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Delegados dos Clubes
DISTRITO 1960
ABRANTES: Paulo Sousa; ALBUFEIRA: Arnaldo Guerreiro; ALCOBAÇA: José Manuel 
Patrício Lemos da Silva; ALGÉS: Cristina Bello; ALMADA: João Rafael F. de Almeida; 
ALMEIRIM: António Manuel Pratas Brites; AMADORA: Avelino Matos; BARREIRO: 
Manuel António Esteves Mendes; BENEDITA: José Cavadas; CALDAS DA RAÍNHA: 
Jaime Simões Neves; CARNAXIDE: Esmeralda Canedo Trindade; CASCAIS-ESTORIL: 
Gabriela Carvalho; CASTELO BRANCO: José Carlos Mocito; COSTA DA CAPARICA: 
Jorge Pedrosa de Almeida; ENTRONCAMENTO: Teresa Lucas; ÉVORA: Prazeres 
Rosa Nunes; FARO: Tito Olívio Henriques; FUNCHAL: António Castro Pestana; 
HORTA: Manuel Fernando Ramos de Vargas; LAGOS: Fernando Ferreira Fontes; 
LISBOA: António Coutinho de Miranda; LISBOA-BELÉM: João Barbados Martins; 
LISBOA-BENFICA: Miguel Mendes Real; LISBOA-CENTENNARIUM: José Rodrigues 
de Almeida; LISBOA-CENTRO: Manuela Pinto Ribeiro; LISBOA-ESTRELA: Maria 
Fernanda Jesus Silva; LISBOA-LUMIAR: João Silva; LISBOA-NORTE: Jorge Rosa 
dos Reis; LISBOA-OESTE: António Francisco Alfaiate; 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: Vítor Cordeiro; PENICHE: Carlos 
Manuel Bandarrinha; PORTALEGRE: Manuel Garcia; PORTELA: Carlos Jorge Marçal; 
PORTIMÃO: João Menéres Pimentel; PORTO SANTO: José Manuel Santos; PRAIA DA 
ROCHA: João Pereira Antunes; RIO MAIOR: Rui Costa e Silva; SANTARÉM: António 
Francisco Batista Valente; SESIMBRA: Luís Ferreira; SETÚBAL: Maria do Rosário 
Lopes; SETÚBAL-SADO: António Joaquim Matias; SILVES: Maria de Lurdes R. Mar-
reiros; SINTRA: José Monteiro Martins; TAVIRA: António Manuel Viegas da Silva; 
TOMAR: Ângelo Bonet; TORRES VEDRAS: Ana Margarida Silva Santos.

DISTRITO 1970
ÁGUAS SANTAS/PEDROUÇOS: Elisabete Martins Ribeiro; ÁGUEDA: António 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 Ferreira; COIMBRA-OLIVAIS: João Ramalho; COIMBRA-SANTA CLARA: Maria 
Madalena Carvalho; COVILHÃ: Jorge Humberto Alves Saraiva; CURIA-BAIRRADA: 
Fátima Ferreira; ERMESINDE: Carlos José Saraiva Faria; ESPINHO: Francisco Brandão; 
ESPOSENDE: Manuel dos Passos Ferreira Vicente; ESTARREJA: António Manuel da 
Silva Melo; FAFE: Manuel Ribeiro Mendes; FEIRA: Carla Adriana; FELGUEIRAS: 
Octávio Pereira; FIGUEIRA DA FOZ: António Jorge Rodrigues Pedrosa; GAIA-SUL: 
Maria Benilde de Almeida Teixeira; GONDOMAR: Ernesto Luís Santos Ferreira da 
Silva; GUARDA: Maria de Lurdes Lopes; GUIMARÃES: António Jacinto Gonçalves 
Teixeira; ÍLHAVO: João Emanuel Senos Resende; LAMEGO: André Luiz Castilho 
Freira; LEÇA DO BALIO: Rodolfo Gomes; LEÇA DA PALMEIRA: Manuel O. P. Ferreira; 
LEIRIA: António Silva Gordo; MAIA: Manuel António Sousa Ferreira; MANGUALDE: 
Maria Teresa Almeida Cruz; MARINHA GRANDE: Fernando Manuel Santos Pedro; 
MATOSINHOS: Manuel Falcão; MIRANDELA: João Luís Teixeira Fernandes; MON-
ÇÃO: Cristina Carvalho de Sousa Bártolo Calçada; MONTEMOR-O-VELHO: Augusto 
Lusitano Simões Raínho; MURTOSA: Pedro Tomás Pereira Marques;  OLIVEIRA 
DE AZEMÉIS: Manuel Bastos Pinto; OLIVEIRA DO BAIRRO: Domingos Resende 
Teixeira Lima; OLIVEIRA DO HOSPITAL: Telmo dos Anjos Miranda; OVAR: Bráulio 
Manuel Pacheco Polónia; PAREDES: José Armando Baptista Pereira; PENAFIEL: 
Cristina Susana Costa Santos Carvalho; POMBAL: Victor Manuel da Luz Varela 
Pinto; PONTE DA BARCA: José Manuel Pereira; PONTE DE LIMA: Marco Paulo 
dos Santos Fernandes; PORTO: José Guedes Rodrigues; PORTO-ANTAS: Ribeiro 
da Silva; PORTO-DOURO: Maria de Lourdes Moura; PORTO-FOZ: Maria Regina F. 
Gomes Vieira; PORTO-OESTE: Jorge Santos; PORTO PORTUCALE ñ NOVAS GERA-
ÇÕES: 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 Monteo; 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: Jorge 
Santos; 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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A NOSSA CAPA
Ainda não assentou de todo o rebuliço nacional suscitado pelo concurso, em boa hora lançado, da escolha das 7 maravilhas naturais de Portugal. 
Tal iniciativa mobilizou, de facto, grande parte dos portugueses e constituiu como que uma redescoberta de como o nosso País oferece, realmente, 
belezas indescritíveis. Foram defi nidas apenas 7, que tanto era imposto pelo regulamento respectivo: a Ria Formosa, as Grutas de Mira de Aire, o 
Portinho da Arrábida, a Floresta de Laurissilva madeirense, a Paisagem Vulcânica da Ilha açoriana do Pico, a micaelense Lagoa das Sete Cidades (o 
rosto desta edição) e o Parque Nacional de Peneda-Gerês. Foi uma escolha assaz difícil, por certo, pois que todos hemos de reconhecer que muitas 
outras maravilhas naturais se contam no nosso rincão e de não menor qualidade e beleza.
É nosso privilégio frui-las para deleite do espírito e, sobretudo, assenta-nos o dever de as preservar, não apenas as 7 elencadas: todas e cada uma.
Que ao menos nisto, na defesa do nosso património natural, sejamos competentes, que … no resto … é o que se anda a ver por a…

Henrique Gomes de Almeida
    (Gov. 2002-03 – D. 1960)

Realizou-se de 9 a 12 de Setembro passado, na bela cidade de Santos, 
litoral do Estado de São Paulo, o 33º Instituto Rotary do Brasil, convocado 
pelo Director de RI 2009-2011, Compº. António Hallage, acompanhado 
de sua esposa, Rose.

Antes, e de 6 a 9 do mesmo mês, tinham sido realizadas as actividades 
Pré-Instituto, nomeadamente o GETS-Seminário de Treinamento de 
Governadores Eleitos, o Seminário Regional da The Rotary Foundation, 
o Seminário de Capacitação de Instrutores Distritais, o 1º Seminário de 
Treinamento de Representantes Distritais de Rotaracts e o Seminário de 
Liderança e Juventude.
As sessões plenárias do Instituto foram realizadas nas magnífi cas insta-
lações do Mendes Convention Center, e as actividades Pré-Instituto nas 
Salas de Reunião do Hotel Parque Balneário, ambos de propriedade do 
nosso compatriota e Compº. Arménio Mendes, membro do RC de Santos 
e activo Cônsul Honorário de Portugal naquela cidade.
      

Com mais de 1 400 participantes, Rotários(as) vindos de todos os 
estados brasileiros e de muitos outros países, contaram com a presença 
e a efectiva participação do Presidente de RI, Ray Klinginsmith, e de 
sua esposa, Judie.

De Portugal, estiveram presentes os PGDs José Carlos Estorninho e Henrique Gomes de Almeida, do Distrito 1960, tendo o Compº. Estorninho 
feito parte da Sessão de Abertura do 7º Encontro dos Países de Língua Ofi cial Portuguesa - PLOP-CIPs.
A excelente organização e o rigoroso cumprimento do programa foram fruto do trabalho do RC de Santos e de uma efi ciente equipa, sob 
a liderança do Director Hallage e a condução serena e objectiva do Coordenador do Instituto, o Compº. PGD Henrique Lellis, que evocou, 
em sua intervenção, a fi gura inesquecível do saudoso Presidente de RI Paulo Viriato Corrêa da Costa, que pertencia ao RC de Santos.
Um momento de grande emoção! 
Mais um, neste verdadeiro exemplo de organização, convívio e participação rotárias, que serviu, também, como um convite para o 34º 
Instituto Rotary do Brasil, a ser realizado em Goiânia, Estado de Goiás, de 7 a 10 de Setembro de 2011. 

