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Assim disse PAUL P. HARRIS

“Se, por algum motivo, me encontrar em posição de estar 
perante todos os Rotários, e tivesse direito a proferir apenas uma 
palavra, ela seria Tolerância”.

 “Rational Rotarianism” –1910

“Mesmo quem tenha um milhar de amigos não pode dispensar 
um só”.

Frase do escritor Ralph Waldo Emerson, seu favorito, e que Paul muitas vezes 
usava.

“A grandeza do que estamos a criar reside no futuro e não no 
passado”.

Convenção de 1912, em Portland, Oregon, EUA, discurso de 
encerramento.
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Nota de abertura
 Artur Lopes Cardoso

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

Chesley R. Perry foi o grande obreiro do Rotary. 
Um trabalhador incansável quanto a quem o 
próprio Paul P. Harris reconheceu um dia que, 
se alguns pretendiam considerá-lo, a ele Paul, 
como o “arquitecto do Rotary”, justo seria que 
reconhecessem que “Ches” fora o “construtor 
do Rotary International”. E, não obstante, tendo 
sido duas peças essenciais no surgimento e no 
desenvolvimento do Rotary, chegaram a zangar-
se um com o outro, crise que vieram a ultrapassar 
fazendo as pazes.
Paul Harris pedira a Chesley Perry, em 1910, que 
aceitasse exercer “temporariamente” as funções 
de Secretário-Geral ... até que se encontrasse 
outrem para elas. “Ches” disse que sim ... e 
assumiu tal tarefa durante 32 anos!!! Deixou o 
cargo em 1942, quando completou 65 anos.
É de Chesley R. Perry a ideia da criação duma 
publicação rotária. Recordando, no final da 
primeira metade do seu primeiro mandato 
enquanto Presidente da Associação Nacional de 
Rotary Clubes (1910-11), Paul Harris escreveu 
um texto de análise acerca da valia do Rotary 
no âmbito dos negócios e das profissões, texto 
a que deu o nome de Rotarianismo Racional e 
que começava por uma frase em que, no seu 
entender, havia uma palavra que encerrava 
toda a filosofia do Rotary – Tolerância (o leitor 
pode lê-la na pág. 1). E pediu a “Ches” que 
fizesse 2.000 cópias daquele texto para serem 
distribuídas pelos Rotários dos 23 Rotary Clubes 
que nessa altura eram os que havia e apenas 
nos Estados Unidos. Só que não havia dinheiro 
para uma tal despesa.
Mas Perry teve uma ideia brilhante: editar um 
documento no qual se inserisse publicidade 
paga. Logo a pôs em prática e, em Janeiro de 
1911 sai o primeiro número da The National 
Rotarian com algumas inserções publicitárias 
a suportar a edição. E lá vem, na sua primeira 
página, o aludido texto de Paul Harris. Teve 
tamanho êxito a publicação que, a breve prazo, 
a sua edição foi aumentada em mais duas mil 
cópias, tantos os pedidos que surgiram. E veio 
depois, mas já em Julho desse ano, o segundo 
número, agora, afora o resto, com vinte anúncios 
pagos por Rotários.

A nível institucional, porém, a criação de uma 
Revista Rotária só é aprovada na Convenção de 
1912, que se realizou em Portland, Oregon (EUA), 
o que vale por dizer que é só mais tarde que o 
Rotary reconhece validade à ideia que “Ches” já 
lograra por em prática havia mais de um ano.
Muito mais tarde, ainda, é a partir de Julho de 
1983 que o Rotary International vem a estab-
elecer a atribuição a cada mês do ano de um 
assunto específico que lhe seja caro. Abril surge 
como o mês dedicado à Revista Rotária. É nele 
que nos encontramos.

Aqui chegados, feito este pequeno excurso 
pelas origens, estamos em condições de per-
ceber que a Revista Rotária, ao fim e ao cabo, 
assenta na “palavra mágica”, tão cara a Rotary, 
que é tolerância. Uma ideia tão fundamental 
que, como vimos, era nessa conta que o nosso 
próprio Fundador a tinha. O seu texto saído a 
abrir a primeira edição de The National Rotarian, 
o “pontapé-de-saída” de todos as publicações 
que o Rotary veio a conhecer, foi decisivo para o 
advento da imprensa rotária e nele se acentuava, 
sem panaceias, a tolerância, como âmago do 
ideário rotário. 
Não é agora a altura de voltar a glosar como, 
intra-muros, veio a surgir o Portugal Rotário. 
Quem pretenda conhecer um pouco acerca disso 
de há muito que tem à disposição um resumo 
histórico no “site” da nossa Revista. Recordare-
mos apenas que, na sua derradeira fase, que 
vem até aos nossos dias, começou em Março 
de 1984, ou seja há 26 bons anos.
Portugal Rotário é uma das 31 Revistas Rotárias 
que faz parte duma vasta rede global de imprensa 
rotária oficializada pela designação de Rotary 
World Magazine Press. Através desta grande 
rede de divulgação do Movimento Rotário, o 
Rotary dá-se a conhecer em todo o mundo em 
25 línguas diferentes todos os meses, numa 
dimensão de vastos milhares de páginas.
Justamente porque o Rotary considera que 
Revista Rotária representa um valor apreciável 
na sua imagem pública, na divulgação do seu 
ideário, na formação e na informação dos 
Rotários de todo o mundo, na potencialidade 
que encerra de contribuir para a expansão do 

Rotary assim como para a retenção do quadro 
social, foi destinado um mês para especial ênfase 
acerca dela. 

Cada Rotário tem, pois, a obrigação de assinar 
e, sobretudo, de ler uma Revista Rotária que 
tenha a qualificação de “prescrita e recomendada 
pelo R.I.”. E é esse o caso de Portugal Rotário, 
da nossa Revista Regional nacional. Pode um 
Rotário de qualquer Rotary Clube do nosso País 
não ser assinante da “nossa” Revista. Nesse caso, 
terá de sê-lo doutra que também esteja recon-
hecida como “oficial do Rotary”. Trata-se duma 
obrigação que não conhece excepções mas duma 
obrigação que deve ser assumida com tolerância 
da parte do Rotário que a assume. 
A Revista, com efeito, não pode, nem deve, ser 
lida com outro estado de espírito que não seja 
o de se manter informado, o de se inspirar para 
melhor Rotário se ser. Nada de emulações, nada 
de desdém, nada de vaidades ocas.
Há que ler, mas igualmente considere partilhar. 
E considere-o discutindo e criticando o seu 
conteúdo, o texto de opinião, a apresentação 
no seu Clube, na sua roda de amigos. E, final-
mente, nunca ponha de parte o seu exemplar 
da Revista. Se não for coleccionador, liberte-o. 
Passe-o a outrem, deixe-o num qualquer local 
aonde o público aflua. Favoreça, assim, que a 
semente se espalhe.
Está a ver: com tanta “desmaterialização” 
cibernética, ainda nada substitui, de todo, sua 
palpável Revista Rotária. 
E traga a colaboração que houver por bem, 
para ela.
Como viu, a velhinha The National Rotarian 
até teve duas dezenas de anúncios logo na sua 
segunda edição! E nós?! 
Não poderá residir aqui o seu interesse, que é 
recíproco, aliás?
Reveja-se no Portugal Rotário e aceite um 
renovado abraço do seu Companheiro,



3

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

Caríssimos Rotários.

A todo o instante, cada um dos mais de 33.000 Rotary 
Clubes está a prestar algum tipo de serviço à sua 
comunidade ou mesmo à comunidade mundial. De 
harmonia com a estrutura do Rotary, cada Clube trab-
alha independentemente dentro da ampla rede que os 
apoia e inspira. Uma importante peça desta rede é a 
Rotary World Magazine Press, que é composta pela 
The Rotarian e por 31 Revistas Regionais publicadas 
em 25 idiomas diferentes.

É por isso que todos os Rotários precisam de fazer 
a assinatura da The Rotarian ou duma das Revistas 
Regionais. Essas publicações inserem notícias doutros 
Clubes e doutros Distritos, veiculam ideias para 
projectos e evidenciam o vinculo que temos com os 
nossos Companheiros Rotários. E a secção de conteúdo 
determinado pelo R.I. em cada edição cria uma ligação 
directa entre a sede mundial, em Evanstonm e cada 
Rotário em qualquer parte do mundo.

A experiência que cada um tem neste momento – lendo 
esta mensagem numa das publicações rotárias – está a 
ser compartilhada por cada um dos seus Companheiros 
Rotários, onde quer que eles estejam. A secção de 
conteúdo determinado pelo R.I. é idêntica em todas 
as publicações rotárias. Uma mensagem simples com-
partilhada – uma experiência simples compartilhada. 
Preciosa e insubstituível.

Todos os meses, quando me sento para escrever a minha 
mensagem para as Revistas Rotárias, sei que tenho nas 
minhas mãos uma oportunidade valiosa. O ensejo de 
falar directamente com cada um dos nossos 1,2 milhão 
de associados. Não importa quantas viagens faça, 
quantas palestras profira, quanto eu me empenhe para 
levar a minha mensagem a todos os Clubes e Distritos. 
Nada tem o mesmo potencial de impacte que as 400 
palavras que constituem esta página. Porque sei que 
cada Revista Rotária, em cada canto do mundo, leva 
a minha mensagem exactamente como eu a escrevi, 
mesmo que traduzida.

Dou um valor enorme a essa oportunidade, tanto como 
dou valor às publicações que a transmitem. Abril é o 
Mês da Revista, um bom momento para reflectir sobre 
quanto este instrumento pode ajudar o seu Clube nos 
seus esforços de prestação de services humanitários e 
para divulgar as informações nele encontradas.

                                    

                                                          John Kenny
                                                                                   

            Presidente do Rotary International
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TRABALHO CONJUNTO

PACTO GLOBAL DAS NAÇÕES 
UNIDAS E ROTARY

Uma iniciativa de divulgação de práticas empresariais responsáveis está a 
ajudar o Rotary a expandir a sua acção de apoio a altos padrões éticos e a 
projectos humanitários. O Pacto Global da ONU, lançado em 2000, incentiva 
empresas a seguir 10 princípios básicos nas areas dos direitos humanos, dos 
padrões laborais, do meio-ambiente e da anti-corrupção. Presentemente 
conta com cerca de 7.700 participantes de mais de 130 países.
Os projectos de Rotary Clubes e de Distritos vão ao encontro dos esforços das 
Nações Unidas para a redução da pobreza, para melhorar as condições de 
saúde, para incentivar a alfabetização e promover uma conduta profi ssional 
ética. Esta parceria fi cará ainda mais forte neste ano, conforme clubes e 
distritos se juntem aos representantes locais da ONU.
Em Janeiro, os Governadores de Distrito receberam uma carta em que são 
incentivados a procurarem as agencies locais. Os participantes no Pacto 
Global podem falar em reuniões do clube a respeito de responsbilidade social 
das empresas ou organizar sessões de formação sobre ética, destinadas a 
jovens profi ssionais.
Mais informação pode o leitor obter em www.unglobalcompact.org.

A NOSSA CAPA
Em mês no qual as Revistas Rotárias são tema de fundo, também a 
imagem com que abre esta edição da nossa Revista teria de ser de 
algum modo evocativa da Imprensa.
Trazemos, pois, à memória do leitor uma máquina manual de impressão 
mas já do Séc. XVIII. Não é, pois, do tempo do pioneiro da imprensa, 
Johann Gensfl eisch Gutenberg (1400-1468), o homem de Mogúncia 
que, já no longínquo ano de 1436, inventou os caracteres móveis de 
metal. Quanto ao nosso País, a primeira imprensa viria a ser fundada 
em Lisboa por Valentim Fernandes, de Morávia, e Nicolau, da Saxónia, 
que imprimiram a obra em 4 volumes “Vita Christi” em 1495-96.
Que distância temporal, mas, e sobretudo, tecnológica, não vai entre 
esses gloriosos tempos e os nossos actuais tempos de maravilha!!!

CAUTELA COM A INTERNET
O nome ROTARY está a ser usado na Internet por gente 
sem escrúpulos que procura, assim, burlar e enriquecer 
ilicitamente.
Diversas pessoas estão a receber propostas aliciantes de lucros e 
vantagens supostamente provenientes de Rotary Clubes, que até 
se apresentam com o tradicional emblema rotário para melhor 
confi ança incutirem.
Nessas mensagens de correio electrónico são dadas informações 
enganadoras e são pedidos elementos identifi cadores de 
quem queira aderir ao embuste, designadamente o número 
do passaporte.
Tenha cuidado e não responda nunca a tais solicitações.

