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A nossa capa
Durante largos anos Rotary International dispôs de 
um fundo específi co destinado a valer em qualquer 
parte do mundo a situações de calamidade, normal-
mente em consequência de catástrofes naturais. Desse 
fundo saíam, e saíram, frequentes vezes Subsídios em 
Casos de Desastre (era assim que eram designados) 
para socorro a populações que se viam a braços 
com difi culdades acrescentadas em resultado de 
fenómenos quanto esses.
Há alguns anos a esta parte, o Rotary decidiu equacio-
nar ajudas desse tipo sob moldes diferentes e apelar 
para o espírito de iniciativa e para a inventiva dos 
Rotários no sentido de serem criadas novas estruturas 
e organizações vocacionadas para ajudar populações 
atingidas como referido.
Foi como resposta a esta nova orientação que, em 
Inglaterra, veio a surgir a ShelterBox uma organização 
que tem desempenhado um papel de incontestável 
relevo na pronta ajuda a populações a braços com 
grandes difi culdades. As suas volumosas caixas verdes 
são uma fonte de esperança para essas populações 
e não raro aquilo que lhes permitiu sobreviver no 
meio de incontáveis adversidades.
A nossa capa ilustra mais um carregamento de 
material de primeiros socorros disponibilizado pela 
ShelterBox no aeroporto de Birmingham, um gesto 
banal para a ShelterBox e uma presença rotária já 
assinalada centenas de vezes.
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  IV Encontro das 
  Universidades Seniores    
    de Rotary

No dia 10 de Maio teve lugar na Exponor o IV Encontro 
das Universidades Seniores de Rotary organizado pela USR 

de Matosinhos e 
com a necessária co-
laboração dos seus 
quatro clubes pa-
trocinadores, mais 
concretamente, os 
Rotary Clubes de 
Senhora da Hora, 
Matosinhos, Leça da 
Palmeira e S. Mam-
ede de Infesta.
Salientamos a pre-

sença de representantes das 14 Universidades Seniores de 
Rotary do Distrito 1970, com representações muito significa-
tivas da USR anfitriã, da USR de Chaves, com 72 participantes, 
da de Valpaços, com 60 participantes, e da de Viseu com mais 
de uma centena.
Em números globais, estiveram presentes cerca de 520 par-
ticipantes, com a particularidade de cerca de duas centenas 
terem estado em palco a actuar em tunas ou em grupos corais. 
Foram mais de três horas de animação e espectáculo que 
criaram uma onda de enorme entusiasmo, tendo o numeroso 
público presente correspondido com calorosos aplausos.
Sentimos um forte espírito de grupo e de equipa e a vontade 
de todos em que todos os grupos estivessem ao seu melhor 
nível. Nada de emulação entre os grupos das diferentes 
Universidades mas antes um sentimento de pertença a um 
projecto que se mostra cada vez maior em Rotary.

Para se chegar a este ponto, foram necessários nove anos lec-
tivos e um trabalho intenso de vários Companheiros Rotários 
e de outros cidadãos não Rotários das muitas comunidades 
onde as USR estão implantadas.
Com as duas USR existentes no distrito 1960, contamos com 
16 projectos já instalados, alguns deles ainda muito jovens 
mas já a ganharem o seu espaço, estando a  caminho da 
respectiva consolidação.
As USR, no seu conjunto, contam, actualmente, com cerca de 
1 650 alunos e com 400 professores voluntários, envolvendo, 
no seu conjunto, mais de 2 000 pessoas.
É um pouco superior a 100 a média de alunos em cada uma 
delas, sendo de salientar que a USR de Viseu conta com 231 
inscrições sendo o maior de todos os projectos deste tipo. 
Com um número de alunos superior a 160 temos as USR de 
Chaves, São João da Madeira e Valpaços.
Está nesta altura criada mais uma dezena de Comissões 
Instaladoras de novos projectos.
A Comissão tem em vista criar 50 USR dentro de poucos anos, 
envolvendo mais de 8 000 pessoas. Se o conseguirmos, o 
projecto das USR será, seguramente, o maior e mais relevante 
projecto de serviço à comunidade do nosso Movimento em 
toda a  Europa. Creio que é um desafio interessante. Se o 
ganharmos constituirá um momento de grande afirmação 
do Movimento Rotário Português.

Não nos faltam razões para lutar por este projecto, nem 
falece perseverança. Conhecemos as nossas limitações mas 
também sabemos que os nossos clubes, quando querem, são 

capazes de implantar projectos de continuidade 
e de grande alcance.
Esperamos que, dentro de pouco tempo, os 
Governadores aprovem a Carta de Princípios 
das USR, que depois será ratificada por cada 
uma delas que entenda fazê-lo.
Criar-se-á, em seguida, a RUSER (Rede das 
Universidades Seniores de Rotary). 
Sim, será uma Rede de Universidades Seniores 
de Rotary.
O caminho faz-se com os que acreditam.

Ernesto Salgado Areias
  Comissão das USR

Director da USR de Chaves
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por Artur Lopes Cardoso

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

Nota de abertura

“Nargis”’ provavelmente irá ficar na história e com duplo sig-
nificado: o de ser a denominação de uma das píores catástrofes 
naturais que a humanidade alguma vez conheceu; o de ter 
constituído ensejo para uma das mais negativas manifestações 
do poder “instituido”.
Myanmar (o nome por que é hoje designada a antiga Birmânia) 
foi país duramente atingido por aquele ciclone devastador 
que provocou destruições em dirnensão raramente vista (fe-
lizmente), largas dezenas de milhar de vítimas mortais, outras 
tantas de gente pura e simplesmente desaparecida e quase 
dois milhões de desalojados. Números, pois, verdadeiramente 
catastrófícos e denunciadores de índices de sofrimento e de dor 
indescritíveis.
A comunidade internacional, e o próprio Rotary International, 
a nível central como a nível dos Distritos e de Rotary Clubes 
vizinhos de Myanmar (claro que neste país não existe o Rotary), 
procurou movimentar-se, e com toda a rapidez, para levar ajudas 
às vítimas. Por muito tempo, todavia, a designada Junta Militar, 
entidade usurpadora do poder no país, proíbiu-lhes a entrada 
ou criou entraves os mais diversos à concretização da acção 
humanitária de socorro, chegando mesmo a saber-se que, sob a 
capa da exigência de que fossem as autoridades do país a fazer 
a distribuição dos bens oferecidos cuja entrada fosse aceite, 
tais bens não foram canalizados para o povo martirizado. Deles 
se apropriaram ilicitamente aquelas “autoridades”.

Curioso, no mínimo, pois, este caricatural, todavia trágico, ex-
ercício do poder! Um exercício que não serve, um poder abjecto 
que, numa inaceitável e reprovável hierarquia, se julga acima 
do povo que deveria servir e que, no fim de contas, explora e 
da maneira mais miserável: explora-o e espezinha-o mesmo 
quando o povo, que lhe está acima, mais carecido e indefeso 
se encontra!
A avidez e a tentação do poder, de um poder de entendimento 
abastardado, levam a isto. Conduzem a que se perca de vista 
que a principal legitimação do exercício do poder é servir. Por 
conseguinte, sendo para servir o povo que o poder deve existir, e 
devendo ser o sentido do melhor serviço o que justifica o poder 
e lhe dá força e aceitação, é o povo que está acima do poder e 
é credor desse exercício. Um poder que não seja pensado nesta 
óptica não é, de todo, legítimo: é uma farsa e tende para 
se tornar num tirano. 
O poder mostrou-se aqui, pois, autista e não foi capaz de 
ver o que era absolutamente evidente: que, houvesse o 
que houvesse, as prioridades impunham que se socorresse 
pronta e decididamente quem estava num atroz sofrimento. 
O resto (se resto houvesse) seria tratado depois…Esteve ab-
solutamente cego para as realidades que estavam patentes 
e, ainda por cima, andou a aproveitar-se delas para fins de 
auto-sustentação ilegítima. Em poucas palavras, poderá 
reconhecer-se que roubou, o que não lustra ninguém e em 
parte alguma.
Esta dolorosa realidade, que é a vigente na altura em que 

esta nota é escrita, propicia alguma reflexão sobre o que é 
o poder, seja o politico e em qualquer latitude, seja no seio 
doutra qualquer organização, Rotary incluído. 

Todo o poder deve, sem dúvida, ser encarado como um ser-
viço nunca como um valor em si mesmo. O poder só vale na 
medida em que seja exercido para o serviço a alguém. Como 
corolário deste pressuposto, quem pretenda ver-se investido 
de poder, seja qual este for, tem de, antes de tudo, fazê-lo 
com total desprendimento relativamente ao cargo, que, em 
rigor, não o é, pois que é um encargo. Não é liso almejar-se o 
poder pelo poder.
E isto é tanto assim quanto é seguro que o prestígio pessoal 
vai estar na razão directa da dedicação ao exercício do cargo, 
e na razão inversa das vaidades que ao poder possam andar 
inerentes. Daí que o que se deva é oferecer disponibilidade e 
prometer empenhamento para prestar o serviço a quem deve 
ser servido pelo poder no qual alguém pretenda ser investido.
Quando se atinge o poder, isso é algo que aconteceu apenas 
porque os que o poder deve servir reconheceram no que 
tenham escolhido as qualidades precisas para perspectivarem 
que irão ser correctamente servidos. Isso nunca quer signifi-
car, por outro lado, que outrem, posto que preterido, não 
pudesse, eventualmente, oferecer os mesmos predicados. 
O que terá acontecido foi, simplesmente, que … houve que 
optar, e mais nada. 
Por isso, e sem prescindir, quem entenda dever candidatar-se 
a encargo de chefia, assume, logo à partida, a obrigação de 
se subordinar às regras que, para o efeito da selecção, sejam 
definidas por quem legitimamente tem, até, a obrigação de 
as definir. E uma delas é sempre a de aceitar o veredicto que, 
obedecendo a essas regras, vá resultar do que seja decidido 
por quem vai ser servido, ou iria ser servido, por ele. 
Claro que pode vir-se com uma iniciativa que vise alcançar, 
depois, um diferente resultado. Só que essa iniciativa deverá, 
sempre, ser baseada em razões de substância, nunca em meras 
razões formais, em motivações especiosas de semântica ou 
secundárias. A seriedade do exercício do poder e a sua legiti-
mação não o devem consentir.
Será assim que sempre se têm passado as coisas? Ou será 
que, às vezes, nos agarramos a xicanas que não dignificam e 
são reveladoras de um incorrecto sentido do que seja o poder 
(mesmo em circunstâncias em que será pouco adequado de 
poder falar-se)?
Pobre do povo birmanês que de tão maus “chefes” sofre! É 
merecedor de bem melhor.
Pobres de todos nós se nos virmos rodeados de quem esteja 
ávido de poder...
Um abraço de muita amizade do
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Nos bastidores do CDC 
   com a Directora 
     Julie Gerberding

Gerberding lidou com várias questões de saúde críticas durante 
toda a sua carreira. Nos anos 80 do século XX, então como 
interna e médica residente na Universidade da Califórnia, São 
Francisco (UCSF), esteve no epicentro do surto de SIDA. Depois 
de ter concluído o seu mestrado na área da saúde pública, na 
Universidade da Califórnia, Berkeley, Gerberding juntou-se à 
faculdade de medicina da UCSF como especialista em doenças 
infecciosas. Em 1998, tornou-se directora da Divisão para a 
Promoção da Qualidade dos Cuidados de Saúde do CDC e, mais 
tarde, foi nomeada subdirectora interina do Centro Nacional 
para as Doenças Infecciosas. 
Em 2004, com 49 anos, Gerberding foi considerada pela Forbes 
como uma das 100 mulheres mais poderosas do mundo. Em 
2005, o Rotary homenageou-a com o seu “Prémio Campeão da 
Erradicação da Poliomielite” pela forma como conduziu o CDC 
rumo ao fornecimento de apoio crucial técnico e financeiro para 
ajudar a acabar com a poliomielite no mundo inteiro e ainda 
por ter viajado pessoalmente para os mais recônditos redutos da 
poliomielite no Afeganistão, Índia e Paquistão, facto que veio 
a reforçar e a intensificar as campanhas desenvolvidas contra 
a doença. Recentemente, reuniu-se com o Editor-chefe da The 
Rotarian, Vince Aversano, no seu escritório de Atlanta, para 
discutir a parceria entre o CDC e o Rotary, o combate contra 
poliomielite e o estado do CDC sob a sua liderança.

Afirmou que, enquanto trabalhou como interna na 
Califórnia, na década de 80, ficou profundamente afectada 
pela devastação da epidemia de SIDA. Pode falar-nos 
um pouco sobre o impacte específico que esse facto teve 
em si?
Se alguém esteve em São Francisco no início dos anos 80, era 
praticamente impossível evitar ficar profundamente afectado 
pelas vítimas da SIDA/HIV. Fomos nós que tratámos os primeiros 
doentes e a doença era um grande mistério para nós, além de 

ser incrivelmente triste. Não só para os nossos doentes, mas 
também para os nossos vizinhos, colegas, amigos e famílias. A 
descoberta de que se tratava de uma infecção transmissível e 
o desenvolvimento da ciência e da medicina acabaram por me 
moldar a mim e a todos aqueles com quem me formei.

Desde que assumiu a direcção do CDC em 2002 tem havido 
melhorias quantificáveis?
Juntei-me à equipa de liderança sénior do CDC 10 dias antes do 
11 de Setembro, e por isso fiquei profundamente marcada por 
esse dia e pelos ataques de antraz que se seguiram. Quando 
me tornei directora, tivemos imensas situações de emergência 
– vírus mortais, um surto de gripe gravíssimo, falta de vacinas, 
um “tsunami”, furacões – por isso, gradualmente, tivemos que 
nos tornar numa entidade mais visível e eficaz em situações 
de crise de saúde pública. É verdade que alguns ganhos são 
difíceis de aferir. Mas o facto é que fornecemos apoio a alguns 
programas muito bem sucedidos. Por exemplo, vimos a incidên-
cia de infecções da corrente sanguínea cair em mais de 50%. 
Nalguns hospitais, as infecções por estafilococos caíram para 
praticamente zero em muitas populações de pacientes. Por 
outro lado, formámos mais de 9 000 médicos especificamente 
para ajudarem na detecção, diagnóstico e comunicação de 
emergências. Para além disso, aprendemos que, quando fazemos 
parcerias com terceiros, conseguimos muito mais do que aquilo 
que jamais imaginávamos. Mas temos um longo caminho a 
percorrer, à medida que os cuidados de saúde se tornam cada 
vez mais complicados e dispendiosos.

A poliomielite está eliminada dos Estados Unidos há quase 
uma geração. Porque é que as pessoas devem continuar a 
preocupar-se com a poliomielite?
Nos Estados Unidos, estamos apenas à distância de um viajante 
da reintrodução desta doença e, por conseguinte, temos o nosso 

A Dr.ª Julie Gerberding tem vindo a enfrentar “uma crise atrás da outra” desde que, em Julho de 2002, se tornou 
directora do Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA, conforme nos confessa. O CDC – a agência 

pertencente ao Departamento da Saúde e Serviços Humanos dos EUA, responsável pela supervisão da saúde e segu-
rança dos norte-americanos – lidou com inúmeros surtos de considerável gravidade, como por exemplo o síndroma 
respiratório agudo (SRA), a varíola dos macacos, o vírus do Nilo Ocidental e ainda o vírus da gripe das aves. Antes de 
Gerberding assumir o cargo, o CDC foi alvo de duras críticas devido à sua resposta aos ataques de antraz no pós-11 
de Setembro e ao diálogo algo irregular com as autoridades de saúde e com o público em geral. Sob a sua liderança, 
a agência melhorou consideravelmente as suas comunicações, a capacidade de gestão em contexto de crise sanitária, 
bem como o apoio e a assistência prestados através de parcerias globais. Recentemente, um estudo de opinião realizado 
pela Harris Poll classificou o CDC como a principal agência governamental americana.
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próprio interesse em continuar a proteger as nossas 
crianças. Mas, de igual forma, enquanto humani-
tários e pessoas com coração, precisamos de saber 
que todas as crianças têm as mesmas vantagens, os 
mesmos benefícios.

Com a poliomielite praticamente erradicada a 
nível mundial, esta continua a ser uma prioridade 
na agenda do CDC?
A poliomielite continua a ser a prioridade número 
um do CDC. Desde 1991, fornecemos apoio técnico 
e financeiro que ajudou a reduzir os seus casos em 
mais de 99,5%, em 122 países. Desenvolvemos uma 
rede de parceiros multinacionais em países actual-
mente afectados, incluindo ministérios da saúde, 
voluntários locais e outros, agências governamentais, 
organizações filantrópicas e o sector privado – o 
Rotary é, certamente, um líder no âmbito dessas 
parcerias. É óbvio que a Organização Mundial de 
Saúde e a UNICEF são partes críticas desta abordagem 
em rede. Temos inúmeros anos de compromisso e 
experiência em prol do objectivo da erradicação e 
estamos a fazer tudo o que podemos para continuar 
a fortalecer esse desígnio e, em simultâneo, dar os 
últimos passos rumo à sua solução derradeira.

Acha que a poliomielite pode ser completamente 
erradicada?
Estamos a assistir a reduções sem precedentes. E, de facto, er-
radicámos com sucesso uma das suas estirpes. Mas ainda existem 
casos em quatro países – Nigéria, Índia, Paquistão e Afeganistão. 
Por isso, para cumprir o objectivo do CDC de acabar com a 
transmissão global em 2008, precisamos de suster o curso dos 
acontecimentos.

Porque é que a poliomielite persiste nestes quatro 
países?
As razões são muito complicadas e variam de país para país. 
Não existe um único denominador comum, mas sabemos que 
precisamos de melhorar a cobertura de vacinas para crianças, 
significando com isso a realização de campanhas eficazes em áreas 
vulneráveis. De igual forma, temos de continuar a investir em 
vacinação nesses países e a vacinar em países onde a poliomielite 
foi eliminada, de forma a não criarmos novas oportunidades 
para que a doença possa emergir e disseminar-se.

