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Delegados dos Clubes
DISTRITO 1960
ABRANTES: Paulo Sousa; ALBUFEIRA: Arnaldo Guerreiro; ALCOBAÇA: José Manuel 
Patrício Lemos da Silva; ALGÉS: Cristina Bello; ALMADA: João Rafael F. de Almeida; 
ALMEIRIM: António Manuel Pratas Brites; AMADORA: Avelino Matos; BARREIRO: 
Manuel António Esteves Mendes; BENEDITA: José Cavadas; CALDAS DA RAÍNHA: Jaime 
Simões Neves; CARNAXIDE: Esmeralda Canedo Trindade; CASCAIS-ESTORIL: Gabriela 
Carvalho; CASTELO BRANCO: Nuno Semedo; COSTA DA CAPARICA: Jorge Pedrosa 
de Almeida; ENTRONCAMENTO: Teresa Lucas; ÉVORA: Prazeres Rosa Nunes; FARO: 
Tito Olívio Henriques; FUNCHAL: Augusto Castro Pestana; HORTA: Manuel Fernando 
Ramos de Vargas; LAGOS: Fernando Ferreira Fontes; LISBOA: António Coutinho de 
Miranda; LISBOA-BELÉM: João Barbado Martins; LISBOA-BENFICA: Miguel Mendes 
Real; LISBOA-CENTENNARIUM: José Rodrigues de Almeida; LISBOA-CENTRO: Manuela 
Pinto Ribeiro; LISBOA-ESTRELA: Maria Fernanda Jesus Silva; LISBOA-LUMIAR: João 
Silva; LISBOA-NORTE: Henrique Ribeiro; LISBOA-OESTE: Francisco Inácio Pires Lopes; 
LISBOA-OLIVAIS: Domingos M. Rosário; LOULÉ: Silvério Guerreiro; LOURES: Júlio 
Joaquim Pereira Gonçalves; MACHICO-SANTA CRUZ: João Luís Rodrigues Jardim; 
MAFRA: Raimundo Martins de Sousa; MOITA: Afonso Malho; OEIRAS: António Dinis 
da Fonseca; PALMELA: Fernando M. F. Martins; PAREDE-CARCAVELOS: Rui Correia; 
PENICHE: Carlos Manuel Bandarrinha; PORTALEGRE: Manuel Garcia; PORTELA: Jorge 
Marçal; PORTIMÃO: João Manuel Mendes Victor; PORTO SANTO: José Manuel Santos; 
PRAIA DA ROCHA: João Pereira Antunes; RIO MAIOR: Rui Costa e Silva; SANTARÉM: 
António Francisco Batista Valente; SESIMBRA: António Joaquim Presumido Matias; 
SETÚBAL: Eduardo Correia SETÚBAL-SADO: Carla Tavares; SILVES: Maria de Lurdes 
R. Marreiros; SINTRA: José Monteiro Martins; TAVIRA: António Manuel Viegas da 
Silva; TOMAR: Ângelo Bonet; TORRES VEDRAS: Ana Margarida.

DISTRITO 1970
ÁGUAS SANTAS/PEDROUÇOS: Elisabete M. Ribeiro; ÁGUEDA: José Mota Rodrigues; 
AMARANTE: José Francisco Rodrigues; ANSIÃO: Fernando Silva; AROUCA: Luís Bruno 
de Pinho Teixeira; AVEIRO: Énio Semedo; BARCELOS: António Sousa; BRAGA: António 
Rui Baptista da Silva; BRAGA-NORTE: António Leal Gonçalves; BRAGANÇA: Carlos 
Alberto Veiga Moura Alves; CALDAS DAS TAIPAS: José Manuel Teixeira de Matos; 
CAMINHA: Mário Alegria; CASTELO DE PAIVA: Isisdro Manuel Beleza; CHAVES: 
Francisco José Freitas Ramos; CINFÃES: José Oliveira; COIMBRA: José Ribeiro Pereira; 
COIMBRA-OLIVAIS: João Ramalho; COIMBRA-SANTA CLARA: Maria Madalena Carv-
alho; COVILHÃ: Jorge Humberto Alves Saraiva; CURIA-BAIRRADA: Fátima Ferreira; 
ERMESINDE: Carlos José Saraiva Faria; ESPINHO: Francisco Brandão; ESPOSENDE: 
Manuel dos Passos Ferreira Vicente; ESTARREJA: António Manuel da Silva Melo; 
FAFE: Manuel Ribeiro Mendes; FEIRA: Carla Adriana; FELGUEIRAS: Octávio Pereira; 
FIGUEIRA DA FOZ: António Jorge Rodrigues Pedrosa; GAIA-SUL: Maria Benilde de 
Almeida Teixeira; GONDOMAR: Ernesto Luís Santos Ferreira da Silva; GUARDA: 
Maria de Lurdes Lopes; GUIMARÃES: António Jacinto Gonçalves Teixeira; ÍLHAVO: 
João Emanuel Senos Resende; LAMEGO: André Luiz Castilho Freira; LEÇA DO BALIO: 
Rodolfo Gomes; LEÇA DA PALMEIRA: Manuel O. P. Ferreira; LEIRIA: António Silva 
Gordo; MAIA: Manuel António Sousa Ferreira; MANGUALDE: Maria Teresa Almeida 
Cruz; MARINHA GRANDE: Fernando Manuel Santos Pedro; MATOSINHOS: Manuel 
Falcão; MIRANDELA: João Luís Teixeira Fernandes; MONÇÃO: Cristina Carvalho de 
Sousa Bártolo Calçada; MONTEMOR-O-VELHO: Augusto Lusitano Simões Raínho; 
MURTOSA: Pedro Tomás Pereira Marques;  OLIVEIRA DE AZEMÉIS: Manuel Bastos 
Pinto; OLIVEIRA DO BAIRRO: Domingos Resende Teixeira Lima; OLIVEIRA DO 
HOSPITAL: Telmo dos Anjos Miranda; OVAR: Bráulio Manuel Pacheco Polónia; 
PAREDES: José Armando Baptista Pereira; PENAFIEL: Cristina Susana Costa Santos 
Carvalho; POMBAL: Victor Manuel da Luz Varela Pinto; PONTE DA BARCA: José 
Manuel Pereira; PONTE DE LIMA: Marco Paulo dos Santos Fernandes; PORTO: 
José Guedes Rodrigues; PORTO-ANTAS: Ribeiro da Silva; PORTO-DOURO: Maria de 
Lourdes Moura; PORTO-FOZ: Maria Regina F. Gomes Vieira; PORTO-OESTE: Manuel 
Reis; PORTO PORTUCALE – NOVAS GERAÇÕES: Emília Pereira; PÓVOA DE LANHOSO: 
Cristiano Brandão Lopes; PÓVOA DE VARZIM: Miguel Rodrigues Loureiro; RÉGUA: 
Edgar Filipe Guedes; RESENDE: Brites Inácio; S. JOÃO DA MADEIRA: Adriana Tava-
res; S. MAMEDE DE INFESTA: Bernardino Castro; SANTO TIRSO: Rui Ribeiro; SEIA: 
Alcina Catarino; SENHORA DA HORA: Paulo Soares; SEVER DO VOUGA: Hildebrando 
Vasconcelos; TONDELA: Artur Jorge Amaral Leitão; TRANCOSO: Tomás Manuel 
Trigo Martins; TROFA: Filipe Pontes; VALE DE CAMBRA: Manuel Joaquim Almeida; 
VALENÇA: Paulo do Souto Álvares da Cunha; VALONGO: José Carmindo Cardoso; 
VALPAÇOS: Maria Angelina Cardoso; VIANA DO CASTELO: José dos Santos da Costa 
Lima; VILA DO CONDE: Emílio Eduardo Ferreira Monteiro; VILA NOVA DE FAMALICÃO: 
Libório Silva; VILA NOVA DE FOZ CÔA: António Carlos Duarte Marques; VILA NOVA 
DE GAIA: Jorge Santos; VILA REAL: Luís Pinto Pereira; VILA VERDE: Nuno Vilela; 
VISEU: Idalino de Oliveira Almeida; VIZELA: Horácio Vale.
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Estava encerrada a nossa pretérita edição quando a notícia, 
aliás aguardada, chegou: em 18 de Junho apagou-se a vida, 
muito fragilizada já, de José Saramago.
Natural da aldeia de Azinhaga do Ribatejo, à beira-rio entre 
o Almonda e o Tejo, nascera em 16 de Novembro de 1922 e 
acabou os seus dias com 87 anos completos na sua casa da 
Ilha de Lanzarote (Espanha), onde resolvera passar a residir 
a partir de 1993. Ao longo da vida, que lhe foi muitas vezes 
difícil, exerceu profissões muito diferentes umas das outras, 
desde a de serralheiro à de funcionário público. Auto-didacta, 
a sua veia para a escrita foi de revelação tardia, e passou a 

dedicar-se exclusivamente à produção literária quando já tinha 
completado cinquenta anos. Nela, cultivou géneros bastante diversificados, desde o romance à poesia, da crónica ao teatro. Até libretos 
para ópera escreveu. Publicou 46 livros que já se encontram traduzidos em 42 diferentes línguas.

