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Um projecto de subsídio da Fundação
Rotária organizado pelos Rotary Clubes
de Cluj Napoca (Roménia) e Little Rock,
Arkansas (EUA) está a ajudar agricultores
da Roménia a aumentar a sua produção
e a fornecer leite, ovos e carne para
crianças doentes e desabrigadas.
Em troca de doações, utilizadas para
investimento em equipamentos, materiais e
formação, os agricultores doam parte da
sua produção a hospitais, orfanatos e escolas.

Este projecto, financiado pela Fundação

Rotária economicamente sustentável.

Está a ajudar a comunidade a desenvolver

o hábito de contribuir.
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A NOSSA CAPA
Nas minas de San José, no Chile, fez-se história, construiu-se Humanidade, deu-se absoluta prevalência a valores que são para nós 
essenciais e, à cabeça de todos, a vida humana, seja qual seja o seu estado de desenvolvimento.
O abraço apertado e bem sentido com que abrimos esta edição é ilustração de um sentimento, que é profundo e genuíno, da solidariedade 
entre os homens. O que tanto mais vem a propósito quanto, ao fi m de não sabemos quantos PEC inconsequentes e de má consciência, 
afi nal desembocámos numa situação que é causal de apreensões para os tempos mais próximos, pelo menos.
É em contextos quanto estes que os Rotários são especialmente conclamados a interagir. Faça-o!

Uma Carta da HOC da
Convencao de Lisboa do R. I.

Caro(a)  Companheiro(a)

Estamos aqui para lhe propor um desafi o. Vamos fazer com que o 
Movimento Rotário Português seja uma referência para o mundo rotário 
e para o nosso país.

Todos sabemos e conhecemos o conceito do que é ser Rotário, mas cada 
um nós conhece a sua condição rotária pela sua vivência nas actividades 
do seu clube, pela partilha deste ideal com os nossos Companheiros, 
pela ajuda à sua comunidade e pela referência de conduta e ética 
inerentes ao nosso Movimento.

E decerto concordará que todos nós, além de Rotários, temos um 
profundo orgulho do nosso país, da nossa história e da nossa cultura 
e, como líderes profi ssionais, não podemos recusar a missão de fazer 
Portugal maior e melhor.

Pois bem: todos nós, Rotários portugueses, estamos confrontados 
com essa oportunidade que é a Convenção Internacional de Lisboa, 
em 2013.

O nosso desafi o comum, para o qual o convocamos a si e a toda a família 
rotária do seu clube, é agarrarmos esta oportunidade para mostrar 
Portugal ao mundo rotário em todos os continentes, e mostrar o que 
faz o Rotary International em Portugal.

A Convenção de Lisboa terá de ter uma esmagadora presença dos Rotários 
Portugueses, pois, mesmo todos juntos, sempre seremos poucos para 
dar a conhecer aos cerca de 30.000 Companheiros de todo o mundo que 
nos visitarão o encanto do nosso País, a hospitalidade do nosso povo, a 
aventura dos nossos Descobrimentos, e o lastro da Diáspora portuguesa 
que semeou a tolerância entre culturas e religiões diferentes.

Nós, portugueses, estamos à altura dos maiores desafi os e provamos 
que sabemos fazer eventos com a nossa diferença e com excelência. E 
assim será com a Convenção de Lisboa se o Companheiro e o seu Clube 
abraçarem este desafi o.

Chegou a hora de todos nos dedicarmos à Convenção de Lisboa como um 
dos maiores projectos do Rotary em Portugal: vamos antecipadamente 
inscrever na Convenção participantes (Rotários e suas famílias, amigos e 
apoiantes do seu clube e líderes locais e públicos da sua comunidade), 
em número igual ou superior a metade de todos os Companheiros 
Rotários Portugueses: e, se o fi zermos, benefi ciaremos todos de um 
desconto de 25% do custo da inscrição na Convenção.

Mas mais, se formalisarmos agora a nossa inscrição, podemos fasear o 
nosso pagamento em prestações trimestrais de Ð 20,00; ou seja uma 
moeda de € 0,20 por dia!

Pedimos-lhe que leia a fi cha de inscrição que anexamos e que pode 
reproduzir infi nitamente. Nesse documento encontrará todos os detalhes 
da pre-inscrição, cujos pagamentos serão cobrados e arrecadados pela 
nossa Fundação Rotária Portuguesa.