Como descreveria a parceria entre o Rotary e o CDC?
O CDC e o Rotary gozam de uma parceria perfeita. Efectivamente, 
temos todos os ingredientes certos para podermos unir o nosso 
melhor e, dessa forma, criar algo ainda melhor do que a simples 
soma das suas partes. O Rotary contribui com muitos pontos 
fortes, especialmente a paixão e um compromisso duradouro 
para acabar de vez com isto – já para não falar da experiência, 
do voluntariado incrível e dos recursos financeiros para nos 
ajudar a ganhar esta batalha.

Qual é o papel do sector privado nas questões de saúde 
pública?
Já por várias vezes reconhecemos que é precisa uma rede para 
proteger eficazmente a saúde pública. São precisos cidadãos 
responsáveis que aprendam a proteger a sua própria saúde e 
a das suas famílias. São precisos médicos conscientes do valor 
da prevenção. É preciso um tecido empresarial bem informado 

e iluminado para reconhecer que a prevenção sanitária é um 
bom negócio. Não só é algo que lhes poupa dinheiro nos seus 
pacotes de benefícios para funcionários, como também diminui 
o absentismo, o que aumenta a produtividade. Por outro lado, 
de igual forma, os negócios e as empresas reconhecem cada 
vez mais o valor do investimento nas comunidades onde os seus 
funcionários vivem e trabalham. Acho que esta é a tendência 
mais entusiasmante do futuro: ou seja, o aumento da ênfase do 
sector privado na prevenção, significando com isso a capacidade 
de dispor de um lugar privilegiado onde seja possível fazer 
compras com os nossos dólares de saúde.

O que pode o CDC fazer para prevenir uma pandemia 
de gripe global?
O CDC, a OMS e outros especialistas em saúde já forneceram 
“kits” de teste aos hospitais para determinar se as infecções 
futuras são o H5N1. E, de igual forma, o Governo Federal pode 
tomar medidas para ajudar a evitá-la e controlá-la. Mas esta não 
é apenas uma questão governamental. Precisamos de uma rede 
envolvida e empenhada, incluindo a comunidade empresarial, 
a comunidade médica, o sistema educativo, bem como todas as 
pessoas na comunidade com interesses e responsabilidades na 
forma como as pessoas vivem, trabalham e agem no contexto de 
uma emergência da saúde pública. O papel do CDC é detectar o 
problema e extingui-lo assim que é descoberto. Mas reconhec-
emos que tal é improvável com um vírus de transmissão fácil. 
Impedindo isso, a nossa tarefa será reduzir a oportunidade de 
introdução nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, abrandar 
a sua disseminação, de forma a ganhar tempo para administrar 
a vacina aos nossos cidadãos.

Como é que estamos a modernizar a nossa capacidade de 
produção de vacinas para vacinar perto de 20 milhões de 
pessoas no caso de uma pandemia?
O nosso governo tomou medidas sem precedentes para apoiar 
os fabricantes de vacinas no seu processo de modernização. 
Não só estamos a ajudar a construir instalações físicas para 
aumentar a produção de vacinas, como também estamos rapi-
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damente a importar a investigação 
e o desenvolvimento de forma a 
sermos capazes de passar de um 
sistema de vacinas baseado em ovos 
para uma tecnologia molecular de ponta. Isto ajudará a acelerar o 
fornecimento de uma vacina ao mercado. Em caso de pandemia, 
algumas semanas podem salvar vidas.

No ano passado, como é que a rede de protecção de saúde 
global se portou perante a ameaça colocada pelo indivíduo 
que viajava com uma estirpe de tuberculose resistente a 
medicamentos?
Quando estamos perante um doente com uma forma de tuber-
culose resistente a medicamentos, a primeira linha de defesa é o 
pacto de confiança entre ele e o médico. Neste caso, esse pacto 
falhou. A segunda falha na resposta foi a falta de comunicação 
ao longo de todo o sistema de saúde pública capaz de impedir 
que o indivíduo viajasse. Este caso demonstrou cabalmente 
porque é que todos os países devem colaborar de forma mais 
eficiente para impedir que pessoas com tuberculose resistente 
a medicamentos viajem. Aprendemos todos com este evento. 
Desde então, impedimos que outros viajantes com tuberculose 
viajassem. Foi uma lição dura, mas certamente contribuiu para 
informar o mundo inteiro.

Se o terrorismo voltasse a atacar cá, como é que o CDC 
responderia de forma diferente?
Todas as nossas agências aos níveis local, estatal e federal mel-
horaram imenso a sua preparação e capacidade de intervenção. 
Porém, no sector da saúde pública, continuamos atrasados 
décadas em termos de infra-estruturas. Por isso, foi como se 
tivéssemos de sair de um buraco escuro e fundo. No entanto, 
recentemente, assistimos a uma melhoria acentuada na nossa 
preparação e capacidade de prevenção de doenças pandémicas 
em termos de detecção, resposta e comunicação ininterruptas 
entre a nossa rede de médicos, os meios de comunicação e o 
público. Mas é lógico que precisamos de fazer muito mais.

Quais são as principais prioridades do CDC para 2008?
Continua a existir uma grande diferença entre os recursos que 

aplicamos à doença versus recursos destinado 
à sua prevenção. Apenas perto de 3% dos 
dólares gastos em cuidados de saúde nos Es-
tados Unidos vão para a prevenção. Por isso, a 
nossa principal prioridade é enfatizar o facto 
de que é muito melhor promover boa saúde 
e evitar doenças, ferimentos e deficiências, 
preparando-nos para as ameaças de saúde 
emergentes, do que tratar esses problemas 
depois de eles ocorrerem.
Para além disso, queremos aumentar o 
nosso investimento em muitos programas 
– as nossas campanhas de vacinação da 
poliomielite, com o objectivo de certificar 
a erradicação da doença em 2012; as nossas 
actividades de preparação e prevenção da 
gripe (influenza) pandémica; a nossa Iniciativa 
do Sarampo para reduzir em cerca de 90% 

as mortes anuais por causa do sarampo, em 
2010; a nossa Reserva Nacional Estratégica 
[um repositório nacional de fármacos 
de reanimação, materiais médicos e 
equipamento que podem ser deslocados 
para qualquer parte dos Estados Unidos 
em 12 horas]; a nossa iniciativa de saúde 
dos adolescentes, que promove actividade 

física, alimentação saudável e prevenção 
de ferimentos ou lesões através de financiamento e assistência 
técnica a cerca de 3600 escolas americanas; o nosso programa 
Vacinas para Crianças que, nas últimas duas décadas, evitou 
perto de 20 milhões de mortes em virtude de doenças passíveis 
de serem evitadas através de vacinação; a nossa iniciativa de 
teste da SIDA/HIV para reduzir as cerca de 250 000 pessoas 
infectadas com o HIV nos Estados Unidos que não sabem do 
seu estado; o nosso Programa Nacional de Detecção Precoce 
do Cancro da Mama e Cancro Cervical; e a nossa capacidade 
resultante de laboratórios de agentes patogénicos especiais. Mas 
estas não são prioridades apenas para 2008; elas fazem parte da 
nossa missão mais complexa para o século XXI. A saúde pública 
está num ponto de viragem. Nunca tivemos mais desafios, mas 
também nunca tivemos mais oportunidades.

Há 20 anos que os Rotários estão envolvidos na tentativa 
de erradicar a poliomielite. Que mensagem daria aos 1,2 
milhões de Rotários sobre a possibilidade de acabar com 
a tarefa de erradicação da poliomielite?
A minha primeira mensagem para os Rotários é de agra-
decimento. Agradecer-lhes por tudo o que fizeram e que nos 
permitiu chegar a este ponto. É verdade que estamos próximos 
da erradicação, mas, neste caso, estar próximos não é sufici-
entemente bom. E, para além disso, toda a nossa ciência indica 
que, na verdade, temos de erradicar completamente este vírus, 
caso contrário teremos um longo caminho à nossa frente em 
termos de continuar a destruí-lo nos mais variados locais onde 
ele surge inesperadamente. Por isso, temos de terminar o nosso 
trabalho. Sou, por princípio, uma pessoa muito optimista. Ainda 
não acabámos completamente, mas se nos mantivermos juntos 
e unidos, e se nos continuarmos a empenhar com força e dedi-
cação, então acho que seremos bem sucedidos.
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Em Torno da 
The Rotary Foundation

Nos fi nais de 1970, Al Jubitz 
apoiou a organização de en-
contros de mesas redondas para 
sensibilização das pessoas acerca 
dos perigos da Guerra Fria e da 
corrida aos armamentos. Jubitz 
é licenciado pela Universidade 
de Yale e considera isso como 
sendo a sua “educação formal 

para a construção da paz”.
Hoje é membro do Rotary Club de Portland, Oregon (EUA), e 
trabalha num plano mais alargado, tendo oferecido 300.000 
dólares para fi nanciamento de cinco Bolsas Rotary da Paz 
Mundial, Bolsas que, como sabe, são aplicadas em formação 
de construtores da Paz em mestrado.
-“Os Bolseiros Rotary da Paz Mundial carecem de apoio fi nan-
ceiro que lhes permita seguir a sua vocação. Temos de confi ar 
neles, de ter esperança em que se plantarmos alguma semente 
nestes jovens, irão acontecer coisas boas.” – diz Jubitz, de 63 

A MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE CURADORES DA TRF

Muito obrigado por um ano de êxitos

anos, empresário de transportes de mercadorias já reformado 
actualmente. –“É por isso que eu apoio o programa”.
Nesta altura, ele está especialmente empenhado em levar 
ao estabelecimento da paz em Chipre, um país no qual uma 
zona tampão controlada pela ONU, separa as zonas grega 
e turca. –“Se se conseguir estabelecer a paz em Chipre, pro-
vavelmente teremos ao dispor os ingredientes para o fazer 
em todo o Médio Oriente” – acrescenta.
Jubitz, que visitou Chipre em 2005, ajudou no fi nanciamento 
do projecto “Iniciativas de Paz” na Universidade Estadual de 
Portland, um projecto que tem por objectivo encontrar solução 
para o confl ito tão antigo nesta ilha do Mediterrâneo.
Através da Fundação “Família Jubitz”, ele e as fi lhas apoiaram 
fi nanceiramente outros esforços para a construção da paz 
concedendo subsídios para o programa de licenciatura em 
resolução de confl itos da Universidade Estadual de Portland, 
e também no Instituto Holístico da Paz, e no Instituto da Paz 
de Oregon a que Jubitz presidiu nos anos 70.

Tiffany Woods

Esta é a minha última mensagem como Presidente do Conselho 
de Curadores da The Rotary Foundation. Ao longo deste ano, 
redescobri, tal como tinha acontecido com todos os meus 
predecessores, a tremenda generosidade de Rotários e os seus 
esforços e, no que respeita aos seus projectos educacionais 
e humanitários.
As doações para todos os seus fundos aumentaram e o desafi o 
lançado pela Fundação “Bill & Melinda Gates” originou uma 
enorme emoção. Estou crente em que, se este momento 
actual continuar, vamos atingir, se não mesmo ultrapassar, 
todas as metas defi nidas para este ano no que respeita a 
contribuições.
O nosso primeiro objectivo para este ano afi rma: “A Erradi-
cação da Polio é realista”. Desde que o Rotary lançou a sua 
iniciativa da erradicação global da paralisia infantil em 1985, 
os índices de contaminação caíram cerca de 99%. Somente 
quatro países continuam endémicos da doença. Quem haverá 
que diga que a polio não possa ser erradicada?

Nós, Rotários, teremos de prosseguir 
no sentido de sermos a consciência 
da Iniciativa da Erradicação Global 
da Polio até que não haja criança que 
possa fi car paralítica para toda a vida 
por causa do vírus da polio. É esta a 
nossa promessa para com as crianças, e, como todos sabemos, 
os Rotários cumprem as suas promessas. Vamos corresponder 
ao desafi o rotário dos 100 milhões de dólares.
A Fundação Rotária atingiu um magnifi cente record ao longo 
dos seus 91 anos de existência e é agora reconhecida em 
todo o mundo como uma das mais respeitadas fundações. 
Foi para mim uma honra o ter servido como seu Presidente. 
Muito obrigado pelo bem que vocês fi zeram, pelo bem que 
continuam a fazer e, mais importante que tudo isso, pelo 
bem que ainda irão fazer.

 Robert S. Scott
                                    Presidente do Conselho de Curadores  
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IMAGENS CONFERÊNCIA 1960 

Cerimónia de “Saudação 
às Bandeiras”, vendo-se, 
da esquerda para a direita, 
o Gov. do Distrito 1970, 
Bernardino Pereira, o ex-
Vice-Presidente do R.I. e 
Representante Pessoal 
do Presidente Wilf, Serge 
Gouteyron, e o Gov. do 
Distrito 1960, Eduardo 
Caetano de Sousa.

O Gov. Eduardo Caetano de Sousa apresenta Serge 
Gouteyron, Representante Pessoal do Presidente 
do R.I..

Uma das mesas que dirigiu os trabalhos da 
Conferência.

 Serge Gouteyron numa das sessões.

 Numa pausa dos trabalhos vê-se o antigo 
Presidente da Região Autónoma dos Açores, 
Dr. Mota Amaral.

O PGD Luís Delgado, “chairman” da 
Conferência.

Acto de reconhecimento pelo desempenho 
ao longo do corrente ano rotário.

O Jantar de Gala foi valorizado com uma 
excelente actuação musical.

O Grupo de IGE vindo do Brasil vez a sua 
aparição no decurso da Conferência.

Um aspecto do Jantar de Gala. A Gov. Eleita, Compa. Teresa Mayer, faz a 
apresentação da sua Conferência Distrital.
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IMAGENS CONFERÊNCIA 1970 

Um aspecto do vistoso 
monumento rotário 
que ficou a assinalar 
a  r e a l i z a ç ã o  d a 
Conferência na cidade 
de Santo Tirso.

A Mesa que presidiu a uma das Sessões de Trabalho.

O Representante Pessoal do Presidente do R.I., Director 
Themístocles Pinho, numa das suas alocuções.

 O Governador Bernardino Pereira transmite a sua análise 
da vida do Distrito.

 A esposa do Governador, D. Maria Isilda, mostra uma mochila 
de material didáctico idêntica às muitas que logrou enviar para 
a Guiné-Bissau.
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“ShelterBox”

Falamos duma organização criada pelo Compº. Tom Henderson, de Birmingham 
(UK), há alguns anos, e que, sem dúvida, tem desempenhado uma acção 

de raro alcance na resposta pronta em ajudas materiais a populações a braços 
com calamidades, sobretudo as de causas naturais. Fenómenos naturais que, 
infelizmente, se têm vindo a manifestar com maior frequência e, pior, com maior 
força destrutiva, o que muitos atribuem às alterações climáticas causadas pelo 
aquecimento do nosso Planeta.
Com sede em Birmingham, a “ShelterBox”, designação que significa “caixa-
escudo” ou “caixa-protecção” (contra alguma agressão) leva a sua imagem a 
todo o mundo em que haja sofrimento e é já bem conhecida a imagem rotária 
bem positiva proporcionada pelas suas inconfundíveis e volumosas caixas verdes, 

“kits” nos quais se contêm materiais os mais diversos de primeiros socorros, 
desde tendas de campanha até apetrechos de cozinha, sem esquecer materiais médicos e medicamentosos,  agasalhos e 
muito mais.

Para se ter uma ideia, ainda que aproximada, de acções concretas realizadas pela “ShelterBox”, saiba o leitor que ela foi a 
primeira ONG a intervir em Myanmar, um país no qual os direitos humanos não são respeitados e no qual, por isso mesmo, 

não existem Rotary Clubes, o que aconteceu logo a 8 de Maio, 
em resposta ao ciclone que se abateu sobre considerável parte 
deste país, e mau grado as dificuldades desde logo criadas 
pela Junta Militar local, agora já acusada da prática de crimes 
contra a humanidade, à actuação humanitária. 

A “ShelterBox” também acudiu prontamente na China, um 
país que, pouco logo a seguir, foi assolado por um terrível 
sismo que provocou incontáveis mortes, destruições e desa-
lojados. Para as zonas atingidas de Sichuan, esta Organização 
disponibilizou imediatamente 800 caixas que foram sendo 
distribuídas no terreno em parcelas de 100. Para o efeito, a 
“ShelterBox” montou uma base em Chengdu.
Entretanto, e no Equador, uma equipa da “ShelterBox” logrou 
conseguir chegar às aldeias de Loja e de El Cisne, dois peque-
nos povoados no interior mais remoto do País nos píncaros 
da montanha a cerca de 3.000 ms. de altitude, que tinham 
ficado totalmente isoladas em consequência de um grave 
deslizamento de terras.
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“Kits” da “ShelterBox” empilhadas no aeroporto de Birmingham e prestes a embarcar para 
irem valer onde é preciso.

Carol e Shaun Halbert, elementos da Organização, viajaram até lá para levar 
bens de primeira necessidade para as populações respectivas. Pois, apesar das 
suas dramáticas condições de subsistência, as comunidades locais, em sinal 
de agradecimento pelas ajudas de que beneficiaram, ofereceram à equipa 
uma flor da montanha por cada tenda que lá foi montar.
Os voluntários da “ShelterBox” Higginson e Andrew Biss, ambos da Cornualha, 
em Maio passado voltaram ao Quénia para ajudar a erguer tendas de abrigo 
para acolhimento de populações somalis deslocadas em consequência das 
enxurradas ocorridas no país há cerca de ano e meio, num acampamento 
situado a nordeste, em Nakuru, local a cerca de 200  kms. para noroeste de 
Nairobi, e noutro em Daddab.