33° Instituto Rotary
                 do Brasil

Numa pausa do 33º Instituto Rotary reconhecem-se, a partir do primeiro da 
esquerda, o PGD José Carlos Estorninho, o Director de RI António Hallage, 
o Presidente de RI, Ray Klinginsmith e o PGD Henrique Gomes de Almeida, 
autor deste apontamento. (foto de Sérgio Castro)
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Nota de abertura
 Artur Lopes Cardoso

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

O mundo está cheio de coisas belas, umas naturais e outras artificiais. Todas elas devem merecer-nos a mais empenhada das atenções, 
no sentido de as preservarmos e até com a intenção de as fruirmos sustentadamente.
É que todas essas belezas, onde quer que se encontrem, são o invólucro, o meio, no qual a maior de todas elas, está: o homem. Ainda 
não vai decorrido muito tempo que no nosso País se colocou na mira das nossas melhores atenções o património natural. E que recantos, 
que paisagens, que meios-ambiente belíssimos vimos trazer à ribalta!
Seria expectável que, em função de tantas belezas naturais, os Portugueses gozassem de vida equilibrada, harmoniosa, de pleno em-
prego e de serviços de boa qualidade. E que tudo isso compartilhassem com a humanidade inteira, numa harmonia à escala planetária, 
ao menos tendencial.
Já sei: sonho acordado. Nada disso acontece, de facto. Bastará olhar em torno de nós para o constatar, e por muito que haja lunáticos que 
“garantem” o contrário...

Há escasso tempo ainda, a ONU debruçou-se, claro que em “cimeira”, para avaliar como iam as coisas no que tange aos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio, uma caminhada que está apontada para até 2015 através da qual se pretende generosamente erradicar 
a fome e a pobreza no mundo. Mais de centena e meia de “VIP” reuniram na Assembleia Geral, aí escutando as palavras do Secretário-
Geral, Ban Ki-moon, e os altos responsáveis do Banco Mundial, do FMI, da Organização Mundial do Comércio e do Programa da ONU para 
o Desenvolvimento. Porventura outros ainda.
Constatou-se que, a despeito de alguns progressos se terem notado no panorama mundial das questões da fome e da pobreza, deter-
minados países industrializados se propunham não respeitar os compromissos que voluntariamente tinham assumido para ajudarem a 
atingir os Objectivos do Milénio.
Realmente, de 1990 a 2005, terá reduzido a pobreza no Extremo Oriente (de 60% da população para apenas 15,9%), na América Latina, 
especialmente por causa do Brasil (de 74% para 10,5%), no sudeste asiático (de 39,2% para 18,9%). Mas a fome continua matar uma 
criança em cada 6 segundos, em média mundial. Também a mortalidade infantil, uma ênfase presidencial desde D.K. Lee, lembram-se?, 
caiu manifestamente. Todavia, continuamos com um panorama aterrador: há, neste ano, 925 milhões de pessoas malnutridas e, destas, 
19 milhões até são de países desenvolvidos! Se, por um lado, baixou drasticamente a mortalidade infantil, na África a sul do Sahara 
verifica-se um aumento incrível de nascimentos, o que provocou uma grave aumento do número de mortes. Veja-se que morrem em 
todo o mundo 31 mil crianças menores de 15 anos, assassinadas.
Para complicar ainda mais este panorama, veja-se que, dos nascimentos verificados efectivamente, somente 35% dão origem ao cor-
respectivo registo de nascimento, o que significa que os outros 65% de nascidos não têm existência enquanto cidadãos do mundo!!! São 
... “coisas” e quanto a eles tudo pode acontecer de nefasto.

Belezas naturais e, até, belezas artificiais, ou sejam maravilhas saídas da arte e do engenho dos homens, a beleza quase superna.
Porque não há-de o Homem fazer da humanidade, e com humanidade, a mais esbelta beleza artificial? 
Claro que é, para isso, decisivo preservar as belezas naturais, criar sempre mais belezas artificiais de ... inertes. Mas, essas preservação 
e criação ganham em justificação e sentido se, e na medida em que, sirvam de ambiente propiciador da beleza universal. Mesmo que 
a esta chamem utopia.
O Rotary é um instrumento potenciador desta supostamente utópica beleza e para ela foi sonhado um dia por Paul Harris. Não baixe os 
braços de impotência: com o Rotary, lute para a alcançar e não desdenhe nem descreia do efeito multiplicador do seu empenhamento 
na causa que de todos nós É. Como sempre afirmou o sábio Povo, “... migalha é pão...”
Um Rotário pode ser simples migalha. Mas, todos unidos, seguramente que irão muito mais além.
Seja um deles, atento, disponível, influente, motivador, consequente com os nossos objectivos e os nossos princípios norteadores.
E, dando-nos as mãos, aceite um renovado abraço do seu Companheiro,
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  Pelos Servicos
    Internacionais

CIP PORTUGAL/ALEMANHA 
O Rotary Club de Gaia-Sul foi 
em visita à cidade e região 
de Hamburgp, a convite do 
Rotary Club de Hamburgo-
Bergdorf, um Clube com o 
qual desde há alguns anos 
tem realizado reuniões 
de companheirismo e de 
trabalho. A delegação portu-
guesa (veja a foto 1) foi calo-
rosamente acolhida pelos 
membros do clube anfitrião e 

veio a realizar um belo programa com destaque para visita à cidade 
e, designadamente, ao seu tão importante porto e à sua belíssima 
Câmara Municipal, assim como a igreja de St. Petri e outras, o Lago 
Alster e a Fundação Otto Von Bismark. A digressão incluiu ainda a 
participação de membros do Rotary Club de Gien-Sully (França), 
e o Presidente do Rotary Club de Gaia-Sul, Compº. Cancela Moura, 

veio a propor que próximo en-
contro se realize em Portugal 
e em Vila Nova de Gaia, em 
2012, altura em que se espera 
subscrever festivamente o 
Protocolo de Geminação 
entre este Rotary Clube e o 
de Hamburgo-Bergdorf, acto 
que será apadrinhado pelo 
Rotary Club de Gien-Sully. 
A foto 2 recorda o global dos 
Rotários e convidados que 
participaram nesta jornada, 

ocorrida de 10 a 12 de Setembro passado.

CIP PORTUGAL/CABO VERDE, S. TOMÉ E 
PRÍNCIPE & TIMOR LESTE 
O Rotary Club de Amadora lançou uma grande campanha de 
recolha de livros em português que serão oportunamente enviados 
para estes Países Lusófonos.

CIP PORTUGAL/S. TOMÉ E PRÍNCIPE
O Rotary Club de Lisboa está a promover uma vasta recolha de ma-

teriais úteis para crianças, que envolvem livros, brinquedos, agasalhos 
e alimentos, que se propõe entregar em benefício da comunidade 
são-tomense existente no nosso País. Mais detalhes e para oferta de 
adesão a esta iniciativa auspiciosa, podem ser alcançados pelo tele-
fone 21 335 4837 e pelo “mail” rotaryclubelisboa@sapo.pt.
  

CIP PORTUGAL/CABO VERDE 

Já em tempos fizemos referência detalhada ao projecto “Aldeia da 
Baía” e à parceria que, para o seu desenvolvimento no terreno, 
se estabeleceu entre o Rotary Club de  Barcelos e o Rotary Club 
Maria Pia da Praia, já desde 2008-09. Para apoio ao incremento 
do Projecto foi produzido um filme justamente com a designação 
“Aldeia da Baía”, sendo realizador dele Carlos Araújo. O filme descreve 
a vida da população da pequena aldeia piscatória da freguesia de 
Nossa Senhora da Luz, Ilha de Santiago, em Cabo Verde, que se 
dedica à agricultura, à apanha de areia e a uma incipiente pesca. 
É a promoção da qualidade de vida destas cerca de 85 famílias da 
“Aldeia da Baía” o principal escopo do Projecto. 
Teve recentemente lugar em Barcelos a 3ª edição do Festival “Art & 
Tur”, e justamente este filme foi o grande vencedor como melhor 
filme na categoria “Vida Humana”, um Prémio denominado “Aristides 
de Sousa Mendes” muito a propósito. A foto 3 mostra a proclamação 
e entrega do galardão na sessão de proclamação dos vencedores do 
Festival que contou com as presenças especiais do Embaixador de 
Cabo Verde, Dr. Arnaldo Ramos, e do neto do saudoso diplomata, 
António de Moncada Sousa Mendes.
Está a ser equacionada a extensão do Festival “Art & Tur” à Cidade 
da Praia.

1

2

3

mailto:rotaryclubelisboa@sapo.pt
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Mensagem do Pridente

A Mensagem do 
Pridente 
Ray
Klinginsmith

Caríssimos Rotários.

Existem várias músicas que nos falam sobre New Orleans devido à sua história e tradições como capital 
musical do mundo. Eu gosto especialmente do som alegre da “Way Down Yonder in New Orleans”, uma 
música cuja letra parece até estar a chamar-nos a participar na Convenção do R.I. na cidade, entre 21 e 25 
de Maio de 2011 ñ um mês mais cedo do que vinha acontecendo com as Convenções mais recentes!

A Convenção de New Orleans começará oficialmente no Sábado ñ não no Domingo, como acontecia em 
anos anteriores. A “Casa da Amizade”, onde ficarão os “stands” das nossas Convenções anuais, abrirá 
no Sábado de manhã e todos os encontros pre-Convenção terminarão no Sábado ao meio-dia, isto para 
permitir que os Rotários e os seus convidados tenham mais tempo para poderem visitar os “stands” antes 
das sessões plenárias, que só começam no Domingo. 

A boa notícia é que a “Casa da Amizade” estará localizada mesmo ao lado da sessão plenária do Centro 
de Convenções, e os horários de funcionamento serão estendidos de maneira a  permitirem mais com-
panheirismo e confraternização entre os visitantes do mundo rotário. Será o lugar preferencial para ser 
frequentado pelos Rotários e suas famílias!

