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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

Alfabetização. Eis o tema que neste mês o Rotary 
traz à nossa especial ponderação. Daí o “rosto” 
desta edição. Claro que, numa visão a nível global, 
o elementar ensino da leitura e da aritmética 
básica constitui já de si um patamar importante, 
haja em vista o elevado índice de analfabetismo 
que, a despeito de tantos esforços, ainda se regista 
em largos espaços de todos os continentes com 
alguma vantagem, porém, para o nosso.
Mas, mesmo a nível rotário, o verdadeiro conceito 
de “alfabetização” a que somos chamados a 
atender, não se confina ao básico saber ler e saber 
fazer contas ou cálculos: o Rotary não se fica por 
aí, ao contrário do que o vocábulo possa parecer 
sugerir, e chama a atenção para outra coisa que é 
bem diferente, todavia, e para melhor: aprender.
É por isso que se fala em iliteracia ou em iliteracia 
funcional. Assim como que uma modalidade 
encapotada de analfabetismo ou uma pseudo-
instrução.
Estranhamente, talvez por se situar na Europa 
e se partir, por isso, do enganador princípio de 
que no “velho continente” não se padece de 
falta de instrução em níveis que preocupem, 
muito pouco se vê nos nossos Rotary Clubes 
e nos Clubes seus patrocinados, a dedicação 
a projectos no campo referido, o que vai dito, 
porém, sem perder de vista algumas, escassas, 
excepções.
Será caso de se justificar um tal alheamento?

Sinceramente, creio que não, infelizmente.
O observador atento do panorama do ensino 
no nosso País nas últimas décadas (e seja-nos 
permitido recordar aqui a lapidar análise feita pelo 
nosso Compº. Salvato Trigo, em texto publicado 
nesta Revista em Dezembro passado) não pode 
deixar de notar o seguinte: faz-se o ensino para 
se obterem meros resultados numéricos para a 
estatística; encara-se e recebe-se o ensino como 
método de se alcançar ... um “canudo”, ou seja 
para se obter um diploma.

Na primeira vertente, como é imperioso 
obter “resultados”, mesmo que eles sejam 

capciosos, vai-se diminuindo progressivamente 
o grau de exigência, uma diminuição que tem 
de ser sempre em progresso porque gera uma 
espécie de vórtice de nivelamento cada vez 
mais por baixo; na segunda, assiste-se a um 
afanoso manipular de exploração do esquema 
do ensino por parte dos seus recipientes para 
lograr atingir, através duma certa “engenharia 
canudal”, a meta “definitiva”: o “canudo”, aquele 
diploma mágico que irá (pensam eles) trazer a 
solução de todos os problemas.
Depois, é o que se vê: gente licenciada que 
não sabe escrever sem erros ortográficos; gente 
diplomada que não é capaz de exprimir adequa-
damente o pensamento; gente a dar flatulências 
de erudição com erros palmares; empresas que, 
para admitirem ao serviço certo recém-formado, 
começam por lhe perguntar, por óbvia prudência, 
quando e por que escola se licenciou; e por aí 
fora...
O que quer isto significar? Muito claramente que 
se tirou o “canudo” mas, de facto, o ensino foi 
ilusório: não fez com que se aprendesse. Mas, 
formalmente, atestou-se, posto que sem rigor, 
uma preparação inexistente, ou, pelo menos, 
de existência problemática.
E a alfabetização só pode interessar quando 
alcançou a aprendizagem.

As novas gerações estão a ser também vítimas 
deste estado de coisas, pois, se é certo que a 
conjuntura de crise económica não favorece o 
emprego, ela não deve ser encarada como causa 
única, porventura nem a mais decisiva, para a 
situação que todos os dias os meios da comuni-
cação social alertam: a de que andamos a fabricar 
jovens licenciados para o desemprego. 
O problema verdadeiramente grave é que anda-
mos a fabricar licenciados que não aprenderam 
como deviam ter aprendido. Licenciados que, em 
grande número, irão licenciar outras gerações 
(o “ensino” acaba por ser o principal destino 

de licenciados). Licenciados que, porém, por 
não terem aprendido q. b., cada vez menos 
ensinamentos têm para transmitir. E temos, 
assim, uma reacção em cadeia que não augura 
nada de bom e, antes, deve incutir muito séria 
preocupação.

Há, por conseguinte, um vastíssimo campo de 
trabalho quanto ao qual é urgente atender e 
com seriedade: o de fazer com que as pessoas 
aprendam para que possam exercer com quali-
dade uma profissão útil.
Estágios. Não facultativos. Sim obrigatórios na 
frequência. Dados por quem saiba fazer, por 
quem saiba aplicar as noções teóricas, ainda 
que poucas, que alguém, porventura tenha. 
Estágios que dêem verdade ao “canudo” que, 
orgulhosamente, se exibe, mas que tantas vezes 
foi obtido ... ao domingo.

Pense, no seu clube, se não fazem falta, na sua 
comunidade, pessoas capazes de exercer certa 
ou certas actividades profissionais.  Pense se não 
será possível desenvolver um projecto na área da 
formação, ainda que pareça muito modesto.

Pode ser iniciativa aparentemente pequena. Mas 
pode constituir um virar-de-página para alguém 
que está desempregado, até já nem terá idade que 
lhe permita facilmente reencontrar emprego e que, 
por via disso, não encontra razões de viver. 
Se o Companheiro leitor sabe fazer coisas bem 
feitas, do ponto de vista profissional, porque 
não poderá ser o transmissor daquilo que sabe? 
Será pouco: mas para alguns até pode ser muito. 
Pode, inclusivamente, ser tudo.
O mês é da alfabetização. Faça dele um “mês 
de acção”.
E, como sempre, aceite um forte e amigo 
abraço do seu

 Artur Lopes Cardoso
        

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

ROTARY CLUB DE ESPINHO
O Rotary Club de Espinho, a exemplo de muitos outros dos nossos 

Rotary Clubes, chamou a si, para os incentivar, os melhores 

estudantes da sua comunidade.
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Mensagem do Pr idente

A Mensagem do 
Pr idente 
John Kenny

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

Meus Caros Companheiros

Os preparativos para a nossa Convenção de Montréal, Québec (Canadá), que se realizará de 20 a 23 de Junho, decor-
rem em bom ritmo, e estamos a aproximar-nos rapidamente da data limite para inscrições de custo económico, que 
é a de 31 de Março. Posso desfi lar muitas razões para se ir à Convenção do Rotary International – ouvir oradores de 
muito interesse, assistir a espectáculos excitantes, a oportunidade de se visitar uma cidade fascinante, isto só para 
nomear algumas. No entanto, nenhuma delas corresponde à que me levou a mim a participar em quase todas desde 
aquela que foi a minha primeira vez, em 1984. A razão principal que me parece existir, a justifi car a participação neste 
evento anual é a oportunidade que a Convenção dá de me encontrar com os meus amigos Rotários e a de fazer mais 
um punhado de novos amigos.

De muitas maneiras, a nossa Convenção corresponde ao Rotary no seu melhor: Rotários juntarem-se para desfrutar um 
genuíno companheirismo enquanto discutem entre si as mais sérias questões do serviço. Claro que seremos inspirados, 
para isso, pela palavra dos nossos oradores convidados, nestes incluído Greg Mortenson, o autor do “best seller” Três 
Chávenas de Chá; Jo Luck, o Presidente da “Heifer International”; e pela cantora de “Música Country”, Dolly Parton, que 
falará acerca duma matéria do seu particular interesse, a alfabetização das crianças e a “Biblioteca da Imaginação”. E 
iremos todos aprender sobre muitos factos relacionados com o Rotary e com a nossa Fundação Rotária no decurso dos 
vários “workshops” que estão previstos. Lá pelo meio destes eventos todos, poderemos criar novas amizades rotárias 
tomando um café na “Casa da Amizade” ou jantando num dos mais famosos restaurantes de Montréal.

Já foi proclamado tantas vezes que não se consegue tomar a devida consciência da internacionalidade do Rotary sem 
se ir a uma Convenção. Em Montréal, neste próximo Junho, esperamos encontrar Rotários de mais de 100 países. Po-
deremos falar dezenas de línguas diferentes, mas sei bem que todos nós podemos facilitar ainda mais a comunicação 
de uns com os outros – com palavras, sorrisos e gargalhadas – criando, assim, pontes efi cazes entre as diferenças 
culturais e linguísticas.

A Convenção é um tempo de celebração dos êxitos alcançados no ano que passou, mas é, igualmente, tempo para 
planear o futuro. No Rotary, não olhamos para quanto já conseguimos alcançar e dizermos “basta!”. Não. Utilizamos os 
nossos êxitos como rampa de lançamento para mais lograrmos fazer. Exorto-vos a todos para que se juntem a nós em 
Montréal e a que usem esta oportunidade para encontrarem novos parceiros de serviço, para se inspirarem com novas 
ideias de projectos inovadores e para revigorar o vosso entusiasmo em Rotary. Há ainda muito trabalho a fazer – seja 
neste ano rotário, seja no que se lhe segue. O Futuro do Rotary está nas Suas Mãos.

John Kenny
Presidente do Rotary International

Amigo de longa data, o Escutismo celebra neste ano o seu 100º aniversário, 
mais exactamente a sua Organização “Escuteiros da América”. As duas 
organizações têm trabalhado de mãos dadas desde os alvores de cada uma. O 
fundador do Rotary, Paul Harris, após ter-se encontrado com o Chefe Escuteiro 
Executivo James E. West, em 1910, exortou os Rotários a que apoiassem a 
expansão do Escutismo. Por 1930, os Rotários organizaram mais de metade 
dos 500 Agrupamentos de Escuteiros então existentes e, hoje em dia, os 
Rotary Clubes patrocinam 1.483 células de Escuteiros que aglutinam 45.528 
jovens.
 

Os Rotary Clubes também apoiaram fi nanceiramente os Escuteiros e ajudaram 
na construção dos edifícios do seu “Campus”. A nível individual, muitos Rotários 
dirigiram os Escuteiros a nível local, distrital e mesmo nacional.
-”Faz todo o sentido que o Rotary se tenha envolvido em tudo quanto torne 
a comunidade num bom sítio,  começando pela juventude.” - afi rmou Mike 
Birkholm, que é membro do Rotary Club de Los Angeles e Presidente da 
Região Inter-Americana do Grupo de Companheirismo dos Rotários Escutistas, 
uma rede de 1.200 Rotários que se encontram também envolvidos com o 
Escutismo. Este Grupo conta com associados como o Presidente do R.I. John 
Kenny e os ex-Presidentes do R.I. Wilf Wilkinson, Bill Boyd e Cliff Dochterman. 

          Susie Ma
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Nesta Edição

Quase tudo, desde no que se refi ra às suas cores até poder surgir 
fi gurada sem a chaveta.
O emblema rotário é um elemento gráfi co que universalmente identifi ca 
quer os Rotary Clubes, quer os seus membros em qualquer parte do 
mundo. Diz aos visitantes da localidade que há um Rotary Clube que 
reúne ali, assinala projectos que são patrocinados por Rotary Clubes 
ou por Distritos e aplica o selo rotário em “sites” da Internet e em 
publicações rotárias. 
Como elemento chave da imagem pública do Rotary, o emblema tem 
de ser utilizado correctamente, sempre. São, entre outras, regras es-
senciais do seu uso correcto:

a) –  nunca tapar, distorcer, seccionar ou alterar a posição da 
roda.

b) –  não usar nela as cores ofi ciais do Rotary, o azul real e o 
ouro, mas outras.

c) –  jamais apagar nela ou nela alterar as palavras “Rotary 
International”, nem apagar nela a chaveta ou escrever 
nela o que quer que seja. 