PGD FERNANDO DE OLIVEIRA

É com imenso pesar que informamos o falecimento no passado dia 8 de 
Junho do Compº. Manuel Fernando Pinto de Oliveira, que era o decano dos 
Governadores Portugueses. Como damos conta noutra parte desta edição, ainda 
não ia decorrido muito tempo que ele tinha sido justamente homenageado pelo 
seu Clube, o Rotary Club de Aveiro, pelo cumprimento do 50º aniversário da 

sua adesão ao Rotary. O PGD Fernando de Oliveira foi um profissional da advocacia muito prestigiado 
e era Rotário e Cidadão com quem era um privilégio privar, quer pelo seu saber, quer pela sua conduta 
cívica, profissional e familiar. Homem de indesmentível bom senso, o seu conselho era escutado e seguido 
invariavelmente. Os serviços que prestou ao Movimento Rotário foram múltiplos e, designadamente, foi 
Governador do então Distrito 176 em 1963-64 (tinha apenas 35 anos!), quando o R.I. foi presidido pelo 
Rotário norte-americano Carl P. Miller. O desaparecimento do enorme Rotário que foi o PGD Fernando 
de Oliveira constitui, sem a menor dúvida, uma grande perda quer para o Rotary de Portugal, quer mesmo 
para o Rotary no seu todo. À sua família, muito especialmente a sua viúva, Srª. D. Maria Gabriela, 
apresentamos a expressão das mais profundas condolências.
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 Os Clubes dos
  Jovens

OS NÚMEROS
De acordo com os dados referentes a 29 de Fevereiro 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 Loulé é, sem dúvida, um dos nossos mais activos Clubes. Organizou recentemente um rastreio público 
da diabetes, da tensão arterial e da SIDA, acção que desenvolveu na principal avenida da cidade, o que mais acrescentou 
visibilidade ao Clube e ao Rotary.
Em parceria com a Delegação de Fafe da Cruz Vermelha Portuguesa, os Interact e Rotarat Clubes de Fafe organizaram a 
“Feira da Saúde”, uma bela iniciativa que incluiu acções de sensibilização da população relativamente à importância dos 
cuidados regulares com a saúde, acções que envolveram rastreios de saúde, um colóquio e uma “corrida pelo coração”.

Os Rotaract e Interact Clubes de Castelo Branco assinalaram com muita alegria e acção o 40º aniversário do Rotaract com as 
crianças do CIJE (Casa de Infância e Juventude). Para as cerca de 40 meninas acolhidas na Instituição o RTC preparou um almoço 
com uma mega-salada-de-frutas, e o ITC concluiu o seu painel “Vamos levar a Cor...” e levou a cabo um espectáculo musical no 
jardim abrilhantado com um lanche. Ambos os Clubes procederam à plantação da “Árvore da Amizade”, nessa ocasião.

Uma Exposição Social, a que deu a denominação “Se eu Fosse Guimarães”, foi a iniciativa tomada pelo Rotaract Club de 
Guimarães como meio de promover novos artistas plásticos da sua comunidade e de realizar fundos destinados a serem 
aplicados na recuperação da casa de um paraplégico. Esta Exposição/Venda esteve patente nas instalações da empresa 
concessionária da marca “Peugeot” e envolveu trabalhos de pintura, de serigrafia e de fotografia, tendo 
contado com os apoios da Segurança Social de Guimarães e da Junta de Freguesia de Serzedelo.
O Rotaract Club de Santo Tirso deu uma boa ajuda à IPSS “ASAS” na sua campanha de angariação 
de fundos para promoção da sua acção social.

Os Rotaract e Interact Clubes de Fafe aproveitaram a quadra da Páscoa e lançaram o seu projecto “Por um 
Sorriso Maior” mercê do qual procederam a uma lar distribuição de “Cabazes de Páscoa” a famílias com 
dificuldades.
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Com a finalidade de apoiar todas as paróquias da sua comunidade, 
o Rotaract Club de Espinho realizou um espectáculo de fados de 
Coimbra no Casino.
Entretanto, o Rotaract Club de Oliveira de Azeméis organizou 
uma “Noite de Fados”, com jantar, método que utilizou para 
angariação de fundos que lhe permitissem valer à reabilitação do 
jovem Luís Paulo.
Excelente foi a iniciativa que tomou o Rotaract Club de Lisboa-
Norte, também, mediante a organização do Ciclo “Tertúlias do 
Norte”, dentro do qual houve, entre outras, a sessão dedicada a 
“Gente de Fora cá Dentro”. Nesta, o Clube fez com que participassem 
pessoas originárias do Brasil, da Ucrânia, das Filipinas, da Alemanha 
e da Holanda que se encontram a trabalhar no nosso País.

RYLAs
Foram muito bem sucedidos os RYLA que, em ambos os Distritos, 
foram organizados.
No Distrito 1960 realizou-se um, a cargo do Rotary Club de Sintra e 
sob o tema “A Juventude no Século XXI”. Durante ele, ou seja de 
15 a 20 de Março, os participantes , em número de 24 (15 moças e 
9 rapazes), puderam ouvir e discutir sobre ética, liderança, relações 
humanas, ambiente e reciclagem, património cultural, nutrição e 
alimentação saudável, tendo ainda efectuado visitas guiadas a vários 
elementos marcantes do património artístico sintrense e participado 
em actividades de desporto.  

O grupo, visivelmente satisfeito, dos jovens que tomaram parte do 
RYLA de Sintra.

Por outro lado, no Distrito 1970 foram 4 os RYLA que tiveram 
lugar.
Numa estreia neste domínio, o Rotary Club de Vila Nova de Foz Côa 
fez o “Na Rota das Gravuras Rupestres” com 15 jovens de ambos 
os sexos e dos 16 aos 21 anos que ficaram alojados na Pousada da 
Juventude. Outro RYLA foi o “À Descoberta da Rota dos Móveis”, uma 
iniciativa do Rotary Club de Paredes, com  somente  9 participantes 
dos 15 aos 18 anos. O Rotary Club de Viana do Castelo organizou 
o RYLA “Viana-uma Aventura Saudável”, que teve a participação 
de 7 jovens. E o Rotary Club de Curia-Bairrada fez um RYLA todo 
especial pois que foi aberto à participação de jovens com deficiência 
física e/ou mental e de idades entre os 18 e os 25 anos. Este RYLA 
foi frequentado por 8 jovens, com seus respectivos acompanhantes. 
Nas programações, também excelentes, de todos estes RYLAs se 
incluiram palestras instrutivas e formativos, visitas de estudo e até 
práticas desportivas, algumas delas radicais.

O grupo dos participantes no RYLA organizado pelo Rotary Club de 
Curia-Bairrada.

CONGRESSO EUROPEU
De 1 a 4 de Maio realizou-se o Congresso Europeu do Rotaract um 
evento internacional que, nesta edição, foi até hoje o que contou 
com maior número de participantes: 950 Rotaractistas de toda a 
Europa. Na mesma altura funcionou ainda o “European Rotaract 
Information Center” (ERIC), um centro de informação global em 
volta do Rotaract.
Portugal esteve pela primeira vez representado num Congresso 
Europeu do Rotaract através do Representante do Rotaract junto do 
Governador do Distrito 1960, Compº. RTC Ricardo Sabrosa. Dentro 
do cumprimento da agenda de trabalhos, foi reeleito o Presidente 
do ERIC com a sua equipa.

NOVOS REPRESENTANTES 
ROTARACT... 
Para o ano rotário de 2008-09, foi eleito Representante do Rotaract 
junto do Governador do Distrito 1960 o Compº. RTC Rodolfo Pereira, 
que é membro do Rotaract Club de Loulé, e foi eleito Representante 
do Rotaract junto do Governador do Distrito 1970 o Compº. RTC 
Marco Abrantes, membro do Rotaract Club de Águeda.

...E NOVOS REPRESENTANTES 
INTERACT 
Relativamente ao mesmo ano, será Representante do Interact junto 
do Governador do Distrito 1960 o Compº. ITC João Ricardo Nunes, 
do Interact Club de Castelo Branco, e Representante do Interact 
junto do Governador do Distrito 1970 o Compº. ITC Nuno Moreira, 
que é membro do Interact Club de Valongo. 

E NOVO CLUBE 
Foi em ambiente 
de grande festa, 
e com a presença 
do Governador 
do Distrito 1970, 
Compº. Bernardi-
no Pereira, que, 
em finais de Abril, 
recebeu o seu Cer-
tificado de Orga-
nização o Interact 
Club de Valença 
(veja foto). O novo 

Clube dispõe de um quadro inicial de dez elementos.
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Mensagem
   do Presidente

A Mensagem do 
Presidente 

Wilfrid J. Wilkinson

Caríssimos Companheiros Rotários.

Logo após ter sido eleito para a presidência do Rotary International, comecei a planear uma 
série de Conferências sobre o quadro social na América do Norte. No princípio deste ano 
rotário, tivemos sete dessas Conferências, registando-se em cada uma delas entre 200 e 600 
participantes. Escolhi a América do Norte devido à significativa redução de número de sócios 
que ultimamente se tinha verificado nesta região, e também devido ao facto de ela reunir um 
manancial incrível em termos de quantidade e de qualidade de sócios potenciais, muitos dos 
quais apenas a aguardar por um convite para entrar.

Cada Conferência foi decidida em função do entendimento e do carácter de urgência que eram 
exigidos pelas questões que andam à volta do quadro social. Falámos sobre os desafios que se 
colocam ao Rotary nesse campo e de como continuam a crescer as necessidades de prestação do 
serviço rotário. Determinámos que a nossa Organização não pode desenvolver-se, nem poderá, 
sequer, manter a sua situação actual, a não ser que os Rotários assumam a responsabilidade de 
trazer novos sócios para os seus Clubes.

Somente 18% dos Rotários trouxeram, alguma vez, um novo Companheiro para os seus re-
spectivos Clubes. Em grande parte, o crescimento do quadro social é fruto do trabalho de una 
poucos Rotários que abraçaram seriamente o trabalho de contribuirem para o crescimento do 
quadro social.

No entanto, devo salientar que esta responsabilidade diz respeito a todos nós. Esta é a tarefa da 
iniciativa de sócios a apresentarem novos sócios que tenho vindo a promover neste ano. Longe 
de ser uma campanha ou uma competição, trata-se de ideia bem simples e essencial sensibili-
zando no tocante à questão do quadro social para que o Rotary não só sobreviva, mas também 
cresça. A simplicidade reside na circunstância de que cada um de nós tem a responsabilidade 
de recrutar, no mínimo, um novo sócio para o seu Clube e todos os anos.

As Conferências da América do Norte produziram resultados encorajadores. Logo na primeira 
metade do ano rotário, toda essa região acusou mudanças positivas. No seu ano de presidência, 
Dong Kurn Lee espera realizar idêntica iniciativa em 10 países, transmitindo esse entusiasmo 
benfazejo a outras paragens.

Com a aproximação do fim do ano rotário, temos de considerar os benefícios que advêm de 
cumprirmos a nossa obrigação de trazermos um novo sócio para o Clube, o que representará 
mais um par de mãos prontas para executar o trabalho rotário, assim fortalecendo os serviços 
que prestamos. Mais uma pessoa a abraçar os valores centrais do Rotary e a levar a esperança 
e a ajuda onde forem necessárias. Mais uma pessoa que não apenas gritará ao mundo que o 
Rotary Compartilha, mas que também permitirá ao Rotary Realizar os Sonhos.

Wilfrid J. (Wilf) Wilkinson
Presidente do R.I.



17

 Rotary pelo            
  fora

NÚMEROS ROTÁRIOS 
O panorama rotário reportado a 29 do passado mês de Fevereiro oferecia que o quadro social do Rotary no 
mundo era de 1.216.964 Rotários, 32.814 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 Companheirismo Internacional eram 95.

BOLSEIROS ROTARY PELA PAZ MUNDIAL
 Decorre até 1 de Julho o prazo para apresentação de candidaturas junto da The Rotary Foundation para a 
concessão de Bolsas Rotary pela Paz Mundial para a obtenção de mestrado nas áreas da paz e da resolução 
de conflitos. Trata-se, agora, de cursos que decorrerão de 2009 a 2011 e interessarão 60 Bolseiros que irão 
frequentá-los em algum dos seis Centros Rotary já conhecidos na Argentina, na Austrália, nos Estados Unidos, 
na Inglaterra e no Japão.
Para além destes cursos, não esqueça que existe ainda o intensivo com a duração de três meses no Centro 
Rotary de Bangkok (Tailândia) e destinado a 30 Bolseiros.
Mais informação pode ser obtida junto de Laura Tell, através do correio electrónico laura.tell@rotary.org 
ou usando o telefone 00 1 847 866 3307.

 

 “OFFICIAL DIRECTORY” 
Esta fundamental publicação rotária anual pode doravante ser consultada em CD-ROM, uma modalidade que, 
inclusivamente, permite que se possa aumentar o tamanho da letra, para mais fácil leitura.

  O OBJECTIVO DO ROTARY
O Objectivo do Rotary é estimular e desenvolver o ideal do serviço como base em todo o empreendimento 
digno, especialmente apoiando e fomentando:

PRIMEIRO – o desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz de proporcionar oportunidades 
de servir.

SEGUNDO –  o reconhecimento do mérito de toda a ocupação útil e a difusão das normas da ética 
profissional.

TERCEIRO – a melhoria da comunidade pela conduta exemplar de cada um na vida pública e privada.

QUARTO – a aproximação dos profissionais de todo o mundo, visando a consolidação das boas relações, 
da cooperação e da paz entre as nações.

CONFERÊNCIAS PRESIDENCIAIS EM 2008-09 
O Presidente Eleito do R.I., Dong Kurn Lee, propõe-se realizar, no seu ano de presidência, 12 Conferências 
Presidenciais, em todas elas se indo discutir questões que tenham que ver com o desenvolvimento do quadro 
social. Tais Conferências serão as seguintes: Tóquio (Japão), em 6/7 de Julho de 2008; Canberra (Austrália), a 
11/12 de Julho; Auckland (Nova Zelândia), 18/19 de Julho; Joanesburgo (África do Sul), 1/2 de Agosto; Buenos 
Aires (Argentina), 8/9 de Agosto; São Paulo (Brasil), 15/16 de Agosto; Mérida (México), em 24/25 de Outubro; 
Viena (Áustria), de 6 a 8 de Dezembro; Inglaterra, em 12/13 de Dezembro; Phoenix, Arizona (EUA), em 9/10 
de Janeiro de 2009; Cairo (Egipto), em 6/7 de Fevereiro; e Baltimore, Maryland (EUA), em 27/28 de Março.
As Conferências que se vão realizar na Argentina, no Brasil, no Egipto e na África do Sul irão ainda abordar 
a questão da mortalidade infantil.
Mais informação sobre as Conferências Presidenciais podem ser obtidas acedendo a www.rotary.org.

 

mailto:laura.tell@rotary.org
http://www.rotary.org
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CONVENÇÃO DE 2013 DO R.I. 
Mediante consenso estabelecido entre os 
dois Distritos de Portugal, foi aprovada 
a designação do Compº. Luís Miguel 
Duarte (na foto), sócio representativo 
do Rotary Club de Lisboa-Olivais, para 
Presidente da Comissão Executiva para 
a organização da Convenção de 2013 
que, como é bem sabido já, irá decorrer 
na cidade de Lisboa. O Compº. Luís 
Duarte irá muito em breve constituir 

a equipa operacional que tratará da adequada organização 
de tão importante evento, equipa a sujeitar a homologação 
dos Governadores em exercício, sendo que o colégio dos 
Governadores Portugueses, que integrará também todos os 
Governadores de Distrito do nosso País que venham a cumprir 
mandato até ao ano da Convenção, servirá de órgão consultivo 
da Comissão Executiva.

DERRICK COUPER 
Faleceu subitamente no passado dia 25 
de Maio o Compº. Derrick Couper (na 
foto), editor da revista “Rotary Africa”. 
Derrick serviu o Rotary nas funções de 
editor da apreciada Revista durante 
cerca de dez anos. Com 79 anos, acabava 
de participar na Conferência do Distrito 
9270, durante a qual fora distinguido 
com a imposição de uma Safira em 
reconhecimento pelo seu continuado 
trabalho rotário, num acto que até tinha 
contado com as presenças do Presidente 

do R.I., Wilf Wilkinson, de Bob Scott, Presidente do Conselho de 
Curadores da The Rotary Foundation, e do Director Eleito Phil 
Silvers. Parte, assim, um bom Amigo e um Rotário de eleição. 
A sua família, especialmente a sua viuva, Pauline, e a “Rotary 
Africa” apresentamos cumprimentos de muito sentido pesar.

NOVIDADES SOBRE O ROTARY 
Há mais novidades no que se refere a publicações do R.I.. “Núcleos 
Rotary de Desenvolvimento Comunitário: Transformando Vidas, 
Construindo o Futuro” (780-PT), é um folheto que pode ser obtido 
por meio dólar. Pelo mesmo preço poderá adquirir “Projectos de 
Serviços Internacionais (616-PT). É gratuito o “Guia para Subsídios 
“3-H”” (158-PT). Muito útil é o “Guia para o Desenvolvimento do 
Quadro Social” (417-PT), disponível por 3 dólares. “Orientação de 
Novos Sócios” (414-PT) custa apenas 1 dólar. E  o CD “Logotipos 
do Rotary” (234-UM) custa 4,5 dólares. Há à disposição pacotes 
com “Materiais com os Lemas do R.I. de 2008-09”: folheto 
(900-08), por meio dólar; logo em CD (239-08), por 5 dólares; 
cartão postal (910-08), por 4 dólares (grupo de 25); Menção 
Presidencial (900A-08), a meio dólar; formulário de Endosso 
da Menção Presidencial (900B-08), também por meio dólar. O 
“RVM: The Rotarian Video Magazine“, ano 3, nº. 1 (505-07-PT) 
é uma maravilha ao preço de 15 dólares. “Conjunto de DVDs 
com os Discursos da Assembleia Internacional de 2008” pode ser 
adquirido por 25 dólares. Obtenha estas e outras 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. 

METAS ESTRATÉGICAS 
 O Plano Estratégico do R.I. para 2007-10, que foi aprovado pelo 
“Board” em Junho do ano passado, inclui uma directiva que se 
traduz em mais crianças a ir à escola, mais famílias a disporem de 
água potável, mais adultos a receberem formação profissional 
e, no topo, em mais vidas salvas: “Desenvolver a capacidade 
do Rotary na prestação de serviços aos outros”. O novo Plano 
estabelece ainda seis outras prioridades:
 + uma estratégia de três anos com cinco metas para alcançar 
aquele objectivo;
 + a chamada de atenção para que é necessário continuar a 
promover as quatro Avenidas de Serviço, o que está na base 
das actividades de todo o clube;
  + estabelecer um equilíbrio harmonioso entre essas Avenidas, 
no clube.
 Todos os clubes são exortados a observarem o Plano de Liderança 
do Clube na definição da sua respectiva estratégia.
             

