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Nesta Edição

Portugal Rotário “online”
Os leitores podem agora consultar e ler a nossa 
Revista, e aceder a mais informação, no nosso “site” em 
<portugalrotario.pt>. Nele poderão encontrar actualizada 
informação e consultar mesmo edições anteriores de 
“Portugal Rotário”.
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A Convencao de
     Lisboa

Comissão Local da Convenção de Lisboa no bom caminho
                            

                                                Ð ttencourt Moniz
                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                     
 “-Vocês estão extremamente bem preparados!”

Estas foram as palavras do Presidente Eleito de Rotary International, Ray Klinginsmith, acerca do trabalho da Comissão Local da Convenção 
de Lisboa, durante o jantar em sua honra que decorreu no dia 10 de Maio no Hotel Tiara em Lisboa.
A convite do Governador Eleito Joaquim Esperança, o próximo Presidente de Rotary International visitou a cidade de Lisboa no passado dia 
10 de Maio, e solicitou uma reunião com a Comissão Local da Convenção de Lisboa. Durante essa reunião a Comissão informou o Presidente 
sobre o progresso do seu trabalho e sobre a estratégia adoptada que mereceu o aplauso do nosso próximo Presidente.
Ray Klinginsmith é um companheiro com grande experiência em Convenções Internacionais, tendo sido Vice-Presidente da Convenção de 
Chicago e Presidente da Convenção de L.A. Essa experiência vai ser partilhada e discutida no próximo mês de Setembro na sede de RI, 
em Evanston, Chicago, EUA numa reunião convocada pelo Presidente e para a qual foram convidados todos os Presidentes de Comissões 
Locais de Convenções em exercício, incluindo a de Lisboa que já confirmou a sua presença.
A avaliação da HOC pelo Presidente Eleito quando disse “Vocês estão extremamente bem preparados, e vão ter uma Convenção excep-
cionalÐ é a confirmação de que estamos no caminho certo no desenvolvimento do mais significativo evento de RI em Portugal, e no qual 
todos os rotários portugueses se devem empenhar.

Imagem da Convenção
Teve já lugar um concurso, dirigido a todas as Faculdades e Institutos de Artes, Design 
e Marketing  do País, a que puderam concorrer os alunos respectivos. A selecção coube 
a um júri composto na sua maioria por reconhecidos especialistas na área.
O logótipo da Convenção, uma peça chave em toda a sua estratégia, está a ser definido 
em concurso público que decorre, interessando particularmente as Escolas Superiores 
de Artes e “Design”. De uma forma simples e directa, ele irá permitir comunicar o 
lema da Convenção Ð Lisboa: um Porto para a Paz - , o Movimento Rotário e o nosso 
País. Este logótipo, no seu elemento gráfico, irá ser utilizado em vários meios de 
comunicação, desde os físicos até aos digitais como sejam, por exemplo, “sites”, 
redes sociais, “youtube” e em comunicações móveis.

Ray Klinginsmith e o Presidente da HOC de Lisboa, Compº. Luís 

Miguel Duarte, cumprimentam-se.

       A NOSSA CAPA
Em mês que, segundo o calendário rotário, é dedicado aos Grupos Rotários de Acção e de Companheirismo, 
esta edição abre com uma imagem desportiva que evoca um dos cerca de cem Grupos que aglutinam 
Rotários de toda a parte em torno de interesses que lhes são comuns, seja no capítulo de ocupação dos 
tempos livres, seja em torno de preocupações de carácter filantrópico e/ou científico. Trata-se duma bem 
importante dinâmica do Rotary, um forte esteio para a construção da paz e da compreensão mundial. 
Escolha um de tais grupos e eleja-o como seu, aderindo a ele.

~
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Nota de abertura
 Artur Lopes Cardoso

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

Ainda recentemente, na edição da nossa 
Revista reportada a Abril, aludimos ao 
primeiro texto de doutrinação rotária saído do 
pensamento de Paul Harris. O leitor lembra-se? 
Foi aquele que levou a que pedisse a “Ches” 
Perry que fizesse cópias para distribuição aos 
Rotários dessa época e que acabou por vir a 
lume na primeira edição de “defunta” The 
National Rotarian”. Recordando, nesse texto 
– “Rational Rotarianism” – Paul salientava que 
“tolerância” seria a palavra que encerraria em 
si toda a filosofia do Rotary.
Factos recentes, aliás de público conhecimento, 
levam-me a alguma reflexão sobre a tolerância. 
E esses factos, acontecidos praticamente na 
mesma altura, se bem que em locais bem 
diferentes e em contextos totalmente distintos, 
revelaram-se-me paradoxais e em contraponto 
um em relação ao outro.

Um deles aconteceu no decurso de visita 
oficial à República Checa do nosso Presidente 
da República. Pudemos saber que, então, a 
certa altura, o Presidente checo afirmou que 
considerava, pelo menos, inaceitável um Estado 
da UE apresentar um “déficit” de contas públicas 
quanto o que apresentam as de Portugal (e 
não só Portugal, acrescentamos) e que, fora 
ele Ministro das Finanças (e ele já o tinha sido no 
seu País), jamais o teria permitido. Ou seja, por 
outras palavras, um desassombrado “puxão de 
orelhas” ao nosso País e à competência técnica 
de quem o dirige (e não nos esqueçamos que, 
historicamente, foi o clamoroso e praticamente 
crónico desequilíbrio das contas públicas que 
muitos estudiosos consideram ter sido um dos 
factores determinantes do “apodrecimento” 
da monarquia constitucional portuguesa 
que levou ao advento da República, agora a 
assinalar o centenário a “torrar” dez milhões 
de Euros!...).
O Presidente da República Checa disse a verdade. 
Não sei se é Rotário e poderá questionar-se 
se, com dizer o que disse, observou o teste 
definido por Herbert J. Taylor, a incontornável 
“Prova Quádrupla”. Provavelmente não, mas 
esteve muito próximo disso. Pelo menos foi 
quase Rotário.

Pela mesma altura, o “outlook express” do 
meu computador trouxe-me ao conhecimento 
(e sei que de igual modo a muitos outros) um 
texto anónimo com referências chocarreiras e 
desprimorosas a dois Rotários do nosso País. 
Li, mas logo fiz... “delete”.
O seu autor, como qualquer leitor deduziria 
dessa prosa, é sócio dum Rotary Clube. Se se 
revir num tal procedimento, se nele reiterar, não 
é, visivelmente, Rotário: é um equívoco. Pode 
ter mil razões de queixa, mas a sua actuação, 
assim manifestada, não foi sã, espezinhou a 
“Prova Quádrupla”. Não tive curiosidade de 
maior em averiguar quem fora o “heróico” autor 
do lamentável cometimento. Não interessa 
nem me interessa. É que os actos ficam com 
quem os pratica.
Mas dei comigo a cogitar: nas duas situações 
em confronto, foi seguramente mais Rotário 
quem, porventura, até o não será do ponto 
de vista formal, e não foi Rotário quem até se 
afirma como se o fora e, se bem que apenas 
formalmente, se acredita ser.

No fundo da questão, que é eminentemente 
ética, está a tal palavrinha sabiamente apontada 
pelo nosso Fundador: a tolerância.
A tolerância é a pedra-de-toque do Rotary e 
envolve vários aspectos: a paciência, a mútua 
compreensão, o respeito por nós próprios e o 
respeito mútuo.
Ninguém é perfeito, que não é a perfeição 
apanágio da humana condição. A perfeição 
não é um estado adquirido: é uma simples e 
exigente vocação ou chamada. Conquista-se, 
ou deve conquistar-se um pouco mais todas as 
horas de cada dia.
E conquista-se não de maneira linear: o seu 
percurso, que deve ser sempre dirigido no 
sentido do seu alcance, oferece avanços e 
também recuos, passos certos e tropeções. 
No dizer do sábio Presidente do R.I. (1972-
73), que foi Roy Hickman (EUA), convida-nos 
a um “Examinemos Novamente”, no sentido 
de rectificarmos desvios ao rumo traçado para 
a atingir.

O facto pouco (ou nada) abonatório a que me 
referi em segundo lugar constituiu um severo 
recuo na correcta trajectória, não pode aceitar-
se como traduzindo respeito por ninguém, 
nem sequer para com o seu autor. De atitudes 
deste tipo temos visto, com mágoa, ao nível de 
certos governantes da nossa ”praça” e não são 
coisa que se recomende, nem se aplauda. São 
comportamentos que fedem e não oferecem 
elevação ética.
Não há Rotary aí. 
É nossa inteira convicção, é profundo desejo 
por igual, que, nesta altura, quem o cometeu já 
se terá dado conta de que ... não andou bem. 
Que já se arrependeu de de tal jeito ter agido 
e, se o pudera fazer, no seu íntimo almejaria 
retornar ao tempo anterior à sua prática, o que 
não é, todavia, exequível. Pelo menos, melhor 
reflectindo, estará apostado em não dar passo 
análogo ao que deu.
E, com tal sentir, apenas renasce como Homem 
(ou como Mulher, pois então), recupera a 
sua condição de Rotário(a) de pleno direito. 
Assim fará jus à tolerância que a todos nos 
cabe observar.
Foi um desvio, um tropeção. Mas ... “nem o burro 
tropeça duas vezes na mesma pedra”, segundo 
o sábio aforismo popular. O erro aparece, mas 
deve ser reconhecido e emendado. E isso 
não deslustra, antes enobrece. E é também a 
errar que se aprende; é corrigindo o erro que 
se melhora.
Em Rotary ninguém deve ser condenado “ad 
libitum”, ou para todo o sempre... Não é assim? 
É que tudo e todos evoluem. E a evolução não 
pode ser ... “involução”.

Veja se agiu sempre com rectidão. Examine 
novamente. 

Seja Rotário e aceite um afectuoso abraço do 
sempre ao dispor
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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

Presidente
John Kenny
Rotary Club de Grangemouth (Escócia)

Presidente-Eleito
Ray Klinginsmith
Rotary Club de Kirksville, Missouri 
(EUA)

Vice-Presidente
Eric E. Lacoste Adamson
Rotary Club de Front Royal, Virgínia 
(EUA)

Tesoureiro
Michael Colasurdo Sr.
Rotary Club de Brick Township, New 
Jersey (EUA)

Directores
John T. Blount
Rotary Club de Sebastopol, Califórnia 
(EUA)

Lars-Olof Fredriksson
Rotary Club de Äänekoski (Finlândia)

Frederick W. Hahn Jr.
Rotary Club de Independence, Missouri 
(EUA)

António Hallage
Rotary Club de Curitiba-Leste (Brasil)

Jackson San-Lien Hsieh
Rotary Club de Taipé-Sunrise (Taiwan)

Masahiro Kuroda
Rotary Club de Hachinohe-Sul (Japão)

John M. Lawrence
Rotary Club de Brisbane-Planetarium 
(Austrália)

Kyu Hang Lee
Rotary Club de Anyang-Leste (Coreia)

David C. J. Liddiatt
Rotary Club de Cl i fton, Bristol 
(Inglaterra)

Catherine Noyer-Riveau
Rotary Club de Paris (França)

Ekkehart Pandel
Rotary Club de Bückeburg (Alemanha)

K. R. Ravindran
Rotary Club de Colombo (Sri Lanka)

José Alfredo Sepúlveda
Rotary Club de Pachuca (México)

Philip J. Silvers
Rotary Club de Tucson-Sunrise, Arizona 
(EUA)

Thomas M. Thorfinnson
Rotary Club de Eden Prairie Noon, 
Minnesotta (EUA)

Secretário-Geral
Edwin H. Futa
Rotary Club de Chicago, Illinois (EUA)

DIRIGENTES DE CÚPULA 2009-10 DO ROTARY INTERNATIONAL

Meus Caros Companheiros.

