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Portugal Rotário “online”
Os leitores podem agora consultar e ler a nossa Revista, 
e aceder a mais informação, no nosso “site” em <www.
portugalrotario.pt>. Nele poderão encontrar actualizada 
informação e consultar mesmo edições anteriores de 
“Portugal Rotário”. Para mais detalhes sobre como 
proceder para a consulta, o leitor pode obter um video 
em <http://www.portugalrotario.pt/publicacoes/
index.html>, em “Instruções de uso”.

Faz parte da criação e melhoria da imagem pública do Rotary divulgá-lo 
e divulgar o que os Rotários fazem. Os Clubes têm à sua disposição, 
gratuitamente, exemplares de anteriores edições de”PORTUGAL RO-
TÁRIO” assim como de separatas sobre”O Básico do Rotary”, material 
precioso que pode ser distribuído junto do público anónimo. Requisite-o 
junto dos nossos serviços.

Faz parte da cria
e divulgar o que os Rot
gratuitamente, exemplares de anteriores edi
TÁRIO” assim como de separatas sobre”O B
precioso que pode ser distribu
junto dos nossos serviços.

A NOSSA CAPA
Nunca será demais realçar a importância que reveste para 

qualquer organização humana a questão do rejuvenescimento 

do seu quadro social. É um aspecto verdadeiramente vital 

por isso que indissoluvelmente ligado à sua sustentação e 

perenidade.

 Daí o a evocarmos através duma bela imagem que foi 

recolhida no Rotary Club de Carnaxide, em gratifi cante 

cerimónia que teve lugar justamente na ocasião da mais 

recente “transmissão de mandatos”. Assinala a entrada no 

Clube da Compª. Sandra Isabel de Matos Branco. E, aqui para 

nós e com plena sinceridade: uma valorização para o Rotary 

sob todos os aspectos, não acha?

Foi em Carnaxide como poderia ter sido imagem semelhante 

obtida noutro qualquer dos nossos Clubes.

A propósito: sabia o leitor que, segundo os dados compilados 

até 2 de Junho passado,  já havia no quadro social do Rotary 

206.049 Rotárias?!

Atravessamos a altura em que o desenvolvimento do quadro 

social nos é trazido mais insistentemente à nossa/sua atenção. 

Proponha sem demora um(a) novo(a) sócio(a).

Prezado Companheiro Editor Artur Lopes Cardoso.

Mais um ano se passou em que continuei a usufruir da gentileza da PR, enviando-me mensalmente a vossa excelente publicação. 
Agradeço penhorado pela oportunidade de acompanhar os trabalhos do Rotary na terra de meus pais e também agora minha, 
porque sou Cidadão Português.
A recente modernização da Revista, acompanhando as orientações de R.I., transformou-a na excelente fonte de informações e 
instruções rotárias, especialmente o último número que recebi, de Junho de 2010, um repositório de instrução Rotária.
Parabéns!
          Fraternal abraço,
          José M. Duarte
          PGD D-4570 (Brasil)
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Nota de abertura
 Artur Lopes Cardoso

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

-”Quem não aparece ... esquece.”
Assim diz a sabedoria popular milenária. Vem isto a propósito duma 
questão que, sendo essencial para toda a organização humana, tem 
no Rotary a sua importância decisiva colocada em especial evidência 
neste mês: o desenvolvimento e a retenção do quadro social.
Trazer para o Clube novos membros é uma das principais obrigações 
que cada Rotário contrai quando aceita o convite para ingressar no 
seu quadro. Se não mesmo a principal. É que o sentido do colectivo 
determina que se procure assegurar a perenidade da Instituição, e esta 
só se consegue com a continuada renovação do seu corpo social, pois 
que apenas assim consegue adquirir longevidade que vá para além 
da fugaz duração da vida humana. O homem passa, mas a sociedade 
deve permanecer.
De sorte que, na nossa Organização (como nas demais, aliás), é muito 
mais útil o Rotário que se preocupa em que mais boas-vontades se lhe 
juntem em Rotary, e o consegue, do que aquele que é capaz de grandes 
(ou de pequenas) realizações. Aquele é o que tem, garantidamente, 
a Visão de Futuro; o outro pode ser que tenha continuadores, mas 
também pode acontecer que os não haja e, assim, o que ele realizava 
corre o risco de se quedar pelo tempo em que ele as assegurou. Ou 
seja: pode ter, mas também pode não ter, Visão de Futuro, e pode, 
por isso, carecer de que haja outrem que a tenha por ele. Às vezes 
por estar demasiado absorvido pelo presente...
Mas, entendamo-nos, ambos são importantes. Agora, quem não couber 
em alguma dessas categorias é que não interessará...

A questão do desenvolvimento e da retenção no quadro social 
está indissoluvelmente ligada à da imagem pública do Rotary. E esta 
constroi-se através de realizações concretas e, sobretudo, da sua 
divulgação pública. É, realmente, muito interessante erigir-se o que é 
de uso denominar-se “Marco Rotário” em certa localidade e também 
o é obter que a autarquia use a toponímia para homenagear o Rotary, 
por exemplo. Todavia, queiramos ou não, isso é estático e passadista, 
faz-se ou alcança-se em função dum passado. Se não, vejamos: quantos 
cidadãos haverá por aí que conheçam quem foi e o que fez em vida 
certa figura ou o que foi certo evento que deu nome a rua? Atrevo-me 
a afirmar que são em muito maior número os que os desconhecem. 
É que passaram, deixaram de aparecer, esqueceram. São um nome ... 
anónimo, por assim dizer.
Por isso, e não só, é muito mais importante estar presente. E estar 
presente mostrando que a gente se preocupa e que faz e que até faz 
bem. O Rotary é isto e, por sê-lo, é o nosso orgulho. Um orgulho que é 
são, não uma prosápia jactante nem fátua. Um orgulho que devemos 
“vender” e cumpre que o façamos compartilhando-o com outros.

É o nosso principal instrumento de “marketing”. É a nossa melhor 
ferramenta para lograr convencer outros a juntarem-se a nós.   

Há não muitos anos ainda, assistimos no País a iniciativas de aproveita-
mento de influentes órgãos da comunicação social de grande qualidade 
de impacte. Quem se não lembrará dos “spots” televisivos mostrando 
personalidades várias a referir a luta do Rotary contra a polio? Recor-
dam-se dos tão interessantes minutos que a TV passou sob a rubrica 
“Como se faz? O Rotary explica.”? Lembram-se de entrarem em campo 
as equipas de futebol ostentando nos equipamentos uma frase alusiva 
à campanha do Rotary para extirpar a paralisia infantil?
Onde vai isso já? Não está a ponto de se perder na memória do povo, 
que tão curta é?!
E, no entanto, tudo isso, adicionado de tudo o mais quanto constituía, e 
constitui, o aproveitamento de todas as oportunidades que oferecem os 
“midea”, não era o rumo a prosseguir e a explorar cada vez mais?
Claro que se pode convencer alguém a aderir ao Rotary na base da 
intrínseca qualidade dos propósitos que o movem, do seu superior 
objectivo, do indesmentível rigor dos princípios éticos a que se subordina 
e que busca difundir e incrementar. Mas a imagem acrescenta fulgor 
e galvaniza. A acção e os resultados reconfortam, dão dinâmica e 
geram desejo de participar. Ninguém fica indiferente ao apelo de 
poder associar-se a uma vitória, a um cometimento de referência em 
que se possa rever.
Veja o leitor, por exemplo, o que está a acontecer com a erradicação 
da paralisia infantil: estamos cada vez mais cerca de atingir a meta, 
um alvo só possível de atingir por um gigante. E isso a ninguém pode 
deixar indiferente: os Rotários e o Rotary impõem-se, através de acções 
quanto esta, à consideração e à admiração “urbi et orbi”. 
E, uma vez que assim é, e é-o de facto, todo o trabalho de angariação 
de novos sócios e da sua retenção nos Clubes fica seguramente bem 
mais facilitado. Cria-se, indubitavelmente, pelo menos curiosidade 
quanto ao que seja isso do Rotary, se não mesmo desejo de participar 
no que ele realiza. Não será assim?
Faça, pois, por que o seu Clube use sistematicamente os meios de 
divulgação pública. Contribua na sua esfera de influência, por pequena 
que ela seja, para criar e aumentar uma boa imagem pública do Rotary. 
Vai ver que o mais surgirá como consequência quase necessária.
Depois, assegure o “quase” e aceite o abraço amigo do
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Prescinda de um chocolate
e salve uma criança dos malefícios

do vírus da poliomielite

Metade de um chocolate pode não parecer grande coisa.
Mas pense numa criança que precisa da vacina contra a polio.

Ora veja: pelo mesmo preço, pode-se salvar uma criança da polio 
através da The Rotary Foundation. 

E, para si, pode não constituir grande coisa. Mas é uma coisa muito melhor

Salvar uma vida custa  menos do que você pensa. Vá a www.rotary.org./foundation
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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)

Kenneth W. Grabeau
Rotary Club de Nashua-West, NH (EUA)

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

António Hallage
Rotary Club de Curitiba-Leste (Brasil)

Stuart B. Heal
Rotary Club de Otago (Nova Zelândia)

Masaomi Kondo
Rotary Club de Senri, Osaka (Japão)

Masahiro Kuroda
Rotary Club de Hachinohe-Sul (Japão)

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

David C. J. Liddiatt
Rotary Club de Clifton, Bristol (Inglaterra)

Barry Matheson
Rotary Club de Jessheim (Noruega)

Samuel F. Owori
Rotary Club de Kampala (Uganda)

Ekkehart Pandel
Rotary Club de Bückeburg (Alemanha)

John Smarge
Rotary Club de Naples, Florida (EUA)

Secretário-Geral
Edwin H. Futa
Rotary Club de East-Honolulu, HI (EUA)

DIRIGENTES DE CÚPULA 2010-11 DO ROTARY INTERNATIONAL

Caríssimos Rotários.

