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em Paris.
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NÚMERO AVULSO
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1   Considerar a minha profi ssão  
como uma oportunidade 
adicional de servir.

2  Ser fi el à letra e ao espírito 
do Código de Ética da minha 
profi ssão, às Leis do meu País 
e ao padrão moral da minha 
Comunidade.

3  Fazer tudo o possível para 
dignifi car a minha profi ssão e 
promover no exercício dela os 
mais altos padrões éticos.

4  Ser justo para com o meu 
empregador, para com os 
meus empregados, para com 
os meus associados, concor-
rentes, clientes, público e para 
com todos com quem man-
tenho um relacionamento 
comercial ou profi ssional.

5  Reconhecer o respeito devido 
a todas as ocupações úteis 
à sociedade, assim como a 
dignidade a elas inerente.

6  Oferecer os meus conhe-
cimentos profi ssionais para 
proporcionar oportunidades 
aos jovens, para atender às 
necessidades especiais dos 
outros e para melhorar a 
qualidade de vida na minha 
Comunidade.

7  Ser honesto nas promoções 
que fizer e em todas as 
apresentações ao público 
referentes à minha empresa 
ou à minha profi ssão.

8  Não procurar obter de um 
Rotário, nem lhe conceder, um 
privilégio ou uma vantagem 
que não sejam os normal-
mente concedidos na vida 
comercial ou profi ssional. 
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Esmeralda Pires F. Canedo Trindade – Rot. Club de Carnaxide
Horácio Bacelar de Brito – Rotary Club de Cascais-Estoril

Henrique Maria Martins Alves - Rotary Club de Porto-Antas
Manuel Cordeiro – Rotary Club de Vila Real
Maria Isabel F. de Carvalho Garcia – Rotary Club de Coimbra

DECLARAÇÃO PARA EXECUTIVOS 
E PROFISSIONAIS ROTÁRIOS

CONSELHO EDITORIAL



2

DISTRITO 1960
ABRANTES: Paulo Sousa; ALBUFEIRA: Arnaldo 
Guerreiro; ALCOBAÇA: José Manuel Patrício Lemos da 
Silva; ALGÉS: Cristina Bello; ALMADA: João Rafael F. 
de Almeida; ALMEIRIM: António Manuel Pratas Brites; 
AMADORA: Avelino Matos; BARREIRO: Manuel António 
Esteves Mendes; BENEDITA: José Cavadas; CALDAS 
DA RAÍNHA: Jaime Simões Neves; CARNAXIDE: 
Esmeralda Canedo Trindade; CASCAIS-ESTORIL: 
Erica Violette; CASTELO BRANCO: Nuno Semedo; 
COSTA DA CAPARICA: Jorge Pedrosa de Almeida; 
ENTRONCAMENTO: Júlio de Sousa Gomes; ÉVORA: 
Prazeres Rosa Nunes; FARO: Tito Olívio Henriques; 
FUNCHAL: Augusto Castro Pestana; HORTA: Manuel 
Fernando Ramos de Vargas; LAGOS: Fernando Ferreira 
Fontes; LISBOA: António Coutinho de Miranda; LISBOA-
BELÉM: João Barbado Martins; LISBOA-BENFICA: 
Miguel Mendes Real; LISBOA-CENTENNARIUM: José 
Rodrigues de Almeida; LISBOA-CENTRO: Manuela 
Pinto Ribeiro; LISBOA-ESTRELA: Maria Fernanda Jesus 
Silva; LISBOA-LUMIAR: João Silva; LISBOA-NORTE: 
Henrique Ribeiro; LISBOA-OESTE: Francisco Inácio 
Pires Lopes; LISBOA-OLIVAIS: Domingos M. Rosário; 
LOULÉ: Silvério Guerreiro; LOURES: Júlio Joaquim 
Pereira Gonçalves; MACHICO-SANTA CRUZ: João 
Luís Rodrigues Jardim; MAFRA: Raimundo Martins 

de Sousa; MOITA: Afonso Malho; OEIRAS: António 
Dinis da Fonseca; PALMELA: Fernando M. F. Martins; 
PAREDE-CARCAVELOS: Rui Correia; PENICHE: 
António Alves Seara; PORTALEGRE: Manuel Garcia; 
PORTELA: Jorge Marçal; PORTIMÃO: João Manuel 
Mendes Victor; PORTO SANTO: José Manuel Santos; 
PRAIA DA ROCHA: João Pereira Antunes; RIO MAIOR: 
Rui Costa e Silva; SANTARÉM: António Francisco Batista 
Valente; SESIMBRA: António Joaquim Presumido Matias; 
SETÚBAL: Eduardo Correia SETÚBAL-SADO: Carla 
Tavares; SILVES: Maria de Lurdes R. Marreiros; SINTRA: 
José Monteiro Martins; TAVIRA: António Manuel Viegas 
da Silva; TOMAR: Ângelo Bonet; TORRES VEDRAS: 
Ana Margarida.

DISTRITO 1970
ÁGUAS SANTAS/PEDROUÇOS: Luís Filipe Oliveira; 
ÁGUEDA: Maria de Fátima Damásio Ervedoso; 
AMARANTE: José Francisco Rodrigues; ANSIÃO: 
Armindo Santos; AROUCA: Luís Bruno de Pinho Teixeira; 
AVEIRO: Énio Semedo; BARCELOS: Miguel Henriques; 
BRAGA: José Augusto Ribeiro Moreira; BRAGA-NORTE: 
António Leal Gonçalves; BRAGANÇA: António Manuel 
Diz Pereira Subtil; CALDAS DAS TAIPAS: Maria Teresa 
Portal Guimarães de Oliveira; CAMINHA: José Avelino 
Rodrigues Pedra; CASTELO DE PAIVA: Fernanda 

Pereira; CHAVES: Sotero Lopes Palavras; CINFÃES: 
Serafim Pedro Ferreira; COIMBRA: José Ribeiro Pereira; 
COIMBRA-OLIVAIS: João Ramalho; COIMBRA-SANTA 
CLARA: António José Geraldo Taborda; COVILHÃ: 
António Pereira Nina; CURIA-BAIRRADA: Varlos Matos; 
ERMESINDE: Carlos José Saraiva Faria; ESPINHO: 
Francisco Brandão; ESPOSENDE: Manuel Passos Ferreira 
Vicente; ESTARREJA: Rosa Maria Aguiar Domingues; 
FAFE: Manuel Ribeiro Mendes; FEIRA: Carla Adriana; 
FELGUEIRAS: Paulo Carvalho; FIGUEIRA DA FOZ: 
José João Ribeiro Azevedo; GAIA-SUL: Manuel Alberto 
Pereira Dias; GONDOMAR: Manuel Luís da S. Lopes 
Vieira; GUARDA: Maria de Lurdes Lopes; GUIMARÃES: 
António Jacinto Teixeira; ÍLHAVO: João Manuel Senos 
Resende; LAMEGO: André Luiz Castilho Freira; LEÇA 
DA PALMEIRA: João José Cadilhe; LEIRIA: António Silva 
Gordo; MAIA: Adérito Santos; MANGUALDE: Paulo Gião 
Costa; MARINHA GRANDE: Fernando Manuel Santos 
Pedro; MATOSINHOS: Manuel Falcão; MIRANDELA: 
João Luís Teixeira Fernandes; MONÇÃO: Cristina 
Carvalho de Sousa Bártolo Calçada; MONTEMOR-O-
VELHO: António Veloso Pratas; MURTOSA: Pedro Tomás 
Pereira Marques;  OLIVEIRA DE AZEMÉIS: Manuel 
Bastos Pinto; OLIVEIRA DO BAIRRO: Fernando Paiva 
de Castro; OLIVEIRA DO HOSPITAL: Rui Manuel A. 
Lopes Dias; OVAR: Bráulio Manuel Pacheco Polónia; 

PAREDES: José Armando Baptista Pereira; PENAFIEL: 
Vitorino Pereira Ferreira; POMBAL: Alfredo Autunes 
Faustino; PONTE DA BARCA: Adolfo Fernando Barreto; 
PONTE DE LIMA: José António Silva Pereira de Melo; 
PORTO: José Guedes Rodrigues; PORTO-ANTAS: Fausto 
Magalhães; PORTO-DOURO: Maria de Lourdes Moura; 
PORTO-FOZ: Regina Vieira; PORTO-OESTE: Manuel 
Reis; PÓVOA DE LANHOSO: Manuel Antunes Martins; 
PÓVOA DE VARZIM: José Azevedo; RÉGUA: Edgar 
Filipe Guedes; RESENDE: Brites Inácio; S. JOÃO DA 
MADEIRA: Adriana Tavares; S. MAMEDE DE INFESTA: 
Adriano dos Santos; SANTO TIRSO: Isabel Machado; 
SEIA: José Diogo Pinto; SENHORA DA HORA: Paulo 
Soares; SEVER DO VOUGA: Celestino de Bastos; 
TONDELA: Artur Jorge Amaral Leitão; TRANCOSO: 
Tomás Manuel Trigo Martins; TROFA: Filipe Pontes; 
VALE DE CAMBRA: Manuel Almeida; VALENÇA: Paulo 
do Souto Álvares da Cunha; VALONGO: José Carmindo 
Cardoso; VALPAÇOS: Maria Angelina Cardoso; VIANA 
DO CASTELO: José Santos Costa Lima; VILA DO 
CONDE: António Ventura Santos Pinto; VILA NOVA 
DE FAMALICÃO: Mário Miranda; VILA NOVA DE FOZ 
CÔA: António Carlos Duarte Marques; VILA NOVA DE 
GAIA: Jorge Santos; VILA REAL: Luís Pinto Pereira; 
VILA VERDE: Artur Rego; VISEU: José Campos Cruz; 
VIZELA: Maria do Resgate Salta.

Caros Rotários.

O panorama financeiro quer do Rotary 
International quer da The Rotary Founda-
tion continuou a evoluir favoravelmente 
depois do relatório que apresentei em 30 
de Novembro passado. Com referência a 
31 de Dezembro, os resultados líquidos da 
primeira metade do ano fiscal de 2009-10 
são de 13,8 milhões de dólares para o R.I. 
e de 71,9 milhões para a TRF. Os gastos 
em custos fixos e noutras actividades 
estão dentro do que foi orçamentado. O 
total das contribuições para a Fundação 
foi superior ao do ano passado, com um 
acréscimo de dois milhões de dólares 
canalizados para o “Desafio dos 200 
Milhões de Dólares do Rotary”. e cerca 
de outro tanto para o Fundo Anual para 
Programas. As dádivas para o “Desafio” 
ultrapassaram a metade em Dezembro 
e estão agora em cerca de 109 milhões 
de dólares.
As reservas operacionais aumentaram de 
modo significativo. O Fundo Geral de Sus-
tentação do R.I. mantém-se bem acima 
do valor determinado no Regimento 
Interno. As reservas operacionais da 
Fundação Rotária aumentaram para cerca 
de 38 milhões de dólares na primeira 
metade de 2009-10, apesar de existir 
um saldo negativo de 4 milhões a que 
devemos continuar a prestar atenção. Os 

“cash flows” continuam positivos, mas 
infelizmente teremos de, seja a nível do 
R.I., seja ao da Fundação, alienar seguros 
para operar neste ano fiscal.
No capítulo das despesas, estamos 
também a ir bem. As despesas opera-
cionais andam agora nos 5% abaixo do 
orçamentado para o R.I. e nos 10% para a 
Fundação Rotária. Esta redução de gastos 
pode ser imputada principalmente a 
diversos factores: gastos com o pessoal 
inferiores ao orçamentado, redução das 
despesas com reuniões de Comissões, 
com actividades do Conselho Director 
do R.I. e diminuição de despesas com 
Sistemas de Informação. Nesta altura, 
estamos a projectar que o R.I. reveja 
o seu orçamento para o ano inteiro e 
que os ganhos líquidos da Fundação 
possam cobrir toda a administração 
geral e as despesas de desenvolvimento 
neste ano.
Desde que se iniciou a crise financeira, 
um bom número de Rotários pergun-
tou se estamos a planear alterar a 
nossa política de investimentos, espe-
cialmente com relação aos fundos da 
Fundação. Em Dezembro, a Fundação 
contratou a empresa de consultoria em 
investimentos NEPC. Esta consultora irá 
trabalhar com a Comissão Consultiva de 
Investimentos da Fundação, que reuniu 
em meados de Fevereiro, e com o pes-

soal dos investimentos para a revisão 
das políticas para o Fundo Anual para 
Programas e o Fundo Permanente, e fará 
recomendações dirigidas aos Curadores 
em Abril. Fazer um adequado balanço 
entre riscos e proveitos é um dos desafios 
que os Curadores terão de enfrentar. Irá 
trabalhar igualmente para restabelecer 
e financiar as reservas operacionais 
da Fundação e para determinar que 
mudanças de política poderão melhor 
ajudar-nos a alcançar as metas que 
estabelecemos.
Mau grado os Curadores se terem visto 
habilitados a reforçar o orçamento para 
os nossos Subsídios Equivalentes neste 
ano, a Fundação continuou a não poder 
apoiar muitos projectos de valia. Os 
Curadores compreendem perfeitamente 
a frustração que isso pode ter causado 
no mundo rotário e estão imensamente 
gratos com o facto de todos terem con-
tinuado a apoiar a Fundação com as suas 
continuadas contribuições para o Fundo 
Anual para Programas. Nesta altura, 
estamos apostados na organização do 
orçamento para 2010-11 e, com base 
no desempenho financeiro positivo já 
referido, os Curadores pensam aumentar 
no próximo ano o índice de aplicação em 
Subsídios Equivalentes financiado pelo 
Fundo Mundial. O orçamento de 2010-11 
será discutido na reunião do Conselho 

de Curadores de Abril, juntamente com 
mudanças na política de investimentos 
da Fundação a que me referi atrás.
Muitos especialistas em investimentos 
se mostram agora timidamente opti-
mistas acerca da recuperação económica, 
mas concordam em que os mercados 
financeiros permanecem voláteis e em 
que a recuperação irá ser lenta. Não 
obstante, continuamos empenhados em 
investimentos prudentes, em rigoros or-
çamentos e numa permanente vigilância 
para dimuição e controlo das despesas. 
Os nossos números confirmam que esta 
estratégia funciona e iremos prosseguir 
no sentido de assegurar que, quer o 
Rotary International quer The Rotary 
Foundation, disponham dos recursos que 
são precisos para dar apoio aos serviços 
vitais desenvolvidos pelos membros dos 
nossos clubes.
Peço a todos que leiam o relatório anual 
de 2008-09 e analisem o relatório de 
auditoria financeira. Outra boa fonte 
de informação é o Relatório Anual de 
Operações da Fundação Rotária 2008-
09, que oferece uma visão alargada dos 
êxitos e das despesas relacionadas com 
os programas da Fundação e com o seu 
Fundo de Desenvolvimento.
Atentamente,

 Ed Futa
          Secretário-Geral 

Relatorio Financeiro 
         do Secretario-Geral do R.I.