Em Fevereiro, participei da comemoração do 100º aniversário do Rotary Club de St. Paul, nos Estados Unidos. 
Depois do jantar naquela noite, uma moça aproximou-se de mim e perguntou-me: -“De tudo o que o senhor 
presenciou durante este ano no Rotary, o que foi, para si, mais marcante?”
Para uma pergunta tão simples quanto essa, foi praticamente impossível encontrar uma resposta, já que houve 
muitas coisas que me emocionaram e me deixaram orgulhoso. Estes últimos doze meses deram-me a oportunidade 
e o privilégio de observar em primeira mão a magnitude de nosso serviço e testemunhar como ele transforma 
a vida das pessoas.  
Uma coisa é ver fotografias da devastação causada pelo terremoto no Haiti em Janeiro. Outra sensação, completa-
mente diferente, foi a de andar pelo meio dos destroços, ver os prédios destruídos e reconhecer que o verdadeiro 
impacto da tragédia jamais será compreendido. 
Em Banda Aceh, na Indonésia, onde o Rotary tem ajudado na reconstrução da cidade atingida pelo “tsunami” 
de 2004, supus que teria entendido toda a extensão do desastre antes da minha visita. Mas eu não estava 
preparado para ver um navio cargueiro que tinha sidoatirado para mais de três quilómetros adentro da costa, 
pelo “tsunami”.
Na China, num orfanato financiado pelo Rotary, ao segurar uma pequenita de dois meses que tinha sido aban-
donada num combóio, percebi que aquilo que o Rotary oferece ao orfanato – comida, agasalhos, uma casa limpa 
e segura – era só uma parte do necessário. O que aquela criança queria, naquele momento, era simplesmente 
que alguém lhe pegasse ao colo e sentir-se amada. E isso me emocionou muito. 
Há muitas coisas que podemos fazer como Rotários que podem significar um mundo para as pessoas. Assim 
como é importante oferecer assistência material – para ajudar nos campos relacionados com os recursos hídricos, 
com a saúde, com o combate à fome e com a alfabetização –, é igualmente vital que ajudemos os outros “com 
o coração”. 
Ao aproximarmo-nos do final deste ano rotário e do meu mandato como Presidente do R.I., gostaria de agra-
decer a todos o trabalho e a dedicação que produziram e manifestaram. Foi uma honra servir como Presidente e 
lembrar-lhes que O Futuro do Rotary Está nas Suas Mãos.
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“JUNTOS NO LÍBANO”
País muito antigo, com mais de 6.000 anos de história, o Líbano faz parte do universo dos países com Rotary Clubes e teve convulsões internas 
sérias que puseram em causa a sua estabilidade e paz.
No sentido de contribuir para um melhor conhecimento do seu País e de fomentar um clima de mutual compreensão internacional, os Rotary 
Clubes do Líbano decidiram organizar de 6 a 10 de Outubro um encontro de Rotários de todo o mundo. Este Encontro de companheirismo e 
de amizade incluirá no programa actividades turistico-rotárias, que serão oportunamente divulgadas.
Para contactos e mais detalhes poderão ser contactados os Compºs. PGD Ronald Farra, pelo correio electrónico ron@farra.com, ou Nicolas 
Choueri, pelo correio electrónico ncarrows@gmail.com.
O custo de participação neste evento é de 600 dólares por pessoa, e inclui transportes, visitas turísticas com guia, almoços e jantares. Não 
está incluído nem alojamento nem pequenos-almoços.
Poderá ainda ver mais em www.togetherinlebanon.org.

UMA NOVA AVENIDA DE SERVIÇO

A 5ª
Na sessão realizada a 28 de Abril passado, o Conselho de Legislação, reunido em Chicago, deliberou pela criação da 5ª Avenida de Serviços, 
a acrescentar, pois, às já tradicionalmente existentes: Serviços Profi ssionais, Serviços Internos, Serviços à Comunidade e Serviços Internacio-
nais.
A 5ª Avenida agora criada adopta a designação de “Novas Gerações”, e não a que constava da proposta canalizada para o Conselho e que 
referia a denominação de “Serviços à Juventude”. Apesar de o resultado da votação não ter sido de aprovação muito signifi cativa (houve 263 
votos a favor e 250 contra), a proposta foi sublinhada com forte aplauso dos conselheiros.
Mercê da criação desta nova Avenida de Serviço, é alterado, em conformidade, o artigo 5º dos Estatutos Recomendados para os Rotary Clubes, 
no Manual do Procedimento.

PRESIDENTE ELEITO DO R.I. ESTEVE 

EM PORTUGAL
Em Maio passou por Lisboa Ray Klinginsmith, Presidente Eleito do R.I., juntamente com sua Mulher, Judie.
O casal teve ensejo de visitar as instalações do Centro Helen Keller e da Associação de Pais e Amigos dos Defi cientes 
Profundos, tendo ainda Klinginsmith reunido com os elementos da HOC da Convenção de Lisboa, em encontro de 
trabalho. E pode ainda confraternizar com Rotários Portugueses, designadamente num jantar que se realizou no 
Hotel Tiara Park Atlantic, tudo em 10 do referido mês.

AOS FILATELISTAS ROTÁRIOS
Na altura da Convenção do Rotary de Montréal sera lançado o primeiro selo rotário do Canadá, assinalando 
o centenário do Rotary no Canadá. Na verdade, foi em 1910 que foi fundado o Rotary Club de Winnipeg 
(Manitoba), o primeiro Rotary Clube a surgir fora dos Estados Unidos da América do Norte.

   Quantos somos:
    Rotários – 1.210.555 *

    Rotary Clubes – 33.586 *

     Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário – 6.866

              Membros dos NRDC – 157.918

*Dados em 31 de Janeiro de 2010. Os demais são reportados a 31 de Dezembro de 2009.

Na altura da Convenção do Rotary de Montréal sera lançado o primeiro selo rotário do Canadá, assinalando 
o centenário do Rotary no Canadá. Na verdade, foi em 1910 que foi fundado o Rotary Club de Winnipeg 
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BRASIL

COSTA DO MARFIM

ILHA DA REUNIÃO

BRASIL

MÉXICO

O Distrito 4570 encontrou um 
modo singular de sensibilizar 
a população para a Campanha 
de Erradicação Global da Polio, 
com o concurso dos alunos da 
Escola Padre Doutor Francisco 
da Motta. Na tão conhecida 
praia de Copacabana, e 

utilizando painéis vermelhos, foi escrita a frase “End Polio Now”! (foto 
“Brasil Rotário”).

ÁFRICA DO SUL

O Rotary Club de Algoa Bay, 
do Distrito 9320, conseguiu 
organizar 110 sacos contendo 
os mais diversos produtos de 
higiene, que levou para a 
“Vistarus Mission”, uma 
organização de solidariedade 
que acolhe mais de 500 

crianças e adultos que vivem no limiar da pobreza (foto “Rotary África”).

O Rotaract Club de Abidjan 
Atlantis, com a colaboração 
da ONUCI (Operação das 
Nações Unidas na Costa do 
Marfim) organizou a que 
já é a 3ª edição da “Giga 
Arbre”, uma acção que 
oferece brinquedos a cerca 
de 400 crianças e as procura 

sensibilizar quanto às matérias da paz e da defesa do meio ambiente (foto 
“Le Rotarien”).

Graças ao desempenho do 
Rotary Club de Saint-Denis 
La Montagne, do Distrito 
9220, foi inaugurado um 
espaço de leitura na Escola 
Secundária de Ruisseau 
Blanc. Como acção de luta 
contra o analfabetismo, o 
Clube arranjou e equipou 
totalmente o espaço 

disponibilizado para o efeito, dotou-o de muitos livros e até celebrou um 
protocolo de apoio com a Escola, com a duração de três anos (foto Alain 
Teng Ah Koun).

O Rotary Club de Araguari-
Café do Cerrado (D. 4770) 
ofereceu à Equipa de Resgate 
do Corpo Militar de Bombeiros 
uma maca-envelope especial, 
conseguida através de um 
projecto financiado por um 
Subsídio Distrital Simplificado 
(foto “Brasil Rotário”).

Em parceria com o Rotary 
Club de Colúmbia-Centro, 
de Kennewick (EUA) e 
com a participação do 
Governo Estadual, o Rotary 
Club de Tepic Paraíso, 
Nayarit, logrou construir 

5 salas de aula duplas da 
nova escola de Zapote de 
Picachos e um recreio com 
equipamentos de diversão 
para os seus alunos (fotos 
“Rotarismo en México”).

ZAIRE

O Rotary Club de Kinshasa Binza 
(Distrito 9150), em parceria com 
sete Rotary Clubes da França 
– Grenoble-Grésivaudan, Saint Mar-
cellin, Romans, Aubenas, Thonon-
Genevois-International, Albertville 
e Grenoble-Belledonne -, todos do 
Distrito 1780, e apoiado por um 
Subsídio Equivalente da Fundação 
Rotária do R.I., conseguiu obter 150 
máquinas de costura que distribuiu 
por doze Centros de Alfabetização 
de Kinshasa (foto “Le Rotarien”). 
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 Pelos Servicos 
       Internacionais

TRIPARTIDA
Estiveram entre nós comitivas dos Rotary Clubes de Diest 
(Bélgica) e de Vesinet (França), que efectuaram uma reunião 
festiva conjunta com o Rotary Club de Lisboa. Nela esteve 
presente o Embaixador da Bélgica no nosso País, Dr. Jean-Michel 
Veranneman de Watervliet.

CIP PORTUGAL/BRASIL

Uma deputação do Rotary Club de Belém-Norte veio em visita ao seu 

clube-de-contacto no Distrito 1970, o Rotary Club de Aveiro, chefiada pelo 

seu Presidente, o Compº. Manuel Bragança Nobre, numa estadia que se 

prolongou por 17 e 18 de Maio.

CIP PORTUGAL/GUINÉ-BISSAU 
Por iniciativa do Rotary Club de Porto-Oeste, que arrancou já 
em 2008, fora estabelecida uma parceria entre o Clube, a TAP 
e o Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do Hospital de S. João, do 
Porto, assim tendo sido dado início a uma campanha visando 

reduzir a mortalidade infantil na Guiné-Bissau. A esta parceria 
vieram a aderir ainda os Rotary Clubes do Porto, Porto-Antas e  
Porto-Douro, tendo resultado desta acção conjunta que foram 
já operadas ao coração dez crianças guineenses portadoras de 
deficiências cardíacas congénitas cujas expectativas de sobre-
vivência eram problemáticas. Esta acção mereceu recentemente 
vivo reconhecimento do 1º Ministro da Guiné-Bissau, Dr. Carlos 
Gomes Júnior, ele mesmo Rotário e fundador do Rotary Club de 
Bissau.

AMIZADE LUSO-ROMENA 
Em Maio, uma deputação do Rotary Club de Amadora foi de 
visita de amizade e companheirismo confraternizar com o Rotary 
Club de Lugoj, na Roménia, associando-se às actividades de 
comemoração do 10º Aniversário deste Clube, ao qual fez oferta 
duma artística placa alusiva ao evento.

CIP PORTUGAL/ESPANHA 
O Rotary Club de Almada acolheu com muita simpatia uma 
ìembaixadaî de Companheiros do Rotary Club de Santiago de 
Compostela na qual se integraram elementos doutros Clubes 
de Espanha.

CIP PORTUGAL/FRANÇA 
Esteve em Portugal uma deputação de membros do Rotary 
Club de Bordéus-Sul em visita ao seu clube-de-contacto do 
Distrito 1970, o Rotary Club de Viana do Castelo. Os nossos 
Companheiros franceses cumpriram um estupendo programa que 
se estendeu por quatro dias, mas viram-se compelidos a regressar 
à sua terra em autocarro, pois o avião ficara, entretanto, interdito 
graças à núvem de cinzas do vulcão da Islândia.
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O Conselho de Legislacao
           Deliberou

~

, 

Os Delegados ao Conselho de Legislação de 2010, deixaram a cidade de Chicago 
após terem tomado uma vasto punhado de decisões que vão desde a adopção 
dos “e-Clubes” como parte integrante do Rotary International, à criação duma 
5ª Avenida de Serviço, a das “Novas Gerações”, passando pelo aumento das ob-
rigações “per capita” em um dólar, que os Clubes deverão pagar, e à concessão 
aos Rotários da América do Norte da opção  quanto a como quererão receber The 
Rotarian doravante.

Os Delegados aprovaram o aumento de um dólar ao “per capita” anual, 
aumento que é gradual e entrará em vigor a partir de 2011-12. Este aumento 
irá permitir que o orçamento do Rotary se mantenha estável até 2013, mas 
antevê um “defi cit” de cerca de 3 milhões de dólares lá por 2015.
Os Rotary Clubes passarão, pois, a pagar “per capita” de 51 dólares anuais 
ao Rotary International em 2011-12, de 52 dólares em 2012-
13 e de 53 dólares em 2013-14. O valor do “per 
capita” está nos 50 dólares anuais em 
2010-11. O referido aumento equivale 
apenas a metade da importância que o 
Conselho Director do R.I. tinha previsto 
originariamente como necessário. Mas, 

graças ao desempenho fi nanceiro favorável verifi cado, o “Board” apresentou ao Conselho de Legislação 
uma emenda na qual pediu somente o aludido aumento de um dólar. O Fundo Geral de Reserva do R.I. 
mostra-se bastante acima das reservas mínimas defi ni-
das pelo Conselho. O desempenho dos mercados foi 
melhor e o Secretariado promoveu cortes signifi cativos 
nas despesas.

Depois de anos na condição de projecto-piloto, os 
“e-Clubes” encontraram, fi nalmente, alojamento 
permanente no Rotary. Os Delegados ao Conselho de 
Legislação aprovaram uma proposta que permite a 
formação de dois “e-Clubes” em cada Distrito, assim 
alterando a que havia de só permitir um por Distrito. 
Os proponentes argumentaram que os Distritos nos 
quais sejam faladas mais que uma língua, fi cariam 
melhor servidos com mais “e-Clubes”. 
Esta deliberação define os “e-Clubes” como 
verdadeiros Rotary Clubes que, porém, realizam as 
suas reuniões por comunicações electrónicas. Um 
punhado de “e-Clubes” esteve já a operar dentro 
do projecto-piloto que irá terminar a 30 de Junho 

A tribuna que dirigiu os trabalhos do Conselho.

Aspecto parcial duma das sessões de trabalho.