Como poderemos descrever a mágica, a vibração e a inspiração da Convenção do Rotary? As nossas Con-
venções opõem-se a descrições, porque são tão diversas umas em relação às outras. O companheirismo 
rotário atinge o seu máximo quando encontramos um nosso conhecido Rotário que veio do outro lado do 
globo, e os serviços internacionais melhoram sempre que Rotários de diferentes nações fazem amizade. 
Portanto, a melhor maneira de entender e de apreciar a Convenção do Rotary é tomar parte nos eventos  
e planear comparecer em New Orleans. Será uma das melhores Convenções! Garanto!

Junte-se a nós em New Orleans para trabalharmos juntos e fazermos do mundo um lugar melhor. E ... 
deixe a festa rolar ... Novamente!

 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.

“Way Down Yonder in New Orleans”

http://www.rotary.org/president
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O DIREITO À ÁGUA
Após mais de 15 anos de discussões e negociações, finalmente a Assembleia Geral da ONU delberou no 
sentido de reconhecer que o acesso a água potável é um direito humano fundamental. Aconteceu no 
passado dia 28 de Julho e a deliberação em causa surgiu duma iniciativa da Bolívia, verificando-se que 
alcançou 122 votos a favor, 41 abstenções e nenhum voto contra.
Entre os países que se abstiveram nesta votação figuram os Estados Unidos, o Japão, o Canadá, Israel e o 
Reino Unido, por exemplo, e mais quinze países da União Europeia, entre outros.
A Resolução assim aprovada declara que “o direito a água potável e ao saneamento é um direito funda-
mental, indispensável ao pleno exercício do direito à vida”. 
Sendo, como foi, uma excelente vitória nesta luta, há que 
reconhecer, porém, que ainda há um vasto caminho a 
percorrer até que as cerca de um bilião e meio de pessoas 
que ainda não têm acesso a agua potável e as 2,6 biliões 
que não beneficiam de saneamento básico tenham direito 
a uma vida digna do ser humano.
Mas o deliberado constitui, além do mais, o reconheci-
mento de que o Rotary está no bom caminho quando já 
vem desde há anos a elencar a questão da água como sua 
ênfase presidencial.

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
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)

DIRIGENTES DE CÚPULA 2010-11 DO ROTARY INTERNATIONAL
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Quantos somos:
 

Rotários …………………………………………………………  1.217.098 
Rotary Clubes ……………………………………………………… 33.833
Distritos ……………………………………………………………………534
Países e Regiões Geográficas com Rotary ………………………  212 
Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário  …………  6.926
Países com NRDC  ………………………………………………………  80 
Membros dos NRDC  …………………………………………… 159.298
Rotárias  ……………………………………………………………  206.116

Dados reportados a 4 de Agosto de 2010.

ÁRVORE DE NATAL 
INTERNACIONAL

O Rotary Club de North Fort Meyers, da Florida (EUA) participa sempre 
activamente no Festival de Árvores de Natal que desde há anos se 
vem realizando na cidade. O leitor pode ter uma ideia do que seja 
esse Festival acedendo a www.tuxandtrees.com.

O Clube está, neste ano, apostado em entrar no evento com uma enorme Árvore de 
Natal internacional, ou seja decorada com elementos natalícios decorativos provenientes 
das mais diversas partes do nosso mundo. Para isso pede o envio de qualquer objecto 
português proprio para decoração no Natal. Se o seu Clube quiser corresponder a este 
apelo (e seria óptimo que o fizesse), envie a peça para Rotary of North Fort Meyers, 
4141 Orange Grove Blvd, North Fort Meyers, FL 33903-4933, EUA.

CAROLYN CHOATE

Membro do Rotary Club de Nashua, New Hampshire (EUA), é perita na promoção da ima-
gem publica Rotary, dispondo duma estação de TV que alcança uma audiência de cerca de 
300.000 espectadores. Nela assegura um programa semanal acerca do Rotary de tão elevada 
qualidade que obteve a liderança em Abril passado no “ranking” e o Distrito 7870 (partes 
dos Estados de New Hampshire e de Vermont), onde o seu clube se integra, foi distinguido 
com um prémio. O programa ocupa quarto Rotários e inclui informação da agenda rotária. 
Tem a duração de meia hora. Nele perpassam ainda temas como Bolseiros e a Erradicação 
da Paralisia Infantil.
De notar que a Compª. Carolyn sofreu de cancro e veio a fundar, em 2004, a Iniciativa de 
Educação acerca do Cancro da Mama para Mulheres Emigrantes e de Minorias. E que 5% das 
receitas da publicidade que ele difunde revertem para a Fundação Rotária do R.I.. 

http://www.tuxandtrees.com
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FIJI

NEPAL

ÁFRICA DO SULBRASIL

ÍNDIAARGENTINA

FRANÇA

O Rotaract Club de 
Belmont construiu 
em Koroipita uma 
pequena aldeia a que 
deu o nome de “Rota-
homes” com casas pre-
fabricadas.(foto “Rotary 
Down Under”).

O Rotary Club de Middelburg (D. 9400) 
mandou fabricar e fez distribuir na sua 
comunidade belos e quentes cober-
tores de maneira a proporcionar um 
inverno mais quente aos beneficiários  
(foto “Rotary África”).

O Rotário Tony Hampson-Tindale, que 
é membro do Rotary Club de Johan-
nesburgo (África do Sul ñ D. 9.400) e 
representante no seu País do Grupo 
Rotário de Acção para o Crescimento 
Populacional e Desenvolvimento 
Sustentado, trepou o Monte Everest, 
na cordilheira dos Himalaias, pelo seu 
lado sul (foto “Rotary Áfrici”).

Com o objectivo, aliás bem 
conseguido, de ajudar à 
construção da cozinha e 
do refeitório do Projecto 
“Educar”, o Rotary Club de 
Linhares (D. 4410) organizou 
a sua “5ª Mega Cavalgada”. 
O Projecto “Educar” teve 
início há 14 anos e é mantido 
graças a doações. Já auxilia 

cerca de 70 crianças e adolescentes de idades entre os 8 e os 14 anos 
(foto “Brasil Rotário”).

O Rotary Club de Rajkot 
Midtown teve a óptima ideia 
de instalar um sugestivo 
monumento em local de 
destaque da cidade para 
sensibilizar a população 

quanto aos programas do Rotary em torno do fornecimento de água potável 
(foto “Rotary News”).

Com o auxílio de um Subsídio Equiva-
lente da Fundação Rotária do R.I., o 
Rotary Club de Grand Bourg (D. 4825) 
pode dotar a Escola Especial nº. 501 
com vário material para aprendizagem 
profissional, numa acção que ainda 
envolveu o Rotary Club de Mennecy 
(França) e os Distritos já referido e o 
1770 (foto “Revista Rotária”).

Com a finalidade de obter fi-
nanciamento para The Rotary 
Foundation, o Rotary Club de 
Châteauroux-George Sand 
(D. 1720) organizou uma 
animada corrida de “kart-
ing” à qual concorreram 21 
equipas cada uma composta 
por 3 pessoas. A competição 

teve a duração de três horas (foto “Le Rotarien”).

UCRÂNIA

Um grupo de cerca de 
40 jovens ucranianos, de 
ambos os sexos andou em 
digressão proporcionando 
espectáculos muito alegres 
com as suas danças tradi-
cionais nacionais como 

maneira de angariarem fundos para sustentação de hospitais e orfanatos 
da Ucrânia. Nesta campanha receberam forte apoio do Rotary Club de 
Bourg-en-Bresse-Revermont, do Distrito 1710 (foto “Le Rotarien”).
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Todo aquele”jazz”...

A mais recente lenda do ritmo e dos”blues”, Ernie K-Doe, disse certa 
vez acerca da sua terra: -ìNão tenho a certeza absoluta, mas quase 
garanto que toda a música há-de ter saído de New Orleans.” O cenário, 
sempre em crescendo, da cidade permanece um emaranhado de estilos, 
que incluem”jazz” de todos os géneros,”blues”,”gospel”,”R&B”,”rock”, 
música”country”, música latina, música das Caraíbas,”cajun” e”zydeco”.
Os Rotários que adiram à Convenção de 2011 do R.I., em New Orleans, de 
21 a 25 de Maio, irão aí encontrar vários caminhos bem fáceis de partilha 
das diversas ofertas musicais.

”OffBeat”, que é uma revista mensal gratuita com abundante informação sobre Concertos. Procure-a 
no seu hotel e em restaurantes, bares e casas comerciais. Para começar, aceda a www.offbeat.com 
antes de sair de casa.

a rádio local WWOZ (90.7 FM). A sua programação está voltada para a música local assim como para 
a que tem ligações locais. Está no ar todos os dias.

aos artistas no”Preservation Hall”, no nº. 726 da Rua de S. Pedro, num quarteirão francês onde se 
conservam as tradições do”jazz” de New Orleans desde 1961.

do Quarteirão Francês. A música ao vivo acontece noutras partes da cidade, inclusive ao longo da 
Rua dos Franceses, no Distrito”Warehouse” e na parte alta da cidade.

os alicerces da fábrica de música de Louisiana, no nº. 210 da Rua Decatur, que alberga uma enorme 
espólio de músicas a partir de artistas locais e regionais e é local de espectáculos regulares.

                                                  Wayne Hearn

Faça a sua inscrição na Convenção de 2011 do R.I. através de www.
rotary.org/convention.