DELEGADOS DOS CLUBES
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Nota de abertura
 Artur Lopes Cardoso

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

Afinal, que somos? Aonde chegámos?
Sem agricultura e quase sem indústria. Com 
empresas estatais monopolistas, oligopólicas, 
fáceis, facílimas, de gerir, mas nas quais, mesmo 
assim (Oh! Surpreza!), são colocados grossos 
conselhos de administração coadjuvados por 
uma inusitada cópia de  outros conselhos ex-
ecutivos subalternos, com “gente importante” 
(há quem lhes chame “boys”), toda e todos 
regiamente pagos. Com dirigentes que tanto 
dizem uma coisa quanto o seu contrário ... e 
com a mesma frescata. E que falseia dados e 
números impunemente, buscando mascarar a 
realidade. Com aquilo que se diz ser PEC mas 
em que se não vê onde esteja o C e no que 
traduzir-se possa. Com a promessa do aumento 
dos índices do desemprego e da pobreza. Com 
a garantia do aumento da carga fiscal. Com 
a certeza de que a despesa pública não tem 
intenção de se moderar. Sendo este o quadro 
que, queiramos ou não queiramos, temos perante 
nós como horizonte, para onde vamos?
Esta, disso estamos convencidos, é uma série das 
interrogações que, além doutras, o cidadão da rua 
se coloca. Designadamente o que não tenha o 
conforto que advém de certa filiação em grupo 
que detenha, ou almeje deter, o poder. O que 
oprime, angustia, perturba e, para muitos, pode 
desmotivar e, pior, convidar à indiferença.

Em tempos do “antigamente”, ensina a história 
do Rotary em Portugal que, entrado o Rotary 
no nosso País, em 1926, com a admissão do 
Rotary Club de Lisboa, e alastrando a rede de 
Rotary Clubes, estes passaram a ser os lugares 
saudáveis em que a liberdade de expressão 
se fazia, isto, pois, em época de clima político 
geral de cerceamento de liberdades hoje tidas 
como fundamentais. Por esse facto, vieram 
a ser membros de clubes pessoas das mais 
desvairadas correntes de opinião: o Clube era 
o espaço no qual, sem constrangimentos, todos 
podiam manifestar-se e exprimir os seus pontos 
de vista. Tudo mau grado o Rotary não ser então 
senão tolerado pelos poderes constituídos, e 

estes, por vezes, colocarem entraves da mais 
diversa ordem ao Movimento: se cá estivessem 
ainda, isto mesmo no-lo explicariam grandes 
figuras de Rotários como foram Octávio Lixa 
Filgueiras, ou Moitinho de Almeida, ou o “pai” 
da nossa Revista, José da Cruz Filipe, para 
outros não referir.
Com o advento da democracia veio a dar-se o 
que seria lógico expectar: vários abandonaram 
os Rotary Clubes onde tinham sido admitidos 
porque tinha desaparecido a verdadeira razão 
de ser da sua adesão, já que, doravante, podiam 
falar como e quando lhes aprouvesse. Eram 
“rotários” de nome, que não de convicção. Não 
serviam e já não careciam de ser servidos...

Mas, o nosso panorama nacional, se melhorou 
em determinados aspectos, preocupa em muitos 
outros e não anda longe daquele a que começá-
mos por aludir no início desta Nota.
Um tal panorama, que, por muito que nos 
custe, preocupa e deve preocupar, não pode 
ser escamoteado, ao contrário do que tem 
andado a ser. Hoje mente-se com desfaçatez, 
com convicção e a tal ponto que quem mente 
fá-lo, as mais das vezes, com tal ênfase que a 
si mesmo se convence de que fala a verdade. 
Temos a paranóia no seu esplendor!
Ora, o Rotary existe, também, para influir, até 
porque deve ser constituído por líderes, e até 
líderes de opinião. Um quadro como o que 
oferece a vida comum, uma situação de plano 
inclinado descendente que é a que vivemos, é 
questão que de forma alguma pode ser ignorada 
ou silenciada. Todas as projecções que têm vindo 
a ser traçadas alertam quanto a um futuro que se 
não antolha como algo de bom, designadamente 
para as novas gerações.
Faz parte da nossa maneira de ser dizer mal, 
criticar sem se oferecer para ajudar, esperar que 
alguém venha em nosso auxílio e nos resolva 
os problemas. Ele é o “sebastianismo”, ou foi 
o “Bandarra”, ou um “saudoso” Salazar, ou 
outra qualquer figura de cariz messiânico. Até 
temos no nosso léxico a palavra “Oxalá” (do 

árabe “in-xa-‘llah!”, que quer dizer “queira 
Allah!”), um claro aportamento do fatalismo 
árabe. Afinal não tivemos entre nós os árabes 
por séculos e séculos?!

Acabemos com as lamúrias, com as recrimi-
nações. Encaremos o touro e peguemo-lo pelos 
cornos. Discutamos nos nossos Clubes o que se 
passa, unamos esforços, tudo sem contempla-
ções nem falsos pudores. 
Somos Rotários, ou quê?! Somos ou não 
somos líderes, somos ou não somos pessoas 
qualificadas que se preocupam a sério com a 
comunidade?
Se as respostas forem no sentido positivo, 
quanto se espera que sejam, então não ten-
hamos medo de denunciar o que vai por aí e 
de discutir e levar por diante o que importa que 
seja feito para mudar o rumo nefasto das coisas. 
Porque ele é mesmo isso: nefasto. O seu Clube 
pode e deve analisar como é mister prosseguir 
no sentido do melhor interesse comum. O Rotary 
é local de voz e deve ser local de descoberta de 
soluções. Com o seu contributo, com o contributo 
dos seus Companheiros, com os contributos de 
toda a Família Rotária. Calar é ... aceitar. Como 
diziam os latinos: “-Quis tacet cum loqui potest 
et debet, consentire videtur!” Traduzido à letra 
será: o que se cala quando pode e deve falar, 
parece consentir. O Povo diz de maneira mais 
fácil e rápida: “Quem cala consente...”
Não ouse calar-se. Às tantas até pode ser que 
falar seja o pouco que ainda lhe reste...
E, como se diz em Malaca, no tão querido 
“papear português” que letrados há que 
dizem ser a nossa Língua em tempos de Luís 
de Camões, “I ubi imos de aqui?” Ou seja ... 
daqui, para onde iremos?
Pense nisso, mas não pense apenas: aja 
conforme o seu sentido de servir lho dite. E 
apanhe lá o abraço amigo do seu Companheiro 
preocupado,
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Vítor Manuel Nobre Cordeiro, Presidente da Secção Portuguesa da CIP 
Portugal/Benelux e membro do Rotary Club de Parede-Carcavelos, que 
aludiu ao papel das CIP na actualidade, especialmente para a descoberta 
de novos clubes-de-contacto, os Compºs. Cecília Sequeira, Presidente 
da Secção Portuguesa da CIP Portugal/Cabo Verde, e Manuel Cardoso, 
ambos do Rotary Club de Porto-Foz, que expuseram sobre o trabalho das 
CIP com África, e, de novo, o Coordenador Nacional, PGD Henrique Pinto, 
que colocou muito bem a tónica do novo papel das CIP relativamente às 
ênfases presidenciais e aos objectivos do Rotary.
Na parte da tarde tiveram lugar as apresentações dos relatórios de várias 
das CIP existentes. Estiveram representadas as CIP Portugal/França, Portu-
gal/Espanha e Portugal/alguns dos países de expressão portuguesa.
Na oportunidade da realização desta Assembleia Plenária não foi es-
quecida a personalidade de Rotário e de Homem entusiasta das CIP que 
foi a do PGD Carlos Lança, ainda recentemente falecido, que foi muito 
justamente enaltecida.

AJUDA AO HAITI                                    

 Mais de 2.500 pessoas aderiram à Caminhada Solidária organizada pelo 
Rotary Club de Matosinhos

e à qual ele deu o sugestivo nome “Põe-te a Mexer”. A Caminhada decor-
reu no litoral de Leça da Palmeira e contou com as adesões de algumas 
personalidades de destaque como os Presidente e Vice-Presidente da 
Câmara Municipal, o Vereador do Pelouro do Desporto, o Governador 
do Distrito 1970, Compº. Manuel Cordeiro, e o Governador de Distrito 
do Lions Clube e a conhecida desportista Aurora Cunha. Os resultados 
monetários obtidos, que foram lisonjeiros, reverteram a favor das vítimas 
das catástrofes ocorridas na Madeira e no Haiti.

CIP PORTUGAL/ITÁLIA 
A Secção Portuguesa desta CIP passou a ser presidida pelo PGD Eduardo 
Caetano de Sousa, membro do Rotary Club de Horta.

CIP PORTUGAL/BRASIL
No âmbito do programa de Intercâmbio Rotário de Amizade, um grupo de 
dez casais brasileiros foi recentemente acolhido, para umas breves férias, 
em casa dos Companheiros membros do Rotary Club de Aveiro.

 Pelos Servicos 
       Internacionais

CIP PORTUGAL/S. TOMÉ E PRÍNCIPE 
O Rotaract Club de Trofa desenvolveu uma larga campanha de recolha de 
livros infantis no âmbito do projecto do IMVF (Instituto Marquês de Valle 
Flor) que tem por escopo o desenvolvimento socio-económico e cultural 
dos países de expressão portuguesa, em parceria com o Ministério da 
Educação e Cultura de S. Tomé e Príncipe e contando ainda com o apoio 
da Fundação “O Século”. A esta acção, aliás, deram também contributo 
Rotaract Clubes do Distrito 1960. Centralizados os livros (muitos) recolhidos 
na Fundação “O Século”, eles já seguiram para o País beneficiário.

REUNIÃO PLENÁRIA DAS SECÇÕES PORTU-
GUESAS
Sob a convocação do Coordenador Nacional das CIP, PGD Henrique Pinto, 
realizou-se nas instalações do Auditório do Museu do Vidro, na Marinha 
Grande, no passado dia 10 de Abril, a Reunião Nacional Plenária das 
Secções Portuguesas. Contou com as presenças de cerca de meia centena 
de participantes e os trabalhos dividiram-se fundamentalmente em duas 
partes: a primeira ocupou a parte da manhã desse dia e, embora com a 
previsão de 3 painéis, observou fundamentalmente 2: “A Cooperação no 
Séc. XXI” e “CIPs-Um Caminho para a Paz”.
No primeiro dos referidos painéis apresentaram comunicações o PGD 
Álvaro Gomes, com uma dissertação histórica das CIP, seus primórdios 
e desenvolvimento, o Coordenador Nacional, que expôs em torno da 
cooperação internacional ao nível da CPLP e a importância internacio-
nal próxima das CIP, e o Dr. Hernâni Caniço, Presidente da Associação  
“Saúde em Português”, que versou a cooperação internacional na área 
da saúde. No segundo painel intervieram o Compº. Avelino de Matos, do 
Rotary Club da Amadora, aludindo a acção desenvolvida no âmbito da 
CIP Portugal/Porto Rico, a cuja Secção Portuguesa preside, apoiada num 
Subsídio Equivalente da Fundação Rotária, o Compº. Joaquim de Matos 
Fernandes, do Rotary Club de Caldas das Taipas e Vice-Presidente da CIP 
Portugal/Espanha”, que se debruçou sobre a actividade desta CIP, o Compº. 

ASSOCIAÇÃO 
PORTUGAL ROTÁRIO 

Realizou-se, como previsto, no  passado dia 24 de Abril, na Curia, a 
Assembleia Geral da Associação PORTUGAL ROTÁRIO, sob a presidência 
do Associado e seu Presidente, o PGD Francisco Luís Monroy Zamith de 
Passos.
A Assembleia, além de ter tratado doutras matérias, segundo o seu aviso 
convocatória, apreciou o Relatório de Actividades e as Contas referentes 
ao exercício de 2009.
Para conhecimento do leitor e dos Srs. Associados, com esta edição de 
PORTUGAL ROTÁRIO é distribuída cópia dos pertinentes documentos.
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Mensagem do Pridente

A Mensagem do 
Pridente 
John Kenny

Na Internet
Pode aceder aos discursos e a notícias 
do Presidente do R.I. John Kenny em 
www/rotary.org/president
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DIRIGENTES DE CÚPULA 2009-10 DO ROTARY INTERNATIONAL

Caríssimos Rotários.

Após o terramoto que atingiu o Haiti em Janeiro que 
passou, os Rotários logo começaram a estabelecer liga-
ções várias e a enviar “e-mails” para definirem como 
poderiam ajudar. Assim que o Rotary International 
divulgou os esforços de assistência imediata, os contactos 
continuaram “on-line”. O primeiro comentário sobre o 
acontecido expressou o que a maioria estava a pensar: 
-”Se eles começam a enviar Rotários para ajudar, por 
favor avise-me.”