UM CONSELHO NOTÁVEL DEIXA MARCAS NO ROTARY
                                                                  Arnold R. Grahl

                                  fotos de Monika Lozinska-Lee

13 e de 53 dólares em 2013-14. O valor do “per 

uma emenda na qual pediu somente o aludido aumento de um dólar. O Fundo Geral de Reserva do R.I. 

Estou desolado com o 

facto de os “e-Clubes” 

terem vindo para ficar. 

Como é que pode haver 

aí uma “reunião rotária” 

sem companheirismo?
  

Brent Rosenthal
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como tal. Alguns dos clubes-piloto 
apenas reúnem através de comunicações 

“online”, enquanto outros aliam a comunicação electrónica 
com reuniões de pessoas à vista umas das outras.

Os Delegados votaram também no sentido do aditamento duma quinta Avenida de Serviço, a das “Novas Gerações”, que se vem a acrescentar 
às quatro que já existiam: a dos Serviços Internos, a dos Serviços Profi ssionais, a dos Serviços à Comunidade e a dos Serviços Internacionais. 
Antes de darem início a um novo projecto, é pedido aos Rotários que pensem globalmente em como o seu clube e os seus membros poderão 
empenhar-se em cada Avenida de Serviço. Os apoiantes da criação da 5ª Avenida foram do parecer de que ela irá fomentar e reconhecer os efeitos 
positivos implementados pela juventude e pelos jovens adultos envolvidos nos trabalhos de desenvolvimento da liderança, em projectos de 
serviço e nos programas de intercâmbio.

Nos derradeiros dias de reunião do Conselho, os Delegados votaram a faculdade concedida aos Rotários 
dos Estados Unidos e do Canadá de poderem optar por receber uma versão electrónica da revista The 
Rotarian. O Conselho rejeitou uma proposta de abolição da obrigação de assinar uma revista rotária, mas 
autorizou a assinatura em conjunto de uma só revista por dois Rotários que residam na mesma casa. 
Também votou contra uma proposta que ia no sentido de conceder a opção entre receber revista por 
via electrónica ou por apresentação impressa a Rotários residentes fora da América do Norte.

O Conselho tomou ainda diversas outras medidas, incluindo a de diminuição do número de membros 
da Comissão de Indicação para Presidente do Rotary International de 34 para apenas 17; a de conferir ao Conselho 
Director do R.I. autoridade para tomar medidas limitativas do número de fundamentos para reclamação quanto a eleição, da 
iniciativa de um Distrito, incluindo as que tenham que ver com a designação de Governador Indicado; a que concede ao “Board” competência 
para alterar as “fronteiras” de um Distrito que veja reduzido o número dos seus Clubes a menos que 33 ou os Rotários a menos que 1.200; e a 
que proíbe os Clubes de colocar limitações à adesão ao seu quadro social com base na orientação sexual.

O Conselho de Legislação 
reúne de três em três anos para 
decidir acerca de alterações na 
Constituição do R.I.., no Manual 
de Procedimento e nos Estatutos 
Prescritos para o Rotary Clube. 
O Conselho de Legislação deste 
ano teve lugar de 25 a 30 de 
Abril. Os Delegados dos 531 
Distritos Rotários discutiram 
mais de 200 propostas de 
legislação apresentadas por 
Rotary Clubes, por Distritos e 
pelo Conselho Director do Rotary 
International.

Uma das muitas votações.

Discutindo as propostas.

os derradeiros dias de reunião do Conselho, os Delegados votaram a faculdade concedida aos Rotários 
The 

de 34 para apenas 17; a de conferir ao Conselho 
Director do R.I. autoridade para tomar medidas limitativas do número de fundamentos para reclamação quanto a eleição, da 

Estou feliz por conhecer 

as resoluções tomadas 

neste ano pelo Conselho 

de Legislação.

Baskaran

como tal. Alguns dos clubes-piloto 

Atentem, com referência ao #6, 

na consequência que resulta da 

adopção de “e-Clubes”. Os “e-

Clubes” solucionam esse problema. 

Pode acontecer com frequência e 

nunca deve ser usado através de 

hiper-”links”.
Jack Selway
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A 64a Conferencia
     do Distrito 1960

O Hotel Golf Mar, no Vimeiro (Torres Vedras) foi o palco escolhido para a 64ª Conferência 
do Distrito 1960 que decorreu nos dias 21 a 23 de Maio. Numa organização do Rotary 
Club de Torres Vedras, o evento contou com uma grande adesão de Rotários e teve início 
no dia 21 com a plantação da “Árvore da Amizade”. 
Pouco depois, deu-se a abertura dos trabalhos com uma Sessão Solene em que se verifi-
caram as intervenções do Presidente do RC Torres Vedras, José Carlos Alfaro, do “Chairman” 
da Conferência, PGD José Manuel Cordeiro, do Presidente da Câmara Municipal de Torres 
Vedras, Carlos Miguel, do Presidente da Câmara Municipal da Lourinhã, José Custódio, 
do Governador do D1970, Manuel Cordeiro, do Governador do D1960, Mário Rebelo, e 
do Representante do Presidente de Rotary International, John Kenny, PGD  Waldemar 
Sá. Para culminar o primeiro dia do evento deu-se a inauguração de uma exposição de 
artes plásticas e o jantar “Paul Harris”, valorizado  com uma palestra sobre as Linhas de 
Torres, e muita animação.

No dia seguinte realizaram-se, na parte da manhã, três conferências com vista às novas 
gerações. Assim, o primeiro convidado foi Prof. Dr. David Justino, assessor do Presidente da 
República para as questões sociais, que abordou o tema “As novas Gerações e a Educação”. 
-“Temos que despertar nos jovens as capacidades que lhes permita encarar os desafios 
e obstáculos com maior sucesso. Os jovens serão os actores sociais do futuro e terão 
de estar preparados.” - salientou David Justino, frisando a importância da educação no 
desenvolvimento dos jovens. -“Vivemos num mundo em completa efervescência onde 
os modelos educacionais tornam-se rapidamente obsoletos. Há ainda muita falta de 
visão do futuro”.

Na sessão de abertura.

Intervindo o Presidente do clube anfitrião, Comp.º 
Alfaro

O Governador Mário Rebelo dirige-se aos conferen-
cistas.

O representante pessoal do Presidente pessoal do R. I., PGD Waldemar de Sá, 
numa das suas notáveis alocuções.
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Antigo Ministro da Educação, o orador concluiu ainda que o papel de 
professor é o de servir de exemplo, ao mesmo tempo que enalte-
ceu a importância da disciplina para uma boa educação. -“Temos 
que centrar a educação no conhecimento estruturante, onde a 
disciplina é muito importante e é um papel que tanto cabe aos 
professores como aos pais”, acrescentando ainda que “na escola 
dá-se formação, em casa dá-se educação”.
A segunda sessão, subordinada ao tema “As novas Gerações e o 
Emprego” foi protagonizada pelo Dr. Francisco Madelino, Presidente 
do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Economista, fez 

uma análise do momento de crise do País destacando que esta geração de jovens é “a geração dos mil euros, com grandes dificuldades 
de entrar no mercado de trabalho”, acrescentando que, em Portugal, “75% da população não 
tem o 12º ano de escolaridade, o que coloca o País na cauda da Europa”.
A terceira sessão contou com a participação do Dr. Miguel Martins, director executivo do Instituto de 
Empreendedorismo Social, que sublinhou o facto de em Portugal haver “falta de líderes sociais”. 
Miguel Martins referiu que no País existem muitas organizações sociais onde é possível detectar 
vários exemplos de empreendedorismo, como as organizações que lidam com a deficiência. -“Há 
empresas criadas por deficientes que estão a ter muito sucesso porque deram ao mercado algo 
que não existia”, sublinhou o orador, fazendo depois referência ao Movi-
mento Rotário: “Uma organização como o Rotary tem que ensinar os jovens 
a efectuar pequenas mudanças no seu comportamento social como, por 
exemplo, gastar cinco minutos a telefonar aos avôs, porque querer mudar 
o mundo é utópico”. Miguel Martins finalizou a sua intervenção reiterando 
a necessidade de mobilizar a juventude e a consciencialização social. 

A tarde ficou destinada a balanços de actividades do Distrito e dos Clubes, 
do Interact, do Rotaract e do RYLA. Contou ainda com os testemunhos do 
Presidente da Comissão Distrital da The Rotary Foundation, José Manuel 
Cordeiro que falou dos 4 milhões de euros investidos em bolsas de estudo 
ao longo dos 51 de existência daquela organização e do seu novo modelo 
estratégico; do Presidente do Conselho de Administração da Fundação Rotária 
Portuguesa, Frederico Nascimento; e de Henrique Gomes de Almeida, presidente da Direcção da Associação Portugal Rotário. O dia ficou 
concluído com a realização do jantar de gala do Governador .

O último dia da Conferência, dia 23, ficou destinado às apresentações e votações. Assim, o PGD Frederico Nascimento deu o testemunho 
da sua participação no Conselho de Legislação 2010. E foram feitas as apresentações :
  - da 65ª Conferência do Distrito 1960, a ser realizada em Alcobaça, pelo Governador Eleito Joaquim Esperança; 
  -  dos Governadores Indicados para 2011/12 e 2012/13, José Coelho e Luís Miguel Duarte, respectivamente, que na ocasião dirigiram 

algumas palavras aos presentes;
  - a votação e aprovação das contas da Governadoria 2008/09, 
pela Governadora Maria Teresa Mayer. 
Seguir-se-ia uma fase de votações, nomeadamente para os Órgãos 
Sociais e para a localização da Sede da Governadoria dos Clubes 
Rotários para 2010/11, por proposta do Governador Eleito Joaquim 
Esperança; da proposta do Governador Mário Rebelo sobre o Fundo 
do Distrito e da do RC Cascais Estoril sobre o apoio financeiro aos 
clubes nas deslocações de Rotários aos eventos distritais. A Con-
ferência foi finalizada com as intervenções do Representante do 
Presidente John Kenny, o PGD Waldemar Sá, e do Governador Mário 
Rebelo, que enalteceram o trabalho desenvolvido pelos Rotários 
do Distrito 1960.

Um dos oradores convidados na sua intervenção.

Doias aspectos da atraente “Casa da Amizade”.

O Gov.-Eleito Joaquim Esperança comunica as conclusões da 
Conferência.
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A XXVII Conferencia
     do Distrito 1970

Estendendo-se pelos dias 28 a 30 de Maio, e concentrando as suas sessões de trabalho 
na Aula Magna da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, teve 
a notável participação do ex-Presidente do R.I. Luís Vicente Giay, em representação 
pessoal do Presidente do R.I., John Kenny. Por motivo de doença, Giay não pode fazer-
se acompanhar por sua Mulher, Célia.
Com um programa de excelência, cuidadosamente preparado pelo Gov. Manuel Cordeiro, 
e sob o lema “Educação e Cooperação: o Futuro do Rotary”, esta XXVII Conferência ficará 
na memória como tendo sido bastante bem gerida no que se refere ao cumprimento 
dos horários. Mas terá sido das que menor número de participantes registou, um facto 
cuja explicação temos na conta de difícil. Na verdade, mesmo nas alturas em que, 
tradicionalmente, é uso registarem-se as maiores afluências (as manhãs de Sábado), 
o vasto e belo auditório da Aula Magna, com capacidade para mais de 400 pessoas, 
não esteve cheio.

Com acções de natureza protocolar no dia 28 – recepção nos Paços do Concelho e 
abertura solene da Conferência – foi no dia seguinte que se concentraram os trabalhos 
fundamentais da Conferência, distribuídos por 4 sessões.
Na primeira foram passados em revista 3 projectos de Subsídios Equivalentes: o de 
escolas comunitárias que se desenvolve em benefício das populações do Niassa 
(Moçambique), um Projecto “3-H” criado pelo Rotary Club de Viana do Castelo em favor 
das populações de Cacheu (Guiné-Bissau) e o da “Cegueira Evitável”. Registaram-se em 
seguida as intervenções das Representantes do Rotaract (Ângela Barros) e do Interact 
(Iolanda Lima), que referiu ainda a acção dos Rotary Kids, qualquer delas mostrando 
o elevado índice da acção dos jovens no Distrito.

Aspecto parcial da exposição de trabalhos dos jovens para 
angariação de fundos para a Campanha de Erradicação 
Global da Polio.

Na cerimónia de abertura da Conferência, o Magnifico 
Reitor da UTAD foi quem foi chamado a saudar a bandeira 
do Rotary.

A Mesa que presidiu a uma das sessões de trabalho, 
vendo-se, da esquerda para a direita, o Sr. Embaixador 
Dr. Anacoreta Correia, o Representante do Presidente do 
R.I., Luís V. Giay, o Gov. do Distrito 1970, Manuel Cordeiro 
e o Gov. do Distrito 1960, Mário Rebelo.

O Dr. João Aparício profere a sua comunicação.