NÚMEROS ROTÁRIOS

Rotary Clubes – 33.755
Rotários(as) – 1.215.076
Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário – 6.866
Membros dos NRDC – 157.918

COORDENADORES ROTÁRIOS

 A PARTIR DE JULHO
 Jennifer Lee Atkin

Os Rotários vão ter em breve ajuda específi ca para melhor se poderem 
movimentar na miríade de programas do Rotary International. Quarente 
e um Coordenadores Rotários irão passar a oferecer orientação nos 
programas da Juventude, nos Grupos Rotários de Amizade e nos Grupos 
Rotários de Acção. Os Coordenadores também aconselharão os Clubes 
e os Distritos quanto ao Plano Estratégico, a relações públicas efi cazes, 
ao desenvolvimento das capacidades de liderança e ao incremento do 
quadro social.
-”Queremos que os Clubes tomem boa consciência de que são a coisa 
mais importante que existe no Rotary.” – afi rmou o Presidente-Eleito 
do R.I., Ray Klinginsmith. –”Se não cuidarmos dos Clubes estes não 
cuidarão do R.I.”.
Os Coordenadores Rotários, cujo mandato de três anos se iniciará no 
proximo dia 1 de Julho, vão ajudar a implementar as prioridades do 
Plano Estratégico do Rotary: apoiar e fortalecer os Clubes, colocar em 
destaque o serviço humanitário e fomentar a imagem publica do Rotary 
e o interesse do público pelo Rotary. Os Coordenadores servirão a nível 
de Zona em encontros e planeamento de “workshops”, com o apoio 
dos líderes distritais.
Irão trabalhar nas mesmas areas em que o estão a fazer os Coordenadores 
Regionais da Fundação Rotária, com, pelo menos, um Coordenador 
em cada Zona. Os que vão trabalhar naquela qualidade trabalharão 
estreitamente com estes e com o Director do R.I. para a Zona em 
questão.
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   Os Clubes 
      dos Jovens      dos Jovens

OS NÚMEROS 
Com os dados reportados a 31 de Dezembro, os 
Interactistas eram 284.418 e os Interact Clubes 
12.366. Por seu lado, os Rotaractistas eram 
184.046 e havia 8.002 Rotaract Clubes.

Óptima ideia teve o Rotaract Club de Espinho 
que organizou um animado “Jantar Carnavale-
sco” através do qual obteve receita para ajuda 
ao “Desafi o 200 Milhões do Rotary” da Cam-
panha de Erradicação Global da polio...

... e também lan-
çou uma grande 
campanha de re-
colha de bens de 
primeira neces-
sidade para envio 
para o Funchal em 
ajuda às vítimas 
das enxurradas 
que atingiram a 
Madeira.

Por seu lado, o Rotary Kids de Viana do Cas-
telo realizou uma grande entrega de cabazes 
com géneros em parceria com o Externato 
S. João Bosco e Maria Auxiliadora, a Escola 
Primária da Areosa, a Escola Pedro Barbosa e 
os Minimercados “Viva Aqui”.

O Rotaract Club 
de Póvoa de 
Varzim realizou 
uma festa de 
convívio com 
idosos da freg-
uesia de Beiriz, 
em que actu-

aram os fadistas Marina e Eduarda, o Orfeão 
Universitário do Porto e o Rancho Folclórico de 
Santa Eulália, de Beiriz.

Duas boas dúzias de cabazes com alimentos 
(arroz, massas, leite, latas de atum, salsichas, 
etc.) foram distribuídos pelos Interact e Rotaract 
Clubes de Castelo Branco a famílias com 
necessidades. 

No decurso do Encontro Distrital do Rotaract 
do Distrito 1960, em Março que passou, os 
participantes dedicaram-se a dar uma ajuda 
na reabilitação da sala “Arte da Pintura” des-
tinada aos jovens frequentadores do “Espaço 
da Juventude” da freguesia de Olivais.

RYLAs 
Dois foram os RYLA que neste ano se realizaram 
no Distrito 1960, qualquer deles sob o tema 
“Liderança” e entre os dias 27 de Março e 1 
de Abril. Um foi organizado pelo Rotary Club 
de Portela, com a colaboração do Colégio 
Militar; o outro foi da iniciativa do Rotary 
Club de Entroncamento e conta com as 
colaborações da Escola Prática de Tancos e 
da Academia Militar. No Distrito 1970, foram 
igualmente dois os RYLA. Um organizado pelo 

Rotary Club de Trancoso e teve como tema de 
fundo “Trancoso com História”. Teve a dimensão 
máxima de 15 participantes, de ambos os sexos, 
de idades compreendidas entre os 14 e os 18 
anos. Funcionou de 5 a 9 de Abril e a inscrição 
foi de 100,00 Euros. O outro foi uma auspiciosa 
e renovada organização do Rotary Club de 
Viana do Castelo, agora tendo como lema 
“Natureza Saudável”. Para jovens de ambos 
os sexos portadores de insufi ciência mental 
moderada ou ligeira e/ou outras defi ciências, 
mas com autonomia e mobilidade assumida 
para o dia-a-dia, foi dedicado à faixa etária dos 
18 aos 25 anos e num máximo de 7 participantes 
mais outros tantos acompanhantes. Este RYLA 
concretizou-se de 26 a 29 de Março. O custo de 
cada inscrição era de 120,00 Euros.

VISIBILIDADE
O Rotaract Club de Lisboa-Estrela organizou 
a VIII Corrida Rotária de Lisboa, integrada 
na “Mini-Maratona-Vodafone” que foi prova 
paralela à realização da 20ª Meia-Maratona 
Internacional de Lisboa, em 21 de Março. Foram 
muitos os jovens participantes neste evento 
desportivo, acompanhados por Rotários, e a 
iniciativa teve por escopo a angariação de 
fundos  para a promoção de um fi m-de-semana 
recreativo para as jovens do Centro de Promoção 
Juvenil, o companheirismo e, claro, o impulso 
da imagem pública do Rotary.

CONFERÊNCIA
“Back to Basics” foi o tema que presidiu à 
realização da XXIX Conferência do Rotaract e 
do Interact do Distrito 1960, que se realizou na 
Nazaré de 9 a 11 de Abril, sob a organização 
logística, de bom nível, do Rotaract Clib de 
Lisboa-Estrela.
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Em Setembro de 1993, um alpinista desorientado e desanimado chegou à aldeia 
remota de Korphe, no nordeste do Paquistão. Ele não queria estar ali. Mas tinha-se 

afastado dos seus companheiros de escalada e enganara-se no caminho para a aldeia 
de destino. Pior: fora forçado a abandonar a escalada pouco antes do cume do K2. Haji 

Ali, o ancião da aldeia de Korphe, saudou Greg Mortenson com as palavras As-salaam 
Alaaikum (Que a Paz esteja contigo) e ofereceu-lhe uma primeira chávena de chá.

 
A geografi a tornar-se-ia o destino de Mortenson. Após ver as crianças de Korphe a escreverem com paus no pó, prometeu 
ajudar a aldeia na construção de uma escola. O projecto levou três penosos anos durante os quais ele se esforçou por 
angariar fundos e recolher mantimentos na região remota. Mas a escola ergueu-se em Korphe. E Mortenson descobriu 
a sua vocação. 
 
Mortenson foi co-fundador do Central Asia Institute, em 1996, e exerce nele as funções de director executivo. Enumera 
os feitos do Instituto: 131 escolas em zonas rurais no Afeganistão e no  nordeste do Paquistão e 60 escolas temporárias 
em campos de refugiados na região. Vários Clubes Rotários, em ambos os países, fi nanciaram a formação de professores 
para as escolas. 
 
O Central Asia Institute estipula como condição essencial que as comunidades iniciem, construam e dirijam as escolas. 
Mas as botas de Mortenson certamente calcorrearam o chão. Calcula que, “São 38 viagens, totalizando 76 meses, ao 
longo dos últimos 17 anos” – incluindo um rapto de que foi vítima, por oito dias, pelos Talibã. 
 
Relata muitas dessas viagens e projectos no Paquistão, e posteriormente no 
Afeganistão, e o sucesso de vendas do seu livro Três Chávenas de Chá. O título 
refere-se a um provérbio Balti: “À terceira chávena de chá partilhada, passas a ser 
da família.” 
 
Em Dezembro, Mortenson publicou uma sequela dessa obra: Stones into Schools. Um 
guerreiro afegão, endurecido pela batalha, chora a perda de inúmeros camaradas, 
tantos quantas as pedras existentes numa paisagem montanhosa. Para que o seu 
sacrifício tenha valido a pena, o guerreiro declarou a Mortenson, “temos de 
transformar estas pedras em escolas.” 
 
Mortenson foi nomeado (pela segunda vez) para o Prémio Nobel da Paz por 20 
membros do Congresso norte-americano, de ambos os partidos. Quando se soube 
que ele não tinha sido o escolhido, “o meu fi lho de nove anos rejubilou.” - afi rma 
Mortenson. -”Ele disse, “Agora é que o papá vai estar mais tempo em casa.”
 
Todos os anos Mortenson visita cerca de 200 escolas norte-americanas, desde 
jardins-de-infância até à Academia da Força Aérea (esteve ao serviço do exército 

The Rotarian conversa com
           Greg Mortenson
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norte-americano). Num tom coloquial, ele fala sobre a necessidade e o desafi o de educar 
jovens, especialmente raparigas, nalgumas das regiões do planeta mais remotas e fustigadas 
pela guerra. 
 
Mortenson também reconhece que o “puzzle do desenvolvimento” tem muitas peças. -”Por
vezes as pessoas dizem que eu não percebo, que não é só uma questão de construir escolas.” - diz. -
”Compreendo perfeitamente. Podem reduzir-se os problemas de cuidados de saúde para metade com 
água potável e educação sanitária.” Depois acrescenta: -”Mas não se pode fazer absolutamente 
nada até que as minas terrestres tenham sido removidas.”
 
A 21 de Junho, Mortenson vai falar na Convenção do RI, em Montréal, Quebeque (Canadá). 
O jornalista Warren Kalbacker pôs-se a par das novidades durante uma longa conversa com 
ele.

norte-americano). Num tom coloquial, ele fala sobre a necessidade e o desafi o de educar 
jovens, especialmente raparigas, nalgumas das regiões do planeta mais remotas e fustigadas 

Por
” - diz. -

de para metade com 
o se pode fazer absolutamente 

A 21 de Junho, Mortenson vai falar na Convenção do RI, em Montréal, Quebeque (Canadá). 
O jornalista Warren Kalbacker pôs-se a par das novidades durante uma longa conversa com 

The Rotarian: Desde a construção da sua 
primeira escola, detectou sinais de que os 
americanos se estejam a tornar mais sensíveis 
em relação à situação no Afeganistão e no 
Paquistão?

Greg Mortenson: As pessoas querem compreender melhor 
a região. Isso inclui liberais e conservadores, e Muçulmanos, Cristãos, 
Judeus, Hindus. As forças armadas norte-americanas passaram por um 
profundo processo de aprendizagem ao longo dos últimos anos. Agora 
estão a concentrar-se no estabelecimento de relações no Afeganistão. 
A política não faz a paz. São as pessoas que fazem a paz. A “luta contra 
o terrorismo” baseia-se no medo, mas os esforços para promover a paz 
baseiam-se na esperança. O verdadeiro inimigo é a ignorância, que gera 
ódio. O Rotary, com as suas ligações entre clubes em diferentes países, 
é um exemplo de como as pessoas podem fazer a paz.

TR: Há muitos clubes rotários no Paquistão. No 
Afeganistão, os clubes concentram-se nas cidades 
de Herat, Jalalabad e Cabul. Trabalha com os 
Rotários locais? 

Mortenson: Sim. No Paquistão, 
os Rotários encontram-se nas zonas 
urbanas, e nós trabalhamos nas zonas 
remotas. Por isso fi zemos um acordo 
em que os clubes rotários patrocinam 
a formação semestral de professores 
nas zonas rurais. Uma coisa é assentar 
tijolos e argamassa e construir uma 
escola, mas o cerne da educação 
são os professores. No Afeganistão, 
a nossa principal ligação ao Rotary 
é a formação em cuidados de saúde 
materna. Trata-se de programas de 
dois anos concebidos para formar as 

parteiras rurais que trabalham em aldeias muito remotas. Elas prestam 
cuidados pré e pós-natais e efectuam vacinações.