Este pedido foi-se multiplicando com o decorrer dos dias 
no “site” do Rotary e nas nossas páginas da comunicação 
social. Os Rotários também divulgaram a notícia de que 
estavam a angariar milhares de dólares para aquisição e 
envio de “Shelterboxes” e de “Aquaboxes”, contribuindo 
para o Fundo de Assistência ao Terramoto do Haiti, e 
organizando o transporte de géneros alimentícios, de 
medicamentos e de médicos para o País que tinha sido 
devastado por ele.

No local da catástrofe e nas proximidades do Haiti, os 
Rotários também estavam ocupados, na distribuição de 
“Shelterboxes” pelos sem abrigo. O Rotário e médico 
Claude Surena levou para sua própria casa 100 vítimas do 
terramoto, pois ela, apesar de danificada, foi transformada 
em hospital improvisado. O Distrito 7020 abriu um Fundo 
de Assistência, levou material médico e medicamentoso 
de avião para o Haiti e ofereceu assistência nas semanas 
que se seguiram ao desastre.

É durante essas semanas – ou mesmo depois de decor-
rerem meses e mesmo anos – que o Rotary faz a sua 
maior contribuição. Não somos uma agência de assistência 
em situações de desastre, mas realizámos um óptimo 
trabalho de recuperação de longo prazo. Depois que se 
tenha dissipado a atenção da comunicação social para os 
problemas do Haiti, o Rotary ainda continuará presente 
no País com 17 Clubes locais e milhares de clubes par-
ceiros cheios de vontade de cooperar. A exemplo do que 
aconteceu no Bangladesh, nas Honduras, na Indonésia e 
em muitos outros países, os Rotários permanecerão no 
Haiti por muito tempo ainda.

No Global Outlook deste mês, o leitor poderá apreender 
mais sobre o êxito do Rotary na ajuda a comunidades e 
a países para que se levantem após uma catástrofe. A 
dedicação típica do Rotário a ajudar os que precisam de 
ajuda, juntamente com a nossa perseverança e com  o 
trabalho de base, continuarão a levar esperança àqueles 
que tiveram as vidas destruídas por desastres.

A nossa resposta à tragédia que se abateu sobre o Haiti 
manifesta a preocupação e o desejo do Rotary em ajudar 
os menos favorecidos e oferece  evidências do que o 
Rotary faz de melhor: servir.
Obrigado a todos por tudo quanto estão a fazer.

 John Kenny
Presidente do Rotary International
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“ROTARY LEADER”
Já aludimos ao aparecimento desta nova publicação bimestral, que veio substituir a trimestral “ROTARY WORLD”.
Trata-se duma publicação que não é impressa e é especialmente dirigida para os dirigentes de Clubes e de Distritos, que recebem 
por “e-mail” informação sobre o conteúdo de cada edição e têm um “link” de acesso. Informação e conselhos de ordem prática 
sobre as mais diversas matérias é assim disponibilizada, designadamente sobre a retenção do quadro social, a indução de Rotários 
a que realizem doações a favor da The Rotary Foundation, o incrementar da imagem pública do Rotary.
A ideia que presidiu ao aparecimento desta nova publicação foi, a um tempo, a de economizar custos e a de estar a fornecer 
informação mais em cima do acontecimento.
Se o leitor quiser assinar, também, esta publicação não tem mais que usando o endereço <www.rotary.org/pt/rotaryleader>.
 

NOVO MODELO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÕES
Com a saída de Vince Aversano da direcção da Divisão de Comunicações, a partir do princípio de Abril esta Divisão foi reorganizada em duas 
Divisões: a Divisão Multi-Media, com três departamentos, o Departamento dos Serviços Editoriais, o Departamento Internet e o de Meios 
Radiofónicos; e a Divisão das Revistas, que supervisionará The Rotarian e todas as Revistas Regionais.
Janis Young foi escolhido para Chefe da Divisão Multi-Media, e John Rezek para Chefe da Divisão das Revistas, ambos tendo aceite as respectivas 
e novas funções. Entretanto, Vince Aversano está a acompanhar a adaptação de ambos aos cargos aludidos num periodo de transição.
Candy Isaac é agora a responsável pelo serviço de História & Arquivos.

PELA “ROTARY WORLD MAGAZINE PRESS”
Na sua reunião de Janeiro passado, o Conselho Director do R.I. confirmou a certificação como Revistas Regionais Oficiais do Rotary 21 Revistas, 
dentre estas PORTUGAL ROTÁRIO. Outras 10 foram certificadas condicionalmente. Esta certificação irá ser reanalisada dentro de cinco anos, 
como é política seguida por R.I..
Entretanto, decidiu dispensar da obrigação de assinarem a Revista THE ROTARIAN os Rotários dos seguintes países: Afeganistão, Albânia, Antiga 
República da Macedónia, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Camboja, Croácia, Eslovénia, Estónia, Grécia, Hungria, Indonésia, Kazaquistão, Kosovo, 
Kyrguistão, Letónia, Lituânia, Moldávia, Mongólia, Montenegro, Roménia, Rússia, Sérvia e Tajiquistão. 

NÚMEROS ROTÁRIOS

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

AS PRÓXIMAS CONVENÇÕES DO R.I.
Em 2010, de 20 a 23 de Junho, em Montréal (Canadá).

 Em 2011, em Nova Orleães (EUA).
 Em 2012, em Banguecoque (Tailândia).
 Em 2013, em Lisboa (Portugal).
 Em 2014, em Sidney (Austrália).
 Em 2015, em São Paulo (Brasil).

ROTÁRIOS PORTUGUESES EM EVIDÊNCIA
O Gov. 1990-91 (D. 1960), Compº. José Carlos Estorninho, membro do Rotary Club de Lisboa-Belém, com 
sua Mulher, Beta, irão representar o casal Presidente do R.I. na Conferência do Distrito 4420 (São Paulo 
– Brasil), que se realizará de 21 a 23 de Maio deste ano.

O Gov. 2002-03 (D. 1960), Compº. Henrique Gomes de Almeida, 
que é membro do Rotary Club de Cascais-Estoril, com sua Mulher, 
Márcia, além de irem representar o Presidente do R.I. na Confer-

ência do Distrito 2201 (Pontevedra – Espanha), que se vai realizar de 3 a 6 de Junho próximo, ele terá 
ainda intervenção destacada na Convenção do R.I. de Montréal (Canadá) na qualidade de formador em 
“workshop” que então decorrerá sobre o tema “Alfabetização”.

As nossas felicitações a ambos por tão honrosas missões.

http://www.rotary.org/pt/rotaryleader
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Servicos de
  Referencia

“PISTA” – UM APOIO A JOVENS TALENTOSOS

É sob a designação acima revelada que os cinco Rotary Clubes que operam na cidade do Porto, com os concursos da “ANEIS” – As-
sociação Nacional de Estudo e Intervenção na Sobredotação, e do Agrupamento de Escolas de Miragaia, lançaram já em 2007-08 
uma iniciativa destinada a identifi car e ajudar a integrar alunos do 1º Ciclo que apresentem, na escola regular, características de 
sobredotação, designadamente para prevenir ou combater insucesso escolar.
“PISTA”, de seu nome explicativo, Projecto de Investigação/Acção da Sobredotação e do Talento, interessa os estudantes dos 2º e 3º 
anos de escolaridade do referido Agrupamento de Escolas que revelem sobredotação e talento especial, e procura apoiar possíveis 
alunos com necessidades educativas especiais, tudo em ligação próxima com as suas famílias e os seus professores.
Sensíveis às recomendações vindas da Assembleia Parlamentar do Conselho Europeu, os Clubes do Porto concertaram-se para 
esta área de preocupações e elegeram para o Projecto a zona de Miragaia, dado o seu conhecido tecido social, com populações 
vulneráveis à pobreza e à exclusão social, com baixos níveis de qualifi cação e alto índice de desemprego, factores que favorecem 
o abandono escolar e o desinteresse pela aprendizagem. 
Experiência de vanguarda, são os Clubes que fi nanciam esta acção, orçada em 8.000 Euros, que está a 
permitir identifi car alunos sobredotados e organizar uma estrutura de atendimento a crianças, a docentes 
e a encarregados de educação com o apoio dos serviços escolares de apoio educativo e dos serviços da 
ANEIS na cidade.
Teve já lugar a 1ª Fase do Projecto com a formação duma Equipa de Consultoria Científi ca que é composta 
pelos Prof. Doutores Leandro S. Almeida (Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho), 
Marcelino Pereira (Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra), Sara 
Bahia (Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa), Adelinda Candeias 
(Departamento de Pedagogia e Educação da Universidade de Évora) e Luísa Faria (Faculdade de Psicolo-
gia e Ciências da Educação da Universidade do Porto), e com a criação da Equipa Técnica com psicólogos 
ligados à ANEIS.
Na sua 2ª Fase, iniciada em 2008-09, foram recolhidos dados e feita a avaliação psicológica num universo de 161 estudantes das 
três escolas do 1º Ciclo (82 rapazes e 79 raparigas, sendo 69 do 2º ano e 92 do 3º), sejam as Escolas de S. Nicolau, da Bandeirinha 
e de Carlos Alberto, jovens da faixa etária dos 6 aos 9 anos. Através desta Fase, vieram a ser seleccionados 61 jovens para a se-
gunda ronda de identifi cação. E, após esta, foram detectados 30 com altas habilidades ou talentos em áreas específi cas e 12 em 
todas as áreas.

Estes jovens estudantes estão agora a ser alvo de atenções e encaminhamen-
tos especiais de apoio psicoeducativo de maneira a melhor valorizar as suas 
aptidões inatas.
E os Clubes irmanados nesta acção estão já a encarar a iniciativa de estender 
o “PISTA” junto doutras Escolas de zonas carenciadas da Cidade Invicta! 
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Tendo reunido em Chicago, o Conselho de Legislação tomou, em 29 
do passado mês de Abril, a decisão, no que se refere a assinaturas 
de Revista Rotária, de que passa a ser facultada aos Rotários dos 
Estados Unidos e do Canadá, e apenas a estes, optarem por assinar 
“THE ROTARIAN” em papel ou em edição electrónica.
Proposta de que idêntica opção fosse colocada aos Rotários doutras 
partes do mundo, foi rejeitada.

Igualmente se viu derrotada uma outra proposta no sentido de que 
deixasse de constituir uma obrigação dos Rotários  serem assinantes 
duma Revista Rotária da “Rotary World Magazine Press”.

Segundo informou na altura o Director do R.I. José Alfredo Sepúlveda, foi considerado pelos Conselheiros que, para a estratégia do Rotary 
International na área da comunicação a assinatura duma Revista Oficial. -”Dispor duma Revista Oficial e de Revistas Regionais constitui 
uma necessidade. Os membros de qualquer organização que seja importante recebem, assim, uma revista que os mantém actualizados 
quanto ao que se passa.”
Houve quem sustentasse, por outro lado, que as revistas impressas representam uma poderosa ferramenta para o êxito do “marketing” do 
Rotary junto de não-Rotários e que elas servem de meio de primeira linha do Rotary para manter contacto com Rotários que se encontram 
radicados em zonas remotas ou sem acesso à Internet.

Os proponentes da liberdade de opção argumentaram que o R.I. já está a usar, e com grande êxito, a tecnologia “online”, lembrando 
a recente transição da publicação impressa “Rotary World” para a electrónica “Rotary Leader”. Mas sublinharam que nunca houve o 
propósito de eliminar a imprensa escrita.
-”A Revista impressa deverá manter-se sempre disponível. Com a tecnologia dos dias de hoje, e com a parceria estabelecida entre o 
Rotary e a “Google Books”, os leitores obterão os mesmos artigos em cor tal como são disponibilizados pelas Revistas” - disse Patrícia 
M. Kasuda, do Distrito 7620, que engloba Washington, D.C. e parte do Maryland (EUA).

Os opositores a ela fizeram notar que poderão decrescer substancialmente as receitas em publicidade e a medida, por outro lado, poderá 
conduzir a um abandono das revistas impressas. Como afirmou Júlio J. d’Albuquerque Lóssio, do 
Distrito 4490 (Brasil), -”Sou entusiasta da Internet, mas não posso estar de acordo com a proposta 
porque adoro ter nas mãos a Revista e isso me permitir passá-la a outras pessoas.”
Cerca de 450.000 Rotários da América do Norte e de 50.000 doutras partes recebem “THE ROTAR-
IAN”. Os demais 700.000 Rotários são assinantes de Revistas Regionais.
O Conselho também aprovou uma proposta para que possam existir assinaturas geminadas. Trata-
se da possibilidade de dois Rotários que vivam na mesma casa poderem optar por fazer uma só 
assinatura para ambos, que não uma cada um.
Esta medida pode determinar uma diminuição do número de assinaturas. No entanto, será 
contingente o seu impacte financeiro, tudo dependendo do número de Rotários que residam na 
mesma casa.

O Conselho de Legislacao
           Deliberou

~

, 

Donna Polydors & Ryan Hyland
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Rotary International tem marcas 

que o distinguem e se encontram 

devidamente registadas para 

protecção mundial.

A utilização das marcas rotárias 

em desrespeito das regras que 

presidem a ela, segundo a lei, 

constitui infracção sujeita a 

coimas.

Proteja, e ajude  a proteger, as 

marcas do Rotary
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The 
     Rotary Foundation

A MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE CURADORES 

Porque é que os Rotários apoiam a nossa Fundação
Nos últimos meses tive o prazer de assistir à cerimónia de admissão de vários Rotários na Sociedade Arch 
C. Klumph. Tenho sempre todo o interesse em saber o que os teria levado a serem tão generosos para com 
a nossa Fundação Rotária e chego à conclusão de que as razões disso são as mais diversas.
Quando Bob Selinger teve um problema de saúde e recebeu a assistência directa dos seus Companheiros 
de Clube, disse que “não havia outra Organização que tratasse os seus Associados tão bem”. Bill e Jean 

Wilson acreditam em que, ao doarem à Fundação, estão “a dizer ‘sim’ a um mundo melhor”. Peggy Bloomfi eld foi inspirada para doar 
por seu fi lho Bill, também membro da Sociedade Arch C. Klumph. E as suas motivações para doar foram: “É nossa responsabilidade deixar 
o mundo um pouco melhor em relação ao mundo que viemos encontrar”.