^
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Rematou com as intervenções dos Embaixadores Drs. João Aparício 
e Eugénio Anacoreta Correia, aquele reportando à colaboração com 
Timor-Leste e este, mais abrangente, salientando a cooperação com 
os países de língua oficial portuguesa.
A segunda sessão foi especialmente dedicada a relatórios de 
natureza distrital (o quadro social, a Comissão Distrital da The Rotary 
Foundation) e de âmbito inter-distrital (Relações Públicas e Imagem, 
Associação Portugal Rotário e Fundação Rotária Portuguesa).
Na terceira sessão foram dadas informações sobre as questões 

mais importantes decididas no último Conselho de Legislação, foi abordada a Convenção do R.I. de Montréal (Canadá), que se avizinhava, 
apresentada a que será a XXVIII Conferência do Distrito, a realizar na Covilhã de 3 a 5 de Junho de 2011 e sob o lema “Rotary, Fraternidade 
e Compreensão Mundial”. Disso se encarregou o Gov.-Eleito, Compº. Armindo Carolino, que anunciou que será 
“Chairman” o PGD Álvaro Gomes e Presidente da sua Comissão Executiva, o Compº. Jorge Humberto. E foram 
ratificados os Gov. Indicados 2011-12 (Compº. J. Gois Madeira, do Rotary Club de Viseu) e 2012-13 (Compª. Teresinha 
Fraga, do Rotary Club de Senhora da Hora).
A quarta sessão seria preenchida com os relatórios das actividades dos cônjuges ao longo do ano, a cargo da esposa 
do Governador, Maria Antónia, e com o da situação do Distrito e suas acções, pelo Governador.
O dia culminou com as conferências apresentadas pelos Profs. Doutores Chris Gerry e Manuel Patrício, qualquer 
delas, mas especialmente a segunda, brilhante. 

De salientar a qualidade das alocuções 
que, no encerrar de quase todas as 
sessões e no final da última sessão, já 
no Domingo, foram sendo proferidas por 
Luís Giay. No seu assumido “portunhol”, 
mas percebendo-se perfeitamente, 
Giay foi de grande parcimónia mas a 
seu modo eloquente, com intervenções 
curtas mas altamente significativas e ricas 
de conteúdo. Foram, indubitavelmente, 
sábias, mesmo poéticas, oportunas e de  muito elevada 
qualidade.
Sábado terminou com a deslocação ao Hotel-Casino de Chaves 
para jantar e espectáculo de gabarito.

No derradeiro dia começou-se com serviço religioso e, já na Aula Magna de novo, com a apresentação do grupo de IGE, que viera do 
Distrito 4660.
Seguiram-se as aprovações da constituição da Comissão de Auditoria constiuída no Distrito no âmbito do Plano Visão de Futuro do R.I. e das 
contas da Governadoria do PGD Henrique Maria Alves (2008-09). E a apresentação 
da Convenção do R.I. que se irá realizar em Lisboa em 2013.
O Gov.-Eleito, Armindo Carolino apresentou as conclusões desta XXVII Conferência 
e seguir-se-ia a tradicional plantação da “Árvore da Amizade”, com descerramento 
de Marco que perpetuará a realização daquela.
Foi de muito bom nível a organização da Conferência, que esteve a cargo do Rotary 
Club de Vila Real e sob a “batuta” do seu “chairman”, o PGD Manuel Cardona, e 
do seu Presidente da Comissão Executiva, o Compº. José Boaventura. 

Ladeada pelo marido, o Gov. Manuel Cordeiro, e por Luís Vicente Giay, 
D. Maria Antónia, foi distinguida com plena justiça com um título “Paul 
Harris”.

Elsa Matos Gomes, uma boa amiga das causas rotárias e uma extraordinária 
fadista, não foi esquecida na Conferência.

Giay, em representação do 
Presidente do R.I., numa das suas 
tão apreciadas alocuções..

Um Governador feliz na “sua” Conferência, Manuel Cordeiro dirige a palavra aos Rotários 
presentes a ela.
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  O que se 
     faz em

SERVINDO 
O Rotary Club de Benedita organizou um Concerto no Centro Cultural 
Gonçalves Sapinho, que, além do mais, contou com a actuação da 
Orquestra dos antigos alunos da Universidade de Coimbra, e cujo 
produto reverteu a favor da Santa Casa da Misericórdia de Benedita. 
Nesta iniciativa contou com os apoios da Câmara Municipal de Alcobaça 
e do Instituto de Nossa Senhora da Conceição.
Por seu lado, o Rotary Club de Coimbra ajudou significativamente o 
invisual José António Girão Gonçalves a quem ofereceu um equipamento 
“SARA”, desenvolvido nos Estados Unidos, instrumento que permite a 
digitalização e a leitura de documentos.
E o Rotary Club de Abrantes foi em ajuda de Ilda Bispo Barquinha, 
paraplégica em consequência de grave acidente de que foi vítima, 
tendo-lhe oferecido uma cadeira de rodas especial, para lhe facilitar 
os banhos e um colchão especial.
Entretanto, o Rotary Club de Mangualde forneceu aos Bombeiros 
Voluntários locais um monitor de sinais vitais.
Por seu lado, membros do Rotary Club de Almada com o seu 
Presidente, o Compº. Daniel Jacob, deslocaram-se às instalações da 
IPSS “Rumo ao Futuro”, que trabalha com deficientes profundos, para 
oferecer-lhe uma mufla, um forno de alta temperatura para trabalhos 
em cerâmica.
Com as actuações da Academia de Música José Atalaya, da Escola Balet 
de Fafe, do Grupo NuníÁlvares e da sua Universidade Senior, O Rotary 
Club de Fafe promoveu um “Sarau de Solidariedade” no Teatro Cinema 
para obter fundos que foram apoiar a acção do Projecto “Paróquia 
Solidária” e a Conferência de S. Vicente de Paulo local.

Cerca de 130 crianças e jovens 
entraram no 11º desfile de moda 
infanto-juvenil organizado pelo 
Rotary Club de Funchal como 
maneira de obter fundos que 
reverteram a favor de quatro 
instituições de solidariedade social 
da Madeira.

Quanto ao Rotary Club de Carnaxide, continuou dedicado à juventude 
escolar e promoveu mais uma sessão de informação sobre carreiras 
profissionais, desta feita na Escola Secundária de Camilo Castelo 
Branco. Neste sessão intervieram profissionais nas áreas do Direito, da 
Enfermagem, do Design Gráfico, de Análises Clínicas e na da Higiene 
e Segurança no Trabalho.
E o Rotary Club de Coimbra está apostado em melhorar os acessos 

no interior das instalações da “Cozinha Económica”, com a introdução 
de rampas e de um elevador, o que vai facilitar a vida das cerca de 
400 pessoas que a ela diariamente recorrem. Por outro lado, o Clube 
logrou  obter para um invisual um aparelho especial ñ SARA - que lhe 
permitirá digitalizar e ler documentos.
Por sua vez, o Rotary Club de Tavira promoveu a sua V Gala de 
Solidariedade, um jantar social que se realizou na Pousada de Tavira, 
abrilhantado com a actuação de Viviane, vocalista dos “Entre Aspas”, 
que interpretou temas de Edith Piaf, e cujo produto foi dar uma boa 
ajuda ao Centro Social e Paroquial de Santa Maria, de Tavira.
O Rotary Club de Póvoa de Varzim organizou um excelente 
Concerto no Auditório Municipal, de canto e piano e com as actuações 
de Raquel Camarinha e Raúl Peixoto Costa, cuja receita líquida foi 
permitir a aquisição duma cadeira de rodas de comando e tracção 
eléctricas para um jovem com deficiência de Aguçadoura.

UMA GRANDE FESTA DISTRITAL 
Decorreu no passado dia 9 de Maio a reunião festiva da entrega 
da Carta de Admissão em R.I. do Rotary Club de Leça do Balio. 
Admitido a 11 de Fevereiro deste ano, este 86º Clube do Distrito 1970 
é presidido pelo Compº. Jorge Pereira e dispõe de um quadro social 
de 26 elementos de ambos os sexos, com uma baixa média etária (40 
anos). O Clube reúne às terças-feiras na Estalagem Via Norte. A foto 
assinala o momento em que o Compº. Jorge Pereira recebe das mãos 
do Governador do Distrito 1970, Compº. Manuel Cordeiro, a Carta de 
Admissão, numa grande festa que contou com representações de mais 
de trinta Rotary Clubes do Distrito e de quatro Rotaract Clubes. 

IGE NOS DISTRITOS
Em intercâmbio com o Distrito 6310, Michigan (EUA), esteve neste 
Distrito, em Abril passado, a equipa do Distrito 1960, liderada pelo 
Compº. Manuel Rodrigues e constituída pelos jovens profissionais Hugo, 
Marta, Patrícia e Vanessa, que beneficiou de um excelente programa. 
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No mês de Maio esteve entre nós a congénere equipa enviada pelo 
Distrito 6310, liderada  pela Compª. Lynn. A foto ilustra uma pausa 
em que confraternizaram as duas equipas nos Estados Unidos, com 
os seus líderes.
No que se refere ao Distrito 1970, o Intercâmbio foi feito com o Distrito 
4660, Rio Grande do Sul (Brasil). A equipa passou o mês de Maio neste 
Distrito e foi liderada pela Compª. Maria Irene Costa, do Rotary Club de 
Santo Tirso. Foi constituída por Ana Batista (Advogada), Bruno Barros 
(Professor de Educação Física), Joana Silva (Arquitecta) e Marta Pinto 
(Terapeuta da Fala).

PARCERIAS 
Em colaboração com a Academia de Xadrez local, o Rotary Club de 
Benedita organizou com grande sucesso o XIII Torneio “Rotary 
Club de Benedita”, competição que se desenrolou nas instalações do 
quartel dos Bombeiros Voluntários.

 O Rotary Club de Cascais-Estoril celebrou com a Câmara Municipal de 
Cascais um Protocolo de Cooperação e Utilização da Mata Rotária, que 
se situa na Malveira, envolvendo, ainda a Agência Ambiental Cascais 
Natura. Esta parceria tem por escopo a realização de acções de formação 
ambiental principalmente junto das camadas estudantis. A foto mostra 
um momento do acto da assinatura do Protocolo, acto em que interveio 
o Presidente da Câmara, Dr. António Capucho. 

 
O Rotary Club de Loures, com o concurso do Centro de Saúde local, 
a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia, 23 Jardins de Infância e 
33 Escolas do 1º Ciclo, desenvolveu o “Projecto de Saúde Oral”, uma 
iniciativa que tem por escopo o ensino de hábitos de higiene oral em 
prática permanente, como preventivo de cáries e de deterioração 
dentária.

CONTRA A POLIO 
Os Rotary Clubes de Almancil International, Loulé e Silves 
promoveram no Casino de Vilamoura um “Jantar de Gala” para 
angariação de fundos a favor da Campanha de Erradicação Global da 
Polio, que teve a presença do Governador do Distrito 1960, Compº. Mário 
Rebelo a quem foi, então, entregue um cheque de cinco mil Euros.

IMAGEM PÚBLICA 
O Rotary Club de S. João da Madeira promoveu um espectáculo 
público de Canto e Piano, com as actuações da soprano Iria Perestrelo e 

do pianista Dinis Sousa, nos Paços da Cultura, como maneira de angariar 
fundos para financiamento dos seus projectos de serviço.
Em representação da sua comunidade, o Rotary Club de Loures é 
parte integrante dos Conselhos Gerais Permanentes dos Agrupamentos 
de Escolas “João Villaret” e “Luís de Sttau Monteiro”, ambas de Loures, 
que representam um universo de 35 Escolas, 360 professores e cerca 
de 4.600 estudantes.

Foi com grande movimentação 
e impacto que o Rotary Club de 
Benedita organizou no pavilhão dos 
Bombeiros Voluntários de Benedita 
o XIII Torneio de Xadrez Rotary Club 
de Benedita, um certame em que 
participaram 48 jovens xadrezistas 
e no qual o Clube contou com os 
apoios dos Bombeiros Voluntários, da 
Academia de Xadrez de Benedita e do 
Externato Cooperativo de Benedita. 
Os participantes representaram 
diversas organizações culturais e 
desportivas: a Academia de Xadrez 
de Benedita, o Núcleo de Xadrez do 
Externato Cooperativo de Benedita, 
o Grupo Desportivo da Carris, a AEFR 
Penichense/Academia X Mamede 
Diogo, o Académico de Torres Vedras, 
a ADJ de Caldas da Raínha, a Casa 
do Xadrez, os GX de Torres Novas e 
Peões de Alverca e o Sporting Club 
de Abrantes. Nas fotos posa um grupo de xadrezistas concorrentes e os 
Compºs. José Delgado e José Cavadas, que se empenharam sobremaneira 
na organização do evento, tendo logo a seguir os vencedores Paulo Marçal, 
Paulo Costa e Pedro Rosa Santos.

O Rotary Club de Vale de Cambra ofereceu à cidade um belo 
Monumento à Indústria do Concelho, que ficou colocado na rotunda 
fronteira ao Edifício Municipal.
Um Subsídio Simplificado comparticipado pelo Governador do Distrito 
foi entregue pelo Rotary Club de Carnaxide à Associação “Casa de 
Betânia” para aquisição de electrodomésticos necessários à sua sede. 
Esta Instituição acolhe jovens e adultos com capacidade intelectual 
diminuída. 

