinja, então, os 2,5 milhões de Euros (ele é presentemente 
de cerca de 1,2 milhões). Para ter uma ideia do que tem sido a tão 
destacada acção da FRP, anote o leitor que ela já concedeu mais 
de 1530 Bolsas de Estudos para ensino superior, sem contar com 
as Bolsas Patrocinadas e que, só na década de 1997-07, houve 173 
Bolseiros que terminaram com êxito os seus cursos.
.

PALESTRAS
No Rotary Club de Lisboa esteve como palestrante o Presidente 
da TAP, Engº. Fernando Pinto, a proferir uma palestra sobre 
“Desafio Mundial do Transporte Aéreo“. E igualmente o Dr. 
José Maria Martins, que expôs sobre “A Violação de Menores 
em Portugal”.
“O Regidídio – 100 Anos” foi o tema tratado no Rotary Club de 
Algés pelo Comte. José António Rocha Abreu.
No Rotary Club de Torres Vedras foi oradora convidada a 
Doutora Maria Cidália Mesquita Figueiredo e para abordagem 
do tema “Amnistia Internacional”.
Manuel Augusto Rodrigues proferiu no Rotary Club de Coimbra 
uma palestra sobre “As Religiões Monoteístas e a Paz Mundial”. 

Neste mesmo Clube orou sobre “Ambiente e Saúde” Massano 
Cardoso, Provedor do Ambiente da Câmara Municipal local.
Mestre João Jorge foi o orador convidado do Rotary Club 
de Benedita e para abordagem do tema “Inteligência 
Emocional”.
O Compº. Carlos Vieira foi orador no Rotary Club de Guimarães 
e para proferir uma lição sobre “Nanotecnologia”.
O Prof. Doutor Eugénio Viassa Monteiro, docente da AESE, esteve 
no Rotary Club de Lisboa- Centennarium a dissertar sobre “A 
AESE-Escola de Direcção e Negócios, e a Formação de Dirigentes 
de Empresas em Portugal”. Também neste Clube esteve o Dr. 
Jorge Tadeu a dissertar sobre “O Tratado de Lisboa”.
“Portugal: uma Sociedade de Procura de Renda ou uma Economia 
de Saco Azul?” eis o tema versado no Rotary Club de Senhora 
da Hora pelo Prof. José Soares.
No Rotary Club de Porto-Antas proferiu uma palestra sobre “O 
Santo Ofício da Inquisição e os Equívocos do seu estabelecimento 
em Portugal” o Compº. Prof. Doutor Francisco Ribeiro da Silva. 
Também aqui foi orador o Compº. Guilherme Corte-Real que 
dissertou acerca de “A Aviação”.
A Presidente do Banco Alimentar Contra a Fome, Drª. Isabel Jonet, 
foi oradora no Rotary Club de Lisboa-Norte e para abordagem 
do tema “Solidariedade – Dar Tempo por uma Causa”. Neste Clube 
estiveram ainda o Engº. Carlos Pimenta a expor acerca de “Uma 
Visão de Futuro para a Energia”, o Dr. Luís Barbosa, Presidente 
da Cruz Vermelha Portuguesa, que abordou “CVP-Uma Forma 
de Solidariedade”, e o Prof. Doutor David Justino, que dissertou 
acerca de “Exclusão Social e Perspectivas de Desenvolvimento 
em Portugal”.
O Rotary Club de Azeitão teve como orador convidado Jack Soifer 
que dissertou sobre “Lucrar com o Turismo na Margem Sul”.
“Petróleo e suas Realidades – que Futuro?, foi a matéria tratada por 
Patrick Monteiro de Barros no Rotary Club de Lisboa-Benfica. 
E igualmente neste Clube foi oradora a Prof. Fernanda Ilhéu, 
Vice-Presidente da “EU-China Business Association” e Secretária-
Geral da Câmara de Comércio Luso-Chinesa, que proferiu uma 
palestra sobre “Visões Económicas e Políticas do Desenvolvimento 
da China”.
No Rotary Club de Praia da Rocha proferiu uma palestra sobre 
“O Homem e a Arte” o Prof. João José Anacleto.

O Prof. Doutor Lomba Viana 
e o Engº. Francisco Baganha 
foram palestrantes no 
Rotary Club de S. João da 
Madeira aqui abordando o 
tema “Rastreio do Cancro 
Gástrico” com referência 

à experiência vivida neste campo pelo Rotary Club de Póvoa de 
Varzim.
 
“Figuras Típicas do meu Bairro” constituiu o tema de palestra 
que fez no Rotary Club de Esposende José Eduardo Sousa 
Felgueiras.
O Doutor João Barreto, docente na Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto, proferiu uma lição no Rotary Club de Vila 
Real sobre “Doença de Alzheimer”. 
“Processo de Gravação e Edição de Música”, sobre este assunto 
dissertou no Rotary Club da Feira o Dr. Fernando Augusto 
Rocha.
No Rotary Club de Montijo falou acerca da “Relevância do 
Registo Predial como Garantia da Segurança do Comércio 
Imobiliário na Perspectiva dos Interesses do Cidadão” o Dr. 
Vicente Monteiro.
O Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Engº. Fernando Santo, 
esteve a proferir uma dissertação sobre “O Ordenamento 
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do Território em Portugal” no Rotary Club de Costa da 
Caparica.
O Rotary Club de Lisboa-Centro teve consigo o Presidente 
da Junta de Freguesia do Campo Grande para o ouvir orar sobre 
“A História da Freguesia de Campo Grande”. Neste mesmo Clube 
estiveram também como palestrantes a Drª. Maria da Conceição 
Oliveira, Directora do IMAP (Instituto de Mediação e Arbitragem 
de Portugal) a referir “Conflitos-Resolva Você Mesmo”, e o Dr. 
José Donato Ramos, Assessor do Presidente Nacional da Cruz 
Vermelha, que abordou o tema “Gripe das Aves – os seus Efeitos 
e Impacte na Saúde Pública”.
No Rotary Club da Portela  foi orador convidado o Prof. Manuel 
Boa de Jesus, Chefe da Missão de Portugal aos Jogos Olímpicos que 
se vão realizar em Pequim (China) neste ano, que expôs sobre “A 
Representação Portuguesa nos Jogos Olímpicos de 2008”.
“Erradicar o Ataque Cardíaco” foi o assunto que versou no Rotary 
Club de Senhora da Hora o Professor Doutor Ovídio Costa.
No Rotary Club de Faro foi palestrante o Prof. Doutor Armando 
Inverno, docente da Escola Superior de Tecnologia do Algarve, 
que dissertou asobre “As Energias Renováveis e os Benefícios 
para a Sociedade“.
Foi orador no Rotary Club de Setúbal o Prof. Eugénio 
Fonseca, Presidente da Caritas Portuguesa, que palestrou sobre 
“Importância do Voluntariado nos Dias de Hoje”.
No Rotary Club de Santarém proferiram uma palestra sobre “As 
Transferências do Saber, Universidades-Empresas” os Pro-Reitor 
da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor Fernando Guerra e 
Engº. Jorge Figueiras.
O orador convidado do Rotary Club de Mafra foi José Medeiros, 
que dissertou acerca de “Perdão dos Templários e a sua Regra 
Secreta”. Neste mesmo Clube esteve José Medeiros a proferir 
palestra sobre “Cabala Prática”.
No Rotary Club de Algés esteve Susana Boudon, Responsável 
do UNHRC (Agência da ONU para os Refugiados), a expor sobre 
“Refugiados – Que poderemos fazer para lutar contra este 
Flagelo?”.
O Engº. Eugénio Sequeira proferiu, no Rotary Club de Lisboa-
Estrela, uma palestra sobre “Aeroporto de Lisboa-Sua 
Sustentabilidade”. E também neste Clube proferiu uma lição 
sobre “A Pedra e o Espírito. A Arte e a Tecnologia” o Compº. 
Eduardo Mateus da Silva.
No Rotary Club de Cascais-Estoril foi orador da noite o Prof. 
Veríssimo Dias e para se debruçar sobre “O Homem e a Natureza 
– Tragédia ou Harmonia?”.
Para dissertar sobre “O Estado da Justiça em Portugal” esteve no 
Rotary Club de Gaia-Sul o Bastonário da Ordem dos Advogados, 
Dr. Marinho e Pinto. Também este assunto foi versado no Rotary 
Club de Praia da Rocha pelo Dr. Fernando Imaginário.
O PGD Álvaro Gomes proferiu palestras sobre “Alfabetização, 
Progresso e Perspectivas” nos Rotary Clubes de Caldas das 
Taipas e de Vila Nova de Gaia.