Claro que o leitor não precisa de doar 250.000 dólares para provocar um efeito positivo no mundo. A maioria dos Rotários defi ne metas 
humanitárias e, tal como acontece com os mais recentes membros da Sociedade Arch C. Klumph, Jack e Vivian Harig, sabe que “doar à 
Fundação permite que coisas extraordinárias aconteçam, com resultados que jamais eles poderiam alcançar sozinhos”. São esses resul-
tados que fazem a nossa Fundação Rotária ter uma função fundamental neste mundo cheio de problemas. O seu apoio torna possível 
que este trabalho prossiga.

Glen E. Estess Sr.
Presidente do Conselho de Curadores da The Rotary Foundation
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PUXAR PARA CIMA O NEPAL
                              

Eve Neiger

O Nepal é seguramente uma das mais pobres nações do mundo. 
Abaixo da linha de pobreza vivem 30,9% da sua população, em 2008 
apresentava um índice de desemprego de 46%, 76 em cada milhar de 
crianças morrem antes de atingirem os cinco anos de idade e existe no 
País apenas o “ratio” de um médico para cada 18.439 pessoas.
Encastoado na cordilheira dos Himalayas, a sua capital, Kathmandu, 
tem um alto índice de perigosidade para os muitos trabalhadores que 
se aplicam em fornos a carvão na produção de tijolos. Doenças crónicas 
os atingem, a eles e às famílias, por causa disso e tal situação levou à 
criação de diversos campos de assistência médica, alguns por iniciativa 
de Rotary Clubes estrangeiros, designadamente o de Bingley Airedale, 
no Reino Unido. Anote-se que, no Nepal, existem 72 Rotary Clubes.
Um Subsídio Equivalente da Fundação Rotária foi concedido para apoiar a 
parceria estabelecida entre o referido Rotary Clube inglês e o Rotary Club 
de Pokhra Fishtail, do Nepal, que está a colocar em prática um projecto 
educacional que está a ser desenvolvido no Distrito Mustang.

SEMINÁRIO DE PROFISSIONAIS
AJUDOU NA LUTA CONTRA A 

POLIO
Um Seminário de Desenvolvimento Profissional que se re-
alizou em Greensboro, Carolina do Norte (EUA), em Outubro 
passado, fez angariar mais de 50.000 dólares para o “Desafio 
dos 200 Milhões do Rotary”. Designado por “Faça Crescer a sua 
Empresa e Ajude uma Boa Causa”, o Seminário durou apenas 
um dia e reverteu para a Campanha de Erradicação Global da 
Polio a totalidade do valor da inscrição pago pelos que nele 
participaram (a inscrição era de 199 dólares por pessoa).
Foi organizado pela Sandler Training e juntou cerca de 200 homens 
de negócios da zona, tendo sido patrocinado por diversas empresas 
locais. Mais de 70% dos participantes não eram Rotários, o que 
forneceu uma excelente visibilidade ao Distrito 7690 e excelentes 
perspectivas de despiste de Rotários potenciais.
-“Quando profissionais da área dos negócios desenvolvem a sua 
liderança, a sua capacidade de gestão e as suas técnicas de vendas, 
todos ficam a ganhar.” – disse Abby Donnelly, sócio da Sandler 
Training e membro do Rotary Club de Crescent, além de presidir à 
Comissão Distrital do Quadro Social. –“Melhorámos o patamar da 
nossa capacidade de trabalho, os resultados das nossas empresas e 
fortalecemos a economia local – e arranjámos uma boa quantidade 
de dinheiro para a erradicação da polio.”
No ano que vai correndo, realizar-se-á um novo Seminário do mesmo 
tipo em 18 de Outubro. Se o leitor quiser obter mais informação, 
contacte o Compº. Donnelly em abbyd@sandler.com.

DO QUE PODE DISPOR PARA AJUDAR 
AO “DESAFIO DOS  
      200 MILHÕES
  DO ROTARY” 

“Desafio dos 200 Milhões do Rotary” – um DVD (985) que custa 15 
dólares e relata os esforços contínuos dos Rotários para a erradicação 
da polio visando equivaler o valor doado pela Fundação Gates.

“Desafio dos 200 Milhões do Rotary”– agora um livro (986), 
inteiramente grátis.

“Desafio dos 200 Milhões do Rotary” – poster (987) muito 
adequado para figurar em sessões de sensibilização, ou junto de 
doadores potenciais. É grátis com o limite de 2 exemplares por 
encomenda.

“Histórias Surpreendentes de Polio!” – também um livro (976), 
de 16 páginas, que ilustra a história da doença e dos trabalhos para 
a erradicar. Custa apenas 0,75 do dólar.

“Na Linha da Frente da PolioPlus” – um “kit” disponível na 
Internet que apresenta uma série de notícias, uma “press release” 
e uma carta para o editor, tudo facilmente adaptável a qualquer 
comunidade e destinado à promoção da Campanha de Erradicação 
Global da Polio.

“End Polio Now” – emblemas (988) destinados a suscitar interesse 
para a erradicação da polio. Cada pacote de 100 unidades custa 
50 dólares.

Encomende “online” em http://shop.rotary@rotary.org, 
pelo telefone 00 1 847 866 4600, pelo fax 00 1 847 866 
3276 ou pelo Escritório do R.I. de Zurique (Suíça).

A liga nacional de basquetebol de Itália – Lega Basket Serie A – adoptou 
o logotipo End Polio Now na época 2009-10. Em jogo que foi transmitido 
pela televisão em Outubro passado, disputado entre as duas equipas que 
iam na liderança do campeonato italiano, os jogadores ostentavam nos 
seus equipamentos a referida mensagem e os espectadores vibraram 
com ela, o que permitiu arrecadar mais fundos para o “Desafio dos 200 
Milhões do Rotary”.

mailto:abbyd@sandler.com
http://shop.rotary@rotary.org
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A PAZ
                                Artur Rego

membro do Rotary Club de Vila Verde

A Paz é um velho sonho dos homens. É um sonho e objectivo do Rotary. A Paz, que devemos começar a construir dentro de nós próprios, só 

deixará de ser um sonho se todos formos capazes de nos aceitarmos e de nos respeitarmos uns aos outros tais como somos, se todos formos 

capazes de praticar e de viver a tolerância, se todos aceitarmos respeitar e prezar a nossa liberdade como a dos outros, se todos formos capazes 

de reconhecer que a verdade não é nosso privilégio, se todos formos capazes de praticar e de viver a solidariedade, se todos conseguirmos 

admitir a igual dignidade de todos os seres humanos, se todos formos capazes de respeitar os direitos dos outros e de assumir, e por inteiro, as 

nossas responsabilidades para com a Humanidade.

Numa palavra, se todos formos capazes de acabar com as gritantes desigualdades que a impedem de se impor.

O que é o ROTARY? Que signifi ca fazer parte desse enorme movimento 
associativo que se identifi ca através do símbolo da Roda Dentada?
Integrando uma engrenagem que gera movimento, a opção da roda 
não foi, pois, uma questão ao acaso, se se pensar que o lema que faz 
“girar” todas essas centenas de milhar de homens e mulheres que se 
integram nos milhares de clubes existentes em todo o mundo é “servir, 
dar de si antes de pensar em si”, na certeza de que “mais se benefi cia 
quem melhor serve”.
Mas não foi esse o signifi cado primeiro da roda dentada. Que o digam 
os primeiros Rotários que, inicialmente, para cultivarem a amizade, 
o companheirismo entre si, debaterem os problemas candentes e 
planearem as actividades sociais que iam realizar, se reuniam, sucessiva 
e rotativamente, nas casas uns dos outros ou em ambientes familiares 
previamente combinados. Deste costume surgiu o nome de Rotary 
Clube (=Clube Rotário), identifi cado pelo emblema que todos os seus 
elementos usam, a Roda Dentada.
O primeiro Rotary Clube foi fundado a 23 de Fevereiro de 1905 pelo 
advogado americano Paul Harris, em Chicago, mas, rapidamente, se 
estendeu a todos os continentes. Cada Clube começou por ser uma 
associação de homens de negócios e de profi ssionais que se propunham 
viver o ideal humanitário de bem servir e de trabalhar em pro, dos 
outros, local, nacional e internacionalmente, “praticando” as virtudes 
humanas da lealdade, confi ança, fraternidade e solidariedade.

Hoje em dia, o Movimento abriu as portas à mulher, integrando os clubes 
mais recentes elementos femininos entre os seus membros. Desta forma 
se acabou a discriminação sexual (ainda existente em alguns clubes 
mais radicais, antigos e machistas), já que o Movimento nunca a fez 
no que respeita a ideologia, credo, raça e religião.
O Movimento Rotário é, frequentemente, acusado de ser fechado e 
elitista, o que é completamente falso. O Movimento é selectivo, pois só 
entra em Rotary quem for reconhecido como líder profi ssional, alguém 
que se demarca entre os seus pares e com capacidades pessoais para 
o voluntariado. Não é por acaso que o Rotary é a maior organização 
de profi ssionais voluntários do mundo. Por isso, num mundo em que 
o egoísmo e o consumismo ditam as leis, é tão difícil angariar novos 
sócios para o clube, porque quem vem com outros objectivos que não 
o de “servir”, os de corresponder aos valores que o Rotary defende e 
difunde, desiste e sai.
Por outras palavras, os objectivos para um Rotário podem ser resumidos 
em COMPANHEIRISMO, ÉTICA PROFISSIONAL e SERVIR, vendo-se a sua 
prática na Frequência (só há companheirismo se houver frequência às 
reuniões), na Prova Quádrupla (a Ética Profi ssional pressupõe a prática 
dos valores universais que se podem resumir em ‘verdade, justiça, 
cumprimento da palavra e amizade’) e no Servir (local, nacional e 
internacionalmente, através das 4 Avenidas de Serviço). 

NO CENTENÁRIO DO ROTARY
Teresa Portal  “À Lupa”
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  O que se 
     faz em

SERVINDO
O Rotary Club de Alcobaça ofereceu ao CEERIA (Centro de Educação 
Especial e Recuperação Infantil de Alcobaça) uma Sala “Snozelen” 
devidamente equipada.
Em vasto peditório público que mais uma vez liderou, a favor da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro, o Rotary Club de Santo Tirso logrou 
angariar para esta Instituição nada menos que 21.000 Euros! Para além 
disso, o Clube desenvolveu uma larga acção de formação/sensibiliza-
ção junto dos adolescentes e jovens das escolas secundárias da sua 
comunidade sobre “Prevenção do Cancro do Colo do Útero”, para o que 
contou com as generosas colaborações do Departamento de Educação 
para a Saúde, da Liga Portuguesa Contra o Cancro, designadamente 
através da Drª. Teresa Osório.
Um pouco por todo o nosso País decorreu uma larga campanha de 
voluntariado no dia 20 de Março sob a designação “Limpar Portugal”, 
uma iniciativa, como o próprio nome deixa perceber, que visou justas 
preocupações de carácter ecológico. Tendo aderido a ela de alma e 
coração, o Rotary Club de Mafra foi o coordenador concelhio dela.
 

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! A iniciativa veio, uma vez mais, 
do Rotary Club de Esposende e com ela se apuraram mais de 2 mil Euros 
para a referida Campanha. No decurso da jornada o Compº. José Rocha 
e sua esposa, os grandes dinamizadores do evento, foram distinguidos 
com Títulos “Paul Harris”.

Deu à Conferência Vicentina de Nossa Senhora da Boa Viagem, de 
Moita do Ribatejo, nada menos que 216 garrafas de azeite, para serem 
distribuídas por famílias com carências, o Rotary Club da Moita. Este 
mesmo Clube dotou o Lar “Abrigo do Tejo” da Santa Casa da Misericórdia 
local com 8 equipamentos articulados para sanitários.
Enquanto isso, o Rotary Club de Coimbra-Santa Clara promoveu 
uma larga acção de ajuda aos mais carentes das freguesias de Santa 
Clara, S. Martinho do Bispo, Taveiro e Ribeira de Frades, por eles distri-
buindo cabazes com géneros alimentícios na altura da Páscoa.
Dois cadeirões de “relax”, próprios para pessoas idosas, foram entregues 
pelo Rotary Club de Vila Franca de Xira à Associação do Hospital 
Civil e da Misericórdia de Alhandra.
O Rotary Club de Carnaxide equipou com todos os aparelhos 
electrodomésticos a cozinha de uma das residências implantadas em 
Oeiras pertencentes à Associação Casa de Betânia, no valor de mais 
de mil Euros.
Em colaboração com o Rotary Club de Cinfães, o Rotary Club de 
Porto-Portucale, Novas Gerações levou cerca de 20 crianças 
de Cinfães a ver o Oceano Atlântico, tendo elas admirado o Farol de 
Leça da Palmeira e o Pavilhão da Água e ficado extasiadas com o mar 
que, na sua maior parte, nunca tinham visto ao perto.
Por sua vez, o Rotary Club de Setúbal está a desenvolver todos os 
esforços para equipar a “Cozinha Social” da Igreja de Nossa Senhora 
da Conceição, tendo realizado já, pelo m3enos, um Leilão de Vinhos 
como maneira de obter fundos para finan-
ciamento deste projecto.
O Rotary Club da Amadora realizou um 
rastreio auditivo com a colaboração do 
“seu” Rotaract Clube, acção que teve lugar 
no Pavilhão da Académica da Amadora.
Entretanto, o Rotary Club de Tavira con-
cedeu à Associação “Uma Porta Amiga de 
Tavira” uma ajuda de 2.000 Euros.

Com o objectivo de recolher fundos para 
ajudar a “Obra da Criança”, o Rotary Club 
de Ílhavo organizou a “Rota do Bacalhau”, 
uma prova em BTT.
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Um activo rastreio visual foi promovido pelo Rotary Club de Estremoz 
junto das escolas do 1º Ciclo de Ensino Básico do concelho, para o que 
obteve o apoio de três empresas ligadas à área da optometria.