COORDENADORES 
Na sua reunião de Novembro do ano passado, o Conselho 
Director do R.I. decidiu eliminar a função de Coordenador Zonal 
do Quadro Social e aumentar o número de Coordenadores 
Regionais (RRIMCs). Assim, a partir do próximo dia 1 de Julho, 
haverá 64 RRIMCs (eram 44) e desaparecem os Coordenadores 
Zonais, que existiam em número de 80.

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

mailto:shop.rotary@rotary.org
mailto:shop.rotary@rotary.org


19

*  O Rotary Club de Arusha Mount Meru, de Arusha (Tanzânia), em parceria com o Rotary Club de Monterey, Califórnia (EUA) 
e a ajuda de um Subsídio Equivalente da Fundação Rotária do R.I., ofereceu 65.000 dólares para a realização de cirurgias 
reconstrutivas de membros em 288 crianças portadoras de fl uorose, uma doença provocada por excesso de fl úor na água.

*  A fístula obstétrica é uma lesão causada pelo trabalho do parto e provoca incontinência crónica. Em todo o mundo, crê-se que 
mais de 2 milhões de mulheres sofram desta lesão, especialmente em África a sul do Sahara, especialmente na Nigéria, e no sul 
da Ásia. O projecto do Grupo Rotários em Acção pela População & Desenvolvimento, em parceria com a “Population Media 
Center” (PMC) e outras organizações, criou a novela radiofónica que dá pelo nome de “Gugar Goge”, que alia entretenimento 
e educação neste campo, na Nigéria. Trata-se de um projecto de quatro anos que teve o apoio de um Subsídio Equivalente da 
Fundação Rotária e ajudas dos Rotary Clubes da Alemanha e da Áustria, além dos nigerianos.

*  Bolseiros da Fundação Rotária do R.I. enviaram para a Escola de “Aguada de Guerra”, na Argentina, programas de computador, 
livros infantis e outro diverso material didáctico, uma acção integrada no “Projecto Patagónia”.

*  Mais de 100 voluntários Rotários dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e da Europa foram de longada à Índia e à Nigéria 
com o objectivo de ajudarem na vacinação de crianças contra a paralisia infantil.

* O Compº. Myung-bak Lee foi eleito para 17º Presidente da Coreia do Sul.

*  Os Rotários do Vietname ajudaram a estabelecer uma unidade de pediatria no sul do seu País, a única na região vocacionada 
para o tratamento de crianças com cancro.

*  O Grupo de Companheirismo dos Rotários Músicos ofereceu à Escola Católica de Santo André, de Grenville (Granada), 2.500 
dólares para ajuda ao restabelecimento do seu programa de música. Este programa tinha sido suspenso em consequência das 
destruições causadas por furacões que assolaram a região em 2004 e 2005.

“Flashes Rotários”

Tendo crescido na pequena comunidade rural de Roseville, Calif´órnia (EUA), durante a 
Grande Depressão, os meninos de escola David Fiddyment e John Piches aprenderam o 
que signifi ca respeitar uma promessa. Contudo, jamais lhes ocorreu que um compromisso 
que assumiram em 1947 os guiasse durante 60 anos numa observância de assiduidade 
a 100% no Rotary Club de Roseville. Fiddyment, agora com 84 anos, e Piches, com 
87, prometeram um ao outro que iriam a uma reunião rotária todas as semanas, 
acontecesse o que acontecesse, durante 50 anos. Depois de terem conseguido isso, e 
até mais, eles têm alguns conselhos e perspectivas para partilhar consigo

1.  É possível ter-se sempre ao lado a mesma pessoa todo o ano e durante 60 anos 
... e ainda se gostar dela.

  Desde que eles fi zeram aquele pacto, Fiddyment e Piches sempre se sentaram à mesma mesa em cada semana. 
-”Sentamo-nos sempre um ao pé do outro nas reuniões para cada um de nós poder desafi ar o outro” – ri 
Piches. E explica que a piada está em que ele é dirigente local do Partido Democrático e Fiddyment era doutra 
preferência.

2. Paga-se para se ostentar o emblema do Rotary.
  Numa viagem por Inglaterra, há um ano, Piches começou a preocupar-se com não perder a frequência. Numa 

paragem em Falmouth, o guia reparou no emblema que ele trazia e disse-lhe: -“Se calhar você precisa de se 
maquilhar”. O director da digressão – que não era Rotário – conduziu o autocarro de volta ao hotel no qual 
tinha lugar uma reunião rotária e pagou o almoço para Piches e sua mulher.

3. Os jovens podem manter-se como sócios por muito tempo – se se lhes pedir.
   Piches entrou para o Rotary com 26 anos e Fiddyment com 24. –“Ainda detenho o record de ter sido a pessoa 

que mais nova entrou para um Rotary Clube”. – assinala Fiddyment. Piches recomenda aos clubes de agora 
que façam um esforço para recrutar gente nova. –“O amigo que me trouxe para o clube era já sufi cientemente 
idoso para poder ter sido meu pai”.

4. Ser 100%, ou até mais.
  Tal como o grande Ernie Banks, Piches tira partido da ida às reuniões. Em várias das semanas vai a duas e até 

mais reuniões rotárias. –“Gosto tanto! Sempre nos divertimos imenso! – reconhece.
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O Governador do Distrito 1960, Comp.º Eduardo Caetano de 
Sousa, iniciou o ciclo das intervenções, enumerando os projectos 
dos Clubes, assim como as visitas realizadas durante o ano ro-

tário. Nestas visitas contabilizou em 121 as entidades de solidariedade 
social que, de uma forma ou de outra, são apoiadas pelo conjunto 
dos clubes do Distrito. Relativamente ao quadro social, congratulou-se 
com a admissão do Rotary Club de Azeitão em Rotary International e 
referiu o aumento líquido de 37 sócios ao nível do Distrito, que conta 
agora com 1 573 Companheiros. O ambiente, o desenvolvimento 
sustentável e a fome foram temas focados pelo Governador, que se 
apoiou em vídeos para melhor exprimir as suas preocupações.
Além do Governador, fizeram intervenções a Presidente do Rotary 
Club da Horta, Comp.ª Alda de Brito e Melo, o Presidente da Câmara 
Municipal, Dr. João de Castro, o Presidente da Assembleia Legisla-
tiva da Região Autónoma dos Açores, Dr. Fernando Menezes, e o 
representante do Presidente de Rotary International, Comp.º Serge 
Gouteyron.
O Prof. Doutor João Gonçalves, investigador da Universidade dos 
Açores, proferiu a palestra “O Mar e as suas Potencialidades”, referindo 
o mar como “uma nova fronteira” e as dificuldades de investigação 
neste meio, comparativamente a outros, encontrando-se os Açores, 
na sua intensa relação com o mar, na vanguarda da investigação.

No dia 16 de Maio, no Anfiteatro da Universidade dos Açores em Angra 
do Heroísmo, teve lugar a II sessão de trabalhos com a intervenção 
protocolar do Dr. José António Mesquita, representante nos Açores 
do Presidente da República.
O Comp.º Prof. Doutor Francisco Maduro-Dias proferiu a palestra 
“Os Açores e a Salvaguarda do Património Edificado, Cultural e Re-
ligioso”, dando enfoque à insularidade dos Açores, designadamente 
à Ilha Terceira, como território nacional em pleno Atlântico e ao seu 
património cultural e edificado.
Seguiu-se um apontamento musical pelas tunas da Universidade.
Os trabalhos tiveram continuidade no Centro Cultural da Praia da 
Vitória com a apresentação e votação das contas referentes ao Ano 
Rotário 2006-2007.
O Governador deu por encerrados os trabalhos depois da intervenção 
do representante, Comp.º Serge Gouteyron.
Pelas 20 horas, na Casa do Povo do Cabo da Praia, foi servido um 
jantar típico. A refeição foi animada por músicos de uma filarmónica 
local e, no final, foram emblemados dois companheiros.
No dia 17, no Auditório da Biblioteca Pública de Ponta Delgada, teve 
lugar a III sessão dos trabalhos com a palestra “Ética - Sua Importância 
no Desenvolvimento Sustentado” - proferida pela Prof. Doutora 
Maria do Céu Patrão Neves que, em síntese, afirmou: “Verifica-se 
ao longo da história da humanidade que as épocas de crise de de-
senvolvimento (ou mesmo de decadência civilizacional) constituíram 
sempre ocasião para uma intensificação da reflexão ética. Este facto 
pode ser interpretado como uma consciencialização generalizada 
da necessidade de repensar a acção humana como a única forma de 

A 62ª Conferência do 
Distrito 1960

superação da crise. Hoje é indubitável que vivemos uma época de 
crise de desenvolvimento, tanto do Homem singularmente consid-
erado como colectivamente perspectivado, no reconhecimento de 
que as normas tradicionais de acção caducaram. Vivemos também 
a designada “era da ética”, numa inquietação constante acerca de 
bem agir. Por isso só “desenvolvimento” envolve uma dimensão 
ética. Só há desenvolvimento num plano de eticidade - é a tese que 
defendemos.…converter o fenómeno actual da globalização, de uma 
homogeneização do mundo, na expressão de um novo humanismo, 
de construção de uma nova fraternidade. É a nossa esperança.”.
Seguidamente o Grupo do IGE do Distrito 4651 foi apresentado pelo seu 
líder, Comp.º Tito Lívio Assis Góis, ao Distrito 1960.
A Governadora Eleita, Comp.ª Teresa Mayer, apresentou a 63ª Conferência 
do Ano Rotário 2008-2009 que se realizará no Castelo de Sesimbra.
Apresentou-se ao Distrito 1960 o Governador Indicado, Comp.º Mário 
Rebelo.
E seguiu-se a votação do representante do Distrito ao Conselho de Legis-
lação de 2010 tendo a escolha recaído no PGD Frederico Nascimento. O 
representante do Distrito na Comissão de Indicação de Directores 2008-09 
da zona 10 recaiu no PGD José Carlos Estorninho.
O PGD Frederico Nascimento falou sobre os projectos da Fundação Rotária 
Portuguesa que, em 2009, comemora o 50º aniversário.
O Governador deu por encerrados os trabalhos após as intervenções 
protocolares da Comp.ª Sónia Borges de Sousa, Presidente do Rotary Club 
de Ponta Delgada, da Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, 
Dr.ª Berta Cabral, do Secretário Regional de Economia, Dr. Duarte da Ponte 
e do representante do Presidente de Rotary International, Comp.º Serge 
Gouteyron.

À noite foi o Jantar de Gala no Coliseu Micaelense, que contou com as 
presenças de cerca de 220 Rotários e convidados, destacando-se o Vice 
Presidente da Assembleia da República, Dr. Mota Amaral, que já estivera 
no encerramento da III sessão de trabalhos. O Governador aproveitou 
para distinguir os Clubes organizadores da 62ª Conferência e a Dr.ª Berta 
Cabral, Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, com o título 
de Companheiro Paul Harris.
O Governador e o Comp.º Franco Kettmeir aproveitaram ainda para impor 
os emblemas e empossar a Direcção da Associação dos Ex-participantes 
dos Programas da The Rotary Foundation do Distrito de 1960, ficando a 
Comp.ª Isabel Flores como Presidente, o Comp.º Luís Silva como Secretário 
e o Comp.º José Carlos Estorninho como sócio fundador.
Seguiu-se o Baile de Gala.

Em 18 de Maio foi descerrada uma lápide comemorativa da 62ª Conferência 
do Distrito na Rua 6 de Junho, junto ao Largo Mártires da Pátria, em cuja 
cerimónia a  Dr.ª Berta Cabral reafirmou a importância do Movimento Ro-
tário “como parceiro dos poderes públicos na resposta aos problemas 
sociais emergentes na sociedade moderna”.

 Mário Rebelo

A sessão solene de abertura da 62ª Conferência do Distrito 1960 teve 
lugar na cidade da Horta no passado dia 15 de Maio. O local escolhido 

foi o auditório da Sociedade “Amor da Pátria”, uma instituição centenária, 
tal como o Rotary.

As artes de palco, através da graciosidade do ballet do Conservatório Regional, contribuíram para dar 
o toque cultural antes de se iniciar o tradicional desfile das bandeiras e a execução dos hinos. 
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Não terá sido das Conferências de Distrito mais concorridas, 
mas foi uma Conferência com geral boa organização e se 
pautou por bom conteúdo e excelente gestão de tempos. 

Realizou-se em Santo Tirso, de 23 a 25 de Maio, sendo a organização 
logística do Rotary Club de Santo Tirso. “Chairman” foi o PGD Gonçalves 
Afonso e teve como tema central “A Paz é Possível”. Em representação 
do Presidente do R.I., Wilf Wilkinson, veio do Brasil o Director do R.I., 
Compº. Themístocles Pinho, com sua Mulher, Gilda, Senhora que rev-
elou enorme doação e generosidade tendo em vista encontrar-se de saúde 
visivelmente abalada.
A Conferência teve início cerca do meio da tarde do dia 23 e teve actos que se estenderam até meio da 
tarde do dia 25. No primeiro dia, os itens observados foram primacialmente de natureza protocolar observando-se a sessão 
de cumprimentos na Câmara Municipal e, depois, a sessão solene de abertura da Conferência, uma sessão de muita beleza 
e dignidade, esta já nas excelentes instalações do Instituto Nun’Álvares, o espaço no qual as sessões se realizariam.
Foi, como seria de esperar, no Sábado que vieram a decorrer as sessões de trabalho e se veio a verificar mais expressivo 
índice de comparências de Rotários vindos de todas as partes do Distrito. Após intervenções de boas-vindas, seguiu-se a 
apresentação do Grupo de IGE do Distrito 4800 (Argentina) e a sessão prosseguiu com o painel das personalidades que 
iriam abordar, sob ângulos diversos, o tema central. Nele se incluíram o Engº. Ângelo Correia, a Drª. Andrezza Zeitune 
(da UNESCO), o Bispo de Baucau (Timor Leste), D. Basílio do Nascimento, e o PGD Artur Lopes Cardoso. As suas inter-
venções foram precedidas pela colocação do tema que esteve a cargo do PGD Gonçalves Afonso. Após as comunicações 
de cada um registaram-se as alocuções do Governador do Distrito, Bernardino da Costa Pereira, e do Representante do 
Presidente do R.I..
Após o almoço, desenvolveu-se a 2ª sessão de trabalhos, ela dedicada primacialmente à análise da vida do Distrito, desde 
a panorâmica global até a áreas concretas (quadro social, serviços à comunidade, programas da Fundação Rotária do 
R.I., Rotaract e Interact).
O dia, denso, iria terminar com o Jantar do Governador no Casino de Póvoa de Varzim.
No dia 25 a Conferência começou com a celebração de Missa, uma cerimónia estupenda de organização. A ela se seguiria 
a última sessão, que foi especialmente voltada para a abordagem de matérias organizacionais do Distrito. Tiveram lugar 
os actos eleitorais para definição dos Representantes do Distrito para o Conselho de Legislação de 2010 (escolhido o PGD 
Diamantino Gomes e ficando como suplente o PGD Manuel Cardona) e para a Comissão de Indicação de Director quanto 
à Zona 10 (eleito o PGD Manuel Cardona, e sendo suplente o PGD A. Gonçalves Afonso), a aprovação (por aclamação) 
das contas da governadoria 2006-07, a apresentação da linha programática pelo GE Henrique Maria Alves e da XXVI Con-
ferência (a realizar em Espinho e de 22 a 24 de Maio de 2009) e a apresentação do GI 2009-10, Compº. Manuel Cordeiro, 
membro do Rotary Club de Vila Real. E seguiu-se a sessão de encerramento com palavras de agradecimento a quantos se 
tinham esforçado pelo bom êxito da Conferência.
Passou-se depois para um espaço público central de Santo Tirso, mesmo em frente do edifício no qual está instalada a 
sede do Rotary Clube, onde decorreu a cerimónia de descerramento de um vistoso monumento rotário evocativo da 
realização desta Conferência e à plantação da tradicional “Árvore da Amizade”.
O último acto da XXV Conferência viria a ser um animado almoço de companheirismo, informal.
No global, pois, esta Conferência atingiu boa nota de conteúdo e de participação, um momento a recordar pela positiva 
e relativamente ao qual o Governador Bernardino Pereira tem toda a justificação de se sentir feliz.

ALC

A XXV CONFERÊNCIA 
DO DISTRITO 1970
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 O que acontece no 
    Rotary Nacional

SERVINDO 
O Rotary Club de Santarém procurou assinalar o “Dia Mundial 
da Saúde” realizando, em colaboração com o CEDACE e com a 
Santa Casa da Misericórdia de Santarém, recolhas de medula e de 
sangue.O Rotary Club de S. João da Madeira desenvolveu uma 
vasta acção de rastreio gratuito público do cancro do estômago, 
para detecção precoce duma doença cuja taxa de mortalidade 
entre nós ronda os 80%.Para angariação de fundos em favor da 
CERCIESTA, o Rotary Club de Estarreja promoveu  um espectáculo 
de variedades que se realizou no Cine-Teatro local. Actuou, e em 
excelente nível, o grupo “Fado em Si Bemol”. O mesmo Clube, 
entretanto, teve a feliz iniciativa de organizar para os jovens o 
“I Seminário Júnior Ecologia e Meio Ambiente”, que contou com 
notáveis intervenções sobre “A água: Verdade e Consequência” 
(Drª. Isabel Nunes), “Resíduos Sólidos: a Aventura da Reciclagem” 
(Dr. Richard Tavares), “A Saúde e o Ar que Respiramos” (Drª. 
Myriam Lopes), “A Pegada do Leite” (Doutora Patrícia Sá), e “O 
Papel da Indústria na Actuação Responsável” (Belmiro Vigário e 
Lubélia Penedo), e que terminou com embarque no esteiro de 
Salreu para uma visita ao percurso “BioRia”.Por sua vez, o Rotary 
Club de Barcelos realizou uma Exposição/Venda de serigrafias 
cuja receita o Clube aplicou na colocação de um elevador na casa 
onde mora uma criança de 13 anos atingida de paralisia cerebral.
Em cerimónia festiva e publica que teve lugar no Salão Nobre da 
Câmara Municipal, o Rotary Club do Funchal ofereceu donativos 
pecuniários às Instituições “ACREDITAR-Associação de Paralisia 
Cerebral”, “Fundação Cecília Zino”, “Patronato de Nossa Senhora 
das Dores” e “Centro Paroquial e Social de Santa Cecília”.