Também é importante o uso adequado do nome do Rotary. Usada 
sozinha, a palavra “Rotary” reporta a “Rotary International”. Para 
distinguir claramente, identifi que sempre o seu Clube, o Distrito, ou 
outra entidade rotária, para dar nomes a projectos patrocinados pelo 
Rotary, para os referenciar ou para designar domínios de “sites” na 

Net, utilizando a palavra “Rotary” e nunca apenas o prefi xo Rota- ou 
outra qualquer modifi cação da palavra “Rotary”.
O Rotary International oferece meios que ajudam os Rotários a usar 
o seu nome e o seu emblema correctamente. Pode fazer “download” 
do RI Visual Identity Guide para conhecer as políticas neste campo e 
as regras de design correctas, além de poder obter logotipos rotários, 
tudo gratuitamente. Também pode adquirir o guia próprio (547) e 
os logotipos do Rotary em CD (234), que inclui o emblema rotário e 
logotipos, seja de RI, seja de programas da The Rotary Foundation, 
por 9 dólares.

O QUE PODE LER OU VER
Poster sobre “Bolsas Educacionais” (132), grátis; “Cada Rotário, Cada 
Ano” (957), grátis; um “kit” de “Êxitos de Cada Rotário, Cada Ano” 
(958), gratis; “Introdução aos Serviços Profi ssionais” (255), por 2 dólares; 
“Organizando Novos Clubes” (808), por 3 dólares; “Guia do Programa 
dos Centros Rotary de Estudos Internacionais para Rotários” (085), 
grátis; “Livro de Bolso do Intercâmbio Rotário de Amizade” (na Internet); 
“Relatórios Anuais de 2008-09”, quer do Rotary International quer da 
The Rotary Foundation (187), grátis; folheto do “Intercâmbio Rotário 
Mundial da Paz” (084), gratis; “RVM-The Rotarian Video Magazine”, 
Vol. 5.1 (RVM5.1), por 15 dólares.

–”O Escutismo é um excelente caminho para que o Rotary melhor se 
desenvolva no futuro.”

Em homenagem ao centenário dos “Escuteiros da América”, o Chefe Executivo 
Bob Mazzuca vai participar na Convenção de 2010 do Rotary International 
a realizar em Montréal, Québec (Canadá). Os Escuteiros já participaram em 
anteriores Convenções do Rotary. Em 1934, Walter W. Head, Presidente do 
Conselho Nacional dos “Escuteiros da América”, impôs a Paul Harris a mais 
alta condecoração do Escutismo, o Prémio “Silver Buffalo”. Na Convenção 
de 1984, a Organização Mundial do Movimento Escutista recebeu o Prémio 
Rotary da Compreensão Mundial e da Paz.
-”Os valores da “Lei do Escuta”, o “Juramento do Escuteiro” e a “Prova 
Quádrupla” são muito semelhantes.” – disse Al Kugler, Director do Gabinete 
do Chefe Executivo do Escutismo. O “Juramento do Escuteiro é uma promessa 

que os Escuteiros fazem, entre outras coisas, “para ajudar os outros em 
todas as situações”.

Os “Escuteiros da América” constituem uma parte do Movimento Escutista 
Mundial, um Movimento que se iniciou na Grã-Bretanha em 1907. O Escutismo 
Internacional tem mais de 28 milhões de membros em 160 países. Nos 
Estados Unidos da América, 1,2 milhões de adultos servem como voluntários 
com os Escutas todos os anos, para dar apoio a 4,1 milhões de jovens.
Os Escuteiros estão a comemorar o seu nascimento em 2010 com programas, 
projectos de serviço e um “Jamboree” Nacional do 100º Aniversário nos 
Estados Unidos, em Fort A.P. Hill, Virgínia, a realizar em Julho próximo.
Para conhecer mais sobre o Escutismo vá à Convenção. O Chefe Executivo 
Bob Mazzuca fará uma intervenção nela. Poupe 50 dólares inscrevendo-se 
até 31 de Março. Aceda a www.rotary.org/convention.

QUE PODE HAVER DE ERRADO COM A RODA 
DENTADA DO ROTARY?
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Os Servicos 
     de Referencia

ALGÉS É IRRECUSAVELMENTE ÚTIL

Graças à iniciativa do Rotary Club de Algés (D. 1960), desde há alguns anos que está em 
actividade uma IPSS designada por “APOIO” que é inteiramente dirigida e administrada por 
voluntários, membros deste Rotary Clube. O projecto começou como um Núcleo Rotary de 
Desenvolvimento Comunitário, mas, tempos decorridos, mudou-se em associação civil.
O trabalho que, desde então, tem sido, através deste projecto, desenvolvido pelos Rotários de 
Algés é verdadeiramente notável. Mais de 70 crianças são beneficiárias da dedicação deles, 
que providencia por larga cópia de cuidados que abrangem algumas dezenas de bebés e 
educação e ensino a mais de dez raparigas e rapazes.
Mas não se fica por aqui, certo que a acção levada a cabo interessa ainda aos idosos. Foram 
criados alguns Centros de Dia “APOIO”, nos quais mais de 120 pessoas de idade passam 
algumas horas de cada dia em convívio umas com as outras, ou ocupam o tempo em jogos 

de cartas e outros, a ler ou na execução de trabalhos manuais. Os utentes podem ainda tomar aí refeições e beneficiar de cuidados 
médicos e de higiene.
A “APOIO” dispõe, ainda, de uma Unidade Residencial excelente, na qual vivem mais de vinte residentes com todo o conforto, na ocupação 
dos treze apartamentos que nela existem, tudo complementado com sala de jantar, sala de estar, lavandaria e jardim, e, em casos de 

doença, recebendo cuidados médicos e de fisioterapia.
A Organização tem, também, a valência de apoio a domicílio, através da qual assiste em suas casas cerca de uma 
centena de pessoas, proporcionando-lhes uma vasta gama de serviços.
Eis, pois, um projecto de evidente qualidade que, além de tudo, tem o mérito de integrar todo o quadro social do 
Clube, melhor dizendo da sua Família Rotária, o que em muito contribui para lhe assegurar coesão, interesse e 
sentido de equipa.
Claro que um projecto assim requer custos. Mas os nossos Companheiros tiveram arte de o financiar devidamente e 
até se mostram imaginativos no que toca a angariação de fundos: recente campanha levou-os a pedir publicamente 
que cada pessoa oferecesse para o Projecto espécies monetárias fora de uso, ou seja anteriores ao advento 
do Euro.
Desta acção é evidente que beneficia à saciedade a sociedade e ganha f o r t e m e n te  a 
imagem pública do Rotary. Não é assim?
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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 fotografi as, com 
qualidade, que o ilustrem.
         O EDITOR

“Noticiámos na edição de Janeiro 

passado, este excelente projecto 

do Rotary Club de Guimarães, o 

“Programa DAE-Rotary Club de 

Guimarães”. Pois, ele foi agora 

reconhecido oficialmente e 

licenciado de harmonia com a 

Lei, tendo mesmo sido o único 

dos 8 que, a nível nacional, se 

candidataram para esse efeito, 

a merecer tão prestigiante 

reconhecimento. As nossas 

felicitações ao Rotary Club de 

Guimarães, especialmente ao 

principal mentor desta acção, o 

Compº. Victor Sanfi ns, por esta 

indubitavelmente excelente 

imagem do Rotary!”

ROTARY CLUB DE GUIMARÃES
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“Pelo Tejo vai-se para o 
Mundo”

Alberto Caeiro (heterónimo de Fernando Pessoa)

A Família Rotária portuguesa está de para-
béns: Lisboa foi escolhida para receber, em 
2013, a 104ª Convenção Anual do Rotary 
International. De 23 a 26 de Junho, Lisboa 
será palco, no “Parque das Nações”, de um 
dos maiores eventos da sua história, com 
uma provável presença de mais de 30.000 
participantes, provenientes de mais de 80 
países. 
A Convenção é um espaço e um momento 
de partilha de experiências e de com-
panheirismo de toda a Família Rotária. 
Desde os projectos locais com a alegria 
e a satisfação da alma do “Dar de Si 
Antes de Pensar em Si”, aos grandes 
projectos catalisadores, como o “End 
Polio Now”, Lisboa é o espaço eleito pela 
sua universalidade, importância histórica, 
cosmopolitismo e visão humanista. Mas a 
Convenção será também o momento de 
discutir, definir e comunicar os objectivos 
estratégicos do R.I..

As partes do todo
Uma Convenção é mais que um evento: é 
um conjunto de eventos, de conferências 
e de reuniões informais. Uma série de 
aconpecimentos pre-Convenção, como o 
Instituto Rotário, a Convenção do Rotaract, 
a do Intercâmbio de Jovens e a reunião de 
ex-Bolseiros da Fundação. Além de sessões 
plenárias para as intervenções de líderes 
rotários e mundiais, terá ainda um conjunto 
de Exposições: a “Casa da Amizade”, Grupos 
de Companheirismo, Projectos do R.I. e da 
Fundação Rotária. Ela é um todo, muito mais 
que a simples soma das partes em que se 
expressa.

Impacte global
Lisboa 2013 não vai ser apenas a Con-
venção: será uma oportunidade ímpar 
de nos darmos a conhecer, de atrair boas 
vontades de cidadãos que marcam a dife-
rença para o seu semelhante. É momento 
de abertura e de crescimento.
Se é o nosso momento, por igual o é 
para o tecido económico e empresarial. 
Ela será, porventura, um dos maiores 
acontecimentos que Lisboa receberá. 
O impacte e o estímulo económico é 
considerável pelo que não é de estranhar 
que autoridades locais (Câmara Municipal 
de Lisboa) e nacionais (Governo, Turismo 
de Portugal, etc.) tenham dado o seu 
inequívoco apoio à Comissão Organiza-
dora da Convenção, assim garantindo um 
compromisso institucional.

Construir o futuro
Desde Novembro de 2006, data em que 
o CD do R.I. decidiu confiar a Lisboa a 
Convenção de 2013, têm vindo a ser pau-
latinamente construídos os alicerces desta 
aventura: a constituição da equipa na base 
das competências profissionais de quem 
a compõe, a negociação de orçamentos 
para todos os espaços e equipamentos 
audiovisuais, que ascendem a € 2,5 M, 
a adopção de documentos estratégicos 
como um plano de negócio e um plano 
de “marketing”, a contratação da oferta 
hoteleira de um bloco de 6.000 quartos 
em conjunto com R.I., e, claro, muito 
planeamento.

Garantir Lisboa 2013
Organizar um evento desta envergadura 
é tarefa de equipa, de alinhamento e 
de articulação internacional e nacional. 
Desde um correcto planeamento irá sair 

uma eficiente coordenação que permitirá 
retirar o máximo proveito de três dimen-
sões: do Rotary, da cidade e das suas 
infraestruturas (alojamentos, turísticas, 
logísticas, etc.). E de Portugal.
Garantir Lisboa 2013 depende de cada um 
de nós, também. Do nosso envolvimento, 
da nossa presença e dos valores em que 
acreditamos. Garantir 2013 é garantir 
Rotary. Camões, nos “Lusíadas”, invoca as 
ninfas do Tejo para se inspirar. Rotary será 
a nossa inspiração para transformarmos 
o mundo através do Tejo.  

Saiba e contacte Lisboa 2013
mail – rotary@lisboa2013.com
site – www.lisboa2013.org
twitter – www.twitter.com/Rotary2013
youtube – www.youtube.com/RotaryLis-
boa2013
facebook – http://pt-br.facebook.
com/people/Convencao-Rotary-Lis-
boa/100000231189915
linkedin – Grupo “104th Rotary Interna-
tional Convention”.

A Comissão Local da Convenção de Lisboa escolhida 
pelo Rotary International foi considerada como a 
“Comissão Exemplo e de Boas Práticas”. Ela trabalhará 
com R.I. no estudo da alteração ao Manual das 
Convenções.