TR: De que forma é que as escolas e os alunos 

do Central Asia Institute foram afectados, dado o 
perigo constante? 

Mortenson: Nenhuma das nossas escolas foi encerrada. No Verão de 
2007, sofremos um ataque numa escola que fi ca a cerca de duas horas a sul 
de Cabul. Catorze Talibãs entraram. Deram uma tareia ao guarda-nocturno 
e ameaçaram matar qualquer aluno ou professor. O director viajou 35 
km para notifi car o líder da milícia local. Este juntou 120 homens numa 
lashkar, que é parecida com uma milícia. Foram atacar os 
Talibã e mataram dois deles. Depois descobriram que um mullah havia 
dado 3000 dólares aos Talibã para fecharem a escola. Agora o mullah e 
esses Talibã estão na cadeia, e a milícia local permanece lá para abater 
quem quer que ameace qualquer aluno ou professor. 

TR: Atribui grande parte da desintegração da 
sociedade afegã à pressão dos Talibã e aos líderes 
religiosos radicais. Mas quem são os Talibã?

Mortenson: Muitos dos Talibã foram estudantes em campos de 
refugiados paquistaneses durante a ocupação soviética do Afeganistão. São 
afegãos, embora alguns sejam do Paquistão. Eles iniciaram um movimento 
em 1994 e invadiram o Afeganistão. Em 2001, ocuparam 92% do País. 
Vejo-os, e a maioria das pessoas vê-os, como uma organização criminosa 
ou máfi a. Nos últimos dois ou três anos, envolveram-se mais em extorsão, 
tráfi co de madeira ilícito, tráfi co de heroína e rapto. Deslocam-se em força 
para uma região e dizem aos habitantes locais para lhes darem uma cabra e 
100 quilos de farinha por semana. Podem exigir 12 homens como recrutas. 
Se as pessoas não obedecerem, começam a fazer-lhes mal.

TR: O Rotary e os seus parceiros trabalham em 
conjunto com os líderes locais na erradicação 
da poliomielite. Recentemente, os líderes talibã, 
perto de Jalalabad, assinaram cartas de apoio e as 
equipas de vacinação realizaram uma campanha 
porta a porta. Qual o grau de importância de uma 
estratégia deste tipo na realização de trabalho 
humanitário no Afeganistão e no Paquistão? 

Mortenson: Pode parecer controverso, mas temos oito ex-talibã a 
ensinar nas nossas escolas. Estes são agora dos nossos maiores defensores 
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da educação para as raparigas. Enviamo-los para regiões muito instáveis 
com uma signifi cativa presença talibã. E eles estão dispostos a arriscar 
as suas vidas pela causa.

TR: Os Talibã baseiam a sua oposição à educação 
das mulheres numa interpretação muito 
fundamentalista do Corão. De que forma é 
que essa crença está a afectar as raparigas da 
região? 

Mortenson: Desde 2007, os Talibã bombardearam ou destruíram 
ou encerraram mais de 1000 escolas no Afeganistão e 850 no Paquistão. 
Cerca de 90% destas eram escolas femininas. Todos os nossos professores 
abandonaram os Talibã porque as suas mães lhes disseram que não era 
uma coisa boa e não era em nome do Islão. Eu digo que o maior medo 
dos Talibã não é das balas, é da caneta. 

TR: Onde quer que encontre 
muçulmanos, estes são 
descritos como pessoas 
devotas que oram e agradecem 
a Alá, a quem consideram 
como sendo compassivo e 
misericordioso. Fale-nos 
mais sobre o Islão. 

Mortenson: O Islão é uma religião que 
se baseia na tolerância, na paz e na justiça. 
Passei algum tempo a estudar o Corão. A 
primeira palavra da revelação de Alá ao 
profeta Maomé é a palavra árabe iqra. Esta 
signifi ca “ler.” O primeiro mandamento de 
Alá é ir pelo mundo e procurar a verdade. O que está implícito é procurar 
uma educação. Também no Corão se encontra a palavra kitab, o Livro 
Sagrado, que inclui o Tanakh Judaico e o Novo Testamento Cristão. No 
Islão é considerado errado blasfemar ou magoar pessoas do kitab. O 
mesmo respeito deveria ser concedido a todas as crenças de “Um Deus”. 
Muitas das leis da Sharia muçulmana protegem bastante as mulheres, as 
crianças e as viúvas. De acordo com uma lei, as mulheres, incluindo as 
viúvas, têm o direito a herdar e a possuir terras. 

TR: A sua atitude em relação ao exército 
mudou quando as mulheres de militares norte-
americanos no exercício de cargos de chefi a 
apresentaram aos seus maridos o Três Chávenas 
de Chá? 

Mortenson: Eu fui crítico em relação aos militares em Três 
Chávenas de Chá. Afi rmei aí que eles eram todos guerreiros de 
portátil que não tinham os pés assentes no terreno. Eu estava muito 
preocupado com os bombardeamentos que matavam civis inocentes. 
Há cerca de dois anos, recebi dúzias de cartas de militares, incluindo 
algumas de comandantes seniores. Tive várias reuniões com comandantes 
norte-americanos. O General David Petraeus disse haver três pontos 
importantes que ele tinha retirado de Três Chávenas de Chá e que 
queria transmitir às tropas: precisamos de ouvir mais, de respeitar, e 

estamos lá para servir as pessoas boas do Afeganistão. Penso que agora 
os nossos militares perceberam a ideia. Os Estados Unidos e o Ocidente 
têm estado demasiado ocupados a tentar implementar a democracia pelo 
mundo fora. Nós temos de construir a democracia. E há duas coisas 
vitais: a educação e a posse de terra.

TR: Os Estados Unidos estão a enviar reforços 
para o Afeganistão. O senhor criticou a falta 
de consulta aos afegãos relativamente a esta 
questão. 

Mortenson: O governo central está muito fragilizado. E há relatos 
de um elevado nível de corrupção. Mas a shura, os anciãos, não foram 
consultados. No Afeganistão, há uma shura em cada província. Estes 
não são eleitos. São guerreiros. São homens de negócios bem sucedidos. 
São poetas. São, na sua maioria, homens, mas há algumas mulheres. 

Estes são praticamente a base do poder 
no País. São tidos em grande consideração. 
A colocação de mais 30 000 efectivos 
vai aumentar a escalada de violência. 
Cerca de 8 000 dos 22 000 soldados que 
irão ser colocados no Afeganistão este 
ano fazem parte da Guarda Nacional e 
da Reserva. São contabilistas, dentistas, 
advogados, médicos e enfermeiros. Há 
também jornalistas e engenheiros. E estão 
a treinar o exército afegão ou a polícia. E 
isso é bom. O que os anciãos, a shura, 
mais pedem é poder intelectual e não 
poder militar destrutivo. O problema dos 
bombardeamentos reside na morte de 
inocentes e, se há algo que antagoniza 

uma multidão, é a morte de inocentes.

TR: Os governantes que pensam saber o que é 
melhor para um país em desenvolvimento são 
infl uentes em determinar a ajuda estrangeira. 
Em Três Chávenas de Chá, o senhor descreve a forma 
como cavaleiros cavalgaram durante várias dias 
desde a região remota do Corredor do Wakhan 
para lhe pedirem ajuda para a construção de 
uma escola. Não eram propriamente uma junta 
consultiva, pois não? 

Mortenson: Há uma obstinação e um desejo pela educação, cuidados 
de saúde e desenvolvimento. Aprendi com o meu “pai” paquistanês, Haji 
Ali, em Três Chávenas de Chá, que temos de ouvir, e depois ouvimos 
e então ouvimos ainda mais. É o meu conselho para os diplomatas e 
soldados. Quando pergunto às mulheres nas zonas rurais do Afeganistão 
ou do Paquistão, “O que pretendem, e o que posso fazer para vos ajudar?”, 
elas dizem duas coisas: “Não queremos que os nossos bebés morram” e 
“Queremos que as nossas crianças frequentem a escola.”

TR: Depreendemos que o Central Asia Institute não 
irá anunciar uma estratégia de retirada. 

Onde quer que encontre 
muçulmanos, estes são 
descritos como pessoas 
devotas que oram e agradecem 
a Alá, a quem consideram 
como sendo compassivo e 
misericordioso. Fale-nos 
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irão ser colocados no Afeganistão este 
ano fazem parte da Guarda Nacional e 
da Reserva. São contabilistas, dentistas, 
advogados, médicos e enfermeiros. Há 
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Mortenson: O meu pai, que foi o meu mentor, fundou o Kilimanjaro 
Christian Medical Center. Foi infl exível quanto à gestão do hospital por 
africanos desde o primeiro dia. O meu objectivo é semelhante. Um bom 
exemplo: levou-nos oito anos a criar 17 centros de literacia para mulheres 
no Afeganistão. Para além de ensinarem a ler e a escrever, também ensinam 
cuidados de higiene e saúde e nutrição. Na última Primavera [2009] disse 
ao grupo de mulheres, “Vocês vão gerir isto.” Em apenas oito meses, 
elas criaram mais de 120 centros de literacia femininos. No próximo ano 
planeamos criar a sua própria ONG [organização não-governamental] sem 
fi ns lucrativos. Disseram-me que, dentro de um ano, vão ter 1 000 destes 
centros de literacia para mulheres. Por que é que não lhes pedi isso há 
oito anos atrás? Agora não passo de um chefe de claque do outro lado do 
mundo. Estou muito entusiasmado com aprender a delegar.

TR: O senhor é um acérrimo defensor da educação 
das mulheres. As primeiras mulheres com 
diploma das escolas patrocinadas pelo Central Asia 
Institute tornaram-se professoras e prestadoras 
de cuidados de saúde. Vê mulheres a ocuparem 
cargos de chefi a? 

Mortenson: Estamos no bom caminho, não apenas dentro da nossa 
Organização. Da nossa primeira leva de estudantes do sexo feminino, 
uma jovem, Fozia Nazeer, passou no seu exame de admissão à Ordem 
dos Advogados no ano passado. Ela é agora a primeira advogada num 
universo de 4,2 milhões de pessoas na região de Caxemira controlada 
pelo Paquistão. Shakila Khan está no quarto ano de Medicina em Lahore, 
Paquistão. Será a primeira médica num universo de 1,2 milhões de 
pessoas no Baltistão. Há cerca de uma dúzia de contabilistas. Temos uma 
aluna que está a estudar engenharia. Temos centenas de professoras e 
enfermeiras. Temos cerca de trinta e seis mulheres que ingressaram nas 
forças policiais. Estas são todas nossas diplomadas. Esta é a primeira 
fornada, e é algo que deveria obter mais atenção internacional. Muitas 
raparigas por todo o mundo acabam o ensino secundário, mas depois não 
têm meios para continuar os estudos. Vou fazer um pequeno desafi o aos 
Rotários: no Afeganistão, há provavelmente cerca de 300 mulheres na 
Faculdade de Direito. Elas precisam de apoio fi nanceiro para continuarem. 
A maior parte delas está muito empenhada, e muitas querem exercer a 
advocacia por causa das mulheres. 

TR: Pensa ser possível as mulheres afegãs 
prepararem a sua própria insurreição contra 
os Talibã? 

Mortenson: Os Talibã perseguem as escolas femininas. Em Novembro 
passado [2008], na escola secundária de Mirwais, em Kandahar, no 
Afeganistão, 14 raparigas foram pulverizadas 
com ácido de baterias quando iam para a 
escola. Mas em Março [2009], todas as 14 
regressaram. Algumas delas têm queimaduras 
graves. Mas declararam: -”A única forma que 
os Talibã têm de nos deter é matarem-nos”. 
Quando uma escola é destruída pelos Talibã 
isso é frequentemente desvalorizado pelo 
governo ou grupos de ajuda. Mas, se voltar 
àquelas aldeias, vai descobrir que muitas 

dessas escolas reabriram ou continuam a funcionar em segredo. Não têm 
qualquer apoio, mas persistem.

TR: Fala frequentemente de esperança e paz. A 
paz é um ideal que quase nunca conseguimos 
alcançar?