Uma cadeira de rodas fez toda a diferença na vida de Manuela Maria 
Alves Gomes, afectada em 95% do corpo por paralisia cerebral. E 
ela foi-lhe conseguida graces ao Rotary Club de Esposende.

Em favor da Comissão de Protecção de Crianças 
e Jovens de Tavira, o Rotary Club de Tavira 
organizou uma animada “III Grande Gala de 
Beneficência”, que incluiu fados e variedades.
A “Casa da Amizade” do Rotary Club de Vila 
Nova de Gaia organizou um belo “Concerto da 
Primavera” no Cine-Teatro Brazão. Nele actuaram 
o Coral e a Orquestra de Câmara da Academia de 
Música de Vilar do Paraíso e a receita assim obtida 
foi dar uma ajuda à IPSS “Mão Amiga” (2.000,00 

Euros) e à Campanha de Erradicação da Polio (1.000,00 Euros).E a 
“Casa da Amizade” do Rotary Club de Castelo Branco ofereceu 
presentes aos doentes do Hospital Amato Lusitano, que lhes foram 
distribuídos no “Dia Mundial do Doente”.
Por seu lado, o Rotary Club de Viana do Castelo levou a cabo 
uma campanha de detecção precoce do cancro gástrico, gratuita, 
pelas populações das freguesias de Freixieiro e de Soutelo.
Uma série de “Colóquios sobre a Saúde” foi a iniciativa que tomou 
o Rotary Club de Vizela, acção cujas várias sessões se realizaram 
no Auditório dos Bombeiros Voluntários e com lisongeira adesão 
de público. Um deles foi dedicado à “Doença de Alzheimer”, 
tendo sido oradora e orientadora do colóquio a Drª. Carla Ferreira, 
Coordenadora da Unidade de Acidente Vascular Cerebral do 
Hospital de S. Marcos, de Braga.
O Rotary Club de Praia da Rocha resolveu dar uma ajuda à 
“Associação da Pessoa com Esclerose Múltipla do Barlavento” e, 
para esse efeito, organizou um jantar, que foi muito concorrido, 
abrilhantado com fados e guitarradas, evento social que teve 
assento no Hotel Algarve Casino.
Assinalando mais um aniversário, o Rotary Club de Lisboa-
Estrela organizou um “Concerto da Primavera”, com jantar, nele 
actuando a quatro mãos os pianistas Inês Mesquita e João Vasco 
de Almeida, numa iniciativa que serviu ao Clube para angariação 
de fundos em financiamento de Bolsas para alunos da Escola de 
Música do Conservatório Nacional.

É, sem dúvida, o “campeão” da reciclagem de tampas de plástico 
o Rotary Club de Sintra. Na verdade, e só à sua conta, o Clube 
conseguiu já que fossem recicladas mais de 130 toneladas dessas 
pequenas tampas que apenas pesam 2 grs. cada uma! E cada tonelada 
recolhida proporciona a aquisição de uma cadeira de rodas, o que 
significa que este Clube já logrou a aquisição de 130 cadeiras de 
rodas que foram valer a outras tantas pessoas que delas precisavam 
(foto de António Fazendeiro).

Por seu lado, o Rotary Club de Ponte da Barca dotou o Centro 
de Saúde local com duas camas articuladas.
E o Rotary Club de Caldas da Raínha organizou uma tourada 
como meio de realizar fundos em apoio à Santa Casa da Misericórdia 
local e para a Fundação Rotária Portuguesa.
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A PROVA QUÁDRUPLA
De quanto pensamos, dizemos ou fazemos,

1 – É a VERDADE?
2 – É JUSTO para todos os interessados?
3 – Criará BOA-VONTADE e MELHORES AMIZADES?
4 – Será BENÉFICO para todos?

UNIVERSIDADES SENIORES DO 
ROTARY 
Realizou-se em Matosinhos o 4º Encontro das Universidades 
Seniores do Rotary, nas instalações da Exponor. Nele estiveram 
o Governador do Distrito 1970, Compº. Bernardino da Costa 
Pereira, assim como os Governadores Eleito e Indicado do mesmo 
Distrito, Compºs. Henrique Maria Martins Alves e Manuel Cordeiro, 
respectivamente, e participaram representações de cerca de 22 
destas Universidades e de todo o País num total de algumas 
centenas de pessoas, e o evento incluiu uma Exposição de Pintura 
com trabalhos da autoria de alunos da de Matosinhos, assim como 
a apresentação e actuação da sua Tuna. Foi também interveniente 
o Dr. Joel Cleto que proferiu uma palestra alusiva ao património 
histórico e cultural de Matosinhos. 

IMAGEM DO ROTARY 
O Rotary Club de Lisboa-Olivais organizou o “VI Troféu 
Sebastião Ribeiro” em ténis, nas instalações do CIF e também o 
“Rally de Automóveis Antigos” (V Troféu Sebastião Ribeiro), que 
se estendeu por Lisboa, Évora e Reguengos de Monsaraz.
Sob a epígrafe “A Infância e a Violência”, o Rotary Club de 
Vizela promoveu um colóquio aberto ao público, que decorreu 
no auditório dos Bombeiros Voluntários locais.

O Rotary Club  de Sintra  celebrou o seu aniversário colocando um 
belo Marco Rotário numa área de referência da cidade.

O Rotary Club de Ansião aproveitou da melhor maneira a 
ocorrência da XX Feira do Queijo Rabaçal e, durante ela, organizou 
um almoço gastronómico como maneira de obter fundos para 
financiamento de acções de serviço e divulgação do Rotary.
O Rotary Club de Benedita organizou o XI Torneio de 
Xadrez.
Entretanto, o Distrito 1960 deu sequência ao seu projecto “Prémios 
ROTARY”, uma iniciativa através da qual são especialmente 
distinguidos profissionais de referência respeitando e incentivando 
a ética profissional, para além de, assim, o Distrito divulgar os 
princípios fundeiros do Rotary e a imagem do Rotary. Os laureados 
foram, uma vez mais, definidos através de votação levada a cabo 
nos Clubes que levou aos seguintes resultados:
 “Carreira” – Engº. Manuel Ferreira de Oliveira
 “Profissional Liberal” – Prof. João Lobo Antunes
 “Empresário” – Engº. Luís Portela
 “Ensino” – Prof. Doutor Ricardo Serrão Santos

 “Arte” – Mariana Rey Monteiro
 “Comunicação Social” – Fátima Campos Ferreira
 “Solidariedade Social” – Isabel Jonet
 “Prémio Rotary da Paz” – Dr. Durão Barroso
 A cerimónia de entrega dos Prémios teve lugar no 
Convento do Beato e envolveu um Jantar de Gala e um excelente 
espectáculo de música, dança e teatro.

A anteceder a realização da XXV Conferência do Distrito 1970, foi 
inaugurado o “Espaço Rotary” no Parque de S. Pedro de Avioso, 
Maia, uma visibilidade rotária saída do risco do Arqº. José Carlos 
Portugal.

Por seu lado, o Rotary Club de Lisboa-Estrela levou a efeito 
um Concerto, evento que aproveitou também para proceder à 
entrega de Diplomas de Reconhecimento a 12 Instituições que 
deram a sua colaboração à 5ª Mostra da Saúde de Lisboa que, 
como noticiámos, o Clube promovera. Na mesma altura o Clube 
distinguiu o Prof. Doutor Fernando de Pádua impondo-lhe as 
insígnias de Companheiro “Paul Harris”. 
Como forma de assinalar o seu 75º aniversário, o Rotary Club de 
Funchal lançou o seu “Concurso de Ideias para a Imagem”, uma 
iniciativa pública e solenemente anunciada pelo Clube no Salão 
Nobre da Câmara Municipal.
Por seu lado, o Rotary Club de Fafe convidou o Prof. Doutor 
Daniel Serrão para proferir uma conferência pública, que, muito 
concorrida, se realizou no Auditório da Biblioteca Municipal de Fafe, 
sobre “Seniores – Um Novo Estrato Social para o Século XXI”.

COMPANHEIRISMO & CULTURA
O Rotary Club de Carnaxide promoveu um “Passeio do Coração” 
com almoço e a rematar com um Concerto a cargo do Maestro 
José Atalaya. 
E o Rotary Club de Lisboa-Belém promoveu um passeio cultural 
a Cartaxo e Manique do Intendente.

Por sua vez, o Rotary Club de Vila Nova de Gaia realizou uma 
digressão cultural pela belíssima região transmontana do Barroso, 
admirando e conhecendo variadíssimos monumentos únicos que 
nela se encontram.

Os Rotary Clubes de Peniche e de Barcelos realizaram 
uma reunião conjunta para estreitamento das relações de 
companheirismo.
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IGE 
Com destino à Argentina, foi constituído o Grupo de Estudos do 
Distrito 1970, que é chefiado pelo Compº. Alberto Rego, membro do 
Rotary Club de Viana do Castelo. Compõem o Grupo Mara Rocha, 
professora de enfermagem, patrocinada pelo Rotary Club de Viana 
do Castelo, o Engº. Ricardo Silva, electrotécnico, proposto pelo 
Rotary Club de Tondela, a Drª. Maria da Luz Barbosa, do Serviço 
Social, candidatada pelo Rotary Club de Amarante, e o Dr. João 
Miguel Lemos, licenciado em Arte e Comunicação, inscrito pelo 
Rotary Club de Estarreja.
Entretanto, um grupo de IGE veio do Estado de Santa Catarina 
(Brasil) até ao Distrito 1960.

EM PARCERIA 
O Rotary Club de Portela, em colaboração com a Junta de 
Freguesia local, organizou uma excelente Exposição de Arte.
Unindo esforços com o periódico “O Ericeira” e a empresa NFIVE, 
o Rotary Club de Mafra promoveu uma “Noite de Fados na 
Ericeira” como maneira de realizar fundos para as suas acções 
de serviço.
Com a colaboração da Escola Superior de Enfermagem do Instituto 
Politécnico de Santarém e da Santa Casa da Misericórdia de 
Santarém, o Rotary Club de Santarém promoveu uma vasta 
campanha de recolha de sangue para reforço do banco de sangue 
do Instituto Português do Sangue, e ainda uma recolha de medula, 
tendo os polos de recolha sido instalados na Santa Casa e no “W 
Shopping”.
Em união de esforços com a Escola Superior da Saúde, com o Hospital 
Santiago e com o Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva 
Professor Fernando de Pádua, o Rotary Club de Setúbal organizou 
o “Espaço Saúde” no Mercado do Livramento. Através dele, e por 
vários meses, são proporcionadas gratuitamente consultas de 
nutricionismo e efectuados rastreios do índice de massa corporal 
e do colesterol.
Com a colaboração da Associação dos Dadores Benévolos de 

Sangue, do Grupo de Forcados Amadores das Caldas 
da Raínha e da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários locais, o Rotary Club de Caldas da Raínha 
realizou uma grande colheita de sangue nas instalações 
dos Bombeiros Voluntários.
Em colaboração com a Junta de Freguesia de Pechão, o 
Rotary Club de Olhão organizou um Jantar/Concerto 
como maneira de angariar fundos que foram permitir 
equipar uma ludoteca na mencionada freguesia.
Um rastreio gratuito de saúde foi desenvolvido pelo Rotary 
Club de Parede-Carcavelos em colaboração com uma 
farmácia e uma óptica da Parede e as Juntas de Freguesia 
de Parede e de Carcavelos. 

FUNDAÇÃO ROTÁRIA 
PORTUGUESA 
Foi em ambiente de festa e de grande confiança no futuro que a 
FRP assinalou o seu 49º aniversário em 19 de Abril, em sessão que 
decorreu no auditório do Museu Municipal da Figueira da Foz. Como 
convidado de honra esteve o antigo ministro do Equipamento, 

do Planeamento e da Administração 
do Território, e actual administrador 
do BERD (Banco Europeu para a 
Reconstrução e Desenvolvimento), 
Engº. João Cravinhoa, que proferiu 
uma comunicação sobre “O Papel 
das Organizações Humanitárias no 
Mundo de Hoje”.
A cerimónia foi ainda ocasião de 

preito à memória de Paul Harris e para entrega dos Prémios dos 
Fundadores e Prémios Escolares “Teixeira Lopes” e “Casal Melich”, 
sendo laureados: Prémio “Rafael da Silva” – João Pedro Mendes 
Pires; Prémio “ª Manuel da Silva” – José Carlos Pinto Ferreira; 
Prémio “Augusto Serras” – Ana Rita Ribeiro Mieiro Pinto; Prémio 
“Mendes d’Almeida” – Mário Miguel M. de Sá; Prémio “Ferreira 
da Silva” – Joana Raquel Gil Guerreiro; Prémio “Ferreira Leite” 
– João António Ferreira Alveca; Prémio “Teixeira Barroca” – Luís 
Miguel da Graça dos Santos; Prémio “Rodrigo Santiago” – Inês 
dos Santos Silva; Prémio “Mesquita Rodrigues” – Daniela José 
Abrantes; Prémio “Santos Pardal” – Ana Isabel M. R. Carvalho; 
Prémio Escolar “Teixeira Lopes” – Patrícia Marques Alves; e Prémio 
Escolar “Casal Melich” – João Miguel C. da Costa (na foto, os 
jovens distinguidos).
.

ASSOCIAÇÃO DISTRITAL 
No passado dia 23 de Maio foi outorgada a escritura pública de 
constituição da “Associação da Governadoria do Distrito Rotário 
1970” em acto formal que se realizou na Quinta de Vilarinho. 
Esta nova Associação confere personalidade jurídica ao Distrito 
1970.

PALESTRAS 
No Rotary Club de Lisboa-Centennarium estiveram como 
oradores a Engª. Isabel Ferreira, a expor acerca de “Inovação na 
Actividade Bancária“, e o Engº. João Pedro Tavares a falar sobre 
“Liderança – uma Experiência de Vida”.
O Bispo da Guarda, D. Manuel Felício, proferiu uma oração sobre 
“Humanizar a Cidade” no Rotary Club da Guarda.
“Criminalidade Organizada e Terrorismo” foi o assunto versado 
no Rotary Club de Portela pelo Gen. Garcia Leandro.
O Dr. Américo Santos foi orador no Rotary Club de Coimbra-
Santa Clara onde proferiu uma palestra sobre “O Papel das 
IPSS na Sociedade Contemporânea”.
No Rotary Club de Cascais-Estoril esteve o Prof. Dias Farinha 
a expor acerca de “O Mundo Árabe Islâmico – Problemas 
Actuais”.
E no Rotary Club de Pombal foi orador Cunha Lopes, que foi 
Comandante dos Bombeiros Municipais de Leiria, e para abordar 
“Os Biocombustíveis e a Gestão Alimentar em Termos Globais”.
O Engº. António Alfaiate, Presidente Executivo da Associação 
Industrial Portuguesa, proferiu uma palestra no Rotary Club de 
Santarém sobre “Economia Portuguesa – Perspectivas”.
“Viajar com Torga” foi o tema da palestra que o Dr. Júlio Sá proferiu 
no Rotary Club de Vila Nova de Famalicão.
O Dr. António Mexia foi palestrante no Rotary Club de Lisboa-
Benfica, clube no qual dissertou acerca de “O Mercado Ibérico 
de Energia”.
“Perspectivas do nosso  Serviço Nacional de Saúde” foi o importante 
tema abordado pelo Prof. Doutor Rui Nunes no Rotary Club de 
Vila Nova de Gaia. Neste mesmo Clube esteve Carlos de 
Oliveira Santos a expor sobre “No Centro do Regicídio – a Figura 
do Rei D. Carlos”.
No Rotary Club  de Torres Vedras foi orador o Dr. Rui Coelho 
e Campos para falar sobre”Economia Social”.
No Rotary Club do Porto foi orador convidado o Vereador do 
Pelouro do Urbanismo da Câmara Municipal do Porto, Dr. Lino 
Ferreira, que abordou o tema “O Mercado do Bolhão”.
E no Rotary Club de Mafra proferiu uma lição sobre “Os Templários 
e o Enigma da Formação de Portugal” o Prof. Paulo Loução.
“Saúde Mamária. Detecção Precoce do Cancro da Mama” foi o 
importante tema da palestra que, no Rotary Club de Sesimbra, 
proferiu o Doutor Fortuna Campos.
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 Abrilhantando o assinalar do seu 21º 
aniversário, do Rotary Club de Sever do Vouga 
convidou como palestrante o Dr. Manuel Dias 
Loureiro, membro do Conselho de Estado, 
que proferiu um discurso sobre “Portugal-
Contributo para uma Estratégia”.