Leia

Ouça

Preste 
homenagem

Saia 

Passe em 
revista
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Como tinha sido oportunamente decidido, a cidade de Amsterdam (Holanda) foi o local 
escolhido para a realização de mais um Seminário dos Editores das Revistas Rotárias da Europa, 
uma significativa parte da Rotary World Magazine Press. A organização coube, como seria 
normal, à Revista Regional holandesa (“De Rotarien”) e o Seminário desenvolveu-se pelos 
dias 7 a 10 de Outubro deste ano. Nele participou o editor da “The Rotarian”, John Rezek, e 
apenas não compareceram os editores das Revistas da Bélgica (“Rotary Contact”), da Bulgária 
(“Rotary Bulgary”), da Espanha (“España Rotária”), da Itália (“Rotary”) e da Turquia (“Rotary 
Dergisi”).
As sessões foram presididas pelo editor de “Rotary Israel”, David Neuman, de muito segura 
condução, e, em representação da nossa Revista, participaram no Seminário quer o editor, 
quer o Presidente da Direcção da Associação Portugal Rotário, Henrique Gomes de Almeida. 
Os trabalhos revestiram-se de elevado índice de interesse, tendo cada editor colocado em 
comum com os demais os avanços e as dificuldades sentidas em cada uma das Revistas, o 
confronto da imprensa escrita com outras formas de comunicação como a Internet, com a 
publicação “online”, e as Redes Sociais, o sério problema do seguro de imprensa, a angariação 
de publicidade, etc..
Foram também dignas de registo as participações do Coordenador do Rotary, Nico de Boer, e de Marianne Koebrugge, Roel van der Voort, ambos ligados 
ao Departamento de Comunicação, e do Presidente do Conselho Editorial da “De Rotarien”, Hans Steinhart.

 De salientar o muito agrado com que os participantes admiraram o “site” 
de PORTUGAL ROTÁRIO na Internet, momento importante e revelador de 
que estamos na vanguarda do aproveitamento das novas tecnologias 
na comunicação, com o salientar de que a leitura ou mera consulta de 
todas as edições da Revista é complementar da apresentação em papel e 
faculta acesso às suas páginas a quem quer que seja, sem necessidade de 
“password” especial para o efeito.
O grupo de editores europeus está com tendência a alargar-se ainda mais, 
pois que veio notícia de que estão a surgir novas publicações rotárias na 
Finlândia, na Roménia e na Rússia.
No que se refere ao próximo Seminário de Editores das Revistas Rotárias, 
que terá lugar em 2011 e será de carácter mundial (alterna com o europeu), 
terá lugar na primeira metade do mês de Outubro, sendo intenção do R.I. 

que se realize em Chicago (EUA). No entanto, e dado que, em princípio, no ano subsequente, a Convenção do R.I. se irá realizar em Bangkok (Tailândia), o 
Seminário recomendou que a reunião mundial dos editores de 2011 deva realizar-se nesta cidade, que não naquela, para melhor fomentar a participação 
nessa Convenção, uma recomendação que foi transmitida a John Rezek para a levar ao conhecimento do “Board”.
Já com relação à organização do Seminário dos Editores Europeus em 2012, PORTUGAL ROTÁRIO apresentou candidatura a que ele se realize na cidade 
de Lisboa, justamente pelas já evidenciadas razões: promoção da Convenção de Lisboa, em 2013. E tal candidatura foi prontamente aceite, devendo o 
Seminário decorrer também na primeira metade do mês de Outubro.
Finalmente, uma ideia lançada por David Neuman foi encarada com interesse: a da criação de um Grupo de Acção de Editores Rotários, no qual deverão 
ser incluídos não só os actuais editores de revistas rotárias, mas também, anteriores editores e mesmo elementos do “staff” rotário que, de alguma 
forma, estão ou estiveram ligados à comunicação social rotária.
Os participantes e acompanhantes neste Seminário Europeu tiveram  ainda ensejo de fruir de um programa social, que os levou a visitar um ou outro 
local de maior interesse da bela cidade de Amsterdam e a fazer um agradável passeio de barco nos canais.

O Seminario de Editores
     Rotarios da Europa

O grupo de participantes posa em Amsterdam (foto de 
Svatopluk K. Jedlička).

Numa das sessões de trabalho
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    A “Nossa“ 
           Convencao de Lisboa

  Luís Miguel Duarte

                                                                                                     Presidente da HOC da Convenção de Lisboa

Entre 27 e 29 de Setembro reuniram-se na sede do Rotary 
International, em Evanston, IL (EUA), todos os Presidentes 
das Comissões Organizadoras Locais das próximas Convenções 
Internacionais.
O convite para este encontro partiu do Presidente do R.I., Ray 
Klinginsmith, e teve por objectivo a troca de experiências e de 
ideias entre as várias Comissões Locais, a avaliação do estado da 
sua preparação e o debate sobre eventuais alterações ao formato 
das Convenções.
As sessões de trabalho, além das presenças do Presidente do R.I. e 
do Secretário Geral, foram presididas por Bob Scott, Presidente da 
Comissão da Convenção de Montréal e que também já desempenhou 
as funções de Presidente da Fundação Rotária do Rotary International, 
e o moderador escolhido foi Gerry Turner que, em 2008, exerceu 
as funções de Presidente da Comissão Local da Convenção de Los 
Angeles.
Estiveram presentes os líderes locais das Convenções de Nova Orleães (2011), Banguecoque (2012), Lisboa (2013), Sydney (2014), 
São Paulo (2015), Seoul (2016) e Atlanta (2017). A delegação portuguesa foi constituída pelo Presidente da HOC local, Luis Miguel 
Duarte, e pelo Director Financeiro e Jurídico, Paulo Taveira de Sousa.

O contributo da Convenção de Lisboa foi elogiado e 
realçado por Bob Scott, em virtude dos seus métodos 
inovadores de planeamento e de execução.
Durante toda a reunião estiveram permanentemente 
presentes membros do “staff” profissional do R.I. - 
Departamento de Reuniões Internacionais, Imagem 
Pública, Licenciamento e Propriedade Industrial.
Pela primeira vez na história das Convenções a 
Comissão Local de Lisboa lançou um plano de inscrição 
antecipada mediante o qual todos os Companheiros 
se poderão inscrever desde já, com uma significativa 
redução do custo de inscrição e com o pagamento 
faseado até Outubro de 2012.
A nossa Convenção só será um sucesso com a sua 
participação.

Os membros da delegação de Lisboa junto do busto de Paul P. Harris.

       Aspecto da reunião dos responsáveis por HOCs.



14

Karen Kasmauski

Vivemos num mundo visual, um mundo exposto a torrentes de imagens. Revistas, jornais, a televisão 
e “sites” na Internet, tudo isso usa as imagens para completar a captação da nossa atenção. Por vezes 
isso até pode ser excessivo ñ como ouvir centenas de músicas todas tocadas ao mesmo tempo. Não 
obstante, as grandes fotografias podem resistir a tudo isso e levar uma mensagem e sensibilizar as 
nossas emoções.
Para quem anda em acções não lucrativas compreender o que deve ser o conteúdo da área do visual 
é decisivo. As fotos podem ser aliados poderosos para a chamada de atenção de doadores potenciais 
e para patrocinadores. Na “Web” e em diapositivos, em publicações ou em “newsletters”, elas podem 
ajudar a “vender” a sua organização.

A “National Geographic Magazine” sabe bem a força das imagens. Quando trabalhei nessa Revista, 
compreendíamos bem que as pessoas que a folheavam eram atraídas, em primeira mão, pelas imagens. 
Se elas as interessavam, então iam ler as legendas. Se as legendas lhes interessavam, então seriam 
capazes de ler o texto.
E acontece o mesmo noutros sítios. Os filmes são promovidos ñ e recordados ñ por imagens simples. Os 
jornais colocam uma boa fotografia ao cimo da capa para atrair as pessoas que passam. As capas das 
revistas usam imagens cuidadosamente escolhidas para chamarem a atenção e serem vendidas.

Para um Rotary Clube, a página de entrada de um “site” na “net” oferece o ensejo de atrair as pessoas 
que navegam na Internet. Transformar estes encontros rápidos em detenção pode ser coisa que começa com uma boa imagem.
Uma organização deve ter um estilo próprio visual que a identifique. Muitas vezes me pergunto porque é que tantas organizações não 
lucrativas falham quando se trata de fazer passar uma imagem e a sua mensagem. Demasiadas vezes, o que mostram são fotos de gru-
pos ou com pessoas alinhadas como se estivessem num painel de identificação na polícia. As imagens muitas das vezes oferecem pouco 
interesse de modo a serem susceptíveis de atrair a atenção de quem não esteja já dentro do assunto.
Muitas pequenas ONG dependem de fotografias que foram tiradas por voluntários ou por funcionários seus, mas estas fotos não têm que 
ser medíocres. Com um pequeno esforço podem obter-se excelentes imagens. As actuais máquinas fotográficas não exigem do operador 
muito saber técnico. O desafio está em saber bem o que se quer transmitir e em trabalhar com as matérias que se pretendem registar 
para transmitir

As pessoas mostram-se ávidas por fotografias dinâmicas e bem compostas. Fotos que contem histórias e captem emoções. Fotos que 
ilustrem a missão duma organização e envolvam quem as veja na vida de um lugar que, porventura, nunca vão visitar. 
Então, como proceder para obter imagens atractivas?
Na edição de Junho de The Rotarian, expus acerca de algumas técnicas de base ñ a composição, a luz, a cor e o “timing”. É como aprender 
a tocar um instrumento musical: o uso dessas técnicas vai tornar-se cada vez mais fácil com a prática. Há um pequeno número de regras 
simples que podem aumentar o seu êxito, especialmente quanto a retratar pessoas.
Em primeiro lugar, crie uma relação. Um disparo rápido só raramente resulta numa fotografia que mereça ser recordada. Comece por levar 
a pessoa a saber que está a fotografar. Pode ser coisa tão simples como uma troca de olhares ñ um dar a saber que se está a escolher 
com ela a melhor imagem. As melhores fotografias acontecem usualmente depois que as pessoas fotografadas se sentiram confortáveis 
com a sua presença.