Luís Bettencourt Moniz

Lisboa 2013:
    «Um Porto para a Paz»

mailto:rotary@lisboa2013.com
http://www.lisboa2013.org/
http://www.twitter.com/Rotary2013
http://www.youtube.com/RotaryLisboa2013
http://www.youtube.com/RotaryLisboa2013
http://pt-br.facebook.com/people/Convencao-Rotary-Lisboa/100000231189915
http://pt-br.facebook.com/people/Convencao-Rotary-Lisboa/100000231189915
http://pt-br.facebook.com/people/Convencao-Rotary-Lisboa/100000231189915
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ASSIM VAI A CAMPANHA DE ERRADICAÇÃO

Acabe com a
       Polio Agora

O Concerto para Acabar com a Polio que se realizou em 2 de 
Dezembro passado no “Avery Fisher Hall”, no Centro Lincoln de Artes 
de Representação da cidade de Nova York e no qual actuou o célebre 
violinista Itzhak Perlman, permitiu angariar mais de 100.000 dólares, 
um valor que foi engrossar a resposta do Rotary ao desafio dos 200 
milhões de dólares lançado pela Fundação Bill & Melinda Gates.
Perlman, ele mesmo um sobrevivente da doença, foi acompanhado, no 
Concerto, pela mundialmente famosa Orquestra Filarmónica de Nova 
York e foi então distinguido pelo Rotary International com um prémio 
em reconhecimento pela sua ajuda na luta anti-polio. Ele contraíra a 
doença quando apenas contava quatro anos de idade e teve de ultrapassar 
grandes desafios físicos para acabar por vencer, como venceu, na vida 
e tornar-se, como se tornou, num fora-de-série do violino. Já ganhou 
15 Prémios “Grammy” e o Prémio de Consagração em 2008.

Graças aos esforços dos  Rotários de todo o mundo, a resposta do Rotary 
ao Desafio dos 200 Milhões de Dólares já tinha a expressão de cerca 
de 107 milhões em 31 de Dezembro de 2009!
O Distrito 5960, que apanha, em parte, os Estados do Minnesota e de 
Wisconsin (EUA), introduziu na programação do seu seminário da The 
Rotary Foundation uma brincadeira que consistiu num leilão de empadas, 
o “Leilão da PolioPlus”, o que permitiu recolher 1.200 dólares.
Por sua vez, na Alemanha, no Dia Mundial da Polio (24 de Outubro), 
cerca de 1.000 Rotary Clubes levaram a cabo uma campanha nacional de 
angariação de fundos durante a semana que se iniciou a 19. No decurso 
dela foram promovidas várias exibições, em Berlim e em Colónia, do 
documentário que chegou a ser nomeado para um “Óscar” designado 
por “The Final Inch”, a venda de Cds oferecidos por diversos artistas de 
nomeada e um jogo profissional de “basket”, em Frankfurt.
O Rotary Club de Hamburgo-Hafencity, que fora admitido em R.I. apenas 
em 7 de de Novembro, obteve só à sua conta cerca de 29.700 dólares 
através da venda de Cds, e o Rotary Club de Berlim-International, 

admitido na mesma data, alcançou 11.111 dólares com a reciclagem 
de telemóveis, além doutras proveniências.

Rotários da Áustria recolheram mais de 297.000 dólares com a venda 
de sementes de girassol por todo o País.
Nos Estados Unidos, os Rotary Clubes de Abilene, Abilene-Wednesday e 
Abilene-Sudoeste, do Texas, patrocinaram a organização de um Jantar do 
Dia Mundial da Polio, que teve como palestrante especial o Presidente 
Eleito do R.I., Ray Klinginsmith. Com ele logrou recolher mais de 50.000 
dólares para o Desafio dos 200 Milhões.
Entretanto, no Distrito 7610 (Virgínia ñ EUA), fora lançada a “Caminhada 
Final Inch para a Erradicação da Polio, desde Herndon (Virgínia) até 
à “Casa Branca”, em Washington, D.C., o que rendeu quase 10.000 
dólares para a mesma finalidade. E, na Indonésia, o Rotary Club de 
Bali Seminyak conseguiu obter 1.500 dólares com a organização de 
uma prova velocipédica.
 
Para sugestões de acções possíveis no sentido da angariação de 
fundos para financiamento da erradicação da paralisia infantil os 
Clubes e os Distritos têm à disposição larga variedade de materiais que 
podem encomendar no Serviço de Publicações do R.I.. A lista dessas 
“ferramentas” pode ser consultada em http://shop.rotary.org. 
Para contactar o Serviço de Publicações pode utilizar o correio 
electrónico shop.rotary@rotary.org , o telefone 00 1 847 866 
4600 ou o fax 00 1 847 866 3276.

Eis algumas das publicações disponíveis: “Rotary’s US$200 
Million Challenge”, um DVD (985); “Rotary’s US$200 Million 
Challenge”, em livro (986); “Amazing Stories of Polio!” (976); 
“PolioPlus Headliner Kit”; “Rotary’s US$200 Million Challenge 
poster” (987); “End Polio Now Pins” (988). 

http://shop.rotary.org/
http://shop.rotary.org/
http://shop.rotary.org/
http://shop.rotary.org/
mailto:shop.rotary@rotary.org
http://shop.rotary.org/
http://shop.rotary.org/
http://shop.rotary.org/
http://shop.rotary.org/
http://shop.rotary.org/
http://shop.rotary.org/
http://shop.rotary.org/
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DESTACAMOS 
* A iniciativa tomada pelo Rotary Club de Mafra, que organizou com absoluto êxito uma óptima Exposição sobre o PolioPlus 
que esteve patente ao público no Palácio Nacional de Mafra e cuja solene cerimónia de abertura decorreu no Claustro Sul do 
Convento de Mafra.

* O jantar “Paul Harris” da iniciativa do Rotaract Club de Lisboa-Olivais que logrou atingir sensacionais resultados para apoio 
da Campanha “End Polio Now” (veja na pág. 22).

*  A Exposição itinerante realizada pelo Rotary Club de Porto de Mós sobre a Campanha de Erradicação Global da Polio, que 
pode ser vista nas freguesias de S. João, Mendiga e Pedreiras, através da qual o Clube procurou sensibilizar pais, professores, 
crianças e líderes das comunidades para a importância da Campanha.

PRESIDENTE JOHN KENNY ESCREVEU AO 1º MINISTRO

O nosso País tem também apoiado a Campanha de Erradicação Global da Polio. Por assim ser, o Presidente do R.I. dirigiu a seguinte carta, 
no mês passado:

“Fevereiro de 2010.

José SÓCRATES Carvalho Pinto de Sousa, Primeiro-Ministro República Portuguesa

Excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro:

No dia 23 de Fevereiro, os Rotários comemorarão o 105º aniversário 
da Fundação do Rotary International, a maior organização inter-
nacional de prestação de serviços humanitários do mundo, com 
mais de 1,2 milhões de associados em todo o globo, incluindo 
3.580 em Portugal. Neste ano, os Rotary Clubes estão a concen-
trar-se, especifi camente, em promover a tomada de consciência 
e em conseguir apoio para a causa de maior prioridade do Rotary 
– a erradicação global da polio. Até este momento, já aplicámos 
mais de 850 milhões de dólares em esforços que visam eliminar 
esta doença. Tenho orgulho em dizer que os Rotários de Portugal 
contribuíram com 700.000 dólares para esta campanha histórica 
de saúde pública.

Actualmente, Rotários de todo o mundo estão empenhados na 
campanha Elimine a Polio Agora, fornecendo ajuda fi nanceira 
para assegurar que todas as crianças estejam protegidas contra a 
doença. Além de fornecerem os fundos necessários, os Rotários 
também actuam como voluntários nos dias de vacinação em 
países ainda endémicos, e trabalham no sentido de garantirem 
que os seus líderes governamentais façam parte da conquista de 
um mundo livre de poliomielite.

Nas próximas semanas, Vossa Excelência e outros líderes receberão 
postais da campanha Elimine a Polio Agora como o que vai 
anexo, neles se assinalando a urgente necessidade duma acção 
colectiva para acabarmos com esta doença deformante duma vez 
por todas.

Avanços extraordinários já foram feitos em direcção à nossa meta. 
Em 1985, o ano do lançamento do programa PolioPlus, mais de 
1.000 crianças eram infectadas por dia. Hoje, há apenas quatro 
países – Afeganistão, Índia, Nigéria e Paquistão – que permanecem 
endémicos e menos de 2.000 casos de polio foram assinalados em 
2009. Os Rotários estão comprometidos na tarefa de acabar com a 
doença nos poucos lugares onde ela ainda está presente.

Gostaríamos de agradecer os 860.000 dólares que Portugal já 
doou para esta causa. Graças à extraordinária colaboração global, 
pudemos aproximar-nos da erradicação da doença. O contínuo 
apoio de todos garantirá que cumpramos a promessa de eliminar 
esta doença completamente – o que benefi ciará as crianças de 
todos os países, para sempre. 
Ilustríssimo Senhor Primeiro-Ministro. Em nome de todos os Rotários 
de Portugal e do mundo, gostaria de incentivá-lo a continuar a 
contribuir para a erradicação deste mal. Juntos, conseguiremos 
alcançar a nossa meta de um mundo livre da polio.

Com a mais elevada consideração, subscrevo-me,

John Kenny
Presidente, Rotary International

cc: Luís Filipe Marques Amado, Ministro das Relações Exteriores
João Gomes Cravinho, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Cooperação
Ekkehart Pandel, Membro do Conselho Director do Rotary International
Henrique Pinto, Assessor Nacional de Difusão do PolioPlus, Portugal 
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Completaram-se 25 
anos de organização 
anual, sempre a cargo 
do Distrito 1150, do 
Campeonato Rotário 
Galês para Equipas de 
Deficientes ñ Rotary 
Welsh Disabled Sports 
Team Championship ñ 
tendo a mais recente 
edição do evento 

decorrido em 1 de Novembro de 2009 no Estádio “Cwmbran”, perto de 
Newport. Cerca de uma centena de atletas participaram nas provas, que 
incluíram natação, “kurling”, ping-pong, tiro ao alvo, futebol, “boccia”, 
saltos e alterofilismo. Na foto posa o Governador Bob Higgins, junto com 
a equipa vencedora (foto “Rotary Today”). 

NIGÉRIA

COSTA DO MARFIM

PAÍS DE GALES

MADAGÁSCAR

NOVA ZELÂNDIA

MADAGÁSCAR

O Rotary  C lub  de 
Antananar ivo-Ainga 
ofereceu vários sacos 
de arroz e massas, além 
de larga quantidade 
d e  e q u i p a m e n t o 
para cozinha, a uma 
nova escola da sua 
comunidade. E, com o 
apoio da organização 

“Aquasure France”, do Rotary Club de Saint-Étienne e da The Rotary 
Foundation, lançou um grande projecto para abastecimento de água 
potável (foto “The Rotarian”).

A maioria do quadro social 
do Rotary Club de Asokoro 
é de senhoras. A foto 
mostra algumas das nossas 
Companheiras daí no seu 
trabalho de ensinar costura a 
algumas órfãs causadas pela 
SIDA numa pequena escola 
de formação que começou 
a funcionar em 2007 por 

iniciativa da Compª. Rhoda Bassey. Os membros do Clube também têm 
ajudado para a erradicação da polio intervindo activamente em um NID 
(foto “The Rotarian”).

Em Orbaff, 32 Rotários, 
Rotaractistas e seus 
apoiantes, inclusive a 
“Miss Costa do Marfim 
2009”, arranjaram 1.000 
redes mosquiteiras 
desinfectadas para 
combater a malária. Este 
agrupo, liderado pelo 
Rotary Club de Abidjan, 

conseguiu obter ferramentas várias para a limpeza da aldeia de Orbaff e 
dois aplicadores de oxigénio para uma clínica (foto “The Rotarian”).

O Rotary Club de Christchurch-
Oeste ofereceu aos jovens 
es tudantes  da  Esco la 
Addington do Sagrado 
Coração quase meia centena 
de dicionários ilustrados que 
foram distribuídos a cada 
criança dos 5º e 6º anos. 

Trata-se de um projecto que já vem de trás, pois o Clube já tinha feito 
idêntica oferta aos estudantes da Escola de West Spreydon. Na foto vêem-
se ao centro os Compºs. Diane Menzies, Ron Ricketts e Dave Burford além 
do Director da Escola (mais atrás), Trish Sleeman, envolvidos pelos jovens, 
cada um ostentando o seu exemplar (foto “Rotary Down Under”).