Com a finalidade de angariar 
fundos para a resposta ao 
“Desafio dos 200 Milhões do 
Rotary”, dentro dos esforços 
para erradicar a poliomielite, 
o Rotary Club do Barreiro or-
ganizou com grande impacte 
a “Pedalada pela Erradicação 
da Poliomielite”, uma ini-
ciativa que contou com os 
patrocínios a Associação de 
Cicloturismo “Fidalbyke” e da 
Câmara Municipal do Barreiro e à qual assistiu o Gov. Mário Rebelo, do 
Distrito 1960. Foi uma prova velocipédica com a extensão de 40 kms.
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O Rotary Club de Tavira organizou a 2ª edição do “Passeio por Terras 
de Santa Maria”, que, com grande movimentação, se estendeu pela 
freguesia de Santa Maria.

SOLIDARIEDADE COM A MADEIRA 
O Rotary Club de Machico-Santa Cruz promoveu um animado 
“Baile da Primavera” no Hotel “Reidís” cujo produto reverteu a favor das 
vítimas do temporal que se abateu sobre a população da Camacha.
E o Rotary Club de Porto Santo organizou com absoluto êxito 
um espectáculo no Auditório do Centro Cultural e de Congressos de 
Porto Santo, com a colaboração da Escola Básica e Secundária Prof. 
Francisco Freitas Branco, também para realizar fundos em benefício 
da população da Madeira.
 

ECOLOGIA 
Assinalando o “Dia Mundial da Árvore” o Rotary Club de Valongo 
distribuiu árvores pelas escolas da sua comunidade, assim como por 
todas as Juntas de Freguesia e, com a colaboração da Câmara Municipal 
local, plantou árvores no Parque da Cidade.

 
O Rotary Club de Santo Tirso realizou uma excelente acção de sensibilização 
da juventude quanto às questões que se colocam em torno da gestão 
da água. Ocorreu numa escola secundária e incluiu a exibição de um 
filme sobre a água e a distribuição de marcadores de livros em que ia a 
mensagem “Água. Poupe Hoje para ter Amanhã!”

Os Rotary Clubes da Beira Serra , Oliveira do Hospital, Covilhã, 
Guarda, Mangualde, Seia, Tondela, Trancoso e Viseu, 
organizaram em muito boa hora, em 4ª edição, a Conferência 
“AQUANOSTRA”, sobre Água & Ambiente, com sessões que tiveram 
lugar na Casa da Cultura César Oliveira. Nela intervieram Orlando 
Borges (Instituto da Água), sobre “Plano Nacional de Barragens: 
Contributo para o Combate às Alterações Climáticas”; José Pinto Leite 
(Programa POLIS), sobre “POLIS RIOS: Estratégia e Parceria Estado/
Autarquias/Privados”; Jaime Melo Baptista e Helena Marecos (ERSAR), 
sobre “Reaproveitamento/Reutilização da Água: Manual de Boas 
Práticas”; Margarida Ruas Gil Costa (EPAL/WASA-GN), sobre “Inovação 
e Criatividade: a Nova Cultura da Água”; João Pedro Rodrigues (Águas 
do Zêzere e Côa), sobre “Água ñ o Preço da Qualidade e a Qualidade 
do Preço”; e Francisco Ferreira (QUERCUS), sobre “Portugal sabe Cuidar 
da Sua Água?”.
Este importante evento ecológico contou ainda com as presenças e 
intervenções do Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, 
José Carlos Alexandrino, do Governador do Distrito 1970, Compº. Manuel 
Cordeiro, e da Ministra do Ambiente, Dulce Pássaro.

PALESTRAS
O Rotary Club de Faro teve como palestrante o Presidente do Conselho 
Distrital de Faro da Ordem dos Advogados, Dr. António Cabrita, que se 

pronunciou sobre “Segredo de Justiça ñ o Envolvimento e a Participação 
das Partes ñ A Justiça Lenta é uma Injustiça”.
O Dr. Fernando Dacosta foi palestrante no Rotary Club de Lisboa-Norte 
com o tema “Estado Novo ñ A Última Encenação em Portugal”.
Carlos Santos, Director da Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho, 
proferiu uma palestra no Rotary Club de Figueira da Foz sobre 
“A Escola e a Cidade”.
O Compº. Francisco de Melo Xavier foi orador no seu próprio Clube, o 
Rotary Club de Lisboa e quanto ao tema “Ganhar em Bolsa”.
O Rotary Club de S. João da Madeira escutou o Dr. Daniel Valpaços 
na sua conferência sobre “Osteopatia”.
Falou-se de “Educação e Literacia” no Rotary Club de Pombal mercê 
da palestra aí proferida pela Drª. Sofia Jorge Ferreira, do Programa de 
Desenvolvimento Comunitário Urbano KíCidade, e de “Petróleo: Passado, 
Presente e Futuro”, sobre que foi orador o Engº. Alves Martins.
No Rotary Club da Moita proferiu uma palestra sobre “Direitos e 
Garantias dos Contribuintes” o Compº. Fernando Miguel Fernandes 
Lourenço, membro do Clube. 
O Director do Parque Biológico de Vila Nova de Gaia, Dr. Nuno Oliveira, 
foi orador no Rotary Club da Feira onde dissertou sobre “Ecologia”.

  No Rotary Club de Costa da Caparica foi orador convidado o Prof. Doutor 
Daniel Sampaio que ali abordou o tema “Educação e Família ñ Problemas 
Actuais e Futuros”.

O Compº. Adérito Santos foi o orador convidado pelo Rotary Club de 
Braga-Norte, onde expôs acerca de “Em Torno do CO2”.
E no Rotary Club de Peniche falou-se de “Estratégia do 
Desenvolvimento Rural em Portugal para os Anos 2007-2013”, tendo 
sido palestrante a Engª. Maria João Estevam Avelar Rodrigues.
Membro do Rotary Club de Resende, a Compª. Cesaltina Dias foi 
palestrante no Rotary Club de Amarante aqui dissertando sobre 
“O que é o Rotary”.
E foi orador no Rotary Club de Ovar o Engº. Pedro Miguel Cruz, que 
expôs acerca de “Rádio Programável por “Software””.

PROFISSIONAIS DESTACADOS
Mons. João Evangelista, foi a figura destacada no Rotary Club de 
Coimbra.
O Rotary Club de Viana do Castelo assinalou os méritos de 
profissional distinto de Fernando Coutinho.

NOVAS UNIVERSIDADES SENIOR DO 
ROTARY 
Um Protocolo foi agora assinado entre o Rotary Club de Porto de 
Mós e as Juntas de Freguesia de Alcaria, Pedreiras, S. João Baptista, 
S. Pedro e Serro Ventoso, visando a criação duma Universidade Senior 
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do Rotary. A cerimónia de assinatura, aliás muito concorrida e vibrante, 
decorreu no Auditório da Junta de Freguesia de S. João Baptista, e, entre 
outras entidades, teve a presença do Gov. Mário Rebelo..
Também o Rotary Club de Póvoa de Lanhoso apostou na criação 
duma Universidade Senior, assessorado pela Câmara Municipal e pela 
Associação em Diálogo. As suas instalações ficam na Rua António 
Francês. Esta Universidade proporciona aulas técnicas e práticas em 
informática, línguas estrangeiras, saúde e cultura portuguesa.

Entretanto, realizou-se em 
Viseu, mais exactamente na 
“Quinta dos Compadres”, 
o  V I  Encont ro  das 
Universidades Seniores do 
Rotary, um grande evento 
mediático que contou com 
a participação de mais de 

meio milhar de pessoas. A foto recorda uma “performance” de elementos 
da Universidade Senior de Matosinhos.

CULTURA & COMPANHEIRISMO
Juntando-se ao Lions Clube e ao Elos Clube locais, o Rotary Club de 
Mafra levou a efeito o 2º “Passeio de Convívio, Conhecimento e 
Companheirismo”, uma jornada que levou os participantes a visitar A 
Coruña e Santiago de Compostela.
O Rotary Club de Pombal reuniu toda a “família rotária” numa 
digressão a Ourém, em visita à Quinta do Montalto, tendo aí escutado 
uma palestra sobre “Agricultura Biológica”.

O Rotary C lub de 
Guimarães  efectuou 
u m a  r e u n i ã o  n o 
domicílio, a exemplo 
doutras que já tem feito. 
Desta fez, os anfitriões 
foram o Compº. Jaime 
Areias e sua Esposa, 
D. Zulmira, tendo a 
reunião, que reuniu 
mais de duas dezenas de membros do Clube, tido lugar na sua Quinta de 
Sande, em Landim. A foto mostra a indispensável, mas, na circunstância, 
“miniatural” e sugestiva “Saudação às Bandeiras”.

O Rotary Club de Lisboa-Estrela realizou uma visita guiada à 
magnífica Exposição “Leques da Ásia e Europa”, patente no Palácio 
Azurara.
Entretanto, realizou-se, desta vez em Viana do Castelo, mais uma 
reunião de convívio entre os Presidentes de Clubes 1997-98 do Distrito 
1970. A organização desta edição, aliás de muito bom nível, esteve a 
cargo do Compº. João Roriz, do clube local, e contou com as presenças 
de muitos dos Presidentes do referido ano, e do “seu” Governador, 
o Compº. Madureira Pires, com sua Mulher, Rute. O programa incluiu 
uma atenta visita às instalações magníficas da sede do clube vianense, 
e um passeio pedestre pela zona histórica e veio a culminar com um 
almoço junto do mar.
Em colaboração com o Clube Português de Automóveis Antigos, o Rotary 

Club de Lisboa-Olivais organizou um “Passeio de Automóveis 
Antigos”, um evento que fez a ligação entre as sedes das Juntas de 
Freguesia de Santa Maria dos Olivais de Lisboa e de Tomar.

A exemplo de muitos outros Clubes, 
o Rotary Club de Guimarães 
distinguiu 9 alunos brilhantes de 
diversas Escolas Secundárias da 
sua comunidade.

Uma confraternização teve lugar 
com membros dos Rotary Clubes de Almada, Coimbra-Santa 
Clara e Santo Tirso. A jornada, com forte dedo cultural, incluiu 
visitas guiadas ao Convento de Santa Clara a Velha, ao Museu Machado 
de Castro, onde o arqueólogo Doutor Vasco Mantas proferiu uma palestra 
sobre “Coimbra Romana”, ao Criptopórtico Romano, onde foi guia o 
Doutor Pedro Carvalho, e até uma representação teatral, a cargo do 
Grupo “Tíasos”, da comédia de Plauto “O Fulaninho de Cartago”.

O Rotary Club de Carnaxide foi até ao Auditório 
Lurdes Norberto, em Linda-a-Velha, divertir-se 
com teatro através da representação da peça “O 
Mentiroso”, de Carlo Goldoni.

INTERESSANDO-SE 
O Rotary Club de Oliveira do Hospital 
realizou uma visita às instalações do Centro 
Paroquial de Ervedal da Beira para se inteirar “in loco” das suas 
necessidades e melhor conhecer a acção que desenvolve.
Por iniciativa do Governador do Distrito 1970, Manuel Cordeiro, realizou-
se na Casa da Cultura, em Mogadouro, o “Forum Interioridade”, sob 
o tema “Quando os Desafios são Oportunidades”. O evento teve o 
patrocínio da Câmara Municipal de Mogadouro, e durante ele intervieram 
o Doutor Alexandre Parafita, escritor e docente da Universidade de 
Lisboa (“Turismo Cultural e Lugares de Memória: novos Desafios para 
o Interior”), o Prof. Doutor Engº. António Machado Moura, professor 
catedrático da FEUP (“Vantagens para o Interior dos seus Recursos 
Energéticos”), o Presidente do IPB, Dr. João Alberto Sobrinho (“O Ensino 
Superior e a Interioridade”), o Engº. Carlos Brito (“A Regionalização e 
o Interior”) e, o Presidente da Câmara de Mogadouro, António Morais 
Machado (“O Exercício do Poder Autárquico numa Câmara Municipal 
do Interior”).
O Rotary Club de Pombal organizou uma importante jornada de 
sensibilização dedicada ao tema “Fiscalidade e Cidadania”, dirigida aos 
estudantes dos 10º e 12º anos e aos do Curso de Técnico de Secretariado 
da Escola Secundária de Pombal. Nela intervieram José Gante, Chefe 
de Divisão da Inspecção Tributária da Direcção de Finanças de Leiria, 
e Manuel Domingues, Revisor Oficial de Contas.