Focando a Angariacao 
       de Fundos

~
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Em segundo lugar, analise bem o que é que vai acontecendo com os 
sujeitos da sua intenção de fotografar. Como vivem? Quais as suas 
preocupações? Em que medida o Rotary os influencia? Gastar algum 
tempo em entender as circunstâncias que se patenteiam à frente da 
sua máquina fotográfica ajuda-o a evitar que o pensamento, ou as 
suas respostas emocionais, para outros campos. Vai poder começar 
a tirar fotografias mais direccionadas para a vida de certa pessoa ou 
para o assunto que quer documentar.

Em terceiro lugar, seja ao mesmo tempo fotógrafo e repórter. O 
rigor é importante no caso de ter a intenção de publicar a imagem 
em todos os meios de comunicação. Trabalhe para uma publicação 
jornalística ou para uma ONG, sempre procuro verificar os factos da 
situação que estou a fotografar. Tenho de ter a certeza de que mostro 
realmente as condições que quero mostrar.

Guio-me por estes princípios sempre que tiro fotografias. Tento 
captar imagens de pessoas de maneira que pareçam familiares a 

todos quantos as venham a ver. Quero começar um diálogo ñ para formar a ideia de que, a despeito de essa pessoa poder viver no outro 
lado do mundo, falar língua diferente da minha e pertencer a uma cultura diferente, é, apesar de tudo, um indivíduo com esperanças, 
medos e amor.
Procuro coisas vulgares. Pessoas que partilham experiências ñ protecção de crianças, ganhar dinheiro, cultivar um jardim. Se as pessoas 
que figurarem nas fotografias forem parecidas com vizinhos seus, vai querer dar uma ajuda. E mais gente haverá, assim, que poderá 
contactar com quem esteja na imagem, mais gente sensibilizada a ouvir falar da sua organização e do que ela está a fazer, e a dispor-se 
a colaborar com ela. As imagens podem ajudar-nos a compreender outras culturas e outras sociedades. Podem até ajudar a estabelecer 
um diálogo entre potenciais adversários.

Finalmente, é preciso oferecer esperança nas suas fotografias. Não é difícil encontrar pobreza, fome e doença. Estes temas podem pro-
porcionar imagens dramáticas, mas a esperança é o elemento que tem a virtualidade de motivar pessoas. Por isso busco soluções para os 
problemas com que me vejo confrontado e trabalho para obter fotos interessantes acerca deles. Para as ONG, a esperança é particularmente 
importante. É a chave que pode determinar êxito nos trabalhos de angariação de fundos. Uma imagem bonita para ilustrar os efeitos de 
certo programa pode ajudar a persuadir doadores de que o dinheiro deles pode fazer a diferença.
Todos os dias milhões de pessoas tiram 
fotos. As fotografias tiradas com arte, 
emoção e inteligência podem transportar 
a torrente do imaginário para influenciar 
as mentes e os corações.

Karen Kasmauski é fotógrafo da “National 

Geographic” e foi membro do júri do concurso 

de fotografia lançado por THE ROTARIAN 

em 2010.
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  O que se 
     faz em

AO SERVIÇO
O Rotary Club de Amadora providenciou por nova decoração da sala de visitas da Casa de Acolhimento, na Quinta de S. Miguel, na Venda 
Nova, que assiste a 14 jovens.
Entretanto, um generoso donativo foi concedido pelo Rotary Club de Viana do Castelo ao Grupo de Patologia Mamária da ULSAM, que 
foi permitir-lhe, com outros contributos, designadamente um Subsídio Distrital, a aquisição de um moderno ecógrafo mamário.

Um Curso de Liderança para jovens de ambos os sexos foi levado a cabo pelo Rotary Club de Abrantes com o apoio da Escola Prática de Cavalaria. 

Observando disciplinas muito variadas e com uma forte componente de destreza física, eis o grupo de jovens que nele participou, posando com alguns 

dos instrutores.

O Rotary Club de Cascais-Estoril promoveu no Teatro Gil Vicente 
um magnífico Concerto no qual actuou um Quarteto de “Jazz” – “Flaura 
& Phona” – constituído por jovens músicos da Alemanha. Com esta 
iniciativa cultural, o Clube angariou fundos que fez reverter a favor 
da “ABLA”, uma Associação que se constituiu na Alemanha há uns 
anos e estendeu a sua acção ao nosso País, auxiliando famílias 
pobres do Vale do Jamor e doutros bairros de Lisboa.

O Rotary Club de Amadora ofereceu ao Agrupamento de Jardim de Infância 

e de Escolas Prof. Galopim de Carvalho, 18 estiradores, 4 cadeiras para 

estirador, 13 mesas e 54 cadeiras, à ALDIMAR nada menos que 21 mesas, 

30 cadeiras e mais 2 cadeiras para estirador, e ainda 2 quadros de cortiça 

e 1 revestimento de vinil ao Rotary Club de Seixal.
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Uma grande recolha de sangue foi desenvolvida pelo Rotary Club 
de Sintra em acção praticada no salão de festas da Igreja de São 
Miguel.

O Rotary Club de Setúbal levou vários idosos dos Lares Paula Borba e 

Acácio Barradas, da Santa Casa da Misericórdia de Setúbal, a Fátima.

O Rotary Club de Lisboa-Olivais promoveu uma acção de vacinação 
contra a gripe, acompanhada de sessão de fados, junto dos idosos 
acolhidos em três Centros de Dia: no de Santo Eugénio, no das 
Laranjeira e no da Junta de Freguesia dos Olivais.

COM OS JOVENS 

O Rotary Club de Algés criou Prémios Escolares com as designações de 

membros do seu quadro social, que assim, salienta. Em reunião muito 

festiva, atribuiu, assim, os seguintes: Prémio Joaquim da Silva Gonçalves 

– a Maria Inês Xavier Ferreira; Prémio Américo Coito – a Mariana Martins 

de Carvalho Proença Lobo; Prémio Pena Mecho – a João Bernardo Arruda 

Pereira Valença de Sousa; e Prémio José Inácio Morgadinho – a Madalena 

Ferreira de Melo. De notar que os quatro estudantes distinguidos atingiram 

médias não inferiores a 19 valores!

PELA FUNDAÇÃO ROTÁRIA PORTUGUESA 
 Foi apresentado e votado o Plano de Actividades e o Orçamento da 
FRP para 2011. Daquele destacamos, para além das já tradicionais 
atribuições de Bolsas de Estudo, do apoio aos Governadores e 
até aos Rotary Clubes quanto à implementação de projectos de 
serviço,  as organizações do V Concurso Nacional e do II Concurso 
Internacional de Canto Lírico, a do III Concurso Internacional de 
Prosa ou Poesia para Jovens dos Países de Língua Oficial Portuguesa 
e a da II Bienal Internacional de Pintura, nestas duas últimas 
iniciativas com o escopo do alargamento aos PALOP. 
A FRP manifestou ainda o propósito de atingir uma mais estreita 

relação com os Clubes sediados nas Regiões 
Autónomas, passando a designar dentre os 
membros do seu Conselho de Administração 
um seu Representante para cada Região. E 
estará a apoiar eficazmente a organização 
da Convenção do R.I. que se realizará em 
Lisboa em 2013.
No que se refere ao Orçamento para 
2011, estão previstas receitas no montante 
global de 527.250,00 Euros e despesas de 
igual monta.
De salientar, ainda, que foram alterados os valores a satisfazer 
para a obtenção dos títulos de “Subscritor de Mérito” (300,00 
Euros), de “Subscritores de Honra” (900.000,00 Euros) e de 
“Subscritores de Prestígio” (1.500,00 Euros) passando, por outro 
lado, a ser considerados “Beneméritos” os que façam doação à 
FRP de importância igual ou superior a 2.500,00 Euros. No que 
se refere às contribuições voluntárias, mensais, dos Rotários, foi 
proposta pelo Conselho de Administração a sua elevação para o 
montante de 3,50 Euros.

No que se refere à II Bienal Internacional Pintura, já é conhecida 
a presidência da sua Comissão Organizadora. Ela é presidida 
pela Compª. Isabel de Carvalho Garcia, membro do Rotary Club 
de Coimbra. Os trabalhos levados a este Concurso deverão ser 
entregues na Fundação até 31 de Janeiro de 2011.
Noutra vertente, terminou já o prazo de apresentação de candidaturas, 
pelos Rotary Clubes,  à concessão de subsídios pela FRP em apoio de 
projectos seus. Candidataram-se os Rotary Clubes de Porto-Oeste, 
com dois projectos, o de Paredes e o de Portela. Na sua maioria 
são projectos integrados na área da saúde.

