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-“O momento em que me senti mais feliz foi quando um parente de um doente
do coração que tinha sido salvo pelo novo equipamento me agradeceu. Nunca
esquecerei a expressão dos seus olhos.” – Henning Sorknaes, do Rotary Club de
Budapest-City (Hungria).

Em 2004, Henning Sorknaes (segundo
a contar da esquerda) dirigiu um projecto
para re-equipar o Serviço de Cardiologia do
do Hospital de Senta, na Sérvia.
O projecto, no valor de 1,2 milhões de
dólares, transformou uma clínica antiquada
num serviço de alta tecnologia que trata agora
mais de 400 doentes cardíacos por ano
Subsidiado por Rotários e amigos de sete
Rotary Clubes e de quatro Distritos de
várias partes do mundo, e com um generoso
Subsídio Equivalente da Fundação Rotária,
este projecto acabou por inspirar mais quatro,
também hospitalares, na Hungria e na Roménia.

Se olharmos para o futuro, quereremos saber
porque damos para a Fundação Rotária.
Que programas da Fundação afectaram mais
a sua vida e tornaram mais forte a sua paixão
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
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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; CALDAS DA RAÍNHA: Jaime Simões Neves; 
CARNAXIDE: Esmeralda Canedo Trindade; CASCAIS-ESTORIL: Gabriela Carvalho; 
CASTELO BRANCO: José Mocito; 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 Real 
Mendes; LISBOA-CENTENNARIUM: José Rodrigues de Almeida;LISBOA-ESTRELA: 
Maria Fernanda Jesus Silva; LISBOA-LUMIAR: João Silva; LISBOA-OESTE: António 
Francisco Alfaiate; LISBOA-NORTE: Jorge Rosa dos Reis; LISBOA-OLIVAIS: Margarida 
Domingos; LOULÉ: Silvério Guerreiro; LOURES: Júlio Joaquim Pereira Gonçalves; 
MACHICO-SANTA CRUZ: João Luís Rodrigues Jardim; MAFRA: César Anselmo de 
Castro; MOITA: Afonso Malho; OEIRAS: António Dinis da Fonseca; PALMELA: 
Fernando M. F. Martins; PAREDE-CARCAVELOS: Vitor Cordeiro; PENICHE: Antonio 
Seara; PORTALEGRE: Manuel Garcia; PORTELA: Jorge Marçal; PORTIMÃO: João 
Meneres Pimentel; PORTO SANTO: José Manuel Santos; PRAIA DA ROCHA: João 
Pereira Antunes; RIO MAIOR: Rui Costa e Silva; SANTARÉM: António Francisco 
Batista Valente; SESIMBRA: Luis Ferreira; SETÚBAL: Maria do Rosário Lopes; 
SETÚBAL-SADO: António Joaquim Matias; 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: Gil Duarte Pereira; BRAGANÇA: 
Carlos Alberto Veiga Moura Alves; CALDAS DAS TAIPAS: José Manuel Teixeira 
de Matos; CAMINHA: Mário Alegria; CASTELO DE PAIVA: Isidro Manuel Beleza; 
CHAVES: Francisco José Freitas Ramos; CINFÃES: José Oliveira; COIMBRA: José 
Ribeiro Pereira; COIMBRA-OLIVAIS: João Ramalho; COIMBRA-SANTA CLARA: 
Maria Madalena Carvalho; COVILHÃ: Jorge Humberto Alves Saraiva; CURIA-BAIR-
RADA: 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; FEL-
GUEIRAS: 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;  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 Mota; S. MAMEDE DE INFESTA: Bernardino Castro; SANTO 
TIRSO: Rui Ribeiro; SEIA: Alcina Catarino; SENHORA DA HORA: Amadeu Carneiro; 
SEVER DO VOUGA: Hildebrando Vasconcelos; TONDELA: Artur Jorge Amaral 
Leitão; TRANCOSO: João Marinho Morrão; TROFA: Maria Fernanda Ferraz; 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: Artur Lopes 
Cardoso; VILA REAL: Luís Pinto Pereira; VILA VERDE: Nuno Vilela; VISEU: Idalino 
de Oliveira Almeida; VIZELA: Horácio Vale.

Nesta Edição

Conselho Editorial
 

Alberto Maia e Costa – Rotary Club de Cascais-Estoril
Artur Lopes Cardoso - Rotary Club de Vila Nova de Gaia (Editor)
Esmeralda Pires Figueiredo Canedo Trindade – Rotary Club de Carnaxide
Horácio Bacelar de Brito – Rotary Club de Cascais-Estoril
Henrique Maria Martins Alves - Rotary Club de Porto-Antas
Manuel Cordeiro – Rotary Club de Vila Real
Maria Isabel Fernandes de Carvalho Garcia – Rotary Club de Coimbra
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MAIS UMA VEZ LEMBRAMOS
Certamente que o leitor se deu conta, ao folhear a anterior edição de PORTUGAL ROTÁRIO, que foi editada nova 
versão de “O Básico do Rotary”.
Como de anos anteriores, dispomos de quantidades de separatas com o texto referido, documentação que o seu Clube pode requisitar 
nos nossos serviços para distribuição pública, designadamente em ocasiões em que esteja presente em eventos locais.

Aproveite.

A NOSSA CAPA
Abrimos esta edição em mês que é dedicado à Juventude com 

material escolar.

 É que, dêem-se as voltas que se derem, reside na educação e 

no ensino a preparação dos jovens e, portanto, o assegurar do 

futuro da Humanidade.

Ao longo das páginas desta edição da Revista o leitor vai encontrar 

textos que têm que ver com a formação dos jovens. Leia-os e 

medite. Ousamos chamar a sua especial atenção para o da pág. 

28, uma lúcida refl exão de um Bolseiro do Rotary.

De 10 a 12 de Novembro próximo, vai realizar-se em Hannover (Alemanha) esta importante reunião rotária para a Zona 13, especialmente 
vocacionada aos Governadores Eleitos e Indicados. Trata-se de um encontro de formação (GETS) que fornece ensejo de obtenção de um 
melhor conhecimento do Rotary  e de criação de fortes laços de companheirismo e de amizade entre os Governadores Eleitos e Indicados 
e seus cônjuges, assim como com Directores do R.I. e mesmo membros do “staff” do R.I..

Este Instituto disporá de um grupo especial no qual os trabalhos decorrerão com uso dos idiomas português e castelhano.

Os participantes deverão previamente consultar o “Manual de Treinamento do Governador 2011-12 e deverão aceder a www.institute-
hannover.de para inscrições, reservas de hotel e conhecimento do programa.

A seguir a este GETS, e no mesmo local, haverá o Seminário da The Rotary Foundation, no dia 12, e o Instituto Rotário 2010, abrangendo 
os dias 13 e 14.

A equipa do GETS 2010 é constituída pelos Compºs. Henrique Gomes de Almeida, Eduardo San Martin e Vicente Juan I Verdú.

     Instituto de Hannover
   Plus

Quantos somos:
Rotários  …………………………… 1.226.963 

Rotary Clubes  ……………………………34.064

Distritos  …………………………………… 534

Países  e Regiões Geográfi cas 

com Rotary  ………………………………… 212 

Núcleos Rotary de Desenvolvimento 

Comunitário  …………………………… 6.926

Países com NRDC  …………………………… 80 

Membros dos NRDC  ………………… 159.298

Dados reportados a 1 de Julho de 2010
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Nota de abertura
 Artur Lopes Cardoso

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

Estamos em Setembro, um mês no qual a Juventude constitui o tema 

de especial motivo de reflexão no calendário do Rotary. Se haver um 

especial tempo de reflexão em torno da juventude se justifica de pleno, 

ou não estivesse em equação o futuro das nossas sociedades, olhamos 

à volta e, desgraçadamente, temos que reconhecer que no nosso 

País, dedicar, hoje em dia, apenas um mês à ponderação de questões 

relacionadas com os jovens não chega de todo, muito especialmente 

se essa reflexão incluir o ensino.

É que, porventura desde Veiga Simão, o nosso País tem vindo a padecer 

de experimentalismos condenáveis e absurdos, coisas impensadas, 

estouvadas, criminosas que conduziram à terrível situação do presente. 

Desde a, hoje pacificamente reconhecida como erro palmar, abolição 

dos cursos técnicos, a pseudo-reformas avulsas, o descalabro instalou-

se progressivamente e foi-se acentuando com medidas “correctivas” 

para salvar a face: facilitismo na exigência, esta reduzida a patamares 

inacreditáveis, de tão baixos serem; permissividade estudantil adida 

de desautorização e descrédito dos docentes; exames finais ao nível de 

exigência adequada à insuficiência mental; passagens administrativas; 

e por aí fora.

A “fuga-para-a-frente” tem ditado as suas leis, qual rinoceronte, que o 

que importa é “passar”, apresentar números risonhos de aproveitamento 

escolar, mesmo que sejam falsos quanto Judas. 

Que temos neste domínio, em Portugal? Um monstro, um qualquer 

“Frankenstein”, produto dramático de “experimentadores” insensatos 

que vão ficar na história como coveiros do futuro de País, que não é 

impunemente que se brinca com o ensino: está em causa a preparação 

das novas gerações.

Depois, surgem os resultados, inefáveis produtos duma preparação ao 

nível da indigência. Numa dinâmica progressivamente mais perversa: 

não sendo, como, lamentavelmente, não é, de qualidade o ensino, os 

professores que virão sabem cada vez menos e, por conseguinte, cada 

vez menos aptos estarão para transmitir conhecimentos e para formar. 

Ninguém transmite senão o que tem...

Que surpreza poderá haver, por exemplo, quando, ainda não há muitos 

dias em relação à data em que vos escrevo, foi possível ouvir na TV 

a um “alto-responsável” governamental que, até ao fim do ano, se 

faria a “cobragem” nas “scut”?! Temo que, em próxima oportunidade, 

diga “cobrição”... 

Agora, um falso e desonesto pudor até fez chegar as coisas ao ponto 

de má consciência de, mais uma vez, tratar de mascarar a realidade 

em jeito de abolir o vocábulo “chumbo” (em exame), um conceito 

que todos conhecem. Doravante não se deverá mais dizer “chumbo” 

nem reprovação mas “retenção” do aluno. Não é ... edificante?! Não 

é, até, “tranquilizador”?!