Saramago, defensor acérrimo do comunismo ortodoxo, não foi uma personalidade fácil de aceitar para muitos. Dotado de algum 
espírito solidário e generoso, nem por isso se coibiu de ter praticado saneamento de quem não comungava das suas ideias. Era, pois, 
pouco inclinado a tolerância e duro para com quem não afinasse pelo seu pensar. Chegou mesmo a ser severo opositor do “divisionista” 
Álvaro Cunhal.
E veio a ser, também, ele mesmo, alvo de censura ideológica por um membro do Governo, em Abril 
de 1992, que lhe fez retirar o nome do acervo de candidatos ao Prémio Literário Europeu.
Aos 76 anos de idade, José Saramago viria a ser, contudo, distinguido com o Prémio Nobel da 
Literatura de 1998, sendo o único escritor português até hoje a receber tão importante distinção 
que lhe foi solenemente entregue a 7 de Dezembro desse ano. Se bem que haja quem opine 
que, para a atribuição do Prémio Nobel, foi decisiva a sua obra “Ensaio sobre a Cegueira”, editada 
em 1995, impõe-se considerar que importou sobremaneira o conjunto de toda a sua obra, na 
qual avultam títulos como o “Memorial do Convento”, “Viagem a Portugal”, “O Ano da Morte de 
Ricardo Reis”, a “Jangada de Pedra”, “O Evangelho Segundo Jesus Cristo” e muitos mais.
De estilo muito próprio, vivo mas pesado, às vezes desprezando a pontuação e as maiúsculas (“Levan-
tado do Chão”), a obra legada por este grande vulto da literatura portuguesa e mundial é uma referência 
cultural indelével a que todos nos vergamos.

                                                                                                       ALC

José       Saramago
(1922-2010)
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Nota de abertura
 Artur Lopes Cardoso

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

Reuniu, não vai muito tempo decorrido, o Conselho de 
Legislação do Rotary International. É, invariavelmente, 
um acontecimento de enorme relevância na vida 
do nosso Movimento, um evento de trabalho duro, 
exigente, mas trabalho essencial para a vida do Rotary 
e, designadamente, para a definição da sua trajectória 
de futuro.
Os leitores tiveram oportunidade de ler na nossa 
pretérita edição informação breve acerca de algumas 
das deliberações recentemente tomadas pelo Conselho 
que vêm alterar um pouco a vida do Rotary e lhe 
apontam novos caminhos.

Numa altura em que o calendário rotário nos coloca, 
uma vez mais, perante o desenvolvimento do quadro 
social, uma das decisões que o Conselho de Legislação 
tomou agora prende-se com a admissão de novos 
sócios nos clubes. Como o leitor pode ler então (pág. 
11 da edição de Junho), os Conselheiros legislaram 
no sentido de ser vedado que aos Rotary Clubes seja 
consentido condicionar a admissão de quem quer 
que seja, nos seus quadros, em função da orientação 
sexual do candidato.
Confesso que torci o nariz a esta deliberação. Ao fim de 
algumas dezenas de anos enquanto Rotário foi mesmo, 
esta, a primeira vez em que o fiz.
Na verdade, deixou-me perplexo e mesmo apreensivo. 
Disseram-me que tal medida radicou na circunstância de 
existirem a correr, não sei onde, acções judiciais contra 
R.I. intentadas por pessoas que se viram rejeitadas por 
Rotary Clubes por motivos relacionados com isso...
Bom: se existem, analisemos então a matéria à luz 
das regras a que estamos subordinados e, sobretudo, 
à luz do senso comum, que é sempre o que mais 
importante se antolha.

Em primeiro lugar, não esqueçamos que, já no 
ensinamento de Paul Harris, a tolerância constitui a 
pedra-de-toque do Rotary.
Ora, se na admissão de um novo sócio no Clube deve 
haver critério de algum rigor de modo a assegurar-
se, tanto quanto possível, que quem pretenda ser 
Rotário dê garantias de estar imbuído do espírito 
de serviço que nos deve caracterizar e unir a todos, 
isso não é equivalente a que sejamos “catões” nessa 
apreciação. A tolerância, que deve ser apanágio de todo 
o Rotário, imporá a observância de, por assim dizer, 
um “benefício da dúvida”, e de tal jeito que apenas 
em circunstâncias muito especiais se rejeite a entrada 
a quem quer que seja: somente quando estejam em 
causa valores decisivos como a honestidade, a lealdade, 
a solidariedade. 

É que ninguém é perfeito, nem mesmo os que são 
Rotários e o são com acrisolada folha de serviços. 
A perfeição é uma caminhada e será essencial 
proporcionar que essa caminhada ascensional se 
inicie e faça.
Por isso, se houve algum Clube em que se verificou a 
rejeição de algum candidato a Rotário por razões que 
não sejam verdadeiramente fundamentais, esse clube 
(ou os seus membros) não usou da tolerância rotária, 
e o vício estará, talvez, mais nele que no candidato 
rejeitado por ele. Tem, ou têm, muito para aprender, 
ainda. Falta-lhes uma aturada leitura e observância 
da Prova Quádrupla.

Na regra 4.070 do Regimento Interno do Rotary 
International, sob a rubrica “Restrições à Admissão 
de Sócios”, está, por outro lado, lapidarmente 
estatuído:
“...nenhum clube poderá, independentemente da 
data da sua admissão ao R.I., quer seja por meio de 
alteração implementada em seus estatutos ou de 
qualquer outra maneira, impor qualquer limitação à 
admissão ao seu quadro social de qualquer candidato 
a sócio com base na raça, sexo, credo ou nacionalidade 
do referido candidato, ou, ainda, impor qualquer 
condição à admissão do candidato que não esteja de 
outra maneira prevista neste Regimento Interno ou nos 
Estatutos do R.I.. Qualquer dispositivo dos Estatutos de 
qualquer clube ou qualquer condição que seja imposta, 
e que entre em conflito com o aqui estabelecido, 
será considerada nula e sem efeito.” (Manual de 
Procedimento, edição de 2007, pág. 195).
Depois, o art. 5, Secção 2, dos Estatutos do Rotary 
International (idem, págs. 183/4), sob a rubrica 
“Membros”, fornece o perfil que é exigido a todo o 
cidadão para poder ser membro de um Rotary Clube: 
adulto, nobreza de carácter, boa reputação comercial, 
profissional  e na comunidade, que seja líder e se revele 
comprometido com o bem comum e com o Objectivo 
do Rotary. E são estes atributos os que vamos depois 
encontrar como exigidos para que alguém se torne em 
sócio representativo num Clube (Estatutos do Rotary 
Clube, art. 7, Secção 3 – ibidem, pág. 265).
Seria precisa mais alguma coisa para se chegar à 
conclusão da desnecessidade da deliberação com que 
se preocupou o Conselho de Legislação? 
Sinceramente, creio que não. O nosso sistema legislativo 
rotário já tinha o necessário e o suficiente para dispensar 
o que foi deliberado agora ... e até para agradecer que 
não se estatuísse mais do que já se achava definido.

É que, com a deliberação especificamente tomada, 
receio que se tenha cometido o erro de trazer para 
primeiro plano, conferindo-lhe um indesejável estatuto 
de importância especial, uma questão que, salvo o devido 
respeito por diversa opinião, não tem, nem devia ter, 
foros de qualidade digna de tratamento “vip”. Suspeito 
mesmo que se foi cair na esparrela de fazer o jogo de 
certos “lobbies” hodiernamente em moda, do, todavia, 
falso “politicamente correcto”. E isso, ah!, de certeza, 
tais “lobbies” agradecem.
Não havia ... necessidade!, como às vezes se diz.
E depois, convenhamos, estas coisas não se tratam, 
nem garantem, por decreto.
O problema, na sua essência, é cultural, e a cultura, a 
civilização ou a civilidade não se decretam: aprendem-
se laboriosamente, cultivam-se, vivem-se e conduzem 
ao respeito mútuo e à abstenção de impor paradigmas 
comportamentais tidos como normais.
Tratava-se, aqui, de algo que só adquiriria foros de 
relevante se, e na medida em que, a pessoa visada 
fosse causal de escândalo público. E, nesse caso, a 
situação concreta já teria, de pleno, enquadramento na 
previsão da reputação na comunidade. Dizer mais é ir 
além do necessário e é introduzir uma discriminação 
pouco consentânea com a tolerância rotária. Até 
porque o assunto é do foro privado, e enquanto assim 
se mantiver.
A particularização que representa a decisão agora 
tomada, além de ter implícito o reconhecimento 
de que nem sempre o espírito rotário está presente 
nos nossos Rotários e nos seus clubes (o que é uma 
fragilidade), confere importância especial e indesejável 
a uma questão específica que, sendo, como é, marginal, 
acaba por se ver alcandorada a matéria com honras 
de distinção à parte. Ela é que acaba por ganhar com 
isso. É mesmo a única a poder gabar-se disso... Tem 
... “honras de primeira página”...
Receio que tenha sido contraproducente abordá-la 
e regulá-la.
O Rotary mostra, através do seu percurso histórico, 
que foi “queimando” etapas de discriminação, o que 
só o valorizou e impôs à geral consideração. Será que 
o deliberado corresponde à lógica rigorosa dessa 
trajectória?
Voltando a parafrasear: “não havia necessidade...” E não 
houve vantagens para o Rotary, não lhe parece?
Analise bem e, uma vez mais, receba um abraço amigo 
do Rotário recalcitrante,
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 Pelos Servicos 
       Internacionais

PELO GERAL DAS CIP 
Está a manifestar-se um crescendo de interesse de geminações entre 
Rotary Clubes de Portugal e Rotary Clubes da Argélia, do Egipto e da 
Líbia. Esta nova sensibilidade funda-se no projecto ìPrograma Paz no 
Mediterrâneoî, que foi apresentado na Convenção do R.I. que teve 
lugar em Montréal (Canadá).  Nesta mesma linha surgiram também 
propostas vindas da Bulgária, num processo especialmente liderado 
pelo Compº. Hacho Hinov, búlgaro com interesses e mesmo residência 
no nosso País, e outras vindas da Grécia, as quais tinham já sido 
apresentadas em Março no Conselho da Europa, em Estrasburgo.

CIP PORTUGAL/BRASIL
 Rotários do Rio Grande do Sul foram festivamente acolhidos pelo 
Rotary Club de Viana do Castelo em representação dos mu-
nicípios de Palmeira das Missões, Tupanciretã, Cerro Largo, Santo 
Ângelo e Horizontina. Para além disso, a deputação brasileira foi 
hospitaleiramente acolhida nos Paços do Concelho pelo Presidente 
da Câmara Municipal, José Maria Costa.

