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O OBJECTIVO 
DO 

ROTARY
O Objectivo do Rotary é enaltecer e desenvolver o Ideal do Serviço como 
base de todo o empreendimento de valia, especialmente fomentando:

PRIMEIRO   O desenvolvimento da amizade como oportunidade de 
servir;

SEGUNDO     O estabelecimento de altos padrões éticos na vida dos negócios 
e na vida profissional e o reconhecimento do valor de toda a 
ocupação útil e a dignificação da actividade profissional de 
cada Rotário como oportunidade de servir a comunidade;

TERCEIRO    A aplicação do Ideal de Servir na vida pessoal, na profissional 
e na comunitária de cada Rotário;

QUARTO     A promoção da compreensão internacional, da boa-vontade e 
da paz através do companheirismo internacional dos homens 
de negócios e de todos os profissionais unidos pelo Ideal de 
Servir.
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Nota de abertura

Vamos bem? 
O ano há pouco ainda começado está dedicado a preocupações de”topo-
de-gama” que têm reflexos desde há bastantes anos em ênfases presi-
denciais: a luta contra a pobreza, a preservação da biodiversidade.
Perguntar-se-á: o panorama que se nos patenteia é de molde a evi-
denciar que as nossas sociedades e os seus governantes manifestama 
real preocupação quanto às elencadas e tão decisivas causas? Ou, 
diferentemente, o que nos mostra é um seu quê de”fingimento” de 
atenção a elas e duma realidade que denuncia que não há luta por elas, 
ou, então, havendo-a, que ela se revela inconsequente?
Na verdade, se Quioto já fora fracasso, se bem que parcial, Copenhague 
acabou por se não revelar melhor. Aliás, e no dizer de muitos responsáveis, 
foi mesmo frustrante e desolador. E, por assim ter sido, irá continuar a 
comprometer-se a biodiversidade para se não beliscarem os apetites da 
algumas potências poluidoras por excelência. Estas vão continuar, pois, 
a cevar as respectivas economias à custa de conspurcação desenfreada 
da natureza. Neste caminho que levam as coisas, não custa vaticinar 
que, também para elas, virá a chegar o dia em que, de tão nédias e 
estouvadas, lhes estoire”a castanha na boca”, e não sobrem nem elas, 
depois de os mais fracos terem deixado de existir.

Adentro de muros (os nossos, por conseguinte), sabe-se que se vai 
mal em determinados domínios, até por ser impossível escamotear o 
que todos vêem: a taxa do desemprego é das mais altas no concerto 
europeu e promete continuar a crescer; mais de dois milhões, ou seja 
cerca de uma quinta parte da população, vive na pobreza (só os Bancos 
Alimentares Contra a Fome bateram, em 2009, todos os recordes de 
distribuição de géneros, com um crescimento que excedeu os 15%!). 
No resto, ninguém sabe a quem dar crédito, que uns acenam no 
sentido de asseverar (?!) que a economia não está tão má quanto a 
pintam, mas outros garantem que a verdade não estará a ser revelada 
com a frontalidade e a crueza que se impõem, e que se caminha, e a 
passos dificilmente reversíveis, para uma insustentável situação que 
hipoteca o futuro. Que, com falácias e despesismos palmares, nos 
iremos ver gregos (aqui, o rigor da expressão vulgar) ou islandeses e, 
por conseguinte, falir.

Realmente, nestes alvores da segunda década do Séc. XXI não parece 
haver grandes razões para que seja razoável supor que ... vamos bem. Seja 
na senda planetária, seja na que tem que ver com o nosso rincão.
Vamos carpir? Vamos desesperar?
É claro que não, e nem isso seria Rotário. Ademais, no momento em 
que escrevo há pouco que se abateu a catástrofe sobre o Haiti, e por 
isso, o rosto desta edição.e texto noutro local dela. Parafraseando o 

que foi dito já por outrem, quando opinava que”há mais vida para lá 
do déficit”, há crises maiores para além das nossas. E é, efectivamente, 
nestas peculiares situações de dificuldades que a humanidade se 
humaniza, e a nobreza e a solidariedade mostram o que é, e o que 
deve ser, o Homem.
O horror do que aconteceu a 12 de Janeiro passado num dos países mais 
carenciados do mundo, como é o Haiti, particularmente na sua capital, 
Port-au-Prince, cuja população, de tão elevada, faz crer que Lisboa é 
assim como uma vila ou o Porto como uma aldeia (sem ofensa), aperta 
o coração de toda a gente bem formada e foi tão grave que gerou uma 
onda de ajudas de tamanha expressão, a nível mundial, como jamais 
se vira na história. Tão grande foi a solidariedade e a compaixão que 
tudo entupiu!

É muito importante, é decisivo mesmo, que tenhamos senso e haja de 
facto quem nos governe, por muito que já Plínio dissesse, em tempos 
milenares, que estes”lusitanos” são gente que se não governa, nem 
se deixa governar. Mas já Hiroji Mukasa (Presidente do R.I. 1982-83) 
advertia que”A Humanidade é uma só”.
A humanidade é assim mesmo e, quando toca a catástrofe, tudo é 
deixado para segundo plano, que a vida humana é preciosa. A cadeia 
de solidariedade sobreleva, então, tudo, e mesmo quezílias de décadas 
acabam por esbater-se, se não mesmo por se dissipar para atender ao 
que é realmente essencial: as pessoas. Se não, veja o que aconteceu 
nas tão crispadas relações entre os Estados Unidos e Cuba, aquele o 
país que fez nascer Rotary, este o que albergou o primeiro Rotary Clube 
doutra expressão que não a inglesa!
Haiti: esse País pobre e frustrado mas onde a Humanidade sofreu 
e sofre. Esse País que, na sua miséria e desgraça, fez mexer todo o 
mundo em seu favor, cheio de compaixão. Também é no futuro dele 
que o Rotary está nas suas mãos. Leitor: preocupe-se com o seu País. 
Mas não cuide apenas dele. É que todos estamos na mesma barca e 
o que, nesta”aldeia global”, atinge uns, faz doer também aos demais. 
Ninguém se salvará sozinho.
O caso deste pequeno País americano que nunca se conseguiu afirmar 
como estado verdadeiramente organizado é o caso dos mais pobres 
dos pobres. Ninguém lhe ficou indiferente em face do que sobre o seu 
povo se abateu.
Vai ficar indiferente?! Claro que não. Até porque é Rotário... Faça o 
que puder no seu escasso m2. E aceite mais uma vez o abraço do seu 
Companheiro admirador,

 Artur Lopes Cardoso
        

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

A Mensagem do 
Pridente 
John Kenny

Na Internet
Pode aceder aos discursos e a notícias 
do Presidente do R.I. John Kenny em 
www/rotary.org/president

Caros Companheiros Rotários.

Cada um de nós, duma maneira ou doutra, há-de ter colocado a questão: o que é o Rotary? Existem muitas 
respostas possíveis a esta pergunta, tudo dependendo de quem a faz, do contexto ou do tempo de que se 
disponha. A mais breve e simples resposta é a de que o Rotary é o mais antigo clube de serviço do mundo. 
Trata-se, como é óbvio, de uma resposta certa mas necessariamente incompleta, pois que, para uma real 
compreensão do Rotary, se torna necessário incluir uma explanação sobre como é que nós, no Rotary, realizamos 
o serviço de maneira a ser possível atingir metas mais ambiciosas do que as que, em termos de projectos 
individuais, logramos alcançar. Trabalhando em união de esforços nos nossos Clubes, nos nossos Distritos, e a 
nível internacional, lutamos pelo estabelecimento de simples bases para uma sociedade melhor: com amizade, 
com confiança, com honestidade e com esperança.

A estrutura do Rotary, juntamente com os nossos projectos de clube internacionais, ajuda a estabelecer 
ligações amigas entre os Rotários de diferentes países. A nossa ênfase num comportamento ético e honesto 
trabalha no sentido da criação de relações fortes e abertas entre pessoas e nações. Os nossos projectos de 
serviço em áreas como a dos recursos hídricos, a da saúde e a da fome, também a da alfabetização, ajudam 
a eliminar muitos dos obstáculos que, na prática, se opõem à paz. E os programas da nossa Fundação Rotária 
e do Intercâmbio de Jovens vão além do horizonte formando líderes de amanhã que serão os construtores de 
um mundo mais pacífico.

Estes programas dão um bom contributo para moldar cidadãos responsáveis de comunidades melhores ñ 
pessoas que terão uma perspectiva alargada própria de mentalidades mais abertas. Eles ficarão indelevelmente 
marcados por essas experiências para toda a vida - seja agora, seja nas suas carreiras profissionais futuras ñ e 
não reservarão apenas para si mesmos os benefícios recolhidos através dessas experiências. São pessoas que 
irão ajudar na construção duma espécie de futuro, daquele futuro por que nós, Rotários, nos esforçamos por 
criar através de cada uma das nossas acções.

Que é o Rotary? É uma vasta rede de pessoas que se preocupam ñ de pessoas que são, a um tempo, realistas e 
optimistas. Reconhecemos os desafios que temos pela frente e as nossas próprias limitações; também conhecemos 
as nossas capacidades e a nossa responsabilidade de as usarmos ao máximo. Se procurarmos concretizar a visão 
de Paul Harris para o Rotary, como organização que promove a boa-vontade entre as nações, então, tal como 
ele escreveu,”os corações dos homens irão  ser de tal modo tocados e moldados, que a mútua compreensão 
e a boa-vontade tomarão o lugar do medo e do ódio”. Neste Mês da Compreensão Mundial faremos bem em 
recordar estas palavras, e em lembrar, igualmente, que, em todo o nosso serviço, iremos atingir a meta maior 
da amizade, da compreensão e da paz.

                                                                                                                             Cordialmente,

Ð John Kenny 
                                                                                            Presidente do Rotary International
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DIRIGENTES DE CÚPULA 2009-10 DO ROTARY INTERNATIONAL

O ANO QUE SE SEGUE 

No decurso da Assembleia Internacional do R.I., que se realizou em 
Janeiro último, foi divulgado pelo Presidente Eleito Ray Klinginsmith 
o lema do Rotary para o ano de 2010-11:”FORTALECER COMUNIDADES, 
UNIR CONTINENTES”. Veja o logotipo que lhe diz respeito.

O QUE DEVE LER OU VER
“Humanity in Motion” (607), é grátis);”Effective Public Relations” 
(257), custa 3 dólares;”This is Rotary”, DVD (449), por 10 dólares;”RVM: 
The Rotarian Video Magazine”, volume V, edição 1 (RVM5.1), por 15 
dólares;”Rotary and the International Community: Connecting the Lo-
cal to the Global” (266), custa 15 dólares;”The Remarkable Mr. Harris” 
(975), por apenas 75 cêntimos;”Um Século de Serviço: a História do 
Rotary International” (912-PO), por 15 dólares;”The Rotary Heritage 
Collection” (020), por 156 dólares);”Honoring Our Past: The Words and 
Wisdom of Paul Harris” (925), custa 6 dólares; e ”Peregrinations III” 
(918), por 15 dólares. 



5



6

O Poder da
          Mudanca

Há cerca de uns dois anos, depois de ter lido certa coluna editorial no New York Times sobre doenças tropicais a 
que se não liga a devida importância, Dennis Wong estava a preparar  cafés para as reuniões do Rotary Club de Westport 
Sunrise, Connecticut (EUA). -“O editorial andava em torno dessas doenças que têm nomes que eu nem consigo dizer.” 
- disse. -“E dizia que, com apenas alguns cêntimos, as pessoas podiam ser tratadas e até curadas delas para todo o 
ano.” Wong decidiu pedir aos seus Companheiros para deixassem ali os trocos todas as semanas.
A coluna punha em destaque o trabalho realizado pela Rede Global para as Doenças Tropicais Negligenciadas, uma estrutura 
de alerta do Instituto da Vacina Sabin que trabalha para angariar fundos  e infl uenciar os Governos a que controlem ou 
eliminem or eliminate sete das mais comuns doenças tropicais. Nicholas D. Kristof, o autor do texto, descrevia os efeitos 
duma delas, que claramente afecta os membros do corpo e os órgãos genitais. -“A elefantíase provoca que a gente 
fi que com as pernas grotescamente volumosas, parecendo pernas de elefante, e daí o nome que se lhe dá.” - escreveu. 
Também se lhe chama fi laríase linfática, e a doença é causada por um parasita microscópico que é transmitido pela 
picada de um mosquito. 
Crianças com grandes e distendidas barrigas é que mais se vê por causa de lombrigas, um outro parasita que provoca 
doenças de efeitos devastadores para as suas vítimas. As crianças enfrentam deformações físicas e sentem alterações à 
medida em que os vermes que lhes enchem os intestinos consomem os seus nutrientes vitais. A ajuda alimentar torna-se 
inefi caz quando são os parasitas, que não as crianças, a tirar partido desses nutrientes. -“Quando se apanha uma destas 
doenças não se pode ir trabalhar, não se pode ir à escola.” - diz Wong. 