O Prof. Doutor Leopoldo Guimarães proferiu uma oração no Rotary 
Club de Palmela sobre “Ensino e as Universidades”. Aliás, neste 
mesmo Clube foi oradora convidada, também, a Drª. Isabel Cristina 
Fernandes e para dissertar sobre “O Castelo de Palmela e a Ordem 
Militar de Santiago”.
E no Rotary Club de Odivelas esteve a dissertar sobre “200 Anos 
da Chegada da Família Real ao Brasil” o Compº. Helder Paraná do 
Coutto, membro do Rotary Club de Oeiras.
O Director do semanário “Sol”, José António Saraiva, foi palestrante 
no Rotary Club de Montemor-o-Velho em comunicação 
acerca de “Comunicação Social”. Neste Clube esteve também 
o Engº. António Campos a falar sobre “A História dos Actuais 
Problemas Agrícolas”.
O “Cancro do Colo do Útero“ foi o tema de conferência que foi 
proferida no Rotary Club de Olhão pela Dr”. Maria Amália 
Pacheco.
No Rotary Club de Albufeira esteve o Presidente da Federação 
de Caçadores do Algarve, Vítor Palmilha, que falou sobre 
“Ordenamento Cinegético”.
O Presidente da Câmara Municipal de Funchal, Dr. Miguel 
Albuquerque, esteve no Rotary Club do Funchal a expor acerca 
de “Questões da Urbanização das Metrópoles” e, no mesmo Clube, 
foi orador o Secretário Regional dos Recursos Humanos, Dr. Brazão 
de Castro, que proefriu uma palestra sobre “Áreas Tuteladas pela 
Secretaria Regional dos Recursos Humanos”.
A Doutora Susana Constantino Rosa Santos foi palestrante no 
Rotary Club de Alcobaça, aqui dissertando sobre “O Cancro: 
Medo ou Desafio?”.
O Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Carlos Humberto, 
foi falar no Rotary Club do Barreiro sobre “A Centralidade do 
Barreiro”. Também neste Clube “A Psicologia da Delinquência 
Juvenil” foi o tema de palestra que o Dr. Carlos Henriques aqui 
proferiu.
“Justiça e Cidadania” foi o tema que abordou no Rotary Club de 
Azeitão o Compº. José Maria Gonçalves Pereira, membro do 
Rotary Club de Lisboa-Norte e Juiz Conselheiro jubilado.
E no Rotary Club de Vizela foi oradora convidada a Drª. Filipa 
Almeida e para abordagem da temática “Morte Súbita”.
O Rotary Club de Castelo Branco teve consigo a Deputada Drª. 
Maria Hortense Martins, que, no Clube, falou sobre “O Tratado 
de Lisboa”, e o Prof. Doutor Carlos Humberto Capeto, docente 
na Universidade de Évora, que expôs acerca da “Sustentabilidade: 
um Desafio”.
“O Palácio da Pena” foi o assunto versado no Rotary Club de 
Sintra pelo Director do Palácio, Dr. José Martins Carneiro. No 
mesmo Clube falou-se de “A Saúde nas Cruzadas” numa palestra 
proferida pelo Dr. João Neto, Director do Museu da Farmácia.
O Prof. Doutor Machado e Moura, Catedrático da Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto, proferiu uma palestra sobre 
“Recursos Hídricos” no Rotary Club de Viana do Castelo.
Entretanto, e no Rotary Club de Setúbal, o Prof. Doutor Mário 
Simões proferiu uma palestra sobre “O Culto de Dionísio ou Culto da 
Vida”. Aqui também “Turismo nas Áreas Protegidas” foi o assunto 
da palestra que o Engº. Luís Correia da Silva proferiu.
Ao Rotary Club de Lisboa-Centro foi proferir uma palestra o 
Dr. Jorge Paiva e sobre “Relevância da Biodiversidade”. 
E o Dr. Manuel Albuquerque foi o orador no Rotary Club da Feira 
em oração que proferiu sobre “Novas Tecnologias”.

Foi palestrante no Rotary Club de Coimbra o jornalista Jorge 
Castilho, que dissertou sobre “Uma Experiência de Vida na 
Comunicação”.
Foi orador no Rotary Club de Faro o Compº. Severino Carreira e 
para abordagem do candente tema “Aborto à Luz da Bioética”.
Esteve no Rotary Club de Lisboa a proferir uma palestra 
sobre “Crise Financeira Internacional e a Economia Europeia e 
Portuguesa” o Prof. Doutor Eduardo Catroga.

COMPANHEIRISMO 
 O Rotary Club de Ovar confraternizou com uma luzida deputação 
do seu clube-parceiro no Distrito 1960, o Rotary Club de Algés 
que se deslocou em visita.
 Uma digressão de visita guiada a Almeirim e a Alpiarça foi a 
iniciativa de companheirismo empreendida pelo Rotary Club de 
Azeitão.
Os Rotary Clubes do Sotavento algarvio realizaram com muita 
animação um “Convívio Campestre”.
O XVIII Rally Paper foi uma jornada de puro companheirismo 
realizada pelo Rotary Club de Senhora da Hora.

EM PROL DA CULTURA
 O Rotary Club de Montemor-o-Velho teve consigo o Ministro 
da Cultura, Dr. Pinto Ribeiro, que expressamente se deslocou a 
convite do Clube para a cerimónia de entrega de diplomas de 
participação aos estudantes que tinham intervindo na publicação 
da obra “Educação, Arroz e Rotary”, uma feliz edição do Clube 
com o apoio da Câmara Municipal local. Esta acção decorreu no 
Teatro Esther de Carvalho e inseriu-se nas comemorações do Dia 
Internacional do Livro Infantil.
Entretanto, e com a adesão de 37 praticantes em representação 
de 13 clubes, o Rotary Club de Benedita voltou a organizar 
“Torneio Rotary Clube da Benedita”, em xadrez, agora na sua 
XI edição, uma iniciativa que concitou vivo interesse e conferiu 
grande visibilidade.
No Auditório da Biblioteca Municipal, o Rotary Club de Faro 
promoveu uma palestra/debate sobre a vida e obra do que foi 
notável escritor, investigador e professor farense José António 
Pinheiro e Rosa, que esteve a cargo de Teodomiro Neto, assim 
assinalando o centenário do seu nascimento. Também este Clube 
promoveu uma sessão de lançamento da obra literária (romance) 
“Arquivo Morto”, da autoria de E. S. Tagino, o vencedor da edição 
de 2007 do Prémio Literário “Paul Harris”, um evento que foi 
valorizado por um momento poético-musical a cargo da “Tertúlia 
da Hélice” e se realizou no Museu Municipal de Faro.

“BODAS DE OURO” ROTÁRIAS 
O Compº. Rogério Caiado (na foto) é 
Rotário e membro do Rotary Club de 
Caldas da Raínha desde 29 de Agosto 
de 1958, o que significa que se apresta 
a completar meio século de vida rotária. 
Do referido Clube foi Presidente no 
ano rotário de 1979-80, ou seja o 27º 
Presidente uma vez que o Clube foi 

admitido em R.I. a 20 de Abril de 1953. As nossas muito calorosas 
felicitações ao Compº. Caiado.

INTERESSANDO-SE 
O Rotary Club de Praia da Rocha levou até si o Director do 
Museu Municipal de Portimão, Dr. José Gameiro, para o ouvir expor 
sobre a importância do Museu, aliás recentemente inaugurado, 
para a cidade de Portimão, para o Algarve e mesmo para o País.
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Numa muito feliz iniciativa, o 
Rotary Club de Estarreja organizou 
o I Seminário Júnior Ecologia e Meio 
Ambiente, um acontecimento que 
teve a participação de lisongeiro 
número de jovens, muitos deles 
acompanhados de seus pais. 
Nele se abordaram questões 
relacionadas com a água, os 
resíduos sólidos, as energias, a 
saúde, o ar, além doutros.

Tendo sido há muito pouco tempo inauguradas as instalações do 
Arquivo e da Biblioteca Regionais da Madeira, o Rotary Club do 
Funchal decidiu realizar aí uma das suas reuniões semanais, 
valorizada com visita guiada pelo Director Regional da Cultura, 
Dr. João Henriques, e por ambas as Directoras das referidas 
instalações, tendo o clube oferecido para elas dois exemplares 
da obra monumental que editou há anos no assinalar do seu 70º 
aniversário.

Por iniciativa do Rotary Club de 
Valença, teve lugar uma larga 
reflexão sobre “Voluntariado”, 
que foi moderada pela Drª. Maria 
Luísa Cunha.

O I Festival do Vinho do Porto foi iniciativa que tomou o Rotary 
Club de Gaia-Sul. O seu programa incluiu Visitas Guiadas às 
Caves, com prova de Vinho do Porto, uma palestra proferida por 
Manuel J. Poças Pintão sobre “Uma Nova Experiência” e almoço 
na Quinta da Boeira com animação de guitarras da Academia de 
Música de Vilar do Paraíso.
Entretanto, os oito Rotary Clubes da Beira Serra – Covilhã, 
Guarda, Mangualde, Oliveira do Hospital, Seia, 
Tondela, Trancoso e Viseu – organizaram um Ciclo 
de Conferências a que atribuiram a denominação genérica 
“AquaNostra – a Água e o Homem”, para debate do Turismo 
através do Termalismo.

Em cooperação com o GAMC (Grupo de Amigos do Museu de 
Cerâmica), o Rotary Club de Caldas da Raínha realizou nas 
instalações do Museu da Cerâmica uma palestra/debate sobre 
“Uma Nova Visão de Desenvolvimento Estratégico” para a Lagoa 
de Óbidos, na qual foi orador e líder de discussão o Arqº. Rui 
Gonçalves.
O Presidente da Câmara de Algés, Dr. Isaltino Morais, foi convidado 
pelo Rotary Club de Algés para, no Clube, expor sobre “O Plano 
Director Municipal“.
No Rotary Club de Setúbal foi exposto o assunto  “Perspectivas 
da Urbanização em Setúbal nos Dias de Hoje” pelo Prof. Doutor 
Carlos Faria.
O Rotary Club da Feira chamou a si o Vereador do Pelouro das 
Obras Municipais, do Ambiente e da Protecção Civil, Dr. Emídio 
Sousa, para expor acerca de “Obras Municipais e Saneamento 
Básico”.

O Rotary Club de Lamego 
suscitou um debate público 
sobre “O Vinho e a Vinha”, 
que teve a participação de 
Francisco Spratley Ferreira, da 
Quinta do Vallado.

DISTINÇÕES PELOS CLUBES 
No Rotary Club de Póvoa de Varzim foi destacada a figura 
de Manuel Ramos Zeferino, Director Desportivo da LA/MSS/Póvoa 
de Varzim.
E no Rotary Club de Ílhavo foi enaltecida a figura de Fernando 
Pinho.

No Rotary Club de Pombal esteve em destaque o Juiz Consº. Dr. 
Armindo Monteiro.

O Rotary Club de Barcelos honrou com toda a justiça o 
empenhamento rotário dos Compºs. Costa e Silva, Horácio Lages 
e Martinho Vasconcelos.
Manuel Valério Soares de Figueiredo foi o profissional distinguido 
pelo Rotary Club de Arouca.

O Rotary Club de Aveiro foi honrado pelo Município com a atribuição 
da Medalha de Prata e com a Medalha e Emblema de Mérito, em 
luzida cerimónia da Gala do Município.

O Presidente da Adega Cooperativa de Almeirim, António Marmelo 
Benedito Ferreira, foi o profissional distinguido no Rotary Club 

de Almeirim.
O PGD Fernando Oliveira, presentemente o decano dos Governadores 
Portugueses, viu-se acarinhado no seu Clube, o Rotary Club de 
Aveiro no assinalar das suas Bodas-de-Ouro de Rotário, numa 
reunião festiva que associou a sua Esposa, Srª. D. Maria Gabriela, 
e teve a adesão de representantes de grande número dos Clubes 
do Distrito 1970.

O distinto Médico, Dr. Francisco Manuel Carlão, foi o profissional 
assinalado pelo Rotary Club de Mirandela.
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em 
Imagens

Com os fun-
dos que logrou 
gerar através 
de uma Ex-
posição/Venda 
de trabalhos 

de pintores de Lyon e da organização de um «loto» no qual partici-
param cerca de 800 pessoas, o Rotary Club de Ambérieu-en-Bugey, 
do Distrito de 1710, adquiriu diversos equipamentos, dentre eles 
avultando um tandem-ski e três cadeiras «Duaski» para a prática 
de esqui, uma cadeira «évolucycle», para parapente, e um carrinho, 
tudo para prática de desportos por deficientes motores (foto Le 
Rotarien).

FRANÇA

CANADÁ

O Rotary Club de Bulawayo-
Sul (D. 9210) promoveu uma 
enorme recolha e redistri-
buição de livros escolares. Ao 
centro da fotografia de cima 
vê-se a Compª. Jean Whiley, 
uma das coordenadoras da dis-
tribuição (fotos de Leila Hunt).

ÁFRICA DO SUL

Em Herat, funcionários dos 
Serviços de Saúde transportam 
em alimárias vacinas contra 
a paralisia infantil e outro 
material para aldeias remotas 
do distrito de Zendeh Jan, na 
altura de NIDs (foto de Jean-
Marc Giboux).

AFEGANISTÃO

 O Rotary Club de Suva conseguiu 
reunir os fundos necessários que 
lhe permitiram montar um Centro 
de Diálise na capital do País (foto 
de Kalpesh Solanki).

FIJI

SRI LANKA

Uma acção concertada entre os Rotary Clubes de Melbourne-Sul, 
Vitória (Austrália) e o Rotary Club de Colombo (Sri Lanka) permi-
tiu arranjar seis barcos de pesca como o da fotografia, todos eles 
equipados com motor fora-de-borda, redes de pesca e todos os 
restantes apetrechos para ela necessários, que foram distribuídos 
por este Clube a famílias de pescadores que tudo tinham perdido 
por efeito do “tsunami” que assolou a região em Dezembro de 
2006  (foto “Rotary Down Under”).

O valor de quase um 
milhão de dólares em 
equipamento foi enviado 
pela britânica “Shelter-
box Trust” para este país 
africano para ajudar os 
milhares de refugiados 
deslocados na sequência 
das turbulências pos-eleitorais ali verificadas 
(fotos “Rotary África”).

QUÉNIA

Eis o método de que se serviu o Rotary Club de Mouvaux-Marcq, 
do Distrito de 7010, para divulgar a Prova Quádrupla na sua co-
munidade, e não só: utilizou o transporte de mercadorias de um 
Rotário (foto de Robert Duprez)
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Mensagem
   do Presidente

A Mensagem do 
Presidente 
Wilfrid J. Wilkinson

Meus Caros Companheiros.

Gostaria de que todos os Rotários pudessem ter a oportunidade de ver o Rotary em acção tal como 
Joan e eu pudemos ver ao longo de todos estes meses. Desde a Índia à França, de Hong Kong ao 
Brasil, das Filipinas até à Turquia, em toda a parte pudemos admirar os Rotários a demonstrarem, 
com grande dedicação e engenho, a que ponto “Rotary Compartilha”.

Vimos os incríveis trabalhos de recuperação realizados no Paquistão e tivemos ensejo de inaugurar 
uma das sete escolas aí construídas graças aos Rotários. Na Índia, apreciámos os resultados alcança-
dos através dos projectos de reconstrução do que tinha sido destruído pelo “tsunami”. No Brasil, 
visitámos uma escola patrocinada pela Fundação dos Rotários de São Paulo, um estabelecimento 
que dá educação e formação profissional assim como preparação para os surdos. E sentimo-nos 
muito orgulhosos quando vimos o que fizeram os Rotários de Houston ao montarem um hotel 
de quatro estrelas para doentes e famílias visitantes relacionados com o Centro do Cancro M. D. 
Anderson.

Outros dos pontos altos do nosso ano foram as nossas Conferências do Quadro Social na América 
do Norte. Estes sete Encontros levaram os Rotários a inverter a tendência para diminuição do 
quadro social. Trocaram ideias e desenvolveram os melhores esforços para o fortalecimento do 
quadro social dos seus clubes.

As Conferências sobre a Paz forneceram também uma fonte incrível de grande inspiração para os 
Rotários, que se encontraram na Bulgária, na Índia, no Quénia e na Turquia para a discussão dos 
obstáculos que se colocam à paz em cada uma dessas regiões e equacionaram soluções práticas 
que podem ser oferecidas pelos Rotary Clubes. No Canadá e na França, os Rotários organizaram 
Conferências em torno do tema “A Paz é Possível”, conduzindo os participantes dos países vizinhos 
para o fornecimento de novas perspectivas internacionais válidas.

Neste mês, iremos juntar-nos em Los Angeles para uma outra bem importante reunião do Rotary 
– a nossa Convenção de 2008 do R.I.. Espero que muitos de vós venham tirar partido desta rara 
oportunidade de companheirismo internacional, tal como nós tivemos o privilégio de saborear 
enquanto Presidente do Rotary.

Ao longo das viagens que tive de fazer neste ano, encontrei-me com muita gente que me felicitava 
pelo excelente trabalho realizado pelo Rotary na erradicação da polio e na criação de melhores 
condições de vida nas regiões mais pobres do globo. Fui especialmente tocado pelas palavras pro-
feridas por Ólafur Ragnar Grimsson, Presidente da Islândia, que me disse: - “O Rotary é a resposta 
certa. A vossa organização inclui homens e mulheres em iguais condições, e vocês dispõem de 
membros de muitos países diferentes que representam todas as raças, cores e créditos. Portanto, 
o que o mundo deverá fazer é ter de ter cada vez mais Rotários.”  Por mim, não podia estar mais 
de acordo.

Obrigado a todos pelo vosso enorme trabalho. Joan e eu jamais iremos esquecer o ano rotário 
de 2007-08.

Wilfrid J. (Wilf) Wilkinson
Presidente do Rotary International



30

 Pelos Serviços
  Internacionais

CIP PORTUGAL/ESPANHA 
O Rotary Club de Mafra organizou uma viagem/peregrinação a 
S. Tiago de Compostela, ocasião que foi bem aproveitada para 
uma concorrida reunião conjunta com o Rotary Club de S. Tiago 
de Compostela. Prosseguiu depois em digressão por Caminhos 
de Santiago a Tuy e Braga (Bom Jesus e Sameiro).
E o Rotary Club de Caldas das Taipas foi de visita ao Rotary 
Club de Alcalá d’Hénares.
  

CIP PORTUGAL/GUINÉ-BISSAU 
Por iniciativa do Rotary Club de Montemor-o-Velho, o Dr. Pinto 
Ribeiro, Ministro da Cultura, participou numa distribuição de 
diplomas de participação a estudantes guineenses que intervi-
eram na feita da obra literária “Educação, Arroz e Rotary”, no 
âmbito das celebrações do Dia Internacional do Livro Infantil. 
A cerimónia decorreu no Teatro Esther de Carvalho.