CONTRA A POLIO 
Um grande “Jantar de Gala” foi organizado pelo Rotary Club de 
Almancil International 
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PR: O QUE É O ROTARY?
JMT: Dentre as várias características de um Rotary Clube podemos 
mencionar: a prestação de serviços, a internacionalidade, o compan-
heirismo, as classificações segundo cada uma das profissões úteis, o 
fomento da boa vontade e da compreensão mundial, a ênfase em altos 
padrões de ética profissional, a preocupação para com os outros, assim 
como tantas outras.
Mas vale a pena decorar a Definição Oficial de 40 palavras: “Rotary é 
uma organização de líderes de negócios e profissionais, unidos no mundo 
inteiro, que prestam serviços humanitários, fomentam um elevado 
padrão de ética em todas as profissões e ajudam a estabelecer a paz 
e a boa vontade no mundo”.
Na actualidade existem mais de 1,2 milhão de Rotários, em 170 países 
com mais de 33.000 clubes agrupados em 530 Distritos.

PR: COMO NASCEU O ROTARY?
JA: Primeira associação de clubes de serviço do mundo, Rotary, como 
organização, teve o seu início com a fundação do Rotary Club de Chicago, 
Illinois (EUA), em 23 de Fevereiro de 1905.
Esse primeiro Clube foi fundado por um jovem advogado, Paul P. Harris, 
e três amigos, Silvester Schiele, Gustavus Loehr e Hiram Shorey, pelo 
desejo que sentiam de fomentar o espírito de companheirismo e amizade 
que haviam experimentado nas pequenas cidades onde anteriormente 
cada um deles tinha vivido.
As suas primeiras reuniões semanais ocorriam nos locais de trabalho 
dos sócios. Embora esse primeiro Rotary Clube tenha sido idealizado por 
Paul Harris, o homem realmente escolhido para seu primeiro Presidente 
foi Silvester Schiele.
O hábito da realização das reuniões ordinárias só veio a ser instituído já 
pelo Rotary Club de Oakland, na Califórnia, constituído em 1910.

PR: COMO FORAM OS PRIMEIROS TEMPOS?
JMT: Até ao ano de 1910 havia um total de 16 Rotary Clubes, que 
formavam uma organização conhecida como “Associação Nacional de 
Rotary Clubs”, tendo então sido escolhido como primeiro Presidente 
desta Associação Paul Harris. Permaneceu nesse cargo por um período 
de dois anos, de 1910 a 1912.
Assim, o idealizador de Rotary, Paul Harris, que havia declinado ser 
nomeado Presidente do primeiro Rotary Clube, tornou-se no primeiro 
Presidente da organização mundial que havia de vir a ser conhecida 

como Rotary International.
Só em 1910 se constituiu o primeiro Rotary Clube fora dos Estados 
Unidos da América: foi no Canadá, na cidade de Winnipeg, na província 
canadiana de Manitoba
Em 1911, foi constituído na cidade de Dublin (Irlanda) o primeiro Rotary 
Clube localizado fora da América do Norte; em 1916, em Cuba, na ci-
dade de Havana, o primeiro num país de língua não inglesa; em 1918, 
em Montevideu, no Uruguai, o primeiro na América do Sul; em 1919, 
em Manila, nas Filipinas, o primeiro na Ásia; em 1921, na cidade de 
Joanesburgo, na África do Sul, o primeiro em África; e em Melbourne, 
o primeiro Rotary Club na Austrália.
Quando já se encontravam constituídos os primeiros Rotary Clubes do 
Canadá, da Inglaterra, da Irlanda e da Escócia é que a denominação foi 
alterada para Associação Internacional de Rotary Clubes e, finalmente, 
em 1922, tomou o nome definitivo de Rotary International.

PR: COMO SE IDENTIFICA ROTARY EM SÍMBOLOS?
JMT: Desde o começo que tem sido uma Roda o símbolo de Rotary.
O primeiro desenho foi feito por Montague Bear, Rotário de Chicago e 
gravador, que projectou uma simples roda de combóio, com alguns traços 
ao redor, para transmitir a ideia de “Civilização e Movimento”
   

Evolução da Roda Rotária ao longo dos anos

Em 1922 foi deliberado que todos os Rotary Clubes deveriam adoptar o 
símbolo que passaria a ser de uso exclusivo dos Rotários, e a partir de 
1923 a actual roda de engrenagem, com 26 dentes, 6 raios e um rasgo 
de chaveta no seu centro (porque se considerou 
que a simples roda de engrenagem era meca-
nicamente impossível, até por não poder ser 
fulcro para movimento) foi adoptada como 
emblema oficial de Rotary International. 
A Roda Rotária é dividida em 4 espaços 
internos, de cor azul. As palavras “Rotary” 

Perorando sobre 
          o Rotary

PORTUGAL ROTÁRIO foi conversar com os Compºs. João Antunes e José Manuel Trindade, membros 
do Rotary Club de Carnaxide, acerca do Rotary. Foi uma conversa simples que ajudou a perceber o nosso 

Movimento e o que pode levar cidadãos comuns a gostar de se tornarem Rotários.
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e “International” estão impressas acima e em 
baixo e o espaço delineado da roda é também 
dourado. O rasgo da chaveta e o eixo interno 
são também de cor branca

Em 1929 foi oficialmente adoptada também 
uma Bandeira que tem fundo 
branco, com o emblema ofi-
cial, a Roda Rotária, aposta 
em dou-
rado no 
meio do 
fundo.  

PR: QUAIS OS OBJECTIVOS DO 
ROTARY?
JA: O Objectivo de Rotary é “estimular e 
fomentar o ideal de servir como base de todo 
o empreendimento digno”.
Esta declaração relaciona 4 áreas nas quais o 
“ideal de servir” é fomentado:

 -  através do desenvolvimento do com-
panheirismo como elemento capaz de 
proporcionar oportunidades de servir;

 -  do reconhecimento do mérito de toda a 
ocupação útil e da difusão das normas 
de ética profissional;

 -  da melhoria da comunidade pela conduta 
exemplar de cada um na sua vida pública 
e privada;

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

O “ideal de servir” é a principal mensagem 
do Objectivo do Rotary. Este Ideal consiste na 
adopção de uma atitude de se ser, sempre, 
uma pessoa compreensiva e disposta a ajudar 
o próximo.
É este o verdadeiro significado do Rotary.

PR: QUAIS OS LEMAS DE ROTARY?
JA: O principal Lema de Rotary “Mais se 
Beneficia Quem Melhor Serve” foi aprovado 
em Agosto de 1911. A frase original “Mais 
se Beneficia Quem melhor Serve os seus 
Companheiros” foi dita pela primeira vez por 
um Rotário de Chicago em 1910, e, na mesma 
época, um outro Rotário, este de Minneapolis, 
comentou que a melhor maneira de se orga-
nizar um Rotary Clube seria através do lema 
adoptado pelo Clube de que era presidente 
“Servir. Porém Não a Si Próprio”.
Estes dois lemas, ligeiramente modificados 
para “Dar de Si Antes de Pensar em Si” e 
“Melhor se Beneficia Quem Melhor Serve”, 
foram adoptados oficialmente por Rotary em 
1950. Em 1989, o Conselho de Legislação, 
órgão legislativo de Rotary, estabeleceu que 
a frase “Dar de Si Antes de Pensar em Si” 

passaria a ser adoptada como o principal lema 
do Rotary, uma vez que explica sucintamente 
a filosofia altruísta da prestação de serviços 
voluntários.

PR: O QUE É A PROVA 
QUÁDRUPLA?
JA: Uma das declarações relacionadas com a 
ética profissional mais conhecidas mundial-
mente é a “Prova Quádrupla” do Rotary.
A prova foi definida em 1932 por um Rotário de 
Chicago ao assumir a direcção de uma empresa 
aí sedeada, a “Club Aluminum Company”, com 
o objectivo de a salvar da falência. Procurando 
uma maneira de recuperar a empresa que se en-
contrava afundada em dificuldades financeiras, 
escreveu um código de ética para ser observado 
por todos os empregados nas suas actividades 
dentro da empresa e por profissionais.
A Prova Quádrupla tornou-se um referencial de 
ética nas vendas, produção, propaganda e em 
todas as relações da empresa com os clientes, o 
seu comércio e a sua subsequente recuperação 
financeira foi creditada a esta simples filosofia. 
Herbert J. Taylor, o seu autor, foi Presidente de 
Rotary International em 1954-55.
A Prova Quádrupla foi adoptada por Rotary 
em 1943 e já foi traduzida para mais de 100 
idiomas e reproduzida em centenas de lugares 
diferentes.
As perguntas da Prova devem ser do 
conhecimento de todos os Rotários e por eles 
obedecidas:
“Do que nós pensamos, dizemos ou 
fazemos”:

1 – É a VERDADE?
2 – É JUSTO para os interessados?
3 –  Criará  BOA VONTADE e MELHO-

RES AMIZADES?
4 –  Será BENÉFICO para todos os 

interessados?

PR: O QUE É A FUNDAÇÃO ROTÁRIA 
DO ROTARY INTERNATIONAL?
JMT: A ROTARY FOUNDATION foi criada em 
1917 como um Fundo de Dotações com o 
propósito de concretizar acções humanitárias 
Em 1928 foi-lhe dado o nome de Fundação 

Rotária do R.I., ou, em língua inglesa, The 
Rotary Foundation.

Em 1931 foi organizada como um fideicomisso, 
e em 1983 ficou estabelecida como uma 
Fundação sem fins lucrativos de acordo com 
as leis do Estado de Illinois, EUA.
A The Rotary Foundation é, pois, uma entidade 
sem fins lucrativos que anualmente recebe con-
tribuições na ordem dos 100 milhões de euros, 
e disponibiliza, em cada ano, aproximadamente 
75 milhões de euros para apoiar programas 
educacionais e humanitários implementados 
por Rotary Clubes de todo o Mundo e em 
qualquer parte.
As contribuições são creditadas no Fundo Anual 
Para Programas, que financia os projectos da 
Fundação, e no Fundo Permanente, do qual 
apenas são utilizados os juros, numa estratégia 
que garante a viabilidade da Organização a 
longo prazo. A missão da Fundação Rotária é 
apoiar os esforços do Rotary International no 
cumprimento do Objectivo do Rotary e na busca 
da paz e da compreensão mundial, através 
de programas humanitários, educacionais e 
culturais, nacionais e internacionais. 
Os Clubes e os Distritos Rotários, em que os 
Clubes se agrupam, podem candidatar-se a sub-
sídios da The Rotary Foundation para executar 
em todo Mundo projectos dessas índoles.
Com 1.000 dólares de doação, hoje 
correspondendo a cerca de 760 euros, The 
Rotary Foundation pode proporcionar:

•  2000 doses de vacinas contra a polio-
mielite.

•  Visão a 120 pessoas após operações 
oftalmológicas.

•  Que 20 crianças africanas possam 
prosseguir os seus estudos durante 
um ano.

• Próteses para 25 deficientes físicos.
•  Equipamento de uma cozinha para um 

orfanato.
•  Material para tratamento de parasitoses e 

anemias a crianças da América Latina
•  A auto-suficiência de 10 famílias por via 

do recurso ao micro-crédito, como forma 
de financiamento de acções de formação 
profissional e de instalação de pequenos 
negócios.

•  A construção de um poço artesiano e a 
distribuição de água potável a mais de 
300 pessoas. 

PR: O QUE É O PROGRAMA POLIO 
PLUS?
JMT: A poliomielite, mais conhecida entre nós 
por paralisia infantil, foi durante muito tempo 
uma das doenças mais temidas no Mundo. 
O envolvimento do Rotary com a Erradicação 
da Poliomielite começou em 1979, a partir de 
um compromisso de cinco anos que previa a 
imunização de seis milhões de crianças nas 
Filipinas. 
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Apercebendo-se da gravi-
dade do problema nas nações 
subdesenvolvidas, o Rotary 
International decidiu, então, 
direccionar grande parte do 
seu esforço para luta contra 
esta doença, lançando para o 

efeito, em 1985, o Programa PolioPlus, o mais ambicioso programa 
da sua história, o de imunizar todas as crianças do mundo contra a 
polio e não só. 
É que este Programa de vacinação, embora privilegiando a poliomielite, 
combate ainda outras 5 doenças infecto-contagiosas que atacam as crian-
ças: a difteria, a tosse convulsa, o tétano, o sarampo e a tuberculose.
Em 1988, a Assembleia Mundial de Saúde exortou o mundo no combate 
à polio. Desde então, os esforços do Rotary e demais seus parceiros, a 
Organização Mundial de Saúde, o Unicef, e o Centro Norte-Americano 
para Controlo e Prevenção de Doenças, além de governos de nações, 
conseguiram reduzir em 99% o número de ocorrências da doença., 
o que representa mais de 500 mil casos de poliomielite evitados 
anualmente.
Desde o lançamento desta iniciativa até ao ano de 2005, ano em que 
se celebrou o Centenário do Rotary, cerca de 5 milhões de pessoas 
puderam caminhar em virtude da vacinação, principalmente nos países 
subdesenvolvidos, onde, de outra forma, teriam morrido ou sofrido de 
paralisia até ao fim dos seus dias (só ainda não tendo sido possível em 
5 países que constituem autênticos cenários de guerra).
Os Rotários estão próximos de uma grande vitória, sendo a primeira 
vez que uma organização não governamental liderou o mundo, em 
parceria, na erradicação de uma doença que vitimou centenas de 
milhares de pessoas por ano. 