Doenças crónicas causadas por parasitas ou por bactérias são disseminadas por água contaminada transmitidas 
por picadas de insectos, e podem cegar, incapacitar, desfi gurar e,  eventualmente, provocar a morte, mergulhando 
as suas vítimas num ciclo crónico de pobreza e doença. As doenças tropicais negligenciadas afectam cerca de 
1,4 billiões de pessoas, como diz Stephanie Hedean, Directora de parcerias estratégicas da Rede Global, e têm 
maior incidência que a malária, a tuberculose e a SIDA. As pessoas por elas afectadas são as mais pobres de 
todo o mundo – as, assim chamadas, “bilião profundo”.
Nenhuma destas doenças é nova no nosso Planeta. -“Alguns chamam-lhes “doenças bíblicas”, porque sempre 
existiram por aí.” - Hedean assim o diz. -“São tão comuns em algumas comunidades que as pessoas até pensam 
que isso é o normal da vida. -”Parte da missão da Rede Global é mudar as atitudes de cada um em face destas 
doenças. As pessoas precisam de saber que não têm que viver com tais doenças.” - disse. - “São possíveis 
vastas e económicas melhorias em populações que já se encontram livres dessas doenças”.
Só na América Latina e nas Caraíbas, a Organização Pan-Americana da Saúde calcula que mais de 210 millhões 
de pessoas sofrem de doenças deste tipo. -“Os vermes intestinais, a cegueira, a lepra, a doença de “Chagas”, 
têm um enorme impacte negativo nos países em vias de desenvolvimento.” - afi rma Daniel Epstein, funcionário 
de informação da organização. -“Estas doenças estão relacionadas com a pobreza.”

A Rede Global calcula que, se se controlarem essas doenças tropicais, isso poderá incrementar a produtividade em 
centenas de biliões de dólares nesses países, países nos quais uma 
boa parte da população tem a vida penalizada em 1,25 dólar diário. 
Refere, por exemplo, que a perigosa ténia – que afecta mais de 570 
milhões de pessoas em todo o mundo e provoca anemia, malnutrição 
e distúrbios mentais e físicos – pode resultar em 43% de aumento em 
futuras pragas. 

Os esforços para enfrentar estas doenças utilizam métodos cíclicos, 
como o tratamento annual com drogas vermicidas, o controlo dos 

Annemarie Mannion
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mosquitos e das moscas, a educação quanto a medidas de higiene, 
tudo, pois, medidas de baixo custo. Por somente três cêntimos por 
ano, uma pessoa pode fi car protegida contra a elefantíase. Cinquenta 
cêntimos chegam para tratar uma criança e defendê-la de vermes 
em África. Vacinas contra a ténia estão a ser aperfeiçoadas, e está a 
um ponto de ser reconhecida como erradicada a diarreia (aguarda a 
assinatura do Centro Carter). 
Mais uma razão para que se considerem estas doenças como uma 
prioridade, segundo diz Wong: são tratáveis e é possível preveni-las. 
-“Pensei que até fosse ridículo não fazer alguma coisa contra estas 
doenças quando, com muito pouco dinheiro, se pode atingir uma tão 
larga quantidade de pessoas e fazer uma grande diferença.” - diz. No 
seu primeiro ano a provocar mudanças de mentalidade, o seu Clube 
ofereceu cerca de 1.000 dólares à Rede Global. 
A ideia de Wong encontrou eco noutros Clubes. Depois de ter contactado 
com o Rotary Club de Bridgeport, Connecticut (EUA) há cerca de um 
ano, os Rotários começaram a passar entre 
eles um mealheiro para recolha de trocos. 
-“Isso fez sentido para nós.” - afi rma Jatin 
Mehta, ex-President do Clube. -“Foi como 
se fosse mais um bom suplemento para os 
projectos internacionais que temos.” 
Mehta, 69 anos, nasceu e cresceu na Índia 
e recorda uma mulher que lá conheceu, 
que andará agora nos 80 anos, que toda 
a vida viveu com uma perna enorme que 
lhe tornava penoso o andar. A elefantíase 
era a culpada. -“Sei que havia aldeias 
rurais nas quais, com uma simples dádiva 
pessoal, podíamos ter salvo vidas ou 
melhorá-las.” - observa Metha. Um ano 
volvido, os Rotários de Bridgeport deram 
500 dólares para a Rede Global. 
Para melhor atingir as zonas onde casos 
destas doenças se manifestam e se saber quantas pessoas são as que 
sofrem delas, a Rede Global e a Organização da Saúde Pan-Americana 
estão a organizar um mapa epidemiológico e a trabalhar com Ministros 
da Saúde para o desenvolvimento de intervenções no terreno. -”Mesmo 
que alguns Governos não saibam que estes problemas existem.” - 
sublinha Hedean, até porque, frequentemente, as pessoas que sofrem 
são tão pobres e desprotegidas que nem despertam a atenção dos 
líderes políticos. 
A Rede Global, numa campanha justamente denominada “Só 50 
Cêntimos”, está a chamar a atenção para os custos do tratamento de 

uma só pessoa durante um ano contra as sete 
mais vulgares doenças tropicais negligenciadas. 
Com a possibilidade de tratamento de tanta 
gente e por tão pouco dinheiro, Mehta 
chama ao envolvimento do seu Clube neste 
trabalho “descerebrado”, e Hedean concorda. 
-“Consideramos isto como uma das melhores 
aquisições quanto a saúde pública.” - afi rma. 
Annemarie Mannion é escritora 
“freelance” e reside em Chicago.

O mais vulgar
A Rede Global para as Doenças Tropicais Negligenciadas calcula que 1,4 
biliões de pessoas em todo o mundo – cerca de uma em cada seis – estão 

infectadas por uma ou mais destas sete 
doenças (por ordem de importância): 
Ascaríase: o mais comum parasita 
e um dos três que se conhecem como 
transmitindo-se   no solo. Provoca anomalias 
físicas e atrasos no desenvolvimento e mais 
de 60.000 mortes em cada ano. Mais de 807 
milhões de pessoas infectadas por ele.
Tricuríase: transmite-se pelas mesmas 
vias que a anterior. Infecta o sangue 
e destroi nutrientes, o que provoca 
impedimento de desenvolvimento físico 
e psíquico. Há mais de 600 milhões de 
pessoas infectadas.
Ténia: idem. Provoca hemorragias 
internas, anemia por falta de ferro, 
malnutrição e disturbios físicos e mentais. 
É considerada a mais importante causa de 
doenças materno-infantis e das crianças. Há 

mais de 570 milhões de pessoas infectadas.
Bilarsiose: verme parasita. Provoca anemia, malnutrição e difi culdades 
de aprendisagem nas crianças, ainda infl amação e derrames nos órgãos 
internos. Nas mulheres infectadas nas vias urinárias, lesões genitais 
que aumentam o risco de infecção pela SIDA. É considerada a mais letal 
das doenças tropicais negligenciadas e mata cerca de 280,000 pessoas 
todos os anos. Há mais de 200 milhões de pessoas infectadas.
Elefantíase: provocada por um verme parasita. Provoca  membros 
volumosos e desfi gurados. Há mais de 120 milhões de pessoas 
infectadas.
Tracoma: provocada por uma bactéria. Está na génese das cegueiras 
evitáveis. Afecta desproporcionalmente mulheres e crianças abaixo dos 
cinco anos de idade. Há mais de 84 milhões de pessoas infectadas.
Oncocercíase: devido a um verme parasita fi lário. Causa lesões na 
pele, comichão e doenças dos olhos. Cerca de 37 milhões de pessoas 
estão infectadas, das quais cerca de 500,000 têm problemas oftálmicos 
e 270,000 estão cegas. 
Nas 13 infecções comummente referenciadas como doenças tropicais 
negligenciadas também se incluem a leichemaníase, a doença de 
“Chagas”, a lepra, a doença do sono, a diarreia e a úlcera tropical. A 
Rede Global coloca o dengue também nessa lista.
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Os Servicos 
    de Referencia

ROTARY CLUB DE SINTRA LIMPA E RECONVERTE
O projecto “Dê uma Tampa à Indiferença” é exactamente 
daqueles que não deixa, nem pode deixar, ninguém indife-
rente. Uma ideia de tocante simplicidade, esta de recolher 
as “míseras” tampas de plástico de milhões de garrafas de 
bebidas que, depois, são trocadas por cadeiras de rodas e por 
outras ajudas na locomoção para pessoas com deficiência! 
Uma tonelada de tampinhas vale uma cadeira de rodas e a 
mobilização pública alcançada foi tamanha que, por caricato 
que possa ser considerado, até levou a viessem a ser reduzidos 
os tamanhos das tampas.
O certo é que temos aqui um projecto amigo do meio ambiente 
(milhões de tampas de plástico deixam de poluir por abandono 
na natureza e são reciclados em reutilização da matéria prima 
com que são fabricados), um projecto educativo, cívico e 
mobilizador das populações. 

Através dele, o Rotary Club de Sintra deu 
o exemplo e, hoje, podemos constatar 
que outros Clubes, doutras regiões, 
abraçaram a ideia. Como quer que seja, 
e só à sua conta, os nossos Companheiros 
Sintrenses conseguiram já beneficiar 
quase três centenas de pessoas com 
deficiência motora e de Instituições 
com equipamentos dos que referimos 
acima. E têm-no feito sem olhar apenas 
aos interesses da sua comunidade, por 
isso que eles têm sido oferecidos para 
serviço nas mais diversas regiões do País 
e têm atendido IPSS, estabelecimentos 
de ensino, hospitais, corporações de 
bombeiros, cooperativas de consumo, 
etc., e de toda a parte.
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ROTARY CLUB DE VILA NOVA DE GAIA INCREMENTOU 
E APROVEITOU A ARTE

Ainda muitos se recordam por certo do projecto “GAIARTE”, uma mega Exposição/Venda de obras de arte, desenhos, óleos, aguarelas, 
tapeçarias, esculturas, dos mais diversos estilos e técnicas, mas sempre com critérios de rigor e de qualidade, que gerava receitas que 
o Clube aplicou em equipamentos diversos que foram constituir significativas ajudas a outras Instituições de serviço: equipamento 
de biblioteca, monta-camas, gabinetes médicos, cozinhas e lavandarias industriais, parques infantis, etc., etc..
Também este foi, e pode ser, um excelente projecto de serviço mobilizador de um Clube, ou mesmo de um conjunto de Clubes. 
E, valha a verdade, a ideia teve, e tem tido, aproveitamentos em outras latitudes. No clube pioneiro a iniciativa teve de ser inter-
rompida por imposições urbanísticas que determinaram a demolição do vasto espaço no qual o evento se realizou nos seus tempos 
áureos. É que não é fácil dispor duma área que permita expor, com a requerida qualidade, cerca de três centenas de obras de arte, 
algumas de dimensão assinalável! Mas é possível que outro espaço se obtenha e, então, a ideia é retomada.
Um projecto quanto este da “GAIARTE” é especialmente recomendado para localidades que possam ser consideradas como 
satélites duma grande urbe, como maneira de criar e de dinamizar nelas vida e dinâmica cultural próprias e de não se con-
formarem a assumir um mero papel de “dormitório”. E, sem prejuízo de exigir uma pequena estrutura organizativa, a verdade é 
que põe o Clube todo a mexer, pois que exige a colaboração de toda a gente. Dá uma enorme visibilidade sempre, visibilidade que 
pode e deve ser incrementada mediante o adequado uso dos “media”. E, como se viu, projecta as Artes Plásticas e confere meios 
que vão permitir ajudar muitas outras organizações de serviço e de múltiplas maneiras.
Assim se deve trabalhar em Rotary!        