CIP PORTUGAL/ALEMANHA 
Tendo como propósito estabelecer 
geminação entre os dois Clubes, 
uma forte deputação do Rotary 
Club de Konstanz (D. 1930), 
composta por 43 elementos, veio 
em visita ao Rotary Club de Cas-
cais-Estoril (D. 1960), com o qual 
teve uma muito viva reunião em 5 
de Junho. No decurso dela veio a 
ser leiloada uma tela da autoria da 
Compª. Gabriela Carvalho, tendo o 
produto obtido revertido a favor 
da AISA-Instituição Particular de 

Solidariedade Social.

O PANORAMA GERAL DAS NOSSAS 
CIP
É Coordenador Nacional o Gov. 2002-03 (D. 1970), Compº. Henrique 
M. Correia Pinto, do R. C. de Leiria.
Existem as seguintes CIP devidamente organizadas:

PORTUGAL/ÁFRICA DO SUL – Presidente o Gov. 1999-00 (D. 1960), Compº. 
Luís Carlos Araújo Delgado, do R. C. de Porto Santo.

PORTUGAL/ALEMANHA – Presidente o Compº. Bernard Gustav Schlünder, 
do R. C. de Praia da Rocha.

PORTUGAL/ANGOLA – Presidente o Compº. Manuel Adriano Faria Cardoso, 
do R. C. de Porto-Foz.

PORTUGAL/ARGENTINA – Presidente o Gov. 2002-03 (D. 1970), Compº. 
Henrique Manuel Correia Pinto, do R. C. de Leiria.

PORTUGAL/BELUX – Presidente o Compº. Erik Ulrix, do R. C. de Lisboa.
PORTUGAL/BRASIL – Presidente o Gov. 2009-10 (D. 1960), Compº. Mário 

Augusto Rebelo, do R. C. de Santarém.
PORTUGAL/CABO VERDE – Presidente a Compª. Cecília Sequeira, do R. 

C. de Porto-Foz.
PORTUGAL/ESPANHA – Presidente o Compº. José Carlos Gordo Mocito, 

do R. C. de Castelo Branco.
PORTUGAL/EUA – Presidente o Gov. 2002-03 (D. 1970), Compº. Henrique 

Manuel Correia Pinto, do R. C. de Leiria.
PORTUGAL/FRANÇA – Presidente o Compº. José Manuel Machado Oliveira, 

do R. C. de Viseu.
PORTUGAL/GUINÉ-BISSAU – Presidente o Compº. António Brito Graça, 

do R. C. de Porto-Foz.
PORTUGAL/HOLANDA – Presidente o Compº. Aurélio Pedro M. Ferreira, 

do R. C. de Marinha Grande.
PORTUGAL/ITÁLIA – Presidente o Gov. 2007-08 (D. 1960), Compº. Eduardo 

Caetano de Sousa, do R. C. de Horta.
PORTUGAL/LÍBANO – Presidente a Compª. Isabel Maria Flores Seguro 

Pereira, do R. C. de Silves.
PORTUGAL/MOÇAMBIQUE – Presidente o Compº. Pedro Miguel Ferreira 

Sousa Lobo, do R. C. de Porto-Foz.
PORTUGAL/MARROCOS – Presidente a Compª. Maria Helena Louro de 

Oliveira, do R. C. de Faro.
PORTUGAL/PORTO RICO – Presidente o Compº. Avelino Carlos Ca–amero 

de Matos, do R. C. da Amadora.
PORTUGAL/RIBI –Presidente o Compº. Peter Hinz, do R. C. de Almancil-

International.
PORTUGAL/S. TOMÉ E PRÍNCIPE – Presidente o Compº. Manuel Adriano 

Faria Cardoso, do R. C. de Porto-Foz.
PORTUGAL/SUÍÇA – Presidente o Gov. 2006-07 (D. 1970), Compº. Álvaro 

de Oliveira Gomes, do R. C. de Ovar. 
PORTUGAL/TIMOR – Presidente o Gov. 2009-10 (D. 1970), Compº. Manuel 

Cordeiro, do R. C. de Vila Real.
PORTUGAL/TURQUIA – Presidente o Compº. Gonçalo Nunes Rodrigues, 

do R. C. de Lisboa-Centennarium.
PORTUGAL/VENEZUELA – Presidente o Compº. Silvério A. da Silva G. 

Guerreiro, do R. C. de Loulé.
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Mensagem do Pridente

A Mensagem do 
Pridente 
Ray
Klinginsmith

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

Presidente-Eleito
Kalyan Banerjee
Rotary Club de Vapi, Gujarat (Índia)

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

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

Directores
Noel A. Bajat
Rot. Club de Los Angeles, Califórnia (EUA)

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

Elio Cerini
Rotary Club de Milano-Duomo (Itália)
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DIRIGENTES DE CÚPULA 2010-11 DO ROTARY INTERNATIONAL

Novos ares 

Que mundo incrível este nosso! Os avanços tecnológicos estão a acontecer a tanta velocidade, causando 
mudanças constantes em nossas profissões e na nossa vida pessoal, enquanto que aproximadamente um 
terço da população mundial ainda vive preocupada apenas com a própria subsistência e pouco mudou. 
Esta é uma distância enorme e motivo de apreensão.  
O Rotary tem ao mesmo tempo uma herança digna e um futuro brilhante. A minha missão principal 
enquanto Presidente é destacar a vitalidade e a viabilidade dos Rotary Clubes e ajudá-los a ter êxito no 
meio das mudanças pelas quais a sociedade vem passando. Isto é uma tarefa importante porque são os 
clubes que trazem alívio aos problemas da sociedade, fazendo do nosso mundo um lugar melhor.  
Ventos de mudança era uma expressão nova quando eu era bolseiro do Rotary na África do Sul no início 
da década de 60. Ela faz-me pensar nas mudanças pelas quais a nossa sociedade e, por consequência, a 
nossa Organização, estão a passar. 
Estamos hoje a vivenciar uma fase de inovações no Rotary International. Temos a preocupação de analisar 
todos os nossos programas e práticas para decidir se podem ser melhorados, e de que maneira isso poderá 
ser feito respeitando os nossos valores. Espero que os Rotários saibam aproveitar esta oportunidade para 
implementar mudanças positivas nos seus clubes e distritos.  
O Rotary pulsa nos nossos 33.000 clubes e são eles que Fortalecem Comunidades – Unem Continentes. 
Se conseguirmos tornar os nossos clubes maiores, melhores e mais fortes no próximo ano, ficará claro 
que o futuro do Rotary será promissor. Temos sorte por sermos Rotários e podermos fazer do mundo um 
lugar melhor!
        Com muita amizade

                                                                                                     Ray Klinginsmith
                                                                                                               Presidente do Rotary International
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CANDIDATOS AO PRÉMIO “NOBEL”
Por iniciativa do UNICEF, quer o Rotary International quer The Rotary Foundation foram propostos para receberem o Prémio “Nobel” da Paz 
em 2011.

ASPECTOS DA INTERNACIONALIDADE DO ROTARY

Em 2008-09, o Governador do Distrito 2030, região de Turim (Itália), Compº. Ermanio Bassi, decidiu realizar a Conferência do seu Distrito de 
tal modo que ela revelasse como que um caleidoscópio da real internacionalidade do Rotary. Então, resolveu convidar para ela líderes rotários 
de diferentes partes do mundo, mais exactamente de cada continente, e cada um deles daria na Conferência a sua visão pessoal e, em 
especial, notícia do que se fazia nos seus respectivos Distritos e, ainda, que importância atribuiria ao tema da Conferência – “Ter a Coragem 
da Mudança”.
Na Conferência foi representante pessoal do então Presidente do R.I., Dong K. Lee, o PGD António “Tony” Puyat, com sua mulher, Mila, de 
Manila (Filipinas) apenas não foi possível a Ermanio Bassi ter consigo as pessoas que ele tinha escolhido para estarem em representação da 
África e da Austrália. Afora isso, contou com as presenças do ex-Vice-Presidente do R.I., Gary Huang, com sua mulher, Corina, da Ásia, que deu 
um panorama do Rotary em Taiwan e na China e das novas oportunidades que ao Rotary se abrem de expansão nos novos países emergentes; 
do ex-Tesoureiro, ex-Director do R.I. e Curador da Fundação Rotária, José Alfredo Pretoni, com sua mulher, Magnólia, da América, que descreveu 
o Rotary no Brasil, um País que representa mais de metade dos Rotários de toda a América Latina; do ex-Director do R.I., Bill Cadwallader, 
com sua mulher, Jean, que se debruçou sobre o Rotary nos EUA e do que lá se faz para a promoção da internacionalidade do Rotary; e da PGD 
Rekha Shetty e de seu marido, Jay, que se referiu ao trabalho do Rotary na Índia, um paÍs que tantas oportunidades e desafi os oferece!
Com mais de 5.000 Rotários, o Distrito 2030 teve, assim, uma Conferência na qual, através das intervenções dos líderes como referido, foi 
possível ter uma visão alargada e bem clara de múltiplos caminhos e pontos de vista rotários, ainda mais incrementada como resultado da 
interacção que se seguiu entre os intervenientes e a vasta audiência. Foi uma oportunidade única de realização de trocas de ideias entre 
Rotários de diferentes partes do mundo.

A “SHELTERBOX” VOLTA A INTERVIR

Uma terrível tempestade tropical que deu pela designação de “Agatha” 
atingiu boa parte da América Central, causando severos estragos e graves 
perdas de vidas especialmente na Guatemala, nas Honduras e em S. Sal-
vador, nos princípios de Junho. Quase centena e meia de mortos e quase 
cem mil desalojados provocou, além da destruição de muitas casas que 
fi caram soterradas pela lama.
Perante a catástrofe, a “Shelterbox” logo enviou para a Guatemala dois 
elementos de equipa de Socorro, um dos Estados Unidos e o outro do Canadá, 
a fi m de procederem ao reconhecimento da situação no terreno.
Na semana anterior já se tinha verifi cado a entrada em erupção do vulcão 
“Pacaya”, o que agravou ainda mais a situação.