O problema é demasiado sério e preocupante para que se trate com 

graça ou ligeireza. Mas os resultados das lamentáveis asneiras que se 

têm feito com absoluta irresponsabilidade estão à vista de todos e é 

mais que tempo para se denunciarem e se tentar inverter a trajectória. 

Tal como temos assistido já ao longo de algumas décadas, ela conduz 

a um futuro próximo que deveria ser indesejável. Acualmente, é 

confrangedor o panorama: as pessoas não sabem falar correctamente, 

refugiam o discurso em estribilhos de muito mau gosto, não sabem 

redigir um texto, escrevem com gritantes erros ortográficos, muitas vezes 

mostram-se incapazes de interpretar o que, apesar de tudo, possam ter 

lido ou tenham tido necessidade de ler. É este o nosso dia-a-dia.

Como Rotários, e, sobretudo, como Rotários Portugueses, não devemos 

ficar indiferentes perante este péssimo quadro. E, não obstante, a 

despeito de ser o ensino, até, uma área recorrente em termos de 

ênfases presidenciais, raramente vemos projectos dos nossos Clubes 

voltados para a formação e a educação dos jovens. Porém, na Europa, 

dificilmente se encontrará outro País mais carente nestes domínios 

quanto o nosso. O que vai dito sem prejuízo de se reconhecer que existem 

concidadãos nossos que se têm evidenciado em áreas de vanguarda 

do conhecimento. Normalmente os que tiveram a oportunidade de 

fazer estudos lá fora.

Agora, imagine o leitor que até tínhamos um ensino com qualidade. O 

País ganhava asas, não acha? E a Humanidade com ele também.

Discuta o problema no seu Clube e decida-se a agir para ajudar a dar 

a volta a um problema que é irrecusavelmente grave.

Entretanto, aceite um abraço amigo do sempre ao dispor,
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  Pelos Servicos
    Internacionais

CIP PORTUGAL/BÉLGICA
Em seguimento duma geminação que data já de há cerca de dez 
anos, uma comitiva do Rotary Club de Dinant Haute Meuse veio de 
visita ao seu clube-parceiro luso, o Rotary Club de Lisboa-Norte, 
sendo chefiado pelo seu Presidente da altura, o Compº. Bernard 
Collin. O encontro realizou-se em finais de Maio e os Companheiros 
belgas foram generosamente acolhidos no nosso País. O programa 
que lhes foi proporcionado envolveu visitas guiadas ao Oceanário 
e ao Parque das Nações, e levou-os a admirar as belezas de Tomar, 
Castelo de Bode, Ourém e Fátima, além da Casa-Museu Amália 
Rodrigues, o belo edifício no qual funciona a Assembleia da República, 
e o Grémio Literário, sendo-lhes ainda oferecido um distinto almoço 
no Círculo Eça de Queiroz.

CIP PORTUGAL/CABO VERDE 
O Rotary Club de Setúbal-Sado recolheu mais de duas centenas 
de  livros infanto-juvenis que distribuiu pelas ACVS-Associação de 
Cabo Verde de Setúbal e “Agora Sim – Projecto Escolher”, com a 
finalidade de serem colocados ao serviço do ensino das crianças 
cabo-verdeanas. 

CIP PORTUGAL/ANGOLA  

Colaborando com o Pe. Álvaro Teixeira, 
um escuteiro de há mais de 30 anos 
que já paroquiou em Setúbal, o Rotary 
Club de Setúbal-Sado começou a ajudar 
as crianças mais pobres da paróquia 
da Imaculada Conceição, de Lubango. 
Neste sentido, logrou já remeter para o 

local 600,00 Euros.

CIP PORTUGAL/TIMOR LESTE 
Graças à participação do Rotary Kids Club de Coimbra, a Liga dos 
Amigos dos Hospitais da Universidade de Coimbra fez entrega a 
Fernando Rego, um colaborador de D. Ximenes Belo, de grande 
quantidade de material escolar que foi recolhida a favor das crianças 
timores. 

CIP PORTUGAL/S. TOMÉ E 
PRÍNCIPE 
Numa iniciativa do Rotary Club de Coimbra, junto das escolas da 
sua comunidade, foi lançado o Projecto “Água é Vida”, visando a 
recolha de fundos a aplicar na aquisição de “palhinhas que tornam 
a água poluída em potável”, também designadas por “palhinhas 
da vida” (em inglês, “lifestraw”). Os  fundos assim já recolhidos são 
entregues à CARITAS sãotomense, e os já recolhidos no âmbito deste 
Projecto, foram apara ela encaminhados através do Cônsul de S. Tomé 
e Príncipe da “lusa Atenas”. É de sublinhar que os jovens estudantes 
tomaram conhecimento da existência do referido material  no âmbito 
das aulas da disciplina de Ciências e Formação Cívica.

CIP PORTUGAL/GUINÉ BISSAU
Tendo obtido da Fundação Rotária do R.I. a aprovação de um Subsídio 
3-H, ao qual concorrera já em Fevereiro de 2008, o Rotary Club de 
VIANA DO CASTELO, em colaboração com o Rotary Club de BISSAU, 
iniciou a implementação no terreno, em benefício da população de 
Cacheu, de um projecto para apetrechamento da Maternidade e do 
Centro de Saúde, em equipamento no valor de 96.000 dólares, e 
para assegurar o abastecimento de água, com a aquisição duma 
bomba solar no valor de 15.000 dólares, isto na área da saúde, ainda 
para dotação de 4 escolas e o Centro de Recursos com instalações 
sanitárias, mobiliário e material escolar e didáctico, respectivamente 
nos valores de 107.400 dólares e de 57.450 dólares, quanto à área 
da educação, e para formação de técnicos de educação, saúde e 
gestão no valor de 36.500 dólares. Para este projecto contribuíram 
outras entidades como a AFASCA (Associação de Filhos e Amigos 
do Sector de Cacheu), a ACGB (Associação de Cooperação com a 
Guiné-Bissau), as Escolas Superiores de Educação e de Enfermagem, 
a Câmara Municipal de Viana do Castelo e S.A.Baganha.
O valor global do projecto ascende a 321.800 dólares e foi co-
financiado pelo Distrito 1970 (10.000 dólares), pelo Rotary Club 
de Viana do Castelo (20.000 dólares) e pela Fundação Rotária 
(291.800 dólares). Para a sua implementação e acompanhamento 
já se deslocaram a Cacheu elementos do Clube por mais que uma 
vez neste ano, sendo que se perspectiva a sua conclusão para os 
finais de 2011.
Entretanto, decorrem negociações com o Ministério da Saúde 
guineense no sentido de que a gestão da Maternidade/Centro de 
Saúde venha a ser cometida à Missão Católica de Cacheu.
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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)

DIRIGENTES DE CÚPULA 2010-11 DO ROTARY INTERNATIONAL

Caríssimos Rotários.

Este ano assinala um aniversário muito significativo 
para o Rotary! Embora o Rotary Club de Chicago tenha 
sido fundado em 1905, a primeira Convenção de Ro-
tary Clubes aconteceu em 1910, com a presença de 
60 Rotários em representação de 16 Clubes. A nossa 
história como organização de Rotary Clubes começou 
naquela Convenção. Portanto, iniciamos agora o nosso 
segundo século de serviços como associação.

Todos queremos que este século seja ainda melhor 
que o último. Assim sendo, ocorre perguntar: Estamos 
no caminho certo para alcançar êxito? Estamos a fazer 
as coisas que devem ser feitas? Temos uma visão 
clara do futuro?

Como 100º Presidente do Rotary, acredito que esta-
mos a percorrer o caminho devido. Os nossos 33.000 
Rotary Clubes são o bem mais precioso do R.I. e o 
nosso êxito nos próximos cem anos vai depender da 
habilidade que eles tenham em permanecer dinâmicos 
e relevantes.

O Conselho Director criou diversos meios para propor-
cionar mais assistência aos Clubes neste ano, inclusive 
os Coordenadores do Rotary, que têm por missão 
auxiliar os Governadores de Distrito na disseminação 
de informações acerca dos programas e das melhores 
práticas aos Clubes.

Creio que, se ajudarmos os nossos Clubes a tornarem-
se Melhores e Mais Fortes, automaticamente eles se 
tornarão Maiores, não só porque os Rotários terão 
mais orgulho de se encontrarem neles filiados, mas 
também porque o Rotary se tornará mais conhecido de 
potenciais associados. O meu objectivo é o de ajudar 
os Governadores a auxiliarem os seus Clubes para que 
se tornem Maiores, Melhores e Mais Fortes!

Juntos poderemos tornar este século de serviços 
humanitários ainda melhor que o anterior!

                   O vosso dedicado

 Ray Klinginsmith
Presidente do Rotary International

Para ler discursos e notícias do Presidente do R.I., Ray Klinginsmith, vá a www.rotary.org/president.

MELHOR, MAIOR E MAIS FORTE

Directores
Noel A. Bajat
Rotary 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)

http://www.rotary.org/president
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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.

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. Salvador, 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 Ca-
nadá, a fi m de procederem ao reconhecimento da situação no terreno.

Entretanto, chuvas torrenciais abateram-se sobre o nordeste do Brasil, 
provocando a perda das suas casas a cerca de 100,000 pessoas. O Rio 
Mundaú transbordou a submergiu as cidades de União dos Palmares 
e de Quebrangulo, no estado de Alagoas. A “Shelterbox” logo enviou 
para a zona atingida dois elementos, Pat Prendergast e Phil Duloy, de 
Inglaterra, que logo entraram em acção para trabalho conjunto com 
Rotários Brasileiros, sob a orientação do Coordenador da “Shelterbox-
Brasil”, Conrado Orsatti.

Em cerimónia que se realizou a 5 de Maio, em 
Washington D.C., a que presidiu o nosso Presidente 
Ray, acompanhado pelo ex-Presidente do R.I. 
James L. Lacy, o Rotary fez entrega do Prémio 
“Campeão da Erradicação da Polio” a cinco fi gures 
de destaque da administração norte-americana 
em reconhecimento dos esforços que aplicaram 
no desenvolvimento da campanha de Erradicação 
Global da doença.
Tratou-se da Sub-Secretária de Estado para a 
Democracia e Negócios Estrangeiros, Maria 
Otero, dos Senadores Mark Begich, do Alaska 
(na foto com o Presidente Klinginsmith), e Ron 
Wyden, de Oregon, e dos Membros da Câmara de 
Representantes Phil Roe, do Tennessee, e Henry 
Waxman, da Califórnia.