Mortenson: Há maldade. Há pessoas que propagam a violência 
e a ideologia militante. Por vezes a guerra pode ser necessária. Vejo o 
Afeganistão como uma cultura de guerra. Esteve quase sempre em guerra 
durante dois mil anos. Primeiro, Alexandre, o Grande, depois Genghis Khan, 
os ingleses, os soviéticos e agora os americanos. Passei algum tempo 
com os guerreiros, os mujahadeen, que lutaram durante três décadas. 
Sardhar Khan, um comandante da Província de Badakhshan, afasta-se e 
senta-se ou fi ca de pé sozinho, durante horas, em frente ao rio. Ou vai 
sentar-se por baixo de salgueiros, no Outono, a contemplar as montanhas. 
Ele insiste em estar sozinho. Por fi m, perguntei-lhe: -”Por que é que te 
afastas? As pessoas fazem fi la à tua porta. Tens de resolver e arbitrar 
dúzias de litígios relacionados com propriedades de terrenos, todos os 
dias.” Ele retorquiu: -”Greg, nunca poderás compreender, porque nunca 
estiveste na guerra.” Então, ele descreveu o cheiro a bombas de enxofre 
e o cheiro nauseabundo a carne humana – tomar o pequeno-almoço com 
o melhor amigo de infância e depois vê-lo morto algumas horas mais 
tarde. Ele disse-me que combate pelo momento de paz que encontra na 
solidão. Eu fi quei sem palavras. A maioria das pessoas quer paz.

TR: Desconfi o de que ainda levará algum tempo 
até que os ocidentais barrem o pão com manteiga 
de iaque. Mas o que é que as pessoas que vivem no 
Corredor do Wakhan, no nordeste do Paquistão 
ou no  Afeganistão, poderiam transmitir aos 
outros como nós, no mundo desenvolvido? 

Mortenson: Podemos aprender com eles 
o diálogo intergeracional. Eu visito escolas e 
pergunto aos alunos quantos deles passaram 
tempo signifi cativo a conversar com os avós, e 
nos Estados Unidos a média é 10% ou menos. 
Se fi zer a mesma pergunta numa escola na 
zona rural do Afeganistão ou do Paquistão, 
90% ou mais dos miúdos põem o dedo no 
ar. Lá, a tradição é muito forte. No Ocidente, 

Afeganistão, 14 raparigas foram pulverizadas 
com ácido de baterias quando iam para a 
escola. Mas em Março [2009], todas as 14 
regressaram. Algumas delas têm queimaduras 

nica forma que 
”. 

Quando uma escola é destruída pelos Talibã 
isso é frequentemente desvalorizado pelo 
governo ou grupos de ajuda. Mas, se voltar 
àquelas aldeias, vai descobrir que muitas 
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tornámo-nos muito lineares, lógicos e estratégicos, e perdemos alguma 
da nossa capacidade intuitiva. Acendemos a luz. Ligamos o aquecedor. 
Ligamos o fogão. Controlamos totalmente o nosso ambiente físico. Sabemos 
que provavelmente não iremos pisar uma mina terrestre na rua. Mas 
milhões de crianças e adultos por todo o mundo não têm esse controlo. 
Eles são forçados a olhar para dentro deles mesmos e desenvolver a sua 
intuição. Eu brinco sobre mim mesmo “dando asas” ou intuindo alguma 
coisa. Tenho um enorme respeito pelas competências intuitivas que as 
pessoas de regiões muito empobrecidas possuem. 

TR: K2 é a segunda montanha mais alta do mundo 
e considerada a mais difícil de escalar. O senhor 
não atingiu o cume e descreve repetidamente esse 
resultado como um fracasso. Mas alcançou mais 
do que a maioria dos alpinistas. Não estará a ser 
demasiado exigente consigo mesmo? 

Mortenson: Fiz uma promessa para honrar o legado da minha irmã. 
O meu objectivo era colocar um colar de âmbar que Christa adquirira em 
África no topo do K2. Fiquei desapontado por ter desiludido a minha irmã. 
Mas penso que somos demasiado exigentes connosco. Em inglês, temos 
muitas palavras para fracasso – chumbar, não fazer nada e fazer 
asneira. Na língua Balti, no nordeste do Paquistão, não há qualquer 
palavra para fracasso. A palavra mais próxima é difícil de traduzir, mas 
signifi ca de uma maneira geral transição.

TR: Três Chávenas de Chá foi um sucesso de vendas 
durante três anos, e o senhor alcançou um elevado 
nível de reconhecimento. Tem saudades dos dias 
difíceis e remotos em que construiu a primeira 
escola em Korphe? 

Mortenson: Sim, foi muito gratifi cante. Também lamento ter-me 
tornado uma pessoa muito mais pública. Na verdade sou muito reservado 
e tímido. Não nasci para fazer isto. Tive de me obrigar a empurrar, e não 
se trata de ser um defensor da educação. Não sou um director, CEO ou 
patrão. Tento apenas habilitar outras pessoas, e tento fazer o meu trabalho 
com humildade. Eu cometo erros. Aprendo constantemente, da maneira 
mais difícil, que tenho de ouvir mais.

TR: O senhor construiu escolas no Paquistão 
e no Afeganistão, pagando em notas que 
trazia no bolso da sua túnica. É estranho 
regressar aos EUA e pagar com cartão de 
crédito na bomba de gasolina?

Mortenson: Oh, sim. Pagar com cartão de crédito na bomba 
de gasolina ou ir ao supermercado, onde há não só queijo 
mas sim 200 marcas de queijo. Quanto ao pão, só quero um 
naan. É um pão sem fermento, do género do pão para wraps, 
mas mais grosso. O dinheiro não signifi ca uma compensação. 
Nos países islâmicos, há algo denominado sistema hawala, 
onde se entrega o dinheiro. Basicamente, as pessoas hawala 
emprestam sem juros. Em grande parte do mundo islâmico é 
assim que os pequenos negócios se erguem, e muito disto é 
baseado na confi ança na comunidade. É um pesadelo para a CIA 

[Agência Central de Inteligência norte-americana] e para o FBI [Gabinete 
Federal de Investigação]. Obviamente que fi nanciou o terrorismo.

TR: Fazer um acordo nas regiões remotas do 
Baltistão ou do Afeganistão exige determinadas 
competências. Pode partilhar connosco alguns 
conselhos?

Mortenson: Os nossos funcionários chamam-lhe estilo. O estilo 
tem a ver com o respeito pela dignidade humana. Em qualquer reunião 
no Paquistão ou no Afeganistão, há posições de hierarquia. Quando se 
entra numa sala, primeiro tira-se o sapato direito e depois o esquerdo. E 
depois, quando se entra, avança-se sempre primeiro também com o pé 
direito. No entanto, ao sair, o pé esquerdo é que é o primeiro. E jamais 
passe pela frente duma fi la de pessoas sentadas, quer se encontrem 
sentadas no chão quer em cadeiras. Se entrar numa sala à frente de 
toda a gente, é o mesmo que os ter insultado. Primeiro faz um esforço 
por passar por trás deles ou gesticular até que alguém lhe faça sinal de 
que pode passar pela frente deles. E tudo o que tem a fazer é gesticular 
apenas com a mão direita. Estica a mão e mostra que pretende passar 
pela frente deles, e a pessoa acenar-lhe-á com a mão direita. Quando 
encontrar alguém importante pela primeira vez, não o olhe directamente 
nos olhos. Baixe ligeiramente a cabeça. Não é submissão. Demonstra 
respeito. Regra geral, deve olhar levemente para o lado esquerdo da 
cabeça do seu interlocutor. Quando eles começarem a falar, pode levantar 
os olhos e olhar directamente para eles.

TR: Apareceu umas vezes com um pakool, outras 
com um turbante. Prefere um em detrimento 
do outro?

Mortenson: O pakool é muito melhor. Quando um turbante apanha 
vento, cai; enquanto que pode pendurar-se de pernas para o ar com um 
pakool, e este permanecerá na cabeça. Quando está em regiões frias, 
é quente. Se pretende ter um ar verdadeiramente descontraído, opta 
por um pakool inclinado para o lado esquerdo. Use-o com uma túnica. 
Assim, fi ca com um ar verdadeiramente descontraído.

Warren Kalbacker é um jornalista residente em Nova Iorque, 
que entrevistou Jane Goodall, Mia Farrow e Nicholas Negroponte 
para a The Rotarian.  O senhor construiu escolas no Paquistão 
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AUSTRÁLIA COSTA DO MARFIM

ÁFRICA DO SUL

FRANÇA

BURKINA-FASO

FRANÇA

As senhoras da “Casa da 
Amizade” do Rotary Club de 
Queenstown (D. 9320) oferece-
ram 119 pacotes com artigos 
próprios para bebés dentro do 
projecto “Isibinde”, que apoia 
cerca de 2.000 crianças (foto 
“Rotary África”).

 O Rota ry  C lub 
de Abid jan Gol f 
ofereceu ao Instituto 
de Cardiologia de 
Abidjan 3.800 frascos 
de “nisoldipine” a 10 
mg., medicamento 
que obteve graças à 
ajuda do Dr. Julien Ake, 

Director nacional do MAP International na Costa do Marfim e membro do 
Clube (foto “Le Rotarien”).

O Rotary Club de Polokwane 
(D. 9250) distribuiu larga 
quantidade de cobertores e 
de géneros por pessoas com 
escassos recursos económicos 
(foto “Rotary África”). Os Rotary Clubes 

de Nîmes, Reims, 
L a  R o c h e l l e  e 
Montpellier fizeram 
colocar na retaguarda 
d o s  a u to c a r ro s 
dos  t ranspor tes 
públicos mensagens 
referentes ao Rotary 
International, assim 
implementando a 

sua imagem pública (foto “Le Rotarien”).

Um grupo de estudantes de engenharia da Escola Especial de Trabalhos 
Públicos de Paris (ESTP), apoiado pelo Rotary Club de Charleville Arduinna 
(D. 1670) e com a colaboração duma associação local, construiu, em Pama, 
um centro de formação para mulheres (foto “Le Rotarien”).

Em 2009, 54 Clubes da região de Lyon 
participaram numa grande colheita de 
sangue dentro da campanha “Mon Sang 
Pour Les Autres”, campanha a que aderi-
ram 17.772 dadores, dos quais 6.040 
pela primeira vez. Nessa Campanha 
até puseram ao serviço dos dadores 
bicicletas-táxi  como a que vemos aqui 
(foto Christophe Courjon).

BRASIL

Com um Subsídio Equivalente da 
Fundação Rotária e em parceria com o 
Rotary Club de Jackson Hole (EUA ñ D. 
5440), o Rotary Club de Birigui-Cidade 
Pérola, de São Paulo (D. 4470) equipou 
um Lar de Idosos com vários aparelhos 
de fisioterapia (foto “Brasil Rotário”).



12

 Pelos Servicos 
       Internacionais

AJUDANDO O HAITI
Com a colaboração da ESMAE (Escola Superior de Música, Artes e Espectáculos), os cinco Rotary Clubes da cidade do Porto levaram a efeito um Concerto 
na auditório da Fundação Engº. António de Almeida cujo produto líquido foi aplicado na aquisição de “ShelterBoxes” encaminhadas depois para ajuda 
às vítimas do terramoto que recentemente atingiu este país das Caraíbas.
Também o Rotary Club de Matosinhos se decidiu a apoiar a mesma causa e, aproveitando a passagem do seu 56º aniversário, promoveu o seu apoio 
à iniciativa “Põe-te a Mexer pelo Haiti”, em parceria com o Lions Clube e com a adesão da Câmara Municipal local.

Numa parceria que se 
estabeleceu entre o Rotary 
Club de Coimbra e o Lions 
Clube de Coimbra, foi orga-
nizado com grande êxito o 
Concerto “SOLidariedade” 
que encheu literalmente 
o Pavilhão Centro de Por-
tugal, em Coimbra. Nele 
actuaram a Orquestra 
Clássica do Centro e o Coro 
dos Antigos Orfeonistas 
da Universidade de Coim-
bra, revertendo o produto 
obtido a favor das vítimas 
do terramoto que assolou 
o Haiti.

 
E o Rotary Club de Marinha Grande já teve artes de enviar para esta país das Caraíbas duas “ShelterBoxes”, cada uma contendo uma tenda, 
cobertores, ferramentas, utensílios de cozinha, brinquedos e outros bens de primeira necessidade.