E também no Rotary Club de Porto-Foz.

No Rotary Club de Olhão foi oradora a Drª. Maria Amália 
Pacheco, Directora dos Serviços de Ginecologia/Obstetrícia do 

Hospital Distrital de Faro, que expôs acerca de “Vacina e Prevenção 
contra o Cancro do Útero”.
A Doutora Graça Poças dos Santos foi palestrante no Rotary 
Club de Leiria aqui tendo exposto sobre “Turismo Religioso e 
Desenvolvimento da Região de Leiria”.
E foi oradora no Rotary Club de Carnaxide a Drª. Amélia Mestre, 
que no Clube abordou a temática “Crianças em Risco”.
No Rotary Club de Marinha Grande foi proferir uma palestra 
sobre “Em Torno da Alfabetização”, o Dr. Luís Filipe Ricardo, 
Professor na Escola Engº. Calazans Duarte.
“A Alfabetização e a Requalificação dos Adultos em Portugal” 
foi tema de palestra que proferiu no Rotary Club de Braga 
Benjamim Peixoto, Director do Centro de Novas Oportunidades 
da Escola Secundária Alberto Sampaio. 

EM PROL DA CULTURA
No Rotary Club de Praia da Rocha realizou uma conferência 
sobre “História do Judaísmo” o Prof. António Alves Pereira.
Com o desempenho da Orquestra Portuguesa de Saxofones, 
sob a direcção do maestro Henk van Twillert, o Rotary Club de 
Porto-Foz realizou no auditório da Fundação Engº. António de 
Almeida o seu “Concerto de Inverno”. Nele foram interpretadas 
obras de J. Chistian Bach, Félix Mendelsohn e Astor Piazolla, 
além de fados.
O Rotary Club de Lisboa-Estrela realizou no Clube de 
Empresários o seu ”Concerto de Inverno”, um evento que 
esteve a cargo dos Profs. Paulo Jorge Ferreira e Pedro Santos, 
campeões mundiais de acordeão e docentes da Escola de Música 
do Conservatório Nacional.

O Rotary Club de Oliveira de 
Azeméis decidiu fomentar 
o conhecimento da história 
de cada uma das freguesias 
existentes na sua comunidade 
através de conferências várias, 
cada uma dedicada à sua. O 
périplo começou pela freguesia 
de Ul, tendo sido orador o 
Prof. António Magalhães. O 
palestrante expôs sobre “Memórias de Ul – Passado e Presente”

Uma Exposição de Pintura de Maria Augusta (de seu nome 
completo Maria Augusta de Araújo Coutinho Campos) foi realizada 
pelo Rotary Club de Vila Verde.
No Rotary Club de Loulé foram dadas duas lições culturais: “Vida 
e Obra de Duarte Pacheco”, pelo Engº. Luís Guerreiro, e “Loulé no 
Reino do Algarve e nos Finais da Idade Média”, pelo Compº. José 
Martins, historiador e membro do Rotary Club de Lagos.
O Rotary Club de Ermesinde levou a efeito um belo Sarau 
Cultural, que teve lugar no salão de espectáculos do Forum 
Cultural., uma iniciativa através da qual o Clube também procurou 
obter fundos para as suas acções de serviço.
Entretanto, o Rotary Club de Penafiel patrocinou a edição da 
obra literária “Maravilhas de Penafiel”.
Por seu lado, o Rotary Club de Lisboa-Olivais levou a efeito 
o seu V Concerto de Música Clássica para a Infância, no Auditório 
da Xerox Portuguesa, uma excelente iniciativa que contou com 
a colaboração de Catarina Furtado.
Quanto ao Rotary Club de Póvoa de Varzim, esse realizou a 
maior Exposição Colectiva de Artes Plásticas com obras de artistas 
poveiros de que há memória, uma iniciativa que utilizou vários 
espaços: a Biblioteca Municipal, o Posto de Turismo, o “Diana Bar”, 
a Central de Camionagem e a Filantrópica e na qual estiveram 
representados quase trinta artistas.
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Para assinalar o bicentenário da grande emigração de Olhanenses 
para o Rio de Janeiro (Brasil), o Rotary Club de Olhão 
organizou um Concurso Literário que denominou “Um Olhar, 
um Percurso”.
“Ambiente” foi o assunto que, no Rotary Club de Palmela, 
versou o Dr. Domingos Saraiva.
Está em processo de formação a Universidade Senior do Rotary Club 
de Caldas das Taipas, e já arrancou a homóloga do Rotary Club 
de Paredes, em cooperação com a Câmara Municipal local.

OS NOSSOS GOVERNADORES 
INDICADOS 2010-11 
No Distrito 1960, e dada a circunstância de, no prazo estabelecido, 
não ter surgido candidatura de oposição, o Gov. Eduardo Caetano 
de Sousa declarou como Governador Indicado 2010-11 o Compº. 
Joaquim Esperança, sócio representativo do Rotary Club de Lisboa-
Norte, que tinha merecido a indicação da respectiva Comissão 
de Indicação.
Quanto ao Distrito 1970, a designação do Governador foi feita 
por correspondência, pois que a Comissão de Indicação respectiva 
não logrou alcançar nenhum consenso. Havia dois candidatos: 
os Comps. Armindo Lopes Carolino (R.C. Pombal) e José Pereira 
Herdeiro (R.C. Matosinhos). O Governador Benardino Pereira criou 
uma Comissão Eleitoral para apuramento dos resultados obtidos 
por aquela via, presidida pelo PGD Manuel Cardona e constituída 
ainda pelos PDGs Artur Lopes Cardoso e Waldemar Valente de Sá. O 
resultado da votação assim obtida revelou a escolha do candidato 
Armindo Lopes Carolino, que foi pela dita Comissão proclamado 
como Governador Indicado 2010-11 do aludido Distrito.

ALFABETIZAÇÃO 
Muitos foram os Rotary Clubes 
que promoveram cerimónias de 
distinção aos melhores estudantes. 
A foto refere-se a sessão que 
realizou com tal finalidade o 
Rotary Club de Ovar.