NOTA - Iniciámos uma secção dedicada a alguns Projectos que se consideram marcantes em termos de qualidade, 
de impacte e de visibilidade, desenvolvidos pelos Rotários de Portugal. Se o seu Clube tem algum que se deva considerar 
como um deles, não deixe de no-lo dar a conhecer e, assim, o partilhar com os demais Clubes. Na medida do possível, 
envie-nos fotografias, com qualidade, que o ilustrem.
         O EDITOR
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Nesta edição, o leitor encontra, nas páginas centrais, circunstanciadas referências à catástrofe que, em 12 de Janeiro, destruiu o Haiti.
A nível do Rotary, e para além das informações que nesse texto encontra, muitas outras iniciativas, surgidas de todo o mundo rotário, 
foram tomadas e continuam a ser tomadas.

Com data de 18 de Janeiro, os principais responsáveis do Rotary International dirigiram a seguinte carta aos Rotários do mundo inteiro:

REFAÇAMOS HAITI

Caros Rotários.

Estamos imensamente tristes ao assistirmos 
ao recente sismo que ocorreu no Haiti, e muito 
sensibilizados com o empenhamento de Rotários 
em ajudar as comunidades afectadas por este 
desastre. O Rotary International está a coordenar 
os trabalhos de reconstrução e escrevemos hoje 
para vos dar informação acerca de como cada um 
pode trabalhar através do Rotary para realizar 
um contributo signifi cativo no sentido de fazer 
face a esta desusada crise humanitária.
O Rotary International coordena a informação e 
concede recursos para todas as acções de clube 
ou de distrito em casos de desastres. Logo que 
informado de iniciativas tomadas a nível local, 
o R.I. espalha notícias sobre elas pelo seu “site” 
da Internet. Os Rotários que desejem contribuir 
com fundos ou oferecer bens em espécie para 
as vítimas podem visitar o “site” ou contactar a 
Secção de Programas de Serviço Internacional em 
relief@rotary.org para saber actualidades em 
volta de acções de socorro e de reconstrução.
Por seu lado, a Fundação Rotária do R.I. criou 
o “Fundo de Reconstrução Sismo do Haiti”, um 
Fundo específi co, com a intenção de receber 
contribuições a favor das vítimas da catástrofe. 
Pode ver no “site” do R.I. pormenores sobre este 
Fundo. Por favor tome boa nota de que todas 
as contribuições para este Fundo terão de ser 
em dólares. Não poderão ser aceites Fundos 
Distritais de Gestão Controlada.
Temos estado em contacto com o Gov. Errol 
C. Alberga a quem oferecemos apoio para a 
divulgação do que os Clubes do Haiti estão a 
promover em face da situação, incluindo essa 
informação na base de dados de projectos 
do R.I. “online” e no “ProjectLINK”. Todos os 
projectos de reconstrução desenvolvidos pelo 
Distrito 7020 serão colocados no “ProjectLINK” 
com absoluta prioridade. Para além disso, foram 
publicados artigos na página do R.I. na Internet, 
com detalhes sobre o envolvimento de Rotary 
Clubes nas acções de salvamento e informando 
como o leitor poderá ajudar.

Os Rotários poderão contactar o Gov. Alberga 
directamente em al.gram@cwjamaica.com, 
ou visitar o “site” na Internet do Distrito 7020.
Como sempre, quando nos dedicamos a organizar 
a resposta a um desastre local ou internacional, 
exortamos todos os Clubes e todos os Distritos a 
que trabalhem em parceria com outras organiza-
ções experimentadas em acções de emergência, 
como o UNICEF, a “ShelterBox”, a “Aquabox, a 
Federação Internacional da Cruz Vermelha e a do 
Crescente Vermelho, a “Médicos Sem Fronteiras” 
e a “World Water Works” (WWW), para que se 
encontrem respostas imediatas às necessidades 
das vítimas.
É nossa esperança que, com a vossa pronta e 
signifi cativa resposta a este apelo, estejamos 
muito em breve a reconstruir o futuro de milhões 
pessoas inocentes que foram atingidas por esta 
crise. Muito obrigado pelo vosso empenho na 
ajuda ao Haiti.
Atenciosamente,

John Kenny
 Presidente do Rotary International

   Glenn E. Estess Sr.
Presidente do Conselho de Curadores da The 

Rotary Foundation
    Ed Futa

Secretário Geral do Rotary International

EM POUCAS 
PALAVRAS

•  Pode usar o seu telemóvel para doar 5 dólares 
para o Fundo criado pela Fundação Rotária. 
Marque ROTARY em 90999.

•  A “ShelterBox” enviou para o Haiti dois Ro-
tários voluntários dos EUA e um do UK, e já 
fez seguir 3.300 caixas com bens de primeira 
necessidade para as zonas afectadas.

• Mais de 100 “Aquaboxes” seguiram para lá 
com água potável.

•  Os trabalhos de salvamento levados a cabo 
pelos 17 Rotary Clubes que existem no Haiti 
estão a ser dirigidos pelo Compº. Claude 
Surena, do Rotary Club de Petion-Ville, 
que também preside à Associação Médica 
Haitiana.

•  O Rotary Club de Curaçao (Antilhas Hol-
andesas) enviou 50.000 dólares para os 
congéneres haitianos.

•   Mais de 75.000 dólares foram já oferecidos 
ao Distrito 7020, nas Caraíbas.

•  Uma equipa de 6 elementos Rotários do 
Distrito 5890, Texas (EUA), tinha ido para 
o Haiti em missão humanitária e chegado 
apenas 45 minutos antes de se ter dado o 
terramoto. 

REFAREFA
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PARA A ERRADICAÇÃO 
DA POLIO

No Distrito 2450, os Rotary Clubes do Líbano juntaram cerca de 380 pessoas, 

entre Rotários, seus familiares e amigos, para a “Maratona de Beyrouth”, 

uma acção espectacular que foi coordenada pelo Rotary Club de Beyrouth-

Phoenix e teve como lema “É TEMPO DE CORRER CONTRA A POLIO”. O seu 

alvo foi sensibilizar o público para as actividades do Rotary, especialmente 

a sua iniciativa de Erradicação Global da Polio. Mercê das taxas de inscrição 

na maratona foi possível reunir uma boa soma para apoiar o Desafi o do 

Rotary determinado pela Fundação “Bill & Melinda Gates”.

Presidente
Glenn E. Estess Sr.
Rotary Club de Shades 
Valley, Alabama (EUA)

Presidente-Eleito
Carl-Wilhelm Stenhammar
Rotary Club de Göteborg 
(Suécia)

Vice-Presidente
John F. Germ
Rotary Club de Chattanooga, 
Tennessee (EUA)

Curadores
Doh Bae
Rotary Club de Hanyang 
(Coreia)

William B. Boyd
Rotary Club de Pakuranga 
(Nova Zelândia)

Ron D. Burton
Rotary Club de Norman, 
Oklahoma (EUA)

Gustavo Gross C.
Rotary Club de El Rimac 
(Perú)

Lynn A. Hammond
Rotary Club de Loveland, 
Colorado (EUA)

Ashok M. Mahajan
Rotary Club de Mulund 
(Índia)

David D. Morgan
Rotary Club de Porthcawl 

(País de Gales)

Samuel A. Okudzeto
Rotary Club de Accra 
(Ghana)

Louis Piconi
Rotary Club de Bethel-St. 
Clair, Pensilvânia (EUA)

José António Salazar Cruz
Rotary Club de Bogotá-
Ocidente (Colômbia)

Sakuji Tanaka
Rotary Club de Yashio 
(Japão)

Wilfrid J. Wilkinson
Rotary Club de Trenton, 
Ontário (Canadá)

Secretário-Geral
Edwin H. Futa
Rotary Club de Honolulu-
Este, Hawaii (EUA)

The 
Rotary Foundation

A MENSAGEM DO PRESIDENTE DO 
CONSELHO DE CURADORES 

Construindo Pontes através do Serviço

No dia 23 de Fevereiro o Rotary comemorará o seu 105º 
aniversário. Nesse dia celebra-se, também, o “Dia da 
Paz e da Compreensão Mundial”. Parte da missão do 
Rotary é trabalhar pela paz, não recorrendo à força, 
mas através de serviços humanitários. Os Rotários 
compreendem muito bem que as causas das guerras 
e da discórdia são frequentemente as mesmas: a 
pobreza, a desigualdade, as necessidades e a falta 
de esperança.

O Rotary procura restaurar a esperança proporcionando saúde, educação e a 
perspectiva de um futuro melhor. Fazemos isto lançando mão de projectos 
locais de clubes e de distritos, pelos quais somos conhecidos, e de projectos 
internacionais de maior âmbito, projectos que contam com o apoio da Fundação 
Rotária e que ajudam escolas, abrem poços, proporcionam melhores condições 
de vida e cada vez mais nos aproximam da nossa meta de alcançar um mundo 
livre da poliomielite.
Os anos em que trabalhámos juntos na campanha PolioPlus foram anos de 
determinação, de lições e de confi ança. Graças ao serviço local e à sua reputação 
internacional, o Rotary teve acesso a locais a que representantes de governos 
e organizações da saúde não o tiveram. Graças ao nosso trabalho, ajudámos a 
estabelecer a colaboração entre governos de nações e as comunidades. E com 
cada vínculo formado, e com cada gota da vacina anti-polio ministrada, mais 
nos aproximámos de um mundo mais pacífi co que sabemos que é possível 
construir.

Glen E. Estess Sr.

Presidente do Conselho de Curadores da The Rotary Foundation
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EM CONGRESSOS 
Conforme informámos na 
pretérita edição, de 27 de 
Novembro a 1 de Dezembro 
realizaram-se na Madeira o X 
Congresso Nacional do Interact 
e, simultaneamente, o XXVI 
Congresso Nacional do Rotaract 
(a foto A mostra a cerimónia 
de Saudação às Bandeiras 
observada na abertura dos 
Congressos, vendo-se ao centro 

o Gov. do Distrito 1970, Compº. 
Manuel Cordeiro).
Traduziram-se em cinco dias de 
intenso programa em áreas como 
o companheirismo, a cultura, o 
serviço e a formação. Numa orga-
nização de elevado nível, os jovens 
congressistas tiveram ensejo de se 
dedicar a diversas actividades de 
carácter lúdico (a foto B recorda um 
desses escalafriantes momentos...) 
e de conhecer muitas das belezas madeirenses.
Foram ainda visitadas com muito interesse duas Instituições que têm vindo 
a ser apoiadas pelos Rotaract Clubes de Funchal-Uma e de Machico-Santa 
Cruz, nas quais foram deixados alguns contributos para incremento das 
actividades que desenvolvem. As sessões plenárias que tiveram lugar 
constituíram oportunidades bem conseguidas de conhecimento recíproco 
dos projectos reais que cada clube tem em mãos. Adoptando a metodologia 
learn by doing, fi cou na forja a elaboração de um documento que conterá 
indicações pertinentes e essenciais como base de trabalho para novas 
organizações de Congressos.
Estes eventos contaram com as presenças activas dos nossos Governadores, 
Compº. Mário Rebelo (D. 1960) e Compº. Manuel Cordeiro (D. 1970), jun-
tamente com as respectivas esposas.
Está de efusivos parabéns o clube organizador, o Rotaract Club de Funchal-
Uma, sob a presidência da Compª. RTC Jessica Sousa, bem coadjuvado pelo 
Rotaract Club de Machico-Santa Cruz e pelo Rotary Club de Machico-Santa 
Cruz, especialmente pelo Compº. João Villela da Motta. 

VISIBILIDADE 
O Rotaract Club de Oliveira de Azeméis organizou um belo “Concerto  de 
Natal” que decorreu no Auditório da Junta de Freguesia e no qual actuaram, 
com muita animação e qualidade, elementos da Academia de Música de 
Oliveira de Azeméis. O evento, que teve grande adesão de público, serviu 
também para que o Clube pudesse angariar mais alguns fundos para os 
seus projectos de serviço.

    Os Clubes 
  dos Jovens

OS NÚMEROS 
Com os dados reportados a 30 de Setembro, os Interactistas eram 281.152 
e os Interact Clubes 12.224. Por seu lado, os Rotaractistas eram 180.274 e 
havia 7.838 Rotaract Clubes.

SERVINDO
O Rotaract Club de Espinho dispôs-se a apoiar o Projecto “Construir”, uma 
acção lançada pelo jovem Romão Joaquim Maia dos Santos, que fomenta a 
inovação e o empreendedorismo de base tecnológica. Para o efeito, convi-
dou-o já para expor pormenorizadamente acerca de tal iniciativa, no que foi 
atentamente escutado, logo se passando ao desbravar de iniciativas.
Juntaram as mãos os Interact e Rotaract Clubes de Castelo Branco e 
levaram por diante uma grande campanha de recolha de alimentos sob a 
divisa “SOS Fome”, no Centro Comercial Alegro. Em seguida, foram distribui-
los por várias famílias com difi culdades da cidade e por IPSS locais.