CIP PORTUGAL/CABO VERDE 

O Rotary Club de Setúbal-Sado prestou apoio à Associação de Cabo Verde, 
de Setúbal e, em sessão que teve lugar nas instalações da Escola da Bela 
Vista, em que a escritora Zaida Sanches foi falar acerca das suas obras de 
contos para crianças que têm que ver com a cultura caboverdeana, ofereceu 
à mencionada Associação 20 pacotes, cada um com os 4 livros editados por 
aquela, como contributo para o fomento da leitura e para a preservação 
da cultura de Cabo Verde.
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Dois festivais de música de renome – “Les FrancoFolies de Montréal” e o “Festival International de Jazz de 
Montréal” poderão ser desfrutados durante a Convenção do R.I. de 2010, que vai decorrer de 20 a 23 de Junho, oferecendo aos 
Rotários uma óptima razão para chegarem à cidade mais cedo e dela saírem mais tarde.

O primeiro, “Les Francos” (www.francofolies.com), está a cumprir 22 anos de existência e passa por ser o maior festival do mundo 
francófono. De 9 a 19 de Junho, artistas de língua francesa de doze diferentes países vão actuar em mais de 250 espectáculos – mais 
de metade deles gratuitos. Actuarão numa zona da baixa de Montréal próxima do Complexo “Desjardins” e da Praça das Artes.

O tema central do festival deste ano será a produção francesa de Os Miseráveis, em adaptação musical do romance de Victor Hugo. Há 
bilhetes mais baratos para o último espectáculo, o de 19 de Junho, para Rotários. Peça-os pelo telefone 00 1 866 842 2112 e introduza 
o código de acesso ROTARY.

Após a Convenção, fique um pouco mais para o festival de jazz (www.montrealjazzfest.com), o maior do mundo, que decorrerá 
de 25 de Junho a 6 de Julho. Inclui actuações como as do “Taj Mahal” e do “Fabulous Thunderbirds” num mano-a-mano; as de Laurie 
Anderson, Lou Reed e John Zorn; de George Benson com tributo a Nat King Cole; do músico de “sax”, David Sanborn; e 450 espectáculos 
de graça ao ar livre.

Inscreva-se na Convenção do R.I. de 2010 usando www.rotary.org/convention.

                                                                                                                            CANADÁ
                      20-23 de Junho   MONTRÉAL 2010 
                                                             
 CONVENÇÃO DO ROTARY INTERNATIONAL
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-”Iluminando estes monumentos históricos com o apelo do Rotary para acabarmos com a 

polio, o Rotary está a dizer ao mundo inteiro que havemos de lutar contra esta doença até 

acabar com ela de vez!” – assim disse o Presidente do Conselho de Curadores da The Rotary 

Foundation, e ex-Presidente do R.I., Glenn E. Estess Sr. 

Assinalava-se, então, o 105º aniversário do Rotary e, na semana que apanhou o dia 23 de 

Fevereiro, alguns dos mais emblemáticos monumentos conhecidos em todo o mundo foram 

iluminados com a frase que constitui o título. Assim aconteceu com a Pirâmide de Kefren, uma 

das três Grandes Pirâmides (Egipto), com a catedral de Santiago de Compostela (Espanha).

E também no Brasil, um mergulhador saltou da escarpa para o Rio Amazonas, em Manaus, 

levando consigo uma fl âmula grande com a mesma mensagem de apelo.

Por outro lado, e ainda integrado na Campanha Global de Erradicação da Polio, os Rotary 

Clubes da África do Sul vão desenvolver acções especiais em todos os meses que faltam para 

que no seu País tenha lugar o Campeonato Mundial de Futebol no sentido de expulsar da 

África a doença.

Começaram, justamente, com uma partida de futebol, que se realizou na Cidade do Cabo, a 

cidade anfi triã do Campeonato, na qual o pontapé de saída foi dado pelo Arcebispo Emérito 

Desmond Tutu, ele mesmo vítima de poliomielite na sua meninice e que actualmente se 

aplica na Campanha como Embaixador de Boa Vontade. A bola utilizada no jogo seguiu 

  Coisas Breves 
             do Rotary
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depois viagem para atravessar 22 países africanos onde ainda há casos de polio, em direcção ao Egipto, prosseguindo depois para 

a Convenção do R.I. de Montréal.

Durante quatro meses, os Rotary Clubes daqueles países estão a organizar jogos de futebol nos quais se façam alertas contra a 

polio para mobilização das populações em campanhas de vacinação na primavera. 

De 5 a 8 de Março, 19 países das regiões centro e ocidental da África participaram em actividades de campanha de vacinação 

nacional sincronizada, que alcançou 85 milhões de crianças abaixo dos 5 anos.

Estão abertas as candidaturas para a frequência dos cursos de mestrado proporcionados pelos Centros Rotary de Estudos 

Internacionais para a Paz e Resolução de Confl itos. 

Estes cursos iniciaram-se em 2002 e já foram frequentados por mais de uma centena de Bolseiros em cada ano. Presentemente, 

estão já colocados em posições-chave de Agências das Nações Unidas e em cargos directivos de Organizações Não-Governamentais 

454 ex-Bolseiros. 

Por exemplo, Kouame Remi 

Oussou, da Costa do Marfi m, 

que frequentou o Centro 

Rotary da Universidade 

Cristã Internacional de 

Tóquio (Japão) em 2007-

09, é agora perito nas 

questões de desarmamento, 

d e s m o b i l i z a ç ã o  e 

reintegração (DDR) na 

República Centro-Africana, no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento das Nações Unidas (UNDP).

Brigitta von Messling, 

da Alemanha, frequentou 

o curso no Centro da 

Universidade de Bradford 

(Inglaterra) em 2004-08. 

Desde 2006 que vem 

trabalhando no projecto 

de mediação no Kosovo, 

dentro do Projecto CSS, 

uma ONG que trabalha na área do desenvolvimento das relação 

inter-étnicas em zonas de confl ito.

Por seu lado, Christine Wright, 

da Inglaterra, frequentou o 

Centro Rotary da Universidade 

de Chulalongkorn (Tailândia), 

em Julho de 2007. É directora 

do Programa Governamental 

Regional do Kurdistão, em 

Erbil, no Iraque, responsável 

pela construção da paz em 

todo o norte iraquiano.

Dishad Jaff, do Iraque, também frequentou o Centro da 

Universidade de Chulalongkorn, em Janeiro de 2009, e trabalha 

agora com uma equipa médica internacional da Comissão 

Internacional da Cruz Vermelha (ICRC) para preparação de cirurgiões 

em tratamento de vítimas da guerra, em Sulaimaniah.

E Miho Kishitani, do Japão, fez o curso no Centro Rotary da 

Universidade de Bradford, em 2003-05. É agora responsável pelo 

Projecto de Relações Exteriores no Departamento de Relações 

Estrangeiras da Agência das Nações Unidas para os Refugiados 

na Palestina no Próximo Oriente (UNRWA), em Jerusalém. 

Glenn E. Estess Sr. comenta: -”É o crescimento desta rede de con-

strutores da paz que nos faz acreditar que a paz é possível.”

Mais informação sobre este assunto pode ser obtida em www.rotary.org. As 
candidaturas têm de ser apresentadas até 1 de Julho deste ano.
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  O que se 
     faz em

CARTA ENTREGUE 
Com um quadro social de 26 membros, o Rotary Club de Leça do 
Balio tinha sido admitido em R.I. no passado dia 11 de Fevereiro, 
tomando o nº. 82.914. Apadrinhado pelo Rotary Club de Senhora da 
Hora, o novo Clube é presidido pelo Compº. Jorge Pereira e reúne às 
terças-feiras na Estalagem “Via Norte”, em Leça do Balio. 

SERVINDO 
O Rotary Club de Alcobaça organizou uma Exposição/Venda Colectiva 
de Arte como maneira de realizar fundos para prosseguir com os seus 
projectos de serviço.
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.

Dentro do conhecido projecto “Saúde Brincando”, o Rotary Club de 
Setúbal-Sado promoveu, dedicado às crianças internadas no Hospital 
do Outão, um espectáculo teatral em que actuou o elenco do TAS-Teatro 
de Animação de Setúbal, representando uma história do livro de contos 
infantis “Estranhões e Bizarrocos”.
 
O Rotary Club de Vila Franca de Xira ofereceu diverso material de 
apoio às actividades sociais que são desenvolvidas quer pela Associação 
do Hospital Civil, quer pela Santa Casa da Misericórdia de Alhandra.

Um rastreio para diagnóstico precoce do cancro do estômago foi levado 
a cabo pelo Rotary Club de Viana do Castelo em favor da população 
da freguesia de Vila Franca, que a ele acorreu em elevado número de 
pessoas.

Com a intenção de dar uma boa ajuda à IPSS PROAPE-Projecto de Ajuda 
ao Próximo, o Rotary Club de Valença lançou mão duma campanha 
de obtenção de ofertas de trabalhos artísticos criados por artistas 
plásticos e por artesãos da sua comunidade, com eles organizando 
uma Exposição/Venda.

As Senhoras da “Casa da 
Amizade” do Rotary Club 
de Pombal ofereceram à 
APEPI, uma Organização que 
gere o Centro de Acolhimento 
Temporário, a Casa-Abrigo 
para Mulheres Vítimas de 
Violência Doméstica e o 
Centro de Apoio à Vida “A 
Cegonha”, 22 edredons, 1 
cadeira para alimentação e 
2 aspiradores, para serviço 
nestes estabelecimentos.

No Distrito 1970 realizou-se com grande afluência a 5ª Grande Noite 
do Fado, com o objectivo da angariação de fundos para a Campanha 
“Cegueira Evitável”. Como habitualmente, foram Rotários os intérpretes 
de fados os mais diversos. E com grande qualidade!
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EM PARCERIA
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”. 
Em conjunção com o Orfeão de Leiria 
– Conservatório de Artes, o Rotary Club de 
Leiria organizou o espectáculo “Carnaval 
de Veneza”, como maneira de dar uma ajuda 
à Associação de Solidariedade Social de Leiria 
“Vida Plena”

O Rotary Club de 
Pombal celebrou 
um P ro to co l o 
com o Centro de 
Ajudas Técnicas de 
Pombal (ATEC) em 
cerimónia que se 
realizou no Salão 
Nobre da Câmara 
Municipal. Ele visa 

contribuir para a rentabilidade dos recursos 
existentes no Concelho e melhorar a situação 
de dependência de pessoas com deficiências 
através do fornecimento de cadeiras de rodas, de 
“canadianas”. de andarilhos, etc . A foto mostra o 
Presidente do Clube, Compº. Pedro Jorge Ferreira, 
no acto da assinatura do Protocolo aludido.

O Rotary Club de Aveiro celebrou com 
a Universidade de Aveiro um Protocolo 
destinado à instituição de um Prémio a ser 
atribuído ao melhor aluno de mestrado na 
Área Alimentar.

IMAGEM PÚBLICA 
O Rotary Club de Seia aproveitou habilmente 
a realização da Feira dos Queijos, na sua 
cidade, e esteve presente nela com “stand” 
próprio no qual procedeu à venda de diversos 
produtos assim gerando fundos para adquisição 
de cadeiras de rodas para engrossar o seu 
“Banco”.
Foi num enorme salão a regurgitar de 
público, em número de algumas centenas 
de pessoas que o Rotary Club de Figueira 
da Foz realizou pela 11ª vez a cerimónia de 
homenagem aos melhores estudantes, desta 
vez em número de 15, do ensino secundário. 
A jornada foi concorridíssima e serviu ainda 
para divulgação do Clube e do Rotary.

O DÓLAR ROTÁRIO 
Tome em consideração que, desde Março 
último, o dólar passou a ser cotado em € 
0,70 para efeitos de pagamentos ao Rotary 
International.

GOVERNADORES 
INDICADOS 2012-13

Está já assente que são os 
seguintes Rotários os nossos 
Governadores Indicados para o 
ano rotário de 2012-13. Para o 
Distrito 1960, trata-se do Compº. 

Luís Miguel Louro Avelar Duarte, membro do 
Rotary Club de Lisboa-Olivais; para o Distrito 
1970, é a Compª. Teresinha 
Jesus Alves Fraga Gomes, do 
Rotary Club de Senhora da Hora 
(veja as fotos respectivas).