Quantos somos:
 Rotários – 1.224.390 

 Rotary Clubes – 33.855

 Distritos – 534

 Países  e Regiões Geográfi cas com Rotary – 211 

 Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário – 6.942

 Países com NRDC – 81 

           Membros dos NRDC – 159.666

Dados reportados a 3 de Maio de 2010.
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BRASIL

AUSTRÁLIA

PORTUGAL

ÁFRICA DO SUL

FILIPINAS

NOVA ZELÂNDIA

GRÃ BRETANHA E IRLANDA

 O Interact Club de Quatá, de S. 
Paulo (D. 4510), assegura um 
programa radiofónico denominado 
“Interagindo”, na estação da Rádio 
Comunitária local, um programa 
que vai para o ar em todas as tardes 
dos Sábados e através do qual os 
jovens Interactistas informam a 
população acerca da importância 

da família rotária na cidade e no mundo inteiro (foto “Brasil Rotário”).

29 crianças internadas no IPO do 
Porto receberam o presente ou 
viveram a experiência que cada 
uma escolheu, por escrito ou 
oralmente, das mãos da esposa 
do Governador de então do 
Distrito 1970, D. Maria Antónia, 
o que foi conseguido graças ao 

esforço dos cônjuges dos Rotários.

O Rotary Club de Sydney, Nova 
Gales do Sul, organizou uma 
assinalável acção de angariação 
de fundos a favor da fundação 
“The Australian Childrenís Music”. 
Tratou-se dum espectáculo de 
dança designado por “Dancing with 
the Cars” que decorreu na “Audi 

Lighthouse” e visou financiar o programa de luta contra o consumo de 
drogas e álcool pelos jovens. A foto mostra os professores Ross Colquhoun 
e Nicola fazendo os papeis de Fred Astaire e Ginger Rogers (foto “Rotary 
Down Under”).

Todos os meses de Outubro, e já 
lá vão 13 anos, o Rotary Club de 
Canterbury (D. 9800 – Austrália) 
envia uma equipa para as Fili-
pinas que aqui realiza rastreios 
da vista e do ouvido com a 
colaboração de voluntários de 
mais de 20 Rotary Clubes locais 

e de organizações locais ligadas à saúde (foto “Rotary África”).

As crianças de toda a cidade 
de Port Alfred dão largas à sua 
alegria porque passaram a ter 
água potável nas escolas graças ao 
trabalho desenvolvido pelo Rotary 
Club de Port Alfred, D. 9320 (foto 
“Rotary África”).

O Rotary Club de Paraparaumu, 
na costa ocidental, construiu 
um passadiço para peões e 
bicicletas ao longo da costa de 
Kapiti, por cerca de 45 kms. para 
norte de Wellington, tendo, para 
o efeito, constituído a sociedade 
“Kapiti Coast Rotary Pathway”. A 
foto mostra o corte da fita pela 
Presidente da Câmara Jenny 

Rowan e pelo ex-Presidente do Clube e actual dirigente da sociedade, 
Compº. Anthony Nutsford (foto “Rotary Down Under”).

ÁFRICA DO SUL

O Rotary Club de Pretória-Capital, 
em parceria com o Rotary 
Club de Huntsville, Ontário 
(Canadá) e com o concurso de 
um Subsídio Equivalente da 
Fundação Rotária, construiu um 
recreio para as crianças (foto “The 
Rotarian”).

Na  semana  que  in c lu iu 
o aniversário do Rotary, os 
Rotários da Grã-Bretanha e da 
Irlanda promoveram que muitas 
das equipas de futebol que 
disputam as ligas inglesas se 
apresentassem em campo com 
mensagens alusivas ao Rotary e 
à Campanha de Erradicação Global 

da Poliomielite e aproveitaram para acção de angariação de fundos para essa 
Campanha junto do público que assistiu aos jogos, o que permitiu arrecadar 
mais de 1 milhão de libras (foto Southend United Football Club).
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Ray  Klinginsmith
segundo os íntimos

Conheça o novo Presidente do Rotary através da perspectiva de amigos seus dos 

tempos de escola, de seus companheiros de Bolsa Educacional na África do Sul, 

de seus colegas de trabalho e de Rotários que ele inspirou no seu percurso até à 

presidência do Rotary International. 
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Matthew Eichor, PGD do Distrito 6040 e membro do Rotary Club de Kirksville, 
Missouri (EUA). Klinginsmith, Rotário há 50 anos, entrou para o Rotary Club de 
Kirksville em 1974, depois de ter sido associado dos Rotary Clubes de Unionville e 
de  Macon, ambos no Missouri. Eichor, como director do programa de Sistemas 
Judiciários da Truman State University, trabalhou com Klinginsmith, que foi 
reitor, professor de administração e assessor jurídico. 

Não sei se Ray tem um outro “hobby” de que goste mais do que o Rotary, além, é claro, da sua família. Se eu 
o visse num campo de golfe ficaria chocado. 
Ele é uma pessoa persistente. Por iniciativa própria, ajudou a nossa região rural a ter um promotor, o que gerou 
grandes benefícios. Eu poderia contar histórias semelhantes a respeito de diversos assuntos. Ele é, também, um 
orador excepcional. O seu excelente sentido de humor capta a atenção da plateia enquanto ele transmite as 
informações que são importantes. Ray vai mostrar ao Rotary que não precisamos de ter medo das mudanças. 
Muitos Presidentes do RI se têm contentado em deixar as coisas como estão; com Ray não vai ser assim. 

Elsie Gaber, Presidente do Rotary Club de Kirksville-Thousand Hills, que Klinginsmith 
ajudou a fundar:

Em 33 anos, acho que nunca vi Ray sem gravata. Informal para ele é afrouxar-lhe o nó e desabotoar o 
primeiro botão da camisa. Ele gosta de uma boa história regada com um ou dois copos de cerveja.  Com ele, 
uma conversa casual pode transformar-se numa ideia e depois num plano de acção que exige a sua atenção 
imediata.  Bate-nos no ombro e convida-nos a juntar-nos a ele numa grande aventura que vai mudar o 
mundo para melhor.
 

Ralph Cupelli, presidente do Rotary Club de Kirksville

Quando Ray não conseguiu encontrar serviços adequados para o seu filho deficiente, empenhou-se até conseguir 
implementar novas leis e fundou a “Chariton Valley Association” para ajudar pessoas que estivessem a passar 
por um problema parecido. É assim que ele age. Encontra um problema, elabora um plano de acção e dedica-
se a ele até que o problema seja resolvido. Ao invés de reclamar, luta para provocar mudanças.  
Ray tem uma perspectiva internacional, graças à sua experiência como bolseiro da Fundação Rotária. É um 
líder activo que não segue uma rotina. Não faz as coisas de certa maneira simplesmente porque sempre assim 
foram feitas: gosta de buscar ideias originais. Acho que ele vai fazer com que mais pessoas que não têm ligação 
com o Rotary passem a conhecer a Organização e o quanto ela faz para tornar o mundo um lugar melhor. 

Pauline Philman, bolseira do Rotary que em 1961 estudou na Universidade 
da Cidade do Cabo, com Klinginsmith.  Mora em Bell, Florida, e trabalhou como 
professora durante 36 anos.

Conheci Ray em Nova Orleans, onde deveríamos apanhar o navio para a Cidade do Cabo. Ele era um jovem 
muito gentil. Eu não tinha visto de entrada no país porque o agente de viagem não me tinha avisado de que 
ele seria necessário. Então Ray foi comigo ao Consulado Britânico para resolver este problema. 
Logo de entrada contou-me que estava noivo – ele estava muito apaixonado. Durante a viagem para a África 
do Sul, escreveu várias cartas a Judie. Na Cidade do Cabo, mantivemos contacto e conhecemos as nossas 
respectivas famílias anfitriãs. Encontrámos uma igreja metodista inglesa que passámos a frequentar todos os 
domingos. Eu dependia muito dele e sabia que, se precisasse de alguma coisa, bastava chamar. 
Ray estava muito envolvido com o movimento dos escoteiros da Cidade do Cabo e, sempre que ganhava 
uma nova condecoração, trazia-ma para a coser no seu uniforme. Gostava dele como de um irmão. Com a 
sua inteligência, paciência e gentileza, achava que ele daria um político maravilhoso, mas sabia que iria ser 
advogado. Não me surpreende nem um pouco que ele seja o Presidente do Rotary – ele é um líder. Sempre 
soube que ele ia chegar ao topo.
Quando soube que ia ser Presidente do Rotary, ele ligou-me e tivemos uma longa conversa a pôr os assuntos 
em dia. O Rotary tem sorte por ter Ray Klinginsmith como Presidente.  Ele é um dos meus heróis.
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O seu enorme sentido 

de humor revigora as 

audiências, apresentando 

depois as suas directivas

• Mathew Eichor
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Rotary foi uma enorme infl uência na sua 

vida, e ele diariamente nos lembra isso. 

• Rusty Neill
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Bill Gaines, presidente da Macon-Atlanta Bancorp. Klinginsmith viveu em Macon, 
Missouri, durante vários anos antes de se mudar para Kirksville em 1974.

Conheço Ray há muito tempo. Ele foi um jovem excepcional, extremamente honesto e confiável, pontual e 
organizado. Consegue a adesão e a colaboração das pessoas e é um líder excelente.

Karen Murr, secretária executiva na Macon-Atlanta State Bank

Apesar de ele e Judie viajarem bastante, eles ainda voltam a Macon para visitar os seus amigos da década 
de 60 e 70. Ele é muito divertido e carismático. É sempre um êxito quando conseguimos tê-lo como mestre 
de cerimónias nas festas. 

Rusty Neill, ex-presidente do Rotary Club de Macon County; presidente e CEO do 
Macon-Atlanta State Bank. Klinginsmith foi director do Banco ao longo de 38 anos e  
aposentou-se em 2009.