Para os que não saibam, funcionam a nível cimeiro do Rotary algumas 
Comissões de cujo trabalho depende em grande medida a efi cácia do 
nosso Movimento. 
A principal é a Comissão Executiva do Conselho Director do R.I., cujo 
Presidente é na actualidade John T. Blount. É composta ainda por  
Ray Klinginsmith, actual Presidente do R.I., Kalyan Banerjee, que é o 
Presidente Eleito, Thomas M. Thorfi nnson, K. R. Ravindran, Élio Cerini, 
Stuart B. Heal, David C. J. Liddiatt e António Hallage, estes dois últimos 
como conselheiros.
Depois, há outras Comissões para as Reuniões do Conselho Director do 
R.I., cada uma para um sector diferente, das quais, no entanto, fazem 
implicitamente parte o Presidente, o Presidente Eleito e o Vice-Presidente 
do R.I.. São elas:
• A Comissão de Administração ñ é presidida por David C. J. Liddiatt e são 
ainda seus membros Noel A. Bajat, John T. Blount, Stuart B. Heal, Masaomi 
Kondo, Kyu-Hang Lee, Barry Matheson e Ekkehart Pandel.
• A Comissão de Programas ñ é presidida por António Hallage e são também 
seus membros Élio Cerini, Kenneth W. Grabeau, Frederick W. Hahn Jr., 
Masahiro Kuroda, Samuel F. Owori, K. R. Ravindran e John Smarge.
Finalmente, existe o Coordenador para o Presidente, que é Duane R. 
Sterling.
E o acessor para o Presidente Eleito, que é Júlio Sorjús.

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 ñ “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 pais que tantas oportunidades e 
desafi os oferece!
Com mais de 5.000 Rotários, o Distrito 2030 teve, assim, uma Confe-
rência 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.
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ZÂMBIA MALAWI

ESTADOS UNIDOS

TIMOR-LESTE

ALBÂNIA ÁFRICA DO SUL

AUSTRÁLIA MÉXICO

Graças à iniciativa do Rotário Bob Selinger, 
membro do Rotary Club de Newport-Irvine 
(EUA), que, depois que enviuvou, passou 
a viver boa parte de cada ano na Zâmbia, 
em Livingstone, às ligações que ele estab-
eleceu quer com Rotários zambianos, quer 
com os Rotary Clubes de Coto de Caza/
Rancho Santa Margarita e o seu próprio 
Clube, ambos da Califórnia, também com 
a Associação de Mulheres de Kwenuha, e 

o apoio de um Subsídio Equivalente da Fundação Rotária do R.I., foi criado 
um curso com a duração de três meses para ensino de costura a raparigas 
que corriam o risco ou de se dedicarem à prostituição para sobreviverem, 
ou de viverem em extrema miséria (foto “The Rotarian”).

Nada menos que mil “kits” 
com redes anti-mosquitos, 
além de abundante remessa 
de medicamentos contra a 
malária, tudo no valor de 
mais de 14.000 dólares, foram 
oferecidos pelo Rotary Club 

de Limbe (D. 9210) à Associação “Aldeias de Crianças do Malawi”, o que 
o clube conseguiu em parceria com outros 25 Rotary Clubes do D. 6040 
(Kansas City – EUA) e um Subsídio Equivalente da The Rotary Foundation 
(foto “Rotary África”).

Tendo sido admitido em R.I. apenas 
em Outubro passado, o Rotary Club 
de Miami-Metrozoo realiza as suas 
reuniões no Jardim Zoológico lo-
cal e elegeu como sua actividade 
principal ajudá-lo. A foto mostra os 
membros do Clube sobrepujando 
uma enorme “piton de Burma” (foto 
“The Rotarian”).

Uma jovem de Lautem utiliza 
uma bomba nova de tirar 
água potável de um novo 
poço que foi aberto na sua 
aldeia graças ao trabalho 
voluntário realizado pelo 
Rotary Club de Bentley-
Curtin (Austrália), que ainda 
montou um moínho de vento 
na mesma localidade (foto 
“Rotary Down Under”).

O projecto rotário “Caixa-de-Sapatos com 
Coisas Boas” nasceu em 1994 na Inglaterra e 
consiste no envio para países com dificuldades 
de milhares de caixas com surpresas e coisas 
úteis para as crianças e até para os adultos. 
Já as receberam países como a Bielorrússia, 
a Bulgária, a Croácia, o Kosovo, a Moldávia, a 
Roménia, a Ucrânia e, claro, a Albânia, a que 
a foto diz respeito (foto “Rotary Today”).

Os Rotary Clubes de Kirst-
enbosch (D. 9350) e de 
Swadlincote (D. 1220) deram-
se as mãos e construiram 
e equiparam um jardim de 
recreio na creche Khumbulani 
de Khayelitsha, da Cidade do 
Cabo, uma IPSS que ainda 
trata das crianças infectadas 

com SIDA até aos seis anos de idade (foto “Rotary África”).

O Rotary Club de Scarborough, de W.A., 
lançou em tempos o seu projecto “Cadei-
ras de Rodas para as Crianças” através do 
qual tem enviado inúmeras para países de 
poucos recursos. O projecto recebeu agora 
um valente impulso dado pelo Rotary Club 
de Surfers Sunrise, de Queensland, de 
nada menos que 18.000 cadeiras novas 
como a que a foto mostra (foto “Rotary 
Down Under”).

Seis comunidades mexicanas 
foram contempladas com 
grandes tanques reservatórios 
para água potável, como os 
documentados na fotografia, 
graças ao Rotary Club de Lagos 
de Moreno do Distrito 4160 
(foto “Rotarismo en México”).
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Quem se não recordará da cidade norte-americana que andou nas bocas do mundo há poucos anos quando foi duramente atingida 

pela catástrofe que praticamente lhe destruiu toda a zona do centro? E isso numa altura em que os Rotários locais se afadigavam 

já na organização da Convenção do Rotary International desse ano, o que teve de ser cancelado valendo a aceitação rápida da 

candidatura de Birmingham (Inglaterra).

Pois, cinco anos volvidos, recuperada dos enormes estragos produzidos pelo furacão “Katrina”, New Orleans, Louisiana (EUA), 

volta a ser a cidade escolhida para a organização da Convenção, sendo que esta terá lugar em 2011, de 21 a 25 de 

Maio. 

É uma cidade única, cheia de contrastes e de tradição, na qual até se ouve um falar estranho com forte influência do 

francês. 

Fique o leitor com alguns aspectos de New Orleans e pondere a sério inscrever-se sem demora 

nesta Convenção do R.I..

Faça-o em 

www.rotary.org/convention.

http://www.rotary.org/convention
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Conforme foi amplamente divulgado, a Fundação Rotária do R.I. aprovou uma importante estratégia que visa projectá-la para um segundo 
século de serviços, ou seja para lá de 2017, o ano em que ela atingirá o primeiro centenário. É o Plano “Visão de Futuro”, um Plano que 
tem por escopo simplificar os seus programas e as inerentes operações particularmente quanto tenha que ver com as áreas de trabalho 
que maior impacte possam ter no panorama geral das necessidades mundiais que se considerem prioritárias.
 
O referido Plano entrou em execução experimental no passado dia 1 de Julho, ou seja com início do ano rotário ora em curso. Para esse 
efeito, o Rotary seleccionou 100 Rotary Clubes de todas as partes do mundo, pertencentes a 74 diferentes países, clubes que, deste 
modo, estão a servir como pilotos de modo a testarem a eficácia do Plano “Visão de Futuro”, nesta primeira fase. “No caso que a Portugal 
interessa, o Distrito 1970 foi um desses Distritos seleccionados”.
 
No desenvolvimento do Plano, e como que em jeito de antecipação à sua implementação, foram qualificados para ele no ano rotário 
de 2009-10 os Rotary Clubes de Coimbra, Coimbra-Olivais, Coimbra-Santa Clara, Fafe, Oliveira de Azeméis, Penafiel, Senhora da Hora, 
Valongo e Viana do Castelo.
 
Todos os referidos Clubes apresentaram projectos de serviço e candidataram-nos à concessão de Subsídios Distritais, que já foram aprova-
dos para 2010-11.
 
Trata-se dos projectos e Subsídios Distritais aprovados seguintes:

  Rotary Club de Coimbra – dotação com equipamento hoteleiro da cantina da ACERCI, com 
valor de Subsídio do montante de € 330,40.

  Rotary Club de Coimbra-Olivais – equipamento audiovisual e mobiliário para a Casa de 
Infância Doutor Elísio de Moura, com valor de Subsídio no montante de € 415,20.

  Rotary Club de Coimbra-Santa Clara – equipamento audiovisual para a Fundação “Espe-
rança Viva”, com valor de Subsídio no montante de € 414,40.

  Rotary Club de Oliveira de Azeméis – equipamento desportivo para um Centro Lúdico destinado a jovens, com 
o valor de Subsídio no montante de € 2.449,60.

  Rotary Club de Penafiel – equipamento para duas viaturas de emergência dos Bombeiros Voluntários de Penafiel 
e Entre-os-Rios com dois desfibrilhadores, com o valor de Subsídio no montante de € 2.454,40.

  Rotary Club de Senhora da Hora – dotação com um desfibrilhador uma Instituição Pa-
droense, com o valor de Subsídio no montante de € 936,80.

  Rotary Club de Valongo – dotação com um desfibrilhador os Bombeiros Voluntários de 
Valongo, com o valor de Subsídio no montante de € 1.123,20.

  Rotary Club de Viana do Castelo – dotação com um ecógrafo para os Serviços de Pato-
logia do Cancro da Mama do Hospital de Viana do Castelo, em parceria com a Liga dos Amigos 
do Hospital, com o valor de Subsídio no montante de € 10.411,20.