AS NOSSAS CONFERÊNCIAS 
DE DISTRITO
A 64ª Conferência do Distrito 1960 vai, como 
se sabe, decorrer de 20 a 23 de Maio, no 
Vimeiro/Porto Novo/Maceira e sob o lema 
“Rotary e as Novas Gerações”. Nela será 
Representante Pessoal do Presidente John 
Kenny o Gov. 1998-99 (D. 1970), Compº. 
Waldemar Valente de Sá, com sua mulher, 
Beatriz, que presentemente é o Coordenador 
Regional para o Quadro Social (RRIMC) e é 
membro do Rotary Club do Porto. 
Quanto ao Distrito 1970, a sua XXVII Conferência 
terá lugar de 28 a 30 do mesmo mês, nas 
instalações da Universidade de Trás-os-Montes 
e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, e subordinar-
se-á ao tema “Educação e Cooperação – o 
Futuro do Rotary”. O Representante pessoal 
do nosso Presidente a esta Conferência é o 
Presidente 1996-97 do R.I., Luís Vicente Giay 
, com sua mulher, Célia, membro do Rotary 
Club de Arrecifes (Argentina).
Já se inscreveu? Por que espera?

PALESTRAS 
No Rotary Club de Lisboa foi orador convidado 
o Dr. António Pires de Lima que se debruçou 
proficientemente sobre o tema “Orçamento 
do Estado, Justiça Actual e Justiça doutros 
Tempos”.
Maria Luís Gama, Directora da Escola EB 2/3, 
foi oradora no Rotary Club de Senhora da 
Hora onde dissertou sobre “Alfabetização”, e 
também esteve neste Clube a Drª. Teresa Calisto 
a falar sobre “Na Fila Indiana – Relato duma 
Voluntária Matosinhense na Índia”.

No Rotary Club de Sintra foi palestrante o 
Presidente da Escola Nacional de Bombeiros, Dr. 
Duarte Caldeira, que expôs sobre “Bombeiros – 
Passado, Presente e Futuro”. E igualmente aqui 
orou a Arqª. Isabel Worm, que se pronunciou 
sobre “Do Cine-Teatro Carlos Manuel ao Centro 
Cultural Olga Cadaval”.

Em reunião conjunta dos Clubes da região 
bairradina – Rotary Clubes de Águeda, Curia-
Bairrada e Oliveira do Bairro – em que também 
estiveram Rotários dos Clubes de Aveiro, Ílhavo 
e Porto-Portocale, Novas Gerações, com que 
quiseram assinalar o 105º aniversário do Rotary, 
esteve como palestrante o Mestre Dr. Alexandre 
Cruz que falou sobre “Globalização”.

O Comissário Carlos Miguel Pereira Pinto, da 
PSP de Portimão, foi palestrante no Rotary Club 
de Praia da Rocha, onde abordou o tema 
“A Segurança em Portimão”.
O Rotary Club de Aveiro ouviu a Drª. Beatriz 
Tomé Dias dos Reis expor acerca de “Comissões 
de Protecção de Crianças e Jovens”.
No Rotary Club de Lisboa-Norte foi orador 
convidado o Prof. Doutor Jorge Alberto Monteiro 
de Morais, a falar acerca de “O Regicídio e o 
“5 de Outubro””.
Falou-se de “Alfabetização” e de “Centenário 
das Comemorações do 8 de Março?” no Rotary 
Club da Feira mercê das intervenções da 
Vereadora do Pelouro da  Educação, Drª. Cristina 
Tenreiro, e da representante do Movimento 
Democrático das Mulheres, Drª. Manuela Silva, 
respectivamente. 

Palestrou no Rotary Club de Cascais-Estoril o Arq. 
Elias Gonçalves quanto ao tema “Compreensão 
Mundial”.

Também neste Rotary Clube foi orador o Arqº. 
Henrique Tato Marinho e pra dissertação sobre 
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“Algumas Considerações sobre Ambiente, 
Biodiversidade e Paisagem”.
O Rotary Club de Ovar teve como orador da 
noite o Revº. Pe.  António Bacelar, que paroquiou 
Ovar e é actualmente o coordenador da Pastoral 
Universitária no Porto, para dissertação sobre 
“Paz e Compreensão Mundial”, altura que 
o Clube aproveitou para também dar um 
generoso donativo para obras ao Centro de 
Promoção Social do Furadouro.
Por seu lado, o Rotary Club de Almada teve 
consigo o Dr. Carlos Manuel Vieira Reis, que 
aqui proferiu uma palestra muito interessante 
sobre “O Hospital Real de Todos os Santos, 
de Lisboa”.
O Rotary Club de Braga teve consigo 
Susana Noronha a dissertar sobre “A Arte e 
o Cancro”.
No Rotary Club de Castelo Branco 
proferiram palestras o Compº. Alçada Rosa, 
sócio do Rotary Club de Covilhã, sobre 
“Compreensão”, e a Drª. Ana Rita Calmeiro, 
sobre “O Direito e a Justiça”.
“Ortopedia” foi o tema de palestra proferida 
no Rotary Club de Lamego pelo Dr. Carlos 
Cerca, médico no Centro Hospitalar de Trás-os-
Montes e Alto Douro.

O Gov. 1989-90 (D. 197), Francisco Zamith, foi 
o animador de reunião do seu Clube, o Rotary 
Club de Guimarães, nele tendo proferido uma 
palestra sobre “Como Conhecer Rotary”.

A Coordenadora do Clube de Leitura do Liceu 
Raínha D. Leonor, Drª. Luísa Nogueira, foi até 
ao Rotary Club de Lisboa-Estrela dissertar 
sobre “Aprender, Andar ou Ler”.
A Drª. Alexandra Costa foi oradora convidada 
pelo Rotary Club de Santo Tirso, aqui 
expondo sobre “O Stress”. Neste Clube também 
se falou acerca de “Segurança Rodoviária 
Ocupacional” pela palavra do Engº. Alberto 
Silveira, Mestre em engenharia de segurança 
e higiene ocupacionais.
A Drª. Maria José Morgado foi palestrante 
no Rotary Club de Fátima onde falou 
sobre “Prevenir e Punir a Corrupção – o Caso 
Português”.

O ex-Eurodeputado Manuel dos Santos esteve 
a expor sobre “O Tratado de Lisboa” no Rotary 
Club de Vila Nova de Famalicão.
E ao Rotary Club de Setúbal foi falar Isaurindo 
Abegão acerca de “A Comunidade Judaica em 
Setúbal”.

O economista Dr. Luís Laginha de Sousa foi orador 
no Rotary Club de Setúbal-Sado, onde dissertou 
sobre “A Bolsa de Valores Portuguesa”.

“O Porquê dos meus Comportamentos” 
constituiu tema da palestra que foi fazer ao 
Rotary Club de Braga-Norte José Augusto 
Moreira. 
Falou-se sobre “As Invasões Francesas” 
no Rotary Club de Abrantes tema em 
que foi orador o Tem.-Gen. António Maia 
Mascarenhas.
No Rotary Club de Coimbra falou-se de “A 
Arte da Encadernação e do Restauro” pela 
palavra de Domingos Girão.
O Bastonário da Ordem dos Advogados, Dr. 
Marinho Pinto, foi orador no Rotary Club de 
Fafe e na abordagem da temática “O Estado 
da Justiça”.
O Assistente do Governador, Compº. Manuel 
Dias Antunes, proferiu uma dissertação no 
Rotary Club de Algés sobre “O Turismo no 
Actual Contexto Económico: Perspectivas & 
Desafios”.
No Rotary Club de Aveiro expôs sobre 
“Segurança Alimentar – Análise de Riscos 
– Evolução da Situação Nacional” o Engº. 
Manuel Barreto Dias.

FUNDAÇÃO ROTÁRIA 
PORTUGUESA 
Com o apoio do Rotary Club de Lisboa-
Centro, a FRP lançou o 2º Concurso 
Internacional de Poesia ou Prosa, como 
instrumento de promoção, divulgação e 
intercâmbio cultural entre os países de língua 
oficial portuguesa. Trata-se de um Certame 
aberto a todos os cidadãos dos países da CPLP, 
com idades compreendidas entre os 18 e os 
30 anos, e destinado a galardoar os melhores 

originais de tema livre, seja em poesia, seja 
em prosa.. Cada candidato apenas pode 
apresentar-se a concurso com um original de 
uma até vinte páginas.
O envio dos trabalhos dos concorrentes que se 
inscreveram até 15 de Março passado terá de 
ser realizado com destino à sede da FRP e até 
30 de Abril, devendo sê-lo em quatro cópias, 
assinados com pseudónimo e acompanhados 
de sobrescrito fechado dentro do qual vá a 
indicação da morada do concorrente e a sua 
identificação. 
Mais detalhes deverão ser procurados e 
o Regulamento deste Concurso, no “site” 
http://www.frp.pt  ou pedido directamente 
à Secretaria da Fundação através do telefone 
00 351 239 823 145, do fax 00 351 239 837 
180 ou do correio electrónico frp@mail.
telepac.pt | www.frp.pt.

PROFISSIONAIS 
DESTACADOS 
O Rotary Club de Portalegre pôs em 
evidência os méritos de profissional do 
empresário João da Conceição Lourenço 
Sales.
E foi o, também empresário, Avelino Dionísio 
Apolónia o “profissional do ano” para o Rotary 
Club de Loulé.

NOVAS UNIVERSIDADES 
SENIOR DO ROTARY
O Rotary Club de Resende avançou com a 
criação de uma Universidade Senior na sua 
comunidade, um serviço em que se realizarão 
prelecções sobre línguas, ciências sociais e 
humanas, cultura, saúde, informática e artes 
plásticas, além de proporcionar sessões de 
educação física.
 Entretanto, e com os apoios da Junta de 
Freguesia de S. Simão e do Grupo Musical 
e Desportivo “União e Progresso” acaba de 
começar a funcionar a Universidade Senior 
criada pelo Rotary Club de Azeitão que 
funciona em Brejos, no polo daquela Junta 
de Freguesia. 

CULTURA & 
COMPANHEIRISMO 
O Rotary Club de Algés realizou uma visita 
cultural à Quinta dos Loridos, especialmente 
ao seu Jardim Oriental “Buddha Éden”.
E o Rotary Club de Vila Verde efectuou uma 
digressão de companheirismo que atingiu as 
cidades espanholas de Lugo e de Santiago 
de Compostela. 

http://www.frp.pt/
mailto:frp@mail.telepac.pt | www.frp.pt
mailto:frp@mail.telepac.pt | www.frp.pt
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The 
Rotary Foundation

Segundo uma análise recente, as contribuições para Institu-
ições da Caridade alcançaram o nível mais baixo dos últimos 
50 anos, com 80% das Instituições referindo um declínio no 
volume de doações. Num momento em que as necessidades 
humanitárias vêm em crescendo rápido, têm, pois, diminuído 
os recursos disponíveis para lhes fazer face.

Felizmente, os Rotários são pessoas generosas por natureza. 
Apesar da recessão económica, as contribuições para o Fundo 
Anual para Programas, em 2008-09, atingiram o terceiro lugar 
no “ranking” das mais altas da nossa história. Para além disso, 
continuamos a apoiar os esforços que visam atingir a meta do 
Desafi o 200 Milhões de Dólares do Rotary a fi m de assegurar 
a erradicação da polio.

Estamos a trabalhar, também, para garantir o futuro da Funda-
ção, através do fortalecimento do seu Fundo Permanente, e 
temos lutado para o aumento dos esforços de paz através 
dos Centros Rotary de Estudos Internacionais na Área da Paz 
e da Resolução de Confl itos.

Pode parecer que estamos a pedir muito, e, por mim, gostaria 
de dizer-vos que as vossas contribuições vão sanar todos os 
problemas do mundo. O que posso afi rmar, porém, com cer-
teza, é o que aconteceria se a Fundação não tivesse recursos 
sufi cientes para apoiar os nossos tão valiosos projectos. A 
poliomielite continuaria a deformar inúmeras crianças. As 
doenças iriam espalhar-se rapidamente, já que menos pessoas 
iriam ter acesso a água potável e ao saneamento. Inúmeras 
mulheres e crianças jamais aprenderiam a ler. E a pobreza, 
as doenças e o analfabetismo continuariam a afectar o nosso 
trabalho para alcançar a paz mundial.

A Fundação Rotária pertence-nos a todos. Ela é o nosso princi-
pal instrumento para fazer o bem e é nossa responsabilidade 
mantê-la forte. Espero que todos os Rotários se juntem a nós, 
realizando uma doação a favor dos programas da Fundação 
Rotária, neste ano.