PR: O QUE É O PROGRAMA de combate à FOME?
JMT: O PolioPlus foi primeiro um Projecto “Health, Hunger and Humanity” 
(3-H) - “Saúde, Fome e Humanidade” - da The Rotary Foundation, através 

do qual Rotary International resolveu dar prioridade 
ao combate à fome no nosso planeta.
O Programa “3-H” foi previsto para possibilitar 
a implementação de projectos de prestação de 
serviços de larga escala, que estivessem para além 
da capacidade dos Rotary Clubes isolados.
O seu objectivo é o de aliviar a fome, melhorar as 
condições de saúde, da qualidade da vida humana, 
assim como as culturais e sociais entre os povos 
de todo o mundo, contribuindo, assim e também, 
para fomentar a compreensão, a boa vontade e 
a paz no mundo.
À medida em que foram sendo implementados, 
os “3-H” têm vindo a promover programas 
nutricionais, de orientação profissional, de melhoria 
de sistemas de irrigação que visem aumentar a 
produção alimentícia, de reabilitação das vítimas 

da poliomielite e muitas outras actividades para o benefício do maior 
número possível de pessoas nos países em desenvolvimento.

PR: O QUE É O PROGRAMA CEGUEIRA EVITÁVEL?
JMT: Trata-se de um programa rotário relativamente recente dedicado 
a prevenir e/ou resolver casos que, doutra forma, conduziriam à 
cegueira ou a manteriam. Com a colaboração de vários Clubes Rotários 
e em associação com diversas organizações, este projecto já conseguiu 
concretizar mais de 500 mil intervenções para restaurar ou melhorar 
a visão. 

Desta forma, o Rotary já conseguiu proporcionar, aos mais desfavorecidos 
cirurgias às cataratas, transplantes da córnea, exames oftalmológicos, 
despistes de tracoma, distribuição de vitamina A, e outras acções. Mais 
ainda, conseguiu oferecer todo o tipo de equipamentos para Oftalmologia 
e Optometria aos países mais carenciados. 
O Rotary International 
prevê a organização de 
Clínicas ou Campos de 
apoio oftalmológico 
e apoiar projectos 
que possam reduzir a 
falta de Vitamina A nas 
crianças.

PR: DE QUE FORMA O ROTARY PROMOVE PROJECTOS 
DE ALFABETIZAÇÃO?

JMT: Há dois biliões de pessoas no mundo que não sabem ler, escrever 
ou fazer simples operações de aritmética. 
O analfabetismo é a raiz da pobreza, um dos maiores obstáculos para a 
auto-suficiência económica, pelo que a alfabetização se assume como 
uma tarefa essencial na luta contra a pobreza. 
No topo das prioridades da alfabetização estão as mulheres, que 
representam 2/3 dos analfabetos existentes no mundo. E, de acordo 
com o pensamento rotário, uma mãe que saiba ler ensina os seus 
filhos, ajudando assim a romper com o ciclo de pobreza que aprisiona 
a família. 
No entanto, se 90% dos analfabetos se situam em países 
subdesenvolvidos, também não deixa de ser uma realidade que 1/3 
dos adultos das sociedades ditas desenvolvidas não compreende o que 
lê nem entende simples receitas médicas ou é capaz de preencher 
formulários de pedido de emprego.
Já em 1985 o Rotary International havia declarado que a alfabetização 
básica é uma condição fundamental para alcançar a paz, promovendo 
por isso vários projectos relacionados com o assunto, que já deram os 
seus frutos, pois mais de metade dos Rotários de todo o mundo estão 

a apoiar actividades relacionadas com o combate ao analfabetismo, 
promovendo a educação primária, o ensino profissional, a formação 
de professores e o ensino para adultos.

PR: O QUE SÃO COMPANHEIROS “PAUL HARRIS”?
JA: A mais importante propaganda que poderia ter sido feita a favor 
das doações voluntárias aconteceu em 1957, quando foi proposta a ideia 
de se instituir o título de Companheiro “Paul Harris”. Embora o conceito 
de se doar à The Rotary Foundation uma quantia equivalente a 1.000 
dólares tenha demorado para se estabelecer, tal iniciativa começou, a 
partir dos anos 70, a ganhar popularidade.
Após doze Companheiros “Paul Harris” terem sido reconhecidos em 
1957, levou menos de uma geração para que eles atingissem os 
100.000 em 1984, e menos de trinta anos para que chegassem a um 
milhão em 2006.
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Juntos, este exército de mais de um milhão de pessoas valorosas 
representa um bilião de dólares encaminhados para a Fundação Rotária, 
os quais possibilitam aos programas humanitários e educacionais da 
entidade crescer e atender às mais prementes necessidades mundiais. 
Todo o indivíduo que contribui com, pelo menos, 1.000 dólares 
directamente para o Fundo Anual para Programas, ou em cujo nome a 
contribuição for feita, pode tornar-se Companheiro “Paul Harris”.
A Medalha de Companheiro “Paul Harris”, o distintivo de lapela e o belo 
Certificado tornaram-se, assim, símbolos de um substancial compromisso 
financeiro assumido por Rotários e seus amigos em todo o mundo para 
a Fundação Rotária do Rotary International.

PR: O QUE É A FUNDAÇÃO ROTÁRIA PORTUGUESA?
JMT: A Fundação Rotária Portuguesa (FRP) é uma Instituição Particular 
de Solidariedade Social, criada em 19 de Abril de 1959 com carácter 
perpétuo pelos Rotários portugueses.
O seu objecto é concretizar o Ideal de Servir que constitui a base do 
Movimento Rotário e na sua vida comprometem-se todos os Rotários 
de Portugal.
A sua acção abrange actividades de serviço em benefício da população 
portuguesa, principalmente nos campos educativo e vocacional, através 
da concessão de auxílios e incentivos, tais como subsídios, bolsas ou 
prémios.
Aos jovens estudantes com algumas dificuldades financeiras são, 
assim, possibilitadas fundamentalmente Bolsas de Estudo e Prémios 
Escolares e ainda foram criados pela FRP o Prémio Nacional de Pintura 
Jovens Artistas, o Prémio Nacional de Piano Jovens Pianistas, Prémios 
dos Fundadores e outros.
Com um total de mais de 6.000 Bolsas de Estudo atribuídas desde a sua 
fundação, a elas têm acesso estudantes portugueses de grau de ensino 
superior ao básico, quer particular quer público, bem como tecnico-
profissional, que não possuam recursos económicos suficientes para 
prosseguirem os seus estudos, tenham concluído, com aproveitamento, 
os estudos anteriores e estejam habilitados com a matrícula no ano 
que pretendem frequentar.
A sua candidatura tem de ser apresentada através de um Rotary 
Clube. 
Para além das bolsas normais concedidas 
pela Fundação Rotária Portuguesa, são 
atribuídas Bolsas Patrocinadas que 
resultam de donativos efectuados à 
Fundação por empresas, instituições 
ou pessoas singulares com essa 
finalidade, normalmente através de 
Protocolos entre a FRP, um Rotary Club e 
o Patrocinador.
A propósito de protocolos, existe um entre a FRP e a 
Fundação Calouste Gulbenkian, com a contribuição de 50% por 
cada uma dessas Entidades, para atribuição de bolsas destinadas a jovens 

portadores de deficiência com condições para frequentar um regime de 
educação normal, mas em manifestas dificuldades para o fazer.

PR: COMO É CONSTITUÍDO O QUADRO SOCIAL DE UM 
CLUBE ROTÁRIO?
JA: A admissão num Clube Rotário é feita através de convite pessoal 
devendo o seu Quadro Social ser representativo das diversas áreas de 
negócios e diferentes profissões.
Este sistema de classificações assegura uma representatividade 
significativa da vida profissional e comercial da respectiva comunidade. 
Os Rotary Clubes são abertos a pessoas de todas as raças, culturas e 
credos. 

PR: COMO FUNCIONAM OS CLUBES ROTÁRIOS?
JMT: Os Clubes Rotários reúnem-se semanalmente para companheirismo, 
planeamento de actividades de prestação de serviços e organização 
de programas sobre temas de importância local, regional, nacional ou 
internacional.
O verdadeiro trabalho do Rotary verifica-se antes e após as reuniões, 
quando os Rotários planeiam e implementam uma grande variedade 
de projectos de prestação de serviços humanitários e educacionais 
que procuram melhorar a qualidade de vida nas comunidades locais 
e no mundo inteiro. 
Mas, para além de seleccionarem os seus próprios projectos de 
serviços baseados nas necessidades locais, os Rotary Clubes, por si 
como entidade ou por intermédio dos seus sócios, apoiam projectos a 
nível internacional através de contactos com Clubes ou com Rotários 
de outros países e através da participação nos programas da Fundação 
Rotária de Rotary International.
Cada Rotary Clube deve ter os seus próprios Estatutos e pode constituir-se 
como pessoa colectiva, sendo o seu Presidente eleito por um ano. Mas 
outras funções relevantes de cada Clube devem ser preenchidas por 
Companheiros que as assegurem preferencialmente por um período de 
três anos, no sentido de assegurar uma desejável continuidade.

PR: QUE MAIS HÁ DE RELEVANTE EM ROTARY?
JA: - Os Interact e Rotaract Clubes são clubes para jovens patrocinados 
pelos Rotary Clubes que, assim, oferecem aos jovens entre os 12 e os 
18 anos e entre 18 e 30 anos, respectivamente, a oportunidade de 
prestarem úteis serviços às comunidades das áreas onde os mesmos 
se inserem. Actualmente existem mais de 12 mil Clubes Interact, com 
cerca de 285 mil membros, e mais de 8 mil Clubes Rotaract com cerca 
de 184 mil membros.
 - O Intercâmbios de Jovens é um programa que anualmente envia 
mais de 9.000 estudantes do ensino secundário e/ou universitário para 
períodos de férias em países diferentes do seu ou para frequência de 
um ano lectivo no estrangeiro;
 - O Prémio Rotário de Liderança Juvenil (RYLA), um programa de 
seminários, conferências e centros de liderança para ajudar a reconhecer 
e desenvolver qualidades de liderança e cidadania responsável com a 
participação anual de cerca de 15.000 jovens;
 - Os Serviços à Comunidade Mundial, promovendo a associação de 
Rotary Clubes de dois ou mais países para patrocínio de um projecto 
comum de prestação de serviços à comunidade de um desses países 
ou de um terceiro, nomeadamente providenciando potencial humano, 
fundos ou equipamento.
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A MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE CURADORES 

Com a Fundação, o Rotary vai mais longe

No Rotary, somos guiados pelo lema “Dar de Si Antes de Pensar em Si”, o que defi ne uma grande 
parte da nossa identidade como Rotários. Isso lembra-nos o motivo pelo qual estamos aqui, porque é 
que as nossas ações fazem diferença, e a razão pela qual damos do nosso tempo e da nossa dedicação 
para ajudar os outros onde quer que seja. 
A Fundação Rotária tem o seu próprio lema: “Fazendo o Bem no Mundo”. 

Fazer o bem no mundo é mais do que um “slogan”. É a nossa meta e a nossa missão. Esta mensagem expressa de maneira clara 
porque temos uma Fundação e desafi a-nos a procurar recursos para realizar o bem da melhor maneira possível. 
A Fundação existe para apoiar o trabalho feito pelo Rotary. Faz-nos ir mais longe, aumenta a nossa força e torna os nossos serviços 
cada vez mais efi cazes. 
Em Maio, atingi um marco pessoal: 50 anos como Rotário. Durante todo este tempo, testemunhei o quanto o Rotary conseguiu 
alcançar e percebi claramente que a ajuda da Fundação Rotária é essencial para tornar possíveis os seus serviços. Através dela, 
cada um de nós tem a oportunidade de fazer parte do grande trabalho que o Rotary desenvolve.
Este mês marca o fi m do meu mandato como Presidente do Conselho de Curadores da Fundação. Estou muito grato pela oportunidade 
que tive de conhecer tantos Rotários e por todo o apoio e todo o incentivo que deles recebi. Vamos, juntos, dar as boas-vindas ao 
novo Presidente do Conselho de Curadores, o ex-Presidente do R.I. Carl-Wilhelm Stenhammar, e desejar-lhe o maior sucesso neste 
novo ano rotário.
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O agrupamento musical “Staff Benda Bilili”, do Congo, constitui mais uma boa adesão para que sejam coroados de pleno êxito os esforços 
de erradicação da poliomielite.
O nome deste grupo, traduzido da língua Lingala, signifi ca “Veja para Além das Aparências”, e ele é constituído por oito músicos que, 
dantes, tocavam nas ruas de Kinshasa. Nele estão quatro cantores, todos eles sobreviventes da polio.
O Grupo lançou recentemente um trecho musical a que deu, precisamente, o nome de “Polio” e cuja letra procura descrever em que 
medida a doença infl uiu nas suas vidas e incentiva os pais a que promovam a vacinação dos seus fi lhos contra ela.

De 24 a 27 de Abril, um grupo de 19 países da África Ocidental e Central participou numa grande jornada de NIDs sincronizados que alcançou 
um universo de 85 milhões de crianças com menos de cinco anos. Uma outra ronda de acções de aplicação de vacinas começou em 1 de 
Maio, direccionada para a República Democrática do Congo, um país no qual, no ano passado, foram registados três casos de polio.