Diversos Companheiros já me perguntaram como é que fiz a escolha do meu lema presidencial. Por isso, 
deixem-me explicar-lhes. Depois de analisar todos os lemas anteriores, decidi procurar algumas palavras que 
dessem às pessoas de fora uma ideia acerca dos nossos propósitos e que, ao mesmo tempo, deixassem os 
Rotários orgulhosos.

Tentei encontrar palavras que descrevessem a paixão, a criatividade e a generosidade dos Rotários. E pensei 
no espírito de serviço do Rotary, nos Rotary Clubes e na necessidade de compartilhar os Valores rotários do 
companheirismo, da diversidade, da integridade e da liderança com outras pessoas e com outras organizações. As 
quatro palavras que, finalmente, seleccionei, para transmitir a Missão actual do Rotary e para destacar as nossas 
realizações, representam o que os Rotários fazem de melhor: Fortalecer Comunidades – Unir Continentes.

Espero que concordem em que essas quatro palavras reflectem o que somos e o que fazemos, como Rotários. Nós 
somos uma Organização única e, certamente, uma das melhores do mundo. Ajudamos as nossas comunidades 
de modo especial e desempenhamos um papel muito importante através dos nossos projectos humanitários 
internacionais e na luta contra a polio.

O Rotary mudou o mundo, e os Rotários continuarão a mudá-lo de maneira positiva. A fórmula é simples: para 
que possamos alcançar o êxito, o que precisamos de fazer é continuar a concentrar os nossos esforços naquilo 
que os Rotários fazem de melhor: Fortalecer Comunidades – Unir Continentes.

                                                                                                  O vosso dedicado

       Ray Klinginsmith
      Presidente do Rotary International

FORTALECER COMUNIDADES – UNIR CONTINENTES



6

A CONVENÇÃO DE 2011 DO R.I.
Como o leitor sabe, vai realizar-se na cidade de New Orleans, Louisiana (EUA) a Convenção Anual do Rotary 
International, de 21 a 25 de Maio.
Reproduzimos o seu logótipo e chamamos a sua encarecida atenção para que tome quanto antes a decisão 

de nela participar.
Não adie…

E COMO FOI A DE MONTRÉAL
Nada menos que 154 diferentes países e regiões geográficas estiveram representados na 
Convenção do R.I. de 2010, com um total de adesões de 17.909.

PRÉMIO
“DAR DE SI ANTES DE PENSAR EM SI”

Atribuído desde 1992, este Prémio do R.I. distingue Rotários que tenham prestado serviços humanitários de maneira exemplar. Em No-
vembro de 2009, o Conselho Director aprovou uma emenda no respectivo Regulamento que tornou a atribuição do Prémio extensível a 
ex-Directores do R.I., ex-Presidentes e Curadores da Fundação Rotária do R.I..
O formulário que deve ser utilizado para apresentação de candidaturas está ao dispor em www.rotary.org/pt/award_sas e, preenchido 
que seja, o formulário, deve ser enviado por correio electrónico, fax ou pelo correio até ao próximo dia 1 de Setembro para a sede mun-
dial do Rotary, à atenção de “Programs & Presidential Initiatives (PD210), Rotary International, 1560 Sherman Avenue, Evanston, Illinois, 
60201-3698 EUA”, ou pelo e-mail riawards@rotary.org ou mediante a utilização do fax 00 1 847 556 2179.
As candidaturas serão apreciadas pelo Conselho Director do R.I. na sua reunião de Novembro deste ano e poderão ser escolhidos até 150 
Rotários para serem laureados com o Prémio.

EM BUSCA DE UM NOVO SECRETÁRIO-GERAL
O actual Secretário-Geral do Rotary, Ed Futa, vai aposentar-se em 30 de Junho de 2011. Em virtude disso, Rotary Inter-
national lançou um concurso internacional para escolha de um novo Secretário-Geral. Trata-se de um lugar de grande 
responsabilidade que exige experiência adequada, uma vez que a pessoa a contratar terá sob a sua responsabilidade 
a operacionalidade quer do Rotary International, quer da The Rotary Foundation, o que envolve a coordenação de 600 
funcionários, orçamentos de mais de 100 milhões de dólares para o Rotary e de 980 milhões quanto à Fundação.
A actividade terá de ser exercida na Sede do R.I., em Evanston, Illinois (EUA), e reporta directamente ao Presidente do 
R.I.. Os candidatos devem, pois, oferecer “curriculum” que mostre terem já dirigido uma organização desta dimensão 
com êxito. São ainda referências a atender prática em relações internacionais e boa capacidade de comunicação, além 
de empenho e bons conhecimentos acerca do Rotary, dos seus programas e da sua missão. Não é indispensável que o 
candidato seja Rotário. Mais pormenores podem ser pedidos a <rotaryinternational@kornferry.com>.
 

Quantos somos:
 Rotários – 1.228.214 
 Rotary Clubes – 33.948
 Distritos – 534
 Países  e Regiões Geográficas com Rotary – 212 
 Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário – 6.942
 Países com NRDC – 81 
           Membros dos NRDC – 159.666

 Dados reportados a 2 de Junho de 2010.
  

http://www.rotary.org/pt/award_sas
mailto:riawards@rotary.org
mailto:rotaryinternational@kornferry.com
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     Os Servicos 
       de Referencia

“UNIVERSIDADES SENIOR DO ROTARY”
       A análise da conjuntura já então predominante no País não podia deixar de revelar um fenómeno cada vez mais acentuado de 
envelhecimento médio da população e de existência de elevada quantidade de pessoas desactivadas cujo monótono dia-a-dia lhes 
retirava qualidade de vida.
Desta constatação, mais evidente nas regiões do interior, veio a surgir a ideia da criação de serviços de cultura e de ocupação de tempos 
livres, em diversificadas áreas do saber e das artes, que funcionariam em puro regime de voluntariado e que procuram dar resposta às 
dificuldades sentidas por tanta gente que, vendo declinar a vida, não estavam a encontrar motivos de interesse nas suas existências. 
É assim que, há cerca de doze anos, surgiu em Chaves, sob o impulso do Compº. Ernesto Salgado Areias, membro do Rotary Club de Chaves, 
a ideia das “Universidades Senior do Rotary”, uma ideia brilhante que rapidamente se impôs pelo seu valimento intrínseco e se tem vindo 
a espalhar cada vez mais por todo o nosso País. Nestas “Universidades” são, com o concurso de voluntários docentes, ministradas aulas 
de muito variada temática, desde línguas e literatura a artes e “design”, passando por informática e história e muitos outros temas, tudo 
dependendo do local onde a “Universidade Senior” esteja a funcionar.

Nesta altura, a dinâmica já adquirida permite estabelecer que o número de horas de trabalho voluntário que estão a ser prestadas 
ultrapassa as 30.000 por ano e por cerca de 2.000 professores todos voluntários. O universo de pessoas que está a ser beneficiado pela 
acção das “Universidades Senior” ultrapassa as 6.500 e caminhamos a passos largos para que 
o número de “Universidades Senior do Rotary” atinja a meia centena, altura em que orçará as 
cerca de 75.000 horas anuais o trabalho realizado através delas.

Para se ter uma ideia da “força” deste Serviço Rotário e do quanto ele veio procurar dar resposta 
a uma necessidade efectiva, recorde-se que, no VI Encontro das Universidades Senior do Rotary 
que se realizou em Viseu a 8 do passado mês de Maio, sob a logística do Rotary Club de Viseu e 
da “sua” Universidade Senior, estiveram mais de seis centenas de participantes em representação 
de 14 destas organizações, que proporcionaram um espectáculo de elevada qualidade a cargo 
de 18 grupos em que intervieram mais de 350 alunos!

Na altura em que esteve entre nós Luís Vicente Giay, que presidiu ao 
Rotary International em 1996-97, em representação pessoal do Presidente 
2009-10, Compº. John Kenny na XXVII Conferência do Distrito 1970, ele 
travou conhecimento com as realidades desta notável acção de serviço, 
tendo visitado as instalações em que funciona a “Universidade Senior” de 
Chaves e ouvido detalhadas explicações acerca do trabalho desenvolvido, 
o que, para ele, constituiu uma confessada e edificante surpresa. 
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COSTA DO MARFIM

COLÔMBIA

FRANÇA

ÁFRICA DO SUL

MÉXICO

AUSTRÁLIA

BRASIL FRANÇA

O Rotary Club de Ya-
moussoukro (D. 9100) 
conseguiu, em parceria 
com a direcção geral da 
GESTOCI, fazer a total 
recuperação da escola 
primária de Krekrenou, 

que equipou, ainda, com 100 quadros brancos, um mastro e 139 “kits” 
com diverso material escolar. A reabertura desta escola veio permitir que 
muitas crianças tivessem de ir a pé, num percurso de cerca de 5 kms. a 
outra escola em Zambakro (foto “Le Rotarien”).

Graças à ajuda pessoal 
do Gov. Jacques Evrard 
(D. 1670), os Rotary 
Clubes de Avesnes-sur-
Helpe e de Maubeuge 
ofereceram à família de 
Aline, uma jovem que 
sofre de miopatia, uma 
viatura com equipamento 

especial que possibilita o transporte dela (foto “Le Rotarien”).

Como seu projecto de 
serviço à comunidade, 
o Rotary Club de Cú-
cuta-Ciudad de los Árboles 
procedeu à distribuição 
de largas centenas de 
“Cajas del Amor”, uma 
maneira de ajudar com 
solidariedade famílias de 

escassos recursos (foto “Colômbia Rotária”).

Em 7ª edição, o Rotary 
Club de Mazatlán-Oriente 
realizou o Concurso “Fo-
mento da Leitura”, como 
sempre junto das escolas 
do ensino básico da sua 
comunidade. Nele partici-

param cerca de 19.800 estudantes e o Concurso teve como tema “O Futuro 
da Humanidade está em Tuas Mãos”. Desenvolvido em vários patamares, 
o Concurso contemplou os vencedores com mochilas bem vistosas (foto 
“Rotarismo en México”).

O Rotary Club de Borrow-
dale Brooke (D. 9210) as-
sociou-se ao Rotary Club 
de Hemet Sunset (D. 5330 
- EUA) e, com o auxílio de 
um Subsídio Equivalente 
da Fundação Rotária do 
R.I., montou uma unidade 
de produção de frangos 

na IPSS “Kathleen Palmers Children´s Home” (foto “Rotary África”).