    Pilotando o Plano  
   “Visao de Futuro”
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Em 12 de Janeiro de 2010, o Haiti foi assolado pela pior catástrofe natural dos últimos 
mais de 200 anos. Cerca de 200.000 pessoas morreram e um milhão perdeu as 
casas na capital do País e arrabaldes, incluindo as cidades de Léogâne, Petit Goave 
e Jacmel.
Nas semanas e mesmo meses que se seguiram ao terramoto, muitos jornalistas, 
dignitários e outros visitantes ficaram impressionados com a extraordinária 
resistência dos haitianos que, logo nos primeiros tempos que se seguiram à 
catástrofe, ficaram entregues a si próprios. O Governo, paralisado com as perdas 
que sofreu, não estava em condições de intervir favoravelmente e ficou a cargo 
da própria população retirar os corpos dos seus entes queridos soterrados pelos 
escombros apenas com a ajuda de martelos, de machados e das mãos. Dada 
a escassez de água e de alimentos, as pessoas dividiam entre si o pouco que 
tinham. O Haiti, referenciado como o país mais pobre do Ocidente, mostrou 
ser bastante rico em termos de perseverança.
Entretanto, os noticiários sensacionalistas queriam mostrar algo bem diferente 
ao mundo. Havia repórteres no meio da distribuição caótica de água e de 
alimentos querendo mostrar-se empurrados, que isso sempre transmitia 
maior emoção ao telespectador. O medo de saqueadores era tamanho que 
a polícia chegou a matar jovens famintos que apenas queriam arroz para 
aplacar a fome. Porém, a pilhagem em massa que todos esperavam que 
acontecesse não chegou a existir e, em vez disso, os haitianos tomaram 
o rumo duma estrada longa e difícil, improvisando abrigos temporários 
com paus e lençóis em locais públicos. Quando chovia, ficavam de 
pé, deixando que a água lamacenta lhes banhasse as pernas.

Por quanto tempo mais poderá 
continuar o povo do Haiti?

Edwidge Danticat
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Depois de visitar o Haiti por duas vezes após o terramoto, comecei a perguntar-me se esta 
resistência fenomenal dos haitianos não acabaria por ser-lhes prejudicial. Não me refiro aos 
estragos causados pelas chuvas quase diárias ou pelos furacões. Nem ao fim da assistência 
nos campos de refugiados, como maneira de forçar as pessoas a abandonarem esses locais. 
Também não estou a reportar-me à retirada dos acampamentos de propriedades privadas nem 
aos estupros que aconteceram. Refiro-me, sim, ao mal passivo, ao que deriva da negligência.
-”Se ser resistente significa sofrer mais que outras pessoas, eu não quero ser elogiada por isso.” 
- disse uma jovem do acampamento “Champs de Mars”, montado no centro de Port-au-Prince. 
-”Uma sociedade de “sem-abrigo” não se pode tornar em algo de normal e de corriqueiro no 
Haiti.”
Seria um descuido, por parte dos 
líderes haitianos e da comunidade 
internacional encarregados dos planos 
de reconstrução, interpretar de forma 
errónea a coragem, a paciência e a 
graça com que os haitianos encararam 
a terrível destruição causada pelo 
terramoto. A história prova que os 
haitianos resistiram bravamente à 
opressão napoleónica da época do 
colonialismo francês, culminando com a 
revolução que instaurou a república em 
1804 e pôs fim à escravatura no País. 
Os haitianos resistiram a 30 anos de 
totalitarismo até conseguirem derrubar 
o ditador Jean-Claude Duvalier em 1986. 
Agora, tudo é uma questão de tempo. 
Devemos agir para evitar que as sempre 
presentes resistência e paciência 
haitianas venham a esgotar-se.

O Rotário americano Lloyd Smith foi ao Haiti em Fevereiro e tirou, 

então, estas fotos numa igreja de Port-au-Prince, um dos vários 

lugares que visitou ao serviço da “Builders International”.

Contribua para o Fundo de Assistência ao Terramoto do Haiti (www.rotary.org/haiti), um 
Fundo de doações consignadas da Fundação Rotária que já recebeu mais de 1,73 milhões 
de dólares até meados de Junho. Saiba mais sobre a “task-force” do Haiti consultando o 
“site” do Distrito 7020. Um dos seus principais objectivos é abrir escolas em 1 de Outubro, 
a data em que se inicia o ano lectivo no Haiti.

http://www.rotary.org/haiti
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  O que se 
     faz em

AO SERVIÇO
O Rotary Club de Lisboa-Centennarium organizou o Concerto 
“Verão Solidário” em que actuou a “Long Island Youth Orchestra”. 
O evento decorreu nas instalações da Fundação Portuguesa das 
Comunicações e a receita obtida assim foi aplicada em equipa-
mentos para a Sala de Estudo de crianças deficientes profundas 
das escolas do Alto do Lumiar.

O Rotary Club de Sesimbra realizou no Castelo de Sesimbra a II Feira da 

Saúde, com rastreios da mais diversa ordem. O certame, de grande visibi-

lidade, incluiu ainda a I Maratona de Futebol de Praia/R. C. de Sesimbra. 

E, como a foto documenta, até proporcionou espaço infantil!

O Rotary Club de Carnaxide, com o apoio de 50% concedido pelo 
Governador do Distrito 1960, atribuiu um Subsídio Simplificado 
à Associação “Casa de Betânia”, uma IPSS que acolhe jovens e 
adultos com capacidade mental diminuída, no valor de Ð890,00, 
para aquisição de electrodomésticos para a sua sede.

O Rotary Club de Ílhavo, graças à sua iniciativa da “Rota do 
Bacalhau”, uma prova desportiva em BTT a que já aludimos na 
pretérita edição, logrou recolher receita que já permitiu que a 

“Obra da Criança” já tenha sido dotada com aquecimento nas 
instalações sanitárias duma das suas casas, com utilização de 
paineis solares, para o que também contou com as generosidades 
da “Vulcano” e das empresas “Chama e Arte”, Anastácio Bastos 
de Oliveira e Isauro Neves Ferreira.

O Rotary Club de Cascais-Estoril organizou uma grande recolha de 

alimentos para a AMI.

Ascendeu a quatro toneladas a quantidade de géneros alimentícios que o 

Rotary Club de Mafra recolheu a favor da “Loja Social”.
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O Rotary Club de Oliveira de Azeméis, com os apoios da sua 
“Casa da Amizade” e de um subsídio concedido pela Fundação 
Rotária do R.I., beneficiou o “Centro Lúdico” com diverso equipa-
mento desportivo no valor de cerca de 5.000,00 Euros. O Clube 
propõe-se agora promover a aplicação de relva no Centro.

 Na oportunidade da VOG, o 

Rotary Club de Caminha 

entregou à Associação “Vencer 

e Viver, que tem sede no 

Centro Hospitalar do Alto 

Minho, um bom donativo que 

foi angariado pelo Clube com 

a venda de bolos na Feira 

Medieval. A entrega foi feita 

na pessoa da dirigente da 

Associação Drª. Maria Emília 

Areias, e ela dedica-se ao 

apoio a pessoas com cancro 

da mama.

COMO VAMOS DE UNIVERSIDADES 
SENIOR DO ROTARY
Saiba, leitor, que, nesta altura há maior número de pessoas de 
algum modo envolvidas nas Universidades Senior do Rotary que 
o número de Rotários que existem em Portugal, o que dá uma 
expressiva ideia da importância deste Projecto. Depois, anote 
que já existem em funcionamento 24 USR e em ambos os nos-
sos Distritos, a saber:

* Distrito 1960 – Almancil (Loulé), Armação de Pera (Lagoa/
Loulé/Silves), Azeitão, Porto de Mós, S. Jorge de Arroios 
(Lisboa-Centro) e Sesimbra.

* Distrito 1970 – Ansião, Bragança, Chaves, Cinfães, Fafe, Felgueiras, 
Mangualde, Matosinhos, Paredes, Póvoa de Lanhoso, Póvoa 
de Varzim, São João da Madeira, Sever do Vouga, Tondela, 
Valongo, Valpaços, Viseu e Vizela.

 Em formação, encontram-se ainda as de Mirandela, Régua, 
Resende e Trancoso.

SOLIDARIEDADE 
 Em reunião conjunta que realizaram, os Rotary Clubes de 
Azeitão, Barreiro, Moita, Setúbal e Setúbal-Sado apr-
ovaram, por unanimidade, uma moção de solidariedade para 
com a acção desenvolvida pelos Bombeiros Portugueses, com 
o seguinte teor:

“Os Clubes Rotários do Barreiro, Moita, Azeitão, Setúbal e Setúbal-
Sado, reunidos em 9 de Agosto de 2010, vêm manifestar a 
sua grande solidariedade com o trabalho e esforço abnegado 
dos bombeiros portugueses, como ficou demonstrado, embora 
infelizmente, pelo trágico acidente desta tarde, e repudiar ener-
gicamente a atitude desrespeitosa e negligente de muitos dos 
portugueses que não sabem ou não querem dar o devido valor ao 
valioso património nacional, que são as nossas florestas, através 
de atitudes e comportamentos totalmente condenáveis.
SALVEMOS A FLORESTA, ajudemos todos a manter Portugal mais 
rico e mais saudável.”

PALESTRAS 
“A Prevenção Rodoviária na Óptica do Código da Estrada” 
constituiu tema de palestra que foi proferida pelo Compº. Carlos 
Pinho no seu Clube, o Rotary Club de Barreiro.
José Manuel Caetano, Presidente da Federação Portuguesa de 
Cicloturismo e Utilizadores da Bicicleta, foi orador no mesmo 
Rotary Clube e dissertou sobre “O Papel da Bicicleta na Mobili-
dade, Qualidade de Vida e Turismo”.
No Rotary Club de Coimbra esteve a Drª. Berta Duarte, Chefe 
de Divisão de Museologia da Câmara Municipal, que proferiu 
uma palestra subordinada ao tema “Coimbra Cidade Mural-
hada. Apreciar o Descer do Crepúsculo”. Também neste Clube 
foi orador o Prof. Doutor José Soares da Fonseca, da FEUC, para 
abordagem do tema “A Esta(insta)bilidade do Sistema Financeiro 
Internacional”.
O Rotary Club de Lisboa-Estrela teve consigo o Ministro da 
Administração Interna, Dr. Rui Pereira, que se referiu a “Segurança 
Interna e Integração de Comunidades Estrangeiras”.