EM PARCERIA
O Rotary Club de Figueira da Foz aliou-se ao Lions Clube de Santa 
Catarina, ao “Kiwanis” e ao Lions Clube da Figueira para o desenvolvim-
ento de um projecto comum a que deram a denominação de “Projecto 
para a Inclusão Alimentar”. O respectivo Protocolo foi assinado na sede 
da Delegação da Cruz Vermelha local e o Projecto tem por escopo ir ao 
encontro das dificuldades experimentadas por um grupo de cerca de 
60 pessoas da comunidade, de carências complexas, designadamente 
ao nível de ter uma refeição quente nos fins de semana, suprindo, as-
sim, a impossibilidade de resposta da Cruz Vermelha nesses períodos, 
entidade à qual o grupo em causa tem vindo a recorrer. A este Projecto 
aderiram ainda a Câmara Municipal, a Assembleia Figueirense e a 
“Eurest”, além da Delegação da Cruz Vermelha.
 

IMAGEM PÚBLICA 
O Rotary Club de Alcobaça levou a efeito uma Exposição/Venda 
Colectiva de Arte, em que. avultaram obras de Augusto Patrão. Firmo 
Silva, Henrique Gabriel, Deo-linda, Rui Pinheiro, Carlos Prudência, 
António Neves, Pedro Olayo e Hans Varela. O certame esteve no Hotel 
Santa Maria e a iniciativa destinou-se a gerar fundos para as acções 
de serviço do Clube.

O Rotary Club de Carnaxide foi associar-se à 
“Festa da Flor”, que todos os anos é organizada 
pela IPSS “Associação Casa de Betânia”, uma 
Organização que se dedica a colher adoles-
centes com capacidade intelectual diminuída. 
Desta vez participou também o Governador 
Mário Rebelo.

Enquanto isso, o Rotary Club de Aveiro 
esteve  em directo e profícuo contacto com o público pela presença 
que manteve, em “stand” próprio, na altura da realização da tradicional 
“Feira de Março”, no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, a partir 
de 25 de Março.

 Rotary Club de Cascais-Estoril celebrou o Dia da Árvore mobilizando grande 
quantidade de jovens da sua comunidade para plantação de árvores.

Com a finalidade de angariar fundos e com eles ajudar ao desenvolvi-
mento do Projecto “Vida Plena”, o Rotary Club de Leiria organizou 

com elevado impacte o “Karlsruher Konzert”, uma iniciativa cultural 
pública de beneficência que teve lugar no Teatro Miguel Franco.
E o Rotary Club de Viseu, coadjuvado pelos Rotary Clubes de Man-
gualde e de Tondela, organizou um belo “Passeio de Clássicos” 
para automóveis de colecção o VI e integrado nas actividades da sua 
Universidade Senior.

Excelente foi a iniciativa do Rotary Club de Espinho ao levar a efeito 
uma palestra/debate para o público em geral, que esteve a cargo do 
Doutor Félix Carvalho, investigador em Toxicologia e Ecotoxicologia da 
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, e versou o tema “Dro-
gas Predadoras – Substâncias Facilitadoras da Violação Sexual”. O evento 
decorreu no grande auditório da Junta de Freguesia de Espinho que esteve 
quase inteiramente lotado. Na foto vêem-se, da esquerda para a direita, 
o Conferencista, a Compª. Cristina Ferreirinha, Presidente do Clube, e o 
Compº. Pinto de Oliveira.

SOLIDARIEDADE COM A MADEIRA 
Sob a designação de “Juntos pela Madeira”, o Rotary Club de S. João 
da Madeira organizou um espectáculo, dividido em duas partes, 
cada uma em seu dia, e que decorreu nos Paços da Cultura, que teve 
vários tipos de dança. Nele actuaram elementos do Centro Cultura e 
Desporto de S. João da Madeira, da Academia de Bailado Liliana Leite, 
da Escola de Dança Ana Luísa Mendonça, da Escola de Danças de Salão 
José Torres, de Vila Nova de Gaia, do Centro de Educação Integral, da 
Academia de Música, da Tuna dos Voluntários e do Coro da Universi-
dade Senior. O produto obtido foi aplicado no auxílio à reconstrução 
da Madeira (veja o cartaz). O Clube logrou assim angariar mais de 1.300 
Euros para esta causa.
Também o Rotary Club de Cinfães se movimentou especialmente 
para a mesma causa. O 
Clube organizou para o efeito 
também um espectáculo 
de teatro, poesia e música 
popular, que decorreu no 
Salão Apostólico de Tendais 
e no qual actuaram a “Turma 
da Noite” e “As Concertinas 
do Vale do Bestança”, entre 
outros, tudo com os apoios 
da Paróquia de Tendais e da 
Junta de Freguesia.
E o Rotary Club de Oeiras 
organizou um passeio pela 
Serra da Ossa e Monsaraz.
Do mesmo passo o Rotary 
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Club de Mafra se mostrou muito activo no socorro à Madeira, lide-
rando uma grande campanha de recolha de agasalhos e de utensílios 
domésticos, além de ter organizado um espectáculo de variedades 
no Auditório Beatriz Costa cujo produto reverteu a favor da população 
da Região Autónoma.

ECOLOGIA 
O Rotary Club de Alcobaça assinalou o Dia Mundial da Água com 
a realização de uma conferência sobre “Falar sobre a Água” em que 
foi orador Rui Rodrigues, Chefe do Departamento de Monitorização e 
Sistemas de Informação do Domínio Hídrico do Instituto da Água.

 A exemplo de vários outros, o Rotary Club de Porto-Portucale, Novas 
Gerações também se aplicou na Campanha “Limpar Portugal” tendo 
trabalhado afanosamente na limpeza das margens do Rio Peixoto.

PALESTRAS 
“Alfabetização” foi tema de palestra que proferiu no Rotary Club da 
Feira a Drª. Cristina Tenreiro, Vereadora da Educação, Cultura, Desporto 
e Juventude. Neste Clube esteve também o Dr. Hermínio Loureiro a 
dissertar sobre “Vicissitudes do Futebol Português”.
Foi orador convidado no Rotary Club de Mafra Mons. Arnaldo Pinto 
Cardoso, que abordou no Clube o tema “Revelações sobre a Vida de 
João XXI”.
No Rotary Club de Braga esteve a socióloga Doutora Susana No-
ronha a dissertar sobre “Arte e o Cancro da Mama”. Também neste 
Clube foi orador o Prof. Armindo Gomes Cancelinha, que abordou 
“Alfabetização”.
“A China: o Enigma do Século XXI” foi tema tratado pelo Secretário do 
Governo de Macau, Salavessa da Costa, no Rotary Club de Castelo 
Branco.
O Prof. Doutor Manuel Gonçalves Martins esteve a expor sobre “A Cultura 
Europeia e a Cultura Islâmica na Europa: Encontros e Desencontros” 
no Rotary Club de Barcelos.
No Rotary Club de Tavira orou o Engº. José Macário Correia e sobre 
“A Gestão dos Recursos Hídricos na Região do Algarve”.
“Comissões de Protecção de Crianças e Jovens” constituiu tema de 
palestra que, no Rotary Club de Aveiro proferiu a sua Presidente, 
Beatriz Reis.
No Rotary Club de Marinha Grande esteve o editor Guilherme 
Valente a expor sobre “Educação”.

Neste mesmo Clube também esteve o Prof. Doutor Filipe Duarte Santos, 
docente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a dissertar 
sobre “Alterações Globais do Ambiente”.
Rotary Club de Coimbra-Santa Clara teve consigo a Drª. Cristina 

Tavares, do Jardim Botânico, a dissertar sobre “Jardim Botânico – uma 
Jóia da Univers©idade”.
“A Importância do Ensino Superior para o Desenvolvimento” foi o tema 
tratado pelo Prof. Doutor Manuel de Almeida Damásio, Presidente do 
Grupo Lusófono, no Rotary Club de Lisboa-Centro.

Ao Rotary Club da Moita foi fazer uma intervenção o Com. Sousa Coutinho, 
sobre “A Marinha Mercante em Portugal”.

E esteve no Rotary Club de Cinfães o Prof. Doutor Álvaro Ribeiro que 
falou no Clube sobre “Compreensão Mundial nos Dias de Hoje”.
No Rotary Club de Lisboa foi orador convidado o Dr. José Blanco, ex-
Administrador da Fundação Calouste Gulbenkian, que dissertou sobre 
“Portugal tão longe – Memórias Recuperadas”.
Entretanto, e no Rotary Club do Porto, o Reitor da Universidade 
Fernando Pessoa, Compº. Salvato Trigo, membro do Rotary Club de 
Porto-Oeste, falou acerca de “Educação e Desenvolvimento”.
O Rotary Club de Barreiro escutou Fernando Pereira na abordagem 
do tema “O Homem e o Acto de Vestir”.
A prof. Doutora Luísa Santos esteve no Rotary Club de Vila Nova 
de Gaia a dissertar sobre “Educação e Valores”.
No Rotary Club de Setúbal estiveram o Com. Nobre de Sousa e o Alm. 
Pereira da Cunha a expor sobre “Combate à Pirataria no Corno de África” 
e “Um Ano no Comando da Esquadra da NATO”, respectivamente.
A Drª. Susana Noronha foi palestrante no Rotary Club de Vila Verde 
aqui expondo sobre “Arte e Cancro”.
Vasco Calixto foi palestrante no Rotary Club da Amadora em abor-
dagem do tema “Amadora de Outrora”.
No Rotary Club de Felgueiras foi orador o Dr. Joaquim Pinho que 
falou sobre “O Românico de Felgueiras”.
O “Chef” Hélio Loureiro foi o orador convi-
dado do Rotary Club de Porto-Antas e 
proferiu uma palestra sobre “Comer com 
os Olhos, Saborear com a Alma”.

No Rotary Club de Ovar esteve o PGD Henrique 
Pinto, membro do Rotary Club de Leiria, a dis-
sertar sobre “Cada Escola é uma Estrela”.

O tema “A Biodiversidade Marinha na Costa 
do Algarve” constituiu assunto de palestra 
que o Dr. Jorge M. S. Gonçalves, Biólogo do Centro de Ciências do Mar, 
Investigador/Research PhD e professor convidado da FCT/Universidade 
do Algarve, proferiu no Rotary Club de Praia da Rocha.
O Rotary Club de Coimbra teve ensejo de ouvir o Dr. Augusto 
Nogueira, Director Escolar, sobre “A Escola Secundária D. Dinis – um 
Caso Paradigmático no Tecido Escolar de Coimbra”.
E esteve no Rotary Club de Cascais-Estoril o Dr. Vítor Norinha, a 
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expor acerca de “Imprensa Regional e Impacto da Comunicação na 
Economia”.
A Enfª. Liliana Braz Fernandes foi oradora no Rotary Club de Santo 
Tirso, clube em que falou sobre “O INEM – Emergência Pre-Hospi-
talar”.
No Rotary Club de Ponta Delgada foi palestrante o Advogado, Dr. 
Victor Borges da Ponte, e para abordagem da temática “A Lentidão 
do Sistema Judicial em Portugal e Abusos da Liberdade de Imprensa 
dos Jornalistas”.
“Globalização, Fundamentalismo Islâmico e Desenvolvimento Susten-
tável” constituiu o tema da palestra que, no Rotary Club de Gaia-Sul, 
proferiu o ex-Secretário de Estado do Comércio Externo, Dr. António 
Neto da Silva.
Falou-se de “Mercado de Arte” no Rotary Club de Ílhavo tendo sido 
orador o leiloeiro Dr. Miguel Moncada.

PROFISSIONAIS DESTACADOS
 No Rotary Club de Ponte da Barca foram distinguidos o Revº. 
Pe. Dr. Júlio da Rocha Pires, o primeiro Membro Honorário do Clube, 
assim como a jovem estudante Magda Amorim, que terminou o ensino 
secundário com a média de 18 valores.
O Compº. António Alves Seara, membro do Rotary Club de Peniche e 
Delegado do seu Clube à Revista, foi alvo de muito expressiva hom-
enagem na sua terra, por iniciativa de antigos alunos seus, ele que é 
homem de cultura e professor emérito.

No Rotary Club de Coimbra foram distinguidos os elevados méritos da 
professora Cândida Cardoso.

Por seu lado, o Rotary Club de Almeirim distinguiu como profissional 
e cidadão de referência Manuel Almeida.

O PGD Carlos Lança (Gov. 2001-02 – D. 1970) foi alvo de uma justa 
homenagem póstuma por iniciativa do Rotary Club a que pertenceu, 
o Rotary Club de Porto-Foz.

No Rotary Club de Leiria foi 
distinguido como “Profissional 
de Mérito” o Dr. Almerindo 
Marques, Presidente da “Estra-
das de Portugal” (da esquerda 
para a direita, o Presidente do 
Clube, Compº. Melo Brandão, 
Dr. Almerindo Marques e o 
Presidente da Câmara Munici-
pal, Raúl Castro).

NOVAS UNIVERSIDADES SENIOR DO 
ROTARY 

Através de um Protocolo 
que celebrou com o Liceu 
Camões e a Junta de Freg-
uesia de S. Jorge de Arroios, 
o Rotary Club de Lisboa-
Centro inaugurou também 
uma Universidade Senior, 
cujas aulas funcionam nas 
instalações do referido 
estabelecimento de ensino. 

As fotos que inserimos documentam o acto da assinatura do Protocolo, ao 
qual assistiu, entre outras individualidades, o Gov. Mário Rebelo.

CULTURA & COMPANHEIRISMO
Os membros do Rotary Club de Vila Nova de Famalicão foram 
de visita de amizade encontrar-se com os Companheiros do Rotary 
Club de Évora.
Entretanto, realizaram o “Encontro de Rotários da Bairrada” os Rotary 
Clubes de Águeda, Oliveira do Bairro e Curia-Bairrada, 
uma jornada de cultura e de amizade que levou os participantes até 
Arouca, com visitas ao Geoparque e ao majestoso Mosteiro fundado 
por Santa Mafalda. Esta excelente jornada teve o generoso apoio dos 
Companheiros membros do Rotary Club de Arouca.
Por seu lado, o Rotary Club de Coimbra realizou um programa cultural 
evocativo das figuras e suas obras de Camilo Pessanha e de António 
Nobre, que incluiu visitas à Casa Museu Miguel Torga e à Torre de 
Anto, assim como uma Conferência que esteve a cargo de José Carlos 
Seabra Pereira e foi valorizada com a leitura de poemas dos evocados 
pelo Grupo “Thíasos”. 