Glen E. Estess Sr.
Presidente do Conselho de Curadores da The Rotary Foundation

A MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE CURADORES 
Vamos manter forte a nossa Fundação
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As Filipinas, o Ghana e a República Dominicana vão 
passar a ter maior acesso a água potável e a sanea-
mento básico logo que a Colaboração Internacional 
H2O inicie os trabalhos.  aliança entre o Rotary 
International e a USAID, que deverá implementar 
projectos hídricos e de saneamento sustentáveis em 
países em vias de desenvolvimento, foi lançada em 
Março passado. Depois da avaliação dos trabalhos 
nesses três países, a Colaboração Internacional H2O 
vai considerar a possibilidade de expandir o seu 
alcance a outras paragens.
No Ghana, a aliança irá estabelecer parceria com 
o Governo para ensino de hábitos de higiene e 
orientar no sentido da melhoria das infraestrutu-
ras como poços, sistemas hídricos mecanizados e 
latrinas. Calcula-se que 86.000 pessoas irão ser 
benefi ciadas.

-“A vida dessas pessoas vai passar a ser diferente, 
embora se saiba que muitas mais precisam de 
ajuda.” – comentou o PGD K. º “Willie” Keteku, que 
colabora na coordenação dos projectos. –“Nesta 
altura, muita gente gasta tempo demais a ir à 
água, e esta nem sempre é limpa.”
Nas Filipinas, a aliança vai trabalhar em cinco co-
munidades – Davao City, Dipolog, Metro Manila, San 
Fernando City e Zamboanga – para nelas construir 
fossas cépticas, sistemas de saneamento e distri-
buição mecanizada de água. Mais de 2,1 milhões 
de pessoas farão uso das novas estruturas.
-“Temos sorte de morar num dos três países que 
foram seleccionados.” – disso Lina Aurélio, PGD do 
D. 3800. –“Tantas crianças morrem todos os dias 
por causa da água contaminada! Isto é um enorme 
problema. Quem vive em favelas não tem dinheiro 

para comprar água potável e os milhões de casos de 
diarreia causam entre 11 e 12.000 mortes em cada 
ano. Devido ao péssimo sistema de esgotos, todos 
os cursos de água estão contaminados.”
Na República Dominicana, a aliança irá implantar 
projectos de recursos hídricos, de saneamento e 
de higiene. Vão ser distribuídos fi ltros de bio-areia 
para pequenas comunidades de cortadores de cana 
do açúcar e trabalhadores fabris.
 
As melhorias a introduzir nestes países rondarão o 
custo de 2 milhões de dólares em cada um. O Rotary 
fornecerá até 500.000 dólares através de Subsídios 
3-H e, em cada um dos países, Clubes e Distritos 
deverão arrecadar mais 500.000 dólares. A USAID 
contribuirá com 1 milhão de dólares por país.

H
2
O – COLABORAÇÃO INTERNACIONAL • PRONTA PARA TRABALHAR

Anne E. Stein

É uma Instituição na qual são admitidos quantos tenham 
doado à Fundação Rotária pelo menos 250.000 dólares. 
Nela foram nos tempos mais recentes admitidos: 
Anne e Christopher Lewis (Rotary Club de Rockport, 
Massachusets – EUA); Bárbara Maves (Rotary Club de 
Muncie Sunrise, Indiana – EUA); Bill Bloomfi eld Jr. (Rotary 
Club de Manhattan Beach, Califórnia – EUA);Emílio T. 
Yap (Rotary Clubes de Manila, Manila San Miguel e 

Marikina – Filipinas); Gary Yu-Fang Chen (Rotary Club de 
Taipé-Sudoeste – Taiwan); Jack e Vivian M. Harig (Rotary 
Club de Akron, Ohio – EUA); James e Lisa Shiu-Li Chen 
(Rotary Club de Taipé Castle – Taiwan); Lois Pei-Chen 
Lee (Rotary Club de Taipé Jian Kang – Taiwan); Margaret 
“Peggy” Bloomfi eld (Rotary Club de Westwood Village, 
Los Angeles, Califórnia – EUA); Marie Ingalls (Rotary Club 
de Shades Valley, Alabama – EUA); PP Johnson (Shui-

Sem e Pei Tsen) Hsu (Rotary Club de Taipé Noroeste 
– Taiwan; Sheng-Chien e Hsiang Chuan Chang (Rotary 
Club de Chung-Li – Taiwan); Yen-Shen e Catherine Hsieh 
(Rotary Club de Taipé Castle – Taiwan); William T. Ratliff 
Jr. (Rotary Club de Birmingam, Alabama – EUA); e William 
W. e Jean Wilson (Rotary Club de Greater Statesville, 
Carolina do Norte – EUA).

SOCIEDADE ARCH C. KLUMPH

O Distrito 1960 está a realizar IGE com o Distrito 
6310 (Michigan – EUA). A equipa daquele Distrito é 
dirigida pelo Compº. Manuel Rodrigues, do Rotary 
Club de Sesimbra. Além dele, compõem a equipa 
os jovens profi ssionais Hugo Rio Tinto, Marta Roque, 
Patrícia Pereira e Vanessa Ruivo. Esta equipa seguiu 
já para o seu devido destino.
No próximo mês virá a equipa do Distrito 6310 

até Portugal. É chefi ada pela Compª. Lynn Zuellig 
e composta ainda pelas jovens profi ssionais Deana 
Doan, Kristen Lences, Linda Laurenz e Rachel 
Eastbrook.
Quanto ao Distrito 1970, o intercâmbio será feito 
simultaneamente com o Distrito 4660 (Brasil) e 
ocupando o mês de Maio. A equipa de IGE daquele 
Distrito é liderada pela Compª. Maria Irene Moreira 

Fernandes Almeida Costa, do Rotary Club de Santo 
Tirso, e integram-na Ana Filipa Pedroso Batista, 
Bruno Miguel Barros, Joana Vieira da Silva e Marta 
Joana Sousa Pinto. 
À hora de ser fechada esta edição não era ainda 
conhecida a composição da equipa do Distrito 
4660.  

VACINAÇÕES EM MASSA
Mais de 85 milhões de crianças com menos de 5 anos 
foram vacinadas em Março contra a polio em 19 países 
do ocidente e do centro de África. Nove destes – Burkina 
Faso, Camarões, Chade, Guiné, Libéria, Mali, Mauritânia, 
Senegal e Serra Leoa – são considerados como tendo 
interrompido a polio (ou seja, não apresentaram casos 
de polio nos últimos seis meses). Esta campanha atingiu 
estes países e ainda Benin, Cabo Verde, Gâmbia, Ghana, 

Guiné-Bissau, Nigéria e a República Centro-Africana. A 
Costa do Marfi m, o Níger e Togo farão o mesmo um 
pouco mais tarde em virtude ou de transição política 
ou de eleições que aí decorrem.
Esta complexa operação logística foi tornada em larga 
medida possível mercê da concessão de um subsídio 
de 30 milhões de dólares concedido pelo Rotary. O 
Presidente da Comissão Rotária Regional PolioPlus 

para África, Ambroise Tshimbalanga-Kasongo, afi rmou: 
-“Nós, no Rotary, estamos orgulhosos por termos 
concedido os fundos necessários para esta grande ronda 
de Março, e apelamos para que os outros também 
façam a sua parte para se alcançar uma África livre de 
polio ajudando com mais fundos para mais alargadas 
campanhas de vacinação.”

O DESAFIO DOS 200 MILHÕES DO ROTARY
Até 28 de Fevereiro, os Rotários já tinham 
conseguido arrecadar cerca de 114,5 milhões de 
dólares na resposta a este Desafi o. Recordemos 
que o Rotary assumiu o compromisso de 

angariar 200 milhões de dólares para equiparar 
os 355 milhões que recebeu da Fundação Bill 
& Melinda Gates. Todos estes valores servirão 
para fi nanciamento de campanhas de vacinação 

em países em vias de desenvolvimento onde a 
polio continua a infectar e a paralisar crianças, 
comprometendo o seu futuro e penalizando 
seriamente as suas famílias.



23

Decisoes 
          do “Board”

I – ASSUNTOS DOS CLUBES E 
DOS DISTRITOS

1   Decidiu considerar a Palestina como país 
para expansão do Rotary, desde que seja 
recebida, da parte da Autoridade Nacio-
nal Palestiana, uma carta de aceitação 
de Rotary Clubes. Os Clubes a  criar na 
Palestina integrarão o Distrito 2450.

2   Decidiu que, doravante, não recomendará 
assuntos específicos para tratamento em 
Institutos Rotários, mas manteve que, 
em cada Instituto se deverá incluir um 
relatório de situação sobre o PolioPlus até 
que seja erradicada a poliomielite.

II – ADMINISTRAÇÃO DO R.I.

3   O Secretário-Geral, Ed Futa, anunciou 
que planeia reformar-se no final do seu 
contrato, em 30 de Junho de 2011. O 
Conselho agradeceu-lhe a sua amizade, a 
liderança e a dedicação que o têm distin-
guido ao longo de dez anos de serviço e 
espera poder continuar a contar com a sua 
direcção durante o próximo ano rotário. 
Designou a sua Comissão Executiva, adida 
de um Curador da Fundação Rotária, para 
que inicie o processo para selecção de um 
novo Secretário-Geral.

4   O Conselho apreciou com agrado o plano 
de reestruturação das Comissões do R.I. 
elaborado pelo Presidente Eleito. Este 
plano inclui a revisão de quais Comissões 
deverão ser eliminadas ou reforçadas para 
melhor adequação ao Plano Estratégico do 

R.I.. Deverá reduzir despesas do R.I. pela 
redução do número total de Comissões e 
das suas reuniões internas. Considerou, 
ainda, que a realização de reuniões pela 
Internet pode reduzir efectivamente as 
despesas com encontros internacionais e 
pediu ao Secretário-Geral que desenvolva 
critérios e apresente regras de actuação 
para a utilização deste meio no R.I..

III – PROGRAMAS, 
COMUNICAÇÕES & PRÉMIOS

5   O Conselho recebeu um relatório sobre o 
“Desafio dos 200 Milhões do Rotary”, que 
revelou que, até 18 de Janeiro de 2010, 
o Rotary já tinha arrecadado mais de 
107.280.000 de dólares na resposta a esta 
meta que visa a erradicação da polio.

6  Criou um novo “Prémio Construtor de 
Clube” destinado a galardoar os Rotários 
que tenham tido um contributo significa-
tivo no apoio e para o fortalecimento dos 
seus Rotary Clubes. Os Governadores de 
Distrito poderão indicar todos os anos um 
candidato dos seus respectivos Distritos 
a tal Prémio.

7  Recomendou a iniciativa de diversas 
acções que os Clubes e os Distritos 
deverão empreender para conferir 
maior apoio ao programa do Interact, 
incluindo a promoção dele através da 
comunicação social (publicações, video, 
redes sociais), para o estabelecimento 
de ligações fortes com o Interact Clube, 

partilhando informação sobre Rotary com 
Interactistas e convidando Interactistas a 
que intervenham em reuniões de Rotary 
Clube e distritais.

8   O Conselho exortou os Governadores 
Eleitos a que incluam informação sufi-
ciente, nos seus PETS, sobre programas 
da juventude, incluindo sobre como obter 
recursos para iniciar ou para enriquecer 
tais programas nas suas comunidades. A 
idade mínima para poder ser admitido 
no Interact foi reduzida dos 14 para os 
12 anos.

9   O Conselho solicitou ao Presidente que 
crie uma Comissão que se encarregue de 
estudar diversas matérias respeitantes 
aos Serviços Profissionais, incluindo a 
adopção de um “Código Rotário de Ética”, 
a criação de módulos de formação para 
serem usados nos PETS e nos GETS, e a 
reafirmação do sistema de classificações 
do R.I., entre outras.

IV – ENCONTROS 
INTERNACIONAIS

10   O Conselho concluiu o seu orçamento 
para a Convenção de Nova Orleães, 
na base da previsão de 17.000 par-
ticipantes, e definiu o valor de 300 
dólares para taxa de inscrição que 
seja formalizada até 15 de Dezembro 
deste ano.