O Compº. José João Azevedo foi palestrante no seu Clube, o Rotary Club de 

Figueira da Foz para abordagem do tema “Alfabetização”.
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No Rotary Club de Lisboa proferiram palestras o Prof. Doutor 
Aires de Barros, sobre “Papel da Sociedade de Geografia de 
Lisboa na Actualidade”, a Prof. Doutora Anete Ferreira, sobre “A 
Independência do Brasil”, e o Prof. Doutor Veiga Simão, sobre 
“Perspectivas Futuras da Indústria Nacional”.
Jack Soifer foi o orador convidado no Rotary Club de Vila Verde 
para uma palestra sobre “Sustentabilidade em Turismo”.
No Rotary Club de Sesimbra esteve o Dr. Pedro Conceição a falar 
sobre “Novas Experiências Universitárias e Profissionais”.
Por sua vez, o Rotary Club de Santo Tirso escutou o Dr. José 
Paulo em dissertação sobre “A Juventude do Século XXI”.
A Prof. Doutora Elvira Fortunato foi palestrante no Rotary Club 
de Sintra e para abordagem do tema “As Novas Gerações e a 
Investigação Científica”.
O Dr. Delfim de Sousa, Director da Casa-Museu Teixeira Lopes, 
foi  palestrante no Rotary Club de Vila Nova de Gaia aqui 
expondo sobre a Instituição que dirige.
No Rotary Club de Amadora, em reunião conjunta com o Rotary 
Club de Setúbal, foi palestrante o Dr. Alberto Araújo e sobre o 
assunto “Projecto Timor – Educação e Saúde”.
No que lhe disse respeito, o Rotary Club de Marinha Grande 
teve consigo um nadador-salvador e o responsável da “Murillo’s 
Academy”, numa sessão aberta sobretudo aos jovens intitulada 
“Os Jovens e o Mar”. 
O Compº. Nuno Texier proferiu uma intervenção sobre “Como Mo-
tivar a Juventude para o Rotary” no Rotary Club de Setúbal.
No Rotary Club de Porto de Mós esteve como palestrante o 
Prof. Doutor Luís Capucha, que expôs acerca do “Projecto Novas 
Oportunidades”.  
Palestrante no Rotary Club de Praia da Rocha foi o Dr. Luís 
Filipe Pereira Dantas, que dissertou acerca de “As Novas Gerações 
– Abordagem Histórico-sociológica das suas Dinâmicas”.
E no Rotary Club de Viana do Castelo falou sobre “Litoral 
Norte – um Território de Excelência” o administrador da “Polis 
Litoral”, Dr. Duarte Figueiredo.
A Compª. Rita Pedro, que já serviu como Representante do Rota-
ract no Distrito 1960, foi oradora no Rotary Club de Algés aqui 
expondo sobre “Os Desafios dos Jovens na Sociedade Actual”.
O Compº. Moreira da Silva proferiu uma palestra no seu Clube, 
o Rotary Club de Penafiel, sobre “Novas Tecnologias na Divul-
gação do Rotary”.

VISIBILIDADE ROTÁRIA 
O Rotary Club da Moita aproveitou sabiamente a oportunidade 
da realização das Festas da Moita, em honra de Nossa Senhora 
da Boa Viagem, e esteve nelas activamente participante através 
da realização de rastreios públicos ao colesterol, à glicémia e à 
diabetes.

O Rotary Club de Oliveira do Bairro participou activamente 
na FIACOBA com “stand” seu e, através dessa sua presença, di-
vulgou o que faz e o que é o Rotary, além de ter realizado uma 
confortável recolha de fundos que lhe permitiram a  aquisição 
de duas camas articuladas e ainda outro material , com o que 
valorizou ainda mais o seu já de si grande Banco de Material 
Ortopédico que é gerido pelos Bombeiros Voluntários de Oliveira 
do Bairro.

O Rotary Club de Mafra esteve muito activo e presente na XXII “Fex-

poMalveira” com “stand” próprio, presença que utilizou para a recolha 

de livros escolares e de tampinhas de plástico.

Por seu lado, o Rotary Club de Amadora esteve bem represen-
tado na “Feirarte”, com um “stand” seu e em franco contacto 
com o público.

INTERESSANDO-SE 
O Rotary Club de Carnaxide pôs em prática o projecto “In-
formação sobre Carreiras” na Escola Secundária Camilo Castelo 
Branco, com o concurso de profissionais das áreas do Direito, 
Enfermagem, “Design” Gráfico, Análises Clínicas e Higiene e 
Segurança No Trabalho, seguindo as preferências manifestadas 
pelos cerca de 80 alunos do 9º anode escolaridade.
Com a colaboração da Escola Prática de Cavalaria, o Rotary Club 
de Abrantes organizou um “Curso de Liderança” para jovens, 
que incluiu exercícios com equipamentos militares. 
Na “Sala do Trono” do Palácio Nacional, o Rotary Club de Ma-
fra realizou uma sessão pública evocativa do 1º Centenário da 
Implantação da República.
O Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria da Graça, 
Fernando Paulino, foi ouvido no Rotary Club de Setúbal em 
comunicação sobre “A Freguesia de Santa Maria da Graça – Pas-
sado e Presente”.
Magnífica foi a iniciativa tomada pelo Rotary Club de Viana 
do Castelo, que organizou um “Debate com a Comunidade” 
no auditório da Associação Industrial do Minho sobre “O Mar, 
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um Grande Desafio – Oportunidades e Investimento”, sessão 
que foi valorizada com as intervenções de Carlos Duarte, gestor 
do POE da CCDR-Norte, e Monteiro de Morais, ex-Secretário de 
Estado das Pescas.
O Rotary Club de Fátima organizou com muito êxito o X Con-
curso de Escrita Criativa, junto dos jovens estudantes do ensino 
secundário. O Júri, que foi presidido pelo jornalista Carlos Pinto 
Coelho, atribuiu o 1º Prémio à jovem Beatriz Madureira, aluna 
do 11º ano do Colégio de S. Miguel, que apresentou um trabalho 
denominado “O Começo de um Novo Dia”, tendo ficado em 
segundo lugar Flávia Fonseca Duarte, do 10º ano do mesmo 
estabelecimento de ensino.

O Rotary Club de Mafra recebeu de um grupo de jovens estudantes da 
Escola Secundária local, que se organizou sob a designação de “MAR-Meios 
de Apoio e Reabilitações”, nada menos que 300 kgs. de tampinhas de 
plástico, sendo que a Escola fez integrar como Projecto Escolar o trabalho de 
recolha desse material recuperável. A foto ilustra o Grupo “MAR” exibindo 
orgulhoso o diploma que, pelo feito, o Clube lhe outorgou.

EM DESTAQUE
O Rotary Club de Oliveira de Azeméis enalteceu a figura de 
Gabriel Roldão, um homem de cultura e investigador histórico 
de grande mérito, a quem conferiu a dignidade de “sócio 
honorário”.

PROTOCOLO 
Entre o Rotary Club de Aveiro, a IPSS “Florinhas do Vouga” e 
a Clínica de Medicina Dentária Dr. José Luís Moinheiro, Ldª., foi 
assinado um Protocolo para a criação do Banco de Saúde Oral 
– Rotary Clube de Aveiro.

VÁ ANOTANDO A CONFERÊNCIA DO 
DISTRITO
 Não se esqueça que, de 6 a 8 de Maio de 2011, vai realizar-se 
em Alcobaça a 65ª Conferência do Distrito 1960 e sob o lema 
“Desenvolver Comunidades pela Paz e Compreensão Mundial”.
Cerca de um mês depois, mais exactamente de 3 a 5 de Junho, 
terá lugar na Covilhã a XXVIII Conferência do Distrito 1970, esta 
sob o lema “Rotary, Fraternidade e Compreensão Mundial”.
Os nossos Governadores merecem a sua presença pelo que o 
leitor deve desde já anotar na sua agenda estes eventos tão 
marcantes e fazer a sua inscrição logo que possível.

COMPANHEIRISMO
O Rotary Club de Estarreja realizou no Esteiro de Salreu um 
“Convívio de Verão” ao qual associou os seus Rotaract Clube e 
Rotary Kids.
Por seu lado, o Rotary Club de Carnaxide resolveu realizar um 
jantar de confraternização de membros do clube e de familiares 
seus ao qual se seguiu uma ida ao Teatro, mas exactamente 
ao Auditório Lurdes Norberto, em Linda-a-Velha, para verem a 
representação da peça “O Mentiroso”, de Carlo Goldoni.
Entretanto, o Rotary Club de Fafe levou a efeito uma “Caminhada/
Convívio” na freguesia de Queimadela, através do “Trilho Verde 
da Marginal”, nas bordas da barragem de Queimadela.
Uma comitiva da turma de história da Universidade Senior do 
Rotary Club de Paredes foi em visita à Régua, tendo viajado, a 
certa altura, num combóio turístico para se deliciar com o pan-
orama das vinhas da Região Demarcada do Douro. Fez ainda visita 
à Adega de Vale do Rodo, com prova de vinhos e visualização 
de um filme ilustrativo dos trabalhos vinícolas.
Um estupendo Passeio no Sado realizaram os Rotary Clubes 
de Algés, Costa da Caparica, Lisboa-Olivais, Seixal e 
Setúbal-Sado em conjunto.
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Decisoes do Conselho 
   Director do R.I.

I – ASSUNTOS DOS CLUBES E DOS DISTRITOS

1|  Foi aceite a implantação de Rotary Clubes na Palestina, desde que seja obtida carta de autorização para tanto emitida pela 

Autoridade Nacional Palestiniana. Os Rotary Clubes eventualmente criados na Palestina ficarão adstrictos ao Distrito 2450. 

2|  O Conselho concordou em que não haja mais recomendações de tópicos para discussão nos Institutos Rotary, tendo, no entanto, 

confirmado que cada Instituto deverá incluir o assunto PolioPlus até que seja alcançada a erradicação da doença.

3|  No sentido de fomentar a participação em PETS multidistritais, foi autorizado que os Distritos que não fizeram parte deste tipo 

de Seminário nos últimos cinco anos possam realizar um PETS multidistrital ou, apenas por uma vez, juntar-se a outro PETS 

organizado por outros Distritos, sem que lhe seja necessário obter o consentimento de dois terços dos Clubes envolvidos, desde 

que os Governadores entrantes responsáveis pelo planeamento do Seminário assim concordem.