Os Rotary Clubes de Evian-
Thonon, Thonon-Genevois 
e Thonon-Léman (D. 1780 ñ 
França), seguindo a iniciativa 
do Compº. Maurice Collin, do 
Rotary Club de Grenoble-
Belledonne e com o apoio da 
Fundação Rotária, equiparam 
a maternidade da Clínica da 
Avé-Maria, de Antsirabe, 
a segunda maior cidade 
de Madagáscar, com um 
bloco operatório (foto “Le 
Rotarien”).
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Tendo sido criada nas montanhas do Tennessee (EUA). Dolly Parton dispunha de pouco 

tempo para ler. Antes e depois da escola, ela e as suas 11 irmãs tinham outras coisas 

para fazer: tirar água do poço, cozinhar no forno a lenha e tratar da horta. O pai delas, 

agricultor de tabaco, jamais aprendeu a ler.

A vida de difi culdades das crianças e o analfabetismo do pai acabaram por inspirar esta 

lenda da “country music” a lançar um programa de livros para crianças em 1996. Começou 

no condado onde nasceu, Sevier. Actualmente, o condado tem cerca de 80.000 pessoas, 

quando tinha umas 60 na sua juventude - “...e 36 delas eram Parton”, como ela diz. 

A Biblioteca da Imaginação da Fundação Dollywood oferece todos os meses um novo livro às 

crianças, desde que nasceram e até aos cinco anos, a começar pelo The Little Engine That 

Could. O programa desenvolveu-se rapidamente: até hoje distribuiu já mais de 23 milhões 

de livros a alunos pre-escolares no Canadá, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Há cerca 

de um ano, a organização de Parton e o Rotary International lideraram o desenvolvimento 

de esforços com custos anuais da ordem dos 28 dólares por criança. Mais de 140 Rotary 

Clubes participam neste projecto. 

Parton fará uma intervenção de fundo na próxima Convenção, a 23 de Junho de 2010, em 

Montréal, Quebec, Canadá. Actriz, musicóloga e cantora, Parton já ganhou sete “Grammy” 

e já foi incluída na “Country Music Hall of Fame” em 1999. O seu musical na  Broadway, 

“9 to 5”, baseado no fi lme do mesmo nome, seguirá em digressão por outros locais lá para o 

fi m do ano. Cumpre-se também neste mês o 25º aniversário do parque temático “Dollywood”, 

em Pigeon Forge, no Tennessee. 

falando de ler e do Rotary 

com Dolly Parton
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Na sua maior parte, os filantropos 
ajudam apenas os pobres. A Biblioteca 
da Imaginação sai fora desta prática, 
oferecendo livros a todas as crianças sem 
atender às posses das famílias. Porquê?

Nunca quis que uma criança ou uma família sentissem que 
recebiam livros porque alguém decidiu que têm de ser pobres 
ou desprotegidos da sorte. Quero que as crianças sintam que a 
razão pela qual recebem um livro é porque têm menos de cinco 
anos de idade e a comunidade as ama. E há o lado prático da 
questão: se virmos o problema sob o ângulo de se decidir quem 
deve e quem não deve receber os livros, vamos gastar mais 
dinheiro com o trabalho de selecção do que nos livros.

De que maneiras o Rotary apoiou o seu 
trabalho?

O Rotary tem sido um parceiro óptimo. Ajudou-nos de muito 
diferentes modos – divulgando a ideia, fi nanciando o trabalho 
e encontrando outras entidades dispostas a co-fi nanciar e ainda 
inscrevendo no programa imensas crianças. Não irá demorar muito 
mais que estejamos a atingir as 60.000 crianças por mês.

Que opinião tem acerca dos Rotários com 
quem já se encontrou?

Nunca prestei lá muita atenção a isso. Atendo mais ao que são. 
Todos aqueles com quem já contactei foram acolhedores, interes-
sados e disponíveis – e normalmente divertidos!

Como vislumbra o futuro da Biblioteca da 
Imaginação?

A minha esperança é simples: que nenhuma criança tenha de 
crescer sem livros. De muitas maneiras a nossa parceria com 
o Rotary está ainda como que a começar, e, por isso, tenho a 
certeza de que, à medida em que cresçamos juntos, os nossos 
sonhos irão também crescer.

O que são os livros no seu dia-a-dia?

Estou quase sempre a ler, mas o meu livro de cabeceira é a 
Bíblia.

Alguém lê o que escreve?

Para mim, ler é uma aventura solitária. Levanto-me de manhã 
bem cedo todos os dias. Chamo a isso o meu “Tempo de Deus” 
- tão silencioso e calmo e, então, posso ler, rezar, criar. É um 
tempo muito especial para mim. 

De que maneira foi que as suas acções 
de carácter fi lantrópico inspiraram a sua 
música?

Tudo quanto faço de algum modo infl uencia a minha música. 
No entanto, sei que, à medida em que vou amadurecendo (não 
envelheço – apenas continuo a crescer e a amadurecer), cada 
vez quero fazer mais coisas com as crianças, entretê-las, alegrar-
me com elas e, talvez, inspirá-las pela vida fora. Eu mesma sou 
apenas uma criança grande e é por isso que me divirto a escrever 
canções para as crianças.

É de todos conhecida a catástrofe que se abateu na Região 
Autónoma da Madeira em 20 de Fevereiro e que provocou 
dezenas de vítimas mortais, avultadíssimos estragos materi-
ais e muitos desalojados. A população da Madeira foi muito 
duramente afectada por um devastador fenómeno natural e 
enfrenta difi culdades muito sérias que se impõem à solidar-
iedade de todos.
 Neste sentido, o Rotary Club de Funchal abriu uma conta no Banco 
Millennium-BCP com o NIB 003300004527646428205, e IBAN 
PT 50003300004527646428205, na qual podem ser depositados 
todos os donativos em dinheiro para ajuda às vítimas.
Por seu lado, o Gov. Mário Rebelo (D. 1960) pede a oferta de 
roupas, seja para crianças, seja para adultos, pois estão a ser 
necessárias para os desalojados. As ofertas de roupas deverão 

ser para ela canalizadas a fi m de que promova o seu envio para 
a Região Autónoma, ao cuidado do Rotary Club do Funchal.
Entretanto, o Gov. Manuel Cordeiro (D. 1970) decidiu accionar 
o “Fundo de Calamidade” do Distrito que fora criado junto da 
Fundação Rotária Portuguesa pelo Gov. 2000-01, Compo. Octávio 
B. Pereira. Podem, por isso, ser feitas doações em dinheiro à 
FRP, com a menção de que se destinam a este Fundo, para 
reverterem em auxílio da população madeirense.

O FUTURO DAS GENTES DA MADEIRA 
TAMBÉM ESTÁ NAS SUAS MÃOS!

Obrigado.
ALC   
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  O que se 
     faz em

SERVINDO
O Rotary Club de Praia da Rocha procedeu à entrega de boa quantidade de berços e de enxovais para recém-nascidos, além de bens 
alimentares, ao Hospital Distrital do Barlavento Algarvio.
Por seu lado, o Rotary Club de Marinha Grande fez a adaptação a “Teatro de Fantoches” do texto da obra “Caminhadas na Bruma”, 
um livro que está no cerne do projecto das Senhoras do D. 1970, e levou a efeito um espectáculo de fantoches a partir daí como meio de 
sensibilização para a vacinação das crianças.

 Com o resultado que logrou alcançar mediante a realização de um Concerto de 
Solidariedade, que teve lugar em Novembro passado, o Rotary Club de Cascais-
Estoril entregou agora à AISA-Associação de Apoio Social de Nossa Senhora da 
Assunção uma viatura destinado ao serviço da sua valência de apoio domiciliário. A 
foto mostra ao centro o Gov. Mário Rebelo (D. 1960) e à sua esquerda o Presidente 
do Clube Compº. A. Romão, além doutros membros do Clube e responsáveis da 
AISA, junto da viatura.
  

Para a ASAS-Associação de Solidariedade e Acção Social de 
Santo Tirso, dando-lhe um novo impulso para a conclusão da 
obra de construção do seu novo Centro de Acolhimento para 
Adolescentes e Jovens, na Vila das Aves, o Rotary Club de 
Santo Tirso “canalizou” nada menos que 7.500 Euros.
O Rotary Club de Lisboa-Centro procedeu à pintura do 
refeitório da Junta de Freguesia de Campo Grande.

Nada menos que 750 peças de roupa, inteiramente novas, que recebera via PGD Teresa Mayer da empresa “Mango”,  foram entregues pelo Rotary 
Club de Setúbal no Centro Paroquial de Nossa Senhora da Conceição, uma Instituição que realiza uma notável acção social sob a direcção do Rev. 
Constantino numa zona com sérios problemas sociais.
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IMAGEM DO ROTARY
O Rotary Club de Azeitão promoveu um jantar abrilhantado com 
a “Grande Noite de Fados”, como maneira de obter fundos que 
lhe permitam o financiamento do seu projecto de aquisição de 
instrumentos musicais.
Entretanto, o Rotary Club de Lisboa-Estrela promoveu o seu 
“Concerto de Inverno”, dedicado à Paz e à Compreensão Mundial. 
Nele actuaram jovens cantores líricos de diferentes nacionalidades, 
numa colaboração com a Escola de Música do Conservatório Nacio-
nal – as “soprano” Ana Amaro e Jennifer Rivero, o “tenor” Carlos 
Monteiro e o “barítono” Christian Lujàn –, e o pianista Prof. Pedro 
Vieira de Almeida.

FUNDAÇÃO ROTÁRIA PORTUGUESA 
A FRP lançou o seu 4º Concurso de Canto Lírico.

ALFABETIZAÇÃO 
O Rotary Club de Porto-Antas como que “adoptou” a Escola 
Secundária de Filipa de Vilhena e, assim, para além de os mem-
bros do Clube se terem deslocado à Escola para, em sessão pública 
largamente concorrida, co-presidida pelo Presidente do Clube e 
pela Directora daquela, premiar os melhores estudantes de cada 
um dos anos de escolaridade, aproveitou o ensejo para divulgar 
o objectivo do Rotary e, no final, oferecer à Biblioteca da Escola 
vários livros de que é autor o Compº. Francisco Ribeiro da Silva, 
docente universitário.

Com a finalidade de an-
gariar fundos para apoio 
às crianças internadas no 
IPO e à ACISJF-Associação 
Católica Internacional 
ao Serviço da Juventude 
Feminina (Junta Dioc-
esana do Porto), e assi-
nalar o 105º Aniversário 

do Rotary, a Governadoria do D. 1970 organizou um jantar cultural no 
Porto Palácio Hotel.

PELAS UNIVERSIDADES SENIOR 
A Universidade Senior do Rotary Club de Valongo levou à cena 
com grande êxito a representação do “Auto da Braca do Inferno”, 
do imortal Gil Vicente. O espectáculo decorreu no Forum Cultural de 
Ermesinde e a peça foi encenada pelo Prof. Agostinho Rocha.

EM PARCERIA
Associando-se à Biblioteca Municipal e à Liga dos Amigos do Hospi-
tal, o Rotary Club de Viana do Castelo co-organizou a Semana 
de Prevenção do Cancro da Mama, um evento que, além do mais, 
permitiu angariar 5.000 Euros que possibilitaram que aquela Liga 
adquirisse um ecógrafo para serviço no Hospital.
Em união de esforços com o Centro Social e Paroquial de Santo 
André, com a “VALOR N” e com o Centro de Saúde local, o Rotary 
Club de Estremoz lançou a campanha “ALENTAMPINHAS” que 

fez recolher cerca de uma tonelada de tampas plásticas que foram 
“vertidas” em material ortopédico disponibilizado a pessoas com 
dificuldades.

 Juntaram esforços para angariar fundos a favor da Campanha PolioPlus os 
Rotary Clubes de Cascais-Estoril e Parede-Carcavelos e organizaram, 
em união de esforços, uma grande Exposição/Venda de obras de Pintura, 
Cerâmica Condinâmica, Aguarelas, Infografia e Fotografia que, com grande 
sucesso, esteve patente no Centro Comercial “Cascais/Villa Shoping”. 