NOVO CLUBE
A 9 de Maio foi festi-
vamente entregue ao 
Rotary Club de Leça 
do Balio a Carta de 
Admissão em R.I.. A 
foto regista essa en-
trega, protagonizada 
pelo Gov. Manuel 
Codeiro (D. 1970) e 
pelo presidente do 

novo clube, Comp.º Jorge Pereira,  numa festa em que mais de 30 rotary 
clubes do distrito em festa se fizeram representar.



19

HAITI

ALBÂNIA E KOSOVO INGLATERRA

ÁFRICA DO SUL

MÉXICO MADAGÁSCAR

Um contentor com diverso 
equipamento, que incluiu 
uma centena de camas 
como as que a fotografia 
mostra, foi enviado para 
o Haiti pelos Rotary Clubes 
do Distrito 1630 (foto 
“Rotary Contact”).

Uma equipa de Rotários 
do Distrito 1290, apoiada 
por elementos do Ser-
viço de Bombeiros & 
Salvamento da Cornualha 
(Inglaterra), foi até às 
localidades de Krume, no 
norte da Albânia, e de Lac, 
próximo de Tirana, assim 

como à zona de Gjakova, no Kosovo, entregar maquinaria de combate a 
incêndios e de acções de salvamento, assim como material para pessoas 
com deficiência, e dar formação a operadores com esses equipamentos 
(foto “Rotary Today”).

 Rotary Club de Narberth 
and Whitland (D. 1150) 
construiu e ofereceu gra-
tuitamente ao Compº. 
Mike Werrett uma rampa 
de acesso à sua casa de 
modo a permitir entrar 
e sair dela de cadeira 
de rodas, após ele ter 

ficado com deficiência motora por causa de doença que o atingiu (foto 
“Rotary Today”).
 

Quinhentas cadeiras de 
rodas foram distribuídas 
pelo Rotary Club de León. 
Gto (D. 4160) por pessoas 
de poucos recursos da 
sua comunidade (foto 
“Rotarismo en México”).

O Rotary Club de Butterworth (D. 
9270) ofereceu às Escolas Secundárias 
de Tshongweni livros para estudo da 
matemática (foto “Rotary África”).

O Rotary Club de Orsay 
Vallée de Chevreuse (D. 
1660 – França) decidiu 
ajudar a população rural 
de Manakara-Vohipeno, 
em parceria com a As-
sociação Agrónomos e 

Veterinários Sem Fronteiras, e construiu 3 pisciculturas para apoio ao 
desenvolvimento económico local, que se foram acrescentar às 47 ali já 
existentes (foto “Le Rotarien”).

MARROCOS

O Rotary Club de Bruxelas-
Europa desenvolveu 
um pro jecto a que 
deu a designação de 
“Portadores de Água” e, 
no âmbito dele, construiu 
e inaugurou um fontenário 
no “douar” de Zaouit (foto 
“Rotary Contact”).

FIJI

O Rotary Club de Suva promoveu a 
construção, em Qalito, de canais como 
o desta foto, através dos bananais, uma 
tecnologia simples que desempenha 
funções de limpeza das águas sujas, 
delas extraindo o nitrogénio e outros 
nutrientes, assim realizando prevenção 
da contaminação dos rios (foto “Rotary 
Down Under”).
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Felgueiras e Representante do Interact 
a Compª. ITC Mariana Lima, membro 
do Interact Club de Felgueiras.

REACTIVAÇÃO
O Rotary Club de Mafra está 
apostado na reactivação do “seu” 
Rotaract Clube.

ATENÇÃO AO INTERACT
Tome boa nota de que, doravante, 
são admissíveis em Interact Clubes os 
jovens dos 12 aos 18 anos de idade. 
Foi, pois, antecipada a idade mínima de 
admissão dos 14 para os 12 anos.

RYLA

Sob a responsabilidade do Rotary Club 
do Entroncamento realizou-se no 
Distrito 1960, como já demos notícia, 
de 27 de Março a 1 de Abril um RYLA 
que contou com os apoios da Academia 
Militar, da Escola Prática de Engenharia 
e da Escola de Tropas Paraquedistas. 
Nele participaram os 15 jovens que 
a foto ilustra, patrocinados por cinco 
Rotary Clubes. As sessões, versando a 
liderança, estiveram a cargo do Tem.-
Cor. Dias Rouco. A sessão de encer-
ramento, que contou com a presença 
do Gov. Mário Rebelo, realizou-se na 
Messe dos Ofi ciais da Escola Prática 
de Engenharia.

ROTARY KIDS
Não sendo ainda um programa 
ofi cialmente reconhecido por Rotary 
International, o certo é que o Rotary 
Kid constitui uma excelente plataforma 
de lançamento e de formação dos 
mais jovens. O Rotary Kid diz respeito 
a jovens a partir dos 7 anos e até 
aos 12.

neira de realizar fundos que também 
foram dar uma ajuda aos trabalhos 
de recuperação da Madeira.

Também em favor da população 
da Região Autónoma da Madeira, 
o Rotaract Club de Oliveira de 
Azeméis promoveu um animado 
jantar, bastante concorrido, na Quinta 
da Lomba.
O Rotaract Club de S. João da Ma-
deira organizou o que denominou 
“Semana da Saúde”, que incluiu duas 
acções: rastreios do colesterol e da gli-
cemia, assim como da tensão arterial e 
de higiene oral para despiste de casos a 
carecerem de terapia da fala, e recolha 
de sangue. Para aquela, contou com a 
cooperação da Universidade Fernando 
Pessoa. Para esta, com a do Instituto 
Português do Sangue. Mais de 130 
pessoas mobilizou o Clube para estes 
trabalhos de clara importância!

Para angariação de fundos a favor 
da Campanha de Erradicação da 
Polio, os Rotaract e Interact Clubes 
de Lisboa-Benfi ca organizaram um 
“Jantar PolioPlus” na Casa do Ribatejo, 
que foi abrilhantado com a actuação 
da TUCA-Tuna Universitária Corsário 
dos Açores.

NOVOS REPRESENTANTES 
2010-11
Para o Distrito 1960, foi eleito 
Representante do Rotaract junto do 
Governador, 2010-11, o Compº. RTC 
David Barata, membro do Rotaract 
Club de Castelo Branco. À hora de 
encerrarmos esta edição ainda não era 
conhecido quem será o Representante 
do Interact. Quanto ao Distrito 1970, 
vai ser Representante do Rotaract 
junto do Governador a Compª. RTC Ana 
Sofi a Estebaínha, do Rotaract Club de 

da Escola EB 55, de Laranjeiras. Nele 
participaram o Grupo Coral da “Xe-
rox-Portugal” dirigido pelo Maestro 
João Sebastião, e a conhecida artista 
“Floribela e Lucy”.

Nada menos que 400 rastreios 
gratuitos públicos, levados a cabo 
no átrio dos Paços do Concelho e na 
Praça 25 de Abril, foram realizados 
pelo Rotaract Club de Santo Tirso 
numa campanha que denominou 
“Feira da Saúde” e envolveu as áreas 
da visão, glicose, nutrição, colesterol, 
podologia, audiometria, tensão arte-
rial e psicologia clínica. Para este efeito 
contou com a colaboração da Liga dos 
Amigos do Hospital de Santo Tirso, da 
Câmara Municipal, da Acústica Médica, 
do Centro de Histocompatibilidade do 
Norte e doutras entidades.
  
Por seu lado, o Rotaract Club de Es-
pinho lançou uma grande campanha 
de recolha de roupas, lençóis, cober-
tores, brinquedos, artigos de higiene 

e de limpeza, etc. para envio para 
a Madeira em ajuda às vítimas da 
catástrofe que aqui ocorreu. Algumas 
dezenas de caixas cheias de bens dos 
referidos foram remetida pelo Clube 
para a Madeira, via CTT.

O mesmo 
R o t a r a c t 
Clube orga-
nizou uma 
Exposição/
Venda de 

Pintura com obras da autoria de alu-
nos do 12º ano da Escola Secundária 
Dr. Manuel Laranjeira. Foi um evento 
de Cultura e, ao mesmo tempo, ma-

   Os Clubes 
      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.

SERVINDO 
Os Interact e Rotaract Clubes de 
Santo Tirso  juntaram-se para um 
fi m-de-semana ecológico, aderindo 
assim à Campanha “Limpar Portugal”, 
e  tiveram por sua conta não só toda a 
zona de Geão, mas ainda uma parte da 
de Santa Cristina, áreas que deixaram 
absolutamente limpas.
                                
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 resul-
tado obtido foi o triplo do esperado: 
3.000 Euros!

Os Rotaract e Interact Clubes de Vila 
Nova de Famalicão realizaram 
com todo o êxito uma  campanha de 
angariação de fundos para a aquisição 
duma cadeira de rodas de comando 
eléctrico para a jovem Anita, de Arnoso 
de Santa Eulália, que é portadora de 
paralisia cerebral. A jovem já tem a 
cedeira de que precisava, tendo, para 
este efeito, os Clubes recebido ajudas  
de diversas entidades na realização 
de espectáculos de animação, como 
Joaquim Novais Miranda, a Associação 
Desportiva e Cultural de Arnoso Santa 
Eulália, a Associação “Quebra Ritmos”, 
o Clube Desportivo e Cultural de Pris-
cos, os Grupos Pedro & Serginho e de 
Danças do Prof. Carlos, além de apoios 
de empresas.

Com as colaborações da “Xerox-Portu-
gal”, da Junta de Freguesia de Santa 
Maria dos Olivais e do seu Rotary 
Clube patrocinador, o Rotaract Club 
de Lisboa-Olivais realizou mais uma 
vez o “seu” Concerto Anual de Música 
Clássica para a Infância, que culminou 
com um lanche servido a 60 crianças 
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O Rotary ajuda a preencher a lacuna entre a recuperação imediata e a longo prazo

Destaque em Assistência e 
Recuperação de Desastres

ShelterBox no Haiti

AJUDA A LONGO PRAZO APÓS O 
TSUNAMI

P+R COM O ESPECIALISTA EM 
DESASTRES DA ONU

Os ventos eram violentos, atingindo até 289 km/h. Mas 
eles não eram o pior. A parte pior era a chuva.
O furacão Mitch, a tempestade devastadora que atingiu 
a América Central em Outubro de 1998, despejou perto 
de 914 m3 de água sobre Tegucigalpa (Honduras). 
O furacão encheu as ruas e transformou encostas em 
torrentes de lama.
David Beyl, membro honorário do Rotary Club de 
Tegucigalpa, Distrito Central, lembra-se de olhar para 
o implacável aguaceiro, a partir da sua casa, acima e 
a uma distância segura de algumas das comunidades 
mais severamente atingidas.
-“Podíamos ver casas a deslizar pela encosta abaixo.” 
- recorda-se Beyl. -“E, claro, afectou as pessoas mais 
pobres, porque elas vivem em áreas de maior risco, ao 
lado das montanhas.”
Na altura em que a chuva parou, aproximadamente 
três milhões de pessoas ficaram desalojadas, ou 
doutras formas destroçadas, nas Honduras, na vizinha 
Nicarágua, e noutras nações da América Central e das 
Caraíbas. Carlos Roberto Flores, ao tempo Presidente 
das Honduras, calculou que o desastre fez com que o 
progresso do país recuasse 50 anos.
O Furacão Mitch foi a tempestade mais mortífera do 
seu género em mais de dois séculos. Mas foi apenas um 
entre centenas de desastres naturais que ocorreram em 
1998, e um entre os milhares acontecidos desde então. 

De acordo com o Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD), mais de 300 desastres 
naturais ocorreram no mundo inteiro em 2008, o ano 
mais recente quanto ao qual existem estatísticas. Estes 
mataram mais de 235 000 pessoas, afectaram acima de 
200 milhões e causaram 181 mil milhões de dólares 
em danos e prejuízos materiais.
Para além das consequências imediatas e óbvias, 
tais como danos patrimoniais e mortes, os desastres 

Quando o “tsunami” de Dezembro de 2004 atingiu o Sri Lanka, 
o Rotary Club de Rockland, Maine, EUA, dirigiu um projecto, em 
cooperação com a “Habitat for Humanity”, para ajudar a reparar ou 
reconstruir casas ao longo da região costeira devastada do País.
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contribuem para graves prejuízos 
económicos a longo prazo. Durante 
as últimas décadas, estes prejuízos 
multiplicaram-se devido a aumentos 
populacionais e a crises relacionadas 
com o clima.
Porque a maioria das pessoas 
devastadas por catástrofes naturais 
vive no mundo em vias de 
desenvolvimento, os pobres são 
desproporcionadamente afectados. 
Os dados do Centro para Investigação 
sobre a Epidemiologia dos Desastres 
indicam que, entre 1991 e 2005, o 
maior número de pessoas afectadas 
pelos mesmos vivia na Ásia e na 

Oceania, regiões que abrangem 
mais de 30% dos países menos 
desenvolvidos do mundo.
A catástrofe de 12 de Janeiro, no 
Haiti, recorda-nos que, no mundo 
em vias de desenvolvimento, os 
desastres pioram as condições de 
vida já de si diminutas e exacerbam a 
pobreza. O rescaldo pode levar anos, 
mesmo décadas, a inverter.
-“Uma série de efeitos é sentida 
muito cedo e arrasta-se por vários 
anos.” - afirma Rigoberto Giron, 
vice-Presidente associado das 
iniciativas estratégicas na CARE, 
agência de assistência a desastres. 