4|  Foi alterada a norma referente a votação do Clube em eleições distritais e que requeria que o Governador notificasse cada Clube 

acerca do número de votos a que ele tem direito, pelo menos 15 dias antes da eleição em vista.

II – ADMINISTRAÇÃO DO R.I.

5|  O Secretário Geral do R.I., Ed Futa, anunciou a sua intenção de se aposentar no final do seu contrato, ou seja em 30 de Junho 

de 2011. O Conselho agradeceu-lhe toda a amizade, liderança e profícua gestão ao longo dos últimos dez anos e significou-lhe 

que conta com a sua colaboração no próximo ano rotário, ou seja o de 2010-11, tendo ainda incumbido a Comissão Executiva 

de iniciar os trabalhos para selecção de um novo Secretário Geral.

Complementando o que já fizemos constar na precedente 
edição da nossa Revista, eis mais um bom punhado de 
decisões tomadas pelo “Board” na sua última reunião.
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6|  O Conselho analisou com agrado o plano do Presidente Eleito, no sentido de re-estruturar as Comissões do R.I., incluindo a 

determinação de quais deverão ser canceladas e as que deverão ser consolidadas, a fim de garantir uma maior sintonia com o 

Plano Estratégico do R.I.. A redução do número de Comissões, com a consequente redução do número de reuniões, reduzirá as 

despesas do Rotary.

7|  O Conselho ponderou que a realização de “webinars” (reuniões realizadas via Internet) provocará uma significativa redução de 

despesas com reuniões internacionais de Comissões, pelo que pediu ao Secretário Geral que desenvolva critérios e directrizes 

para o uso deste recurso pelo R.I..

8| O CD elegeu John Blount para Presidente da sua Comissão Executiva.

III – PROGRAMAS, COMUNICAÇÕES & RECONHECIMENTOS

9|  O Conselho estabeleceu um novo Prémio destinado a distinguir os Rotários que tenham provocado um significativo impacte 

no fortalecimento dos seus Rotary Clubes. Os Governadores poderão nomear um candidato por ano para receber este 

reconhecimento.

10|  Definiu e recomendou diversas medidas que os Clubes e os Distritos deverão adoptar para apoio ao programa Interact, incluindo 

a de promoverem este programa através dos diversos meios da comunicação social, a de estabelecerem relacionamentos através 

de Comissões de Clube do Interact, a de compartilharem informações acerca do Rotary com Interactistas e convidarem estes a 

fazer apresentações em reuniões de Rotary Clubes e de Distritos.

11|  Recomendou que os Governadores Eleitos passem a incluir, nos seus PETS, informações sobre os programas pro-juventude, 

inclusive o fornecimento de fontes de recursos para iniciar e para fortalecer esses programas nas suas comunidades.  

12| O Conselho reviu a idade mínima para admissão em Interact Clube, que passou a ser de 12 anos.

13|  O “Board” solicitou que o Presidente crie uma Comissão encarregada de estudar assuntos referentes aos Serviços Profissionais, 

3incluindo a adopção de um Código Rotário de Ética, a criação de módulos de formação para uso nos PETS e nos GETS e a ênfase 

no sistema de classificações do R.I., entre outros.

IV – ENCONTROS INTERNACIONAIS

14|  Foi ultimado o orçamento para a Convenção de New Orleans, elaborado com base numa estimativa de cerca de 17.000 presenças, 

e estabeleceu como taxa de inscrição o valor de 300 dólares para inscrições concretizadas até 15 de Dezembro próximo.

15|  Avaliou a metodologia adoptada para calcular as presenças em Convenções do R.I. e determinou ao Secretário Geral que leve 

em consideração, para o efeito, as sugestões da Comissão de Finanças do R. I. e da Comissão da Convenção, incluindo a Comissão 

Anfitriã da próxima Convenção.
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      The 
Rotary Foundation

O CONSELHO DE CURADORES EM 2010-11

A MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE CURADORES 

OS PROGRAMAS PRO-JUVENTUDE AJUDAM A PROMOVER A IMAGEM PÚBLICA DO ROTARY
O Rotary tem diversos programas em favor da juventude. Programas para participantes mais novos, como o Interact e o 
Intercâmbio de Jovens, não são patrocinados pela Fundação Rotária, mas divulgam de maneira positiva a imagem pública 
do Rotary já que, através deles, quem neles toma parte estabelece o seu primeiro contacto com a nossa Organização, o 
que pode vir a resultar numa futura associação a Rotary Clube ou em contribuições para a Fundação Rotária.

Os programas para participantes com mais idade, como o das Bolsas Educacionais, o Intercâmbio de Grupos de Estudos ou 
as Bolsas Rotary pela Paz, são patrocinados pela Fundação Rotária. Os Centros Rotary de Estudos Internacionais na Área 
da Paz e Resolução de Conflitos são  do que mais me interessa por terem o potencial de se tornarem o programa mais 
importante do Rotary. Estamos a realizar uma campanha de arrecadação de fundos para este Programa, que tem como 
objectivo recolher 95 milhões de dólares.

Todos os nossos programas pro-juventude promovem a paz. Os participantes no Intercâmbio de Jovens, por exemplo, 
actuam como embaixadores da paz ao visitarem um ambiente completamente novo.. Muito é exigido deles e sentimo-nos 
muito orgulhosos com as suas realizações. 

Os nossos estudantes, independentemente da idade ou do país em que estejam, participam em projectos locais e, assim, 
ajudam a Fortalecer Comunidades e Unir Continentes, Dando de Si Antes de Pensar em Si.

   Carl-Wilhelm Stenhammar

      Presidente do Conselho de Curadores
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Anne L. Matthews
Do Rotary Club de Colúmbia-Este, Carolina do Sul (EUA).

Anne L. Matthews é Presidente da Matthews 
and Associates, uma firma de consultoria 
educacional. Já serviu em várias organi-
zações, incluindo a The National Business 
Education Association, a The Southern Busi-
ness Education Association e a The National 

Policies Commission for Business and Economic Education. 
O presidente dos EUA Ronald Reagan indicou Anne para o Conselho 
Assessor Nacional em Educação Profissional em 1981 e para repre-
sentar a ìtask-forceî na Comissão Nacional do Emprego em 1983. 
Recebeu o prémio Diamond Award da YWCA e o prémio Women 
of Distinction do Conselho de Escoteiras.
Anne actuou no R.I. como membro da Comissão Visão de Futuro, 
coordenadora regional da Fundação Rotária e líder de formação na 
Assembleia Internacional.  É Doadora Extraordinária, Benfeitora, e 
membro fundadora da Sociedade de Doadores Testamentários. Anne 
recebeu o Prémio da Fundação Rotária por Serviços Eminentes e 
o Prémio “Dar de Si Antes de Pensar em Si”, e foi homenageada 
como Rotária do Ano no seu Distrito em 2006.

Kazuhiko Ozawa
Do Rotary Club de Yokosuka, Japão

Kazuhiko Ozawa é dono e Presidente do 
Hotel Kamakura Park e o gerente de vários 
restaurantes. É ex e actual Presidente Ho-
norário da Câmara de Comércio e Indústria 
de Yokosuka. Kaz é Presidente da Yokosuka 
Transport, da Associação Port and Harbor; 
presidente do conselho consultivo da Special 

Past Remuneration da cidade de Yokosuka; e membro da Comissão 
de Segurança Pública de Kanagawa.
Serviu já como Presidente da Associação de Defesa de Yokosuka, 
chefe honorário da Academia de Defesa Nacional do Japão, e 
Presidente do Teatro das Artes de Yokosuka. Recebeu vários pré-
mios, incluindo a medalha ìFita Azulî e a medalha ìOrdem do Sol 
Nascenteî do Governo Japonês, e o Prémio Superior Public Service 
da Marinha dos EUA.
Rotário desde 1978, Kaz serviu o R.I. como Director e membro da 
Comissão Executiva do Conselho Director, membro da Comissão da 
Convenção de Montreal de 2010 e da Comissão do Fundo Permanente 
para o Japão. Também actuou como assessor nacional de difusão do 
PolioPlus, coordenador zonal do quadro social do R.I. e representante 
do Presidente. Kaz é Doador Extraordinário, membro da Sociedade 
de Doadores Testamentários e Benfeitor. 

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

Stephen R. Brown exerce a profissão de 
advogado na firma Luce, Forward, Hamilton 
& Scripps desde 1972. É membro da Ordem 
dos Advogados do Condado de San Diego, 
e do San Diego Bankruptcy Forum, e é 
Presidente do Triangle Trust. É, também, 
Presidente do Golden Triangle Marketing 

Consortium e Director da Golden Triangle Arts Foundation, e foi 
membro da escola de advogados de Stanford. Recebeu o Prémio 
de Direitos Humanos ìEleanor Rooseveltî, da Associação das Nações 
Unidas de San Diego.
Como associado fundador do Rotary Club de La Jolla Golden Triangle, 
prestou serviços ao R.I. como Presidente de Comissão e ìtask-forceî, 
membro da Comissão ìVisão de Futuroî, e consultor nacional do 
Fundo Permanente. Trabalhou em projectos para estabelecer uma 
escola no Afeganistão, um sistema hídrico no Quénia e um centro 
de costura para refugiados da Somália em San Diego.
Recebeu o Prémio da Fundação Rotária por Serviços Eminentes e 
o Prémio “Dar de Si Antes de Pensar em Si”. Steve e sua mulher, 
Susan, são membros da Sociedade Arch C. Klumph.

Dong Kurn Lee
Do Rotary Club de Seul Hangang, Coreia.
Dong Kurn Lee é Presidente da Bubang Co., Ltd. e Bubang Techron Co., 

Ltd., empresas de produtos manufacturados 
em Seul. É Curador da Faculdade Busan de 
Tecnologia da Informação e foi Curador do 
Banco de Seul. Em 2005, foi indicado como 
o embaixador da boa vontade internacional 
pelo Presidente da Coreia. 