INTERESSANDO-SE
Por iniciativa da Comissão Distrital da Responsabilidade Social e 
Desenvolvimento Sustentado (D. 1960), vai ter lugar a 7 de Maio, 
no Teatro Lurdes Norberto, em Algés, uma “mesa-redonda” sobre 
“Energias Alternativas - Aposta Fundamental para a Economia e 
o Bem-Estar das Populações. Isentas de Críticas?”.
O Rotary Club de Castelo Branco chamou a si o Adjunto do 
Presidente da Junta da Extremadura, D. José Maria Santa para o 
ouvir expor acerca de “Compreender as Relações Actuais entre 
Portugal e Espanha”.
O Engº. Ricardo Magalhães, alto responsável da Região Demarcada 
do Douro, foi convidado pelo Rotary Club de Lamego para 
proferir uma intervenção pública sobre “Estrutura de Missão 
para a Região Demarcada do Douro”.
O Rotary Club de Setúbal, em colaboração com a Comissão 
Distrital de Alfabetização (D. 1960), organizou um excelente 
Seminário sobre Alfabetização em que foram intervenientes 
principais o Presidente do Conselho Nacional de Educação, Júlio 
Pedrosa, e o Comp. Armando Teixeira Carneiro, do Rotary Club 
de Aveiro e docente na Universidade de Aveiro.
Uma comitiva de elementos do Rotary Club de Oliveira do 
Hospital, acompanhada por um representante do Núcleo de 
Desenvolvimento Empresarial do Interior e Beiras, promoveu uma 
visita às instalações de uma das maiores fábricas de confecções 
deste concelho, na freguesia de Lagares da Beira.

Uma visita guiada às instalações dos Bombeiros Voluntários de 
Carnaxide foi efectuada pelo Rotary Club de Carnaxide, seguida 
de almoço de companheirismo.
O Rotary Club de Vizela organizou um Seminário para debate 
dos problemas da Bacia do Ave, que foram escalpelizados sob os 
mais diversos ângulos.
“A Lagoa de Óbidos – uma Nova Visão de Desenvolvimento 
Estratégico” foi a matéria versada no Rotary Club de Caldas 
da Raínha numa iniciativa do Clube de parceria com o Grupo 
de Amigos do Museu de Cerâmica.

DISTINÇÕES
No Rotary Club de Póvoa de Varzim foi destacada a figura 
de Manuel Ramos Zeferino, Director Desportivo da LA/MSS/Póvoa 
de Varzim.
Os Rotary Clubes de Ansião e de Pombal realizaram, em 
conjunto, uma visita guiada à ADEPOMBAL-Adega Cooperativa 
do Conselho de Pombal.

O Rotary Club de Estarreja 
atribuiu o Prémio “D. 
Francisco Nunes Teixeira” 
ao Comendador Francisco 
Garrido, figura de topo em 
acções de solidariedade.

O Rotary Club de Algés distinguiu o Compº. Henrique M. C. 
Pinto, membro do Rotary Club de Leiria e Gov. 2002-03 (D. 1970), 
além de servir nesta altura como Coordenador da.Zona 10 do R.I. 
para a Família do Rotary.
O Rotary Club de Braga realizou uma homenagem a Miguel 
Coimbra, farmacêutico e instituidor de uma Bolsa de Estudo.
No Rotary Club de Faro foi assinalada a figura do Prof. Pinheiro 
e Rosa.

No Rotary Club de Fafe foram assinalados 
os méritos do Prof. José Luís Gomes Alves 
Ribeiro e da chefe de cozinha Rosa 
Gonçalves Oliveira.

“PR” ERROU
Na nossa anterior edição saiu, logo no início da rubrica “O QUE ACONTECE 
NO ROTARY NACIONAL” (pág. 22), uma informação totalmente errada 
sobre formação de novo Clube, nela se aludindo ao Rotary Club de 
Murtosa (D. 1970). Na verdade, e como tivemos ensejo de noticiar a seu 
tempo, o Rotary Club de Murtosa foi já admitido em R.I. em 5 de Junho 
de 2007, pelo que é totalmente  incorrecta a aludida notícia, cuja razão 
de ser nem descortinamos. De qualquer forma aqui fica a rectificação 
com os nossos pedidos de desculpa pelo lamentável erro de informação 
incorrido ao Clube em causa e ao seu Presidente, o Compº. Alfredo de 
Jesus da Silva Pereira.

NOTA DO EDITOR – A precedente edição de PORTUGAL ROTÁRIO 
não se apresentou impressa no papel “couché” habitual. Esse facto 
ficou a dever-se a um problema técnico surgido na impressão, 
deficiência cuja ultrapassagem se não poderia alcançar em tempo 
últil. Daí o ter sido necessário optar pela utilização de papel 
“mate”. Do facto pedimos desculpa, apesar de a falha referida 
não poder ser-nos imputada.   
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Do Plano do R.I.
    § a Prioridade nº 1 é a 
   Erradicação da Poliomielite

A erradicação da polio continua a ser a prioridade cimeira defi nida pelo Conselho 
Director do Rotary International no seu novo Plano Estratégico, um Plano que 

estabelece a missão do R.I., a sua visão, os seus valores essenciais e as suas priori-
dades para o período de 2007-10.
Em vistas disso, o Conselho Director está a chamar todos os Rotários e todos os Ro-
tary Clubes para que cerrem fi leiras e apoiem os planos e os objectivos da Comissão 
Internacional PolioPlus, assim como para que continuem a considerar como  alvo 
principal a erradicação da doença.
O Presidente da referida Comissão, Robert S, Scott, esclarece que os Rotários podem 
ajudar de três maneiras diferentes: “nº. 1 – os Rotários devem assumir como programa 
do seu Clube e do seu Distrito a erradicação da polio; nº. 2 – devem aceitar o desafi o 
lançado pela Fundação “Gates”; nº. 3 – devem sensibilizar quanto a esta meta todos 
aqueles que sejam infl uentes para o fi nanciamento desta cruzada.”.
O desafi o a que Scott se refere é o da doação de 100 milhões de dólares feito pela 
Fundação “Bill & Melinda Gates” para a causa da erradicação, valor que o Rotary deverá 
acompanhar com recolha de fundos equivalentes a ele nos próximos três anos.
Para avaliar os progressos alcançados no campo da extirpação da polio, o Conselho 
Director irá verifi car as seguintes metas fi xadas no documento “O Caso da Completa 
data, mas o vírus da polio persiste activo em quatro países: no Erradicação da Polio” 
dado a conhecer pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em Maio de 2007: até 
ao fi nal de 2008, deverá ser interrompida a transmissão da polio ou, pelo menos, 
deverão ter sido reduzidos em 50% os casos verifi cados em 2007 nos Distritos ainda 
infectados de polio; também até fi ns de 2008, o nível de vacinação contra a doença 
entre as crianças de idade entre os 6 e os 35 meses nos Distritos infectados deverá 
ser idêntico ao dos Distritos já livres de polio, durante pelo menos doze meses. Além 
disso, qualquer país que tenha sido re-infectado com a polio em 2007 deverá ter 
reagido com acções adequadas e deverá ter interrompido a transmissão do vírus da 
polio importado até ao fi nal de 2008.
Desde 1985, o Rotary contribuiu com mais de 630 milhões de dólares para o alcance 
da erradicação da poliomielite. Por isso, o número de casos de polio caiu em 99% 
a partir dessa data, mas o vírus da polio persiste activo ainda em quatro países: no 
Afeganistão, na Índia, na Nigéria e no Paquistão.
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A MENSAGEM DA ERRADICAÇÃO DA POLIO
Há que reconhecer que foi magnífica a ideia dos Rotários de Londres (Inglaterra) para 
chamar a atenção do público para a absoluta necessidade de se acabar com a polio na 
Terra. Aproveitando as belezas e mesmo a imponência indesmentíveis do conjunto do 
famosíssimo “Big Ben” e do Parlamento britânico, fizeram aplicar na fachada principal 
um enorme painel mostrando a ligação do Rotary à saga da erradicação da doença e 
apelando a que ela se ultime.