PALESTRAS 
O Magnífico Reitor da Universidade Católica, Prof. Doutor Braga da 
Cruz, foi orador convidado do Rotary Club de Lisboa-Norte e para 
o tema “Portugal Hoje – Novas Gerações”.
O conhecido jornalista Mário Augusto foi palestrante no Rotary Club 
de Gaia-Sul e para dissertação sobre “Filmes Falados”.
No Rotary Club de Lisboa-Olivais foi orador o Dr. José Diogo Madeira, 
para expor acerca de “Empreendedorismo e as Novas Gerações”.
Entretanto, o Rotary Club de Peniche escutou a palavra da Drª. 
Ana Bessa, que expôs sobre “A Acção do Banco Alimentar Contra 
a Fome”.
E esteve no Rotary Club de Coimbra-Santa Clara a Drª. Isabel 
Veiga Simão a fazer uma palestra sobre “(Des) Construir a (Mega) 
Educação”.
O Dr. Nuno Caiado, do Instituto de Reinserção Social, foi palestrante 
no Rotary Club de Lisboa-Centro onde dissertou sobre “Pulseiras 
Electrónicas”.
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VISIBILIDADE ROTÁRIA 

Como já tivemos ensejo de reportar, o Rotary Club de Amadora aproveitou 

muito bem a realização da “Feirarte” e esteve nela participante com 

“stand” próprio que foi largamente visitado.

O Rotary Club de Mafra promoveu uma sessão pública evocativa da 
implantação da República, uma iniciativa que decorreu com larga 
afluência na Sala do Trono do Palácio Real de Mafra.

Com as finalidades de se dar melhor a conhecer e de angariar fundos para 

atribuição de bolsas de estudo, o Rotary Club de Benedita organizou, 

com os apoios da Junta de Freguesia de Benedita e da Câmara Municipal 

de Alcobaça, o “Bango 10”, uma série de espectáculos e exposições que 

decorreram  junto à “Casa da Vila” e tiveram a intervenção da banda 

“Xeques”.

Em parceria com a “Proviver, EM”, e dentro do Seminário “Turismo 
Sustentável”, o Rotary Club de Vila Verde co-organizou a sessão 
“A Rota das Colheitas”, no aproveitamento da XVII Festa das 
Colheitas. Nela foi moderador o Gov. 2009-10, do Distrito 1970, 
Compº. Manuel Cordeiro.

No Rotary Club de Carnaxide esteve o Dr. João Gabriel Rucha Pereira, 

conselheiro de segurança das Nações Unidas e durante anos consultor de 

segurança do Vaticano, que falou de maneira notável  acerca de “Segurança, 

Criminalidade Organizada e Terrorismo”.

“Novos Cursos Profissionais” foi o assunto que tratou no Rotary Club 
de Santo Tirso o Engº. Gomes Alves.
António Saraiva, Presidente da CIP (Confederação Empresarial de 
Portugal), foi orador no Rotary Club de Torres Vedras e quanto ao 
tema “A Responsabilidade Social das Empresas e o Associativismo 
Empresarial”.
“O Desafio da Saúde no Séc. XXI – A Integração de Todas as Medicinas 
– A Realidade Brasileira”, foi o tema que trataram os Drs. Jean Joachim 
e Carolina Haddad no Rotary Club de Porto-Oeste.
Entretanto, esteve no Rotary Club de Azeitão a Secretária de Estado 
da Administração Interna, Drª. Dalila Araújo, a expor sobre “Integração 
de Imigrantes – Direitos e Deveres e Segurança Interna”.
O “Chef” Hélio Loureiro esteve no Rotary Club de Vila Nova de 
Gaia a expor sobre “Impressões do Mundial de Futebol na África 
do Sul”.
O Dr. Pedro Morais Soares, Presidente da Junta de Freguesia de 
Cascais, falou no Rotary Club de Cascais-Estoril sobre “Juventude 
e Projectos em Cascais”. Também neste Clube foi oradora a Compª. 
Olívia Dias e sobre o assunto “Malefícios do Tabaco”.
“Lesões por H.P.V. e Cancro do Colo do Útero” foi o assunto que, no 
Rotary Club de Espinho tratou o Dr. Joaquim Pinto de Oliveira.
No Rotary Club de Sesimbra dissertou sobre “Alimentação Saudável 
– Idade Adulta” a Drª. Marta Coelho. 
O Dr. Barbas do Amaral orou no Rotary Club de Matosinhos sobre 
“Novas Gerações”.
No Rotary Club de Oeiras foi palestrante o Dr. António José Seguro 
para dissertação em torno de “A Ética nas Organizações”.
“Atribulações de um Jovem Licenciado no Início da sua Vida 
Profissional” foi o interessante e bem actual tema que versou o 
Engº. Jorge Soares no Rotary Club de Senhora da Hora.
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600 m2, circundada por largo e belo jardim, tudo muito funcional 
e de excelente qualidade. A festa de inauguração assinalou ainda 
o XI Aniversário da criação da sua Universidade Senior.

COMPANHEIRISMO
 O Rotary Club de Oeiras organizou um concorrido passeio até Castelo 
de Vide, Marvão e Portalegre, com visitas aos principais pontos de 
interesse histórico-monumental locais e como maneira de realizar 
alguns fundos que aplicou na concessão de Bolsas de Estudo.

O Rotary Club de Cascais-Estoril realizou uma digressão guiada de 

companheirismo até Alter do Chão, que incluiu atenta visita à famosa 

coudelaria que ali funciona.

DISTINÇÕES
 Membro do Rotary Club de Matosinhos, o Compº. Manuel Falcão 
viu-se muito justamente alvo de especial apreço pelo Rotary 
Club de Chaves, que lhe conferiu a título vitalício a dignidade 
de Sócio Honorário em consideração da sua acção conducente 
à formação do Clube e do seu abnegado acompanhamento dos 
seus primeiros anos de funcionamento.
A personalidade multi-facetada de João Brites, dentre outras 
ocupações apreciado encenador, foi distinguida especialmente pelo 
Rotary Club de Palmela.
E no Rotary Club de Santo Tirso o profissional assinalado foi Alberto 
Machado Ferreira.
Por sua vez, o Rotary Club de Sesimbra distinguiu a figura de 
desportista, especialmente no hoquei em patins, do Prof. Luís 
Sénica.
O Cón. Manuel de Oliveira Veloso esteve em especial destaque no 
Rotary Club de Braga.
E o Rotary Club de Vila Nova de Gaia salientou particularmente a vida 
e a obra da religiosa e emérita artista da paleta, Irmã Gabriela.
 

Excelente iniciativa teve uma vez mais o Rotary Club de Viana do Castelo 
com a organização de uma conferência/debate no Auditório da Associação 

Industrial do Minho sobre “O Mar”. Nela participaram o gestor do POE 

da CCDR-Norte, o Dr. Monteiro de Morais e o empresário Mário Ferreira, 

Presidente da “Douro Azul”.

O Rotary Club de Barcelos organizou com significativo êxito duas 
Exposições, uma dedicada aos “600 Anos do Cabo Espichel” e a outra 
a “Três Dias pela Objectiva de Carlos Sargedas”, qualquer delas com 
trabalhos do fotógrafo de referência Carlos Sargedas, que é membro, 
e nesta altura o Secretário, do Rotary Club de Sesimbra.

O Rotary Club da Moita fez um óptimo aproveitamento das Festas em 

honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, tendo estado nelas com “stand” 

atraente no qual realizou rastreios públicos à glicémia e à pressão arterial, 

além de divulgar Rotary.

COM NOVA SEDE 
O Rotary Club de Chaves inaugurou com grande aparato as 
novas instalações da sua sede, agora no centro da cidade e no 
aproveitamento duma antiga escola que o Município lhe cedeu 
para o efeito. As novas instalações ocupam uma área coberta de 
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O CONSELHO DE CURADORES EM 2010-11

A MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE CURADORES 

O ÊXITO PROFISSIONAL SIGNIFICA DOAÇÃO – DE TEMPO, DE CONHECIMENTOS E DE DINHEIRO

As pessoas ingressam nos Rotary Clubes  orgulhosas das suas profissões ou dos seus negócios. Assim sendo, todos os 
associados dos Rotary Clubes têm a obrigação de representar as suas vocações profissionais perante os Rotários, e de 
exemplificar o espírito do Rotary no seu trabalho.

As pessoas que são bem sucedidas nas suas profissões são normalmente organizadas não apenas no seu trabalho, mas 
também nas suas vidas e nas suas doações. Elas entendem que, mesmo que a Fundação Rotária tenha aceitado o desafio 
de captação de fundos para equiparar parte da doação da Fundação Bill & Melinda Gates, doar para o Fundo Anual para 
Programas continua a ser tão importante como dantes, pois disso dependem as operações financeiras da Fundação Rotária. 
Também são importantes as doações para o Fundo Permanente e para o Programa dos Centros Rotary. As contribuições para 
o Desafio devem ser além daquelas que fazemos regularmente, e felizmente que muitos Rotários compreendem isso.

As doações, entretanto, não estão, necessariamente, ligadas a dinheiro. Muitos Rotários doam do seu tempo livre e da 
sua experiência profissional. Médicos e enfermeiras ajudam crianças doentes; engenheiros constroem poços; e professores 
ensinam em escolas – e estes são apenas alguns casos dentre os vários existentes.

E esta prática é a seguida desde 1905, quando um grupo de trabalhadores de diferentes profissões se juntou para ajudar 
os outros. Esse foi o começo do que é hoje Fortalecer Comunidades – Unir Continentes, através de Dar de Si Antes de 
Pensar em Si.

   Carl-Wilhelm Stenhammar

      Presidente do Conselho de Curadores
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PLANO “VISÃO DE FUTURO”

A Fundação aprovou os primeiros subsídios

Os primeiros subsídios aprovados pela The Rotary Foundation, no âmbito do Plano “Visão de Futuro” vão permitir lutar contra o “dengue” 
na Indonésia e financiar diversos projectos na Tailândia. O plano piloto começou no passado dia 1 de Julho.