Uma Convenção do Rotary International é muito mais do que o encontro 
anual de todos os Rotários: é uma experiência sem igual para qualquer 
pessoa. Espectáculos e oradores de nível mundial, um espaço de exposição 
de 20.000 m2 de todos os projectos de Rotary em todos os continentes, 
partilhar e conviver com Rotários de culturas e origens diferentes unidos 
no servir, e assistir a uma cidade que durante a Convenção se transforma 
na sede do Movimento Rotário durante 4 dias.

Tudo isto estará disponível para si e para a família rotária do seu clube 
entre 23 e 26 de Junho de 2013, no Parque das Nações, em Lisboa.

Aceite este desafi o.

Com um abraço amigo de,               

         Luís Miguel Duarte  Frederico Nascimento

Presidente da Comissão Local         Presidente do Conselho de     
da Convenção de Lisboa 2013         Administração da Fundação   
           Rotária Portuguesa
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Nota de abertura
 Artur Lopes Cardoso

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

Copiapo, algures no deserto de Atacama, povoação ignota do norte 
do Chile, foi justificado polo de atracção das atenções mundiais em 
virtude do que ocorreu na mina de San José, lá próxima. Com invulgar 
concentração de meios no local e com acentuada dedicação de tempo 
de antena por parte da comunicação social (só à sua conta, a CNN 
esteve a reportar durante todo o tempo desde os preparativos da 
arrancada das operações de resgate até ao seu termo, ou seja por 
cerca de 36 horas!), o que se passou com os 33 mineiros e com a 
sua recuperação dá que pensar e constituiu uma lição eloquente 
a vários títulos.
A tenebrosa mina de San José foi causal de um hino à vida num mundo, 
quanto o nosso, paradoxal, em que tantíssimas vezes se opta, e tem 
optado, pela morte; num mundo, quanto o nosso, em que o valor 
da vida humana é, em algumas latitudes, praticamente igual a zero 
(oh! Se aquilo tivera ocorrido na China, por exemplo!); num mundo, 
quanto o nosso (e nisso temos posição de destaque lamentável...), 
em que se mente porque ... é politicamente correcto!?
Ah! A ética, essa flor de cheiro tão desprezada ... mas tão precisa.
Vejamos, pois, o que, em nosso entender, mais relevará do que se 
viveu ali. Procuremos o que se antolhe como essencial, expurgando o 
folclórico e o acessório (que também os houve, como seria de esperar, 
já que, desta feita como sempre, muita coisa não foi “inocente”).

Após o “milagre” de, ao fim de 17 longos e desesperantes dias, 
se ter notícia de que, afinal e contra tudo quanto se supunha já, os 
mineiros estavam vivos e ilesos mau-grado a derrocada acontecida 
a cerca de 700 ms. de profundidade, a esperança de os resgatar 
volveu e a cooperação internacional foi em crescendo de maneira a 
rodear o problema do objectivo a perseguir das melhores condições 
de êxito.
Quantos milhões se gastaram nos trabalhos e nos equipamentos que 
foi preciso criar e mobilizar? Não sei, nem isso é coisa que realmente 
interesse num mundo com valores éticos sérios. Tratava-se do valor 
da vida humana e, aqui, tanto deveria relevar serem 33 os que a 
tinham em sério risco, como, quiçá, um apenas. Cada cêntimo foi 
correctamente aplicado e ... deu lucro.
Os meios que se mobilizaram e as ajudas que de muitos lados 
vieram foram um retumbante sopro de solidariedade e de sentido 
do dever colectivo.

Por outro lado, o governante nacional, Piñera, não fez aproveita-
mento demagógico do evento (fez aproveitamento, mas sério). Não 
mentiu, não fez promessas de “banha-de-cobra”, não escamoteou a 
ninguém a realidade, que era dramática e altamente preocupante. 
Limitou-se a contar o que, em verdade, se passava, vaticinou riscos, 
admitiu desfecho com esperança positiva, mas a prazo (talvez ... 
lá pelo Natal...).
Os factos vieram a ter seu curso. Pudemos assistir ao evoluir das 
operações no terreno e vislumbrar a complexidade e a dificuldade 
de quanto houve que promover. E chegámos à alegria desbordante 
de, em directo, o mundo poder assistir ao salvamento de todos e 
de cada um dos mineiros, cativos havia quase 70 dias, tempo em 
que a resistência, física e psicológica do homem se viu, por certo, 
duramente experimentada.
Piñera, sem mentir, serviu, e acabou por oferecer um resultado por 
todos almejado e em menos tempo que o que perspectivara. Todos 
com isso lucraram, como é de meridiana clareza.