Seis Rotary Clubes que 
existem em Queensland 
– Stones Corner, Brisbane-
Sul, Sunnybank, Hamilton, 
Albany Creek e Ashgrove 
– organizaram um “Dia do 
Povo” um passeio pedestre 
para assinalar os seis me-

ses da abertura do Túnel “Clem 7” que atravessa a cidade de Brisbane ao 
longo de 7 kms., uma iniciativa que permitiu arrecadar 17.000 dólares que 
foram dados à Fundação Rotária do R.I. (foto “Rotary Down Under”).

O Rotary Club de São 
Paulo-Nordeste Vila Maria 
entrou no projecto “Vi-
rada Universitária” com 
o seu Centro Integrado 
de Saúde (CIS). Nele se 
fez atendimento médico, 
odontológico e de nutrição 
a mais de 5.000 pessoas 
(foto “Brasil Rotário”).

O Rotary Club de Saint-Martin-
Norte (D. 7020) ofereceu à 
Associação dos Cinco Sentidos, 
da Praia de Galion, duas 
pequenas cadeiras com rodas, 
especiais, que possibilitam a 
ida a tomar banho no mar a 
pessoas deficientes motoras 
(foto “Le Rotarien”).  
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     As Ultimas do “Board” 
        do Rotary International

I – ASSUNTOS DOS CLUBES E DOS 
DISTRITOS

 

1  Na sequência das resoluções que tinham sido aprovadas pelo 
Conselho de Legislação, o “Board” decidiu:
a) –  recomendar aos Clubes que criem uma Comissão de Formação 

e Liderança se isso for ao encontro das necessidades deles.
b) –  recomendar aos Clubes que facultem a pessoas deficientes o 

acesso adequado às reuniões e a oportunidade de poderem 
participar nas actividades de serviço deles.

c) –  pedir aos Distritos que desempenhem um papel mais activo 
nas acções de relações públicas dos Clubes.

d) –  concordar em que o R.I. não deve tomar formalmente posição 
contra ou a favor certa questão pois que é da política tradi-
cional do Rotary guardar neutralidade.

e) –  rejeitar a ideia de criar uma Comissão de Ajuda em Casos de 
Desastre, mas exortar os Rotários a que trabalhem estreita-
mente com outras organizações já actuantes em situações 
de desastres.

f) –  concordar em que se estude o conceito da criação dum novo 
programa para as crianças abaixo dos 12 anos de idade.

g) –  reconhecer o valor das ajudas vindas do Inner Wheel em 
conjugação de esforços com Rotary Clubes.

2  O Conselho procedeu à revisão dos objectivos dos Institutos Ro-
tários: proporcionar aos actuais, antigos e próximos dirigentes do 
Rotary informação actualizada sobre as políticas e os programas 
do Movimento; criar um “forum” onde os líderes rotários possam 
interagir com os Directores do R.I.; fomentar o companheirismo 
e uma participação formativa de experiências que favoreça 
uma liderança contínua e sentido do serviço junto dos actuais, 
próximos e ex-Governadores. O Conselho definiu igualmente 
objectivos comuns para as conferências de Distrito: salientar os 
mais alargados programas e projectos de serviço; proporcionar 
aos Rotários uma visão abrangente do R.I. para além do nível do 
Clube; e desenvolver o companheirismo e ensejos de interagir 
com os líderes rotários.

Em suas reuniões realizadas de 11 a 15 de Junho, em Evanston, Illinois (EUA), e em 25 e 26 do 
mesmo mês, em Montréal (Canadá), o Conselho Director do R.I. analisou relatórios apresen-
tados por 12 Comissões e tomou 124 decisões, das quais salientamos:

3  Abordando questões do Serviço Profissional, o Conselho concordou 
em que o sistema de classificações constitui um aspecto essen-
cial da acção a nível de Clube e decidiu pedir a todos os Clubes 
que garantam que a classificação dos membros seja incluída 
em todos os “crachats” e actualizem a lista de classificações de 
modo a que ela seja a expressão das profissões existentes em 
cada momento.

 

4  O Conselho concordou em que se avance o mais rapidamente 
possível com a revisão dos Distritos que desceram abaixo dos 
níveis actuais e futuros dos mínimos exigidos de quadro social 
fixados pelo R.I.. Decidiu também pedir ao Secretário-Geral que, 
em ligação com os competentes Directores e Coordenadores 
do R.I., contacte com os líderes de grandes Distritos para os 
auscultar acerca da ideia de os dividir em dois ou redistribuir os 
Clubes por Distrito.

5  O Conselho exortou os Clubes a que apresentem ao Governador-
Eleito as suas metas de aumento do quadro social até 1 de Maio de 
cada ano, e os Governadores-Eleitos a que definam as suas metas 
nesta matéria até 15 de Maio. Sugeriu que os Governadores-Eleitos 
aumentem os respectivos quadros sociais em, pelo menos, 3% 
após terem recebido as metas definidas pelos Clubes. 

6  Aumentou o número mínimo de sócios para a formação de um 
novo Clube de 20 para 25, com efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 2011.

7  Declarou a República de Nauru, uma Ilha da Micronésia, no 
Pacífico-Sul, como zona para expansão do Rotary, a ser incluída 
no Distrito 9600.

8  No sentido de incrementar a participação em PETs multi-distritais, 
o Conselho autorizou os Distritos que não participaram em Semi-
nários nos últimos cinco anos a que dêem início ou se juntem a 
algum PET multi-distrital anual, sem que seja necessário obterem 
a anuência de dois terços dos Clubes envolvidos (como o exigem 
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as regras rotárias presentes), cometendo aos Governadores 
Indicados a responsabilidade de, por unanimidade, definirem 
os objectivos do PET e o seu planeamento.

9  O Conselho alterou a sua política com relação ao peso de votação 
de cada Clube nas eleições a nível distrital, e no sentido de exigir 
que o Governador notifique os Clubes do seu Distrito com, pelo 
menos, 15 dias de antecedência em relação à data da eleição e 
com menção do número de votos que cabe a cada Clube.

10   Reconhecendo que os Governadores têm grandes responsabi-
lidades nos capítulos da supervisão e da administração dos 
Clubes, o Conselho alargou as áreas de despesas susceptíveis 
de reembolso à custa do R.I.. Os actuais Governadores rece-
beram pormenorização sobre este assunto através de correio 
electrónico.

II – ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS DO R.I.

11   O Conselho designou os Convocadores, as datas e os locais 
de reunião para as Comissões de Directores Indicados do R.I. 
que irão reunir em Setembro deste ano para definição dos 
Directores Indicados que serão eleitos na Convenção de 2011 
do R.I. (em New Orleans – EUA) e quanto às Zonas 2, 8, 11, 
15, 19, 31, 24 e 33.

12  Adoptou novas regras para a política de investimentos quanto 
ao Fundo Geral de Excedentes do R.I. e, seguidamente, definiu 
novas medidas de aplicação com base dos objectivos do Fundo 
e na política de despesas.

13   Escolheu a sociedade “Grant Thornton” para se ocupar da 
auditoria das contas do R.I. nos anos fiscais de 2011, 2012 e 
2013, na conclusão da bem sucedida negociação e execução 
de um contrato conduzidas pelo Secretário-Geral.

14  O Conselho aprovou a designação de Thomas M. Thorfinnson 
para Vice-Presidente do R.I. em 2010-11, de K. R. Ravindran 
para Tesoureiro em 2010-11 e a eleição de John Blount para 
Presidente da sua Comissão Executiva.

15   Confirmou a sua eleição de Stephen R. Brown, Dong Kurn 
Lee, Anne L. Matthews e Kazuhiko Ozawa para as funções de 
Curadores da The Rotary Foundation.

15  Seguindo a recomendação do Presidente Klinginsmith, o 
Conselho definiu as Comissões e Grupos de Fontes do R.I. para 
2010-11 e aprovou as suas referências respectivas. Aceitou que 
as Zonas 1, 5, 9, 14, 18, 23, 25, 28 e 31 devam criar Comissões 
de Indicação em 2010-11 para a designação de Directores 

Indicados a serem eleitos na Convenção do R.I. de 2012.

17  Confirmou que o orçamento do R.I. para 2010-11, apresenta 
receitas de 84.938.000 dólares e despesas de 84.054.000 
dólares, e aprovou para a The Rotary Foundation o seu 
orçamento de 2010-11 no valor de 93.157.000 dólares para 
os seus programas, financiados com as contribuições feitas 
para o Fundo Anual para Programas.

III – PROGRAMAS, 
COMUNICAÇÕES E PRÉMIOS

18   O Conselho recebeu um relatório sobre o Desafio “200 Milhões 
do Rotary”, indicando que, com referência a meados de Junho 
de 2010, o R.I. já tinha arrecadado mais de 133.600.000 dólares 
para a meta da erradicação global da polio.

19  Tomou conhecimento de diversas mensagens importantes que 
chamavam a especial atenção para os programas do Rotaract e 
dos Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário. O prazo 
para reconhecimento de novos Grupos Rotários de Acção foi 
alargado até à data da reunião de Novembro deste ano, do 
Conselho, e o Conselho aprovou desde logo a organização do 
Grupo Rotário de Companheirismo através da Rede Social. 

20  No capítulo do Intercâmbio de Jovens, foi autorizado que os 
estudantes possam viajar com as suas famílias anfitriãs ou 
assistir a eventos de Clube ou distritais mas só após o Distrito 
ter obtido dos seus pais ou encarregados de educação autor-
ização por escrito para viagens ao exterior. Para todas as outras 
viagens, os Distritos de acolhimento devem ter o cuidado de 
informar os pais e/ou encarregados de educação dos detalhes 
quanto a programa, alojamento, e contactos.

21  Considerando que o que foi decidido pelo Conselho de Legis-
lação quanto a assinaturas de Revistas Rotárias ainda levará 
o seu tempo para ser implementado, o Conselho concordou 
em que uma versão completa da The Rotarian “online” possa 
estar disponível lá por 1 de Julho de 2011, altura em que as 
edições das demais Revistas aderentes possam igualmente 
ser permitidas.