São dois os tipos de Subsídios proporcionados pelo Plano “Visão de Futuro”: Subsídios Globais e Subsídios Distritais. Os Subsídios Globais 
apoiam projectos internacionais de grande dimensão, sustentáveis pela própria área em causa e que correspondam à missão da Fundação. 
Os Subsídios Distritais são subsídios que poderão ser utilizados em projectos que envolvam Rotary Clubes de certa área, ou clubes noutros 
países, e mesmo Distritos não incluídos no Plano Piloto.

Os Distritos 7980 (Connecticut, EUA) e 3400 (Indonésia) receberam o primeiro Subsídio Global, que inclui 15.660 dólares da Fundação 
destinados a ajudar a interromper o ciclo dos mosquitos que transmitem o “dengue” numa comunidade dos subúrbios de Surakarta. 
A maior parte dos fundos irá ser aplicada na colocação de revestimento em azulejos brancos nas superfícies interiores das instalações 
sanitárias de 900 casas, o que tornará mais fácil deter a proliferação das larvas dos mosquitos. O Rotary Club de Solo Kartini, que foi o 
autor do projecto, vai trabalhar com as autoridades de saúde locais e outros grupos ligados `saúde, na educação da comunidade para 
cuidados de prevenção. A iniciativa, que se supõe irá constituir um modelo para o resto da Indonésia, dá apoio à prevenção da doença e 
a tratamentos neste domínio enquadráveis no Plano “Visão de Futuro”.

O Distrito 3330 (Tailândia) irá utilizar o primeiro Subsídio Distrital de 39.500 dólares para financiamento de projectos locais, que incluem 
a compra de livros, de computadores e de equipamentos desportivos para escolas; outros tratam do fornecimento de água potável aos 
estudantes; outros, ainda, dotando de mais camas articuladas um hospital.

Cem Distritos estão a participar na fase piloto do Plano “Visão de Futuro”, uma fase com a duração de três anos com observância de uma 
nova estrutura de subsídios definida pelo Plano “Visão de Futuro”.

                                                                                                             Arnold R. Grahl

NOVO CONCERTO ANUNCIADO
Vai realizar-se, sob a organização da The Rotary Foundation e com a finalidade de reunir mais 
fundos a favor da Campanha de Erradicação Global da Polio, mais um Concerto excelente em que 
actuará o violinista Itzhak Perlman, acompanhado de vários elementos que  integram a Orquestra 
Sinfónica de Chicago.
O evento realizar-se-á em 7 de Março de 2011, às 19,30 horas, no auditório do Centro Sinfonia, em 
Chicago (220, Avenida S. Michigan).
O preço dos bilhetes oscila entre 50 e 200 dólares e vai haver, ainda, após o espectáculo, uma 
Recepção cujo custo de inscrição é de 150 dólares.
Mais pormenores estão ao seu alcance em www.rotary.org/endpolioconcert.

http://www.rotary.org/endpolioconcert
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       Os Clubes 
 dos Jovens

OS NÚMEROS 
Com os dados reportados a 4 de Agosto 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.

EM SERVIÇO 
Uniram-se os Interact e Rotaract Clubes de Entroncamento 
e organizaram uma tarde de formação sobre “Sexualidade e 
Contracepção” destinada às raparigas mais velhas do Lar Dr. 
Carlos Azevedo Mendes, de Torres Novas. Nesta jornada houve 
o cuidado de ser proporcionada a participação de dois médicos 
do Centro de Saúde do Entroncamento, cujos esclarecimentos 
foram preciosos.

ACÇÃO PROFISSIONALIZANTE 
Uma notável iniciativa surgiu da parte da Representadoria do 
Rotaract do Distrito 1960, que consiste em proporcionar “estágios 
por um dia” a estudantes do ensino secundário segundo uma 
lista de vagas para esses estágios. Esta acção é proporcionada 
numa empresa seja do sector privado, seja do público e, durante 
esse dia de estágio, o jovem que para ele se inscreveu será 
acompanhado por um Rotário ou por um Rotaractista.
Os jovens que participarem neste projecto são da faixa etária 
dos 14 aos 18 anos e de ambos os sexos, e terão de, no fi nal do 
seu dia de estágio, apresentar um relatório no qual exponham 
o que acharam da sua experiência em contacto com o mundo 
laboral, e todos os relatórios serão a seu tempo avaliados na 
disputa de um prémio.

O calendário deste Projecto é o seguinte:

• Fase 1: até 17 ou 20 de Dezembro próximo
• Fase 2: até 4 ou 7 de Março de 2011
• Fase 3: até 27 ou 28 de Abril de 2011.

A recolha de vagas junto de empresas onde trabalhem Rotários 
terminará a 5 de Novembro.
A divulgação nas Escolas, através dos Clubes Interact, Rotaract 
e Rotários começará a 15 de Novembro e terminará a 31 de 
Janeiro do próximo ano. 
Para mais detalhada informação contacte profi ssionais@rotarac
t1960.org.
 A coordenação deste trabalho está cometida à Compª. RTC Inês 
Costa, membro do Rotaract Club de Castelo Branco.

VISIBILIDADE & CULTURA
Seguindo sugestão dada pela 
Representadoria do Distrito 1960 no 
sentido de se organizarem jantares 
temáticos internacionais, o Rotaract 
Club de Lisboa-Norte levou a efeito 
uma reunião de jantar sob o tema 
“Noite Argentina” e especialmente 
dedicada a “La Magia del Tango”. 
Nela esteve a participar o Sr. 
Embaixador da Argentina, 
Jorge Faurie. 

EM CONGRESSO
De 26 a 28 de Novembro realizam-se, na Póvoa de Varzim, os XXVII 
Congresso Nacional Rotaract e XI Congresso Nacional Interact sob 
o tema “Fortalecer Comunidades - Unir Continentes”. O programa 
inclui uma visita ao Eco Museu de Rates
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  O Plano Visao de Futuro 
  da The Rotary Foundation

 Álvaro Gomes

              

                             (Gov. 2006-07 do D. 1970)

A Missão da The Rotary Foundation é capacitar os Rotários no sentido de 
que promovam a boa vontade, a paz e a compreensão mundial por meio dos 
seus apoios a iniciativas de melhoria da saúde, da educação e do combate à 
pobreza.
Desde o dia 1 de Julho de 2010 que a Fundação lançou o programa piloto do 

Plano “Visão de Futuro”, em busca de uma Fundação mais eficaz e melhor organizada para a prestação de serviços globais.
O modelo do Séc. XX para concessão de subsídios pertence ao passado e já não nos pode levar ao nosso destino no século XXI.
Foram seleccionados cem distritos de 74 países, nos seis continentes, para participarem no programa piloto do Plano “Visão de 
Futuro”, cabendo a distinta honra de ser um dos escolhidos ao Distrito 1970.
The Rotary Foundation estabeleceu critérios específicos para essa selecção como a localização, o número de associados, o histórico de 
patrocínio de subsídios, as doações anuais e a gestão de fundos. O grupo final dos participantes representa um mundo em miniatura 
quase perfeito do Rotary, permitindo que várias questões sejam analisadas 
durante a fase experimental e que as lições aprendidas sejam facilmente 
reproduzidas quando a nova estrutura for aberta a todos os Distritos, o que 
acontecerá em 2013-14. A partir daí, todo o mundo rotário operará sob uma 
nova estrutura de subsídios. 

Contudo, os Distritos não-pilotos não devem esperar até ao momento da 
transição integral. É importante que se cadastrem para receberem o Boletim 
Plano “Visão de Futuro”, e consultarem regularmente o “site” do R.I., já que 
ele contém as informações mais actuais e completas sobre o novo modelo 
de concessão de subsídios e sobre o programa piloto do Plano “Visão de 
Futuro”.
Também será útil que os Governadores de Distritos não-pilotos interajam com os que tomam parte na fase piloto, a fim de 
aprenderem sobre as suas experiências no seguir do novo modelo.
O Plano “Visão de Futuro”, apoia actividades auto-sustentáveis que visam alcançar as metas das seis áreas de enfoque que 
são:

* Paz e prevenção/resolução de conflitos

* Prevenção e tratamento de doenças

* Recursos hídricos e saneamento
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* Saúde materno-infantil

* Educação básica e alfabetização

* Desenvolvimento económico e comunitário.

O modelo que será testado é composto de dois tipos de subsídios: Subsídios 
Distritais e Subsídios Globais. Estas duas categorias apoiam um dos 
principais objectivos do Plano “Visão de Futuro”: a simplificação. Além 
disso, representam uma importante mudança filosófica no apoio da 
The Rotary Foundation à prestação de serviços.