Seguiram já com destino à Guiné-Bissau as primeiras 500 mochilas 
com material didáctico, obtidas através do Projecto realizado por 
iniciativa da Esposa do Governador do Distrito 1970, D. Maria Isilda. 
Cada mochila levou dentro um estojo com régua, dois esquadros 
e um transferidor, três lápis, duas borrachas, uma caixa com uma 
dúzia de lápis de côr, dois cadernos A-4, três cadernos A-5, três 
esferográficas, dois apara-lápis, uma tabuada, uma “T-shirt” e um 
boné, um livro de histórias com desenhos para colorir.

Um belo espectáculo dedicado às crianças da Guiné-Bissau foi 
a iniciativa que levou por diante o Rotary Club de Esposende 
evento realizado nas instalações do Centro Paroquial que 
encheram. Nele actuaram o Grupo de Sargaceiros da Casa do 
Povo de Apúlia e a Oficina do Teatro de Espinho, esta tendo 
levado à cena a conhecida e apreciada farsa “Médico à Força”, 
de Molière.

CIP PORTUGAL S. TOMÉ E PRÍN-
CIPE 
Alguns Rotaract Clubes do Distrito 1970 contribuiram com 
10 mochilas cada um, nas quais se contém diverso material 

didáctico, que vão ser enviadas para as crianças deste País de 
língua oficial portuguesa.
Também para apoio a este país lusófono está a envidar esfor-
ços o Rotary Club de Oliveira de Azeméis através da recolha, 
a que está a proceder, de diverso material escolar a ser para 
ali enviado.

CIP PORTUGAL/MARROCOS
Como demos notícia na edição anterior, realizou-se uma des-
locação a Marrocos duma comitiva de Rotários Portugueses e 
convidados, que foi liderada pelo Rotary Club de  Coimbra-
Olivais e se desenvolveu de 21 a 27 de Março. O grupo foi 
chefiado pelo Vice-Presidente desta CIP, Compº. Silva Pereira, e 
pelo Presidente do Clube referido, Compº. António Pato, tendo 
o programa incluído Jornadas Rotárias em todas as cidades 
marroquinas visitadas e contactos com os Rotary Clubes de 
Casablanca, Rabat, Méknés, Fez e Marrakech. Essas Jornadas 
foram acompanhadas pelo Presidente da Secção de Marrocos, 
Compº. Kallid Benchemsi, tendo estado na realizada em Fez o 
Gov.-Eleito do Distrito que abrange Marrocos, Argélia, Tunísia 
e a Mauritânia.
Da conclusão dos trabalhos realizados saiu, dentre outras 
iniciativas, o patrocínio de um jovem estudante de Marrocos 
para frequentar na Universidade de Coimbra um Curso de 
Português na próxima época do verão.

CIP PORTUGAL/ITÁLIA 

Veio de visita ao seu clube-de-
contacto no Distrito 1970, o Rotary 
Club de Senhora da Hora, dentro 
de um emparceiramento que conta já uma dúzia de anos, uma 
comitiva do Rotary Club de Brescia Franciacorta Oglio (Distrito 
2050), no que constituiu o 3º Encontro entre os dois Clubes. 
A comitiva transalpina teve a chefia do Presidente do Clube, 
Compº. Adalberto ª Comparin e era composta por catorze 
elementos. Em reunião festiva, que contou com a presença 
do Governador do Distrito  1970, Compº. Bernardino da Costa 
Pereira (na foto), estreitaram-se os laços de amizade entre os dois 
clubes e foi até entregue um Certificado em jeito de assinalar 
o evento (veja a reprodução).
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Com o objectivo de angariar fundos financeiros des-
tinados a projectos a desenvolver nos PALOP, designa-
damente no campo da protecção de crianças em idade 
escolar ou em risco, o Rotary Club de Porto-Foz promoveu 
no passado dia 4 de Março uma “performance” do 
PGD Carlos Lança, que realizou uma obra de pintura 
durante um jantar de convidados e que correspondeu 
às expectativas dos presentes. Uma acção que se repete, 
já que outras ocasiões tiveram lugar entretanto e em 
benefício doutros projectos do Rotary International.
Afora isso, e tendo em vista a angariação de fundos para a 
erradicação da polio face a novos casos surgidos em Angola, 
Carlos Lança foi convidado para participação em acção análoga. 
O convite veio da Compª. Sylvia Nagy, Presidente da Comissão 
Nacional de Angola para a Erradicação da Polio, que, em con-
junto com o Rotary Club de Luanda, vai realizar proximamente 
um jantar com convidados especiais, especialmente entidades 
ligadas à área da saúde e governamentais, diplomatas, em-
presários e outras importantes individualidades de Luanda.

Visando o apoio, a defesa e a consolidação da Língua 
Portuguesa nos PALOP, está em marcha o projecto Ler em 
Português, uma iniciativa que procura criar bibliotecas 
constituídas por livros editados em língua portuguesa. 
Inicialmente pensado para ajuda ao Rotary Club de 
Bissau, e para incremento da divulgação dela junto 
de jovens da Guiné-Bissau, o referido Clube solicitou a 
intervenção da CIP Portugal/Guiné-Bissau que, por sua 
vez, com o apoio logístico do Rotary Club de Porto-
Foz, arrancou com uma recolha de livros editados em 
Portugal.
O projecto Ler em Português alarga-se agora também a Angola, 
nomeadamente à cidade de Huambo, após solicitação expressa 
das entidades ligadas ao ensino na Província de Huambo e no 
âmbito da cooperação rotária entre Portugal e Angola nas áreas 
da educação e das actividades culturais. A curto prazo urão ser 
enviadas largas dezenas de livros para ajudar na concretização 
do projecto, quer em Bissau, quer em Huambo.
Face ao acolhimento despertado pela iniciativa, a Comissão 
Coordenadora dos Seminários Rotários de Língua Oficial Por-
tuguesa, responsável pela realização dos referidos eventos nos 
PALOP (o próximo será o IV e, até há bem pouco tempo, esteve 
agendado para Maputo mas, em consequência de dificuldades 
surgidas, teve de ser adiado e encontra-se em estudo data e 
local alternativos), analisa agora a possibilidade de, em con-
jugação de esforços das CIPs Portugal/PALOP e Rotary Club 
de Porto-Foz, se alargar a criação de idênticas bibliotecas, nos 
moldes do projecto, aos demais países africanos de língua 
oficial portuguesa.

Ainda na Guiné-Bissau, no âmbito de um Acordo estabelecido 
entre as Secções da CIP Portugal/Guiné-Bissau, mantém-se 

a atribuição das Bolsas Carlos 
Lança/Rotary Club de Porto-Foz 
para Estudantes de Medicina, um 
projecto que entrou no segundo 
ano de existência e vem benefici-
ando estudantes de Bissau.

Consolidando os termos do 
Protocolo celebrado em 2005 
entre a CIP Portugal/Cabo 
Verde e a Câmara Municipal da Ilha de Maio, está em 
fase de desenvolvimento o projecto de recuperação da 
antiga Pousada Municipal, sendo as obras destinadas 
à criação da Pousada da Juventude. Esta será uma 
estrutura fundamental para apoio a estudantes que, 
pelas suas aptidões, venham a obter legítimo direito 
de acesso ao ensino superior, então beneficiando de 
Bolsas de Estudo.
Envolvidas no projecto a realizar na Ilha de Maio encontram-
se diversas empresas, especialmente das áreas da construção 
civil e do turismo, que, disponibilizando indispensáveis apoios 
financeiros, vão possibilitar a concretização desta acção em 
parceria com o município local como previsto no Protocolo de 
2005 e que, por força de dificuldades criadas em 2006 e em 
2007 pela indefinição das actividades na área da construção, 
determinaram atraso na implementação do projecto.
Um outro óbice sério ao início das obras a fazer na Ilha 
tem sido a pista de aterragem do aeroporto, inoperacional 
há já largo tempo, assim como a inexistência de estrutura 
indispensável para a deslocação da maquinaria de porte elevado 
e doutros equipamentos necessários para a construção civil, 
assim como as limitações experimentadas pelo transporte 
marítimo relativamente à capacidade portuária limitada 
operacionalmente quanto a operações de descarga e recepção 
de materiais e de máquinas.
Embora alheia a esta dificuldade de natureza técnico-
operacional, acarretando dificuldades crescidas de logística, 
a CIP Portugal/Cabo Verde vem estabelecendo “pontes 
de diálogo” com a finalidade de se encontrarem, com os 
responsáveis locais e em cada momento, soluções que permitam 
ultrapassá-la.

Pesem embora os contratempos de ordem diversa, 
designadamente no capítulo dos financiamentos mas 
não apenas, as CIPs Portugal/Palop prosseguem o 
seu trabalho de cooperação no âmbito e nos termos 
acordados com os dirigentes dos recursos a nível oficial, 
incluindo a CPLP.
É uma dinâmica que vai superando barreiras e burocracias, 
omnipresentes, por vezes até a níveis inesperados mas que, a 
despeito de contrariarem a acção, não demovem vontades nem 
o sentido de Servir, cumprindo o objectivo do Rotary.

a DINÂMICA DAS CIPs PORTUGAL/PALOP
* angariação de fundos para a luta contra a polio em Angola
* consolidação e defesa da Língua Portuguesa nos PALOP
* apoio ao ensino básico e Bolsas para estudantes do Ensino Superior na Guiné-   Bissau
* apoio a jovens estudantes na Ilha de Maio (Cabe Verde)

  por PGD Carlos Lança
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Harriet Modler

Tribuna
Livre

 pelo Compº. PGD 
Fernando de Oliveira

membro do R. C. de Aveiro

Na altura em que o seu Clube de sempre, e conforme 
noutro local damos notícia, o Rotary Club de Aveiro, 
organizou uma festa de homenagem para assinalar as 
“Bodas de Ouro” de Rotário, o Gov. 1963-64 do então 
Distrito 176, presentemente o decano dos Governadores 
Portugueses, Compº. Fernando de Oliveira, proferiu 
o discurso que gostosamente transcrevemos.

Sempre tive verdadeira indisposição perante a vaidade, 
que constitui o disfarce dos medíocres e branqueia a 
generosidade!
Por isso é que, posto perante o facto consumado, já com o 
conhecimento do nosso Governador Bernardino Pereira, de que 
o Conselho Director do meu Clube de sempre tinha deliberado 
comemorar o meio século da minha actividade rotária, de 
imediato objectei que apenas tomaria a generosa iniciativa 
como ocasião para mais um testemunho da fi delidade a que 
me fui habituando ao longo da vida.

Fidelidade ao Supremo Criador, desde logo, que, embora 
sobrepuje meio século, isso equivale a um simples pestanejar 
de Deus, como já aqui afi rmei um dia.
Apenas tenho ténue e angélica esperança de que, em Sua 
infi nita misericórdia, Ele, voltando por momentos à Sua 
condição humana, Se distraia por segundos, e coloque os 

binóculos com as lentes ao contrário na averiguação das 
minha inúmeras falhas, tal como aquele que via um crocodilo 
como uma simples lagartixa!
Mas, perguntar-se-á: que tem isso com o Rotary? 
Muitíssimo.

Para tanto, é conveniente recordar, como pano de fundo 
de tudo o que vou dizer, que o lema dos lemas de Rotary 
International é “Dar de Si Antes de Pensar em Si”, e que 
o seu Objectivo consiste em “estimular o Ideal de Servir, 
como base de todo o empreendimento digno, promovendo 
e apoiando:
I – o desenvolvimento do companheirismo como elemento 
capaz de proporcionar oportunidades de servir.
II – o reconhecimento do mérito de toda a ocupação útil e 
a difusão das normas de ética profi ssional.
III – a melhoria da comunidade pela conduta exemplar de 

cada um na vida pública e privada.
IV – a aproximação dos profi ssionais de todo o 
mundo, visando a consolidação das boas relações, 
da cooperação e da paz entre as nações”.

Ora, como afi rmou na década de cinquenta o Bispo 
de Lourdes e Tarbes, o Rotary não é mais do que um 
pedaço de cristianismo posto em prática – pensamento 
que veio a ser consagrado décadas mais tarde pelo 
eminente Cardeal Montini, depois Papa Paulo VI.
E isto se pode dizer de qualquer verdadeira religião 
que apenas se preocupe com a felicidade da pessoa 
humana. 
Tenho a ingénua esperança de que, neste momento, 
Deus nos olha com um sorriso cúmplice...
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Fidelidade à família em geral e ao matrimónio em particular.
Sendo, como indiscutivelmente é, a família a célula nuclear da sociedade, 
e constituindo esta um verdadeiro corpo vivo, que saúde e felicidade pode 
este respirar se as suas células elementares não transpirarem harmonia e 
entrarem em turbilhão, ou, no dizer do saudoso Prof. Vitorino Nemésio, 
em entropia?
E a verdade é que eu não sou – nem aconselho ninguém a ser – cliente do 
pronto-a-vestir nem do divórcio na hora, parafraseando as lúcidas palavras 
de D. António Marcelino!
As minhas Bodas de Ouro há muito celebradas e a presença dos meus 
queridos familiares mais chegados o indiciam

Fidelidade à profissão.
Como disse, entrei em Rotary como profissional da advocacia, que tenho 
exercido em exclusividade. Exercício que tenho procurado manter fugindo 

às fáceis e perigosas tentações de descarrilamento...
E, aí sim, aceitei, com algum desculpável orgulho, o último atestado de bem “comportadinho” da minha “Ordem” 
na passagem de meio século de actividade, embora com a consciência de que aquele trazia a chancela humana, 
sempre falível, de quem julga os outros...
Para isso também contribuiu a minha mais que centenária fidelidade à minha bela e querida Cidade de Aveiro 
e às raízes da minha Águeda, a linda!
Ora, como sempre tenho entendido, na esteira dos meus três Grandes Mestres (Augusto Salazar Leite, que foi 
Director e Vice-Presidente do Movimento a nível mundial, do R. C. de Lisboa, e Domingos Ferreira e Manuel José 
Lopes Pereira, do R. C. do Porto, nosso clube-padrinho, e que serviram como Governadores do Movimento), a 
acção profissional constitui a verdadeira pedra angular do Rotary, sem esquecer, claro está, os restantes.
E para isso concebeu a Bússula Ideal, que passou a ser conhecida como a 

PROVA QUADRUPLA
Do que nós pensamos, dizemos ou fazemos,
1 – É a VERDADE?
2 – É JUSTO para todos os interessados?
3 – Criará BOA VONTADE  e MELHORES AMIZADES?
4 – Será BENÉFICO para todos os interessados?

E sabeis quem ideou em primeira mão este genial Código de Conduta?
O eminente Rotário Herbert J. Taylor em 1932 (gatinhava, então, a minha querida “Gabi”), que assim conseguiu 
recuperar da falência uma importante empresa norte-americana!

Fidelidade aos princípios.
Aqui há urgente necessidade de fazer uma importante e decisiva advertência: Fidelidade aos princípios não pode, 

nem deve, significar imobilismo!
E tenho para mim que isto é facilmente compreensível se 
atribuirmos ao Rotary International dois movimentos: um 
de Rotação em torno do seu eixo (os tais princípios básicos 
e perenes) e o outro de translação, ao longo do espaço e de 
tempo, enfrentando, sem preconceitos, mas com sabedoria 
e bom senso, os novos ventos, mas evitando os que possam 
destruir o próprio eixo do Movimento, cuja textura básica é 
o Dar de Si Antes de Pensar em Si.
E o Rotary tem-no feito? Sem dúvida, embora com a prudência 
e a lentidão que resultam da sua composição heterogénea, 
agrupando quase todos os países do mundo, com a profunda 
diversidade de culturas, de religiões, de créditos políticos e 
de concepções e níveis económicos.
Eu próprio sou testemunha disso: apesar dos meus então 
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             Vista panorâmica 
          de Los Angeles a partir 
                             do Observatório
                                          “Griffith”.

31 anos como Rotário, votei favoravelmente a entrada de 
Mulheres no Movimento, assim se tendo ultrapassado o 
indispensável “quorum” de 2/3 no Conselho de Legislação 
de Singapura em 1989.
E tantos outros passos de modernização tem dado o 
Movimento, tal como no Conselho de Legislação de Chicago 
de 2001, no qual também tive a honra de participar e donde 
saiu altamente reforçada a ênfase que o Movimento sempre 
dedicou à juventude.
Daqui uma saudação muito especial aos Interactistas e aos 
Rotaractistas.

Fidelidade ao Rotary International.
Ela era inevitável para quem entrou com as cautelas 
aconselháveis na altura, pouco depois desfeitas com a 
firme convicção de que tinha abraçado uma grande causa 
humanitária, cada vez mais necessária neste mundo em 
entropia, com avanços e recuos significativos, e por vezes 
alarmantes.
Parafraseando um eminente Rotário, “a magia do 
Rotary é permitir que pessoas comuns façam coisas 
extraordinárias”.
Vale a pena recordar que, em pouco mais de 20 anos de 
luta, em parceria com a OMS e com a Fundação “Bill & 
Melinda Gates”, conseguiu erradicar a poliomielite, apenas 
restando quatro países em perigo de retrocesso, mas para 
o que foram doados cem milhões de dólares pela referida 
Fundação e outros cem pelo nosso Movimento, depois de 
termos despendido centenas e centenas de milhões de 
dólares, com a nota exemplar de que praticamente todo 
o trabalho de campo foi feito através do voluntariado dos 
nossos Companheiros.
Como vale a pena recordar que a nossa Fundação Internacional 
é a privada mais importante a nível mundial, sem esquecer a 
nossa “Menina dos Olhos”, mais modesta embora, a Fundação 
Rotária Portuguesa, que tantos estudantes carenciados tem 
ajudado a formar desde quase meio século.

Como vale a pena recordar o eficiente combate à incultura, à 
doença (por exemplo, a cegueira evitável), à fome, à escassez 
de água potável e às guerras.
Sabeis, por exemplo, que a Carta das Nações Unidas 
foi redigida essencialmente por um Rotário? E que, 
presentemente, é um Rotário que lidera os esforços para a 
paz no Médio-Oriente?
E, na verdade, que felicidade pode haver em estômagos 
vazios, em corpos doentes, em cérebros amorfos, tudo isso 
constituindo um caldo-de-cultura ideal para esses vírus 
terríveis que são os “senhores das guerras”?
Mas, também, os temos dentro de portas, felizmente 
minúsculos e controláveis, como é a maledicência leviana, o 
derrotismo imobilista e o comodismo “pantufal”!