IV – REUNIÕES INTERNACIONAIS

22  Haverá sessões para Rotários, Bolseiros e convidados nas 
actividades da Convenção de New Orleans (EUA) do R.I. no 
Sábado, 21 de Maio.

23  O Conselho aceitou, em princípio, a cidade de Atlanta, Geórgia 
(EUA), para nela se realizar a Convenção do R.I. de 2017.
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Construindo a Paz:
Companheiros da Paz 
(830), por 10 dólares 
mostra como é que os 
Centros Rotary da Paz estão 
a formar uma nova geração 
de construtores da Paz – CD 
de 7 minutos

A Paz é possível:
Centros Rotary da Paz 
(829), por 10 dólares 
um CD que descreve o 
programa de mestrado na 
Paz em 6 minutos

Manual do Bolseiro 
dos Centros Rotary 
da Paz grátis

Construindo a 
Paz:
Segurança no Séc. XXI 
(909), disponível por 
7 dólares 

Do Conflito à Paz:
que lições devemos 
tirar de factos de 
Resolução bem 
sucedida de conflitos?  
(908), por 7 dólares

Fontes de Conflitos 
internacionais e 
possibilidades da 
respectiva resolução 
nesta década (907), 
por 7 dólares

LEIA ARTIGOS ESCRITOS POR
BOLSEIROS ROTARY DA PAZ NA SÉRIE MONOGRÁFICA DOS 

CENTROS ROTARY DA PAZ
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Presidente
Karl-Wilhelm Stenhammar
Rotary Club de Göteborg (Suécia)

Presidente-Eleito
William B.Boyd
Rotary Club de Pakuranga (Nova Zelândia)

Vice-Presidente
John F. Germ
Rotary Club de Chattanooga, Tennessee 
(EUA)

Curadores
Doh Bae
Rotary Club de Hanyang (Coreia do Sul)

Stephen R. Brown
Rotary Club de La Jolla Golden Triangle, 
CA (EUA)

Lynn A. Hammond
Rotary Club de Loveland, CO (EUA)

Dong Kurn (D. K.) Lee
Rotary Club de Seul-Hangang (Coreia do 
Sul)

Anne L. Matthews
Rotary Club de Colúmbia-Leste, SC (EUA)

Ashok M. Mahajan
Rotary Club de Mulund (Índia)

David D. Morgan
Rotary Club de Porthcawl (País de Gales)

Samuel A. Okudzeto
Rotary Club de Accra (Ghana)

Kazuhiko Ozawa
Rotary Club de Yokosuka, Kanagawa 
(Japão)

Louis Piconi
Rotary Club de Bethel-St. Clair, Pensilvânia 
(EUA)

José António Salazar Cruz
Rotary  C lub de Bogotá-Oc idente 
(Colômbia)

Wilfrid J. Wilkinson
Rotary Club de Trenton, Ontário (Canadá)

Secretário-Geral
Edwin H. Futa
Rotary Club de East-Honolulu, HI (EUA

      The 
Rotary Foundation

O CONSELHO DE CURADORES EM 2010-11

A MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE CURADORES 

A FORÇA DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA DEPENDE DOS ROTÁRIOS, DO EMPENHO DOS
ROTARY CLUBES E DAS CONTRIBUIÇÕES QUE, PARA ELA, SEJAM CANALIZADAS

É interessante pensar que 46% da população rotária de todo o 
mundo se concentram em apenas três países: a Índia, o Japão 
e os Estados Unidos. Juntamente com a Coreia e Taiwan, esses 
países estão no grupo dos maiores doadores para a Fundação 
Rotária.

Isto é muito importante, já que diversos dos programas da 
Fundação dependem das contribuições dos Rotários, dos Clubes 
e dos Distritos. Fico feliz com o facto de que, a despeito da 
crise económica mundial, os Rotários continuam a demonstrar 
generosidade e a dar todo o apoio à Fundação Rotária.

Infelizmente, o número de Rotários tem-se mantido estagnado 
desde há alguns anos. Para se aumentar o número deles ou 
para, no mínimo, evitar que esse número diminua, devemos 
adoptar as medidas necessárias no sentido de melhorar o índice 
de retenção no quadro social.

Outro factor importante é o da influência dos 
Rotary Clubes. Parece-me que é chegado o mo-
mento de analisarmos seriamente as hipóteses 
de criar de novo Rotary Clubes em Cuba e de 
aquilatarmos da possibilidade de expandir na 
China numa escala maior. Tenho a certeza de 
que isso pode acontecer, se realmente nisso nos 
empenharmos.

Desta forma, poderemos perceber como é que o quadro social, a 
influência dos Clubes e as contribuições são elementos interliga-
dos. É dever de todo o Rotário trabalhar em prol destes objectivos 
para Fortalecer Comunidades – Unir Continentes.

Carl-Wilhelm Stenhammar
 Presidente do Conselho de Curadores
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uma GRANDE LIÇÃO SOBRE A POLIO
                                
Crianças duma aldeia das proximidades de Caborca, no noroeste mexicano, 
fi zeram fi la para receberem dos membros do Rotary Club de Anaheim Hills, 
Califórnia (EUA) a vacina contra a polio. Sharon Boyd, levou para ali consigo 
um enorme volume contendo livros alusivos à poliomielite e deu um exem-
plar a uma rapariguinha 
que logo foi a correr a 
mostrá-lo na localidade 
a toda a gente por quem 
passava. Nem sequer lhe 
passou pela cabeça que 
o livro estava escrito em 

inglês, o que o tornava difícil de entender pela população.
Mas esse seu gesto foi o sufi ciente para levar a que Diane Reed, escritora e 
jornalista, editasse um livro bilingue, com o título “Duas Pequenas Gotas”, 
colorido, que viria a ser distribuído a todas as crianças que receberam as duas 
gotas de vacina oral contra a doença, no âmbito do Programa PolioPlus. Reed 
é membro do Rotary Club de Anaheim e recusou receber quaisquer direitos de 
autor pela publicação.
Pelas suas páginas se fala de como tem sido ministrada a vacina. O texto é 
em versos e conta também a história da polio e do que o Rotary tem feito 
para defender as crianças contra ela em todo o mundo. Tem 22 páginas e foi 
traduzido para castelhano pela sua amiga venezuelana Luís Elena de Rodriguez. 
É distribuído com uma pequena pasta que leva lápis de cor para as crianças 
pintarem alguns dos bonecos que ilustram o texto.
Alguns dos Rotários do Rotary Club de Anaheim Hills foram até à Nigéria, 
em Abril passado, para participarem nos Dias Nacionais de Imunização que 
então ali decorreram. E aproveitaram para levar exemplares deste livrinho 
que distribuiram.

       

UM EX-BOLSEIRO DE REFERÊNCIA
Peter Kyle foi Bolseiro da Fundação Rotária do R.I. em 1973-74, altura em que fez estudos nos 
Estados Unidos graças a essa Bolsa.
Veio a ser Conselheiro-Chefe do Banco Mundial e foi agora distinguido pela The Rotary Founda-
tion com o Prémio 2009-10 de Serviço Humanitário, galardão que lhe foi entregue no decurso 
da realização da Convenção de Montréal (Canadá).
Kyle é membro do Rotary Club de Capitol Hill, Washington D.C. (EUA), e trabalhou em mais que 
uma centena de projectos de desenvolvimento lançados pelo Banco Mundial em mais de 80 
diferentes países. Mau grado se ter reformado em 2009, continua a ser útil como conselheiro.
Natural da Nova Zelândia, Peter foi como Bolseiro, e sob o patrocínio do Rotary Club de Wellington-
Norte, estudar nos Estados Unidos em 1973, na Universidade de Virgínia. Chegou, depois, a ser 
admitido no Rotary Club de Wellington-Norte, dois anos após ter completado os seus estudos.
Pouco antes de entrar ao serviço do Banco Mundial, em 1992, deu-se o colapso da antiga União 
Soviética e doutros países da Europa do Leste, e Kyle foi trabalhar durante cinco anos em ligação 
com a Rússia, a Ucrânia, o Casaquistão, a Polónia e outros países da antiga esfera comunista, 
no aconselhamento acerca das reformas necessárias em cada um deles para a transição para 
economias de mercado.

                                                                                                     Dan Nixon

Vicente del Bosque, o treinador da equipa nacional 
espanhola que recentemente se sagrou campeã 
do mundo na África do Sul, é apoiante activo da 
Campanha de Erradicação Global da Polio.

Megan Ferringer
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  O que se 
     faz em

AO SERVIÇO
O Rotary Club de Sintra continua com o mesmo entusiasmo de sempre a desenvolver o seu Projecto “Dê uma Tampa à Indiferença”. 
Recentemente procedeu à distribuição de mais 50 cadeiras 
de rodas, o que eleva o total das que já logrou distribuir 
a mais de 350!

Por seu lado, o Rotary Club de Santarém,em parceria com o 
Rotary Club de Mariporã (Brasil) e com a ajuda de um Subsídio 
Equivalente da Fundação Rotária do R.I., beneficiou nada menos 
que 3 IPSS da sua comunidade, numa acção com o valor de  
€ 8.000,00: o Lar de Santo António, com uma cozinha pedagógica; 
a APPACDM-Associação Portuguesa de Pais e Amigos de Crianças 
Diminuídas Mentais, com camas e poltronas articuladas; e a 
Santa Casa da Misericórdia, com cinco cadeiras de rodas. A esta 
última entrega se refere a foto, na qual se vê ao centro o Gov. 
2009-10, Mário Rebelo.

Com o concurso da associação francesa “Les Chevaliers du 
Ciel”, o Rotary Club de Pombal proporcionou a alegria do 

“baptismo de voo” a cerca de 100 crianças 
desfavorecidas e portadoras de deficiências 
de IPSS das zonas de Leiria, Pombal e 
Coimbra.