Apesar de não morar em Macon há bastante tempo, Ray ainda é muito respeitado e tem muitos amigos na 
zona. Isto é uma característica marcante no Ray e na Judie: eles realmente cultivam as suas amizades. Ray 
mantém os seus amigos mesmo quando está envolvido com outros projectos.
Raramente começa uma discussão. É bastante comum ele entrar numa conversa com “Isto faz-me recordar 
um caso…”, e então contar uma história que ilustra o assunto e dá perspectiva para que possamos encontrar 
uma solução boa para todos. 
O Rotary tem influenciado a sua vida de maneira extremamente positiva, como ele sempre afirma. Como 
embaixador do Rotary, ele exemplifica as características que procura nos Rotários. Em especial, Ray exemplifica 
o princípio de “Dar de Si Antes de Pensar em Si” em tudo o que faz. Nunca fala sobre as suas realizações, mas 
sim sobre o que o Rotary fez por ele. E pensa em retribuir sempre da melhor maneira possível. Ele quer revigorar 
os clubes para que eles se dêem conta do seu próprio potencial. Juntos podemos fazer coisas incríveis.

Larry Wickless, presidente da Associação Americana de Osteopatia; 
gastroenterologista. Formou-se pela Escola de Ensino Médico de Unionville quatro 
anos depois de Klinginsmith, que foi representante de turma e jogava, então, futebol 
americano. 

Ele era muito admirado e um óptimo aluno. Se alguém precisava de um modelo, não havia outro melhor. Tudo 
o que ele faz, faz bem feito. Se ele não tivesse escolhido viver numa cidade pequena, teria sido igualmente 
bem sucedido em qualquer grande firma de advocacia duma cidade grande. Todos nós nos orgulhamos muito 
dele.

Terry Combs, ex-presidente do Rotary Club de Kirksville-Thousand Hills. Combs é 
também director executivo da Chariton Valley Association, fundada por Klinginsmith, 
à qual presidiu de 1982 a 2008.

Ray tem óptimo sentido para recrutar bons associados, e dá a todos a oportunidade de expressar as suas opiniões. 
Em noites de sábado é provável a gente  encontrá-lo a tomar uma cerveja fresquinha com amigos, a menos 
que ele esteja na Índia a trabalhar pela erradicação da pólio, na Califórnia para a Assembleia Internacional 
ou a participar em algum compromisso rotário.  Aposto que ele vai ser o Presidente mais acessível que o 
Rotary alguma vez teve.

Darrell Krueger, reitor temporário da Truman State University e associado do 
Rotary Club de Kirksville 

O sonho de Ray, de se tornar Presidente do Rotary, está a realizar-se. 
Ray é uma pessoa muito dócil. Respeita os outros e sempre ouve o que eles têm a dizer. Tem o dom de deixar 
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todos à vontade e uma enorme capacidade de ouvir e de se preocupar com 
os outros.  Ray é uma pessoa realmente ligada à família, que dá o melhor 
de si à comunidade. No Missouri ele é a personificação do Rotary.

Traci Hill, secretária executiva do reitor da Truman 
State University

Não existe pessoa no mundo que eu respeite mais do que Ray Klinginsmith. 
Ele é extremamente ético e busca excelência em tudo o que faz. É íntegro 
e tem um enorme coração. Judie foi em grande parte responsável pelo seu 
sucesso, pois eles formam uma óptima dupla. Ele gosta de organização 
e de planear as coisas com antecedência. Ray é um perfeccionista que 
tem uma letra péssima. Tem a mania de fazer vários rascunhos de cada 
documento, guardando depois todos eles. Há uns anos até brincámos com 
ele por causa disso.

Ron Gaber, ex-presidente do Rotary Club de Kirksville 
e velho amigo da família Klinginsmith, que inclui Judie, um 
filho e uma filha, e três netos. 

Ele tem uma óptima memória e a capacidade de se recordar de nomes e 
de os associar com relacionamentos e experiências. Isto resulta em laços 
rápidos e amizades duradouras. Pede sugestões fazendo a mesma pergunta 
de maneira diferente. Além disso, dedica muito tempo aos amigos mais 
próximos. Um copo de cerveja gelada e um saco de pipocas já geraram 
centenas de oportunidades de projectos humanitários. Acho que Ray vai ser 
lembrado como catalisador de mudanças que resultaram no crescimento 
de Rotary Clubes no mundo inteiro.

Eileen Eckhouse, assistente do Presidente do RI 
Ray Klinginsmith

Ray é muito auto-suficiente e também bastante eficiente. Eu nem sei 
quando ele descansa. Chega ao escritório entre as 5 e as 6 da manhã e, 
dependendo da sua agenda, fica até às 6 da tarde. Mas há sempre ruídos 
de gargalhadas no seu escritório. Apesar de ser extremamente dedicado 
ao trabalho, nunca o vi ser grosseiro com ninguém. Tem uma paciência 
enorme.
As pessoas acham-no inspirador – vejo nas mensagens que ele recebe 
depois de um discurso ou de um encontro. Ele atraiu ao Rotary um grande 
número de jovens que querem implementar mudanças na Organização.

Ed Futa, secretário geral do Rotary International.

Quando eu comecei a trabalhar aqui, há uns 11 anos, admirei-me com o 
seu estilo de liderança e o seu talento. Fiquei impressionado com a sua 
capacidade de compreender os pormenores de cada situação e ainda 
assim conseguir ter a visão da situação como um todo. Mas a sua principal 
qualidade é conseguir fazer com que as pessoas se sintam à vontade. Vejo 
isto como uma característica marcante da sua personalidade. Talvez por 
causa de sua natureza descontraída, ele é capaz de ser extremamente 
acessível. Os Rotários vão gostar disso.
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Pessoalmente, não sei quando dorme. Ouve 

e sabe ouvir. Tem a paciência de um santo

• Eileen Eckhouse
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Creio efectivamente 

que ele será o mais 

acessível indivíduo 

de sempre na 

direcção do Rotary.

• Terry Combs
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    Distrito 1960

Estimados(as) Companheiros(as) Rotários,

O Ano Rotário 2010-2011 inicia-se agora sob o Lema 
“Fortalecer Comunidades – Unir Continentes”, tendo cada 
um de nós, como Líderes, a responsabilidade primeira de 
colocar o serviço às nossas comunidades como impressão 
digital mais significativa da nossa Acção em Rotary.

Neste ano, deixo-vos o desafio sereno de encontrarem 
caminhos, de conquistarem Parceiros para o nosso Ideal 
de serviço e de entrega dedicada ao próximo. De terem a 
coragem de escolher um rumo em parceria com todos (as) 
os Companheiros (as) do vosso Clube, de estabelecerem 
metas realistas e profundamente actuantes, de desenharem 
um Plano de Acção, de estruturarem uma visão estratégica 
de um Rotary maior, de um Rotary robusto nos seus valores 
e na sua Prova Quádrupla.

O nosso Presidente Ray Klinginsmith transmite-nos a 
bússola para a nossa Acção através das suas Ênfases 
Presidenciais: a Erradicação da Pólio e os Programas Pró-
Juventude, paralelamente, a Paz, Prevenção e Resolução 
de Conflitos, Prevenção e Tratamento de Doenças, Recursos 
Hídricos, Saúde Materno-Infantil, Educação e Alfabetização 
e o Desenvolvimento Comunitário e Social. Estas serão rotas que por nós devem ser consideradas no fortalecimento das nossas 
comunidades e nelas encontraremos a sustentabilidade do nosso Distrito.

As acções simples são executáveis, os projectos sustentados devem comprometer todos(as) os(as) Sócios(as), as ideias seguras e 
próprias dos Líderes em Rotary. Elas são a primeira pedra para fazer nascer Rotary numa comunidade, para dignificar Rotary através 
do exemplo ético dos seus Rotários(as) e para construir o Futuro dos nossos Clubes, do nosso Distrito e do nosso Movimento,

Eu acredito na capacidade de acção da nossa Família Rotária. Eu acredito nos Jovens do nosso Distrito. Eu acredito que, Juntos, 
fortaleceremos as nossas Comunidades, estabelecendo pontes de união entre todos! 

O Distrito conta convosco, os nossos Clubes esperam por todos nós, o nosso Movimento anseia pela força da nossa acção!

Sejamos felizes, em Rotary! Sejamos Sonhadores, em Rotary! Sejamos fazedores, em Rotary!

Aceitem um Abraço Amigo do vosso Governador,

         JOAQUIM ESPERANÇA

         Governador do Distrito 1960
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Distrito 1970

Minhas Gentis Companheiras,
Meus Caros Companheiros em Rotary:

Realizaram-se já as múltiplas reuniões de transmissão de 
mandatos a nível das estruturas distritais e a nível dos Clubes 
do nosso Distrito 1970.

Ao Governador do ano rotário 2010-2011 cumpre emitir uma 
saudação, que sintetizará em três palavras:
- Uma primeira palavra, esta de agradecimento, a todos quantos 
cessam o desempenho das suas funções nos mais diversos cargos, 
quer nas estruturas Interdistritais e Distritais, quer a nível dos 
Conselhos Directores dos Clubes do nosso Distrito, pela dádiva 
que fizeram a Rotary.
- Uma segunda palavra, esta de incentivo, a todos quantos 
se disponibilizaram para “dar de si antes de pensar em si” 
no desempenho das suas novas tarefas, quer nas estruturas 
Interdistritais e Distritais, quer a nível dos novos Conselhos 
Directores dos Clubes do nosso Distrito.
- Finalmente, uma palavra de certeza, que eu tenho, de que 
haveremos de continuar a dignificar e a fortalecer a nossa 
vivência rotária, engrandecendo os nossos Clubes, o nosso 
Distrito, o Rotary International.
Nesta palavra de certeza quero incluir os Clubes das Novas 
Gerações – Rotary Kid’s; Interact e Rotaract. Todos sabem da 

confiança e da esperança que o Governador tem, e cultiva, em 
relação às “Novas Gerações” e à capacidade da sua dedicação 
a causas. Força!, porque apoio vos não faltará.