Em tudo o que se passou valores rotários estiveram presentes e 
foram aplicados: a solidariedade, a verdade, a prudência, a sensatez, 
a sobriedade, o profissionalismo, a competência, o respeito mútuo, 
o apreço pela vida humana, o rigor.
A mina de San José foi uma lição viva que deveria ser aproveitada 
“urbi et orbe”. E então cá dentro!... 
Foi um sinal claro de que, a despeito de tanta coisa envergonhante 
a que todos os dias hemos de assistir, de tanta gente ignara que 
está por aí alcandorada a perniciosas posições cimeiras, ainda vai 
havendo, assim, luzeiros de esperança, um mundo com valores 
éticos em que vale a pena estar e influir.
San José uniu continentes e constituiu oportunidade de exaltação 
de sentimentos que, sendo Rotários, devemos interiorizar, praticar 
e difundir.
Revê-se neles? Que tal se fossem Rotários, e o fossem em plenitude, 
ao menos alguns dos que manipulam nações nos nossos dias? Aqui 
como lá fora?
Faça por se rodear duma tal vontade de servir e, entretanto, aceite 
um abraço amigo do sempre ao dispor,
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  Pelos Servicos
    Internacionais

CIP PORTUGAL/BRASIL 
No aproveitamento de uma digressão que fi zeram ao nosso País cerca 
de 34 elementos e convidados do Rotary Club de Brasília-Penín-
sula Norte tiveram uma animada reunião de companheirismo 
com o Rotary Club de Lisboa-Centro.

INROT-6 
Como já é sabido, trata-se duma parceria já há anos estabelecida 

entre três Rotary Clubes de Espanha 
(Badajoz, Cáceres e Mérida) 
e três Rotary Clubes de Portugal 
(Castelo Branco, Évora e 
Portalegre) que, em conjunto, 
levam a efeito realizações de 
serviço de excelente qualidade. A 
presidência da INROT cabe neste 
ano ao Rotary Club de Badajoz e os 
Clubes organizaram uma Exposição 
Itinerante de Obras de Arte que se 

inaugurou em Badajoz (veja a foto) e irá percorrer as comunidades 
abrangidas pelo grupo até Fevereiro de 2011.
A cerimónia inaugural desta Exposição  teve lugar a 20 de Outubro 
corrente em Badajoz nas instalações do “Colégio de Abogados” e 
inclui 138 obras de arte. Da cerimónia fez ainda parte um espectá-
culo  de ópera, zarzuela e música espanhola, dirigido por D. Maria 
Coronada Herrera, professora de canto no Conservatório Superior 
de Música de Badajoz, que se desenrolou no “Salón de Plenos” da 
Deputação Provincial.

CIP PORTUGAL/GUINÉ BISSAU 
O Rotary Club de Viana do Castelo está a implementar em 
Cacheu um projecto humanitário nas áreas da saúde e da educação, 
num investimento que orça os 321.800 dólares. O projecto é com-
participado com um Subsídio “3-H” e envolve o apetrechamento 
da Maternidade e do Centro de Saúde com equipamentos técnicos 
de energia eléctrica e sanitários. Futuramente irão para aquele país 
lusófono um “jipe” e duas ambulâncias, além de uma bomba solar 
para garantir o abastecimento de água a Cacheu.

 Os Clubes 
      dos Jovens

OS NÚMEROS
Com os dados reportados a 2 de Setembro deste ano, os Interac-
tistas 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.

VISIBILIDADE 
O Rotaract Club de Amadora assinalou o seu 4º aniversário com 
a organização de um jantar temático dedicado à Índia. Durante ele, 
para além de apenas terem sido servidos pratos indianos, houve a 
valorização consubstanciada através de um espectáculo tradicional 
da Índia.

UM NOVO CLUBE 
Com um quadro social de 14 elementos de ambos sexos, iniciou 
actividade o Rotaract Club de Mafra.