Com a finalidade da angariação de fundos  que 
foram aplicados na ajuda a famílias da  Camacha 
especialmente afectadas pelo temporal que 
atingiu a Ilha da Madeira nos princípios deste 
ano, o Rotary Club de Machico-Santa Cruz 
organizou um animadíssimo “Baile da Primavera” 
(foto FM).
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Cerca de sete centenas de pessoas em bicicleta juntou o Rotary 
Club de Ílhavo, numa notável manifestação de solidariedade 
a que foi dada a designação de “Rota do Bacalhau” levada a 
cabo a favor da “Obra da Criança” em BTT através da qual o 
Clube conseguiu recolher cerca de 15 mil Euros. A prova começou 
junto do Museu Marítimo e terminou no Largo do Centro Cultural, 
após um percurso de quase 55 kms.

O Rotary Club de Azeitão fez distribuir seis instrumentos 
musicais por algumas das colectividades da sua área no decurso 
das “Festas de Azeitão e Arrábida”.

O Rotary Club de Ponte da Barca enriqueceu o seu já volumoso 
“Banco de Cadeiras de Rodas e de Camas Articuladas” com mais 
uma cama destas, cinco colchões de pressão alterna e cinco cadeiras 
de rodas.

O Rotary Club de Tavira levou a efeito a sua V Grande 
Gala de Beneficência, na Pousada do Convento da Graça. O 
produto assim obtido foi ajudar o Centro Social e Paroquial 
de Santa Maria, no sentido da construção de um centro 
inter-geracional.

Por seu lado, o Rotary Club de Coimbra organizou um jantar 
festivo para angariação de fundos a favor da Liga dos Amigos 
dos Hospitais da Universidade de Coimbra (LAHUC) e ofereceu-
lhe, ainda, duas cadeiras-de-rodas.

O Rotary Club de S. Mamede de Infesta promoveu um rastreio 
da obesidade, de diabetes e da hipertensão na Praça da Cidadania. 
Para esta acção contou com as dedicadas colaborações de dois 
médicos, aliás membros do Clube, de enfermeiras e de dietistas, 
e aproveitou para distribuir aos participantes “T-shirts” com 
mensagens sobre o Rotary e conselhos de saúde.

O Rotary Club de Funchal fez entrega de aparelhos electrodomésticos a 
29 famílias que tinham sido seriamente afectadas pelo temporal ocorrido 
a 20 de Fevereiro passado.
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PALESTRAS 
No Rotary Club de Sintra foi palestrante a Drª. Maria Máxima Vaz e para 
dissertação sobre o tema “O Culto de Nossa Senhora do Cabo Espichel”. 
Tratou-se duma palestra integrada no Ciclo, que o Clube organizou, 
dedicado a “Costumes, Tradições e Cultos”.
O Compº. António Pinto de Oliveira foi orador no seu Clube, o Rotary Club de 
Espinho, aqui abordando o tema “O Livro e o Dia Mundial do Livro”.
O Rotary Club de Faro ouviu o Dr. Macário Correia, Presidente da Câmara 
local, que falou acerca de “Gestão Autárquica – um Desafio de todos os 
Munícipes”.
A Presidente da Direcção dos Bombeiros Voluntários de S. Mamede de 
Infesta, Drª. Leonida Galhardo, dissertou no Rotary Club de Senhora da 
Hora sobre “Prevenção de Incêndios Urbanos e Florestais”.
O Gen. Ramalho Eanes, antigo Presidente da República, foi palestrante 
no Rotary Club de Lisboa-Norte e sobre “A Democracia“.

O Rotary Club de Almancil International organizou o seu I Torneio 
Anual de Ténis (Pares). O Torneio decorreu na Academia de Ténis (Quinta do 
Lago) e teve a comparticipação do Rotary Club de Silves, tendo o produto 
obtido através deste certame revertido a favor da ASCA – Associação 
Socio-cultural de Almancil..

O Rotary Club de Cascais-Estoril escutou a Drª. Joana Cambeiro, 
Coordenadora do Programa Europeu de Serviços de Voluntariado 
sobre “Voluntariado”.

COM SEDE PRÓPRIA  

Foi com grande entusiasmo que o Rotary Club de Leiria 
inaugurou as instalações da Sede, que ficaram instaladas 
na Rua José Vareda, 30-1º, em Leiria.

UM PEDIDO AOS 

SECRETÁRIOS
Está na altura de, uma vez mais, o Compº. 

Secretário remeter à Associação  PORTUGAL 

ROTÁRIO a listagem  rigorosamente 

actualizada, especialmente quanto a 

moradas, dos membros do quadro social 

do Clube. Por favor faça isso ... já.
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“Uma Ponte de Esperança – Padrinhos para S. Tomé” constituiu o tema de palestra que, no Rotary Club de Palmela, apresentou a Drª. 
Madalena Cruz, dirigente da “Caritas”.
O Rotary Club de Sesimbra teve ensejo de escutar a Drª. Filipa Barreiros em conferência que ela proferiu sobre “A Criança e o seu 
Mundo nos nossos Dias”.

VISIBILIDADE ROTÁRIA 
O Rotary Club de Oeiras assinalou condignamente o seu 25º aniversário com uma sessão para a qual convidou 25 famílias de poucos 
recursos. Editou ainda um livro em que se relatam as principais realizações do Clube ao longo da sua existência e rematou com um jantar 
de festa na “Sala da Cisterna” do Forte de S. Julião da Barra durante o qual procedeu à exposição/venda de obras de Arte cujo produto 
foi dar uma boa ajuda ao Centro de Paralisia Cerebral de Oeiras.

O Rotary Club da Moita organizou, conforme já tivemos ensejo de referir na edição anterior, a 1ª Regata Rotária no Rio Tejo, um evento formidável com 
embarcações típicas do Rio. Nela participaram elementos dos Rotary Clubes de Algés, Almada, Évora, Montijo, Portela, Santarém, Seixal e Sesimbra, 
além, evidentemente, do clube organizador.

Uma “Caminhada” sob o tema “À Descoberta de S. João da Madeira”, na qual os participantes receberam “t-shirts” alusivas à Campanha 
de Erradicação Global da Polio, com desenho do estilista Miguel Vieira e assinadas pelo desportista Victor Baía, foi organizada com elevada 
adesão pelo Rotary Club de S. João da Madeira. 
 

COMPANHEIRISMO & CULTURA
O Rotary Club de Fafe realizou um oportuno passeio de amizade e convívio pela zona envolvente de Vila Real, com visitas a Vilarinho de 
Samardã, a mítica localidade camiliana, assim como ao Palácio de Mateus, à Sé de Vila Real e ao Museu de Numismática.
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ÚLTIMA HORA
Sakuji Tanaka, membro do Rotary Club de Yashio, Saitama (Japão), foi o Rotário escolhido 

pela respectiva Comissão de Indicação para presidir ao Rotary International em 2012-13.

Se não surgir candidatura de oposição, passará a ser o Presidente Indicado a partir de 1 

de Outubro próximo.

A Comissão de Indicação era constituída pelos Rotários John F. Germ (EUA) que era o 

Presidente, e Monty J. Audenart (Canadá), Keith Barnard-Jones (Inglaterra), Peter Bundgaard 

(Dinamarca), Frank C. Collins Jr. (EUA), Rudolf Hörndler (Alemanha), Jackson San-Lien Hsieh 

(Taiwan), Umberto Laffi (Itália), Ashok M. Mahajan (Índia), Gerald A. Meigs (EUA), Paul A. Netzel (EUA), Samuel A. 

Okudzeto (Ghana), Kazuhiko Ozawa (Japão), Noraseth Pathmanand (Tailândia), Themistocles A. C. Pinho (Brasil), Barry 

Rassin (Bahamas) e Barry E. Thompson (Austrália).

INTERESSANDO-SE 
Uma visita guiada às instalações da Fundação Aurélio Amaro Diniz foi realizada pelo Rotary Club de Oliveira do Hospital.
Numa parceria com a Câmara Municipal, o Rotary Club de Mangualde organizou as “Jornadas de Sustentabilidade e Gestão de Ener-
gia”, um evento que decorreu no Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. O tema central foi a Barragem de Girabolhos, 
especialmente abordada por Nuno Ribeiro da Silva, Presidente da “Endesa Portugal”, por Guilherme Machado, da mesma Empresa, e pelo 
Presidente da Região de Turismo da Serra da Estrela, Jorge Patrão.
Numa colaboração com a Direcção Distrital de Finanças, a Associação dos Industriais do Concelho de Pombal e a Associação Comercial e 
de Serviços de Pombal, o Rotary Club de Pombal promoveu um “jantar-debate” sobre o tema “2010 – Impacto das Medidas Fiscais nas 
PMEs e nas Famílias”, liderado pelos técnicos superiores da Direcção Distrital de Finanças José Gante, João Veiga e António Santos.
Em parceria com a editora “Gradiva” e a Câmara Municipal, 
o Rotary Club de Ílhavo desenvolveu um projecto visando 
o fomento do gosto da leitura junto das crianças do ensino 
básico e dos jardins-de-infância.

HOMENAGENS
 O Rotary Club da Régua homenageou o profissional de 
referência António José Borges Mesquita Montes.
D. António Francisco dos Santos, Bispo de Aveiro, foi a 
personalidade distinguida pelo Rotary Club de Aveiro

No Rotary Club de Mirandela foi colocada em destaque 
a personalidade de Marcelo Lago, antigo Presidente da 
Câmara local.