Anteriormente, Giron foi director da 
Unidade de Assistência Humanitária 
e Emergência da CARE, que ajuda os 
sobreviventes de desastres e conflitos 
através de assistência imediata e 
reabilitação a longo prazo. -“O 
mais notável são as perdas em ganhos 
educacionais, perda de produtividade, 
[e] obviamente o impacto no produto 
interno bruto. Um país pode atrasar-se 
muitos anos.”
Os Rotários possuem uma posição 
única para darem assistência 
imediata, quer trabalhem sozinhos, 
com os seus Clubes, quer através de 
iniciativas em larga escala, como 

ShelterBox no Haiti
Após 10 anos a levar ajuda a milhares de vítimas de desas-
tres, a ShelterBox enfrentou o seu desafio mais assustador 
depois de um sismo ter abalado o Haiti, a 12 de Janeiro, 
mergulhando a nação em dificuldades, numa das piores 
crises humanitárias registadas. 
O sismo, o mais forte no país em mais de 200 anos, 
matou pelo menos 200 000 pessoas e deixou milhões 
desalojados e desesperadamente necessitados de comida 
e abrigo. O apoio que a ShelterBox colocou no terreno 
dias após o terramoto foi incomparável com algo jamais 
realizado pela Organização.
-“Esta é a maior, mais rápida e complexa mobilização da 
nossa história. Organizámo-nos em quatro países para obter 
rapidamente ShelterBoxes para o povo do Haiti.” - conta 
John Leach, chefe das operações.

Com a maior parte da capital, Port-au-Prince, destruída, 
os hospitais tinham uma necessidade extrema de abrigo 
para as vítimas. Centenas de tendas foram utilizadas como 
abrigos de emergência para doentes em pos-operatório.
Fundada por Tom Henderson, do Rotary Club de Cober 
Valley Helston (Inglaterra), em 1999, a ShelterBox é uma 
ONG apoiada pelos Rotários e clubes rotários que leva 
abrigo, água e ajudas às vítimas de desastres e de conflitos. 
Cada caixa de 185 litros contém bens essenciais, tais como 
tendas suficientemente grandes para 10 pessoas, utensílios 
de cozinha e ferramentas.
Em alturas de emergência, mais de 3 300 contentores 
foram colocados no Haiti e prometidas mais umas cen-
tenas. Na última década, a ShelterBox respondeu a mais 
de 100 crises em 60 países, com o apoio de clubes rotários 
do mundo inteiro.
— Ryan Hyland e M. Kathleen Pratt

A devastação do sismo de 12 de Janeiro em Port-au-Prince, Haiti, foi captada pelo membro da equipa de resposta da ShelterBox, Mark Pearson, 
quatro dias após o desastre, quando a ShelterBox, um projecto liderado por Rotários, chegou ao Haiti para distribuir abrigos temporários 
para alojar milhares de sobreviventes (ver abaixo).
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a ShelterBox (ver barra lateral) e 
a Aquabox, que visam satisfazer 
as necessidades básicas enviando 
contentores resistentes cheios de 
mantimentos essenciais para áreas 
de desastre.
-“As pessoas que respondem sempre 
melhor e com mais rapidez às 
emergências são as pessoas que vivem lá 
e na cidade vizinha. É onde a maioria 
do trabalho de primeiros-socorros 
é efectuada.” - diz David Lynch, 
Director senior para a recuperação 
da Federação Internacional das 
Sociedades da Cruz Vermelha e do 
Crescente Vermelho (FICV).
Igualmente importante é o papel que 
os grupos sediados nas comunidades, 
incluindo os clubes rotários, 
desempenham no preenchimento 
da lacuna entre a ajuda imediata e 
a recuperação a longo prazo, afirma 
Lynch. -“As pessoas de fora vêm e 
vão, e obviamente deixam alguma 
coisa. Mas aquelas que vão manter [os 
esforços de recuperação] a acção são a 
comunidade e as organizações que se 
desenvolvem na comunidade.”
Quando o ciclone Sidr atingiu 
o Bangladesh em 2007, os 152 
clubes rotários do país na altura 
providenciaram assistência imediata 
da forma que lhes foi possível, 

distribuindo tudo, desde água a 
cobertores, em regiões costeiras de 
difícil acesso. Mas mesmo quando 
satisfaziam necessidades de curto 
prazo, os Rotários pensavam para 
além da sobrevivência diária das 
vítimas.
-“Existem muitas organizações de 
voluntários que vêm construir as 
suas casas, dar-lhes comida para 
sobreviverem.” - conta K.M. Zainul 
Abedin, que preside à Subcomissão 
de Subsídios do Distrito 3280. 
-“Mas isso não é suficiente. Elas 
precisarão de ter algum tipo de 
rendimento para sobreviverem.” A 

solução: os Rotários possibilitaram 
que os pescadores regressassem ao 
trabalho, substituindo os barcos 
que eles perderam no ciclone (ver 
barra lateral).
Nas Honduras, os Rotários de 
Tegucigalpa também começaram a 
desenvolver esforços de recuperação 
a longo prazo, poucos dias após o 
Furacão Mitch.
-“Pretendíamos encontrar uma 
maneira de as pessoas serem capazes 
de ganhar a vida, de garantirem a sua 
subsistência, construírem uma vida.” 
- diz Beyl. O projecto a que eles se 
dedicaram envolveu a construção 
duma aldeia completamente nova 
para as vítimas do furacão, a 56 
km da capital e em terreno muito 
menos vulnerável do que as encostas 
circundantes. A nova comunidade 
aloja um centro informático, 
biblioteca e outros recursos que 
faltavam a muitos residentes antes 
da tempestade.
-“Esta é a chave: quando se está a 
passar da fase de resposta e assistência 
para a fase de recuperação.” - diz 
Lynch. -“Querer que as pessoas saiam 
de um desastre melhor do que estavam 
quando este começou — menos 
vulneráveis.”
Por vezes um desastre cria oportuni-
dades inesperadas para reconstruir 
de forma mais resistente e inteli-
gente. Após um tornado avassalador 
que dilacerou Greensburg, Kansas 
(EUA), em Maio de 2007, e as-
solou 95% dos edifícios da cidade, 
os líderes comunitários decidiram 
utilizar métodos de construção 
sustentáveis, posicionando a cidade 
como um modelo para uma vida 
ambientalmente sustentável.
Como muitas comunidades rurais 
nos Estados Unidos, Greensburg 
tinha uma população reduzida mes-
mo antes da tempestade. O enfoque 
na sustentabilidade ambiental criou 
oportunidades económicas e ajudou 

Membros do Rotary Club de Cedar Rapids, Iowa (EUA), consultam um mapa dos danos 
causados na sua comunidade após uma inundação em 2008.

Anos         1970        1980       1990

Impacto económico
Perdas económicas anuais médias 
(dólar americano, em mil milhões) 
causadas por desastres naturais no 
mundo inteiro.

Fonte: Gabinete de Prevenção de Crises e Recuperação

138,4 USD       213,9 USD     659,9 USD
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a cidade a emergir de forma mais 
dinâmica do que nunca, diz Darin 
Headrick, superintendente escolar e 
Rotário no Rotary Club de Greens-
burg, que tem 12 membros.
No rescaldo caótico de um desastre, 
a força reside nos números. As 
parcerias sólidas são críticas. 
Para além de recorrer a redes de 
Rotários e a contactos ao nível das 
comunidades, o Rotary International 
trabalha com agências de auxílio 
global estabelecidas e grupos 
como o UNICEF, FICV e CARE, 
bem como com governos locais e 
nacionais.
-“A mais-valia de ter estes tipos de 
abordagens de colaboração reside 
no facto de não se duplicar.” - diz 
Giron. -“Não se vai às comunidades 
três ou quatro vezes pedir a mesma 
informação. Não se compete por 
recursos. É um pouco mais do que 
cooperação. É avançar para uma 
etapa diferente numa parceria, onde 
as pessoas colaboram de uma forma 
que se complementa. Para mim, 
o valor das parcerias é o facto de 
podermos edificar segundo as forças 
de cada um.”
Em Greensburg, os Rotários trab-
alharam com outras organizações 
em quase todos os projectos que 
agarraram. Depois de angariar 
mais de 225 000 dólares de dádi-
vas de Rotários de quase todos 
os estados norte-americanos e de 
dois países estrangeiros, o Clube 
ofereceu-se para reconstruir a torre 
de depósito de água da cidade. Foi 
a primeira grande peça de infra-
estrutura reconstruída e, porque 
outros grupos comunitários avan-
çaram com donativos depois dos 
Rotários assumirem a liderança, 
puderam construir uma torre com 
praticamente o dobro do tamanho 
da primitiva.
-“Com tudo o resto devastado, todas as 
casas desaparecidas e todas as árvores 
arrasadas, o facto de termos erguido 

Renovar meios de subsistência 
no Bangladesh

Os desastres são uma realidade na vida do Bangladesh, um país de vastos 
deltas de rios e mais de 536 kms. de costa ao longo da Baía de Bengala. O 
ciclone Sidr, que atingiu a costa em Novembro de 2007, foi um dos piores 
dos últimos anos. A tempestade matou mais de 3 000 pessoas e feriu, pelo 
menos, 55 000. Para além da componente humana, causou uns estimados 
1,7 mil milhões de dólares em danos patrimoniais, perdas de gado e de 
colheitas.
-“Na região costeira do Bangladesh, não se consegue imaginar como as pessoas 
sofrem.” - relata K.M. Zainul Abedin, Presidente da Subcomissão de Subsídios 
para o Distrito 3280.
Os residentes do Bangladesh, uma das nações mais pobres e mais densamente 
povoadas do mundo, são particularmente vulneráveis a desastres naturais. 
Muitas casas são sumárias estruturas cobertas de colmo que colapsam 
facilmente com ventos fortes. Os meios de subsistência, bastante associados à 
agricultura e à pesca, são igualmente frágeis. Quando o ciclone Sidr arrancou 
pela raiz colheitas, trouxe a água salgada para os campos e destruiu barcos de 
pesca e redes e muitos residentes perderam as suas fontes de rendimento.
-“Eles não tinham outros meios para sustentarem as suas famílias. Esta é a 
única profissão que conhecem.” - explica Abedin, um antigo Governador de 
Distrito.
Os Rotários locais actuaram rapidamente. No espaço de cinco meses, o 
Rotary Club de Dhaka North West viu aprovado um Subsídio Equivalente 
da Fundação Rotária do Rotary International, em parceria com o Rotary 
Club de Newport, Carolina do Norte (EUA). O projecto de 24 536 dólares 
permitiu fornecer barcos e redes a 80 pescadores da costa sul.
Num esforço semelhante financiado por um Subsídio Equivalente, o Rotary 
Club de Dhaka New City fez equipa com o Rotary Club de Tower Hamlets, 
Greater London (Inglaterra) e outras organizações para dirigir um esforço 
multidistrital com vista a lidar com as perdas sofridas por pescadores, 
agricultores e condutores de riquexó na região sudoeste do país. O Clube 
repôs 60 750 dólares em equipamento e gado perdidos no ciclone, incluindo 
dúzias de barcos, redes e riquexós de três rodas.

Um membro do Rotary Club de Rockland, Maine (EUA), felicita um sobrevivente do “tsu-
nami”, Surandi Madushani de Silva, no local da sua nova casa no Sri Lanka, construída por 
Rotários em cooperação com a “Habitat for Humanity”.
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uma torre, de a termos iluminado, foi algo que fez a 
diferença em Greensburg, uma espécie de regresso ao que 
era um tanto ou quanto familiar.” - afi rma Headrick. 
-“Foi um sinal de progresso.” 
Ao longo do ano seguinte, os Rotários de Greensburg 
encetaram um projecto atrás de outro. Eles formaram 
equipa com o clube Lions local para erguerem um 
painel publicitário digital na estrada principal. 
Fizeram parceria com a “Habitat for Humanity” para 
construírem casas. Mais recentemente, apoiaram a 
“Kiowa County United”, uma ONG local, originando 
um esforço de 1,3 milhões de dólares para rejuvenescer 
a rua principal de Greensburg e permitir o regresso 
de quase uma dúzia de lojas de retalho ao centro da 
cidade.
Quando os Rotários de Tegucigalpa começaram 
a planear os esforços de recuperação do furacão, 
investigaram muitos parceiros potenciais antes de 
escolherem a Fundação “Nueva Esperanza”, um grupo 
cujo entusiasmo, abordagem centrada na comunidade e 
empenho em práticas fi nanceiras transparentes alinhava 
com as suas.
-“Como membros de um clube rotário, a maioria de nós 
são gestores ou proprietários de empresas e, por isso, os 
nossos pontos fortes estão na gestão e gestão fi nanceira.” 
-  afi rma Beyl. -“Apercebemo-nos das nossas próprias 
limitações.” Embora os Rotários pudessem tratar da 

supervisão do projecto, precisavam 
de um parceiro de confi ança, 
com experiência no terreno, 
“para fiscalizar as operações 
quotidianas”. - refere Beyl.
A  Fundação  “Nueva 
Esperanza”  j á  t inha 
planeado auxiliar na 
instalação das vítimas 
do furacão e, por isso, foi fácil 
para o clube de Tegucigalpa envolver-
se e fi nanciar as primeiras casas. A colónia foi 
baptizada com o nome de “Nueva Esperanza”, ou 
“Nova Esperança”, tal como a Fundação.
As alianças entre clubes rotários foram a chave para 
a etapa seguinte do projecto. Em 2001, os Rotários 
de Tegucigalpa associaram-se aos do Distrito 5220 
(Califórnia, EUA) que visitaram as Honduras com 
o apoio de um Subsídio Descoberta da Fundação 
Rotária do Rotary International. Então, os Rotários 
hondurenhos fi zeram equipa com o Rotary Club 
de Manteca, Califórnia, e candidataram-se a um 
Subsídio “Saúde, Fome e Humanidade” (3-H) para 
continuarem o seu trabalho. O esforço ultrapassou 
os 470 000 dólares e prolongou-se por cinco anos, 
equipando um centro informático, biblioteca e uma 
clínica com provisões, livros e equipamento médico. Os 

Uma mãe do Sri Lanka e os seus fi lhos em frente aos escombros da sua casa que foi destruída durante o “tsunami” de 
2004.
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Querer que as 
pessoas saiam 

de um desastre 
melhor do que 

estavam quando 

este começou 
— menos vulneráveis”. 