ACÇÃO DE SERVIÇO 
Juntamente com o seu Clube patrocinador, o Rotary Club de Setúbal-
Sado, o Interact Club de Setúbal-Sado apoiou a APPDA-Associação 
Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo, 
de Setúbal, na divulgação de um livro infantil e na sua gravação 
em CD.
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Mensagem do Pr idente

A Mensagem do 
Pr idente 
Ray
Klinginsmith

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

“Objectivo ÁFRICA”

Fui bolseiro na Universidade da Cidade do Cabo, em 1961. 
Durante o ano que ali passei, viajei cerca de 16.000 milhas 
através da África do Sul e de países hoje denominados 
Zimbabué, Zâmbia e Namíbia. Visitei 35 Rotary Clubes 
e encontrei-me com inúmeros Rotários o que me fez 
mergulhar na rica cultura sul-africana.
Durante a minha primeira visita, desenvolvi uma pro-
funda apreciação quer quanto às tradições, quer quanto 
aos desafi os da vida em África, e o meu respeito e a 
admiração pela terra e pelos seus povos levaram-me 
a regressar ali por várias vezes como Rotário já. Agora 
– quase surpreendentemente – tive a rara oportunidade 
de usar a minha experiência de bolseiro para incrementar 
o papel do Rotary em África!

Estamos agora no quarto ano da iniciativa “Objectivo 
África” (ROTA), e a Comissão ROTA deste ano apostou 
em mais rapidamente e com maior efi cácia alcançar 
os seus objectivos. Precisamos de aumentar o número 
de Rotários na África! Também espero ver um aumento 
substaqncial de projectos de serviço direccionados para a 
África, especialmente projectos apoiados pela Fundação 
Rotária do R.I.. A Comissão ROTA dispõe de um excelente 
“site” na Internet e eu convido todo os Rotários a que o 
vejam em www.reachouttoafrica.org.

Implementei duas novas actividades neste ano para tornar 

mais fácil aos Rotários visitar África e fazer aumentar o 
seu envolvimento em projectos de serviço internacional. A 
primeira é a Reuniões Rotárias Ray, que se irão realizar 
na Cidade do Cabo de 3 a 5 de Fevereiro e espero que 
muitos Rotários se venham juntar a mim no “Fairest Cape” 
para nelas participarem. A segunda – Projecto Rotary 
de Safaris – irá facilitar visitas dos Rotários a zonas do 
mundo nas quais continua a prevalecer a pobreza e 
nas quais os Rotários locais desenvolveram já muitos 
projectos excelentes que precisam de apoio fi nanceiro. 
Mais informação sobre aquelas reuniões e sobre estes 
safaris está à disposição nas páginas do Presidente do R.I. 
em www.rotary.org/president. Por favor contacte elsa.
sanabria@rotary.org para qualquer eventual ajuda.

Sinto-me orgulhoso por ser produto da The Rotary 
Foundation, e será seguramente o maior cometimento 
da minha presidência alcançar ter sido um catalizador do 
desenvolvimento do Rotary em África! Por isso, venham 
comigo às reuniões e aos safaris. Ajudem-me a completar 
o círculo de ter sido um bolseiro da Fundação Rotária em 
África para ajudar o Rotary de África a ser Maior, Melhor 
e Mais Ousado!

     
Ray Klinginsmith
Presidente do Rotary International
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QUASE CUMPRIDO O DESAFIO 
DOS 200 MILHÕES DO ROTARY

Até 31 de Agosto passado, já tinham sido arrecadados pelos Rotários cerca de 145 milhões de dólares para resposta ao Desafio 
dos 200 Milhões de Dólares do Rotary, uma aposta lançada com o objectivo de equiparar os 355 milhões de dólares que foram 

doados ao Rotary International pela Fundação “Bill & Melinda Gates” com a finalidade do alcance da erradicação global da paralisia 
infantil. Este total de 555 milhões de dólares está já a ser aplicado no financiamento de campanhas de vacinação nos países em 
vias de desenvolvimento nos quais o vírus da polio está ainda endémico e, por isso, atinge muitas crianças.
Trata-se duma boa notícia que é sinal do entusiasmo dos Rotários de toda a parte no combate contra a poliomielite, um combate 
que se iniciou nos meados da década de 1980. Não obstante, torna-se decisivo não abrandar em face do nível de recolha de 
fundos que já se logrou atingir. É que está em causa uma das mais importrantes iniciativas na área da saúde pública da história 
da humanidade. Exterminar a polio é uma responsabilidade de todos, até porque, enquanto a doença for uma ameaça, todas as 
crianças de todo o mundo estão ameaçadas.