Em Janeiro passado, também aderiu à campanha de sensibilização quanto à erradicação da paralisia infantil o músico nigeriano Dan Maraya 
Jos, e, no Benin interveio o embaixador do UNICEF e também cantor, Zeynab Abib.
Todos estes apoios tiveram, e estão a ter, um grande efeito positivo. Na verdade, o número de casos de polio caiu abruptamente dos 
350.000 verifi cados em 1988 para menos de 2.000 em 2009. Mais de dois biliões de crianças foram já vacinadas, em 122 países, o que 
já evitou cerca de cinco milhões de casos de paralisia e umas 250.000 mortes. 
Se quiser saber mais pormenores, vá a http://kickpoliooutofafrica.wordpress.com e, se pretender video e fotos, a www.
thenewsmarket.com/rotaryinternational.

De 7 a 10 de Janeiro, o Rotary Club de Delhi South Metropolitan (Índia), com o apoio da 
Comissão PolioPlus da Índia, organizou um “Campo de Saúde” no qual, gratuitamente, 
foram prestados à população “checkups”, consultas médicas e informação sobre uma vasta 
gama de matérias relacionadas com a saúde. Esta iniciativa aproveitou a oportunidade 
da realização de um “NID” em 10 do referido mês.
“Campos de Saúde” têm sido iniciativas frequentemente levadas a cabo na Índia, em 
paralelo com a realização de Dias Nacionais de Imunização, como maneira de incentivar 
as populações à colaboração nas acções de vacinação. Rajashree Birla, sócio honorário 
dos Rotary Clubes de Bombaim e de Mulund, esteve na cerimónia de abertura do Campo 
de Nova Delhi, juntamente com  Usha Mittal (que se vê ao centro e tem à esquerda 
Deepak Kapur, Presidente da Comissão PolioPlus da Índia), e seu marido Lakshmi (atrás 
e ao centro), que dirige a “Arcelor Mittal”, a maior fábrica de aço do mundo. Birla e os 
Mittals são grandes apoiantes do Desafi o dos 200 Milhões do Rotary.

Dan Nixon

“END POLIO NOW”
São francamente entusiasmantes as mais recentes notícias acerca 
dos progressos já verifi cados na Campanha da Erradicação Global da 
Polio, especialmente no que se refere aos países ainda considerados 
endémicos da doença.

Assim, os dados recolhidos desde 1 de Janeiro deste ano dão notícia de 
que, no Afeganistão, apenas se registaram 9 casos de polio; na Nigéria, 
somente 3 casos; no Paquistão, foram 19 os casos verifi cados; e na Índia 
foram 20, aqui com a particularidade de não se ter registado caso algum 
nas últimas 12 semanas.

Entretanto, por iniciativa do Rotary Club de Lisboa-Olivais, 
foi instalada a 27 de Maio, na área internacional do Aeroporto 

de Lisboa, uma caixa para recolha de fundos dos transeuntes 

para a Campanha de Erradicação Global.
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   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 
Como maneira de angariar fundos a favor da Campanha PolioPlus, o 
Rotaract Club de Valongo realizou com bom impacte um “Encontro 
de Tunas Universitárias”.
Por seu lado, o Rotaract Club de Oliveira de Azeméis, em união 
de esforços com o “Raínha Muscle & Fitness Club”, levou a efeito o 
“Open Day”, uma jornada de solidariedade através da qual foram 
recolhidos muitos bens de primeira necessidade que foram benefi ciar 
Instituições de Serviço locais.
O Rotaract Club de Póvoa de Varzim organizou um jantar na 
Estalagem de Santo André para obter fundos que lhe permitiram 
adquirir uma cadeira de rodas especial que foi posta à disposição 
de uma pessoa com defi ciência motor da Aguçadoura.

O Rotary Kids de Coimbra fez 
uma tarde de convívio com 
as crianças da IPSS “Ninho 
dos Pequenitos, e ofereceu 
à Instituição atoalhados 
(lençóis e toalhas), além de 

bens alimentares.

A FAVOR DA ERRADICAÇÃO DA POLIO 
Alguns dos Rotaract Clubes do Distrito 1960 corresponderam ao 
apelo lançado pela Representante no sentido de se cotizarem em 
favor da Campanha de Erradicação Global da Polio, o que determinou 
a angariação de quase 500 Euros para a causa. Em face disso, a 
Representadoria decidiu oferecer um título de Companheiro “Paul 
Harris” ao Rotaract do Distrito!
Entretanto, o Rotaract Club de Espinho organizou um jantar 
festivo para angariação de fundos para a luta contra a poliomielite, 
um evento movimentado que se realizou no Centro Social Luso-
Venezuelano, em Nogueira da Regedoura. Nele actuaram a 
abrilhantar Tunas Académicas e o GAS69-Grupo Académico de 
Serenatas de Espinho. 

CONFERÊNCIA ROTARACT/INTERACT DO DISTRITO 
1960...

De 9 a 11 de Abril, Nazaré foi o local desta importante reunião, conforme 
já noticiámos, subordinada ao tema “Back to Basics”. O tema central foi 
especialmente exposto pelo Compº. RTC Gustavo Botelho, do Rotaract Club 
de Lisboa-Estrela, e houve ainda tempo para um animado “Peddy Paper”, 
tendo, no Jantar de Gala, a Representante Rita Nave Pedro distinguido 
vários Rotaractistas. A foto documenta um grupo dos participantes junto 

de um barco típico nazareno.

...E HOMÓLOGA DO DISTRITO 1970
Realizou-se em Penafi el de 23 a 25 de Abril, sob a boa organização 
logística do Rotaract Club de Penafi el, ainda presidido pelo Compº. 
RTC Pedro Cepeda. Esteve, como cumpria, presente a Representante 
Ângela Barros, assim como muitos Interactistas e Rotaractistas, neste 
caso de ambos os Distritos. O programa foi muito variado e com 
forte componente de companheirismo.

Os responsáveis do 
Rotaract do Distrito 
1960 avistaram-se 
com o Presidente 
Eleito do R.I., Ray 
Klinginsmith, aquando 
da sua passagem por 
Lisboa a 10 de Maio, e 
com ele tiveram ampla 
troca de impressões e 

de informações.

CLUBE QUE RETOMA
Na confi rmação do processo a que já tivemos ensejo de aludir, foi 
de pleno reactivado o Rotaract Club de Mafra que é agora presidido 
pelo Compº. RTC Renato Santos.
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Os grupos rotarios de accao 
e de companheirismo

~

, 

No “calendário rotário”, o mês de Junho é especialmente dedicado 
à dinâmica dos Grupos Rotários constituídos segundo afinidades, 
umas em torno de determinado objectivo de solidariedade social, 

outros em volta de interesses comuns dos Rotários em termos de lazer 
ou de ocupação de tempos livres.
Há, no momento presente, mais de 60 destes Grupos, numa gama 
muito diversificada de actividades que se estendem por todo o Planeta 
e fomentam a solidariedade rotária através do serviço. Veja o leitor se 
não terá algum tipo de afinidade com os objectivo de algum deles e, 
se concluir que até a tem, não hesite em se associar ao que lhe diga 
respeito.

Talvez que um dos mais activos e até mais antigos seja o ROAR, um 
Grupo que reúne  Rotários radio-amadores numa vasta rede que abarca 
todo o nosso mundo.
É um Grupo Rotário que iniciou actividade já em 1966 mercê da iniciativa 
do Compº. Byron Sharpe (W9BE), de Illinois (EUA). Deste Grupo fez parte o 
ex-Presidente do R.I., Hugh Archer, 1989-90, (W8JA) e ele é actualmente 
dirigido pelo Compº. Pertti Kause (na foto), finlandês de origem mas a 
residir na Espanha (EA7GSU/OH1SH). O seu mandato iniciou-se em 2009 
e terminará em 2012. Se quiser contactá-lo pelo correio electrónico, 
“clik” pres@ifroar.org.

Neste Grupo existe uma Junta Geral Anual que é quem dirige o ROAR, escolhida no Congresso Rotário. A Junta Geral é composta por um Presi-
dente, um Secretário e um Tesoureiro e dispõe duma publicação oficial do ROAR que dá pelo nome de “Communicator”. Há ainda um Conselho 
constituído por oito elementos, que são Vice-Presidentes e estão radicados em diferentes zonas do mundo, segundo as de maior densidade de 
associados e de mais efectiva gama de actividades.
O ROAR tem, nesta altura, cerca de quinhentos sócios e, dentro dele, existem ainda duas assembleias de âmbito localizado, uma situada no Japão 
e a outra no Reino Unido, cada uma com seu próprio estatuto.

Na dinâmica do Grupo mantêm-se “reuniões” semanais via rádio, havendo para isso hora certa e frequência próprias. Nas manhãs de Domingo, 
por exemplo, os radioamadores da ANZO (área que abrange a Austrália, a Nova Zelândia e a Oceania  em geral) reúnem-se com os Companheiros 
radioamadores da Europa. Além disso, existem redes nacionais, como são os casos de países como a Grã-Bretanha, o Japão, os EUA e outros.
Nestes contactos trata-se de dar notícias acerca de actividades dos Clubes, com saliência para as bem sucedidas, de recolher fundos e de dar a 
conhecer projectos que estejam a carecer de alguma forma de apoio.
Uma área de trabalho que o ROAR tem actualmente em crescendo é a do apoio a vítimas de catástrofes.

Aqui tem o leitor o caso específico de como funciona e do que faz um dos muitos Grupos de Rotários em Acção. Estes são, sem dúvida, um 
excelente instrumento na senda do entendimento internacional, da amizade e do serviço, com decisiva importância para a cooperação e a 
construção de um mundo melhor.
Mais detalhes encontra-os disponíveis em www.rotary.org/fellowships ou no “site” do ROAR em www.ifroar.org.

´

mailto:pres@ifroar.org
http://www.rotary.org/fellowships
http://www.ifroar.org


28

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.

as revistas rotárias
  Bráulio Polónia

                                   membro do Rotary Club de Ovar

Abril é o mês em que Rotary International recomenda a todos os clubes 
rotários seus associados que organizem programas e actividades de 
maneira a promoverem a leitura e a utilização da Revista The Rotarian 
do R.I. e também das revistas regionais publicadas em muitos dos países 
do mundo em que o Movimento Rotário está implantado.
Há quase um século que as revistas rotárias ajudam o Rotary a espalhar 
pelo mundo a sua fi losofi a de ética e serviços.
Temos, então, um período propício para que os clubes rotários promo-
vam a importância da imprensa rotária e esclareçam como é possível 
obter espaços nos meios de comunicação para a divulgação dos seus 
projectos humanitários. É também o reconhecimento oportuno e justo 
do trabalho de divulgação que as revistas prestam para que o Rotary 
seja mais conhecido e melhor reconhecido.
Em Portugal é publicada a revista Portugal Rotário, com uma circulação 
de 7.000 exemplares, tendo sido publicada pela primeira vez em 1984. 
Mas só começou a ser reconhecida como “revista regional ofi cial do 
Rotary” em 1987.
Para mostrar Rotary aos clubes e aos seus associados, não basta promover 
as publicações internas. É imperativo recorrermos às novas tecnologias 
de informação, para que a comunidade global saiba o que os Rotários 
fazem, e como fazem, no desempenho do “Ideal de Servir”.
Assim, todos os Rotários devem aproveitar todas as oportunidades que 
se lhes apresentem para fazerem transcender Rotary.

carta ao editor
Ao
EDITOR DA REVISTA PORTUGAL ROTÁRIO
Companheiro Artur Lopes Cardoso
Associação Portugal Rotário
Apartado 148
4431-902 V. N. Gaia

                  27 de Abril de 2010

JS/EM.

Compº. Editor de Portugal Rotário
e meu prezado amigo ARTUR,

 Vale mais tarde do que nunca, diz o velho ditado.
 Apesar de só agora o felicitar pelo facto da nossa revista 
passar a ser mensal, faço-o com grande satisfação desde o primeiro 
momento que dessa alteração tomei conhecimento.

 Sócio fundador do Rotary Club do Porto-Oeste, ou seja o 
mesmo que dizer, companheiro da velha guarda, é sempre com grande 
satisfação que folheio, leio e releio, por vezes, muitos dos artigos ou 
notícias publicadas na revista, que ombreia com as melhores que se 
publicam na Europa.

 Desde a Nota de Abertura em cada número, passando pelas 
mensagens do Presidente de Rotary International até às “lições de 
formação” que nos são transmitidas e “coisas boas que acontecem”, 
terminando nas notícias dos jovens, Rotaract ou Interact, tudo por mim 
é lido com bastante interesse e por vezes com “sofreguidão”.

 Bem haja por nos permitir que mensalmente tenhamos em 
nossas casas a maravilhosa revista PORTUGAL ROTÁRIO.

 Com um abraço e Saudações Rotárias do
  ass.: Jorge Santos
     sócio fundador do Rotary Club de Porto-Oeste