O modelo de concessão de subsídio deixa de dar ênfase a programas 
específicos, e estimula o desenvolvimento de actividades integradas 

que visem solucionar os problemas mais urgentes do nosso mundo, como a 
educação, a erradicação de doenças, o desenvolvimento económico, a assistência pré e pós-natal, a 

promoção da paz e o fornecimento de água potável. As seis áreas de enfoque, que são tiradas directamente 
da Missão da The Rotary Foundation, são um guia para direccionar os esforços, a energia e os conhecimentos dos Rotários.
A nova estrutura de subsídios também permitirá maior inovação no desenvolvimento de actividades integradas, que incorporarão 
componentes múltiplas, serão de longo prazo e auto-sustentáveis.
Os projectos de Subsídios Globais desenvolvidos por Clube ou Distrito, basear-se-ão no êxito dos 
Rotários no atender às necessidades locais e do mundo através de projectos e do patrocínio de 
Bolseiros, e necessitam sempre de um parceiro internacional. Os Clubes e Distritos 
continuarão a contribuir com dinheiro e a usar quer o Fundo Distrital de Utilização 
Controlada (FDUC) quer o Fundo Mundial.
Os de Subsídios Distritais não estão subordinados às seis áreas de enfoque, 
mas devem seguir a Missão da Fundação Rotária do R.I.. Eles têm a forma 
de subsídios únicos anuais, representando até 50% do Fundo Distrital 
de Utilização Controlada de um Distrito, disponível em um dado ano do 
programa. 
O dinheiro pode ser gasto para suprir necessidades imediatas, local ou internacionalmente. 
Por exemplo, o dinheiro do Subsidio Distrital pode financiar um pequeno projecto comunitário, 
como a compra de materiais escolares, treinamento profissionalizante, etc.
Além da simplificação do programa, o processo de qualificação e pedido de subsídios foi melhor organizado e 
será realizado inteiramente “on-line”. Para solicitar subsídios, os Distritos pilotos foram primeiramente qualificados 
pela The Rotary Foundation.
A qualificação prepara os Distritos e Clubes para assumirem maiores responsabilidades na gestão de Subsídios, melhora a supervisão 
dos fundos e simplifica os processos de inscrição, pagamento e entrega de relatórios.
A implementação do Plano “Visão de Futuro” é um desafio.
Encontraremos dificuldades no caminho, certamente. Por isso teremos que usar todas as ferramentas ao nosso alcance para esta 
mudança significativa.
Precisamos de ter a força necessária para Mostrarmos o Caminho, pois, se não o conseguirmos, ou se não formos capazes de nos 
adaptarmos, não teremos possibilidades de sobreviver.

Seminário Distrital da The Rotary Foundation e Gestão de Subsídios

O Distrito 1970, piloto no Plano Visão de Futuro, realiza a 20 de Novembro, em Seia, no Auditório da Escola Superior de Turismo 
e Hotelaria, este Seminário, sob a organização do Rotary Clube de Seia. Dada a circunstância do arranque do referido Plano, é 
imprescindível que todos os clubes nele participem, quer se trate de rotary clubes do referido distrito, quer sejam clubes do 
Distrito 1960.
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  Megan Ferringer

Na próxima edição da Revista o leitor irá encontrar mais um caderno “Global 
Outlook” que vai, dessa vez, abordar os mídia da rede social e, especialmente, as suas 
conotações com o Rotary. A fi m de preparar o seu entrosamento com o tema, damos 
desde já explicações sobre os termos mais comuns relacionados com o assunto .

                               O Editor

@: em microblogging e redes sociais, símbolo usado antes do nome do utilizador para o contactar ou para lhe responder. Por 
exemplo, no “Twitter”, adicionar @Rotary no início do seu texto demonstra que está a falar para ou sobre o Rotary 
International. 

adicionar/remover: adicionar ou remover alguém da sua rede social. 

amigo: pessoa que concordou em se ligar à sua rede social. 

arquivo: histórico de comentários e mensagens, de um “blog” ou de “site” de notícias, organizado por datas ou porcategorias. 
Veja, por exemplo, o arquivo de notícias do R.I. em www.rotary.org/pt. 

blogroll: uma lista de “blogs” ou de páginas recomendadas, normalmente sobre tópicos semelhantes.

bloquear: proibir alguém de lhe enviar mensagens, ver o seu perfi l ou aceder a outras informações em redes sociais. 

confi gurações de privacidade: conjunto de preferências que alguém controla para determinar como um “site”  ou usa as 
informações que se disponibilizam. 

embed: compartilhar um vídeo ou foto de outro “site” adicionando um código à sua página.

febre: espalha-se rapidamente pela Internet. Frases, ideias, fotos e vídeos viajam de utilizador para utilizador através de 
“links” e encaminhamento.

feed: actualização de fl uxo de informações publicado em intervalos regulares. Inscreva-se para o “feed” de notícias do RI 
em www.rotary.org/pt. 

A Terminologia usada em  
    Midia Social

A
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geotag: adicionar informações de localização. Por exemplo, no “Flickr”, podem person-
alizar-se  fotos com os locais onde as tirou. 

hashtag (#): símbolo usado para organizar os seus comentários por categorias. Por 
exemplo, no “Twitter”, usar #Rotary signifi ca que os seus “tweets” são sobre o 
Rotary. Ao procurar por #Rotary, encontrará todos os tweets relacionados com 
a nossa Organização. 

hits: indica quantas vezes as pessoas visitaram uma página da “web”. 

link (ou hyperlink): referência que lhe permite navegar em outras páginas “clicando” 
num texto ou numa imagem.

metadata: descrição relevante, como palavras-chave ou legendas de fotos, vídeos, 
mensagens de “blog” ou outra mídia.

multimídia: conteúdo “on-line” que engloba várias mídias como fotos, vídeos, áudio 
e texto. 

mural: no “Facebook”, “feed” das actividades recentes publicadas no perfi l de um 
utilizador.

notifi cação: alerta automático informando sobre uma acção sua ou de um amigo. Por 
exemplo, no “Facebook”, pode-se receber uma notifi cação todas as vezes que 
um amigo colocar algo ou adicionar fotos. 

nome de utilizador: identidade do utilizador para fazer um log in num “site” e se 
identifi car. No “Twitter”, o nome de utilizador do R.I. é Rotary. 

painel: painel de controlo ou interface como num “blog”, permite que administre a sua 
página e as suas confi gurações.

perfi l: representação virtual de uma pessoa. No “Facebook”, um perfi l deve ter uma 
identidade pessoal e não empresarial ou de uma organização. 

permalink: hyperlink permanente de uma mensagem ou artigo de “blog”, que continuará 
a funcionar mesmo se a página for redireccionada ou arquivada. 

plug-in: “software” adicionado a um aplicativo para executar tarefas especiais. 

postagem: mensagem, artigo ou nota publicada num “blog” ou “site” de rede social. 

retuitar: no “Twitter”, para repetir mensagens ou reenviar tweets, digite RT@ mais a 
mensagem original com o nome do autor. 

seguir: para seguir os “feeds” num microblog como o “Twitter”. Siga o Rotary: www.
twitter.com/rotary.

status: uma breve descrição do que alguém está a fazer agora. 
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syndication: método de entrega de conteúdo de “blogs” e “sites” de notícias para outros “websites” ou outros utilizadores. 
Really Simple Syndication (RSS) permite-lhe inscrever-se para “feeds” de “blogs” e de notícias. 

tag: adicionar uma palavra-chave aos favoritos, vídeos, fotos ou mensagens de “blog”, para facilitar na pesquisa de um 
assunto. 

trackback: no “blog”, é uma maneira de ligar um comentário ou uma resposta que foi publicada a outro “blog”. 

tweet: no “Twitter”, uma mensagem até 140 caracteres publicada num “feed”. 

tweetup: encontro presencial de utilizadores do “Twitter”. 

URL curto: endereço curto da “web” para ser usado em microblogging e em outras mídias sociais. “Websites”, como a “Tiny.
cc” ou a “Bit.ly”, podem encurtar um hyperlink longo. 

T

U
LIGUE-SE com o Rotary International e a Fundação Rotária no “Facebook”, ou no 

“Twitter”, ou no “LinkedIn” e mesmo noutros. 

Acesse www.rotary.org/socialnetworks.

TOLERÂNCIA 
  Adalberto Campos de Moraes

                                                                                                                                                 membro do R. C. Porto-Douro

Palavra mágica ...

A propósito de ter lido num dos últimos “PORTUGAL ROTÁRIO” ser a 
Tolerância um dos traços fundamentais de Rotary, ocorre-me partilhar 
convosco algumas das ideias que tenho sobre o assunto.
É inegável que a tolerância é, talvez, a forma de estar, ou até o mais 
importante princípio moral da vida humana em sociedade. Para 
os cristãos e para outras religiões pacifi stas, a tolerância é a trave 
mestra da sua vivência, ou melhor, deveria ser! O nosso Movimento 
Rotário, ao admitir todos os credos religiosos e todas as tendências 
políticas, pratica realmente a tolerância.
Se repararmos, na vida contemporânea vemos que ela, infelizmente, 
anda em grande parte das vezes arredada das actividades principais 
do nosso dia-a-dia. É na política, exactamente em alguns dos seus 
líderes, que mais devia constituir exemplo. Como no desporto, entre 
adeptos, dirigentes e os praticantes. Assim como na justiças, uma das 
actividades fundamentais para o bom equilíbrio social. Igualmente 
na comunicação social, ela mesma apelidada de quarto poder. Até 
nos automobilistas, onde muitos se agem em jeito de travarem uma 
batalha constante contra o tempo e contra os outros.

Enfi m, a carência de tolerância refl ecte bem a carência do afecto, 
que é a base do imprescindível respeito pelo próximo, ou seja a 
base principal dessa dita tolerância.

Se tudo isto é verdade inegável para todos, em particular para nós, 
Rotários, preciso é dizer, contudo, que jamais se poderá confundir 
tolerância  com permissividade, com o “encolher dos ombros”, com 
“assobiar para o lado”, com o “laissez faire, laissez passer”, enfi m, 
com um sem número de atitudes que acabam por ser a negação 
do própria tolerância, pois que esta pressupõe, antes de tudo, 
esclarecimento, civismo, boa formação do carácter.    
Enfi m, tolerância implica que se faça, antes do mais, a sua pedagogia, 
pois, caso contrário, implanta-se o indiferentismo que conduz ao 
efeito oposto ao que se deseja.

O conceito correcto de tolerância anda muito ligado ao conceito de 
liberdade: se aquela, mal interpretada, pode conduzir à anarquia, 
esta, mal expressa, acaba por “brigar” com a liberdade alheia.