VAMOS AJUDAR A ÁFRICA

Há uns cinco anos, as 85 crianças que frequentavam a Escola Pre-Primária de Ilitha, num subúrbio 
de casotas da Cidade do Cabo, amontoavam-se numa simples sala misturadas com alguns escassos 

equipamentos. O Rotary Clube de Sea Point, de lá perto, deitou mãos à obra para dotar a escola com 
adequado material escolar. Depois, através do Projecto “Objectivo África”, o clube logrou encontrar 

parceiros internacionais na Coreia e nos Estados Unidos para poder ampliar a sua acção. E 
alcançou resultados compensadores: um projecto de alfabetização e o apoio de mais duas 
salas de aula em Abril. Por toda a África, os Rotary Clubes estão a desenvolver projectos 

que podem ser incrementados através deste método e a Comissão “Objectivo África” 
está a trabalhare na ajuda ao desenvolvimento de parcerias 

entre Clubes do continente e doutras partes.

Quantos somos:
 

Rotários …………………………………… 1.212.740 

Rotary Clubes  …………………………………33.903

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 ……………………………………… 198.073

Dados reportados a 2 de Setembro de 2010.

Foto de Alyce Henson



7

REPÚBLICA CHECA

JAPÃO

IRLANDA
BRASIL

REPÚBLICA CHECAMARROCOS

FRANÇA

COSTA DO MARFIM

O Rotary Club de 
Praga- Interna-
tional organizou 
o seu primeiro 
“D ragon  Boat 
Charity Challenge” 

no Rio Vltava, um belo espectáculo náutico de remo em que participaram 
19 equipas, com este evento angariando mais de 200.000 CZK que foram 
ajudar três Instituições de solidariedade social (foto “Rotary Good News”).

Uma delegação do 
Rotary Club de Abidjan 
deslocou-se à cidade 
de Daloa para entregar 
às Irmãs Beneditinas 
de Daloa, que fazem 
funcionar um centro de 

saúde, um bisturi eléctrico, um coagulómetro, um destilador de água com 
seus acessórios e mais equipamento médico (foto “Le Rotarien”).

 A jovem ex-bolseira da Fundação 
Rotária do R.I., Naoko Yamazaki, 
tornou-se astronauta e passou já 
15 dias no espaço como membro 
da equipagem que seguiu para 
lá no “Discovery” (foto “Rotary 
No Tomo”).

O Rotary Club de Cambrai-Fé-
nelon (D. 1670) esteve activo 
e presente no festival aéreo 
da BA 103 René-Mouchotte, a 
que assistiram mais de 60.000 
pessoas e teve a duração de dois 
dias, aproveitando para divulgar 
o Rotary e a acção da “Shelter-
Box” (foto “Le Rotarien”).

Como maneira de contrariar 
o crescendo do consumo de 
substâncias psicoactivas e de 
álcool, o Rotary Club de Casa Anfa 
(D. 9010), em parceria com a 
“Jeunesse Sportive” levou a efeito 
várias iniciativas entre os jovens, 
dentre elas um torneio de futebol 
(foto “Le Rotarian”).

Rotários da área de Praga 
e Rotaract Clubes também 
daí uniram esforços para a 
realização duma grande acção 
de angariação de fundos que 
se realizou em local central da 
cidade, mais exactamente na U 
Hájk  Arcade. Essa acção incluiu 
uma representação teatral feita 
por crianças de Sedl any duma 

peça do autor checo Jan Werich, e um espectáculo de “marionettes” (foto 
Svatopluk K. Jedli ka).

O Rotary Club de Votuporanga, 
do Distrito 4480, em São Paulo, 
ofereceu à Associação Bairro 
Colinas, que é quem gere a 
biblioteca do Bairro Coab Cris, 
um computador e uma impres-
sora que muito foram contribuir 
para a melhoria da qualidade do 
ensino das crianças (foto “Brasil 
Rotário”).