Rotário desde 1971, D.K. serviu o R.I. como Presidente, Director, 
Tesoureiro, Curador da Fundação, membro e presidente de comissões, 
assessor nacional de difusão do PolioPlus, coordenador regional da 
Fundação Rotária, coordenador regional e zonal de desenvolvimento 
do quadro social e líder de formação da Assembleia Internacional. 
É Presidente do sector privado da iniciativa para a erradicação 
da pólio na Coreia e ganhou a Menção da Fundação Rotária por 
Serviços Meritórios.
Como Governador de Distrito em 1995-96, D.K. foi reconhecido 
por fundar 32 novos clubes e adicionar mais de 1.800 novos 
associados, fazendo do seu Distrito o que teve mais sucesso no 
desenvolvimento do quadro social daquele ano. Mora em Seul com 
sua mulher, Young. 

Novos Curadores Tomam Posse
Os quatro indicados pelo Presidente do R.I., Ray Klinginsmith, para integrar o Conselho de Curadores da Fundação Rotária, tomaram posse 
no dia 1 de Julho. Irão servir num mandato de quatro anos. São eles:
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O montante de fundos disponíveis para Subsídios Equivalentes da Fundação Rotária aumentou em 82% no ano passado graças à 
aprovação de um orçamento de 21,5 milhões de dólares para o Fundo Mundial de Subsídios Equivalentes para 2010-11. Uma vez que os 
fundos para os 100 Distritos Piloto do Plano Visão de Futuro foram orçamentados à parte, isto representa uma das mais elevadas somas 
da história dos Subsídios Equivalentes.
Inicialmente, os Curadores da Fundação tinham aprovado apenas 9,5 milhões de dólares para Subsídios Equivalentes em 2009-10 mas, 
posteriormente, elevaram os números com mais 2,3 milhões através da transferência de verba não utilizada do Fundo Mundial para 
prémios.
A possibilidade de corrigir para mais o orçamentado para Subsídios Equivalentes, surgiu para os Curadores da circunstância de se ter 
verifi cado um valor record de doações de quase 115 milhões de dólares para o Fundo Anual para Programas em 2007-08 (as atribuições 
de subsídios são feitas com base nas doações feitas ao Fundo Anual para Programas nos últimos três anos). Também contribuiu para isso 
o facto de se terem estabilizado os rendimentos dos investimentos, o que dispensou os Curadores de terem de usar soma signifi cativa 
do Fundo Mundial para reforço do orçamento das operações em programas da Fundação.
O novo orçamento foi aprovado pelo Conselho de Curadores em Abril e pelo Conselho Director do R.I. em Junho. Os Curadores procederão 
à revisão das aplicações de Subsídios Equivalentes nas suas reuniões de Outubro e de Abril próximos. Os Distritos irão ser notifi cados 
quanto a estas mudanças.

EM BUSCA DE PARCEIROS
O Rotary Club de CAMPINAS-SUL do Distrito 4590 (Brasil) procura parceiros que o ajudem a desenvolver alguns projectos de 
serviço à sua comunidade em termos de se candidatar para esse efeito à concessão de Subsídios Equivalentes da Fundação 
Rotária do R.I..
Os seus projectos estão primacialmente voltados para a obra desenvolvida pela CAMPC – Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro 
de Campinas, e visam:

 a ampliação do refeitório da Instituição;

 a modernização do seu Centro de Inclusão Digital;

  a aquisição de instrumentos musicais para o seu “Projecto Sintonia” (Banda 
Sinfónica);

 a ampliação e a informatização da sua Biblioteca.

Fica, caro leitor, à atenção do seu Clube
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Cantou e encantou Dolly Parton.

Recorde Montréal,
    A Convenção de 2010

Não faltou a mensagem a favor da 

erradicação da Polio.

A Raínha Noor dirige-se aos convencionais.

Muito bem organizada, os convencionais, em número de cerca 
de 18.000, foram encorajados pela Raínha Noor e pelas palavras 

de Greg Mortenson, encantados pela “performance” de Dolly 
Parton e entusiasmados pelo “Cirque du Soleil”. Isto além de 

muito mais, que incluiu o assinalar de importante efeméride 
(100 anos!) do Rotary no Canadá.

Veja algumas imagens das mais expressivas: 

 Numa sessão plenária, exibiu-se um 

excelente grupo de bailado turco. 

Discursa Greg Mortenson.

O então Presidente John Kenny recebe das mãos 

de Marie-Irène Richmond-Ahoua, Presidente da 

Comissão PolioPlus da Costa do Marfim, a bola 

símbolo da campanha “Chute a Polio para fora 

de África”.

O “Cirque du Soleil” numa das suas belas 

actuações.

O aplauso do nosso Presidente actual, Ray 

Klinginsmith, e de sua mulher, Judie.
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       Os Clubes 
 dos Jovens

OS NÚMEROS 
Com os dados reportados a 1 de Julho deste ano, os Interactistas eram 291.732 e os Interact Clubes 12.684, distribuídos por 133 
diferentes países. Por seu lado, os Rotaractistas eram 189.336 e havia 8.232 Rotaract Clubes em 170 países.

INTERCÂMBIO CULTURAL
Numa parceria bem pensada, os Rotaract Clubes de Castelo Branco, de Lisboa-
Olivais e de Sintra organizaram o “Rotaract Portugal Trip”, um evento de 
intercâmbio cultural que contou com participações de jovens de diversas partes do 
mundo. Realizou-se de 31 de Julho a 7 de Agosto, com início na Ribeira da Isna de 
São Carlos, em Proença-a-Nova e permanência aqui durante cinco dias, tendo depois 
rematado com visitas em Lisboa e em Sintra nos derradeiros três dias. Este Intercâmbio 
teve por escopo a divulgação da cultura portuguesa, designadamente o património 
natural, artístico e cultural.
Nesta estupenda iniciativa participaram 20 jovens de 14 diferentes países, como a 
fotografi a ilustra.

ROTARY KIDS 
Em 11 de Setembro, teve lugar em Viana do Castelo o II Encontro de Rotary  Kids do Distrito 1970. Os trabalhos propriamente ditos 
decorreram no Auditório da Biblioteca Municipal e o Encontro foi muito animado, tendo mesmo incluído um passeio em “jeeps” 
pelos Montes de Santa Luzia. Em paralelo com ele, foi também ensejo de troca de impressões entre os pais e demais encarregados 
de educação dos jovens.
Neste Encontro estiveram presentes o Presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, o Presidente do Rotary Clube 
anfi treão, Comp.º Eduardo Teixeira, os Presidente-Distrital das Novas Gerações e representante do Rotary de Viana para as Novas 
Gerações, respectivamente, Comp.os António Lereno Machado e Serafi m Baganha, assim como a Presidente do Rotary Kids de Viana 
do Castelo, Marta Guimarães. Durante as sessões dedicadas a trabalho, cada Clube Kid apresentou um resumo das actividades que 
já realizou e expôs os seus projectos de futuro.
O encerramento deste II Encontro constituiu uma oportunidade excelente de vivo companheirismo com um animado almoço no 
Monte de S. Silvestre, em Cardielos.

SERVINDO
Com os apoios do Rotary Club de Lisboa-Olivais, seu clube patrocinador, da Junta de Freguesia dos Olivais e da Associação Luís de 
Camões, dos Olivais, o Rotaract Club de Lisboa-Olivais proporcionou a 10 jovens de idades compreendidas entre os 10 e os 18 
anos uma esplêndida estadia de veraneio e cultural no Centro de Férias do Rotary Club de Peniche. O óptimo programa que foi 
proporcionado aos participantes incluiu visitas guiadas a Peniche, à Lourinhã e às Berlengas, além de tempos de praia e diversas 
práticas desportivas. 
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  Rotary - Realidade 
     e Perspectivas

INTRODUÇÃO
Estava uma noite fria e chuvosa. O assobiar 
do vento nos estores da janela era por de-
mais incomodativo. Aliás, o Inverno estava 
a ser particularmente rigoroso, quer no País 
quer no resto da Europa, tendo sido batidos 

recordes de temperaturas negativas. Depois do jantar, leve e apre-
ssado, a obrigação habitual das 3as feiras: a presença na reunião 
rotária normal. 
Era a 1ª do mês e o programa ainda não tinha sido distribuído. 
Cumpridas as formalidades normais, a reunião arrastou-se numa 
rotina desinteressante por ausência de temas que despertassem 
o interesse dos Companheiros. Falou-se de companheirismo que 
começa a parecer uma abstracção. No fim, põe-se sempre a questão: 
valeu a pena vir? Perdemos ou aproveitámos o tempo? Valeu a pena 
o sacrifício? O incómodo da noite fria e chuvosa? Ler um bom livro à 
lareira ou até aproveitar a TV para ver um pouco de futebol ou um 
bom filme não teria sido mais interessante?

 SOBRE O TEMA
Comemoramos em Fevereiro o aniversário do Movimento Rotário. 
Em 23 de Fevereiro de 1905, realizou-se a 1ª Reunião de um Clube 
Rotário, pelo que este dia é comemorado, todos os anos, como o dia 
da Paz e Compreensão Mundiais. Recordemos os fundadores: 

- Paul Harris – Advogado – Norte Americano;
- Gustavus Loehr – Engenheiro de Minas – Alemão;
- Silvester Schiele – Negociante de Carvão Mineral 
– Sueco;
- Hiram Shorey – Alfaiate – Irlandês.