A GOOGLE DÁ UMA BOA AJUDA

O Rotary International recebeu um desafio de 3,5 milhões de dólares da Fundação Google, uma ONG criada pela “Googl.org”, 
doação destinada a apoiar as acções empreendidas para alcançar a meta da erradicação da paralisia infantil. Numa colaboração 
paralela à que já tinha sido a adoptada pela Fundação “Bill & Melinda Gates”, também aqui o Rotary deverá angariar, pelos seus 
meios, uma importância equivalente no prazo de um ano.
Esta doação e os demais fundos que se consigam recolher irão financiar directamente as actividades desenvolvidas dentro da 
Iniciativa Global de Erradicação da Polio (GPEI), uma parceria espalhada por todo o mundo e estabelecida entre a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), o Rotary International, o UNICEF e os Centros Americanos de Controlo e Prevenção de Doenças.
-“Ambos os desafios reflectem uma forte confiança na liderança do Rotary e no seu papel decisivo no trabalho para 
que se atinja esta meta vital de saúde pública para bem do mundo das crianças.” – sublinhou Robert S. Scott, Presidente 
do Conselho de Curadores da The Rotary Foundation.
Erradicar a poliomielite tem constituído a prioridade  número um do Rotary desde 1985. Até ao presente, o Rotary ajudou a 
imunizar quase dois biliões de crianças e contribuiu com cerca de 650 milhões de dólares para a GPEI, um número que se crê 
que subirá até uns 850 milhões de dólares quando o mundo for declarado inteiramente livre da doença.
Em termos mundiais, o número de casos de polio desceu dos 350.000 anuais para metade nos anos 80 e para apenas dois mil 
em 2006. A GPEI  conseguiu fazer descer o número de casos em 99% e o número de países de polio endémica para somente 
4, quando eles eram 125: os quatro são o Afeganistão, a Índia, a Nigéria e o Paquistão.
-“Esta doação vem numa altura que é crucial para a iniciativa, uma vez que são precisos mais investimentos para se 
atingirem todas as crianças em regiões do mundo que representam um grande desafio.” – afirmou o Presidente do R.I., 
Wilfrid J. Wilkinson. –“Temos os instrumentos necessários para derrotar a poliomielite, e estamos muito próximos de 
conseguir isso. O que nos falta é que, nas demais partes do mundo seja seguido o exemplo da Fundação “Google” de 
modo a alcançar-se a meta que está à vista.”

         Dan Nixon

COISAS BREVES
➤  Com destino a 9 países, os ainda de polio endémica (Afeganistão, Índia, Nigéria e Paquistão) e outros cinco nos quais 

se registaram novos casos da doença por reimportação do vírus, e 2 regiões da Organização Mundial de Saúde, foram 
já disponibilizados pelo Rotary International 40 milhões de dólares da doação recentemente feita pela Fundação 
“Bill & Melinda Gates” que o Rotary terá de equivaler. A referida verba está a ser aplicada em acções de vacinação no 
terreno que estão a ser levadas a cabo pela OMS e pelo UNICEF.

➤   Um grupo de 54 Rotários oriundos da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos, da França, de Inglaterra e da Suécia 
foi para a Índia em Fevereiro passado ajudar nos largos NIDs que então decorreram no País, mercê dos quais mais de 
170 milhões de crianças receberam a vacina oral contra a poliomielite.

➤   Não se esqueça de que, durante o período de 3 anos, Rotary International pede a cada Rotary Clube que contribua 
com um mínimo de 1.000 dólares em cada ano para a erradicação da polio, como resposta ao desafio lançado ao Rotary 
pela Fundação “Bill & Melinda Gates”.

➤   Segundo um relatório apresentado pela OMS em Fevereiro, foi coroada de pleno êxito a campanha de vacinação que 
foi levada a cabo no Afeganistão. Graças a ela, o vírus da polio está agora confinado apenas à região sul do País, uma 
área que faz parte duma zona mais alargada que inclui o sul do Paquistão. 
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Mensagem
   do Presidente

A Mensagem do 
Presidente 
Wilfrid J. Wilkinson

Meus Caros Companheiros.

O Rotary é especialmente privilegiado para ser uma organização bem fundada, neutral sob 
os aspectos da religião e da política, sem obrigações nem ligações governamentais. Somos 
conhecidos e respeitados como um grupo de homens e mulheres que simplesmente dá uma 
ajuda – no fornecer de água potável e de alimentos, no ensinar a ler e a contar, no de prestar 
auxílio em casos de desastres, na erradicação da poliomielite.

Onde haja uma necessidade, uma crise ou uma situação de emergência, aí estará o Rotary a 
fazer face à situação. Sabemos que, enquanto Rotários, uma parte do nosso papel em qualquer 
situação de dificuldades é manter juntas as pessoas, mais que levá-las para outro lado. É o nosso 
papel e também a nossa responsabilidade.

Hoje, encontramo-nos globalmente em face duma nova crise: a mudança do ambiente e as 
alterações do clima. Trata-se duma situação aterradora que se prepara para afectar toda a gente 
mas atingirá particularmente os pobres e os fracos, bem mais que os saudáveis e os fortes. Os 
dias de dúvida, de avaliação e de esperança estão a acabar e cada dia se torna mais evidente 
que nos encontramos numa corrida que pode ser retardada mas não sustada.

No Verão que passou, a calote de gelo do Árctico derreteu a um nível que nem os mais pessimistas 
perspectivavam. O ritmo do degelo e do aquecimento está a acelerar no que se afigura ser um 
ciclo de velocidade crescente, e, em verdade, não podemos fingir que isso nos não irá afectar. Já 
afecta. No ocidente da América, a água está cada vez mais a faltar e cai menor quantidade de 
neve em cada Inverno para re-encher os lagos e os rios. Da minha janela, em Evanston, consigo 
ver o Lago Michigan, cujo nível de água, tal como acontece quanto aos outros Grandes Lagos, 
se mostra próximo ou até já ultrapassou o mais baixo de sempre.. E, à medida em que diminuem 
as reservas de água boa para beber, aumenta o nível das águas dos mares, o que põe em risco 
de desenvolvimento muitas nações – várias delas pobres e do Terceiro Mundo.

Sabemos que nos próximos anos e nas próximas décadas vão surgir crises e surgirão novos 
desafios. Vamos deixá-los passar ao lado, como se não fora nada que nos dissesse respeito, ou 
vamos usá-los para nos mantermos juntos face a eles? Vamos dispersar-nos ou vamos, juntos, 
enfrentar as necessidades universais, as de todas as pessoas? Vamos escolher atender aos desejos 
dos ricos em prejuízo das necessidades dos pobres, ou vamos fazer o melhor que nos seja possível 
em favor de todos no nosso planeta?

Os maiores desafios estão à nossa vista, agora e nos próximos anos.