Na sua terceira reunião do ano rotário 2009-10, que se realizou de 25 a 29 de Janeiro último em Evanston, 
Illinois (EUA), o Conselho Director do R.I..analisou os relatórios apresentados por 11 Comissões e tomou 65 
decisões, das quais destacamos:
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Os Desafios que o
              Rotary enfrenta

Toda a gente sabe que o ano que corre tem sido pródigo em catástrofes naturais. Foi o caso do Haiti, 
seguiu-se o da Madeira, mais recentemente atingiram o Chile e a França. Não sabemos se a sucessão 
de eventos nefastos irá prosseguir.
O Rotary esteve, e está, atento a quanto se vai passando e procura estar na primeira linha dos 
auxílios às populações e da reconstrução. Já tivemos ensejo de referir iniciativas tomadas pelos 
Rotários em alguns dos apontados casos. À consideração dos leitores deixamos mais umas tantas.

Numa parceria estabelecida entre o Lions Clube de Matosinhos e o 
Rotary Club de Matosinhos, foi organizada a “Caminhada Solidária”, 
num percurso que acompanhou a marginal de Leça da Palmeira, como 
maneira de angariar fundos para ajudar as vítimas da Região Autónoma 
da Madeira e do Haiti.

O Rotary Club de Mafra, além de promover uma vasta recolha de agasalhos e 
outros bens de primeira necessidade, organizou um espectáculo, que teve lugar 
no Auditório “Beatriz Costa” e contou com as actuações de vários artistas, para 
angariação de fundos a favor dos madeirenses.
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O Interact Club de Castelo Branco cumpriu o seu 26º aniversário da melhor maneira, não só 
admitindo três novos membros no seu quadro social, mas assinalando-o com uma animada reunião 
de jantar cuja receita foi direitinha para este país das Caraíbas em apoio à vítimas do sismo de 
12 de Janeiro.
Entretanto, e no terreno os membros dos 17 Rotary Clubes que operam no Haiti criaram o “Rotaryís 
Haiti Disaster Preparedness Committee”, que é presidido pelo Compº. Dr. Surena, uma Comissão que 
tem como fi nalidade garantir que os bens oferecidos são efectivamente aplicados como cumpre. 
Cerca de 1.500 feridos que conseguem, todavia, andar foram tratados por 23 médicos voluntários 
da ONG “Comprehensive Disaster Response Services”, apoiados por 6 voluntários Rotários de dois 
Clubes de Nova York.
Em toda a região das Caraíbas, os Rotary Clubes conseguiram arrecadar já mais de 1 milhão de 
dólares para imediata aplicação na reconstrução. E mobilizaram mais de 55 voos que transportaram 
cerca de 25 toneladas de equipamento médico e medicamentoso. Como se sabe, The Rotary 
Foundation criou  o “Haiti Earthquake Relief Fund” para recepção e encaminhamento de fundos 
de ajuda ao País.
Os Clubes da Coreia do Sul angariaram 100.000 dólares para fi nanciamento duma equipa médica que foi enviada para o terreno graças à 
Fundação Coreana de Cuidados Internacionais da Saúde. Nas Honduras, o Rotary Club de Tocoa obteve mais de 35 toneladas de alimentos 
e de remédios e providenciou pelo seu envio via aérea para o Haiti. Nas Ilhas Canárias (Espanha), o Rotary Club de Lanzarote fez incluir 
na regata Grande Prémio do Atlântico passagem dos 24 “yachts” pela República Dominicana para que neles se transportassem diversos 
bens para a reconstrução do Haiti.
A despeito dos meses já passados sobre a tragédia, são ainda visíveis os sinais de devastação por todo o País. O Presidente do R.I., John 
Kenny, visitou o Haiti nos fi nais de Fevereiro e exortou todos os Rotários a que dêem o seu apoio ao Distrito 7020 e à sua equipa que 
está a coordenar as ajudas para lá canalizadas. ñ”O que eles, no essencial dizem é “Do que precisamos é de dinheiro” para que possam 
comprar tudo o que é necessário para a reconstrução.” ñ esclareceu Kenny.
Na sua viagem, o Presidente foi acompanhado pelo ex-Vice-Presidente Roberto Valentin, pelo Compº. Charles Adams, Coordenador da 
Comissão de Reconstrução na vizinha República Dominicana, e por Governador do D. 4060, Ramiro Sánchez Melo. Também viajaram para 
o Haiti os ex-Director do R.I., Barry Rassin, e o PGD Richard McCombe, que tiveram encontros preparatórios com líderes locais no âmbito 
dos trabalhos de recuperação
O Compº. Claude Surena, Presidente da “Task Force” do Haiti e da Associação Médica Haitiana, representa o D. 7020 na Comissão Nacional 
de Assistência Pos-Desastre, que planeia a longo prazo a reconstrução do País.

Tendo ocorrido neste País um sismo do grau 8,8 em 27 de Fevereiro, os Distritos 
Rotários do Chile imediatamente iniciaram acções de socorro às dezenas de milhar 
de desalojados que ele provocou.
O Gov. Luis Veliz Severino (D. 4320) concedeu logo de entrada um subsídio de 
9.500 dólares para os trabalhos de recuperação e quatro Rotary Clubes das regiões 
mais afectadas ñ Bio-Bio e Maule ñ fi zeram largas doações de roupas, sapatos e 
cobertores.
Seguiu imediatamente para Santiago uma equipa da “ShelterBox” com um 
carregamento de 448 caixas com primeiros socorros, cuja distribuição foi assegurada 
pelo Rotary Club de Santiago. 
Seis Bolseiros da Fundação Rotária, que se encontravam a fazer estudos nas zonas atingidas, nada sofreram, felizmente, com a catástrofe, e o 
Presidente do R.I. John Kenny manifestou as suas condolências junto dos Governadores dos Distritos chilenos  4320, 4340, 4350 e 4360.
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  por Adalberto Campos Moraes
                                                                                                          Sócio do Rotary Club de Porto-Douro

A ‘renovação’ do Quadro Social de um Clube Rotário é, talvez, a tarefa mais 
importante dos Conselhos Directores. Isto porque, sem Rotários, não há acções, 
sem acções credíveis não há Movimento e, assim, fácil é concluir que, sem 
‘renovação do Quadro Social’, a entrada quase constante de ‘sangue novo’, o 
Movimento Rotário corre o risco de ‘estacionar’, ou de, pelo menos, ‘estagnar’, 
o que acaba por ser o princípio do ‘estiolamento’.
É claro que a ‘renovação’, indispensável, não deve ser feita a qualquer preço. 
Deverão ser tomadas precauções e alguns princípios básicos devem ser observados. 
Acima de tudo, deve haver bom senso e cuidado com alguma burocracia a 
mais, de modo a evitar-se o efeito contrário ao que se pretende. Não devemos 
esquecer que remédios a mais também podem matar. Como em quase tudo 
na vida, é indispensável procurar o equilíbrio, fruto do bom senso e que gera o 
desenvolvimento harmonioso de toda a actividade humana. Mas não seria, talvez, necessária uma ‘revolução’ nos procedimentos do 
nosso Movimento, para alterar o actual quadro de imobilismo de alguns, talvez numerosos, Clubes? Tenho a convicção de que tal não será 
o caso. As revoluções, tal como os cataclismos, são ocasionais e só acontecem quando se chega a extremos, quer na sociedade, quer na 
natureza, o que, obviamente, não é o caso do Movimento Rotário que, apesar de todas as contradições, mais aparentes que estruturais, 
não justifi ca um tal extremo. 
Curiosamente, o nosso Director/Editor Artur referiu-se a esta tema na última  ‘Nota de Abertura’ de 2009 e apontou algumas pistas 
importantes. Eu pretendo ser mais simples e objectivo: o que é preciso é ‘renovar o Quadro Social’ de muitos Clubes! E como se faz isso? 
Convidando sempre, em cada ano rotário, novos membros, quantos mais melhor, tendo em conta a análise que for feita pelo Conselho 
Director, o que deve ter que ver, principalmente, com a média de idades do Clube, com os sócios que saem, seja qual for o motivo, e com 
o meio comunitário em que o Clube está inserido. Embora se sigam os procedimentos de ‘bom senso’ já aludidos, não é grave que se 
corram alguns riscos nas admissões, pois a vida, ela própria, já é um grande risco e, além disso, o nosso Movimento contém, ele mesmo, 
virtualidades capazes de dar resposta no caso de “erro de selecção”. Quantas vezes não é o nosso sócio quem se auto-exclui pelos mais 
variados motivos! Lembrem-se sempre que ‘ser Rotário’ é algo que faz parte da natureza do próprio. Só ‘Dá de Si Antes de Pensar em Si” 
quem tem qualidades inatas para isso. Reparem que os verdadeiros Rotários já o eram ... antes de o serem. E, além disso, há a análise 
matemática dos números: se em quatro convites dois resultarem ou, se quiserem, ‘acertarem’, já valeu a pena o esforço.

Pensem nisto: um Clube forma-se com 20 a 30 membros e tem uma idade média de 40 a 45 anos. Se não se fi zer qualquer renovação 
nele, ao fi m de dez anos terá 15 a 25 sócios, na melhor das hipóteses, e uma média de idades de 50 a 55 anos. É simples: refl ictam, 
observem e analisem a vossa comunidade e empenhem-se, decididamente, na ‘renovação’ do vosso Clube. Se for caso disso, claro. Lembro 
que a criação de Clubes de Jovens, sempre que possível, nomeadamente Interact, ajudam nesta tarefa.
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Mas lembro, também, que a ‘retenção’ dos membros mais antigos é fundamental. Pelo seu exemplo, pelo seu conselho, pela sua história 
rotária, enfim, por muitas e evidentes razões, mas nunca, mesmo nunca, servindo de impedimento à necessária ‘renovação’. São numerosos 
os clubes em que os sócios mais antigos são, sem sequer o saberem, um travão, embora involuntário, à entrada de novos membros. E 
tantos deles com evidentes e boas provas prestadas ao Movimento, e tantos deles que ainda ‘seguram’ o Clube. São os casos mais difíceis, 
em que é necessário muito bom senso e, até, muitas vezes, a intervenção directa ou indirecta do Governador.
Claro que vários outros factores são necessários para atrair novos aderentes, dos quais os mais importantes são sempre as acções reais, 
quer sejam apoios à comunidade, de carácter estruturado, quer se trate de programas culturais geradores de conhecimentos, e a sua 
divulgação. Enfim: acções palpáveis para além daquelas que são simplesmente acções pontuais e de divulgação do Movimento, que 
também têm lugar próprio nos programas anuais.
Caros Companheiros, leitores. Espero ter-vos transmitido algumas ideias simples fruto da minha razoável experiência de mais de um 
quarto de século de actividade empenhada. Espero que tenha complementado positivamente a Nota de Abertura já referida do nosso 
Director Artur. E, enfim, espero que apliquem, com urgência, e se for caso disso, algumas dessas ideias que, um e o outro, vos quiseram 
transmitir.

                                      por Maria Fernanda de Jesus Silva
               membro do Rotary Club de Lisboa-Estrela

Quando entra para o Movimento Rotário, cada indivíduo fica automatica-
mente vinculado a uma rede global em que cada um tem os mesmos 
valores e interesses que essa mesma rede.

O companheirismo rotário não existe apenas em cada clube, mas estende-se, 
isso sim, a todos os níveis da organização que é o Rotary International. A partir 
do companheirismo, muitas amizades se fazem para toda a vida. A partir desses 
contactos, também, se formam projectos de prestação de serviços.
Neste contexto, Rotary International lançou em 1984 o Intercâmbio Rotário de 
Amizade (sempre na base da reciprocidade), dirigido unicamente a Rotários e 
seus familiares directos. Desde então, milhares de amizades foram conseguidas 
em todo o Mundo Rotário.
Existem três tipos de Intercâmbios: Visitas Inter-Clubes, Visitas Inter-Distritais e 
Intercâmbio Profissional.
Como deverão actuar os interessados: deverão dirigir-se ao Presidente do Clube 
e este contactará a pessoa responsável, no Distrito, para este efeito. A partir 
daí irão desenrolar-se todas as actuações necessárias ao estabelecimento do 
Intercâmbio.
Neste momento, temos mais de 71 Distritos disponíveis para Intercâmbio, e 
dos seguintes países: África do Sul (1), Argentina (1), Austrália (6), Brasil (10), 
Canadá (4), Colômbia (1), Estados Unidos (14), Filipinas (2), Ghana (1), Grécia(1), 
Ilhas Virgens (1), Índia (8), Itália 
(1), México (2), Holanda (1), 

Moldávia (1), Nova Zelândia (1), 
Reino Unido (4), Roménia (1), Suécia (2), Tailândia (1) e Turquia (2).