Atente-se na diversidade de profissões, de origens e de culturas, 
bem como a diversidade religiosa: protestante, católica romana e 
judaica.
Tendo presente a comemoração do 105º Aniversário do Rotary, irei, de-
spretensiosamente, referir algumas ideias sobre o nosso Movimento. 
Neste século XXI das maravilhas tecnológicas que todos conhecemos, 

em que a humanidade atingiu um progresso fantástico, parece que 
o Movimento Rotário já não teria muita razão de existir.
Em 1905, quando Paul Harris iniciou, com entusiasmo, o trabalho 
que deu origem ao Rotary, a vida era totalmente diferente. Faça-
mos um esforço de reconstituição: as comunicações eram difíceis; 
as deslocações também, estradas más, força animal e a vapor; as 
condições de higiene e saneamento eram primárias; os comboios a 
vapor a carvão, lentos e restritos; quase não havia electricidade; a 
rádio estava no início (1895); não havia televisão (1925); jornais com 
escassa circulação; cidades mal cheirosas; muitas horas de trabalho 
(incluindo sábados); cuidados de saúde inexistentes; dificuldades de 
locomoção e de comunicação; desconhecimento das notícias, difusão 
restrita; pouco conhecimento do que se passava no mundo.
Repare-se que a 1ª realização do Rotary Club de Chicago foi o apoio 
à construção de sanitários públicos em Chicago …
Hoje temos tudo: desenvolvimento tecnológico fantástico; facilidade 
de deslocação por terra, mar e ar (temos que admirar o Pe. António 
Vieira que foi 7 vezes ao Brasil em caravelas, quando hoje achamos 
cansativo fazer a viagem para o Brasil de avião demorando apenas 
entre 7 a10 horas); televisão 24 horas por dia, com informação 
permanente sobre o que se passa em todo o mundo;  conforto, bem-
estar, férias; cuidados de saúde; trabalhamos 1/3 do dia, 5 dias por 
semana, 11 meses por ano; temos garantidos cuidados de saúde, 
apoio na doença, reforma; cidades limpas, onde se vive bem.
Parece que temos tudo, pelo que não precisamos de nada. Será?
Depois de 2 conflitos mundiais sangrentos e devastadores, viveu-se 
um período de guerra-fria mais pacífico. Agora, vivemos um período 
de muitas guerras:  Iraque, Afeganistão, etc, além de conflitos internos 
em vários países da Europa, América Latina, Ásia, etc. E desastres 
naturais, como no Haiti e na Islândia.
Com terrorismo, raptos, assassinatos, com uma falta de respeito 
total pela vida humana e pelos direitos do Homem, em várias 
regiões do mundo.
ROTARY nasceu exactamente para evitar isto. Em 1941, no 36º an-
iversário, Paul Harris afirmou: -”ROTARY é um modelo em miniatura 
de um mundo em paz, que poderia ser proveitosamente estudado 
pelas nações. Os Rotários acreditam que a aplicação universal 

Manuel Duarte Domingues

 Membro do Rotary C. de Pombal
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da tolerância e da amizade levaria à paz internacional por todos 
intensamente desejada”. Estávamos em plena 2ª Grande Guerra 
Mundial com todos os seus horrores que a história relata.
A filosofia do nosso Movimento assenta na Prova Quádrupla que 
pergunta, em relação ao que fazemos, ouvimos ou dizemos: - É a 
verdade? - É justo para todos os interessados? - Criará boa vontade 
e melhores amizades? - Será benéfico para todos os interessados? 
Imaginem que os decisores políticos, os homens públicos que decidem 
sobre as questões que afectam o nosso futuro colectivo, antes de 
tomarem qualquer decisão respondiam positivamente às 4 perguntas 
da nossa Prova Quádrupla! O mundo seria seguramente melhor e a 
humanidade mais feliz. Haveria mais justiça, mais tolerância, mais 
compreensão, mais felicidade.
Nesta época fantástica em que a comunicação impera, prevalece o 
parecer em vez do ser, há menos preocupação em servir os outros 
do que em servir-se. Esquecem-se princípios, desvalorizam-se as 
virtudes, as qualidades e a competência, esquece-se a meritocracia, 
sobressai o materialismo exacerbado. Já em 1927, na Convenção de 
Ostend, na Bélgica, Paul Harris dizia: -“Vamos destruir os inimigos da 
compreensão. Os três generais no comando das forças da destruição 
são a Suspeita, a Inveja e o Medo. Vamos encorajar e apoiar as 
forças construtivas e colocar no seu comando os três generais mais 
grandiosos que o mundo jamais conheceu: Fé, Amor e Coragem”.
Temos no nosso Movimento uma filosofia que, posta em prática, 
contribuirá para um mundo melhor. O companheirismo, a tolerância, 
a amizade, a solidariedade, são fundamentais em Rotary. Se não 
as pusermos em prática não vale a pena estarmos aqui. Porque 
o que interessa é servir e não servir-se. Rotary exige dedicação, 
empenho, altruísmo, sacrifício. Só assim contribuiremos para um 
mundo melhor.
A Humanidade está a passar um período extremamente complicado. 
Começamos a sentir saudades do século XX. Perspectivam-se, cada 
vez mais, nuvens cinzentas no horizonte. A vida dos nossos filhos, 
dos nossos netos e das próximas gerações não vai ser fácil. Já não 
há dúvidas de que lhes estamos a deixar uma pesada herança…
Por isso a importância do nosso Movimento continua e continuará 
a ser evidente. Só que a crise também nos bateu à porta. Qual é a 
realidade do Rotary? Vejamos alguns dados estatísticos:

Em relação aos Distritos, tínhamos 484 em 1990. Em Junho/2009 
temos 534 ou seja mais 50. Isto representa um crescimento de cerca 
de 10% em 19 anos (0,5% ao ano). Número médio de Clubes por 
Distrito:  1990 = 52;  2009 = 63. Crescimento do número de Clubes 
em 19 anos: + 8.497 ou seja + 33% (1,7% ao ano). Número médio 
de Companheiros por clube: 1990 = 44; 2009 = 36. Aumento do 
número de Companheiros em 19 anos: + 106.085 ou seja + 9,6% 
(0,5% ao ano). Sobre a frequência, todos conhecemos a situação, 
quer dos nossos Clubes, quer em relação ao Distrito. E muitas vezes 
existem justificadas dúvidas sobre a veracidade dos números da 
frequência fornecidos à Governadoria.
Como melhorar as coisas? Como evitar o envelhecimento dos clubes e 
o aumento da média etária? Desde logo, recrutando novos membros, 
rejuvenescendo os clubes. Mas optando sempre pela qualidade: 
convidar os melhores … Dinamizando os clubes, fazendo programas 
interessantes, que motivem a ida às reuniões. Não se limitar a 
“reuniões de trabalho e de companheirismo”… Escolher assuntos 
com interesse, com palestrantes conhecedores… Rotary tem que ser 
um forum de discussão de ideias, de experiências profissionais, de 
experiências de sucesso…Assim se aumentará a frequência…
Depois virarmo-nos, e decididamente, para as nossas comunidades, 
auscultando as suas necessidades. Teremos que ser actuantes, tra-
balhando no apoio às comunidades em que nos inserimos, como 
o temos feito e teremos que o fazer cada vez mais. A The Rotary 
Foundation tem um papel notável à escala universal. A Fundação 
Rotária Portuguesa continua a dar apoios importantes aos jovens 
carenciados que revelem potencial e mereçam ser apoiados. 
Vivemos uma época difícil, de crise de valores, com tendências para 
um certo comodismo e individualismo. Teremos que lutar contra 
este marasmo. Trabalhar para contrariar esta tendência. Trabalhar 
para um mundo melhor. Só assim nos realizaremos como cidadãos 
e como Rotários preocupados em deixar às próximas gerações um 
mundo melhor em que elas se realizem e sejam mais felizes. Só 
deste modo seremos dignos do fantástico legado que Paul Harris 
nos deixou.

(Resumo de palestra proferida no Rotary Club de Coimbra-Santa 
Clara em 27 de Abril de 2010)
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Santo Agostinho, de Hipona

     
O amor gratuito é dos gestos mais belos que conhecemos da humanidade. É fácil lembrar 
esse amor gratuito tendo presente o lema dos Companheiros Rotários: Dar de Si Antes de 

Pensar em Si.
Este modo de viver (que tem a sua expressão nas muitas áreas da sociedade) tem o “dom” de 

mudar e relançar a vida de muitos rapazes e raparigas e, do mesmo modo, ajudá-los a encontrar e 
a lutar por um lugar no mundo. No que diz respeito aos estudos (à formação académica) são muitos 

os jovens capazes e desejosos de lutar por uma oportunidade de poderem alcançar aquilo com que se 
sentem identifi cados e chamados a crescer.

O crescimento com que estes jovens sonham é um crescimento de si para o mundo. É um crescimento para o amanhã, onde 
sentem ter uma palavra a dizer. São jovens que lutam e que se apresentam diferentes de outros jovens desiludidos e derrotados 
pelas circunstâncias da vida. Jovens que conhecem e valorizam características como as da responsabilidade, do compromisso e da 
verdade. Ainda mais. Jovens com vontade de construir um mundo diferente, um mundo melhor onde sabem que as suas vozes 
terão necessariamente de ser ouvidas como vozes de alguém que se identifi ca com uma geração diferente, longe da “geração 
rasca” com que muitos os continuam a confundir.
E mais... jovens lutadores, irreverentes e apaixonados pela vida, dom de Deus e maior expressão do amor. Para estes jovens é 
importante o “para si”. No entanto, não desejam encerrar-se nele, pois sentem que esse “para si” é o melhor caminho para dar “de 
si”  e marcar diferença na sociedade de um modo mais positivo. Apostam e acreditam em si, para depois acreditarem e apostarem 
nos outros.

Como outros bolseiros, também eu olho-me e revejo-me nestes jovens. Nós, jovens bolseiros, esperamos uma oportunidade de 
alcançar os caminhos que sempre desejámos alcançar e percorrer. E, quando essa oportunidade aparece, agarramo-la e procuramos 
dar o melhor que temos como forma de agradecimento pela oportunidade que nos é concedida. 
Os nossos objectivos jovens e de jovens procuram sustentar a esperança de uma sociedade diferente e melhor, na qual o que 
realmente importe seja aquilo que nos une e nunca aquilo que nos separe. Seremos sempre jovens agradecidos e prontos a tes-
temunhar aquilo em que acreditamos e em que outros acreditaram ser possível em nós.
Rapazes e raparigas que, não esquecendo o que desejam e o que os identifi ca, se sabem presentes na transformação daquilo e 
daqueles que os rodeiam. A ajuda, por vezes não tão fácil quanto isso, de muitos Companheiros Rotários a nós, jovens, é, e sempre 
será, estímulo e força para os caminhos das nossas vidas. É a parte desses testemunhos de dádiva, sem outros desejos para além 
do compromisso com o mundo, que nós, jovens, procuramos testemunhar o melhor da vida, dizendo ao mundo que pode contar 
connosco.

                                                                 Refl exão de um Jovem Bolseiro, não identifi cado.