 Wilfrid J. (Wilf) Wilkinson
Presidente do Rotary International
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OS NÚMEROS
De acordo com os dados referentes a 31 de Dezembro 
passado, havia 163.415 Rotaractistas em 7.105 Rotaract Clubes 
espalhados por 157 diferentes países e regiões. Os Interactistas 
eram 258.865 e agrupavam-se em 11.255 Interact Clubes a 
funcionar em 120 países de todo o mundo. 

SERVIR 
O Rotaract Club de Sintra organizou uma excelente jornada 
de jantar de fados com a finalidade de realizarem fundos 
para criação de Bolsas de Estudo para a Fundação Rotária 
Portuguesa.
Por seu lado, o Rotaract Club de Santo Tirso organizou 
com muito acerto a “Feira de Saúde”, agora na sua terceira 
edição. Contou com a prática de exercícios físicos e rastreios 
do colesterol, da tensão arterial, da diabetes, de espirometria, 
de audiometria, de medicina dentária, de podologia, de 
nutrição, de optometria e da memória. Tudo numa acção 
que envolveu quase centena e meia de pessoas!
 

Os Rotaract Clubes de Sintra e 

de Algés levaram 18 crianças da 
Obra do Padre Gregório, de Oeiras, 
em visitas guiadas ao Museu da 
Presidência da República e ao Palácio 
de Belém, com almoço, no final, num 
“MacDonalds”.

O Rotaract Club de Alcobaça, com o apoio do seu Rotary 
Clube patrocinador, realizou uma acção pública gratuita de 
rastreio à saúde, que teve lugar nas antigas instalações da 
“Tele-Rio”.

O Rotaract Club de Loulé aproveitou da melhor forma os 
três dias da quadra carnavalesca, organizando durante eles 
uma “Festa do Pijama”, um animado “Baile de Máscaras” 
e participação no “Corso” que percorreu as ruas da cidade, 

tudo de mistura com almoços 
de companheirismo. Através 
destas acções, o Clube logrou 
obter fundos para uma Bolsa 
de Estudo da Fundação Rotária 
Portuguesa.

 Os Clubes dos
  Jovens

Um torneio de “Paintball” foi a iniciativa levada a cabo pelo 
Rotaract Club de Loulé como maneira de realizar fundos a 
favor da The Rotary Foundation.
Em conjugação de acção com a Junta de Freguesia de Algés 
e a colaboração pessoal da Presidente respectiva, Alda Lima, 
o Rotaract Club de Algés assinalou o Dia Internacional da 
Mulher distribuindo gentilmente flores nas ruas da baixa 
da cidade.

O Rotaract Club da Trofa fez entrega de dezenas de artigos didácticos 
e lúdicos às crianças da ASAS (Associação de Solidariedade e Acção 
Social).

O Rotaract Club da Feira levou a juventude ao rubro mais uma 
vez com a organização de mais uma edição do “Rocktaract”. 
O evento realizou-se nas instalações do Cine-Teatro António 
Lamoso e nele puderam participar bandas do País sem registo 
fonográfico já editado. Aliás, e como habitualmente, o 
vencedor do certame teve direito a sessões de gravação e 
mistura num estúdio profissional.

RYLAs 
No âmbito do Distrito 1970, o Rotary Club de Paredes 
organizou um RYLA sob a temática “À Descoberta da Rota 
dos Móveis”, que se estendeu entre os dias 24 e 28 de Março 
e interessou jovens de ambos os sexos da faixa etária entre 
os 16 e os 21 anos. Por seu lado, o Rotary Club de Viana 
do Castelo pôs de pé também um evento desta espécie, 
de 27 a 30 de Março, para jovens com deficiência mental 
moderada ou ligeira ou outras deficiências moderadas, com 
acompanhantes, dos 18 aos 25 anos.
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Sob o tema “Na Rota das Gravuras Rupestres”, o Rotary Club 
de Vila Nova de Foz Côa organiza um outro RYLA no 
periodo de 24 a 28 de Março e para a mesma faixa etária 
que o anterior. “RYLA-Bairrada, Alegria e Vasquinhos” foi 
a temática escolhida pelo Rotary Club de Curia-Bairrada 
para o RYLA que levou a efeito de 27 a 30 de Março, um 
evento especial perfeitamente idêntico ao da organização 
do Clube de Viana do Castelo.
Por seu lado, no Distrito 1960 decorreu um outro RYLA, de 
15 a 20 de Março, nas instalações do “Village Praia Grande” 
e sob a organização do Rotary Club de Sintra. Foi para jovens 
dos 17 aos 21 anos. Os programas de qualquer deles foram 
bastante atractivos. Contamos poder dedicar mais espaço a 
estes eventos na próxima edição.

VISIBILIDADE & SERVIÇO
F o i  c o m  g r a n d e 
animação que o Rotaract 
C lub de L isboa-
Estrela organizou a 
VI Corrida Rotária de 
Lisboa, aproveitando a 
realização da 18ª Meia 
Maratona. A iniciativa 
serviu para angariação 

de fundos aplicados na formação da “Bolsa de Estudo 
Rotaract”, criada para assinalar o 40º aniversário do Rotaract, e 
constituiu um modo alegre e mesmo entusiástico de presença 
pública do Rotary.
Entretanto, o Rotaract Club de Espinho organizou no 
Casino da cidade um “Concerto de Fados Cantados”, que 
esteve a cargo do Grupo de Fados e Guitarradas “Lácrima”, 
da Associação Académica de Coimbra. A iniciativa deu grande 
visibilidade ao Clube e serviu para angariação de fundos 
destinados ao financiamento dos seus projectos.

RYLA INTERNACIONAL
Para jovens dos 18 aos 30 anos, irá realizar-se em Los Angeles, 
Califórnia (EUA), de 12 a 15 de Junho, um RYLA internacional 
organizado pelo Rotary International, portanto imediata-
mente antes da  Convenção. Os participantes não podem 
ser Rotários mas devem ter já algum conhecimento acerca 
do Rotary obtido pela participação que possam ter já tido 
nos programas dedicados à juventude. Informação pode ser 
obtida em www.rotary.org/en/StudentsAndYouth/YouthPro-
grams/Pages/071 022 announce RYL Aapplications.aspx.

ACÇÃO CULTURAL
O Rotaract Club de Espinho organizou uma reunião com 
palestra para a qual foi oradora convidada a Representante 
da Delegação Portuguesa da “Amnistia Internacional”, Drª. 
Maria Teresa Nogueira, que abordou a questão da actividade 
desenvolvida pela Organização e o problema das violações 
dos direitos humanos na China. 

INTERCÂMBIO DE JOVENS
São já conhecidas algumas excelentes oportunidades dentro 
desta bem aliciante área de acção.

1 – Uma família rotária 
norte-americana de 
Rhode Island, pre-
tende enviar para o 
nosso País no verão a 
jovem Brittany Scott-
Williams, de 18 anos. 
A estadia não deverá 
ser por tempo inferior 
a duas semanas e, evi-
dentemente, a referida 
família acolherá um(a) 
outro(a) jovem de 
idade próxima dessa 
por igual periodo.
2 – De Taiwan veio 
também uma proposta 
de intercâmbio em 
moldes semelhantes aos referidos na proposta anterior, 
mas com estadias de três semanas.
3 – “Europa para a Europa” é um programa organizado por 
vários Rotary Clubes da Europa e que vai interessar 27 jovens 
de ambos os sexos dos 16 aos 20 anos. Cada um dos 27 países 
que actualmente fazem parte da União Europeia poderá 
inscrever um jovem e o programa decorrerá de 7 a 25 de Julho, 
com início em Milão (Itália) e termo em Bruxelas (Bélgica). Os 
participantes visitarão cidades dos seis primeiros países que 
deram início à hoje assim conhecida União Europeia, ou seja 
Itália, Alemanha, França, Luxemburgo, Holanda e Bélgica.
Cada participante só terá que pagar o seu seguro de 
responsabilidade civil e de saúde e as suas viagens para Milão e 
de Bruxelas para regresso a casa. Tudo o resto é oferecido.
Não demore a decidir-se. Para mais detalhes em qualquer 
dos programas, contacte sem demora o YEO.