Os Interact e Rotaract Clubes de Águeda, com o apoio do seu Rotary Clube 
patrocinador, produziram uma tarde de actividades lúdicas e culturais em 
favor das crianças da Unidade de Apoio à Multidefi ciência e da Unidade de 
Apoio a Crianças com o Espectro do Autismo, com distribuição de prendas 
a elas e a actuação da Tuna Cartola, da Universidade de Aveiro.

Juntando o útil ao agradável, a Representadoria do Rotaract do Distrito 1960 
promoveu um “Almoço de Convívio” de toda a família rotária, como maneira 
de preparar os jovens para o futuro e de angariação de fundos para apoio 
à Fundação Rotária Portuguesa. O evento realizou-se no Entroncamento, 
na “Quinta da Ponte da Pedra”
O Interact Club de Setúbal-Sado deu todo o apoio ao seu Rotary Club 
patrocinador na organização de um magnifi co “Concerto de Solidariedade”, 
um evento que foi realizado no Centro Paroquial de Nossa Senhora da 
Anunciada, em Setúbal, e visou angariar fundos para o Projecto ZOA, uma 
acção de serviço internacional pela qual os clubes ajudam um orfanato 
da Zâmbia. 
Os Interact e Rotaract Clubes de Fafe benefi ciaram mais de 80 famílias 
de escassos recursos económicos, às quais fi zeram entrega de generosos 
“Cabazes de Natal” nos quais nem o bacalhau esteve em falta! 
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Na “Aldeia Global”,
        a Ajuda Global

Pelas piores razões, vai ficar na história humana a catástrofe que, em 12 de Janeiro, se abateu sobre 
o mais pobre país das Américas, e um dos mais carentes de todo o mundo, o Haiti. Aquele sismo de 
cerca de 7.3 da Escala de “Richter” foi de violência extrema para o Haiti, muito especialmente para a 
sua capital, Port-au-Prince, uma cidade muito populosa mas cujas edificações não tinham condições 
para resistirem a um tão violento abalo. Daí que, quase “em directo”, como é apanágio dos modernos 
tempos e da mais avançada tecnologia nesta “aldeia global” maravilhosa que o nosso Planeta é, a 
despeito de poder sofrer efeitos letais de fenómenos naturais, como este.
As imagens que percorreram mundo instantaneamente deram uma forte ideia da catástrofe e das suas 
dimensões. Foi visível a praticamente completa destruição de Port-au-Prince e é provável que, mesmo 
que os edifícios da cidade tivessem sido erguidos com subordinação a preocupações anti-sísmicas (o 
que era de todo recomendável considerando que se integra em região sujeita a convulsões telúricas), 
mesmo assim provavelmente ruiriam, ou ficariam seriamente afectados pelo menos, em face da 
magnitude do terramoto.

O Haiti sofreu, assim, incomensuráveis danos materiais que pura e simplesmente apagaram a op-
eracionalidade de todas as estruturas fundamentais da organização de qualquer sociedade. As vítimas 
humanas atingiram largas dezenas de milhar de mortos e muitas mais de feridos graves. O resto da 
população, milhões de seres humanos, ficou na penúria e num clima de primária luta pela sobrevivên-
cia, dia-a-dia, num ambiente de desespero verdadeiramente alucinante. E, coisa singular, tudo isto se 
passou em cerca de metade duma ilha na qual um outro País está – a República Dominicana – que, 
directamente, nada sofreu!
Houve famílias inteiras dizimadas, e tornou-se impossível valer aos feridos, pois que os hospitais 
também desapareceram. Os mortos, esses, tiveram de ser na sua maior parte sepultados em valas 
comuns, sem formalidades de maior, não sobreviesse epidemia que acrescentasse efeitos ainda mais 
devastadores.

Graças à Comunicação Social e à Internet, todo o mundo foi tocado pelas desusadas proporções da 
tragédia. A mobilização geral para carrear para o Haiti ajudas humanitárias de toda a índole foi pronta 
e generosa. A tal ponto que os transportes aéreos saturaram e houve que desviar muitos voos de Port-
au-Prince para outras paragens uma vez que o seu aeroporto já não podia comportar mais aeronaves 
nem mais mercadorias. As tarefas para conferir um mínimo de ordem visando a correcta distribuição das 
ajudas humanitárias tiveram de ser invulgarmente trabalhosas e mesmo demoradas, o que, em certa 

medida, até foi contra-produ-
cente, certo que as vítimas 
careciam de ajuda imediata e 
de todos os tipos, desde logo 
de água potável.



15

Não houve, pode dizer-se, País algum que não se tenha disponibilizado para dar uma boa ajuda 
aos haitianos, e o nosso também marcou presença neste pendor. Como tinha que ser.

Também o Rotary foi rápido no envio de apoio significativo para minorar as dificuldades do 
Haiti. Fê-lo sobretudo, mas não só, pelo rápido envio das já famosas “Shelter Boxes”, que foram 
dos mais diversos tipos. Nada menos que 500 contentores com caixas de primeiros socorros 
e 100 “Aquaboxes” com água potável estavam já no Haiti escassos dias após o sismo, sendo 
os hospitais improvisados na capital feitos à base de tendas enviadas pela “ShelterBox”, em 
missão chefiada por Mark Pearson. Uma segunda leva de caixas iria pouco mais tarde, a partir 
de Miami, para o Haiti com Lasse Petersen.
A maior catástrofe conhecida, dos últimos 200 anos, teve, assim, resposta pronta dos Rotários. 
Mais de 75.000 dólares foram disponibilizados pelo Distrito 7020, chamado a coordenar os 
esforços de ajuda através de uma “task force”, chefiada pelo Compº. Claude Surena, especifi-
camente constituída já há dois anos justamente para administrar toda a ajuda financeira ao 
Haiti, um país que, historicamente, nunca logrou funcionar em termos adequados. Qualquer 
ajuda para esta acção, ou para obter mais e melhores informações sobre o que está a acon-
tecer no Haiti, pode contactar o Governador do Distrito 7020, Errol Alberga ou aceder ao “site” 
desse Distrito.
A Fundação Rotária do R.I. dedicou-se rapidamente à recolha de fundos de toda a parte para 
ajuda às vítimas, tendo criado o “Haiti Earthquake Fund” para os Rotários americanos.

A nível nacional, claro que também se verificaram movimentações que foram desde a oferta 
de serviços como voluntários para seguir para o Haiti – foi, pelo menos, o caso do Compº. José 
da Palma, membro do Rotary Club de Mafra -, à criação de uma conta especial para recolha 
de donativos a favor da mártir população do Haiti, iniciativa da Fundação Rotária Portuguesa 
a pedido dos nossos Governadores.
Esta conta é do Banco Santander-Totta e tem o nº. 03949072001. O NIB correspondente é 
00180000039407200149.
É nestas alturas de dificuldades que melhor se respira um são ambiente de entre-ajuda e de solidariedade que abate fronteiras e relega 
para segundo plano, quando não elimina mesmo, dissensões.
E o Rotary é sempre disso expoente e uma presença efectiva, desinteressada e eficaz. 

ALC

EM NÚMEROS 
*  Só à sua conta, o Distrito 7020, que inclui o Haiti, enviou em 55 aviões mais de 25 toneladas de equipamento médico e medicamentoso 

para as cidades de Pignon e Port-de-Paix.
* Calcula-se que mais de metade dos edifícios de Port-au-Prince ruiu.
* Estima-se que terão morrido, em consequência do terramoto, cerca de 200.000 pessoas e que ficaram sem casa alguns milhões.
* O Rotary colocou no terreno 33 projectos destinados ao fornecimento de água, saneamento, ajuda médica e educação.
*  A ìShelterBoxî já enviou para o Haiti mais de 5.000 contentores com bens de primeira necessidade e tendas com a capacidade para 

albergar 10 pessoas.
* Várias dessas tendas foram logo utilizadas na montagem de hospitais para assistência de emergência a doentes em pos-operatório.
* O Rotary Club de Tocoa, de Colón (Honduras), alugou 3 voos ìcharterî para enviar cerca de 15 toneladas de alimentos para o Haiti.
*  Uma equipa de 6 Rotários dos Rotary Clubes de Inwood, Manhattan e New York está a trabalhar com a organização ìComprehensive and 

Response Serviceî para o estabelecimento de uma zona de apoio na República Dominicana destinada ao envio de equipamento médico 
para Port-au-Prince.

*  O PGD Alfonso Leppes lançou uma campanha em que é pedido a cada um dos mais de 4.500 Rotários do Chile que dê 50 dólares para 
o Fundo de Recuperação do Terramoto do Haiti.

* Cinco médicos Rotários da Venezuela foram para o Haiti integrados numa equipa de busca-e-salvamento criada pelo seu Governo.
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Todos os meses de Setembro, 
desde 2007, os membros do 
Rotary Club de São Bernardo do 
Campo-Rudge Ramos (D. 4420) 
dedicam-se a plantar árvores no 
âmbito do seu projecto que visa 
preservar a vegetação própria 
da Mata Atlântica. Em 2009 
plantaram cedros, pau-brasil, 
sibipiruna e várias espécies de 

ipê no Espaço de Educação Ambiental Plácido Quinzane (foto “Brasil Rotário”).

FRANÇA

MADAGÁSCAR

COLÔMBIA

MALI

BRASIL

ÁFRICA DO SUL

MÉXICO

Uma campanha lançada pelo 
Rotary Club de Elizabeth 
Sunrise (D. 9320), tendo por 
escopo dotar a comunidade de 
Missionvale de água potável e 
criar, junto das crianças, a noção 
de cuidados a ter com a gestão 
da água, tem por “mascote” 
uma gota azul de água (foto 
“Rotary África”).

O Rotary Club de El Cerrejón 
(D. 4270) em parceria com 
o Rotary Club de Calgary-
Leste e com a Fundação 
“Rosa Salvaje”, de Alberta 
(Canadá), logrou entregar 
já 45 bicicletas, de um total 
de 186 previsto no projecto 
de serviço, destinadas às 
crianças “Wayuu”, que tinham 

de percorrer caminhos por mais de duas horas a fim de chegarem à escola (foto 
“Colômbia Rotária”).

O Rotary Club de Bamako-
Djoliba lançou pelo quarto 
ano escolar o seu projecto 
que dá importante ajuda a 60 
raparigas pobres na frequência 
escolar no Centro Awa Keita. 
Cada jovem estudante recebe, 
além do pagamento dos 
estudos, um vestido e uma 
pasta que contém todos os 

apetrechos escolares de apoio ao ensino (foto “Le Rotarien”).

Com a ajuda de um Subsídio 
Equivalente da Fundação 
Rotária do R.I., o Rotary Club 
de Cianorte-Furquim de Castro 
(D. 4630) pode adquirir, e 
distribuir por quem delas 
precisava, 550 cadeiras de 
rodas (foto “Brasil Rotário”).

O Rotary Club de Elbeuf-
Drapière (D.  1640) 
conseguiu recolher cerca 
de sete toneladas de 
batatas, a cuja selecção, 
lavagem e ensacagem 
procedeu em sacos 
ostentando o emblema 
rotár io  que depois 
distribuiu por várias 

Instituições da sua comunidade, como os “Companheiros de Emaús”, a “Socorro 
Católico e Popular” e o “Banco Alimentar” (foto “Le Rotarien”).

Os Rotary Clubes de 
Mérida, em conjunção 
com as  empres a s 
“Provivah”,  “Televisa” 
e  “Telmex”, puderam 
edificar 280 casas como 
a aqui representada que 
foram postas à disposição 
de famílias que tinham 

ficado sem casa em consequência dos efeitos devastadores dos furacões “Stan” e 
“Wilma” (foto “Rotarismo en México”).

Os Rotary Clubes de Saint Paul-Baie 
(Ilha da Reunião) e de Diégo Le 
Pain de Sucre (Madagascar), ambos 
do Distrito 9220, uniram-se para 
promoverem a construção de uma nova 
escola do ensino básico, em quatro 
anos de escolaridade na localidade 
de Sakaramy, que fica a cerca de 20 
kms. de Diégo Suarez. A foto ilustra o 
acto de inauguração da nova escola, 

vendo os Presidentes dos dois Clubes associados no projecto no corte da fita (foto 
“Le Rotarian”).

BRASIL
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  O que se 
     faz em

SERVINDO
O Rotary Club de Amarante ofereceu à Santa Casa da Misericórdia 
local uma cadeira de rodas para seu serviço.