 

PARCERIAS SOLIDÁRIAS 
O Rotary Club de Aveiro celebrou um Protocolo com a Clínica 
de Medicina Dentária Dr. José Luís Moinheiro, Ldª. e a IPSS 
“Florinhas do Vouga” para a criação do “Banco de Saúde 
Oral – R. C. de Aveiro” destinado a proporcionar cuidados 
de saúde oral a crianças de famílias carenciadas. Na ocasião da sua reunião festiva de “Transmissão de Mandatos”, o Rotary Club de 

Ovar distinguiu alguns enfermeiros que mais empenhadamente têm colaborado 
com o Clube em acções de rastreios públicos gratuitos no domínio da saúde.
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       Os Clubes 
 dos Jovens

OS NÚMEROS
Com os dados reportados a 2 de Junho 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
Um belo”Espectáculo Solidário” foi organizado pelo Rotaract Club de 
Espinho no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários. Nele actuaram 
os Grupos de Bombos e de Rancho Folclórico da CERCIESPINHO, assim 
como o Grupo Infantil do Rancho Folclórico de S. Tiago, de Silvalde, 
e o produto obtido reverteu a favor da CERCIESPINHO.
Graças aos fundos que conseguiu recolher pela organização duma 
quermesse na altura das festas da Senhora de Mércoles, e o con-
tributo de um Subsídio Simplifi cado concedido pelo Governador do 
Distrito 1960, o Rotaract Club de Castelo Branco pode adquirir 
alguns aparelhos electrodomésticos, um humidifi cador de ar e um 
ferro de engomar com caldeira, equipamentos com que dotou a 
Obra de Santa Zita.
Os Rotaract e Interact Clubes de Vila Nova de Famalicão orga-
nizaram nas instalações da Fundação Cupertino de Miranda uma 
actividade de saúde pela qual mais de 120 pessoas benefi ciaram 
de diversos rastreios, desde o controlo do peso à pressão arterial, 
passando pelo visual, a glicémia e terapia da fala, além de conselhos 
sobre hábitos alimentares.
Numa acção conjunta, os Rotaract e Interact Clubes de Vila Nova 
de Famalicão organizaram, também, o”3º Café-Concerto”, na 
Escola Profi ssional”Forave”, como maneira de reunirem fundos que 
foram aplicados na aquisição de uma cadeira-de-rodas de comando 
eléctrico para um cidadão defi ciente de Ribeirão.

O Rotaract Club de Espinho dispõe agora na Internet de um atraente 
“Blog” que o leitor pode consultar. Para isso aceda a <rtcespinho.
blospot.com>. Var ver que vale a pena!

UM NOVO CLUBE 

Com 16 elementos de ambos os sexos, surgiu o Rotaract Club de Leiria. 

Deles, 13 receberam com muita alegria os seus emblemas de Rotaractistas 

com a presença do Assistente do Governador, Compº. Aurélio Ferreira

CAMPO DE FÉRIAS
 Em união de esforços, os Rotary Clubes de Lisboa-Norte e Sintra 
organizaram o”Rotary International Youth Camp 2009-10”, uma 
iniciativa que envolveu oito jovens de ambos sexos de diferentes 
países.

CULTURA NÃO OCUPA LUGAR 
Como maneira der assinalar o seu 3º aniversário, o Rotaract Club 
de Trofa promoveu, além do mais, uma série de visitas guiadas a 
diversos pontos históricos e de referência da sua comunidade, como 
à ”Casa da Cultura”, onde pode admirar a Exposição “Resistência 
Timorense”, a Igreja de Santiago do Bougado, de Nicolau Nazoni, 
o Monte de S. Gens e o Castro de Alvarelhos.
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ORotary International, a mais an-
tiga organização de prestação 
de serviços humanitários, en-

globa cerca de 33.000 clubes espalhados 
em mais de 200 países e áreas geográfi cas. 
Esses clubes são integrados por líderes 
executivos e profi ssionais que oferecem 
tempo e talentos para servir em suas 
comunidades e em outros países.
O lema maior da Organização - Dar de 
Si Antes de Pensar em Si - personifi ca 
o espírito humanitário que anima mais 
de 1,2 milhão de Rotários, que des-
frutam de companheirismo entre si e 
participam em projectos comunitários e 
internacionais, que caracterizam o Rotary 
mundialmente. 
O Rotary ostenta uma rica e complexa 
tradição e estrutura organizacional, 
com programas que, a princípio, 
podem ser difíceis de entender, 
principalmente para quem é novo na 
Organização. Apresentamos a seguir 
alguns factos fundamentais sobre o 
Rotary que possibilitam ao leitor 
conhecer um pouco melhor o Rotary e 
orgulhar-se ainda mais de pertencer a 
tão importante Organização.

A estrutura do Rotary
O Rotary é essencialmente uma 
organização que conta com a dedicação 
e o trabalho dos Rotários em projectos 
implementados pelos Rotary Clubes. 
Uma estrutura distrital e internacional 

foi elaborada para apoiar os clubes nas 
actividades de prestação de serviços 
humanitários nas suas comunidades e 
no exterior.

Clubes
Os Rotários são associados de Rotary 
Clubes que, por sua vez, estão ligados 
ao Rotary International (RI). Cada clube 
escolhe os seus dirigentes e tem uma 
considerável autonomia, respeitando 
os estatutos e o regimento interno da 
Organização.

Distritos
Os clubes estão agrupados em 530 
distritos, cada qual liderado por um 
Governador, que juntamente com os 
seus assistentes e as várias Comissões, 
formam o grupo de líderes distritais de 
apoio aos clubes. 

Conselho Director
Entre os 19 Rotários que integram o 
Conselho Director do RI fi guram o 
Presidente actual da Organização e o seu 
Presidente Eleito. O referido Conselho 
reúne-se trimestralmente para tomar 
decisões que ditam os caminhos da 
Organização. O Presidente do RI, eleito 
anualmente, escolhe o lema e as ênfases 
em serviços que serão a tónica no seu 
mandato.

A Secretaria 
O Rotary International está sediado em 

Evanston, cidade vizinha de Chicago, 
no estado de Illinois, Estados Unidos. A 
Organização dispõe de sete escritórios 
internacionais localizados na Argentina, 
Austrália, Brasil, Coreia, Índia, Japão 
e Suíça. O escritório do RI para a 
Grã-Bretanha e Irlanda (RIBI) fi ca na 
Inglaterra, e atende aos clubes e distritos 
daquela região. O Secretário Geral é o 
chefe executivo de operações do RI e 
dirige um quadro de 740 funcionários 
que trabalham para atender os Rotários 
de todo o mundo.

Benefícios e responsabilidades do 
associado
O Clube é a pedra angular do Rotary. 
Os Rotary Clubes efi cazes apresentam 
quatro características principais: man-
têm ou aumentam o quadro associativo, 
participam em projectos humanitários 
que benefi ciam a comunidade local e 
as doutros países, apoiam a Fundação 
Rotária contribuindo fi nanceiramente 
e participando nos seus programas, e 
desenvolvem líderes capazes de servir o 
Rotary para além dos limites de Clube. 
O que os Rotários recebem do Rotary 
depende em larga escala do que nele 
investem. Muitos dos requisitos para 
associação visam fazer com que os as-
sociados participem inteiramente na vida 
do Clube e desfrutem as oportunidades 
de crescimento oferecidas pela Orga-
nização.

“Graças ao Rotary, os 

meus esforços são 

multiplicados. Não 

estou mais a trabalhar 

sozinho.”

— Fernando Aguirre Palacios, 

Equador
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Prestação de serviços
Todos os Rotary Clubes têm uma missão 
especial: servir pessoas carentes no 
mundo inteiro. Ao participarem em 
projectos, os associados inteiram-se da 
actuação do seu Clube em iniciativas 
locais e internacionais, podendo dis-
ponibilizar tempo e talentos onde for 
mais necessário.

Recrutamento e retenção de 
associados
Para que os Clubes permaneçam 
fortes, todo o Rotário deve trazer novos 
associados para a Organização. Mesmo 
aqueles que ingressaram recentemente 
nos clubes podem levar convidados às 
reuniões e pedir que tomem parte em 
projectos. O valor do Rotary é muito 
claro, e a melhor forma de despertar o 
interesse de Rotários potenciais é fazendo 
com que vivenciem o companheirismo 
e a efi cácia dos serviços humanitários 
prestados pelos Clubes.
Manter os associados interessados é 
de suma importância. Um clima de 
amizade e a participação em projectos e 
operações do Clube desde cedo são duas 
das melhores maneiras de garantir que o 
associado permaneça no Rotary.
A composição ideal de um Rotary Club 
deve espelhar a comunidade, inclu-
indo as profi ssões ali encontradas. Tal 
diversidade enriquece cada faceta do 
companheirismo e serviço desfrutados 
no Clube.

Frequência
A comparência às reuniões de Clube 
permite aos Rotários desfrutar o 
companheirismo e enriquecer os seus 
conhecimentos pessoais e profi ssionais. 
Os horários das reuniões buscam 
acomodar os compromissos sociais e 
profi ssionais dos associados. Alguns 
Clubes fazem a sua reunião no horário 
do almoço, outros reúnem-se de manhã, 
após o expediente ou à noite.
A norma reza que os associados com-
pareçam a, pelo menos, 50% das reuniões 
do Clube em cada semestre. Quando o 
Rotário estiver impossibilitado de com-
parecer a uma reunião, poderá recuperar 
a frequência em qualquer Rotary Clube 
do mundo. Para saber os locais e horários 
de reunião de todos os Rotary Clubes, 
basta consultar o Offi cial Directory ou a 
secção “Localizar Rotary Clubes”, no site 
do Rotary (www.rotary.org/pt).
Em alguns casos, a recuperação de 
frequência poderá ser feita através da 
participação em projecto do clube, em 
reunião do Conselho Diretor, reunião 
de Rotaract Club ou de Interact Club, 
ou mesmo virtualmente, em reuniões de 
Rotary E-Clubes. 

Princípios que norteiam o Rotary
Desde a fundação da Organização, alguns 
princípios básicos têm sido desenvolvidos 
para que os Rotários atinjam o ideal de 
prestação de serviços humanitários e 
altos padrões de ética.

O Objectivo do Rotary
Formulado em 1910 e adaptado sempre 
que a missão do Rotary se expandia, 
defi ne sucintamente o propósito da 
Organização e as responsabilidades dos 
Rotários.
O Objectivo do Rotary é estimular e 
fomentar o ideal de servir, como base 
de todo empreendimento digno, pro-
movendo e apoiando: 

➤ PRIMEIRO
O desenvolvimento do companheirismo 
como elemento capaz de proporcionar 
oportunidades de servir;

➤ SEGUNDO
O reconhecimento do mérito de toda a 
ocupação útil e a difusão das normas de 
ética profi ssional; 

➤ TERCEIRO
A melhoria da comunidade pela conduta 
exemplar de cada um na vida pública e 
na vida privada;

➤ QUARTO
A aproximação dos profi ssionais de todo 
o mundo, visando a consolidação das 
boas relações, da cooperação e da paz 
entre as nações.