JOVENS EM CONGRESSOS
 De 25 a 27 de Abril, realizaram-se em Cascais, com organização 
logística do Rotaract Club de Cascais-Estoril, o XXVII Congresso 
Nacional do Rotaract em simultâneo com o VIII Congresso 
Nacional do Interact.

ENCONTRO PRE-CONVENÇÃO
 Nos dias 13 e 14 de Junho, imediatamente antes do início 
da Convenção de Los Angeles, Califórnia (EUA) pois, 
realizar-se-á nesta cidade norte-americana um Encontro de 
Ex-Participantes em Programas da The Rotary Foundation. 
Neste Encontro terão lugar palestras a proferir por oradores 
de nomeada, “workshops”, oportunidades de contactos vários 
e outros programas, sendo, para os inscritos na Convenção, 
admitida a participação mediante o pagamento de uma taxa 
de 25 dólares apenas. Cada Distrito deve enviar, pelo menos, 
um ex-bolseiro ou um ex-participante em IGE. Os formulários 
para inscrição e a obtenção de mais detalhes, tudo isso pode 
ser alcançado “clicando” www.rotary.org. e seguindo o 
“link” http://www.rotary2008.com/home.htm.

NOVO CLUBE A CAMINHO
Está em processo de organização o ClubKids de Coimbra, 
que será coordenado pela Psicóloga, Drª. Catarina Amorim 
Costa.

http://www.rotary.org/en/StudentsAndYouth/YouthPrograms/Pages/071 022 announce RYL Aapplications.aspx
http://www.rotary.org/en/StudentsAndYouth/YouthPrograms/Pages/071 022 announce RYL Aapplications.aspx
http://www.rotary.org/
http://www.rotary2008.com/home.htm
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Harriet Modler

De muitas frases feitas em volta de Los Angeles, 
talvez nenhuma seja mais justifi cada que esta: -

”Ninguém passeia em L.A.”.
 Desde o centro, no leste, até às praias de 

“Santa Mónica”, a cidade tem dúzias de 
bairros em múltiplas colinas que aguardam 

que as escalem. E se nem isso fosse o 
bastante, há ainda vastas extensões para lá 
dos limites da cidade, desde a Península de 
“Palos Verdes” e “Long Beach”, no sul, até 

às paragens do noroeste de 
“San Fernando Valley”.

 Assim, não se esqueça de incluir na 
sua bagagem sapatos bons 

para andar quando for à 
Convenção do R.I. de 2008, 

em Los Angeles, de 15 a 18 
de Junho. O leitor tem aqui 

quatro destinos possíveis, 
qualquer deles a distância que 

não vai longe de uma hora a 
partir do centro da cidade, 

tudo medido do Centro 
de Convenções de Los 

Angeles.

O Observatório “Griffi th” vendo-se ao 
longe o centro de L.A..
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1  O Parque “Griffith” no Monte “Hollywood”

Ocupando uma área de mais de 17 hectares, o Parque 
“Griffith” é o maior parque municipal dos Estados 
Unidos e a maior floresta urbana, também. Apenas 
a cerca de 16 kms. do centro de L.A., oferece um 
panorama inteiramente em toda a volta da cidade.   
Fez primitivamente parte do território espanhol e veio 
a ser oferecido em 1896 pelo Cor. Griffith J. Griffith, um 
explorador de minas de ouro, como “local para recreio e 
descanso da população”. Um fundo deixado por Griffith 
possibilitou a construção do Teatro Grego em 1930 e o 
Observatório “Griffith” em 1935. O Observatório reabriu 
em Novembro de 2006 depois de ter passado por obras 
de remodelação durante quatro anos em que esteve 
encerrado para elas terem lugar. Situado na face sul do 
Monte “Hollywood”, o Observatório constitui um dos mais 
famosos locais de L.A., donde se pode admirar a cidade 
praticamente em todas as direcções.
A partir do extremo norte do lugar do Observatório vá ao 

“Charlie Turner Trail” e prossiga, depois, para a Floresta “Berlin”. Siga adiante por dois minutos 
e desça até uma ponte da qual se vêem ainda os efeitos do grande incêndio florestal de 2007 em 
contraste com a parte ocidental do Observatório, com floresta de madressilvas, sumaúma e planta 
selvagem do tabaco.
Daqui, tem à sua escolha diversas opções. Não vá a direito para a rocha grande. Muitos já tentaram 
trepá-la e deram um grande trambolhão. Siga antes pelo trilho à esquerda por cerca de 100 met-
ros a descer. Vire à direita siga por 200 metros mais ou menos para “Four Points” donde partem 
quatro caminhos. Siga o de “Captain’s Roost”, onde vai encontrar belas sombras das árvores e 
mesas para pic-nic.
De “Captain’s Roost” prossiga subindo a colina tornando à direita. A certa altura vai encontrar 
um outro trilho que deve seguir durante uns 200 metros até à maravilha que é o topo do Monte 
“Hollywood” do qual tem uma vista larga e circular de Los Angeles. Almoce numa das mesas de 

pic-nic. Olhe para sul, divisando o Observatório e “Hollywood” logo por detrás. 
Nos dias claros poderá avistar as Montanhas de “Santa Mónica”, o oceano Pacífico 
e até a Ilha de “Catalina” e as letras de “Hollywood” para noroeste. Para o lado do 
norte está “San Fernando Valley” e para nordeste a Floresta “Angeles Crest” e as 
Montanhas de “San Gabriel”. Agora, simplesmente descanse e diga “aah!”.

2 O circuito histórico ao centro da cidade

Em apenas dois kms. admire a essência arquitectónica da baixa de Los Angeles 
desde finais do Séc. XIX até meados dos anos 90 do Séc. XX.
O giro começa na Praça “Pershing”, o local em que começou a formar-se a cidade 
em 1781. Tem agora o nome do herói da 1ª Grande Guerra, o Gen. John J. Persh-
ing, esta praça com uma cascata de água. Caminhando para sul atinge-se o edifício 
“Oviatt” cuja construção foi ultimada em 1926 por James Oviatt, um apreciador de 
arte que, tendo viajado até Paris, embelezou o seu prédio com a maior colecção 
mundial de peças de René Lalique.
Na 6ª Rua está o edifício que foi sede da “Pacific Mutual” com as suas duas cúpulas 
e a sua escadaria de mármore italiano, a mais antiga edificação da “Pershing”. 
Seguindo em direcção ao norte atravessando a “Grand Avenue”, fica o estreito 
hotel “Mayflower” (que é actualmente o “Hilton Checkers”). A sua inauguração 