O Rotary  Club de Monaghan (D. 
1160) desenhou e construiu o seu 
jardim no Condado de Monaghan 
que ficou situado na encruzilhada 
das estradas que fazem a ligação 
de Belfast a Derry e, para sul, a 
Dublin e Cork e, para oeste, segue 
rumo a Sligo e Galway. No centro do 
jardim está colocada a roda rotária, 
como a fotografia aérea mostra (foto 
“Rotary Today”).
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  O que se 
     faz em

AO SERVIÇO
 A favor da Campanha de Erradicação Global da Polio, o Rotary Club 
do Porto-Portucale-Novas Gerações organizou um Concerto, 
a que deu o nome “Salve 5 Vidas”, que se realizou nas instalações 
da Tertúlia Castelense, em Castelo da Maia.
O Rotary Club de Horta, como remate de diversas actividades a 
que deitou mão no sentido de angariar fundos, conseguiu adquirir 
e oferecer à APADIF (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes 
da Ilha do Faial) um computador próprio para cegos.

O Rotary Club de Viana do Castelo , com a coordenação do Prof. Lomba 
Viana e a cooperação de enfermeiros da Escola Superior de Saúde de Viana 
do Castelo e do Centro Hospital de Viana do Castelo, realizou um rastreio 
do cancro gástrico em toda a freguesia de Vilar de Murtede.

Por seu lado, o Rotary Club de Porto-Foz lançou o seu projecto 
“Banco Alimentar de Proximidade” destinado a ajudar pessoas que 
vivem em sérias dificuldades económicas, designadamente as da 
chamada “pobreza envergonhada”, realizando, para isso, recolhas 
de bens alimentares, de roupas e de calçado, fraldas e toalhetes, 
etc., além de dinheiro para comparticipações em medicamentos e 
despesas médicas.

Por seu lado o Rotary Club de Mafra organizou um rastreio oftal-
mológico junto dos estudantes do 10º ano da Escola Secundária de 
José Saramago, com a cooperação da “Optivisão”.
Em resultado da sua bem conhecida iniciativa de recolhas de tampas 
de plástico - “Dê uma Tampa à Indiferença” - o Rotary Club de Sintra 

distribuiu mais uma centena de cadeiras de rodas a várias pessoas 
delas carecida e a IPSSs.

O Rotary Club de Cascais-Estoril colaborou com a 
AISA-Associação de Apoio Social de Nossa Senhora 
da Assunção e assinalou o “Dia do Idoso” com 
rastreio de pressão arterial e sessão de educação 
física que atingiu idosos utentes de diversos 
Centros de Dia

Por iniciativa do Rotary Club de Marinha 
Grande foi aberta a “Loja Social”, que funciona 
mercê de diversas parcerias.

Por iniciativa do Rotary Club de Cascais-Estoril 
realizou-se um Concerto a favor da ABLA, conforme já 
demos notícia. Tratou-se duma iniciativa que apoiou 
uma Instituição surgida na Alemanha e que, em 
Portugal, se dedica a auxiliar os “sem-abrigo”. A foto 
mostra o trio que nele actuou.

VISIBILIDADE 
Muito bem aproveitou a realização da famosa 
FATACIL, em Lagoa, o Rotary Club de Praia 
da Rocha e nela esteve presente e activo 
numa acção de angariação de fundos para 
aquisição de cadeiras de rodas para o Hospital 
do Barlavento Algarvio. Na foto posam os 
Compºs. Eduardo Catarino e Eurico Correia, 
respectivamente os actuais Secretário e 
Presidente do Clube. 

A exemplo do que fizera o Rotary Club de Lisboa-
Olivais, também o Rotary Club de Viseu colocou uma 
apelativa caixa de sensibilização e recolha de fundos 
a favor da Campanha de Erradicação Global da Polio, 
mas na entrada principal do Hospital Distrital de S. 
Teotónio, de Viseu.
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CULTURA
O Rotary Club de Palmela acaba de lançar o seu I Concurso de 
Poesia, que é aberto  a todos os nacionais e em língua portuguesa 
(veja o cartaz). Haverá duas vertentes neste Concurso: uma de tema 
livre e a outra subordinada ao tema “Palmela”. Em cada uma delas 
haverá três Prémios e será facultado ao Júri a atribuição de, até, 
cinco Menções Honrosas.
Os trabalhos a apresentar deverão ser enviados até 31 de Ja-
neiro de 2011 para Rotary Club de Palmela, Apartado 28, 2950 
Palmela, em papel A4 e oferecendo três cópias de cada texto. 
Cada participante apenas poderá concorrer com um máximo de 
duas produções, que têm de ser originais, em cada uma das 
modalidades que se referiram.