O Rotary Club de Pombal fez entrega à CERCIPOM de um cheque de  
€ 5.000,00 para aplicação em equipamento na sua vertente da formação. 
Na foto, o Compº. José Gante, que presidiu ao Clube em 2008-09, a entregar 
tal donativo ao Presidente da CERCIPOM, Manuel dos Santos, pois que o 
valor entregue foi gerado pelo Clube através de várias acções que tinham 
sido desenvolvidas no seu ano de presidência. 

Um jantar “Paul Harris”, foi o evento que organizou o Rotary Club de 
Lisboa-Olivais no “Café Império” para angariação de fundos que 
foram dar uma boa ajuda à Campanha de Erradicação da Polio.

Por sua vez, o Rotary Club de Valença proporcionou um almoço-
convívio a cerca de 40 idosos utentes das Instituições locais Santa 
Casa da Misericórdia, Núcleo da Cruz Vermelha Portuguesa e PROPAPE 
(Projecto de Ajuda ao Próximo).

O Rotary Club de Porto de 
Mós chamou a si, no seu Jantar 
de Natal, as Corporações de 
Bombeiros da sua comunidade 
– Porto de Mós, Mira díAire e 
Juncal – e ofereceu a todas elas 
equipamento de protecção, 
na circunstância, cógulas e 
capacetes.

O Rotary Club da Guarda proporcionou uma Festa de Natal, na Casa de 
Saúde Bento Meni, a cerca de 200 pessoas de idade utentes de diversas 
IPSS da cidade, na qual providenciou pela entrega de lembranças a 
todos os participantes e por um excelente lanche em que colaboraram 
diversos estabelecimentos locais.

O Rotary Club da Moita ofereceu 
no Natal passado ao Centro 
Paroquial de Acção Social-Lar 
e Centro de Dia de Sarilhos 
Pequenos uma cama articulada 
de comandos eléctricos. A foto 
ilustra o acto da entrega deste 
óptimo equipamento vendo-se 
os Directores do Centro Paroquial, 
Pe. João Tavares e Drª. Maria 
João, assim como o Presidente 
do Clube, Compº. Afonso Malho, 
e os Compºs. Raúl Coelho e 
Jaime Costa, respectivamente, 
Directores das Avenidas de Serviços à Comunidade e Serviços Internos 
do Clube



18

O Rotary Club de Oliveira do Hospital ofereceu vasta quantidade de peças 
de vestuário a nada menos que oito IPSS da sua comunidade.

IMAGEM DO ROTARY 
O Rotary Club de Fafe 
aproveitou muito bem 
a realização da 11ª 
Mostra de Artesanato e 
9ª Feira das Associações 
que se realizou no 
Pavilhão Multiusos de 
5 a 8 de Dezembro, e lá 
esteve condignamente 
rep re sen tado  com 
“stand” próprio no qual 
distribuiu material de 

divulgação rotária.

Um “Baile de Solidariedade” foi a iniciativa de que lançou mão o Rotary 
Club de Porto de Mós, evento que se realizou em S. Silvestre, no 
Cerro Ventoso, como maneira de obter fundos para financiamento dos 
seus projectos de serviço.

NOVA UNIVERSIDADE SENIOR
O Rotary Club de Azeitão acaba de subscrever um Protocolo para a 
criação da sua Universidade Senior. A cerimónia, bem concorrida, teve 
lugar no Salão Nobre da Junta de Freguesia de S. Simão.

EM PARCERIA
Em conjugação de esforços com a Igreja Paroquial, a Junta de Freguesia 
e a Santa Casa da Misericórdia, o Rotary Club de Palmela integrou o 
Grupo Coordenador “Evento de Natal”, numa acção que proporcionou 
um Natal mais feliz aos mais necessitados da comunidade local.
O Rotary Club de Setúbal-Sado, assim como o seu Interact 
Clube patrocinado, associaram-se à IPSS “Envelhecer com Prazer” no 
desenvolvimento do projecto “Uma Estória por uma Manta”, cujo 
escopo essencial é aproximar as pessoas mais novas das mais idosas 
em situação de isolamento. Nesta acção se envolveram a “Caritas” de 
Setúbal, a Santa Casa da Misericórdia local, o Centro Comunitário de S. 
Sebastião e o Centro de Amigos da Terceira Idade (CATI) e ela contou 
ainda com os apoios da “Liberty Seguros”, do Grupo de Acção Voluntária 
(ACM) e da Junta de Freguesia de S. Julião.

PALESTRAS
 “Famílias de Acolhimento”  foi o tema que versou no Rotary Club de 
Vila Nova de Famalicão Manuel Araújo, Presidente da Fundação 
“Mundos de Vida”.
No Rotary Club de Lisboa-Estrela falou-se de “Tocar e Deixar-se 
Tocar pela Realidade” em palestra na qual foi oradora a Irmã Júlia 
Barroso, da Congregação de Santa Teresa de Jesus.
E no Rotary Club de Penafiel foi palestrante a Drª. Helena Correia, que 
dissertou sobre “Turismo no Vale do Sousa e sua Versatilidade”.
“A Importância da Liderança nas Organizações” foi o tema da 
palestra que o Dr. Vítor Sevilhano Ribeiro foi proferir ao Rotary Club 
de Sesimbra.
A Drª. Sofia Barreiros foi a oradora convidada do Rotary Club de Vila 
Verde em palestra sobre “A História da Radiologia e a Aplicação desta 
no Diagnóstico da Tuberculose, Osteoporose e Cancro da Mama” que 
proferiu na Biblioteca Municipal Prof. Machado Vilela.
No Rotary Club de Cascais-Estoril dissertou acerca de “Uma 
Experiência na Guiné” Rogério Cardoso.

No Rotary Club de Guimarães esteve o Prof. Gonçalo Hermes Machado a 
proferir uma palestra sobre “Valorização da Ideia na Imagem Digital”.

Membro do Rotary Club da Maia, o Compº. Adérito Santos foi palestrante 
no Rotary Club de Senhora da Hora, onde falou sobre “Em Torno 
do CO2”.
O Dr. Ivo Dias Sousa foi proferir uma palestra sobre “Um Coelho Cheio 
de Sorte” no Rotary Club de Praia da Rocha.

No Rotary Club de Setúbal-Sado esteve como orador convidado o Dr. Luís 
Manuel Sanches Laginha de Sousa, que orou acerca de “Euronext Lisbon 
– a Bolsa Portuguesa”.
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Falou-se de “Como organizar a Ordem Linguística Mundial?” no Rotary 
Club de Vizela, sendo palestrante o Dr. Miguel Faria Bastos.
E no Rotary Club de Algés o Dr. Vítor Norinha discreteou sobre “O 
Papel da Imprensa nos Dias de Hoje”.
“Jornalismo de Aventura e Viagens” constituiu o tema de dissertação 
e conversa feita e sustentada pela Drª. Ana Isabel Mineiro no Rotary 
Club de Vila Nova de Gaia.
O Compº. Mário Cabral foi palestrante no seu próprio Clube, o Rotary 
Club de Lisboa, aqui expondo acerca de “Sustentabilidade e Garantia 
de Fiabilidade”. 
O Prof. Doutor Jorge Manuel Nunes dos Santos foi orador no Rotary 
Club de Santo Tirso, aqui se pronunciando sobre “A Obesidade 
– Epidemia do Séc. XXI”.

INTERESSANDO-SE
O Rotary Club de Mirandela organizou um animado ciclo de debates 
subordinados ao tema geral “Conhecer as Instituições de Mirandela e 
os seus Dirigentes”.
Por sua vez, o Rotary Club de Penafiel efectuou uma visita ao Serviço 
de Pediatria do Hospital Padre Américo, e distribuiu brinquedos às 
crianças doentes ali internadas.
Entretanto, o Rotary Club da Feira voltou a organizar a sua “Prova da 
Fogaça” (a “fogaça” é um pão doce muito tradicional na sua comunidade 
e muito apreciado), uma festa de companheirismo e de cultura que 
envolveu vinhos, queijo, “caladinhos”, a incontornável “Fogaça” e mel, 
tudo de mistura com declamação de poemas que foi dirigida pelo Engº. 
Osvaldo Amado. 

DÓLAR
O dólar está cotado em 0,68 Euro para efeitos de pagamentos devidos 
ao Rotary International.

PROFISSIONAIS E OUTROS EM DESTAQUE 
No Rotary Club de Paredes foi o notável industrial de mobiliário, 
Com. António Rocha, o profissional assinalado.
Sócio representativo do Rotary Club de Fafe, o Compº. Manuel Barros 
foi alvo de justa e luzida homenagem por parte da Mesa da Santa Casa 
da Misericórdia de Fafe, Instituição que serviu com grande tenacidade 
e brilho durante muitos anos, quer como Vice-Provedor, quer como 
Provedor.

Por seu lado, o Rotary Club de Benedita enalteceu as qualidades 
profissionais do investigador histórico Dr. Fernando Pereira Maurício.
E no Rotary Club de Senhora da Hora foi-o o Director Escolar, Prof. 
José Guilherme Azevedo.
Em conjunto, os Rotary Clubes de Coimbra e de Coimbra-Santa 
Clara homenagearam a família Miranda, de Ançã, em três gerações, 
como exemplo de sobriedade e de amor.
No Rotary Club de Torres Vedras foi o empresário José Paulo 
Duarte quem foi especialmente distinguido pelas suas qualidade 
profissionais.
O Prof. Henrique Brás F. Marques foi a personalidade distinguida no 
Rotary Club de Tondela.
Por sua vez, foi o profissional de alfaiataria António Garcia o profissional 
cujo perfil de referência foi enaltecido no Rotary Club de Barreiro.
Maria de Freitas Peixoto Dias, de longa data uma artista no filé, foi 

a profissional homenageada pelo Rotary Club de 
Felgueiras. 
 
O Administrador-Delegado da Tejo Energia e PEGOP, 
Engº. Paulo Jorge Tavares Almirante, foi o “Profissional 
do Ano” para o Rotary Club de Abrantes.

No Rotary Club de Penafiel foi o Dr. Jaime 
Neto, ilustre médico, o profissional especialmente 
distinguido.
O Rotary Club de Faro assinalou a personalidade 
do Revº. Pe. Júlio Tropa Mendes, pároco de Santa 
Bárbara de Nexe e de Estói.
E foi António Bizarro o profissional assinalado pelo 
Rotary Club de Ílhavo.
O PGD António Guimarães Ferreira, que foi o último Governador Rotário 
do até então único distrito existente em Portugal, foi homenageado 
com toda a justiça pelo Rotary Club de Lisboa-Estrela.
No Rotary Club de Amarante assinalou os mérito de profissional da 
Prof. Virgínia Amélia Ferreira da Silva.

COMPANHEIRISMO 
O Rotary Club de Seia voltou a organizar o famoso “Carnaval na Neve”, 
embora desta vez em versão reduzida que incluiu participação na “Feira 
do Queijo” e um jantar de confraternização muito animado. Eis uma 
iniciativa que “puxa” pelos valores e pelo sortilégio da comunidade.

ESPÍRITO DE CORPO

Excelente a iniciativa que tomou o Rotary Club de Cascais-Estoril ao 
organizar um jantar/convívio para o qual convidou os seus Bolseiros e os 
respectivos Patrocinadores.

A bem conhecida e apreciada jornalista e apresentadora 
de TV, Fátima Campos Ferreira, foi a profissional 
assinalada pelo Rotary Club de Porto-Douro.
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          Pelos Servicos
      Internacionais

CIP PORTUGAL/BRASIL 
O Rotary Club de Estarreja fez deslocar uma “embaixada” em visita de companheirismo aos Rotary Clubes de Balneário Camboriú 
e de Rio Penha, numa digressão que se estendeu desde os dias 25 de Novembro a 8 de Dezembro.
Entretanto, o Rotary Club de Mafra acolheu uma boa comitiva do Rotary Club de Curitiba-Oeste. O programa social incluiu visitas guiadas 
ao Palácio Nacional de Mafra e ao Museu Militar da Escola Prática de Infantaria (EPI), assim como “tours” em Mafra e até à Ericeira.