— David Beyl
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Rotários suplementaram o trabalho 
financiado por subsídio com a 
construção de casas na comunidade. 
O projecto também se expandiu 
para fornecer novos sistemas de 

água e bolsas a estudantes numa 
segunda comunidade, Marcala, 
onde os Rotários de Tegucigalpa 
trabalharam em conjunto com o 
clube rotário local.
Após o “tsunami” de 2004, que 
matou perto de 180 000 pessoas 
na Indonésia, membros do Rotary 
Club de Bali Ubud também pediram 
ajuda a outras organizações. Eles 
fizeram equipa com um grupo que 
tinham apoiado anteriormente 
— a Fundação de Saúde, sediada em 
Bali, “Yayasan Bumi Sehat” — para 
construírem uma clínica numa das 
áreas mais atingidas do país.
-“Nós sabíamos que estavam a fazer 
um bom trabalho e eram de confiança, 
e, assim, quando começaram alguma 
coisa em Aceh, não foi muito difícil 
realizar um projecto em conjunto com 
eles.” - diz o membro do clube de 
Bali Ubud, David Küper, que geriu 
a campanha (ver barra lateral).
Mas, nem todas as parcerias muito 
eficazes se tornam num contrato 
ou num compromisso financeiro 

maior. Por vezes, a parceria é 
simplesmente dar uma mão numa 
altura de caos.
-“Existe um outro tipo de elemento 
‘mais suave’ para as parcerias, e é 
a ideia de reconstruir o tecido da 
comunidade, que terá sido danificado 
pelo próprio desastre.” -  declara 
Lynch. 
Para os Rotários, essa parte surge, 
frequentemente, de forma natural, 
conforme referem aqueles com 
experiência em primeira mão. -
“Emocionalmente, foi duro para as 
pessoas. Há altos e baixos; há todos 
os tipos de lutas.” - diz Headrick. 
-“Se me perguntar, após todos estes 
anos, onde acho que o Rotary fez a 
diferença, é no contacto humano, 
com a boa vontade das pessoas para 
arranjarem tempo dos seus dias ou 
de trabalho para virem ajudar de 
qualquer maneira necessária. Elas 
vêm e tomam conta, e fazem-no de 
boa vontade e com um sorriso.”

— M. Kathleen Pratt 

Uma clínica para sobreviventes do tsunami”
O Rotary Club de Bali Ubud (Indonésia), pensa em grande. -“Temos uma política segundo a qual só abraçamos grandes 
projectos”. - diz o Presidente do Clube de 2005-06, David Küper. -“Não fazemos pequenas coisas aqui e ali”.
Assim, quando surgiu a oportunidade para ajudar a ONG local sem fins lucrativos, “Yayasan Bumi Sehat”, a estabelecer 
uma clínica de saúde permanente na Província de Aceh, devastada pelo “tsunami”, a escolha foi óbvia.
-“O “tsunami” devastou as infra-estruturas e as aldeias.” - refere Küper, que foi Presidente do projecto e consultor 
técnico. -“A maioria das instituições de saúde tinha pura e simplesmente desaparecido.”
A “Yayasan Bumi Sehat”, designação que se traduz por “Fundação da Terra-mãe Saudável,” dirige uma clínica de 
Bali especializada em saúde materno-infantil desde meados dos anos 1990. A Organização respondeu ao desastre 
de Dezembro de 2004 enviando equipas de saúde como resposta de emergência para Samatiga, uma das zonas mais 
danificadas de Aceh. Trabalhando a partir de uma clínica improvisada, os voluntários trataram feridas e lesões cutâneas 
causadas pelo “tsunami”, bem como doenças tropicais e uma série de outras doenças, muitas delas provocadas pelo 
trauma do desastre e subsequente deterioração das condições de vida. Mantiveram também a missão original da 
Organização, oferecendo serviços de parto e cuidados pré e pos-natais. Mas os recursos eram escassos. Mais de um 
ano após o “tsunami” as equipas médicas ainda funcionavam numa cabana de bambu.
Com 120 000 dólares da solidariedade do Fundo do Sul da Ásia, estabelecido pela Fundação Rotária do Rotary 
International para apoiar os esforços de recuperação de “tsunamis” a longo prazo, o clube de Bali Ubud construiu uma 
clínica suficientemente grande para servir 12 000 dos sobreviventes que viviam a curta distância a pé. A estrutura, 
que é resistente a sismos, está equipada com fornecimento de energia independente, extraída de painéis solares e com 
um gerador eólico de reserva para fazer face aos frequentes blackouts da região. A “Bayer” doou 30 000 dólares em 
equipamento e mobiliário, e o Rotary Club de New York financiou uma ambulância. Em 2008, a Unidade atendeu 
7 748 visitas clínicas, 1136 visitas pre-natais e fez 75 partos.
-“Muitas pessoas dizem que é um dos melhores projectos que já se viu em Aceh.” -  declara Küper.

Um estudante do Sri Lanka chega a uma 
das 22 escolas que os Rotários ajudaram 
a reconstruir em resposta ao “tsunami” 
de 2004.
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Global Outlook: Antes de falar-
mos sobre recuperação de de-
sastres, vamos falar de causas. 
As alterações climáticas são um 
factor contributivo? 
Jordan Ryan: O número de 
pessoas nos países em vias de 
desenvolvimento, afectadas por 
desastres relacionados com o clima, 
aumentou signifi cativamente. De 
1975 a 1979, foi de perto de 50 
milhões. [De 2000 a 2004], foi 
de 250 milhões. Por isso, há um 
aumento dramático.
Basta olhar [para os eventos de 
2009] para a região da Ásia-Pacífi co: 
os “tsunamis” em Tonga e Samoa, 
tufões gigantescos nas Filipinas, sis-
mos na Indonésia e tufões a afectar 
pessoas no Vietname, estendendo-
se ao Laos. Perigos climáticos, tais 
como secas, inundações e tempest-
ades, continuam a ameaçar vidas, 
a afectar meios de subsistência e, 
basicamente, agravam substancial-
mente a pobreza.

GO: O que é que isso signifi ca 
para as vítimas, particular-
mente para aquelas pessoas 
que vivem em comunidades que 
já, de si, são economicamente 
vulneráveis?
JR: Os desastres muitas vezes 
perturbam as vidas acentuadamente: 

escolas danificadas, hospitais 
afectados, problemas de acesso aos 
serviços sociais. Por assim dizer, 
a base de tudo isto é o efeito no 
bem-estar económico das pessoas. 
As perdas económicas resultantes de 
desastres são substanciais. As vidas 
dos agricultores são perturbadas. Os 
pequenos comerciantes — muitas 
vezes mulheres, que por vezes são 
a única fonte de rendimento para 
as suas famílias — não têm acesso 
a produtos para vender. O desastre 
encerra em si muitos desastres, sendo 
estes frequentemente sentidos nas 
vidas dos indivíduos.

GO: Quando um desastre 
ocorre, como identifi ca as ne-
cessidades a longo prazo?
JR: Actualmente, existem direc-
trizes internacionais para avaliar 
as necessidades numa situação 
pos-confl ito ou pos-desastre. Nor-
malmente, é efectuada a nível 
governamental, juntamente com o 
Banco Mundial, bancos regionais, 
as Nações Unidas, a Comissão Eu-
ropeia e outros envolvidos. Existe 
um esforço em curso para tornar 
estes processos o mais inclusivos 
possível, chegando muitas vezes, 
no contexto local, a organizações da 
sociedade civil, para garantir que os 

danos, e as necessidades resultantes 
daqueles danos, são atendidos. Se 
se compreender quais são as neces-
sidades, então podem-se canalizar 
os recursos de modo a não haver 
duplicação. Pode garantir-se que 
não existem grandes lacunas e os 
recursos chegam onde realmente 
importa: às pessoas que foram 
afectadas pelos desastres.

GO: Onde é que o Rotary deve 
procurar pistas e oportunidades 
de parcerias numa situação de 
recuperação de desastre?
JR: Existem actores governamentais 
que muitas vezes são envolvidos 
para coordenarem toda a gama de 
assistência. Na maioria dos países, 
certamente no mundo em vias de 
desenvolvimento, as Nações Unidas 
possuem o que se chama um coorde-
nador residente, que tem a capacid-
ade de reunir os sistemas das Nações 
Unidas. Nalguns locais, terá uma 
função dupla: também é designado 
por “coordenador humanitário”. 
Tem a capacidade de reunir grupos 
que trabalham muito próximo de 
organizações não governamentais 
[ONG], organizações de serviço e 
ONG locais.
Cada vez mais, penso que a família 
das Nações Unidas está mais 

Desde 2001, o Gabinete de Prevenção de Crises e Recuperação, uma parte do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tem sido um centro de liderança 
em situações de conflito e desastres. O Gabinete trabalha através de cerca de 100 
escritórios em diversos países com vista à promoção de uma agenda de redução de 
riscos e à criação de capacidade de resposta das nações durante desastres. Quando 
os desastres ocorrem, os membros do pessoal aceleram a recuperação e garantem 
transições eficazes entre esforços de curto e de longo prazo, com ênfase na criação de oportunidades para 
as vítimas restabelecerem os seus meios de subsistência.
-“Chegamos cedo, e certamente ficamos lá a longo prazo.” - diz o director do Gabinete, Jordan Ryan. -“Queremos 
ter uma transição da emergência humanitária para aquilo que chamamos ‘desenvolvimento normal’.”
Ele falou com a Global Outlook sobre o crescente impacto dos desastres naturais e de como os Rotários 
conseguem melhor trabalhar com as Agências das Nações Unidas, com governos e com outras organizações 
em situações de recuperação.
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vocacionada para chegar aos actores 
humanitários e trabalhar lado a lado 
com eles. Existem oportunidades 
para esse tipo de parceria que se 
centra, a curto prazo, em assegurar 
que as vidas humanas são salvas, mas 
cada vez mais certificando-se de que 
se vai além da emergência imediata 
e se ajudam as comunidades a 
recomeçar as suas vidas.

GO: Existem aspectos da recu-
peração que é melhor deixar 
para os governos ou outras 
agências?
JR: É muito importante, em muitas 
situações, que o governo assuma a 
liderança. O governo necessita de 
estabelecer um plano de recuperação 
nacional ou um plano de recuperação 
de emergência, a acção precisa de ser 
alinhada com estes planos e, por isso, 
não é duplicação não trabalhar nesse 
ou contra esse objectivo.
Onde existem desastres naturais que 
ocorrem em locais em que também 
há conflito violento, é preciso ter 
muito cuidado para que, à medida 
que se reconstrói, se evite que os 
factores que levaram ao conflito 
sejam favorecidos. É preciso ser 
muito específico em termos de 
contexto, especialmente se existe 
uma situação onde tenha havido um 
desequilíbrio ou injustiças.

GO: A assistência a curto 
prazo é algo que os Rotários 
provaram, várias vezes, que 
conseguem fazer. Mas porque 
é que também é importante 
que grupos, como os clubes 
rotários, fiquem para projectos 
a longo prazo?
JR: É maravilhoso termos um 
empenho assim nos princípios 
humanitários. A natureza de salva-
mento da acção humanitária faz a 
diferença em todas estas situações. 
Mas tão importante como ter aquela 
comida adicional para garantir que 
o seu filho seja alimentado, ou um 
cobertor para o manter quente, é a 

necessidade de esperança para ser 
capaz de saber que a vida continua. E 
esse é, muitas vezes, o compromisso 
de ajuda às comunidades locais para 
estas se reerguerem. Isto significa, 
em alguns locais, aquela ideia de 
realmente nos concentrarmos em 
assegurar que se pode voltar ao 
trabalho.
É por isso que a ligação entre 
acção humanitária e trabalho de 
desenvolvimento a longo prazo é 
tão importante, especialmente para 
grupos locais como os dos Rotários, 
que vivem nessas comunidades ou 
na comunidade vizinha.

GO: Sabendo que os clubes 
rotários são constituídos por 
profissionais de negócios com 
fortes redes nas suas comuni-
dades, existem pontos fortes 
particulares que eles possam 
trazer para a mesa numa 
crise?
JR: Seria apenas isso: aquele 
tipo de know-how de negócios. A 
verdadeira compreensão do que é 
que as comunidades são; daquilo 
de que precisam. A capacidade 
de estender a mão para ajudar, 
tanto no fornecimento imediato 
de assistência, como, também, no 
pensar como se podem refazer vidas 
despedaçadas. Não é só a emergência 
que importa; é a recuperação da 
emergência que manterá as pessoas 
longe de problemas.

GO: Porque é, então, impor-
tante que o Rotary coopere 
com governos e outras orga-
nizações?
JR: Há tanto que precisa de ser 
feito. A parceria acarreta uma força 
de empenhamento, de paixão, 
uma abordagem, que apenas pode 
ser obtida através da colaboração.  
Acho que já passou o tempo do 
“cowboy solitário” que pensa que 
pode chegar e fazer tudo. Hoje, o 
mundo tem muitos desafios.

Construir um 
futuro mais forte
No Sri Lanka, onde o “tsunami” 
de Dezembro de 2004 danificou 
ou destruiu seriamente mais de 
187 escolas na região costeira, 
os clubes rotários assumiram a 
liderança da reconstrução. Mais 

de cinco anos depois, os clubes 
do Sri Lanka trabalharam 
com outras organizações para 
reconstruírem 22 escolas, cada 
uma maior, mais bem equipada 
e tecnologicamente mais 
avançada do que aquela que 
veio substituir. Veja a história 
completa em www.rotary.
org/go.

Mais on-line
Conheça a resposta do Rotary 
ao sismo no Haiti e leia mais 
sobre a entrevista com Jordan 
Ryan em www.rotary.org/go.
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