PALESTRAS
No Rotary Club de Tavira proferiu uma palestra sobre “A Liber-
dade de Expressão e de Opinião nos Países Democráticos” o Dr. 
Gonçalo Amaral.
O Pe.Lino Maia proferiu uma palestra em torno de “Paz e Compreensão 
Mundial” no Rotary Club de Senhora da Hora.
O Prof. Doutor Filipe Duarte Santos foi palestrante no Rotary Club da 
Moita, clube no qual dissertou sobre “A Conferência de Copenhague 
– Mudanças Climáticas”. Neste mesmo Clube foi também orador 
o Com. Sousa Coutinho, que dissertou sobre “A Marinha Mercante 
em Portugal”.
No Rotary Club de Santo Tirso foram oradores a Drª. Mariana 
Negrão e a Arqª. Joana Simões em testemunhos de “Voluntariado 
Além-Fronteiras” e o Engº. Alberto Silveira, Mestre em Segurança 
e Higiene Ocupacionais, a dissertar sobre “Segurança Rodoviária 
Ocupacional”.
O tema “Consciencialização Rotária” inspirou palestras que proferiram 
os Compºs. Henrique Gomes de Almeida, membro do Rotary Club de 
Cascais-Estoril, no Rotary Club de Lisboa-Belém, e Artur Lopes 
Cardoso, do Rotary Club de Vila Nova de Gaia, no Rotary Club do 
Porto.
O Engº. Rui Francês esteve no 
Rotary Club de Vila Nova de 
Gaia a proferir uma notável 
palestra sobre “O Escutismo”.

T e m a  s e m e l h a n t e  – 
“Consciencialização Rotária” – foi 
tratado pelo Compº. Rui Amandi 
de Sousa, membro do Rotary 
Club de Vila Nova de Gaia, em 
reunião realizada pelo Rotary 
Club de Ovar.
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O Prof. Doutor Jorge Alberto Monteiro de Morais foi palestrante no Rotary Club de Lisboa-Norte aqui se pronunciando sobre “O Regicídio 
e o 5 de Outubro”.
No Rotary Club de Vila Verde foi proferida uma dissertação sobre “Nutrição e Alimentação” pela Drª. Maria António Ruão.
O tema “A Terra como um Sistema Dinâmico: Causas para a Ocorrência de Sismos em Portugal” foi exposto com muito interesse pela 
Engª. Maria Helena da Silva Caetano Caeiro no Rotary Club de Setúbal.
E no Rotary Club da Feira foi orador o Prof. Doutor Mário Anacleto e sobre o tema “O Homem e a Natureza: Amor ou Ódio?”.
No Rotary Club de Praia da Rocha abordou o tema “Uma História de Vida” o jornalista Neto Gomes, em reunião abrilhantada com a 
oferta de um “Porto”.
O Dr. Nuno Antunes dos Santos foi palestrante no Rotary Club de Figueira da Foz e para expor sobre o tema bem actual “Energia das 
Ondas – um Recurso Inesgotável”.
O PGD Gonçalves Afonso, membro do Rotary Club de Santo Tirso, foi orador no Rotary Club de Coimbra aqui expondo acerca de “O 
Movimento Rotário, os Direitos do Homem e a Criação da UNESCO”.
No Rotary Club de Aveiro esteve o Prof. Doutor Daniel Bessa a proferir uma dissertação sobre “Conjuntura Económica Nacional e Inter-
nacional”.

PROFISSIONAIS E OUTROS EM DESTAQUE 
O apreciado artista plástico Júlio Pomar foi o profissional distinguido pelo Rotary Club de Lisboa-Estrela.

O Rotary Club da Trofa homenageou o quase lendário “Chefe Campos”, 
um Escuteiro de 94 anos que continua a afirmar-se como líder, educador 
e pedagogo muito respeitado. A foto mostra-o em sua casa, em Santiago 
de Bougado, onde o Clube o foi visitar e entregar o diploma de “Distinção 
de Mérito”.

 Foram assinalados os méritos profissionais da professora Maria das Dores 
Aguiar e do cidadão Carlos da Mota Pinto, pelo Rotary Club de Fafe. A foto 
mostra os homenageados que ladeiam o Presidente da Câmara Municipal, Dr. 
José Ribeiro, ele mesmo sócio honorário do Clube, e, nas pontas, o Presidente 
do Clube e o Assistente do Governador, Compº. Joaquim Matos.

João Labisa Palmeira foi o profissional assinalado 
pelo Rotary Club de Albufeira, tendo sido 
colocada uma placa alusiva à distinção no local 
onde o homenageado normalmente trabalha.

O Rotary Club de Loulé distinguiu como 
“profissional do ano” o empresário Avelino 
Apolónia.

INTERESSANDO-SE
O Rotary Club de Barreiro trouxe até si o 
Presidente da Câmara Municipal local, Carlos 
Humberto, que expôs sobre “Desenvolvimento 
do Barreiro no Âmbito do Programa Local - 
Repara/Nacional QREN”.
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A MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE CURADORES 
Fortalecer as pessoas através da alfabetização

No Rotary, costumamos designar Março como o Mês da Alfabetização. É então que colocamos em evidência a importância 
da alfabetização e na educação na prestação do nosso trabalho humanitário. Nas décadas que já levo de Rotário, tanto na 
minha terra natal, o Alabama (EUA), como no estrangeiro, vi repetidas vezes o papel decisivo que o ensino desempenha 
numa vida saudável e produtiva. Saber ler, escrever e contar não signifi ca apenas ter-se a capacidade da leitura de um 
livro ou de um jornal. Signifi ca ser capaz de entender as instruções dum frasco com um medicamento, um conjunto de 
directivas ou de um emprego profi ssional. Signifi ca, ainda, poder compreender os apontamentos que foram escritos 
pelo professor duma criança. Signifi ca, fi nalmente, ser-se capaz de utilizar um computador, de aviar uma receita, ou 
negociar um fi nanciamento. A alfabetização é condição de se fazer parte de uma sociedade mais vasta. Signifi ca inclusão 
e fortalecimento.

Os que não sabem ler ou escrever, sejam crianças, sejam já adultos, estão afastados de importante informação de tal 
maneira e tão numerosa que é excessiva para poder ser contada. è menos provável que sejam saudáveis e é muito mais 
provável que venham a ser pobres. E, pior ainda que tudo, os pais que não sabem ler não estão à altura de poderem educar as crianças 
que ainda não sabem ler – perpetuando o ciclo do analfabetismo e da pobreza.

Como Rotário e na minha profi ssão, pude verifi car tantos meios simples e criativos para quebrar tal ciclo. Seja prestando serviço voluntário 
em escolas, levando educação e formação a adultos, ou simplesmente procurando assegurar que todas as crianças dispõem dos livros e 
do equipamento necessários, tanto que podemos fazer através do Rotary! Podemos ajudar os outros a aprenderem a ler – e ensiná-los 
também a ajudarem-se a si mesmos.

Glen E. Estess Sr.
                                       Presidente do Conselho de Curadores da The Rotary Foundation
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Tendo reunido a 16 de Janeiro, em San Diego, Califórnia (EUA), o Conselho de Curadores da TRF 
tomou então as seguintes principais decisões.

O virtuoso violinista e 
sobrevivente da polio, 
Itzhak Perlman, e a 
Orquestra Filarmónica de 
Nova York actuaram para 
um auditório esgotado 

em 2 de Dezembro passado, num Concerto 
promovido para ajudar a acabar com a doença. 
–”Não há motivo nenhum para que quem quer 
que seja sofra desta doença.” – afi rmou Perlman, 
que contraiu poliomielite quando tinha quatro 
anos de idade e teve de enfrentar desafi os físicos 
de tomo para se tornar num dos mais apreciados 
músicos de todo o mundo.
O Concerto fez parte da campanha do Rotary 
“Acabe com a Polio Agora”. Antes do espectáculo, 
o Secretário Geral, Ed Futa, pode anunciar que 
o Rotary já tinha ultrapassado metade da meta 
dos seus esforços para angariar 200 milhões de 
dólares como resposta aos 355 milhões do desafi o 
que lhe foi lançado pela Fundação “Bill & Melinda 
Gates”. Na recepção que se seguiu ao Concerto, 
o Presidente do Conselho de Curadores da The 
Rotary Foundation, Glee E. Estess Sr., impôs a 
Perlman uma distinção em agradecimento da 
sua ajuda na luta contra a polio. O Concerto 

permitiu arrecadar mais de 100.000 dólares 
para engrossar a resposta ao Desafi o dos 200 
Milhões do Rotary.

De manhã cedo, numa mesa-redonda que 
se realizou na Sede do UNICEF, em Nova 
York, especialistas afi rmaram que a vitória 
na luta contra a paralisia infantil depende da 
cooperação das Agências Governamentais e 
Não-Governamentais, e também de organizações 
religiosas. No que se refere às maiores 
dificuldades que se colocam, a deturpada 
informação e os confl itos continuam a impedir 
que seja o melhor o trabalho dos agentes 
de vacinação para que possam imunizar as 
crianças. Esta mesa-redonda foi organizada após 
o Presidente norte-americano Barack Obama 
ter anunciado em Junho o desenvolvimento de 
“um novo esforço global” com a Organização da 
Conferência Islâmica para erradicar a polio.

O trabalho levado a cabo pelo Rotary para extirpar 
a doença contribuiu decididamente para que se 
tenha verifi cado um decréscimo de 99% dos casos 
de polio, desde o nível calculado de 350.000 
em 1985, para somente 1.517 no ano passado. 
Contudo, chegar a crianças que vivem em zonas 

onde grassem guerras ou desconfi anças políticas 
constitui o maior desafi o.
-”Os piores casos fi cam sempre para o fi m.” 
– disse o Embaixador Frederick D. Barton, 
representante dos Estados Unidos junto do 
Conselho Económico e Social das Nações Unidas. 
Salientou, por outro lado, que se verifi cam 
progressos nos trabalhos de erradicação. –”O 
que o Rotary conseguiu com o Desafi o dos 200 
Milhões e a liderança que evidenciou nas últimas 
décadas é notável.”

O ex-Presidente do R.I., James L. Lacy, Presidente 
da “Task Force” Internacional do Rotary para a 
Erradicação da Polio nos Estados Unidos, afi rmou 
que os Rotários, especialmente os que se recor-
dam o que era o receio da polio, farão tudo quanto 
seja preciso para acabar com o problema. –”Te-
mos de manter 
a pressão. E isso 
exige de cada 
um de nós fazer 
tudo quanto es-
teja ao nosso 
alcance.”

CONCERTO DE PERLMAN  PARA A ERRADICAÇÃO DA 

POLIO GERA 100.000 DÓLARES
          Antoinette Tuscano

Fundo de Desenvolvimento e de Reconhecimento
O Desafi o dos 200 Milhões de Dólares do Rotary recebeu já, em dádivas 
a dinheiro e em ofertas pre-anunciadas, 105 milhões, e 12,5 milhões 
de dólares de grandes doadores, como resposta a esse Desafi o. Nestes 
números não se inclui a doação de 3,5 milhões de dólares feita pela 
“Google” para a Erradicação Global da Polio.
Foram escolhidos 32 Rotários que irão receber o Prémio por Serviços 
Distintos de 2009-10 em razão dos serviços extraordinários que prestaram 
à Fundação Rotária. Os Curadores defi niram, também, quem é o vencedor 
do Prémio da Fundação Rotária do Serviço Global à Humanidade, pessoa 
que será revelada durante a Convenção de 2010, em Montréal.

Programas
*  Foram aprovados Subsídios PolioPlus para o Afeganistão, Angola, 

Benin, Burkina Faso, Costa do Marfi m, Ghana, Guiné, Índia, Libéria, 
Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, Paquistão, Serra Leoa e Togo.

*  Foi aprovada a concessão de uma verba adicional de dois milhões de 
dólares, que sai do Fundo PolioPlus, para ser aplicada em projectos 
Parceiros PolioPlus em 2009-10.

*  Os Curadores concordaram em aumentar o valor orçamentado dos 
Prémios Programa PolioPlus de 79.100 dólares para 109.100.