Porém, o nosso optimismo pragmático acabará por vencer, 
tendo sempre no nosso coração e na nossa cabeça aquela 
pergunta angustiante do famoso Jacques Maritain: “E os 
outros?”

Porque a verdade é que, pese embora o seu carácter 
simbólico, o verdadeiro Rotário é aquele que consegue 
detectar virtudes onde os outros só vêem defeitos, como já 
um dia aqui afirmei.
E isso chama-se Tolerância.
Esse optimismo pragmático dá-nos a certeza de que a Paz é 
Possível (feliz tema escolhido pelo nosso dinâmico e talentoso 
Governador para a nossa-sua Conferência Distrital), e de que 
podemos realizar os nossos sonhos (não menos feliz lema do 
próximo Presidente do R.I., um oriental).

Caminho longo e difícil a percorrer? Sem dúvida.
Mas, como disse o nosso último e não menos talentoso 
Governador Álvaro Gomes, com a colaboração de suas 
excelentes esposa Lúcia e Filhas, em mensagem que guardo 
religiosamente na minha vil carteira: -“Nenhum caminho é 
longo demais quando um amigo nos acompanha!”
E o certo é que Deus teve a generosidade de não me dotar 
de engenho e arte para criar inimigos.
Vou terminar! Mais do que a vossa presença, tão 
comoventemente apreciada, eu agradeço a benevolente 
paciência com que escutastes o meu testemunha.
Mas ele não foi mais que uma forte e sincera badalada no 
sino do chamamento à reflexão e ao compromisso que ajude 
a ultrapassar crises de fé!
Quem quiser ouvir, que ouça!
E viva o amor e a dignidade da pessoa humana!
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Encorajados pela liderança, 
os clubes e os distritos abraçam 

as RP como a chave para o 
crescimento do quadro social

Entre Abril e Julho do ano que passou, Bailey coordenou uma campanha de relações 
públicas direccionada para os clubes que, juntos, receberam do Rotary International 
um Subsídio para Relações Públicas no valor de 5.000 dólares. Através da utilização de 
materiais publicitários de utilização pública, produzidos pelo Rotary e apresentando-
se com novos conteúdos, os clubes produziram uma série de anúncios publicitários 
para rádio e televisão que geraram “mais de 10 000 dólares em termos de exposição 
do Rotary no nosso mercado partilhado,” reconhece Bailey.
Os anúncios direccionavam os espectadores e os ouvintes para um “website” que 
disponibilizava mais informações sobre os dois clubes rotários de Mankato. Bailey 
considera a campanha como um factor absolutamente crucial no recrutamento de 
30 novos membros por parte dos clubes. “- Fomos invejados pelos outros clubes de 
serviço da cidade!” - afirma.

A experiência de Mankato ilustra a grande mudança verificada na abordagem do 
Rotary relativamente às relações públicas e, ao mesmo tempo, uma viragem numa 
tradição em que os Rotários tendiam a evitar as luzes da ribalta, limitando-se a deixar 
o seu trabalho humanitário falar por si. Agora, porém, os clubes rotários perceberam 
que, para que uma organização de serviço de voluntários possa sobreviver e prosperar 

na era moderna, marcada por exigências cada vez maiores em termos de 
gestão e disponibilidade de tempo livre, não se podem dar ao 

luxo de agir com modéstia. “- Em relação aos primeiros 
100 anos do Rotary, a nossa abordagem ao 

nível das relações públicas pode 
ser resumida em três 

  por Wayne Hearn

Jo Gluck Bailey, um Rotário do Minnesota, confessa que 2007 foi um 
ano generoso para os clubes rotários de Mankato e North Mankato, 
dado que cada clube teve ensejo de recrutar 15 novos membros. Nos 
dias que correm, convenhamos que não se trata de um feito assim tão 
pequeno, mas a verdade é que ele não aconteceu por acaso.



38

palavras: eficaz, mas silenciosa.” - sustenta o editor do jornal 
de Iowa, William F. Tubbs, coordenador para a América do 
Norte do Grupo de Apoio à Imagem Pública (GAIP) do Rotary 
International, um painel internacional responsável pelo 
fornecimento de apoio aos clubes e distritos no sentido de 
poderem chegar aos meios de comunicação e ao público em 
geral. “- O nosso slogan para os próximos 100 anos precisa 
de ser “Eficaz como sempre, mas nunca silencioso.”

Obviamente que o rumo menos dispendioso para a pub-
licidade passa por dar aos meios de comunicação social algo 
que eles possam utilizar na prática: notícias sobre projectos 
humanitários que façam, de facto, a diferença, como, por 
exemplo, quando os Rotários locais constroem um parque 
infantil ou viajam para um país em vias de desenvolvimento 
para vacinarem as crianças contra a poliomielite. No entanto, 
a realidade altamente competitiva da indústria das notícias 
é que, de facto, as notícias bombásticas de última hora 
– muitas vezes negativas ou sensacionalistas – geralmente 
anulam tudo o resto, incluindo as boas notícias do Rotary. A 
chave, então, passa por se ser proactivo e idealizar um plano 
coerente, bem estruturado e sólido especificamente direc-
cionado para os meios de comunicação e relações públicas, 
que é exactamente aquilo que o Rotary está a fazer.
Reforçada e legitimada pelo novo Plano Estratégico do RI, 
que identifica a melhoria e o reforço da imagem pública do 
Rotary como uma prioridade de topo, a liderança do Rotary 
está cada vez mais a encorajar os clubes e os distritos a imple-
mentarem campanhas de relações públicas. E, não menos 
importante, o Rotary está ainda a fornecer as ferramentas 
necessárias para tal. São dois os recursos-chave utilizados na 
campanha de imagem pública do Rotary, nomeadamente 
Humanidade em Acção, uma série de anúncios de utilidade 
pública (AUP) produzidos por profissionais em formatos 
adequados à imprensa escrita, radiodifusão e transmissão, 
ainda meios exteriores, como campanhas de outdoor, e os 
Subsídios para Relações Públicas do RI, um programa-piloto 
aprovado pelo Conselho Director do RI que fornece fundos 
para ajudar a implementar projectos de relações públicas 
dos clubes direccionados para o público em geral, realçando 
a utilização dos materiais Humanidade em Acção (ver caixa 
para mais informações).

“- Foi feito um investimento considerável em termos de 
planeamento e recursos em prol do projecto Humanidade 
em Acção, que fornece imagens e conteúdos esplêndidos 
para promover o Rotary.” - admite o Coordenador Geral do 
GAIP, Bob Aitken, editor-chefe da revista regional Rotary 
Down Under. “- No entanto, não será possível qualquer 
campanha sensata de relações públicas sem o financiamento 
adequado.” - acrescenta. “- Daí os subsídios “RP” do RI, que 
pretendem encorajar os clubes e os distritos a atribuírem 
alguns dos seus próprios fundos às relações públicas. O 
quadro social aumentará, se seguirmos uma fórmula simples 
de “RP”: orçamentar, planear e promover.”
Tubbs concorda e coloca este desafio aos empresários e às 
empresárias do Rotary: “- Tentem nomear cinco negócios 
bem sucedidos que não façam publicidade.”

Os clubes e os distritos rotários do mundo inteiro estão 
a adoptar esta mensagem, combinando os seus próprios 
recursos com subsídios “RP”, ao mesmo tempo que tentam 
gerir os consideráveis donativos em espécie oriundos dos 
mais díspares vendedores e meios de comunicação. Após 
um arranque algo modesto em 2005-06, quando perto de 
300 clubes se candidataram aos subsídios “RP”, a verdade 
é que mais de 3200 clubes os requereram no ano seguinte. 
O financiamento total alcançou 2,1 milhões de dólares. 
Quando combinados com as contribuições obrigatórias 
dos clubes e donativos em espécie, estes fundos acabaram 
por render o equivalente a 6 milhões de dólares ao nível 
do apoio em “RP”.
Este ano, os subsídios foram transferidos para os distritos, 
sendo que metade deles – 273 distritos abrangendo 78 países 
– decidiu candidatar-se. O Conselho Director do RI adoptou 
essa alteração no sentido de viabilizar este programa tão 
popular, facilitar a sua gestão e, ao mesmo tempo, incentivar 
ainda mais a colaboração e a coordenação entre clubes e 
distritos em campanhas de RP.
Embora os dados sejam meramente indicativos, o facto é 
que muitos líderes rotários locais comunicaram aumentos 
nas actividades desenvolvidas ao nível do quadro social, 
desde inquéritos e pedidos de informações, à admissão 
de novos membros, coincidindo com o novo programa de 
apoio. No Distrito 5100, 20 clubes no Oregon e Washing-
ton associaram-se na angariação de um subsídio de 3 000 
dólares destinado a uma campanha multimédia, em que os 
AUP da Humanidade em Acção foram desenvolvidos respec-
tivamente pela edição regional da publicação Ladies Home 
Journal e pelas estações de televisão locais KPTV e KPDX, 
bem como respectivos “websites”, entre Janeiro e Abril de 
2007. O subsídio “RP” foi posteriormente equiparado com 
12 000 dólares do distrito e clubes participantes.
A coordenadora do projecto, Judy McMorine, também ela 
presidente para a área do desenvolvimento do quadro social 
do distrito, sustenta que a publicação e disponibilização gra-
tuitas, bem como outros donativos em espécie provenientes 
dos meios de comunicação e da agência publicitária local, 
que entretanto geriu a campanha pro bono, aumentaram 
o valor para uns fantásticos 60 500 dólares. “- O projecto 
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foi um enorme sucesso.” - afirma. “- Enquanto a campanha 
de imagem pública estava em pleno funcionamento, os aces-
sos ao website distrital triplicaram. Para além disso, o distrito 
comunicou um ganho líquido de membros de cerca de 7%, 
invertendo uma tendência de perdas verificada ao longo dos 
últimos cinco anos. Repetidamente, ouvíamos comentários 
positivos tanto de Rotários, como de não Rotários.”
Na Nova Zelândia, por exemplo, seis distritos receberam um 
subsídio “RP” de 3 000 dólares para a realização de uma 
campanha nacional de painéis publicitários com mensagens 
da Humanidade em Acção sobre paz, erradicação da po-
liomielite e projectos de alfabetização. Para além disso, os 
distritos tiveram ainda a oportunidade de acrescentar cerca 
de 2 500 dólares, pelo que, na primeira metade de 2007, foi 
possível colocar seis painéis publicitários junto de estradas 
com uma grande intensidade de tráfego nas principais 
cidades, incluindo Auckland, Wellington e Christchurch. As 
colocações gratuitas pela entidade comercial responsável 
acrescentaram milhares de dólares ao valor da campanha, 
reconhece o coordenador do projecto, Daron Curtiss, presi-
dente de RP para o Distrito 9920.

“- A lógica subjacente ao programa de publicidade em 
painéis publicitários foi não só promover os três lemas, mas 
também potenciar o nosso esforço na Nova Zelândia no 
sentido de aumentar a consciencialização para essa marca 
absolutamente nuclear chamada Rotary International.” - 
diz Curtiss. “- Do feedback que tivemos, tanto dos Rotários 
como dos membros do público em geral, é um facto que 
conseguimos alcançar o nosso objectivo.”
Rob Crabtree, presidente da task force multidistrital de 
RP neozelandesa, acrescenta que as chamadas realizadas 
para um número gratuito “aumentaram em flecha” assim 
que foram montados os painéis publicitários anunciando 
o referido número.

AÍ TEM O LEITOR ALGUNS EXEMPLOS DA FORMA 
COMO OUTROS CLUBES ROTÁRIOS UTILIZARAM COM 
SUCESSO OS SUBSÍDIOS “RP”:

Rotary Club de Libertador Recoleta, Argentina: 
painéis publicitários colocados no comboio mais 
utilizado da cidade e respectivas estações da linha 
férrea promoveram a campanha do Rotary para con-
servar a água, outra mensagem da Humanidade em 
Acção. O vendedor também doou o espaço avaliado 
em 31 000 dólares.

Rotary Club de Mangalore, Índia: calcula-se que 20 
milhões de pessoas tenham visto um AUP sobre a 
campanha de erradicação da poliomielite, exibido 
em painéis publicitários colocados em cinco pontos 
de entrada da cidade durante seis meses. Os anúncios 
tinham as informações de contacto do clube.

Rotary Club de Kyoto-Fushimi, Japão: 
sinais promovendo os programas de paz do Rotary 
foram colocados no canto inferior das janelas traseiras 
de 1000 táxis em Quioto, durante dois meses.

Rotary Club de Hallstahammar, Suécia: uma campanha 
de três meses promoveu o 50.º aniversário do clube. 
O projecto incluiu uma exposição sobre a história do 
clube e o seu trabalho humanitário, exibida na bib-
lioteca local; pósteres do Rotary foram afixados em 
bancos, postos de turismo, centros médicos e edifícios 
de escritórios públicos; anúncios publicados no jornal 
local; e, para além disso, foi ainda criada uma edição 
comemorativa do aniversário em revista.

Rotary Club de Kabarole, Uganda: estima-se que 
uma campanha realizada nos jornais e rádio sobre 
o Rotary tenha aumentado o quadro social de 13 
para 22 membros.

Estas histórias de sucesso, conta Aitken, realçam uma verdade 
básica subjacente que todos os Rotários provavelmente 
reconhecerão: a imagem pública e o aumento e retenção 
do quadro social estão interligados. “- A proeminência da 
componente das relações públicas no nosso novo plano estra-
tégico representa uma mudança significativa no pensamento 
organizacional e, como tal, deve enviar uma mensagem clara 
aos clubes e distritos rotários.” - reconhece. “- As pessoas 
de sucesso querem estar envolvidas com organizações bem 
sucedidas, pelo que uma campanha de relações públicas 
bem estruturada e eficaz acabará por criar essa imagem 
para o Rotary.”

Wayne Hearn é especialista em relações com os meios de comunicação 

social para o Rotary International e ex-editor noticioso e jornalista.

Humanidade em Acção
No início de 2008, os clubes rotários do mundo inteiro 
receberam cópias gratuitas da Humanidade em Acção IV, 
a última edição da série do RI de anúncios de utilização 
pública (AUP) multimédia, produzidos profissionalmente, 
bem como outras ferramentas de apoio.
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A Humanidade em Acção IV visa promover o aumento do 
quadro social ao sublinhar as vantagens decorrentes da 
participação no Rotary e, ao mesmo tempo, salientando os 
atributos característicos de um Rotário típico.

Os AUP incluídos no novo conjunto de quatro discos são 
adequados para utilizar na televisão, rádio, painéis pub-
licitários e imprensa escrita. O conjunto também inclui um 
suplemento informativo de uma página inteira com artigos 
e fotografias do Rotary para distribuição pelos seus jornais 
locais, juntamente com grafismos para a criação de pósteres, 
postais e cartões de visita.

Os clubes podem igualmente personalizar os AUP acres-
centando conteúdos, fotografias e informações de contacto. 
Os materiais da Humanidade em Acção estão disponíveis nas 
nove línguas do Rotary. Tem dúvidas? Ligue para a Divisão 
de RP do RI através do número 847-866-3387 ou aceda à 
área de Relações Públicas de www.rotary.org, onde também 
pode ver os AUP.

Como se candidatar a um subsídio RP 
O Conselho Director do RI aprovou a continuação dos Subsí-

dios para Relações Públicas, para 2008-09. A candidatura aos 
subsídios de 2008-09, juntamente com as instruções, prazos 
e datas de notificação, será colocada em www.rotary.org no 
dia 1 de Julho. Principais destaques do programa:

Cada distrito rotário poderá candidatar-se até 10 000 dólares, 
sendo ainda necessário aceitar equiparar pelo menos um 
terço do montante concedido.
Os subsídios são concedidos numa base concorrencial, sendo 
dada preferência a propostas que utilizem e personalizem os 
materiais de anúncios de utilidade pública da Humanidade 
em Acção do Rotary e que, ao mesmo tempo, englobem 
também vários clubes.
 
O pagamento é efectuado como reembolso após poste-
rior implementação e documentação do projecto de RP 
aprovado.
  
Para mais informações, envie um e-mail para prgrants@rotary.
org ou consulte o Directório Oficial para obter informações 
de contacto do coordenador do Grupo de Apoio à Imagem 
Pública para a sua área ou zona.

Não se esqueça do timing, natureza e 
carácter consagrado do seu “furo” ou 
história
Embora os anúncios pagos e os AUP sejam ferramentas in-
estimáveis para manter as principais mensagens do Rotary 
junto do grande público, nada consegue bater a satisfação 
de conseguir uma cobertura noticiosa positiva para um 
evento, feito ou projecto de clube importantes.

Trata-se, na verdade, de um enorme desafio, sobretudo 
devido à própria natureza implacável do negócio: “Se há 
sangue, é porque há destaque e lidera as audiências”, 
refere Linda Coble, uma antiga pivô de televisão no Havai 
e presidente da Comissão de Comunicações do RI. É pos-
sível impulsionar bastante as oportunidades de criar um 
furo jornalístico graças ao sucesso de uma notícia, afirma, 
aproveitando para apresentar três conselhos simples:

1. Torne-se numa fonte fiável para os jornalistas que 
dirigem o processo noticioso. Ligue para o jornalista 
responsável pela área da educação em relação ao seu 
projecto de alfabetização, o jornalista responsável pela 
área da saúde sobre o seu trabalho de erradicação da 
poliomielite.

2. Contacte todos os meios de comunicação com bastante 
antecedência. Prometa e forneça uma história completa: 
um projecto ou actividade interessantes, beneficiários 
que possam ser citados e um porta-voz eloquente do 
Rotary.

3. Calendarize os seus comunicados de imprensa para 
uma segunda-feira ou feriados, quando a transmissão 
das notícias é mais lenta. 

//www.rotary.org
//www.rotary.org