CIP PORTUGAL/CABO VERDE
Em consequência da acção que o Rotary Club de Barcelos tem vindo a desenvolver em favor da população da Aldeia da Baía, a que já 
tivemos ensejo de fazer referência em edições anteriores, o Clube foi convidado a colaborar na feitura de um filme-documentário alusivo 
à vida diária na Aldeia, que foi editado por “Carlos Araújo Audiovisuais” e foi exibido na “ART & TUR-Festival Internacional de Filmes de 
Turismo”, sua 2ª edição (veja as imagens).
Paralelamente, o Clube organizou uma palestra, valorizada com video, sobre “Turismo Ét(n)ico, Cultura e Humanidade” que decorreu nas 
instalações da Biblioteca Pública Municipal. Nela participaram o Vereador do Pelouro do Turismo de Barcelos, Dr. César Pires, e os Prof. 
Doutores Sérgio Araújo e Francisco Dias, ambos docentes do ESTM e dirigentes da APTUR.
O filme irá ser também exibido quer na Cidade da Praia, quer na Aldeia da Baía.

PROJECTO “ZOA” 
Com a colaboração do seu Interact Clube patrocinado, o Rotary Club de Setúbal-Sado promoveu 
um “Concerto de Solidariedade” para angariação de fundos para o Projecto ZOA, através do qual 
os clubes dão apoio a um orfanato na Zâmbia. O Concerto realizou-se nas instalações do Centro 
Paroquial de Nossa Senhora da Anunciada, em Setúbal.

CIP PORTUGAL/ESPANHA
Realizou-se já em finais de Novembro passado o “INROT-6”, em Badajoz, sendo convocador 
o Compº. Jorge Grouart, membro do Rotary Club de Mérida. O evento aproveitou a dinâmica 
da realização naquela cidade espanhola da Feira Hispano-Portuguesa (FEHISPOR), na sua 
20ª edição. Haja em vista que o INROT-6 é um agrupamento rotário que integra os Rotary 
Clubes de Badajoz, Cáceres, Castelo Branco, Évora, Mérida e Portalegre. Contudo, neste 
evento participaram ainda em especial o Presidente da Secção Portuguesa desta CIP, Compº. 
J. Mocito, assim como o Assistente do Governador do Distrito 2201, Compº. Juan Civantos 
Mayo, e, em representação do Governador Mário Rebelo (D. 1960), o Compº. Luís Valente, 
membro do Rotary Club do Entroncamento, que é o Presidente da Comissão Distrital dos 
Serviços Internacionais.
Os participantes cumpriram um programa protocolar que incluiu cumprimentos ao Ayun-
tamiento de Badajoz, e  visita demorada à FEHISPOR. E uma reunião de trabalho que 
decorreu sob a presidência do Compº. Fernando Plaza. Nela se trataram assuntos de mútuo 
interesse, dos quais cumpre destacar a próxima organização da Exposição Internacional 
de Arte a cargo dos clubes do INROT-6, uma Exposição que será itinerante pois que estará 
sucessivamente patente em cada uma das cidades desses Clubes.
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Paz e resolução 
de conflitos em foco

CONSTRUÇÃO DOS ALICERCES DA PAZ

FIM das MINAS TERRESTRES

EX-BOLSEIROS EXPÕEM OS SEUS 

PENSAMENTOS

Construção dos alicerces da paz
Promotores da paz enfrentarão novos desafios numa época 

marcada por pequenos conflitos

No século XX, aproximadamente 150 milhões de pessoas morreram devido a guerras, genocídio ou actos de violência. 
Esta triste estimativa não leva em consideração as inúmeras mortes e danos causados por motivos egoístas, triviais, ou, pior 
ainda, sem motivo nenhum.
O século XX foi o mais sangrento da história, combinando os níveis mais baixos de brutalidade com os mais sofi sticados 
instrumentos tecnológicos criados por mentes brilhantes. Neste início do século XXI, podemos observar uma continuação 
desta tendência com a guerra no Iraque, hostilidades no Médio Oriente, combates na África, disputas envolvendo o 
Afeganistão, a Índia e o Paquistão, e actos terroristas em todo o mundo. Os ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001 
em Nova York e Washington, D.C. (EUA), e incidentes posteriores em 
Madrid, Londres e Mumbai, demonstraram claramente que um pequeno 
grupo de pessoas com más intenções pode abalar não apenas os mais fracos, 
mas também aqueles que parecem fortes e seguros.
Será loucura acreditar num mundo sem guerras? Será ingenuidade 
acreditar que os confl itos podem ser resolvidos de forma razoável e 
sensível? Quais são as causas dos confl itos e como poderemos neutralizá-
las antes que fujam do controle? A descoberta dos horrores dos campos 
de concentração nazis e a constatação de que uma arma apenas podia 
levar à destruição como se viu no Japão, não foram sufi cientes para 
intimidar os promotores da paz, inclusive Rotários, e dissuadi-los de criar 
as Nações Unidas. Tãopouco impediram os esforços de organizações e 
pessoas dedicados à construção da paz. 
 

Afeganistão, a Índia e o Paquistão, e actos terroristas em todo o mundo. Os ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001 

“O simples facto 
de conseguir o 
diálogo entre 
inimigos é o 
primeiro passo 
para a comunicação 
e a compreensão 
mútua.”

— Cyril Noirtin
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Direitos humanos

O Rotary adoptou a busca da paz como meta desde as suas 
primeiras décadas de existência. Os Rotários trabalham 
pela paz através de projectos de serviços comunitários, 
em esforços coordenados com a ONU e contribuições da 
Fundação Rotária, que apoiam acções de carácter humanitário 
e educacional. Centenas de formandos dos sete Centros 
Rotary de Estudos Internacionais na área de paz e resolução 
de confl itos estão a ocupar o seu lugar na nova geração de 
promotores da paz. 
Uma organização não-governamental 
(ONG) que compartilha a visão do Rotary 
é o Carter Center, fundado em 1982 pelo 
ex-presidente americano Jimmy Carter e 
sua esposa Rosalynn, com a esperança de 
construir “um mundo no qual cada homem, 
mulher e criança tenha a oportunidade de 
ter saúde e de viver em paz”. 
John Stremlau, que passou oito anos 
a leccionar na África do Sul antes de 
assumir o cargo de vice-presidente dos 
programas pró-paz do Centro, acredita 
que a chave da paz está na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos assinada 
pela ONU em 1948. -“As pessoas têm que aceitar a noção de 
igualdade.” - explica ele. -“Até que possamos garantir os direitos 
humanos a cada um, existirá a insatisfação que impulsiona os 
terroristas.”
Stremlau aplaude organizações e indivíduos que trabalham 
para curar doenças, uma necessidade que, sanada, ajudará 
a obter estabilidade. No entanto, ele acha que os alicerces 
da paz estão no estabelecimento de uma estrutura política 
sólida. -“Podemos curar pessoas, mas, se elas continuarem a ser 
atacadas por causa da sua etnia, não se pode dizer que tenha 
havido muito progresso.” - contrapõe. 
Na Declaração Universal dos Direitos Humanos está implícita 
a “realização de eleições livres e justas”. Ele vê na monitoração 
de eleições uma maneira de as ONGs buscarem a paz. Stremlau 

ajudou a monitorar as eleições de 2008 no Ghana através do 
Carter Center e conta que a pressão externa foi importante 
para garantir uma transição tranquila de poder. 
-“Acho que, se não estivéssemos lá [com a ajuda de outros grupos 
de monitoria], talvez a transição não se tivesse realizado.” 
- afi rma.  De acordo com a ONU, a assistência eleitoral 
vem-se tornando uma parte cada vez mais importante das 
operações de implementação da paz. A Organização já 
apoiou eleições em vários países recém-saídos de situações 

de confl ito — entre eles o Afeganistão, 
a República Democrática do Congo, 
Timor Leste, o Haiti, o Iraque, a Libéria 
e o Nepal — dando a cerca de 57 milhões 
de cidadãos o direito de voto. 
Casos como o das eleições no Ghana 
provam que o investimento na paz e 
na estabilidade é bem mais barato em 
termos sociais e económicos do que 
outra alternativa. -“Foi emocionante estar 
envolvido nas eleições do Ghana, onde 
pudemos mostrar ao mundo que podemos 
garantir a democracia.” - sublinha 
Stremlau.
 

Educação e saúde 

-“Na minha opinião, o maior obstáculo à resolução de confl itos 
é a falta de comunicação.” - entende Cyruk Noirtin, membro 
do Rotary Club de Paris Agora (França) e representante do 
Rotary International na UNESCO. -“Sem nos comunicarmos 
não somos capazes de promover a tomada de consciência das 
diferenças culturais ou dos principais problemas e soluções. O 
simples facto de conseguir o diálogo entre inimigos é o primeiro 
passo para a comunicação e a compreensão mútua.”
-“Também é importante garantir o acesso a recursos vitais como a 
água potável, alimentos, educação básica e atendimento médico, 
áreas em que o Rotary se destaca. Comunidades carentes não 
têm nada a perder e a guerra acaba sendo a única opção que 
lhes resta.” 
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“Há uma nova 
geração de 
especialistas 
formados, 
cheios de 
conhecimento 
e de 
entusiasmo.”

1901   Alfred Nobel, inventor 

da dinamite, ganha o primeiro 

prémio que recebeu o seu 

nome.

1907  São estabelecidas 

algumas regras na Conferência 

de Paz, de Haia (Holanda).

1914 O Rotary Club de Min-

neapolis (EUA), sugere à Asso-

ciação Internacional de Rotary 

Clubes que todos os clubes sejam 

defensores da paz. 

1919   O Tratado de Versalhes 

marca o fi m da Primeira Guerra 

Mundial.

1920 É formada a Liga das 

Nações.

1922    Na convenção do Rotary 

de Los Angeles (EUA), a paz 

internacional é incorporada no 

Objectivo do Rotary e o nome da 

nossa Organização muda para 

Rotary International. 

1928   A Fundação Rotária, 

surgida em 1917 como um 

fundo de dotações, transforma-

se em entidade do Rotary 

International.

1930   Gandhi 

organiza na 

Índia a 

Marcha 

do Sal, 
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Andrezza Zeitune, ex-Bolseira Rotary 
pela Paz Mundial que agora trabalha na 
UNESCO, em Paris, como contacto 
com ONGs internacionais, concorda 
com Noirtin e elogia o trabalho do 
Rotary na sua luta contra a pólio. -“Uma 
sociedade educada e livre de doenças é 
menos suscetível a conflitos e mais aberta 
a desenvolvimento e paz.” - observa ela. 
Zeitune acredita que governos corruptos 
são um grande obstáculo à paz, pois 
impedem o desenvolvimento ao usarem 
a riqueza do seu país em benefício 
próprio.  -“A melhor maneira de combater 
este obstáculo é educar a população.” 
Zeitune vê os programas pró-juventude 
do Rotary como um passo de um longo 
caminho rumo à paz. -“Eu acredito 
que a paz é possível através de laços de 
amizade, de preferência entre os jovens.” 
- diz. -“Chegará o dia em que estes jovens 
serão os líderes mundiais que usarão a sua 
experiência internacional para tomar 
decisões que beneficiem não só os seus 
países, mas também os dos seus amigos.”
Apesar de o século passado ter sido um 
dos mais violentos, nele houve também 
o desenvolvimento de programas de 
estudo de paz e resolução de conflitos 
como os Centros Rotary. Jan Egeland, 
um experiente promotor da paz da 
ONU e director do Instituto Norueguês 
de Assuntos Internacionais, vê grande 
potencial nestes programas. 
-“Acho uma ideia brilhante do Rotary 
investir na educação de jovens na área 
de mediação e resolução de conflitos.” 
- diz Egeland. -“Noto uma geração 
inteira de novos especialistas a formar-se, 

cheia de conhecimentos e de  entusiasmo. 
Formandos dos Centros Rotary são capazes 
de realmente lutar pela paz, e isto inclui 
pressionar a ONU para que faça ainda 
mais.” 
-“Sou um optimista.” - prossegue. -“Acho 
que ainda vamos ver coisas incríveis.” 
Mas Egeland também acredita que 
diversas nações e pessoas poderiam 
fazer mais, especialmente no que diz 
respeito à prevenção de doenças com 
vistas a promover estabilidade. -”Não 
podemos permitir que 10 milhões de 
crianças morram em cada ano de doenças 
que podiam ser evitadas. Temos, sim, o 
poder de acabar com a miséria.” 

Uma razão para se 

ter esperança? 

As convicções destes promotores de paz 
— de que a democracia, a comunicação 
de qualidade, melhor educação e ganhos 
em saúde estão a levar o mundo à paz 
— são baseadas em coisas mais concretas 
do que mero optimismo e esperança. 
Apesar do sofrimento diário das pessoas 

que levaria à independência do 

país do jugo britânico. 

1939  Eclode a Segunda Guerra 

Mundial.