“Griffith” Park

One Bunker Hill



35

em 1927 constituiu motivo de espanto em L.A. com a actuação de 
um coro e dança que viria a evoluir para o “charleston”.
Na 5ª Rua está a Biblioteca Central de Los Angeles que 
veio a fechar em 1980, mas reabriu em 1993. É de 
traça mista entre o estilo colonial espanhol e 
o do antigo Egipto com misturas românicas. 
Tem no interior um notável candelabro. Do 
outro lado da rua, o “One Bunker Hill” foi 
outrora o opulento edifício da “Southern 
Califórnia Edison”, com 25 diferentes 
tipos de mármores, tectos forrados a 
folha de ouro e portas de madeira 
esculpida.
Siga para leste apanhando a “Hill 
Street” e volte a seguir para o 
norte para a 4ª Rua. Aí encontra 
o “Angel’s Flight” edificado 
em 1901, que foi a estação de 
um funicular (o mais pequeno 
do mundo) que transpor-
tava pessoas de e para a zona 
residencial de “Bunker Hill”. O 
funicular foi desmontado em 
1969 e posteriormente refeito 
mais para sul. No lado oposto, 
está o “Grand Central Market” 
que se estende desde “Hill” até 
à “Broadway”.
Aqui e na 3ª Rua está o Teatro 
“Million Dollar”, a primeira sala de 
espectáculos feita por Sid Grauman 
que viria a criar o melhor conhecido 
Teatro Chinês “Grauman”, já em “Hol-
lywood”. Prepare a seguir a máquina 
fotográfica para fotografar em “Victor 
Clothing” o mural.
Com uma das melhores vistas para o fim, esta 
volta termina no mundialmente famoso edifício 
“Bradbury”. Uma vez nele entrado, olhe para cima 
e admire os raios solares a atravessar o enorme telhado 
de vidro a uma altura impressionante. Mandado construir 
pelo milionário Lewis Bradbury, este edifício é ainda hoje um dos 
tesouros mais notáveis da arquitectura de L.A..

3 Faça compras na 3ª Rua

Numa extensão de apenas 3,3 kms., o visitante pode confrontar-se com algumas das mais fa-
mosas zonas comerciais, a que começa no “Farmers Market” e vai até “Kitson”, uma rua muito 
frequentada por VIPs.
Começa-se no “Farmers Market”, um local de feira que abriu em 1934 por iniciativa de Arthur 
Gilmore e em que, nos primeiros tempos, os agricultores vendiam frutas, hortaliças e flores 
dos seus próprios camiões. Hoje tem restaurantes e lojas de tudo. Olhe para leste para ver o 
“Grove”, um belo e pequeno centro comercial atravessado por um carro eléctrico dos anos 30 
e com uma fonte de águas que dançam de meia em meia hora.

             Vista panorâmica 
          de Los Angeles a partir 
                             do Observatório
                                          “Griffith”.
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Seguindo para oeste via 3ª Rua, chega-se à baixa por uma 
estreita rua pejada de pequenas lojas e de sofisticados 
restaurantes. Prosseguindo da Avenida “Fairfax” para “La 
Cienega Boulevard” há lojas por todo o lado, a maioria das 
quais ainda conservam a sua arquitectura primitiva.
Visite o Centro “Beverly” naquele “boulevard” e passe ao 
“Robertson Boulevard”, para sul.

4 Siga as Estrelas

A volta completa anda nos 13 kms. e inclui algumas colinas. 
Todavia, as melhores vistas estão nos primeiros 3,2 kms. e 
os primeiros km. e meio são planos. Os demais oferecem 
extraordinários panoramas oceânicos: a curva de “Queen’s 
Necklace” da baía de “Santa Mónica”, a Ilha de “Catalina”, 
ao longe, os mais altos edifícios do oeste de Los Angeles e 
a baixa da cidade.
Inicie a caminhada em “Will Rogers State Beach” perto da 
auto-estrada da Costa do Pacífico e passe pelas rochas a sud-
este. Atingindo o extremo leste em “Sunset”, passe a Estação 
dos Bombeiros 23, volte à esquerda no Passeio “Miramar”, na 
“Pacific Palisades”, um local onde vivem actores, directores 
cinematográficos, produtores, etc.
Cerca de algumas dezenas de metros adiante e para cima, à 
esquerda, se estiver um dia limpo, vê logo à sua frente a Ilha 
“Catalina” e até pode notar um pequeno canal que separa a 

A gozar um passeio pela praia na “Coast Pacific Highway. 

Ilha da península de “Palos Verdes”, na zona sul da baía.
No Passeio “Miramar” pode admirar a “Villa Aurora”, de 
enormes proporções, um edifício que foi construído em 1928 
pelo “Los Angeles Times” como sendo “a casa do futuro”. 
Pertenceu nos anos 40 a Lion Feuchtwanger, um famoso es-
critor judeu que por duas vezes escapou às tropas de Hitler, 
uma vez da Alemanha e a outra da França. Veio a ser doada 
pela sua viúva à Universidade da Califórnia do Sul. Hoje é 
casa de repouso por períodos de três meses para artistas e 
escritores europeus.
Vai chegar a “Topanga State Park” logo adiante e, a partir 
daqui, atingirá “Parker Mesa Overlook” seguindo por uma 
estrada florestal. No lado oposto da estrada  vá ao “Palisades 
Drive”, um “canyon” que hoje em dia é conhecido também 
por “Palisades Highlands”. Daqui se avista a praia de “Will 
Rogers”, para sudoeste. A sudeste está “Santa Mónica” e 
mais lá adiante avistam-se os edifícios mais altos do oeste 
de L.A. e até a zona da baixa da cidade.  
Para noroeste vêem-se as pequenas casas da comunidade 
de “Sunset Mesa”, onde começa “Malibu”. O visitante pode 
ainda partilhar o caminho com trepadores célebres como 
Jennifer Aniston, Charlie Sheen e o antigo Presidente da 
Câmara Richard Riordan. Quando atingir o cume logo irá 
compreender porque é que o fez.

  Harriet Modler é um escritor residente 
na área de Los Angeles.
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Rotary Clubes 
estão sempre com o 

Dia Mundial da Água

Quando as Nações Unidas designaram a data de 22 de 
Março como a do “Dia Mundial da Água”, os elementos 
do Rotary espalhados pelo mundo inteiro apontavam 
para a data de 24 de Julho, dando voluntariamente do 
seu tempo e dos seus meios materiais para abastecer de 
água potável e de saneamento básico a comunidades 
nas quais essas são necessidades que se fazem sentir.
O coordenador do Rotary International para estes tipos 
de projectos, F. Ronald Denham, calcula que os Rotary 
Clubes se encontram envolvidos em pelo menos 6.000 
projectos em vários países, todos eles tendo por finali-
dade dar resposta a situações de falta de acesso a água 
boa para beber e falta de saneamento, um estado de 
coisas que ceifa anualmente mais de dois milhões de 
vidas humanas, na sua maioria crianças. Denham, que é 
membro do Rotary Club de Toronto, Ontário (Canadá), 
afirma que o Rotary está apostado em ajudar a que a 
meta definida pela ONU para o “Desenvolvimento do 
Milénio” seja atingida, o que significará uma redução 
para metade, até 2015, do número de pessoas com 
insuficiente disponibilidade de terem água potável e 
saneamento básico.