Numa acção que se mostra generalizada a muitos outros Clubes, e se 
aplaude sem reservas, o Rotary Club de Caldas da Raínha fez, pela 10ª 
vez, festiva entrega de Prémios aos melhores estudantes da sua comuni-
dade. A cerimónia decorreu no Auditório da Escola Técnica Empresarial do 
Oeste e a ela assistiram mais de centena e meia de pessoas.

PALESTRAS 
“A Bolsa de Música do Rotary Club de Lisboa-Estrela e o seu Impacte 
na minha Carreira Profissional” foi tema que a Bolseira Eva Holt-
Rusmore abordou no Rotary Club de Lisboa-Estrela. Também 
neste Clube foi palestrante a Drª. Maria João de Figueiroa-Rego, 
que dissertou sobre “Lisboa e as suas Colectividades”.
Adalmiro da Fonseca foi palestrante para o Rotary Club de Cinfães 
em palestra que, sob o título “Profissões e a sua Dignificação nos 
Tempos Actuais”, se realizou na Casa da Cultura.
No Rotary Club de Setúbal foi orador convidado o Dr. Alberto 
Araújo, Delegado da Diocese de Baucau, para dissertar sobre “O 
Projecto Timor - Educação e Saúde”. 
Falou-se de “Desenvolvimento Regional e Cidadania” no Rotary Club 
de Coimbra-Olivais, sendo orador o Dr. António Barreto.
O Dr. Augusto Ferreira do Amaral palestrou no Rotary Club de Lis-
boa-Norte sobre “A Implantação da República”.
No Rotary Club de Figueira da Foz proferiu uma palestra sobre 
“A Nova Lei Base da Segurança Social e o Cálculo das Pensões” o 
Dr. Luís Geada.

Conforme já noticiamos, no Rotary Club de Espinho proferiu uma palestra 
o Dr. Joaquim Pinto Oli.veira subordinada ao tema ““Lesões por H.P.V. e 
Cancro do Colo do Útero”

“Questões Judiciais” foi o objecto de palestra que, no Rotary Club de 
Lisboa, proferiu o Dr. Laborinho Lúcio. Neste mesmo Clube esteve 
o Dr. Daniel Pires a orar acerca de “A Transgressão de Bocage”.
“Abelhas - Insectos Fantásticos” constituiu o assunto proficientemente 
tratado no Rotary Club de Setúbal pelo Engº. Nuno David.
No Rotary Club de Coimbra foi oradora convidada a Drª. Cidália 
Pereira, que dissertou sobre “Mercado de Emprego”. E também 
esteve neste Clube Ricardo Castanheira a falar acerca de “Como 
ser Feliz no Trabalho”.
“A Casa das Raínhas - 800 Anos (1210-2010) - Impacto e Influência 
nos Concelhos de Óbidos e das Caldas da Raínha” foi o interessante 
tema versado no Rotary Club das Caldas da Raínha por uma 
equipa constituída por Sérgio Gorjão, Carlos Orlando e José Luís 
Silveira Botelho, numa acção que decorreu na Igreja da Misericórdia 
de Óbidos.
Foi palestrante no Rotary Club de Faro o Compº. Luís Henriques, 
sócio do Rotary Club de Portimão, que ali expôs sobre “Medicina 
Integrativa - Medicina Moderna”.

VISIBILIDADE ROTÁRIA 
Esteve no Rotary Club de Vila do Conde o Dr. A. Domingues 
de Azevedo a expor acerca do “Orçamento Geral do Estado para 
2011”.
O Rotary Club de Lisboa-Estrela esteve especialmente activo na 
“Mostra de Saúde” que se realizou na EXPO.
Bom aproveitamento fez da famosa Feira de S. Mateus o Rotary 
Club de Viseu que nela participou instalando no Pavilhão Multiusos 
uma atraente caixa para recolha de donativos a favor da causa da 
Erradicação Global da Polio.
O Rotary Club de Sesimbra levou a cabo a II Feira Rotary de Saúde, 
que se realizou no Castelo.
A realização da FIACOBA foi oportunidade que não desperdiçou o 
Rotary Club de Oliveira do Bairro. Nela esteve o Clube bem 
representado para divulgação pública do Rotary e para recolha de 
fundos para os seus projectos de serviço.