Certeza, ainda, no cumprimento das Metas do Distrito:
- Desenvolvimento do Quadro Social – projecto assumido da 
criação do 3.º distrito rotário em Portugal - Ano 2013 – Convenção 
de Lisboa;

- Aumento significativo das doações – à Fundação Rotária de 
Rotary International – The Rotary Foundation. O “ fazer o bem 
no Mundo” depende também de cada um de nós, Rotários 
empenhados e solidários;

- Rejuvenescimento do Quadro Social dos nossos Clubes;

 - As causas e os projectos da nossa Fundação Rotária 
Portuguesa são causas e projectos da nossa Goernadoria; tal 
como o são as causas e os projectos das restantes estruturas 
interdistritais – Associação Portugal Rotário e CIPs-Comissões 
Inter-Países; 

- Preparação da nossa participação activa, desde já na FESTA 
de reunião semanal do nosso Clube; fazendo com que cada uma 
das nossas reuniões semanais seja o passo seguinte para atingir 
a grande FESTA DISTRITAL – a XXVIII CONFERÊNCIA 
DISTRITAL – na Covilhã nos dias 3, 4 e 5 de Junho de 2011 
– sob o lema

ROTARY – FRATERNIDADE E 
COMPREENSÃO MUNDIAL

Companheiras e Companheiros;

Rotary acredita em nós.
As nossas Comunidades sabem quem somos e o que sabemos 
fazer:
− Façamos pois, o que os Rotários fazem de melhor:

FORTALECER COMUNIDADES
   UNIR CONTINENTES

    Armindo Carolino
       Governador do Distrito 1970
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  O que se 
     faz em

MAIS CLUBES NO DISTRITO 1960 
O Distrito 1960 viveu recentemente dois momentos de grande regozijo e exaltação rotária.
O primeiro foi em 20 de Junho, no Palácio Gorjão, ocasião na qual foi entregue pelo então Governador, o Compº. Mário Rebelo, da Carta de 
Admissão em Rotary ao Rotary Club de Bombarral. O novo Rotary Clube foi apadrinhado pelo Rotary Club de Porto de Mós e tem como 
Presidente a Compª. Teresinha de Jesus Faustino Saramago Heliodoro. Foi Representante Especial do Governador para a fundação deste 
Clube a Compª. Olga Cristina Fino Silvestre, membro e então Presaidente do Rotary Club de Porto de Mós. O Rotary Club de Bombarral faz 
as suas reuniões semanais às segundas-feiras, nas instalações do Quartel dos Bombeiros Voluntários locais. 
O segundo foi também festa de entrega da Carta de Admissão, mas agora ao Algarve West International Rotary Club – Porches, o que 
aconteceu em 24 do mesmo mês. Este Clube, que surgiu da iniciativa do próprio Governador Mário Rebelo, teve como Representante 
Especial deste a Compª. Maria Adélia Bailó Santos Figueiredo, membro do Rotary Club de Lagos. O Clube reune às quintas-feiras no Hotel 
Vila Vita Parc, de Porches, e é presidido pelo Compº. Paul Lantau.
 

AO SERVIÇO 
O Rotary Club de Matosinhos organizou um divertido espectáculo a que deu o nome de “Mausical”, no qual actuaram 55 pequenos 
artistas em benefício das crianças da Obra do Padre Grilo.
Assinalando o seu 30º aniversário, o Rotary Club de Valença editou um livro em que relata a história e os serviços prestados pelo Clube 
– “Rotary Club de Valença – 3 Décadas Servindo a Comunidade” – e promoveu a venda de exemplares dele, tendo destinado a receita 
arrecadada ao apoio à Delegação de Valença da APPACDM.  
Ainda bem recentemente admitido em R.I., o Rotary Club 
de Leça do Balio recriou o “Baile dos Bombeiros”, um 
“happening” que fazia furor nos anos 50/60, como maneira de 
realizar fundos destinados à aquisição de dois desfibrilhadores 
para os Bombeiros Voluntários locais.
Com o objectivo de realizar os fundos necessários para 
aquisição do equipamento da “cozinha social” da Igreja de 
Nossa Senhora da Conceição, o Rotary Club de Setúbal levou 
a efeito um leilão de vinhos.

O Rotary Club de Coimbra organizou uma Exposição/Venda 
com 25 obras de vários artistas plásticos, cujo produto fez 
depois reverter a favor da Liga dos Amigos dos Hospitais da 
Universidade de Coimbra (LAHUC), e, com a mesma finalidade, 
organizou um animado jantar que foi valorizado com momentos 
cultural e musical. De sublinhar que a LAHUC foi criada pelo 
Clube em 1990.

O Rotary Club de Praia da Rocha foi entregar aos Serviços de Psiquiatria do 
Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio nada menos que 1.300 Euros que foram 
aplicados na pintura das suas instalações.



20

O Rotary Club de Viana do Castelo realizou acções de diagnóstico precoce 
do cancro do estômago em todas as freguesias do  Concelho, sendo as 
derradeiras as de Vila Nova de Anha e de Vila de Punhe. Para isso, contou 
com os apoios das Juntas de Freguesia e dos Párocos e, sobretudo, da equipa 
de hematologia da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM)..

Entretanto, o Rotary Club de Marinha Grande levou a cabo o 
seu “1º Baile da Primavera”, um evento que teve lugar no Salão de 
Festas do Sport Operário Marinhense e incluiu jantar, música ao vivo, 
animação para as crianças e Exposição/Venda de vinhos da Herdade 
Rocim, como maneira de realizar fundos que aplicou em causas 
sociais, designadamente na “Loja Social da Marinha Grande”.
Por sua vez, o Rotary Club de Oeiras realizou uma distinta “Gala 
de Benemerência” na Sala da Cisterna do Forte de S. Julião da Barra, 
como maneira de reunir fundos que foram dar uma boa ajuda ao 
Centro de Paralisia Cerebral Nuno Belmar da Costa.

O Rotary Club da Moita forneceu ao Lar Abrigo do Tejo – “O Nosso 
Lar”, da Santa Casa da Misericórdia local, duas cadeiras de rodas 
e aos Bombeiros Voluntários da Moita 9 equipamentos completos, 
que incluem cógulas, capacetes, blusões, calças, luvas e botas, 
como a foto mostra.

Entretanto, o Rotary Club de Cascais-Estoril efectuou uma 
generosa entrega de agasalhos ao Centro de Apoio Social de Pisão, 
uma Instituição com sede em Alcabideche que se dedica a proteger 
pessoas com doenças mentais e psiquiátricas.

PALESTRAS 
No Rotary Club de Lisboa-Norte foi palestrante o Prof. Doutor 
Frederico Delgado Rosa que se pronunciou sobre “O Caso Delgado 
– Ontem e Hoje”.
E no Rotary Club de Porto-Oeste esteve o Dr. Rui Nunes, 
Presidente da Associação Portuguesa de Bioética, a dissertar sobre 
“Testamento Vital”.
O Rotary Club de Almada ouviu o Dr. Pedro Abreu dissertar sobre 
“O Grupo IKEA” e o Arqº. António José Leitão sobre “O Prestígio do 
Vinho Português fora de Portugal”.
Por seu lado, o Rotary Club de Amarante teve como palestrantes 
os Compºs. Luís Magalhães, que falou sobre “Ser Rotário – Vantagens 
e Deveres”, e José Silveira, que se pronunciou sobre “A Fundação 
Rotária Ontem e Hoje”.
A Bolseira da Fundação Rotária do R.I., Abigail Horn, foi oradora 
convidada pelo Rotary Club de Lisboa-Estrela abordando aqui 
o tema “O Programa do MIT em Portugal”. 
O Prof. Doutor Daniel Bessa esteve no Rotary Club de Gaia-Sul a 
expor sobre “Conjuntura Económica Nacional e Internacional”.

 No Rotary Club de Setúbal foi orador o Dr. Torres Couto, que falou sobre 
“O Sindicalismo no Séc. XXI”.

No Rotary Club de Vila Nova de Gaia foi proferir uma palestra 
o Dr. Francisco Faria de Macedo sobre “ Nos 200 Anos de Hans 
Christian Lumbye”.
No Rotary Club de Alcobaça esteve o Engº. Rui José Raposo Rodrigues 
como orador e para abordagem do tema “A Gestão da Água“.
O Rotary Club de Coimbra teve consigo o crítico tauromáquico 
João Cortesão que palestrou sobre “A História da Tauromaquia no 
Centro e Norte do País” e “Os Antitaurinos e a Festa”.
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“Internacionalização da Economia Portuguesa” foi o tema da 
palestra que proferiu no Rotary Club de Curia-Bairrada Luís Filipe 
Pereira, CEO da EFACEC.
No Rotary Club de Praia da Rocha proferiu uma palestra sobre “Os 
Transportes como Factor de Progresso”, o Compº. João Simões, 
membro do Clube.
A Compª. RTC Ângela Barros, membro do Rotaract Club de Santo 
Tirso, foi oradora, e para abordagem do tema “A Arte de Liderar 
– Os Desafios da Liderança e Comunicação”, no Rotary Club de 
Santo Tirso.
José Henriques Ribeiro foi palestrante no Rotary Club da Feira, clube 
no qual dissertou sobre “Da 1ª República à Guerra Colonial”. Neste 
mesmo Clube esteve o Director do ISPAB, Dr. Carmo da Silvar, a expor 
acerca de “Os Novos Paradigmas do Ensino Superior em Portugal 
decorrentes do Processo de Bolonha”.
A Drª. Stéphanie Pardete foi ao Rotary Club de Setúbal fazer uma 
palestra sobre “10 Boas Razões para Aprender o Francês”. Neste 
mesmo clube,  Jean-Jacques Pardete dissertou sobre “Os 15 Autores 
Clássicos da BD Francófona”.

O ex-Vice-Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, António de 
Azevedo Castro, esteve no Rotary Club de Guimarães a expor sobre 
“Distribuição de Água no Concelho de Guimarães”.