1940 Na convenção interna-

cional em Havana (Cuba) ficou 

decidido que o Rotary não 

poderia existir sem “liberdade, 

justiça, verdade, inviolabilidade 

da palavra dada e respeito pelos 

direitos humanos”, o que 

se tornou a base para a 

Declaração Universal 

dos Direitos Humanos 

definida pelas Nações Unidas 

oito anos mais tarde. 

1942 Rotários de Londres 

convocam uma conferência 

à  q u a l  c o m p a r e c e r a m 

representantes de 21 nações, 

e que serviu para o 

desenvolvimento da 

UNESCO. 

1 9 4 5  A conferência para 

a fundação das Nações Unidas, 

realizada em S. Francisco (EUA), 
contou com a presença 

de mais de 40 Rotários. 

O Secretário de Estado 

nor te -amer i cano , 

Edward R. Stettinius, declarou 

que “a presença do grupo 

foi um reconhecimento ao 

papel prático que os Rotários 

desempenham e continuarão 

a desempenhar no sentido 

do entendimento entre os 

povos.”

Fim da Segunda Guerra 

Mundial

que vivem num dos 16 países onde a 
ONU realiza operações de promoção 
da paz, ou, no caso dos refugiados, fora 
desses países, há uma forte evidência 
de que o mundo está a tornar-se mais 
pacífico. 
De acordo com o Relatório sobre a 
Segurança Humana de 2005 — um 
projecto de pesquisa realizado na 
Universidade “Simon Fraser”, de 
Vancouver (Canadá) — depois do fim da 
Guerra Fria no começo dos anos 90, os 
conflitos armados diminuíram em mais 
de 40%, e os mais fatais (aqueles que 
envolvem mais de 1.000 mortes em cada 
batalha) caíram 80%. -“Com o Conselho 
de Segurança não mais paralisado pelas 
políticas da Guerra Fria, a ONU pôde 
iniciar uma verdadeira explosão de 
prevenção de conflitos, de promoção de 
paz e de actividades de construção de paz 
pós-conflito.” - diz o Relatório. Mesmo 
com os genocídios ocorridos no Ruanda 
em 1994 e na Bósnia em 1995, houve 
uma queda de 80% nos massacres 
causados por religião, etnia ou opiniões 
políticas. 

Izabela Pereira, que trabalha para a ONU em Timor-Leste, fez pesquisa no Senegal enquanto 
era Bolseira pela Paz Mundial.
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O Relatório indicou que, desde o começo da década de 90, 
“...mais conflitos acabaram em acordos e menos em vitórias, em 
grande parte porque os esforços para a promoção de paz obtêm 
cada vez mais sucesso”. O lado mau é que aproximadamente 
um terço desses acordos é quebrado ao fim de menos de 5 
anos. 
Foi também confirmada a relação entre conflito armado e 
pobreza, detectando-se que, quanto maior for o rendimento 
“per capita”, mais forte o estado, o que significa mais recursos 
para acabar com rebeliões ou tratar das injustiças que as 
provocam. 
A ligação entre paz e democracia vem da descoberta de que 
o declínio de conflitos está ligado ao aumento do número 
de países democratas — de 26% em 1975 para 58% em 
2005. 
-“Os países que são menos violentos tendem a ser democratas.” 
- de acordo com Steven Pinker, aclamado professor de 
psicologia da Universidade de Harvard e autor do livro The 
Better Angels of Our Nature: How We Became Less Violent, que 
estará nas livrarias em 2011. Pinker diz que a ideia de que o 
mundo se pode tornar mais pacífico do que jamais foi, ainda 
surpreende muitas pessoas. 
-“Ao contrário da crença popular de que estamos a viver numa 
época de extrema violência, os nossos antepassados foram muito 
mais violentos do que nós.” - diz Pinker, oferecendo uma 
perspectiva de longo prazo. -“Nós estamos, provavelmente, na 
época mais pacífica jamais vivida pela nossa espécie.” 
Num discurso dirigido a Rotários e a ex-Bolseiros do programa 
Rotary pela Paz Mundial, durante o Simpósio Rotary sobre 
Paz Mundial de 2009 realizado em Birmingham (Inglaterra), 
Egeland destacou que “...os conflitos que actualmente acontecem 
são, na sua maioria, internos ó guerras civis, lutas de tribos, 
rebeliões religiosas, étnicas e culturais, tais como as do Paquistão 
e do Afeganistão. 
Aqueles que se tornarem promotores de paz, no futuro, não 
negociarão com países de grande importância. Eles trabalharão 
em situações complexas, concentrando-se no alívio do sofrimento 

da população civil, especialmente mulheres e crianças vítimas 
de guerraî.
A afirmação de que os grandes conflitos entre estados estão em 
constante declínio foi feita por John Mueller, um conhecido 
professor de ciência política da Universidade do Estado de 
Ohio e autor da obra “Atomic Obsession: Nuclear Alarmism 
from Hiroshima to Al Qaeda”. Segundo Mueller, os conflitos 
regionais têm diminuído. Na África, embora a violência 
não deixe de trazer sofrimento aos por ela afectados, ela está 
mais para “empreendimento criminoso” baseado em ganho 
pessoal e corrupção do que para guerra civil causada por 
motivações políticas.
-“Presenciamos não apenas o fim das guerras entre países 
desenvolvidos, mas também a diminuição de ameaças terroristas.” 
- refere Mueller. -“As hipóteses de um indivíduo ou de um 
grupo terrorista accionar uma arma nuclear são microscópicas.” 
- nota. -“Eu faço parte de uma minoria que acredita nisto.” 
Mas reconhece o conforto gerado pelas suas convicções: 
-“Mesmo as pessoas que não concordam comigo desejam que 
eu esteja certo”.
Mueller diz que, se estiver correcto, “...uma das coisas mais 
interessantes na história da raça humana pode estar a acontecer. 
Supondo que seja verdade, isso é extremamente importante. 
Significa que nós estamos, de facto, no caminho que leva à paz? 
Seria loucura afirmá-lo com certeza.” - diz Mueller. -“Digamos 
antes que está relativamente bom.”

— Paul Engleman

1958  O artista britânico 

Gerald Holtom cria um símbolo 

para o comité contra a guerra 

nuclear. A sua criação viria 

a tornar-se o símbolo 

da paz. 

1959 O l ivro 

publicado pelo 

RI, Seven Paths to 

Peace, sobre serviços 

internacionais, é apresentado 

na convenção do RI de Nova 

York (EUA).

1962  Crise dos mísseis 

de Cuba.

1964   Martin 

Luther King Jr. 

recebe o Nobel 

da Paz.

1968 Levantamentos estu-

dantis e protestos sacodem o 

mundo. Martin Luther King Jr. 

é assassinado. As nações 

aliadas pelo Pacto de 

Varsóvia invadem a Che-

coslováquia. 

1975  Fim da Guerra 

do Vietname, que durou 

16 anos.

1980  Guerra civil em El 

Salvador.

1981   Na convenção do RI em 

São Paulo (Brasil), 

o japonês Noburu 

Iwamura ganha o 

primeiro Prémio 

Rotary para a Paz 

e Compreensão 

Mundial pelo seu 

Jan Egeland, 
veterano em 
assuntos da 

paz, falou 
durante o 
Simpósio 

Rotary sobre 
Paz Mundial 

de 2009.
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Praticamente desde quando a primeira 
bomba atómica foi detonada, em Hiro-
shima (Japão), em 1945, o debate sobre 
o desarmamento passou a direccionar-se 
para as armas que causam destruição 
imediata em massa.  
Como a procura aumentou e os avan-
ços tecnológicos levaram à criação de 
armas cada vez mais caras e efi cientes, 
o controle das minas terrestres, uma 
das armas de guerra mais traiçoeiras, 
foi deixado de lado. 
Simples e barata — e desenvolvida mais 
para mutilar do que para matar —, a 
mina terrestre é uma arma que continua 
a fazer vítimas mesmo depois das guer-
ras terem terminado. A primeira vez em 
que o seu uso teve um largo destaque 
foi durante a Segunda Guerra Mundial. 
Desde então, ela tem sido usada em 
muitos confl itos, entre eles a Guerra 
da Coreia, a Guerra do Vietname, a 
Guerra dos Balcãs e as guerras civis 
na África. 
No início, as minas terrestres serviam 
como mecanismo de defesa, para pro-
teger fronteiras e acampamentos. Mais 
tarde, começaram a ser usadas como 
armas ofensivas, destinadas a ferir civis. 
Quando utilizadas como estratégia 
defensiva, os campos minados eram 
geralmente demarcados e colocados em 
mapa. Quando essa prática acabou, o 
processo de limpeza dos campos tornou-

se perigoso, demorado e mais caro. Foi 
calculado que a produção de uma mina 
terrestre custa apenas 1 dólar, mas sua 
identifi cação e remoção andam por cerca 
de 1.000 dólares. 
Aproximadamente 80 países estão 
contaminados por minas terrestres 
activas e por outros explosivos. Juntos, 
eles causaram mais de 5.000 acidentes 
em 2007, dos quais 1.400 foram fatais, 

segundo o Monitor de Minas Terrestres, 
um periódico da Campanha Internacio-
nal pelo Banimento das Minas Terrestres 
(ICBL). Cerca de 75% dos afectados por 
tais acidentes eram civis, e mais ou me-
nos metade deles crianças. No entanto, 
houve uma queda signifi cativa a partir 
de 2002, quando aproximadamente 
11.700 acidentes foram relatados; uma 

trabalho em prol de pobres e dos 

doentes no Nepal e em outras 

partes da Ásia.

1985   O líder soviético Mikhail 

Gorbachev lança a “glasnost” e 

a “perestroika”.

1988 A Fundação Rotária 

realiza o seu primeiro “forum 

da paz”, defi nindo o caminho 

para a criação dos Centros 

Rotary de Estudos Internacionais 

na área de paz e resolução de 

confl itos. 

1989   Queda do Muro de 

Berlim (Alemanha). Protestos 

na Praça da Paz Celestial de 

Pequim (ChIna). 

1990   Lech Wałesa é o primeiro 

presidente eleito em processo 

democrático na Polónia. Nelson 

Mandela é solto da prisão na África do Sul. 

Os vestígios mortais da guerra
O fim das minas terrestres

oeiras, 

Simples e barata — e desenvolvida mais 
para mutilar do que para matar —, a 

uma arma que continua 
timas mesmo depois das guer-

ras terem terminado. A primeira vez em 
que o seu uso teve um largo destaque 
foi durante a Segunda Guerra Mundial. 

o, ela tem sido usada em 
muitos confl itos, entre eles a Guerra 
da Coreia, a Guerra do Vietname, a 

s e as guerras civis 

cio, as minas terrestres serviam 

“Foi calculado que 
a produção de uma 
mina terrestre 
custa apenas 1 
dólar, mas sua 
identificação e 
remoção custam à 
volta de 1.000 
dólares.”

indicação de que os esforços de muitas 
organizações, inclusive o Rotary, estão 
a dar resultados.
O movimento para banir as minas ter-
restres começou no início dos anos 90, 
quando um grupo de seis organizações 
não governamentais (ONGs), inclusive 
Médicos pelos Direitos Humanos e 
a Handicap International, se uniram 
depois de terem presenciado os efeitos 
devastadores que as minas terrestres 
provocaram nas comunidades em que 
estavam a trabalhar. Em Outubro de 
1992, elas formaram o ICBL, uma 
rede que se espalhou por mais de 70 
países. A Organização enviou ofi ciais do 
governo pelo mundo inteiro, levando 
122 estados a assinar o Tratado de Er-
radicação das Minas em Ottawa (Ca-
nadá), em 1997. Pelos seus esforços, o 
ICBL recebeu o Prémio Nobel da Paz 
naquele ano. 
Actualmente, 156 países fazem parte do 
Tratado de Erradicação das Minas, com 
excepção da China, da Índia, da Rússia e 
dos Estados Unidos. Embora forneçam 
mais fundos do que qualquer outro país 
ao ICBL, os Estados Unidos negaram-se 
a assinar o Tratado devido ao milhão 
de minas terrestres de que responsáveis 
ao longo da área desmilitarizada perto 
da Coreia do Sul, e que, segundo eles, 
visam deter um possível ataque da 
Coreia do Norte. A recusa da Índia em 
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assinar o Tratado está relacionada com 
as minas que mantém na fronteira com 
o Paquistão.
Como consequência do trabalho de 
Rotários contra as minas terrestres, 
surgiu a “Mine-Ex”, uma instituição de 
caridade criada pelos Distritos 1980, 
1990 e 2000, que cobrem o Liechtenstein 
e a Suíça. Esta Fundação foi criada em 
1994, depois que o falecido cirurgião 
Hans Stirnemann regressou do sudeste 
da Ásia, zona onde passou três anos a 
cuidar de vítimas de minas terrestres. 
Supostamente, ele disse aos membros do 
seu Rotary Clube, em Burgdorf (Suíça): 
-“Acção, não palavras! Algo precisa de ser 
feito”.
O Presidente do “Mine-Ex” e 
membro do Rotary Club de Bern-
Münchenbuchsee, Peter Eichenberger, 

conta que o grupo trabalha com 
o Comitê Internacional da Cruz 
Vermelha, fornecendo apoio financeiro 
às empresas que produzem próteses, 
encontrando centros de reabilitação 
para vítimas e treinando fabricantes de 
próteses locais. A maior parte dos seus 
esforços está voltada para o Camboja, 
país que possui um terço de sua área 
coberto por minas terrestres.
Eichenberger sublinha que o “Mine-
Ex” é inteiramente fruto de trabalho 
voluntário. -“Toda a ajuda é destinada 
a quem precisa.” - esclarece. -“É um 
princípio da Organização o de que 
cada centavo das doações seja levado às 
vítimas que precisam, e sem nenhum custo 
administrativo.”
Outro grupo envolvido nesta causa são os 
Rotários em Acção pelo Combate às Minas 

1991   Colapso da União 

Soviética. Os Estados Unidos 

lançam a Operação Tempestade 

no Deserto. A África do Sul faz a 

abolição do “apartheid”. 