*  Devido ao decréscimo verifi cado nos Fundos Mundiais, em 2009-10 
foram suspensos os Subsídios “3-H”, um ano mais cedo que o que 
está previsto no Plano “Visão de Futuro”. Para compensar a falta 

destes Subsídios, e com efeitos a partir do próximo dia 1 de Julho, o 
Conselho decidiu aumentar o valor máximo dos Subsídios Equivalentes 
de 150.000 dólares para 200.000.

*  Foram seleccionados os 10 Rotários que irão receber o Prémio de 
Serviço Internacional para um Mundo Livre de Polio.

*  Aprovaram um Subsídio Equivalente que envolve Rotary Clubes e 
Distritos do Chile e do México.

*  Concordaram em aumentar o valor máximo de Subsídios Equivalentes 
de 150.000 dólares para 200.000, com início no ano de 2010-11.

*  Aprovaram um pedido de concessão dum Subsídio 3-H que envolve 
Rotary Clubes da República Dominicana e dos Estados Unidos.

Finanças
Os Curadores solicitaram ao Secretário-Geral que estude opções 
estratégicas de longo prazo para alcançar a redução das despesas 
administrativas totais com o Secretariado e reveja os custos compar-
tilhados entre R.I. e a Fundação, quanto a despesas de administração 
e operações em programas.

NÚMEROS (até 31 de Dezembro de 2009)
Companheiros PAUL HARRIS . . . . . . . .   1.208.428
Benfeitores da Fundação  . . . . . . . . . .       81.963
Grandes Doadores  . . . . . . . . . . . . . . .        11.904
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Coisas breves 
     sobre o Rotary

Plano revisto regressa ao básico
Janis Young

Na sua reunião de Novembro passado, o Conselho Director do R.I. ado-
ptou um plano estratégico revisto que coloca maior destaque em três 
prioridades essenciais: o apoio e o fortalecimento dos Clubes, a ênfase 
e o desenvolvimento do serviço humanitário e o desenvolvimento da 
imagem pública e do interesse geral acerca do Rotary.
-”O plano estratégico revisto coloca em evidência os esforços do 
R.I. nos Clubes e retorna às bases.” – disse o Director do R.I. Thomas 
Thorfinnson. –”O fundamental papel do R.I. deve ser o de apoiar os 
Clubes nas suas acções visando alargar os seus serviços e divulgar os 
desempenhos deles.”

O plano revisto entrará em vigor no próximo mês de Julho. Seguir-se-á 
uma revisão trienal dele, tal como foi decidido pelo Conselho de Legis-
lação, que notou que os Rotários entre si ligados pelo companheirismo 
levam ao fortalecimento dos Clubes e que as oportunidades de servir e da 
criação duma rede de contactos constituem o maior apelo do Rotary.
O plano unifica a direcção estratégica do R.I. e da Fundação Rotária do 
R.I. acentuando a conexão entre os mais populares tipos de serviços 
dos Clubes e as áreas de eleição definidas no Plano”Visão de Futuro” 
da Fundação Rotária.. A Comissão do Plano Estratégico e o Conselho 
Director do R.I. vão continuar a aprimorar as metas quanto a cada uma 
das prioridades elencadas.

MONTRÉAL, ENTÃO E JÁ
A Convenção de 2010 do R.I., que decorrerá em Montréal, Québec 
(Canadá), será a segunda vez em que os Rotários se reunirão nessa 
cidade. Há 35 anos, Montréal acolheu 13.425 Rotários e convidados 
de 87 diferentes países e regiões geográficas noutra Convenção aqui 
realizada. O lendário Jesse Owens, cujas quatro Medalhas de Ouro 
ganhas nos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936 foram uma bofetada 
na propaganda nazi da”superioridade racial”, foi um dos oradores de 
então. As palavras do Presidente do R.I. 1974-75, William R. Robbins, 
mantêm-se vivas na filosofia do actual Presidente do R.I. John Kenny: 
-”O Rotary não vive nas altas esferas da Organização.” Robbins disse 
então aos Rotários: -”Vive na rua principal – nos vossos corações e no 
meu – e no vosso Clube e no meu.”

NÚMEROS ROTÁRIOS
Rotários – 1.216.983. *
Rotary Clubes – 33.695. *
Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário – 6.785. #
Membros destes Núcleos – 156.055. #

* Com referência a 31 de Outubro de 2009.
# Com referência a 30 de Setembro de 2009.

GRUPO DE COMPANHEIRISMO 
DOS ROTÁRIOS DO TÉNIS

Com já cerca de 1.000 membros espalhados por mais de 60 diferentes 
países, este Grupo de Companheirismo tem procurado, através da orga-
nização de diversos torneios de ténis em diferentes partes do mundo, 
angariar fundos que, depois, são canalizados para financiamento de 
muitos projectos humanitários em todas as partes do nosso mundo. 
Através dele, já foi possível reunir mais de 220.000 dólares.
Para saber mais acerca do ITFR, aceda aos”links” www.itfr.org, ou 
www.itfr-wtc.org ou, ainda www.rotarytennis.org. 

PELO ESCRITÓRIO DE ZURIQUE 
DO R.I.

Aposentou-se Jürg Kobler, que serviu durante 24 anos e com assinalável 
competência, o Escritório de Zurique, ou seja o que serve os nossos 
Distritos Rotários. Kobler era, nos últimos anos, o Gerente do Escritório, 
funções que iniciara em 1 de Dezembro de 2002.
Da sua actividade beneficiaram os Rotários da Europa e de África, 
tendo ele acompanhado todo o evoluir da estrutura internacional da 
secretaria. Foi o responsável pela supervisão das secções de”Serviço 
aos Governadores de Distrito e aos Clubes”, de”Serviços ao Quadro 
Social” e”Administração de Clubes e Distritos”.
Em razão das suas extraordinárias qualidades e da excelência do tra-
balho que Jürg Kobler desenvolveu, o Secretário Geral do R.I., Ed Futa, 
conferiu-lhe público reconhecimento.
Para o substituir no cargo de Gerente, Ed Futa convidou Marco Nicosia, 
que vinha sendo o Gerente Adjunto, interinamente e por um período 
de seis meses, com início em 1 de Fevereiro passado, o que ele aceitou. 
Marco Nicosia vinha sendo, nos anos mais recentes, o responsável pela 
supervisão das principais funções do Escritório.

UMA NOVA PUBLICAÇÃO
Dá pelo nome de ”Rotary Leader” e é uma publicação electrónica 
agora lançada pelo Rotary International e destinada aos Presidentes 
dos Rotary Clubes e dos Distritos Rotários.

http://www.itfr.org
http://www.itfr-wtc.org
http://www.rotarytennis.org
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  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 
 A Família Rotária do D. 1960 reuniu-se num almoço de convívio que teve 

lugar em Entroncamento, sob a organização logística do Rotary 
Club do Entroncamento, tendo, através desta iniciativa, aliás 
bastante concorrida e comunicativa, angariado Ð 500,00 para 
uma “Bolsa de Estudo das Novas Gerações”. A Bolsa foi aplicada 
a favor de um jovem estudante seleccionado pela Representadoria 
do RTC no âmbito do seu projecto “Preparar os Jovens para o 
Futuro”.                                              

O Rotaract Club de Lisboa-Olivais organizou um “Jantar Paul Harris”, 
no “Café Império”, abrilhantado com danças orientais e danças 
de salão, como maneira de obter fundos a favor da Campanha da 
Erradicação Global da Polio. Cerca de duas centenas de pessoas 
participaram neste evento que foi tão bem conseguido que o 
resultado obtido foi o triplo do esperado: 3.000 Euros!

CIP PORTUGAL/
BRASIL
 Aproveitando a sua vinda a Portugal, um grupo 
de Companheiros e convidados do Rotary Club 
de Curitiba-Oeste realizou uma reunião de 
companheirismo com o Rotary Club de Lisboa-
Estrela no decurso da qual foi especialmente 
colocada em destaque a cativante personalidade 
de Rotário do PGD António Guimarães Ferreira, 
um Companheiro que foi o último Governador do 
Distrito 196 quando era o único Distrito Rotário 
que havia em Portugal, e que muito veio a servir 
o Rotary também particularmente na área do 
Intercâmbio de Jovens.

HAITI 
Os cinco Rotary Clubes que operam na cidade do 
Porto promoveram um Concerto cujos resultados 
reverteram a favor das vítimas do terramoto 
que, em 12 de Janeiro deste ano, atingiu este 
país das Caraíbas, designadamente na aquisição 
de “ShelterBoxes”. O Concerto decorreu no Au-

ditório da Fundação Engº. António de Almeida, 
em 5 de Março.

IGE PIONEIRO
Um Inter-
câmbio de 
Grupos de 
E s t u d o s 
ocorreu em 
2009 entre 
os Distritos 

9680 (Nova Gales do Sul – Austrália) e 5490 
(Arizona – EUA): os participantes eram todos 
defi cientes físicos, pelo que se deslocavam em 
cadeiras de rodas (na foto de Mark Wallace). 
E a experiência foi tão excelente que vai ter 
continuidade.

CIP 
Realizou-se a 26 de Março, no Palácio da Europa, 
em Estrasburgo (França), a reunião trienal do 
Conselho Executivo das CIP, sob o  lema “O 

Rotary e o Conselho da Europa” e a presidência 
do seu Presidente, Compº. Serge Gouteyron. Os 
trabalhos desta importante reunião, depois de 
passarem em revista as conclusões da sessão 
dedicada às CIP aquando da Convenção de 
Birmingham do R.I., assim como as recolhidas 
nos Institutos de Varsóvia, Paris e Istanbul e na 
Conferência de Túnis, assim como os relatórios dos 
diversos Coordenadores Nacionais, debruçou-se 
especialmente sobre as ligações entre o Rotary 
e o Conselho da Europa, tendo-se registado 
comunicações especiais de Yann de Buyer, Chefe 
da Divisão Central e co-Secretário da Comissão 
dos Assuntos Económicos e do Desenvolvimento 
e Secretariado da Assembleia Parlamentar do CE, 
e de Jean Louis Laurens, Director da Democracia 
e dos Assuntos Políticos do CE. Recordemos que 
existem 300 CIP em actividade, nesta altura, e 
que são representantes do R.I. no Conselho da 
Europa os PGD Gérard Caen, do Rotary Club de 
Estrasburgo-Sul, e François Goettelman, do Rotary 
Club de Ensisheim.  

ERIC 
Realizou-se em San Marino, em fi nais de Janeiro, a reunião desta organização 
multidistrital de informação do Rotaract, ou seja da “European Rotaract 
Information Center”. A reunião decorreu sob o lema “Alegria e Liberdade – o 
que as liga?” e nela participou uma delegação de cinco jovens Rotaractistas 
de Portugal dos Rotaract Clubes de Santo Tirso e do Entroncamento, chefi ada 
pela Representante do Rotaract do Distrito 1970, a Compª. RTC Ângela 
Barros. No decurso dos trabalhos veio a ser aprovado um novo Regimento 
Interno do ERIC e o envio para o Haiti de duas “ShelterBoxes”, para ajuda 
às vítimas do terramoto ali recentemente ocorrido. 

NOVO CLUBE 
Recebeu festivamente em 29 de Janeiro o seu Certifi cado de Organização o 
Rotary Kids de Estarreja, que lhe foi entregue pelo Gov. Manuel Cordeiro (D. 
1970). O novo clube de jovens dispõe de um quadro social de 21 elementos 
de ambos os sexos e é presidido pelo Compº. RK Tomás Melo.

 Pelos Servicos Internacionais
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The Rotarian | Que espera alcançar no seu ano de 
presidência?