O Bispo de Aveiro, D. António Francisco, foi palestrante no Rotary 
Club de Aveiro e quanto ao tema “Luta Contra a Pobreza e a 
Exclusão Social”.

COMPANHEIRISMO & CULTURA
Foi com grande alegria que o Rotary Club de Alcobaça organizou 
o IV Convívio Rotário, desta vez sob o lema “Em Harmonia com a 
Natureza”. O evento desenrolou-se na Quinta da Lezíria, onde se 
faz agricultura biológica. O programa incluiu visita guiada à Quinta, 
onde foi ainda possível admirar uma boa colecção de aves exóticas, 
jogos e o “Concurso Rural”, além de histórias de África. A despeito 
do tempo um tanto adverso, a adesão foi significativa (cerca de dez 
Rotary Clubes representados!) e houve forte animação.

Por sua vez, o Rotary Club de Lisboa fez uma visita ao Museu de S. 
Roque, que foi guiada pela sua Conservadora, a Drª. Helena Mantas, 

e ainda visitas à Sociedade de Geografia e à Sociedade Histórica da 
Independência de Portugal.
E o Rotary Club de Lisboa-Belém realizou um passeio cultural no Bairro 
de Alfama, que rematou com um almoço dos Santos Populares.

Juntamente com alguns dos 
membros do “seu” Rotary 
Kids, o Rotary Club de Viana 
do Castelo efectuou uma 
visita guiada à ETAR da 
Areosa, na qual foi anfitriã 
a sua Directora, Engª. Carla 
Santos.

VISIBILIDADE ROTÁRIA 
O Rotary Club de Oeiras esteve presente no Arraial da Paróquia 
de Nova Oeiras, com uma “Venda de Moda”.
O Rotary Club de Valença organizou a “AJUDARTE”, uma Exposição/
Venda de telas que esteve patente nas instalações da Biblioteca 
Municipal de Valença e nas Piscinas Municipais, cujo produto líquido 
aplicou no apoio à “PROAP-Projecto de Ajuda ao Próximo”.

Com projecto da autoria 
do Esc. José António 
Nobre, e o apoio de 
d iversas  empresas 
locais, o Rotary Club de 
Vale de Cambra logrou 
alindar a sua cidade, com 
a permissão da Câmara 
Municipal, com uma 
elegante escultura que 
procura salientar o tecido 
industrial de Vale de 
Cambra. O monumento 
ficou implantado em 
lugar nobre, na “Rotunda 
do Município”.

Igualmente o Rotary Club de Vale de Cambra esteve presente 
junto do público com a organização, no Parque da Senhora da Ouvida, 
em Viadal, do seu V Encontro Gastronómico Rotário.
O Rotary Club da Moita organizou a 1ª Regata Rotária no Rio Tejo, 
com embarcações tradicionais do Rio. Com partida do Cais da Moita, 
a Regata prosseguiu rumo ao Gaio (Rosário) e circundou a “Ilha do 
Rato”, e, à chegada, foi rematada com um “Moscatel de Honra”.
E, por seu lado, o Rotary Club de Vila Verde não ficou atrás e, agora 
em 22ª edição, organizou a Festa dos Vinhos Verdes na Escola 
Profissional “Amar Terra Verde”, no que foi um estrondoso êxito, 
como sempre.
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Com a fi nalidade de apoiar “A 
Catraia”, um Centro de Acolhimento 
Temporário de Crianças em Risco, 
o Rotary Club de Praia da 
Rocha organizou com estrondoso 
êxito o 1º Passeio Pedestre e 
Cicloturismo.

Enquanto isso, o Rotary Club de 
S. João da Madeira teve 
uma activa presença pública no 
aproveitamento do evento local 
“A Cidade no Jardim”.

 

INTERESSANDO-SE
Uma boa iniciativa tomou o Rotary Club de Figueira da Foz dentro 
do seu projecto “A Escola e a Cidade”. O Clube foi sucessivamente 
tomando conhecimento, e divulgando, das actividades das Escolas 
Secundárias, tendo já dedicado sessões visando as de Joaquim de 
Carvalho, Cristina Torres e Bernardino Machado.
Por seu lado, o Rotary Club de Vila Real decidiu homenagear a 
“Família de Acolhimento”. Para tal escutou a exposição acerca da 
defi nição e do enquadramento dela, que esteve a cargo da Drª. 
Helena Margarida Figueiredo, técnica superior de Serviço Social do 
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, do Departamento 
de Psiquiatria e Saúde Mental.
Por iniciativa do Governador do Distrito 1970, realizou-se 
em Mogadouro, nas instalações da Casa da Cultura, o Forum 
“Interioridade”. Nele participaram o Prof. Doutor António Machado 
Moura, 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 Municipal 
de Mogadouro, António Morais Machado (“O Exercício do Poder 
Autárquico numa Câmara Municipal do Interior”). O programa 
incluiu ainda uma visita guiada a Mogadouro e uma exibição de 
“pauliteiros”.

A DANÇA DO DÓLAR ROTÁRIO
Anote que o dólar rotário está agora cotado em 0,79 Euro.

HOMENAGENS 
O Rotary Club de Praia da Rocha homenageou o Portimonense 
Sporting Clube pela sua ascensão à 1ª Liga de Futebol.
 
O Rotary Club de Lisboa promoveu uma homenagem póstuma 
ao Prof. Doutor David Pina, que foi membro do Clube, sendo a sua 
notável fi gura evocada pelo Compº. Marcelo Rebelo de Sousa.

No Rotary Club de Viana do Castelo foi evocada a memória, sua vida 
e sua obra, do Compº. Fernando Coutinho, através da palavra de Abílio 
Teixeira, tendo ainda sido descerrada uma lápide em sua honra.

PARCERIAS SOLIDÁRIAS
 Os 3 Rotary Clubes que operam na cidade de Coimbra – Coimbra, 
Coimbra-Olivais e Coimbra-Santa Clara – com as 
comparticipações dos Rotary Clubes de Ferney, Voltaire (França), 
de Bordeaux-Oeste (França) e de Lubeck (Alemanha) e de 
um Subsídio Equivalente da The Rotary Foundation, equiparam 
totalmente a cozinha das novas instalações da “Casa dos Pobres”, 
num projecto de 55.000 Euros.

Conforme já referimos na pretérita edição, o Rotary Club de Matosinhos 
juntou esforços com o Lions Clube de Matosinhos e ambos organizaram 
um caminhada ao longo do litoral de Leça da Palmeira com a fi nalidade de 
angariação de fundos a favor das vítimas do terramoto que atingiu o Haiti 
e das enxurradas que se abateram sobre a Madeira. Foram mais de 2.500 
as pessoas que corresponderam ao desafi o lançado pelos Clubes, numa 
soberba iniciativa que teve a designação sugestiva de “Põe-te a Mexer...” 
O produto obtido já foi entregue em sessão que decorreu no Salão Nobre 
da Câmara Municipal de Matosinhos, a que compareceu o Vereador Dr. 
Correia Pinto, estando em representação do Gov. Manuel Cordeiro o PGD 
Rui Sequeira (ao centro e tendo à sua esquerda o Vereador) assim como o 
Governador Lion, Armando Ferrinha (ao lado esquerdo do Vereador).

MAIS UMA UNIVERSIDADE SENIOR 
Surgiu, através de Protocolo celebrado em 24 de Junho com a Asso-
ciação Social e Cultural de Almancil, a Junta de Freguesia de Almancil 
e a Escola EB 2,3 “Dr. António Sousa Agostinho”, a Universidade 
Senior de Loulé-Almancil, da iniciativa dos Rotary Clubes de Loulé 
e Almancil-International.

Com a fi nalidade de apoiar 
Catraia
Tempor
o Rotary Club de 
Rocha 
êxito o 1
Cicloturismo.

Enquanto isso, o Rotary Club de 
S. Jo
uma activa presença pública no 
aproveitamento do evento local 
“A Cidade no Jardim”.
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DIZ O PRESIDENTE DO CONSELHO DE CURADORES 
DA THE ROTARY FOUNDATION

O Plano Visão de Futuro é o caminho para o êxito 

O CONSELHO DE CURADORES EM 2010-11

A fase experimental do Plano Visão de Futuro começou no dia 1 de 
Julho. A Fundação Rotária dedicou muito tempo e imenso trabalho 
ao desenvolvimento desta nova estrutura. Com base nos relatórios 
de duas empresas de consultoria e nas respostas de 10.000 
Rotários a um questionário, a Comissão do Plano Visão de Futuro 
e os Curadores da Fundação Rotária vêm trabalhando arduamente 
na implementação do Plano. Com o passar dos anos, a Fundação 
Rotária tem vindo a acumular êxitos. No entanto, precisamos de 
evoluir com o mundo. A parceria com outras organizações é a 
chave para o futuro. É necessário expandir os nossos horizontes e 
as nossas ambições, e usar o que aprendemos através do programa 
de erradicação da pólio: devemos sonhar alto. As pessoas de hoje 
em dia não se unem a organizações – unem-se a causas. 
Ao recebermos as contribuições substanciais da Fundação “Bill & 
Melinda Gates”, conseguimos administrá-las bem porque temos 
lidado com o PolioPlus ao longo de  mais de 20 anos. Mas, se 

recebêssemos doações de valor parecido para 
outros programas, não tenho a certeza de que os 
clubes, os distritos e a administração da Fundação 
Rotária estivessem preparados para gerir e utilizar 
tais fundos.
O Plano Visão de Futuro dará mais responsabilidades, 
controle e flexibilidade a distritos e clubes para que 
administrem os seus próprios fundos. Nunca se 
esqueça de que a Fundação Rotária pertence aos 
Rotários. Se os distritos e os clubes aproveitaram este 
facto, os funcionários dos nossos escritórios de todo 
o mundo terão mais tempo para cuidar de outras 
questões que moldarão o futuro da Fundação. 
  