A PROVA QUÁDRUPLA

Foi formulada pelo Rotário Herbert J. 
Taylor em 1932 e adoptada pelos Rotários 
nos seus negócios e profi ssões, a Prova 
Quádrupla já foi traduzida para mais de 
100 idiomas e é aplicada por organizações 
e indivíduos em todo o mundo.

Do que nós pensamos, 
dizemos ou fazemos

1) É a VERDADE? 
2)  É JUSTO para todos os interessados?
3)  Criará BOA VONTADE e 

MELHORES AMIZADES?
4)  Será BENÉFICO para todos os 

interessados?

no Clube. altos padrões de ética.
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Princípio das Classifi cações
É um sistema que garante que o quadro 
associativo de cada Clube espelhe a 
sociedade local com representantes 
dos seus vários ramos de negócios e 
profi ssões. De acordo com este sistema, 
cada associado é classifi cado conforme a 
sua ocupação, e o número de associados 
em cada classifi cação é limitado conforme 
o tamanho do clube. O benefício dessa 
estrutura é a diversidade profi ssional 
que estimula a vida social do Clube e 
aumenta as hipóteses deste de executar 
projectos diferenciados, por contar 
com as diversifi cadas experiências dos 
Rotários.

Avenidas de Serviços
As Avenidas de Serviços, baseadas no 
Objectivo do Rotary, dão sustentação às 
actividades de Clube e dividem-se em:

v  Serviços Internos: enfoque no 
fortalecimento do companheirismo 
e no funcionamento eficaz do 
Clube.

v  Serviços Profi ssionais: iniciativas 
que incentivam os Rotários a servir 
os outros através das suas ocupações 
e da obediência a altos padrões de 
ética.

v  Serviços à Comunidade: 
actividades empreendidas pelo 
Clube para melhorar as condições 
de vida na comunidade.

v  Serviços Internacionais: acções 
levadas a cabo para expandir o 
alcance humanitário do Rotary ao 
redor do mundo e para promover 
a paz e a compreensão mundial.

v  Serviços às Novas Gerações 
actividades para o desenvolvimento 
da capacidade de liderança, projec-
tos humanitários e programas de 
intercâmbio que contribuem para 
que os jovens realizem mudanças 
positivas no mundo.

Programas do RI 
Os seguintes programas ajudam os 
Rotários a atender a necessidades das 
suas comunidades e a auxiliar pessoas 
doutros países:

Interact
Organizado e patrocinado por Rotary 
Clubes, o programa é para jovens dos 
12 aos 18 anos. Hoje estão congregados 
em mais de 12.300 Interact Clubes 
espalhados por 133 países.

Rotaract
Organizado e patrocinado por Rotary 
Clubes, este programa promove as quali-
dades de liderança, o desenvolvimento 
profi ssional e a prestação de serviços 
entre pessoas dos 18 aos 30 anos. Actu-
almente existem mais de 8.000 Rotaract 
Clubes espalhados por 167 países.

Você sabia que?
  
v  As Bolsas Educacionais da 

Fundação Rotária são o maior 
programa privado de concessão de 
bolsas do mundo.

  
v  A Fundação Rotária já contribuiu 

com mais de 2,3 biliões de dólares 
em subsídios desde 1947.

  
v  Os Rotários criaram grande número 

de organizações dedicadas a várias 
causas humanitárias, entre elas a 
ShelterBox, a HungerPlus e a Gift 
of Life.

  
v  O facto de ter providenciado pela 

distribuição de vitamina A por 
ocasião dos Dias Nacionais de 
Imunização ajudou a prevenir, 
conforme estimativas, a morte de 
cerca de 1,5 milhão de crianças 
desde 1998.

  
v  Representantes do RI colaboram 

com muitas organizações 
internacionais, inclusive com a 
ONU e várias das suas agências, 
a Organização dos Estados 
Americanos, o Conselho Europeu e 
a União Africana.

“Quando fui 

governadora, o Rotary 

fez com que eu 

deixasse a timidez de 

lado e saísse da minha 

área de conforto.”
— Victoria Garcia,

 Filipinas
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Núcleos Rotary de Desenvolvimento 
Comunitário (NRDC)
Organizados e patrocinados por Rotary 
Clubes, estes Grupos, que somam mais 
de 6.800 em 78 países, são formados 
por não-Rotários que se esforçam para 
melhorar as suas comunidades.

Rede Global de Grupos de Rotários
É formada por Grupos de Companheir-
ismo (de cunho profi ssional e recreativo) 
e Grupos Rotários em Acção (dedicados 
à prestação de serviços). Já existem cerca 
de 70 grupos que estão abertos a Rotarac-
tistas, a Rotários e seus cônjuges.

Intercâmbio Rotário da Amizade
Visitas internacionais recíprocas feitas 
por Rotários e seus familiares.

Voluntários do Rotary
São Rotários com aptidões específi cas que 
colaboram em projectos humanitários 
prestando serviços voluntários nos seus 
próprios países e no estrangeiro.

Intercâmbio de Jovens do Rotary 
Clubes e Distritos enviam e hospedam 
por ano mais de 8.000 pessoas dos 15 aos 
19 anos que participam, no estrangeiro, 
em intercâmbio cultural que pode durar 
de uma semana a um ano lectivo.

Prémios Rotários de Liderança Juvenil 
(RYLA)
Seminários patrocinados por Clubes 
e Distritos que desenvolvem as 
potencialidades de liderança em pessoas 
dos 14 aos 30 anos.

Serviços à Comunidade Mundial 
(SCM)
Parcerias internacionais entre Clubes 
e Distritos para fornecer assistência 
a projectos comunitários noutro país. 
Buscas no ProjectLINK no site www.
rotary.org, que é um banco de dados 
de projectos de Clube e Distrito 
que precisam de financiamento, de 
voluntários ou de artigos diversos, levam 
a descrições de projectos em busca de 
assistência de parceiros ou de voluntários 
internacionais, bem como relatos de 
projectos bem-sucedidos.

Fundação Rotária
A Fundação Rotária do Rotary 
International é uma entidade sem 
fi ns lucrativos cuja missão é apoiar os 
Rotários para que possam promover 
a boa vontade, a paz e a compreensão 
mundial por meio de ajudas a iniciativas 
de melhoria da saúde, da educação e do 
combate à pobreza.

Apoio fi nanceiro 
No ano que se encerrou em 30 de 
Junho de 2009, a Fundação Rotária 
recebeu contribuições no valor de 
223,8 milhões de dólares e aplicou 
mais de 187,8 milhões no apoio a 
programas educacionais e humanitários 
implementados por Clubes e Distritos 
e  a actividades de erradicação da pólio. 
As contribuições são creditadas em três 
Fundos:

v  Fundo Anual para Programas, que 
fi nancia os programas da Funda-
ção 

v  Fundo Permanente, do qual apenas 
parte dos rendimentos é usada 
para garantir a viabilidade dos 
programas da Fundação a longo 
prazo

v  Fundo Pólio Plus, que provê 
recursos para a concretização 
do sonho de um mundo livre 
da pólio

1905  |  Em 23 de 
Fevereiro, o advogado Paul 
Harris convoca a reunião 
que deu origem ao Rotary 
Club de Chicago, semente do 
Movimento Rotário.

1907  |  O Rotary Club 
de Chicago organiza a 
instalação de sanitários 
públicos, um dos primeiros 

projectos comunitários do 
Clube.

1910  |  Paul Harris é eleito 
como primeiro Presidente 
da Associação Nacional de 
Rotary Clubes na primeira 
Convenção do Rotary.

1911-13  |  São fundados 
Clubes no Canadá, na Grã-

Bretanha e na Irlanda; e 
o nome da Organização é 
alterado para Associação 
Internacional de Rotary 
Clubes.

1916  |  Clube fundado em 
Cuba, o primeiro em país 
cujo idioma não era o inglês.

1917  |  O presidente 

Arch Klumph propõe o 
estabelecimento do Fundo 
de Dotações, precursor da 
Fundação Rotária.

1945  |  Quarenta e nove 
Rotários colaboram na 
redacção da carta de 
fundação da ONU.

1947  |  Paul Harris falece LI
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combate à pobreza.
As contribuições são creditadas em três 
Fundos:

v

v

v

“Sinto uma grande 

satisfação quando 

estou a ajudar, seja 

construindo 

um parque, a fi nanciar 

uma clínica ou a plantar 

mudas de árvores.”

— George M. Yeiter, EUA
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Cada dólar concedido à Fundação ajuda 
a financiar os programas humanitários, 
educacionais e culturais, além dos custos 
operacionais. Clubes e Distritos candida-
tam-se e recebem subsídios da Funda-
ção para executar projectos em todo o 
mundo. A Fundação Rotária lançou a 
iniciativa “Todos os Rotários, Todos os 
Anos” visando aumentar para 100 dólares 
per capita a média das doações anuais em 
apoio às actividades abaixo descritas.

Programas Educacionais 
Promovem a compreensão internacional 
ao congregar pessoas de diferentes países 
e culturas. 

Bolsas Educacionais Programa internacional 
de nível universitário que envia cerca de 
500 pessoas qualificadas para estudar no 
estrangeiro e actuar como embaixadoras 
da boa vontade.

Bolsas Rotary pela Paz São concedidas para 
estudos em cursos de nível equivalente 
a mestrado ou certificado profissional, 

num dos seis Centros Rotary de Estu-
dos Internacionais na área de paz e da 
resolução de conflitos.

Intercâmbio de Grupos de Estudos Intercâmbio 
de curto prazo realizado entre Distritos 
de diferentes países que objectiva a 
interacção profissional e cultural de não-
Rotários de ambos os sexos na faixa etária 
dos 25 aos 40 anos.