Ray Klinginsmith | Terei de continuar a dedicar a melhor 
das atenções à questão da erradicação da polio. Temos de “pôr 
a rolha na garrafa” quanto a esta doença ou então ela volta a 
grassar. Tenho a certeza de que somos capazes de o fazer pois, 
doutra forma, a Fundação “Bill & Melinda Gates” nunca nos 
teria dado 355 milhões de dólares para que acabássemos com 
o problema.
Também quero que o Plano “Visão de Futuro” da Fundação Rotária 
arranque em boas condições. Para além disso, quero conferir 
melhor visibilidade aos programas do Rotary relacionados com 
a juventude, especialmente o do Intercâmbio de Jovens, pois 
entendo que eles não estão suficientemente divulgados junto 
dos Rotários. Também quero verificar tudo quanto estamos a 
fazer no capítulo de administração e ver se não haverá outras 
iniciativas a tomar, porventura melhores: estaremos a fazer 
uso dos métodos mais convenientes, ou apenas a seguir uma 
metodologia tradicional? E pretendo melhorar o modo pelo 
qual vimos a prestar serviços aos clubes colocando voluntários 

no terreno para apoio aos Governadores de Distrito em moldes 
semelhantes aos que temos quanto aos Coordenadores Regionais 
da Fundação Rotária.

TR | Qual tem sido a reacção provocada pelo Plano 
“Visão de Futuro” e em que aspectos esse Plano afecta 
os membros do clube?

RK | Tem sido bastante positiva. Mais de 250 dos 530 Distritos 
se candidataram a ser pilotos e os Curadores apenas podiam 
seleccionar 100 para a fase piloto, que começará em Julho de 
2010. Vai passar a ser muito mais rápido desenvolver projectos 
internacionais. Também pretendo tornar as coisas mais fáceis 
para os Rotários poderem visitar o mundo em vias de desenvolvi-
mento e tomar contacto com as necessidades provocadas pela 
pobreza. Ao regressarem daí vão dar-se conta de que, através 
do “Visão de Futuro”, será mais rápido e mais fácil alcançar os 
fundos para os aplicar onde são mais necessários. Vamos obter 
o dinheiro para os Clubes e para os Distritos mais rapidamente e 
dar-lhes maior autonomia para o gastar de acordo  com a missão 
da Fundação Rotária.

O Presidente-Eleito Ray Klinginsmith vai tomar posse do cargo de Presidente do R.I. em Julho que vem, 
ao fim duma ligação de quase meio século com a nossa Organização, um tempo que já o levou até à 
Universidade da Cidade do Cabo (África do Sul), em 1961, como Bolseiro da The Rotary Foundation. Foi 
a primeira pessoa da sua terra a ir estudar no estrangeiro, e regressou a Unionville, Missouri (EUA), 
depois de ter viajado milhares de quilómetros e visitado 35 Rotary Clubes em África. Entrou para o 
Rotary no Rotary Club de Unionville duas semanas após ter regressado. Depois, fez, sucessivamente, 
parte do Rotary Club de Macon, em 1965, quando ele e a esposa, Judie, para esta terra se mudaram 
para aí iniciarem a actividade da advocacia. Mais tarde mudou-se para Kirksville para aí trabalhar na 
Universidade do Nordeste do Estado do Missouri, e, em 1974, aderiu ao Rotary Club de Kirksville, clube 
do qual é actualmente membro. Klinginsmith serviu já o Rotary International de  diversas maneiras, 
desde a Presidência do Conselho de Legislação, a Vice-Presidência da Comissão da Convenção do R.I. 
De 2005 e a Presidência da de 2008, até às funções de Curador e de Vice-Presidente da The Rotary 
Foundation. Em 1985 tornou-se no Director do R.I. mais jovem de sempre, uma oportunidade que 
ele atribui ao facto de desde cedo se ter dado a conhecer ao Rotary através da Bolsa Educacional de 
que usufruiu.
Klinginsmith exerceu a actividade de conselheiro geral e de professor de direito comercial na Universidade referida (agora denominada Universidade 
Estadual de Truman) a partir de 1973 e até à sua jubilação em 1995, e foi deão da sua administração durante cinco anos. Teve escritório de advocacia 
a partir de 1995 e até 2009. Serviu como Comissário no Condado de Adair durante quatro anos, como director do Banco Macon do Estado de Atlanta 
durante 38 anos e como Presidente da Associação “Chariton Valley” para Cidadãos com Deficiência durante 27 anos.
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TR | Acredita que 
é possível colocar o R.I. 

Mais próximo dos Rotary Clubes? 
Que alterações gostaria de promover para 

um tal objectivo?

RK | As nossas ligações aos Clubes são os Governadores de 
Distrito, e dando mais e melhor assistência aos Governadores, 
melhor ajuda eles poderão dar aos Clubes. Por vezes, no passado, 
havia Clubes que pensavam que nós apenas pretendíamos coisas 
deles. Já é tempo de inverter este clima e de promover que eles 
se sintam conscientes de que nós é que queremos alcançar coisa 
em proveito dos Clubes.

TR | Que é que o preparou para ser Presidente do 
R.I.?

RK | Dediquei-me a quase todas as tarefas que o Rotary rec-
lama, e já sou Rotário há quase 50 anos. Duvido de que algum 
outro Presidente já tivesse sido Rotário durante mais tempo que 
eu na altura em que assumiu tais funções. Nem sei quantos 
Rotary Clubes já visitei na minha vida, mas são já 
um elevado número. Aprendi Rotary de Rotários 
e muito aprecio o que eles fazem. Identifico-me 
com eles. O que os Rotários normalmente 
querem é o que é justo e, por isso, sinto-me 
optimista no sentido de que, se ao menos 
conseguirmos ajudar os Rotários a levarem 
por diante o que pretendem fazer, vamos 
continuar a somar êxitos.

TR | Quando é que se começou a 
sentir interessado pelo Rotary?

RK | Meu pai já era Rotário – entrou para um Rotary Clube 
quando eu tinha 10 anos – e, claro, através da Bolsa Educacional 
que tive, que me foi concedida quando os filhos dos Rotários 
ainda eram admitidos a terem Bolsa de Estudo do Rotary. 
Lembro-me da primeira Conferência Distrital a que assisti, em 
1960, na minha terra natal de Unionville, no Missouri. Quando 
anunciaram o nome do novo Governador do Distrito, o meu pai 
rejubilou de excitação. Berrou-me que era aquele o Governador 
que faria com que as coisas andassem para a frente no Rotary, 
e, assim, decidi que um dos modos pelos quais eu poderia vir a 
retribuir ao Rotary a Bolsa seria vindo a servir mais tarde como 
Governador de Distrito. Quando regressei a casa, terminado que 
foi o ano escolar da Bolsa, o Presidente do clube local, Stewart 
Pratt, que era o meu dentista, convidou-me para entrar para o 
Rotary e eu aceitei logo o convite. Tinha a intenção de apenas 

trabalhar a nível do Clube ou, quando muito, do Distrito, que 
foi o que fiz durante mais de 15 anos. Fiquei imensamente 
surpreendido quando me vi subitamente convidado para a 
Assembleia Internacional de 1979, quer para nela intervir como 
orador, quer como líder de formação.

TR | Onde acha que reside a principal força do 
Rotary?

RK | Oh! É nos Clubes – 33.000 clubes! É formidável que, em 
200 países e áreas geográficas, possamos dispor de 33.000 
unidades organizadas, todas observando as mesmas regras. Os 
Clubes podem funcionar aqui e ali de maneira diferente, mas 
mantêm-se com um propósito de companheirismo que é comum 
a todos, de serviço e altos padrões éticos. Todos estamos impreg-
nados pelo espírito do Rotary e isso é um fenómeno admirável. 
O ex-Presidente do R.I., Edward F. Cadman, costumava observar: 
“O Rotary é unidade sem uniformidade”, e isso continua a ser, 
hoje em dia, verdade.

TR | Diga-nos: porque é que foi assim tão importante 
na sua vida a Bolsa de Estudo?

RK | Pôs-me em contacto com o mundo. Tinha já viajado dentro 
dos Estados Unidos, mas nunca tinha saído do país, e era muito 

provável que a única oportunidade de sair iria ser 
na altura do serviço militar. O navio em que segui 

para a África do Sul, que partiu de New Orleans, 
parou em Curaçau e em Trinidade, que eram 

ambientes totalmente novos para mim. 
Passei um ano em África e viajei como 

se fora im IGE duma só pessoa pela 
região meridional da África, alojando-
me em casas de Rotários – aqui e ali 
por duas e até por três vezes, em 
diferentes ocasiões – e fui sempre 

muito bem tratado pelos Rotários. No regresso a casa, vim por 
Londres e acabei por me encontrar com o Primeiro Ministro da 
Índia, Jawaharlal Nehru, quando estava no aeroporto. Estas coisas 
assim mudam a vida de qualquer um.

TR | O que é que distingue o Rotary doutras 
organizações de serviço? 

RK | Muitos aspectos. Foi o primeiro clube de serviço a surgir. 
E rapidamente se impôs como primeira organização com gente 
de alto nível, tendo-se sempre mantido nessa posição invejável. 
Temos vários imitadores, e a imitação é a mais acabada forma 
de lisonja. Os outros clubes de serviço fazem um bom trabalho, 
mas a nossa nota tónica no companheirismo, no serviço e na 
observância de altos padrões de ética por pessoas de elevado 
nível na vida dos negócios e profissional é diferente. Também 
a nossa internacionalidade se mostra diferente. Quando os 



25

Rotários se juntam numa Convenção Internacional, usualmente 
mostram-se subjugados pela internacionalidade e pelo espírito 
do Rotary.

TR | Que lhe parece o estado actual da imagem 
pública do Rotary?

RK | É melhor que nunca, mas ainda não o suficiente. Somos 
ainda desconhecidos de uma grande percentagem da população. 
Muitos têm acerca do Rotary uma vaga ideia e não compreendem 
a magnitude do que fazemos. Mas continuamos a agir e estamos 
agora no palco mundial por virtude da erradicação da polio e da 
nossa parceria com a OMS, os Centros Americanos de Controle e 
Prevenção de Doenças, o UNICEF e a Fundação “Bill & Melinda 
Gates”. Jamais tivéramos tamanha credibilidade e eu sinto-me 
entusiasmado com isso. Creio que poderemos fazer ainda melhor 
e o iremos fazer. Como já tive ensejo de dizer, o nosso melhor 
dia ainda está para chegar.

TR | Um dos desafios que o Rotary enfrenta é o de 
se tornar conhecido das novas gerações. Como irá 
actuar quanto a ele?

RK | Realmente esse é um verdadeiro desafio, certo que a 
Geração X e a Geração Y são mais diferentes do que as gerações 
que as antecederam. À medida em que se aceleram as mudan-
ças tecnológicas, as diferenças entre as gerações também se 
acentuam. Então, temos um desafio pela frente, mas estou em 
crer que iremos ultrapassá-lo.Os membros da Geração X – que 
inclui a minha filha – não são aderentes. Preferiram trabalhar 
cada um por si. A evidência mostra que os membros da Geração 
Y já apresentam uma postura ligeiramente diferente. Estão mais 
interessados em aderir a organizações e a apoiar causas, e eu 
estou optimista quanto a que possamos lançar-lhes o repto. Estou 
especialmente interessado nos elementos do Rotaract, tornando 
mais fácil transformá-los em Rotários.

TR | Que é que o inspirou a definir Construir 
Comunidades – Ligar Continentes como lema para 
o seu ano de presidência?

RK | Analisei todos os anteriores lemas e reparei que, na sua 
maior parte, apenas falavam para os Rotários. Daí que tenha 
decidido tentar desenvolver um lema que pudesse dizer a não-
Rotários qualquer coisa sobre o que o Rotary Faz e, ao mesmo 
tempo, significar aos Rotários a importância do que fazemos.

TR | Que metas tem em vista atingir no que toca ao 
quadro social?

RK | Crescemos solidamente – 3% por ano durante décadas 
– e, de repente, parámos nos anos 90. Precisamos de crescer 
para nos mantermos dinâmicos, e o caminho para retormar o 

crescimento do nosso quadro 
é ajudar os clubes a torna-
rem-se maiores, melhores e 
mais activos. Para isso, temos 
de ajudar os clubes a que 
compreendam que podem 
ser melhores se forem um 
pouquinho maiores. Nesse 
sentido, estou a exortar os 
clubes a que adoptem um 
plano de três anos com 
definição de metas em cada 
uma das quatro Avenidas de Serviço e a que definam também 
o número de membros de que irão precisar para que possam 
atingir aquelas metas.