 Carl-Wilhelm Stenhammar
 Presidente do Conselho de Curadores
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DESAFIO DOS 200 MILHÕES DE DÓLARES DO ROTARY
                                                         
Tem sido verdadeiramente notável o empenho dos Rotários de todo o mundo na recolha de fundos que, correspondendo ao Desafio 
lançado pela Fundação “Bill & Melinda Gates”, permitam a erradicação global da poliomielite da face da Terra.
Já ficou, com efeito, para trás, e nesta altura, a fasquia dos 130 milhões de dólares arrecadados para corresponder ao desafio lançado, 
isto quando a data limite para atingir os 200 milhões ainda vem longe!

EXEMPLO SEGUIDO
A maior Fundação existente nos Estados Unidos da América do Norte, que é a Fundação “Ford”, 
acaba de adoptar um plano de reorganização e de planeamento que é em tudo semelhante ao Plano 
“Visão de Futuro” elaborado e já posto em prática pela Fundação Rotária do Rotary International.

“KIK POLIO OUT OF ÁFRICA”
Bill Gates foi uma das personalidades que 
assinou na bola de futebol que partiu da 
Cidade do Cabo e rumou para o Egipto 
depois de atravessar 22 países africanos, 
assim dando o seu apoio à campanha 
“Chute a Polio para fora da África”. E o 
certo é que, por exemplo, na Nigéria, até 
25 de Maio passado, somente se tinham 
registado três casos da doença, quando 
no mesmo período de 2009, houve notícia 
de 276.

A polio nos países endémicos
Com os elementos estatísticos recolhidos até 30 de Março passado, tinham 
ainda sido referenciados casos isolados de polio na Nigéria, em 3 de Janeiro, na 
Índia, em 7 de Fevereiro, no Afeganistão, em 27 de Fevereiro, e no Paquistão, 
em 9 de Março.
Por outro lado, as últimas manifestações de polio noutros países, em resultado 
da importação do vírus, ocorreram: em 15 de Outubro de 2009, nos Camarões, 
em 25 e 26 do mesmo mês, no Burkina Fasso e na Libéria, em 3 de Novembro, 
na Guiné, a 28 desse mês na Serra Leoa, em 8 de Janeiro deste ano, no Chade, a 
6 de Fevereiro, no Mali, em 22 seguinte, na Mauritânia, e em 24 no Senegal.
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       Os Clubes 
 dos Jovens

OS NÚMEROS 
Com os dados reportados a 3 de Maio deste ano, os Interactistas eram 
288.857 e os Interact Clubes 12.559, distribuídos por 133 diferentes 
países. Por seu lado, os Rotaractistas eram 186.898 e havia 8.126 
Rotaract Clubes em 167 países.

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”.
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.

“ROTARACT PORTUGAL TRIP 2010”
Eis um evento de intercâmbio 

internacional que foi lançado e 

com número limitado de inscrições. 

Traduz-se numa interpretação rota-

ractista do lema deste ano rotário 

“Fortalecer Comunidades - Unir Conti-

nentes”. Para conhecer em pormenor 

acesse a http://rotaract1960.

org/trip2010pt.

 

Caríssimo Amigo Artur, ilustre Director da 
PR:

Acabo de ler com a atenção do costume a 
Revista, que agora mesmo recebi, esperando 
me permitas, como sempre, tecer algumas 
considerações sobre a mesma. É que ainda 
me não acostumei à publicação mensal e 
isso deve perturbar o meu raciocínio.
São 3 os pontos que quero afl orar.
O primeiro é a Nota de Abertura. Por um lado, 
espectacular. Por outro, demasiado profundo 
para que muitos Companheiros entendam o 
que queres transmitir-nos. É que ainda hoje 
grassa a ideia, e não só entre os Novos, de 
que nos RCs não podemos discutir Política. 
São poucos os que se atrevem a esclarecer 
que o que não devemos é discutir a política 
agressiva que muitos políticos usam. Mas, 
discutir seja sobre o que for de modo a 

não magoar quem tinha ideias diferentes, 
não só se pode fazer como sempre se 
pode. Dizes isso e muito bem. Como hoje 
em dia é fundamental que se faça. Assim 
compreendam a diferença que vai em querer 
impor a nossa vontade e não aceitar a que 
nos queiram impor. Parabéns!
O segundo é que, nos Rotários Portugueses 
em evidência (e aqui o problema suponho 
que é o do “mensal”), não vejo a “careta” do 
nosso estimado Compº. Waldemar e de sua 
esposa (esta não é “careta”), Maria Beatriz, 
que foram representar o Presidente do RI na 
Conferência do D. 1960...
O terceiro é que, na pág. 10, indicas 
(excelentemente) o que o RI determina sobre 
o logotipo. Permito-me recordar-te que não 
precisas de ir tão longe. O jornal ofi cial da 
FRP e da “Associação dos Governadores” 
(que, por sinal, nunca mais lá vi mencionada) 

tem um logotipo absoluta e completamente 
errado, baseando-se numa resposta dum 
Director (que não é Director nenhum) a uma 
pergunta que não era a que estava em causa. 
Em causa estava o logotipo e não o interesse 
da publicação. A pergunta devia ter sido feita 
sobre a legalidade ou não do logotipo, em 
vez de ser sobre o interesse da publicação, 
que não estava em causa (pelo menos para 
mim não está).
Como vês, quem quiser tem muito que ler 
na nossa Revista. E que meditar. O problema 
é se nem sequer a lêem...
Um abração grande do teu Amigo
                                                                 

                    Francisco Zamith

* o leitor é membro do Rotary Club de 
Guimarães e Gov. 1989-90 do D. 197.
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                Fundacao
Rotaria Portuguesa

  a cultura 
            em evidência

Desde há anos que a Fundação Rotária Portuguesa nos habituou ao desenvolvimento de iniciativas de grande mérito, umas vezes 
ligadas ao fomento da investigação científica, outras ao impulso das artes plásticas, outras, ainda, ao apoio do “bel-canto” ou das 
letras.

o Concurso de Canto Lírico
Nos tempos mais recentes, lançou em 4ª Edição do seu Concurso de Canto 
Lírico, no qual se integrou o “International Rotary Opera Contest”. Foram 
vários os concorrentes que se perfilaram neste Concurso, e de diversas 
nacionalidades, tendo o apuramento final decorrido na Sala Principal do 
Teatro de São Carlos, em Lisboa, com grande luzimento.

O brilhante vencedor foi o tenor espanhol Orlando 
Niz Andueza, que concorreu em representação do 
Rotary Club de Barcelona (na foto), tendo ficado 
na segunda posição a soprano de Itália, Sara 

~
,

,
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Rossi, que se candidatara pelo Rotary Club de Varedo e Del Seveso. Na terceira posição ficaria a, também soprano mas portuguesa, 
Bárbara Barradas. 
Além dos referidos concorrentes, foram ainda à final a belga Valerie Vervoort, soprano também, o baixo-barítono Lei Wang, da 
China, que se apresentou em representeção do Rotary Club de Luebeck-Holstentor, da Alemanha, a mezzo-soprano de Portugal, 
Ana Ferro, e ainda a soprano, também do nosso País, Catarina Sereno. 
Nesta 4ª edição, o Concurso de Canto Lírico da FRP apresentou um formato diferente dos das anteriores, com o cumprimento de 
dois específicos momentos. Um primeiro momento foi de âmbito nacional, com provas eliminatórias que se realizaram em Cascais, 
Ponta Delgada e no Porto, semifinais no Porto e em Lisboa e a final nesta cidade (no Teatro Municipal S. Luiz), num calendário que 
se estendeu de 23 de Março a 19 de Abril; nesta fase foram atribuídas 7 Bolsas de Estudo, cada uma delas com a designação da 
entidade que decidira patrociná-las.
O segundo momento teve a designação de “International Rotary Opera Contest” e já teve a participação de cantores líricos nacionais 
e estrangeiros.

o Concurso Internacional de 

Prosa ou Poesia

Também foi ultimada pela Fundação Rotária Portuguesa a 2ª 
edição do seu Concurso Internacional de Prosa ou Poesia, no 
qual interveio um assinalável Júri composto pelas professoras 
Susana Maria Russo Neves, Maria José Pereira Leal Gomes e 
Isabel Maria Figueira Roldão Rocha da Silva.
Saiu brilhante vencedor o concorrente do Brasil Thiago José 
Rodrigues de Paula (ao centro na foto), com o trabalho 
intitulado “A Lágrima Seca”, na modalidade de prosa, que se 
apresentou sob o pseudónimo “Sabino Pessoa”.
Os segundo e terceiro prémios couberam, respectivamente, 
a Juliana de Araújo Bumber, também do Brasil, com o seu 
texto, em prosa, “O Guarda-chuva de Sofia” (pseudónimo 
“Teodora Logoi”) e à portuguesa Elisabete Cristina Fonseca 
Aguiar, com a sua obra poética “Uma Vida” (pseudónimo 
“Bety”), visíveis na foto a ladear o concorrente classificado 
em primeiro lugar.
Este Concurso teve a participação de 14 concorrentes, tendo 
sido 7 de Portugal, 6 do Brasil e 1 da Venezuela. Os prémios 
foram entregues no decurso da realização da 64ª Conferência 
do Distrito 1960. Tratou-se de prémios pecuniários (2.500,00, 

1.500,00 e 1.000,00 Euros, respectivamente) e de diploma. O Rotary Club de Lisboa-Centro foi especialmente activo e interveniente 
para o excelente êxito alcançado por este tão importante Certame.
A foto mostra, ainda, na ponta esquerda, o Presidente do Conselho de Administração da FRP, o PGD Frederico Nascimento, tendo 
a seguir a PGD Maria Teresa Mayer, o brilhante vencedor e uma das também premiadas e, na extrema da direita o PGD Henrique 
Maria Alves.

 Dois Concursos de elevadíssima qualidade cultural que acrescentaram também qualidade à imagem do Rotary em Portugal, o que 
nunca será demais realçar.