Programas Humanitários 
Os Subsídios Humanitários permitem a 
Rotários tornar mais eficaz o seu apoio 
a projectos de prestação de serviços 
internacionais, como abertura de poços, 
assistência médica, alfabetização e 
execução de outros serviços essenciais. A 
participação dos Rotários é a chave para 
o sucesso desses projectos.

Subsídios Equivalentes Ajudam Rotary Clubes 
e Distritos a empreender projectos 
humanitários com a colaboração de 
Clubes/Distritos doutro país.

Subsídios Distritais Simplificados Permitem aos 
Distritos apoiar actividades de prestação 
de serviços à comunidade local ou 
internacional.

Pólio Plus
A erradicação da pólio é a 
prioridade número um do 
Rotary. O programa Pólio Plus 
provê fundos para campanhas 
de imunização em massa, 
bem como para apoiar 
trabalhos de mobilização 

s o c i a l ,  v i g i l â n c i a  e  a n á l i s e 
laboratorial para as últimas fases da 
erradicação global da poliomielite.  
O Rotary International terá colaborado 
com mais de 1,2 bilião de dólares 
e centenas de milhar de horas de 
trabalho voluntário quando o mundo 
for certificado como livre da pólio. 
O Rotary é parceiro da Organização 
Mundial da Saúde, do Unicef e do 
Centro Norte-Americano de Controle 
e Prevenção de Doenças na iniciativa 
para eliminar a pólio da face da Terra. 
Como resultado desses esforços, dois 
biliões de crianças com menos de cinco 
anos foram imunizadas contra a doença, 
cinco milhões de pessoas que poderiam 
ter contraído paralisia hoje caminham, 
500.000 novos casos de pólio são evitados 
todos os anos e o número dos casos 
registados diminuiu 99%. 

Desafio 200 Milhões de Dólares do 
Rotary 
Em 2007 e 2009 a Fundação Bill & Melinda 
Gates, reconhecendo a liderança do 
Rotary no esforço mundial de erradicação 
da pólio, decidiu fazer as doações de 100 

e 255 milhões de 
dólares, 

“A Convenção do RI 

fez com que o Rotary 

passasse a fazer parte 

de mim.”

— Eric Marcus, EUA

em Chicago. Inúmeras doações 
efectuadas por Rotários para 
homenageá-lo postumamente 
financiam bolsas de estudos.

1947-48  |  Os primeiros 18 
bolseiras do Rotary estudam 
no exterior como parte 
de actividade precursora 
do programa de Bolsas 
Educacionais.

1962  |  É fundado o primeiro 
Interact Club, na cidade de 
Melbourne, na Florida, EUA. É 
lançado o programa de Serviços 
à Comunidade Mundial.

1965  |  São lançados os 
programas de Subsídios 
Especiais (hoje Subsídios 
Equivalentes) e de Intercâmbio 
de Grupos de Estudos.

1968  |  É fundado o primeiro 
Rotaract Clube em Charlotte, 
Carolina do Norte, EUA.

1979  |  A Fundação Rotária 
concede um subsídio para 
imunizar seis milhões de 
crianças contra a poliomielite 
nas Filipinas, o que daria início 
ao programa PolioPlus.

1985  |  O Rotary aprova o 

programa PolioPlus e a sua 
campanha para angariar 120 
milhões de dólares para serem 
usados na vacinação das 
crianças mundialmente.

1987  |  As senhoras começam 
a ingressar no Rotary.

1988  |  Com a sua campanha 
PolioPlus, os Rotários 
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respectivamente, para despender em 
actividades de vacinação e de erradicação 
da pólio. O Rotary deve arrecadar mais 
200 milhões dólares até 30 de Junho de 
2012 para equiparar parte das doações 
feitas pela Fundação Gates. Assim sendo, 
a Organização precisa que os cerca de 
33.000 Clubes do mundo inteiro realizem 
nos próximos três anos campanhas anuais 
de arrecadação de fundos em apoio ao 
Desafi o. Considerando as doações da 
Fundação Gates e a nossa equiparação, 
teremos 555 milhões de dólares, que serão 
fundamentais para que o Rotary alcance 
a meta maior de eliminar a pólio duma 
vez por todas.

Principais reuniões 
Os Rotários participam em vários 
encontros importantes para trocar 
ideias, celebrar êxitos, desfrutar do 
companheirismo e planear o futuro.

Convenção do RI
O maior desses encontros, a Convenção 
Internacional do RI, é realizado 
anualmente em Maio ou Junho em algum 
lugar do mundo rotário, e dura quatro 
dias, durante os quais há prelecções 
de líderes da Organização e doutros 
líderes mundiais, entretenimento 
típico da cultura local, e inúmeras 
oportunidades de vivenciar a amplitude 
do companheirismo internacional.

Conferências Distritais
Localmente, os Rotários participam 
nas respectivas Conferências Distritais, 

que reunem aprendizagem e 
companheirismo, e permitem 
influenciar o rumo dos 
respectivos Distritos. 

O futuro
Com mais de 100 anos de 
experiência na prestação 
de serviços humanitários, 
o Rotary está pronto para 
atender às necessidades de 
um mundo em constante 
transformação.

Plano Estratégico do RI
Com este Plano, o Rotary passa a con-
centrar-se mais nos Clubes, ajudando-os 
a expandir os seus serviços e a divulgar 
as suas conquistas. As três prioridades 
abaixo são importantíssimas ao futuro 
do Rotary: 

v Apoiar e fortalecer os Clubes.
v  Dar mais efi cácia e expansão aos 

serviços humanitários.
v  Aumentar a projecção da imagem 

pública da Organização.

O Plano refl ecte as pesquisas feitas 
no mundo inteiro com Rotários sobre 
as prioridades da Organização e com 
não-Rotários sobre a imagem do Rotary 
em países diferentes. Também unifi ca a 
direcção estratégica do RI e da Fundação 
ao conectar as áreas onde os Clubes são 
mais efi cazes com as áreas de enfoque 
do Plano Visão de Futuro.

Plano Visão de Futuro
Este Plano foi adoptado para aumentar a 
efi cácia e para desenvolver um destaque 
estratégico para a Fundação. A fase 
experimental de três anos com a nova 
estrutura de concessão de subsídios 
começou em Julho de 2010 com 100 
distritos, cujos Clubes não participarão 
nos programas actuais, salvo o Pólio 
Plus e as Bolsas Rotary pela Paz. Os 
Distritos participantes nesta fase podem 
solicitar Subsídios Distritais da Fundação 
Rotária, que lhes permitirão empreender 
projectos locais e internacionais da sua 
escolha; e Subsídios Globais da Fundação 
Rotária, que fi nanciam projectos nas 
áreas da paz e da prevenção/resolução 
de confl itos, prevenção e tratamento de 
doenças, recursos hídricos e saneamento, 
saúde materno-infantil, educação básica 
e alfabetização e desenvolvimento 
económico e comunitário. Durante a 
fase experimental, a Fundação formará 
parcerias estratégicas com organizações 
afi ns e elaborará o plano de forma a 
incluir todos os Distritos rotários em 
Julho de 2013.

arrecadam 247 milhões de 
dólares.

1989  |  O Rotary volta à 
Hungria e à Polónia.

1994  |  Atesta-se a 
eliminação da poliomielite do 
Hemisfério Ocidental.

1999  |  São estabelecidos 
os Centros Rotary de Estudos 
Internacionais na área de paz e 

resolução de confl itos.

2000  |  A região do Pacífi co 
Ocidental é declarada livre da 
poliomielite.

2002  |  A Europa é declarada 
livre da poliomielite. O Rotary 
lança a sua segunda campanha 
de captação de recursos em 
prol da erradicação da pólio, 
arrecadando mais de 129 

milhões de dólares.

2005  | Os Clubes celebram os 
100 anos do Rotary 

2006  |  O vírus da pólio está 
restrito a somente quatro 
países: Afeganistão, Índia, 
Nigéria e Paquistão. 

2007  |  A Fundação Rotária 
presta reconhecimento ao seu 
milionésimo Companheiro Paul 

Harris.

2007-09  |  O Rotary recebe 
355 milhões de dólares em 
doação desafi o da Fundação 
Gates para uso na erradicação 
da pólio.

2010  | A Fundação Rotária 
lança a fase experimental de 
três anos do Plano Visão de 
Futuro.

que reunem aprendizagem e 
companheirismo, e permitem 
influenciar o rumo dos 

Com mais de 100 anos de 
experiência na prestação 
de serviços humanitários, 
o Rotary está pronto para 
atender às necessidades de 
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Contacte com outros Rotários em www.rotary.org/socialnetworks.

O Rotary Basics continua on-line em www.rotary.org/pt/rotarybasics. Confira vídeos, 
apresentações em áudio e saiba mais sobre o que significa ser Rotário.



“O momento de maior orgulho, para mim, foi quando um parente de um doente cardíaco
me agradeceu pelo que fiz com o novo equipamento. Nunca esquecerei o seu olhar” –
Henning Sorknaes, membro do Rotary Club de Budapeste-Cidade (Hungria)

Em 2004, Henning Sorknaes (à esquerda no
centro) dirigia um projecto para reformulação
do Departamento de Cardiologia do hospital
de Senta, na Sérvia.
Um subsídio de 1,2 milhões de dólares permitiu
transformar um serviço antiquado noutro de
vanguarda que, nesta altura permite o
tratamento de mais de 400 doentes cardíacos
todos os anos. Financiado por Rotários e
Amigos de sete Clubes e quatro Distritos de
diversas partes do mundo, e por um generoso
Subsídio Equivalente da Fundação Rotária,
acabou por motivar outros quatro projectos
hospitalares na Hungria e na Roménia.

À medida em que olhamos para o futuro,
precisamos de saber porque é que se dá para
The Rotary Foundation. Que programas da
fundação mais influenciaram a sua vida e
incrementaram o seu gosto de dar.

Envie a sua história para
My.EREY.Story@rotary.org.
e bem pode ser que seja a próxima a ser publicada.

Cada Rotário tem uma história EREY.

Para saber mais sobre como o Rotary está a desenvolver o consumo de água potável e a melhorar a sanidade visite www.rotary.org