1992  Com a intercessão da 

ONU, termina a guerra civil em 

El Salvador.

1994  O genocídio assola o 

Ruanda. Nelson Mandela é 

eleito presidente da África 

do Sul.

O Rotary Club de Skoyen 

(Noruega), estabelece um 

projeto de paz pelo qual 

estudantes israelenses e 

palestinos participam de um 

programa de estudos em Oslo. 

1995   Fim da guerra na Bósnia-

Herzegovina.  

Terrestres, formado espontaneamente na 
Convenção do RI de 2002 em Barcelona 
(Espanha), por Rotários de Andorra, 
do Canadá, da França, de Portugal, da 
Espanha, da Suíça e dos Estados Unidos. 
Ele acabou por se tornar o Grupo Rotários 
em Acção, o qual trabalha para difundir 
o conhecimento sobre minas terrestres, 
apoiar a remoção de minas e promover 
assistência às vítimas e às suas famílias.
Este Grupo apoia a “HALO Trust”, 
uma instituição de caridade com sede 
na Grã-Bretanha que tinha o apoio 
da Princesa Diana. Com quase 8.000 
pessoas a trabalhar a tempo inteiro 
na remoção de minas em nove países, 
a “HALO” calcula que, desde a sua 
fundação em 1988, conseguiu eliminar 
mais de 1 milhão de minas e limpou 
mais de 6.000 campos minados.
O “site” dos Rotários em Acção pelo 
Combate às Minas Terrestres (www.
rfma.org) traz “links” para vários “sites” 
relacionados com a questão e também 
um banco de dados, em constante 
crescimento, dos projectos de Rotary 
Clubes ligados à remoção de minas 
no mundo. 
-“O caminho para o êxito será muito longo.” 
- diz Eichenberger. Mas a situação no 
Camboja traz esperança. -“Nós podemos 
constatar que o número de novas vítimas 
está a diminuir e, graças aos esforços dos 
diferentes parceiros envolvidos nesta luta, 
as vítimas existentes já podem desfrutar de 
uma vida melhor e mais confortável.” 

— Paul Engleman

Projectos de Rotary Clubes estão a ajudar vítimas de minas terrestres no Camboja. Em 
Phnom Penh, uma menina recebe tratamento em clínica que conta com o apoio de clubes 
da Coreia e dos EUA, e também da Fundação Rotária.
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Maria Saifuddin Effendi (Universidade 
de Bradford, Inglaterra, 2006-08) é 
professora assistente no Departamento 
de Estudos sobre Paz e Conflitos na 
Universidade Nacional da Defesa, em 
Islamabad (Paquistão). 

Godfrey Mukalazi (Universidade de 
Queensland, Austrália, 2004-06) é 
co-fundador do Centro de Resolução 
de Conflitos dos Grandes Lagos, em 
Kampala (Uganda).

Cecilia Nedziwe (Universidade de 
Queensland, Austrália, 2006-08) é 
directora de operações no Centro de 
Iniciativas Pró-Paz na África, em Harare 
(Zimbabwe).

Arnoldas Pranckvičius (“Sciences 
Po”, França, 2002-04) é administrador 
do Comité de Relações Exteriores do 
Parlamento Europeu, em Bruxelas 
(Bélgica).

Global Outlook (GO): O que os 
faz acreditar em que a paz pode 
ser alcançada? 

Maria Saifuddin Effendi: A nível 
internacional, acho que a esperança está 
no trabalho social, voluntário e com 
fins de solidariedade. A paz pode ser 
alcançada se as questões públicas forem 
tratadas, seja pelo fornecimento de água 
potável e comida até à preservação do 
meio ambiente, à educação para todos e à 
prosperidade económica. Se os entraves 
a esses direitos forem removidos, os 
povos não se desentenderão tanto e 
haverá menos conflito no mundo.

Godfrey Mukalazi: As histórias 
de sucesso na resolução de conflitos e 
na construção da paz fazem-nos confiar 
em que, um dia, o nosso trabalho trará 
resultados. A paz não virá dentro de 
um período de tempo específico, mas é 
preciso que contribuamos diariamente 
para que a mudança ocorra.

Arnoldas Pranckvičius: O que 
me dá esperança é o exemplo da União 
Europeia, que conseguiu trazer paz, 
estabilidade e democracia ao continente 
que assistiu a duas grandes guerras no 
século passado e abrigou os regimes 
totalitários mais sangrentos. A UE faz-
me crer em que a paz é possível.

GO: Qual é o maior obstáculo 
para a neutralização de confli-
tos e a instauração da paz?

Cecilia Nedziwe: Muitas coisas 
não deram certo no Zimbabwe porque 
a mídia é polarizada e controlada por 
políticos, o que impede o fluxo livre de 
informações. A mídia tem que passar por 
uma reforma total no Zimbabwe.

Mukalazi: Com relação ao meu País, 
o maior obstáculo é a falta de liderança. 

Ex-bolseiros expõem os seus pensamentos
Com o intuito de promover a paz mundial e de formar a próxima geração de 
líderes comunitários e mundiais, em 1999 a Fundação Rotária abriu os Centros 
Rotary de Estudos Internacionais na área de paz e da resolução de conflitos em oito 
universidades de seis países. O segundo Simpósio Rotary sobre Paz Mundial, que 
teve lugar em Birmingham (Inglaterra), teve a presença de mais de 400 pessoas, 
muitas delas bolseiros dos Centros Rotary, que actualmente recebem até 100 bolseiros 
por ano. Eis o que alguns deles têm a dizer sobre a paz:

1998   Assinado 

o  A c o r d o  d a 

Sexta-Feira Santa, 

considerado um 

marco no processo 

de paz da Irlanda do 

Norte.

2001  Milhares morrem nos 

ataques terroristas de 11 de 

Setembro nos Estados Unidos.

2002  O tratado de paz 

é assinado em Angola, 

pondo fim à guerra civil 

de 27 anos.

A primeira turma de Bolseiros 

Rotary pela Paz Mundial começa 

os estudos nos Centros Rotary, 

estabelecidos pela Fundação 

Rotária em universidades de 

renome ao redor do mundo.

2006   A República Democrática 

do Congo realiza as suas primeiras 

eleições para presidente depois 

de mais de 40 anos.  

2007   É realizado 

o  p r i m e i r o 

S i m p ó s i o 

Rotary sobre 

Paz Mundial, 

a o  q u a l 

compareceram 400 pessoas 

entre Rotários, ex-Bolseiros e 

Bolseiros actuais dos Centros 

Rotary.

2009   O Arcebispo Emérito 

Desmond Tutu faz um 

discurso no Simpósio Rotary 

sobre Paz Mundial. Mais de 

400 pessoas estudaram 

nos Centros Rotary.

Effendi Mukalazi

Nedziwe
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Os políticos criaram todos os problemas 
ao corromperem o estado, ao fazerem 
uso impróprio de verbas públicas e ao 
calarem a voz da oposição. Eles não ofe-
recem serviços sociais para a população, 
o que gera ainda mais conflitos.

GO:  Que podem fazer os Ro-
tários, individualmente ou com 
os seus clubes, para o avanço 
da paz? 

Effendi: Apesar de ser uma grande 
iniciativa, o programa de Bolsas pela 
Paz Mundial é extremamente com-
petitivo. Acho que seria uma boa ideia 
se os clubes organizassem “workshops” 
regionais de 10 dias para estudantes e 
profissionais ligados à paz e resolução de 
conflitos. Assim, mais pessoas ficariam 
informadas.

GO: Há milhares de anos que 
os seres humanos guerreiam, 
o que leva muitas pessoas a 
pensar que, para a existência 
da paz, é necessário primeiro 
mudar a natureza humana. 
Vocês acham que é possível 
mudar o ser humano?

Nedziwe: Eu não sou da religião 
“quaker”, mas acredito que toda a fé e 
toda a pessoa têm mérito, e que a força 
do amor é capaz de vencer a injustiça 
e a violência. Acredito que a busca 
da paz deve ser guiada pelo amor, a 
única coisa realmente capaz de mudar 
a natureza humana para melhor. A 
Fundação Rotária está a abrir o caminho 
com a erradicação da pólio, para o 
fornecimento de água potável e para a 
formação profissional dos jovens. Este 
belo trabalho deve continuar. 

Effendi: O ser humano não é 
destrutivo por natureza. Quando as 
pessoas são ignoradas pelo serviço 
social e por outros seres humanos 
elas rebelam-se contra as dificuldades 
económicas, políticas e sociais. Se 
as suas vozes não forem ouvidas, as 
suas emoções transformam-se em 

frustrações. Precisamos de criar as 
condições que ajudem as pessoas a 
crescer. 

GO: Que acontecimentos re-
centes vocês acham anima-
dores? 

Nedziwe: Apesar dos desafios 
enfrentados nos últimos anos no 
Zimbabwe, a formação de um governo 
mais inclusivo trouxe alívio. Embora a 
primeira conferência realizada no país 
envolvendo todas as partes interessadas 
tenha sido prejudicada por algumas 
pessoas, ainda assim há um grande 
sentimento de esperança e vontade 
política entre as partes para a criação 
de uma Constituição do povo e para 
o povo. A iniciativa do novo governo é 
reparar o estado, com um processo de 
reconciliação e de integração, apesar 
de a sinceridade dos líderes ainda ser 
questionável. 

Pranckvičius: Eu sempre me per-
gunto como vai ser o mundo daqui a 20 
ou 50 anos. Será que haverá instituições 
internacionais sólidas e a supremacia 
do direito internacional, ou o mundo 
será regido por interesses nacionais 
mesquinhos e por decisões unilaterais? 
Será um mundo com desenvolvimento 
sustentável, onde as vantagens da glo-
balização beneficiem todos ou será um 
mundo onde reinarão o proteccionismo, 
a desigualdade e a pobreza? É essencial 
traçar uma visão de longo prazo para 
o Planeta e saber a direcção a seguir 
no futuro. O esforço da comunidade 
internacional para tratar das crises 
económicas e das mudanças climáticas 
globais dá um lampejo de esperança de 
que estamos a ir na direcção certa. 

Mukalazi: Os desenvolvimentos de 
reconciliação na Austrália com relação à 
integração dos aborígenes, as tendências 
políticas nos Estados Unidos e a situação 
da África do Sul são precursores da luz 
no fundo do túnel rumo a um mundo 
em paz.

Mais sobre a 
paz
Construindo a Paz: Bolseiros Rotary 
pela Paz Mundial é um DVD de sete 
minutos sobre os Centros Rotary de 
Estudos Internacionais, destacando 

entrevistas com ex-Bolseiros, 
como Jeyashree Nadarajah (na 
foto). Excelente para um qualquer 
evento de clube ou comunitário. 
Encomende o DVD em português 
(830-DVDC) através de “shop.
rotary.org”.

Mais on-line
Leia sobre o trabalho do Rotary 
em paz e resolução de conflitos no 
“site” www.rotary.org/go.

Contribuíram para esta 
edição
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