-“Trata-se de um enorme desafio para a humanidade, 
e os Rotary Clubes são os líderes lógicos pois que estão 
integrados nas suas comunidades locais, o que lhes 
permite que definam soluções realistas para os prob-
lemas concretos.” – diz Denham que lidera não só o 
Grupo do Rotary International dos Recursos Hídricos, 
mas também um outro semi-autónomo Grupo Rotário 
de Acção para a Água e Sanidade (WASRAG). –“Os 
Rotary Clubes podem ainda contribuir para espalhar 
os recursos disponíveis em termos globais (muitos dos 
projectos recebem apoio económico da The Rotary 
Foundation) e estabelecem parcerias com outros grupos e Organizações Não-Governamentais 
para adopção das mais adequadas soluções.”
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Eis uma série de exemplos de projectos 
apoiados pelo Rotary que nesta altura 
estão a ser realizados no terreno:

•  A WASRAG é a ONG participante que lidera o Projecto 
“Tap”, uma iniciativa do UNICEF que angaria fundos para 
financiamento de projectos relacionados com os recursos 
hídricos pedindo a oferta de 1 dólar por cada copo de 
água consumido em restaurantes de 16 a 22 de Março nos 
Estados Unidos (veja em www.wasrag.org; ou em www.
tapproject.org).

•  Os Rotary Clubes de Rochester, Nova Iorque (EUA), são 
os maiores apoiantes da “Water for Sudan, Inc.”, que foi 
fundada pelo Rotário membro do Rotary Club de Penfield, 
Nova Iorque, Salva Dut, um dos denominados “Rapazes 
Perdidos do Sudão”. Desde 2003, o programa logrou instalar 
17 poços de água na terra natal de Dut. Os Rotary Clubes da 
zona de S. Diego atiraram-se recentemente ao trabalho de 
angariação de fundos para financiamento duma nova série 
de poços ali (veja em www.waterforsudan.org).

•  Rotary Clubes da Inglaterra estão em parceria com outros da 
África do Sul para os trabalhos de instalação de bombas de 
água de tecnologia inovadora na África do Sul, na Zâmbia 
e no Kwa Zulu Natal. Esta tecnologia aproveita a energia 
desaproveitada pelas crianças nas suas brincadeiras. Através 
dela podem ser produzidos 370 galões de água em cada hora 
(veja em www.playpumps.org).

•  O Rotary Club de Nakuru (Quénia) lançou um programa de 
aproveitamento da água das chuvas para consumo em cada 
casa, com o objectivo de dotar com água potável mais de 
um milhão de pessoas.

•  Trabalhando com uma ONG local, em Rajasthan (Índia), a 
“Rotary India Water Trust” está a desenvolver um projecto 
sustentável de abastecimento de água a cerca de um milhão 
de pessoas em 650 aldeias com um custo de à volta de 8.500 
dólares por aldeia. 

http://www.wasrag.org
http://www.tapproject.org
http://www.tapproject.org
http://www.waterforsudan.org
http://www.playpumps.org
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      Refugiados
     Ambientais

A missão do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados – UNHCR (ACNUR) – é a de proteger os 
Refugiados e outros que tenham sido forçados a abandonar as suas casas e as suas comunidades. A protecção está 
no centro de tudo o que o UNHCR é, assim como de tudo o que o UNHCR faz. O constante desafio de alcançar as 
pessoas com necessidades, onde quer que estejam, mantém-se como nossa única grande preocupação.
Para conseguir atingir esta meta, o UNHCR tem que ser, antes de mais nada, uma Agência Humanitária da linha 
da frente, trabalhando no terreno para proteger e para ajudar os milhões de Refugiados e de Deslocados à força 
que, doutra sorte, não teriam a protecção adequada.

A julgar pelas evoluções ocorridas desde o início deste milénio, o Século XXI irá ser marcado por deslocações 
humanas em massa sem precedentes. Dentre as numerosas razões para tal fenómeno e para o aumento actual 
dessas mesmas deslocações, as privações e a pobreza extrema continuarão à cabeça da lista, seguindo-se-lhes uma 
série doutras circunstâncias de percepção e de explicação mais complexas, quanto sejam as alterações climáticas, a 
degradação ambiental e a falta de recursos, tudo sem esquecer os conflitos e as perseguições, ocorrências às quais 
os outros factores estão frequentemente associados. 

Susana Veiga da Fonseca Boudon, da Divisão de Relações Externas 
Projectos Especiais

UNHCR – Agência da ONU para os Refugiados
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O Estatuto de Refugiado é frequentemente utilizado como 
exemplo para ilustrar a incapacidade do homem para 
viver gregariamente. Actualmente, porém, enfrentamos 
um problema de movimentos de massas que são também 
originados pela incapacidade de viver em harmonia com a 
Natureza.
Calcula-se que, até ao ano de 2050, cerca de 150 milhões 
de pessoas serão deslocadas em virtude das alterações 
climáticas.

A escala da tragédia humana chega-nos através dos 
noticiários. Sempre que estas tragédias ocorrem, o UNHCR é 
uma das principais Agências Humanitárias sempre presentes 
no terreno, dando protecção e ajuda mercê de operações 
concretas e tangíveis que fazem uma real diferença para 
milhões de vidas. Mas, a missão do UNHCR não é tarefa 
simples, pois que são imensos os desafios e por vezes duma 
complexidade extrema.
Actualmente, no mundo inteiro, cerca de 33 milhões de 
pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas, sendo 
a grande maioria dentre elas mulheres e crianças.
Os últimos anos têm sido particularmente difíceis devido aos 
incessantes conflitos armados e às catástrofes naturais que 
se têm verificado nos quatro cantos do globo: Afeganistão, 
Iraque, República Democrática do Congo, Somália, Chade, 
Sudão (Darfur), Timor-Leste, Angola, Moçambique... É nesta 
vasta complexidade de situações que o UNHCR conta com 
o apoio de todos os seus parceiros, num esforço global e 
constante de construção de um mundo mais digno e justo.

O alargamento e a criação de novas parcerias e a procura 
de novos doadores, são indispensáveis e mesmo cruciais 
para que o UNHCR possa reunir os fundos necessários e, 
com eles, possa responder às necessidades mais prementes 
de forma adequada, eficaz e em tempo útil. Assim, o UNHCR 
necessita, a todo o momento, e mais do que nunca, do apoio 
do Sector Privado.

Em nome dos laços que unem Portugal e o UNHCR, no 
dignificante envolvimento que o Povo Português, o Governo, 
as empresas e a sociedade civil têm demonstrado através de 
acções de responsabilidade social e de cidadania, o UNHCR 
dirige um apelo de apoio pela doação de fundos ao sector 
privado português. 
Alguns exemplos específicos de falta de fundos, nesta altura, 
incluem:

•      Intervenção de emergência
  hoje, o mundo defronta-se com uma crise no Sudão 

que já ceifou mais de 200.000 vidas e provocou 
milhões de deslocados. 500.000 pessoas estão 
actualmente a viver no limiar da sobrevivência.

•  Sobrevivência familiar
  as famílias de refugiados que vivem em campos 

enfrentam graves ameaças de doenças causadas 
pela falta de água limpa para beber, como é o caso 
da malária.

• Construindo o futuro
  precisamos de apoio urgente para ajudar 9 

milhões dos mais vulneráveis (crianças deslocadas 
e refugiados de todo o mundo) a ter acesso à 
educação que lhes dê esperança e “ferramentas” 
para poderem construir um futuro.

A nossa capacidade de proteger os refugiados e de os ajudar a 
encontrar soluções duráveis para os seus problemas depende 
do vosso precioso e imprescindível contributo.
Em conjunto, poderemos desenvolver acções concertadas e 
criar soluções duráveis, pois: Não fazer nada ... é fazer mal.
 

* adaptação de palestra proferida no Rotary Club de 
Algés.