TR | Como poderão os Rotary Clubes incentivar os 
Rotaractistas a que entrem para eles?

RK | Frequentemente, há apenas um ou dois Rotários a trabalhar 
com o Rotaract Clube e a apoiá-lo. Sou da opinião de que cada 
Rotaractista deverá ter um Rotário seu conselheiro, e de que 
os dois devam almoçar juntos três ou quatro vezes por ano. Se 
pudermos manter os Rotaractistas mais integrados na Família 
Rotária, irá tornar-se bem mais fácil para eles entrar para o Rotary 
Clube quando estiverem maduros para isso. Adicionalmente, se 
tivermos bons Rotaract Clubes, em cada período de três anos os 
seus elementos mais velhos podem criar os seus próprios Rotary 
Clubes e trabalhar neles com menores custos que os que se 
praticam nos Rotary Clubes tradicionais, por exemplo não tendo 
refeição em todas as semanas. Há muitos Rotaractistas que saem 
da Família Rotária com a idade máxima dos 30 anos e que ainda 
não estão aptos para entrar nos Rotary Clubes tradicionais, e há, 
por outro lado, imensos Rotary Clubes que não têm, no respectivo 
quadro social uma boa quantidade de membros a rondarem os 
30. Assim, a criação de Rotary Clubes “Novas Gerações” a partir 
dos Rotaract Clubes que existem faz todo o sentido.

TR | De que maneira irá o Plano Estratégico do R.I. 
auxiliar a Organização?

RK | Vai fazê-lo conferindo-lhe estabilidade. Já foi tempo em 
que, todos os anos, criávamos um novo programa, e tínhamos 
de gastar recursos consideráveis para levar por diante os novos 
programas. Isso já não aconteceu durante os últimos anos, pelo 
que temos agora uma boa oportunidade para alguma criativi-
dade no nosso planeamento. Desde que estamos ainda e só a 
implementar o Plano “Visão de Futuro”, não sei se, precisamente 
agora, é a altura exacta para introduzir grandes alterações no 
Rotary International. Creio que temos de ir por partes. E o primeiro 
passo é dar maior apoio aos nossos Clubes!
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Tribuna
            Livre

SER SOLIDÁRIO QUANTO MAIS CEDO MELHOR

                                                                             por José Lima

                                                                                                               Sócio do Rotary Club de Viana do Castelo

O Movimento do Rotary International não pode deixar de participar na ajuda humanitária às vítimas 
do Haiti. Quer directamente, quer em colaboração com as Nações Unidas e o UNICEF, de que é fun-
dador e membro efectivo, este Movimento, através da The Rotary Foundation e das suas equipas de 
voluntários, marca presença neste período de grandes angústias para aquele povo, já de si sacrificado 
pelas suas condições gerais.
O Rotary Club de Viana do Castelo, bem como todos os clubes rotários do mundo, está solidário e 
apoiante neste esforço universal para com aquela região. Os clubes rotários são constituídos por profis-
sionais com espírito de solidariedade e de companheirismo, que, por vezes, começa a ser incentivado 
muito cedo.

Na família rotária do Rotary Club de Viana do Castelo há um exemplo, até hoje único: na órbita deste 
clube, que já conta 54 anos, há três gerações que se juntam, e com o mesmo objectivo.
No passado dia 16 de Janeiro, o Rotary Kids Club de Viana do Castelo elegeu a sua Presidente para 
o ano de 2010-11: com 90,9% dos votos, foi eleita Marta Guimarães, uma estudante do 7º ano do 
Externato Maria Auxiliadora, da Areosa (na foto). Trata-se de um clube patrocinado pelo Rotary Club 

de Viana do Castelo, no caso para “juvenis”.
Ora, do Rotary Club de Viana do Castelo são membros o Compº. Manuel Guimarães, que ocupa a classificação “Mármores e Grani-
tos-Transformação”, e a Compª. Isabel Guimarães, com a classificação “Advocacia-Direito Civil”, que são, respectivamente, o avô e 
a mãe da Marta.
São exemplos destes que é preciso seguir, aplicando o ditado popular que diz que “é de pequenino que se torce o pepino”. É urgente, 
mesmo necessário, que se comece cedo a incutir nos mais novos os valores que se podem perder e são a base duma sociedade 
mais solidária e mais justa. À Marta, parabéns e votos de bom trabalho.

LIDERANÇA, SIM. FALSOS LÍDERES, NÃO...
   por Artur Vaz

                     sócio do Rotary Club de Azeitão

Muito se tem falado ultimamente em líderes – uns de opinião, outros em variados contextos.
Os motivos e as razões para se ser líder são inúmeros. Dentre eles podemos referenciar: coragem, energia, persistência, determi-
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nação na luta ávida pelo alcance do objectivo. São qualidades que levam a incutir no grupo, à sua volta, a crença na mudança e, 
em especial, no alcançar o status quo que se pretende ter como meta.
Contudo, por vezes o rumo e o caminho traçado não são conseguidos. Os objectivos não são alcançados, o que cria naqueles que 
neles tinham acreditado um sentimento de frustração quanto a expectativas de mudança tão acalentadas e que, por vários motivos, 
se pensava serem inevitavelmente possíveis de realização.
Esta realidade crua tem surgido na sociedade portuguesa com muita incidência no desporto, no mundo empresarial, na política e 
na nossa própria vida familiar. O que se deve, em nosso entender, à falta de capacidade de motivação que, por vezes, o líder tem 
quanto ao grupo que pretende liderar.
Porque, afinal, a mudança faz-se sempre com todas as pessoas, cabendo o principal vector dessa mudança ao líder, que deverá 
mobilizar e criar no grupo a coesão.

É que a liderança é um processo de influência e de interacção entre o líder e os liderados, tendo sempre presente no grupo um 
rumo certo visando alcançar algo que por todos é assumido como o objectivo.
Para se ser um líder é preciso desenvolver um conjunto de qualidades que tenham como base de sustentação a argumentação 
lógica, e não demagógica, a firmeza e, acima de tudo, sentido ético e real acerca do que se propõe levar por diante. O líder tem de 
ser capaz de comunicar a sua perspectiva e, principalmente, saber partilhá-la de modo a esperar que as pessoas o acompanhem 
na caminhada e na partilha.

Outros importantes dados de referência para um líder são o de saber modificar o rumo em função 
dos contratempos, e o de entender de uma forma inequívoca 
as especificidades de cada um dos membros 
do grupo, ou seja, ter sempre em atenção 
o aproveitamento das potencialidades deles, 
nas suas desigualdades.
Assim, todos se devem empenhar para o 
alcançar dos objectivos comuns, esforçando-
se para superar os obstáculos que surjam 
e para delinear medidas e acções de modo a 
torneá-los.
Mas, para que isso se concretize, é necessário saber incutir que 
o objectivo não é só do líder: ele deve ser sentido e definido por todos, levando à 
realização dum trabalho colectivo em que a meta seja algo que todos perseguem, numa verdadeira comunhão de afectos.
Quando assim pensarmos, então estaremos perante uma das mais sublimes fases da nossa conduta – ou seja, deixamos de estar 
perante um líder mas perante uma liderança na qual todos nós, afinal, somos líderes de um projecto que, em mútuo empenho, 
faremos se converta em realidade.
Em jeito de síntese, digamos que, para que a mudança se possa concretizar, não basta a determinação e, por vezes, uma amorfa 
coragem daquele que se supõe líder.
É necessário sermos objectivos e sinceros para connosco, ousando reconhecer, sem qualquer preconceito, os nossos índices de 
entender e de compreender o que é a liderança e de, para nós próprios, sermos capazes de reflectir sobre as nossas capacidades 
de intervenção.

O mundo tem revelado, ao longo de anos, uma inoperante capacidade de enfrentar esta questão. Para mudar, é essencial a liderança, 
que não apenas líderes que, no fim de contas e na maioria, em muitos casos nada têm feito com vista à MUDANÇA, e, pelo contrário, 
têm incutido errados conceitos em que tudo vale para alcançar objectivos traçados, como o fortalecimento de grandes “lobbies” e 
grupos sociais, religiosos e políticos aos quais eles estão enfeudados.
Urge construir um mundo mais solidário e fraterno, pois, como ensina John Kenny em sua recente mensagem “Os Rotários são 
capazes de mudanças que definirão os cursos não só dos meses, mas também dos anos e das décadas vindouros. Este é o nosso 
privilégio, esta a nossa obrigação enquanto Rotários”.
O lema do actual ano rotário é “O Futuro de Rotary está em suas Mãos”. Se, de alguma forma, este apontamento encontrou eco 
em si, e se também é daqueles que pensa que o mundo será mais próspero fazendo cada um de nós um pouco para ajudar aqueles 
que têm bem menos que nós: “Dê de Si sem Pensar em Si”.
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“Caro Compº. Editor de “Portugal Rotário” e meu estimado Amigo 
Artur Lopes Cardoso.

Em primeiro lugar, os tradicionais votos de boa saúde para o meu 
Amigo e Família.
Recebi a nova Revista de “Portugal Rotário”, que apreciei e me leva 
a fazer, com o devido respeito, um pequeno reparo, que espero 
seja entendido como colaboração para melhor apresentação do seu 
conteúdo, ressalvando, naturalmente, melhores opiniões.
Assim, não concordo que a Nota de Abertura seja colocada em 
página à esquerda, porque é o artigo do Editor. Ponto final...
A alternativa que eu defenderia para esta revista era a seguinte:
- Página um, o habitual.
- Página dois, publicidade da “Bellavida” (que está à direita), o que 
lhe dá destaque comparativamente à Nota de Abertura.
- Página três, Nota de Abertura.
- Página quatro, o artigo de R.C.Guimarães, uma página.
- Página cinco, Mensagem do Presidente.
- As seguintes seriam geridas à direita ou esquerda conforme o 
seu grau de importância.
- Não esquecer também que é vulgar, por interesses de paginação, 
fazer continuado em páginas interiores de artigo que, por razão da 
sua relevância, tenha que ser inserto à direita.
Por hoje é tudo.
Aceite, entretanto, as minhas cordiais saudações Rotárias.
        

  Fernando Branquinho”

“Caro Compº. Editor Artur Lopes Cardoso:

Os meus respeitosos cumprimentos.
Foi com especial agrado que recebi a edição nº. 156 da revista 
Portugal Rotário, que passará a ter publicação mensal.
Tal como refere no seu editorial, foi uma decisão difícil e arrojada, 
mas tenho a certeza de que foi uma boa decisão.
Para além de podermos ter notícias com maior actualidade sobre 
a vida dos clubes rotários portugueses, o facto de a revista passar 
a ter periodicidade mensal permitirá incluir mais notícias sobre os 
clubes e que antes eram omitidas por falta de espaço. Além disso, 
permitirá divulgar alguns eventos e/ou projectos dos clubes com 
maior destaque, tal como sucedeu já neste última edição com o 
Projecto DAE/Rotary Club de Guimarães, que teve merecido destaque 
na pág. 9 da revista.
Como Delegado do Rotary Club de Guimarães à revista Portugal 
Rotário, deixo-lhe aqui, caro Compº. Editor, o meu compromisso de 
colaborar ainda mais para a nossa revista, muito para além das 
notícias e fotos que regularmente vos envio.
Deixo-lhe os meus parabéns por esta iniciativa e faço votos de que 
se mantenha esta periodicidade mensal.
Grande abraço com saudações rotárias.
 

António Jacinto Teixeira
(Delegado do RC de Guimarães à revista Portugal Rotário)”

Foram vários os leitores, de ambos os nossos Distritos, que, de viva voz ou pelo telefone, amavelmente se nos dirigiram 
significando o seu agrado relativamente ao facto de verem “PORTUGAL ROTÁRIO” passar a ser de publicação mensal 
e manifestando agrado, também, pelo novo formato da Revista e quanto ao seu conteúdo, transmitindo palavras de 
admiração e de incentivo. Outros (menos) fizeram-no por escrito, dando a sua opinião e fazendo um ou outro reparo. 
São atitudes que muito agradecemos pelo que traduzem de carinho e de interesse pela Revista, o que jamais será 
excessivo sublinhar. Destas respigamos.