DÓLAR 
Anote que o dólar rotário está agora a valer € 0,77.
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COMPANHEIRISMO & CULTURA
 Um grupo de elementos do Rotary Club de Paredes, juntamente 
com outros da sua Universidade Senior, foi de longada até Itália, 
tendo realizado visitas na Toscânia, Pisa e Florença, tudo sem 
esquecer Roma, com visitas aos museus do Vaticano e à Basílica 
de S. Pedro.
Um belo passeio de barco entre Seixal e a Torre de Belém e volta 
foi realizado pela família rotária do Rotary Club da Moita.
Entretanto, o Rotary Club de Lisboa realizou uma visita guiada a 
Aljubarrota e ao Mosteiro da Batalha.
O Rotary Club de Évora fez uma interessante visita cultural guiada 
a Sines. 

Prosseguindo com uma geminação que já conta alguns anos, os Rotary 
Clubes de Portalegre e de  Vila do Conde promoveram a 5ª edição 
do Prémio “José Régio”, desta vez em Vila do Conde, um Prémio que 
distingue o melhor aluno do 12º ano de qualquer das cidades. Para 
esta edição deslocou-se a Vila do Conde uma comitiva do Rotary Clube 
alentejano à qual foi proporcionado um belo programa cultural, que 
incluiu visitas à zona ribeirinha, à Alfândega Régia, à Nau Quinhentista e 
à Casa do Barco, rematando com a proclamação das jovens distinguidas 
com o Prémio em cerimónia que se realizou nas instalações do Centro de 
Estudos Regianos.

Juntaram-se  os membros do Rotary Club de Estarreja, a sua “Casa 
da Amizade”, membros do Rotaract, do Interact e do “Rotary Kids”, 
além de Rotários dos Clubes de Murtosa, Tondela, Oliveira de Azeméis 
e Ovar, e organizaram um animado Convívio, no esteiro de Salreu.
 E os Rotary Clubes de Braga, Braga-Norte, Fafe, Póvoa de 
Lanhoso e Vila Verde realizaram em conjunto um animado 
“Magusto”  na “Churrasqueira de Caldelas”.
Por sua banda, o Rotary Club de Lisboa-Belém foi admirar as 
belezas do Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras.

DISTINÇÕES 
 O Rotary Club de Vila Nova de Gaia viu-se distinguido pela 
APPDA-Norte (Associação Portuguesa para as Perturbações do 
Desenvolvimento e Autismo) que o honrou mediante a atribuição 
da dignidade de Sócio Honorário e Benemérito.
No Rotary  Club de Algés foi distinguida a figura da Drª. Isabel 
Meirelles, advogada, professora universitária e especialista em 
assuntos europeus.
O Rotary Club de Penafiel distinguiu os méritos profissionais e de 

cidadão de Armando Pinto Lopes, 
antigo Presidente da Junta de 
Turismo de Entre-os-Rios.

E no Rotary Club de Setúbal 
esteve em especial evidência a 
Drª. Fernanda Pestana, Directora da 
Escola Superior de Saúde do Instituto 

Politécnico de Setúbal.

Por sua banda, o Rotary Club de 
Braga evocou a grande figura 
de profissional, Rotário e cidadão 
que foi a do seu primeiro Presidente, o saudoso Compº. Manuel 
Joaquim Rodrigues Monteiro (1879-1952).
O Rotary Club de Portela viu-se reconhecido pela Câmara Municipal 
de Loures, sob proposta da sua Assembleia Municipal, com a Medalha 
de “Mérito e Dedicação”.
A notável figura do Bispo do Porto, D. Manuel Clemente, foi alvo de 
homenagem pelo Rotary Club de Porto-Foz.
No Rotary Club de Amadora foram assinalados os méritos do de-
sportista paralímpico João Manuel Martins e do Prof. António Pita.
Por sua vez, o Rotary Club do Porto distinguiu a Drª. Odete Patrício, 
Directora-Geral da Fundação de Serralves.
E no Rotary Club de Lisboa-Belém foram colocados em destaque 
os méritos profissionais, aliás elevados, da Drª. Clara Castilho, Di-
rectora da “Casa da Praia”.

O Rotary Club de Carnaxide homenageou a Drª. Maria Judite Neves 
Santos, ilustre farmacêutica.

O Dr. Vítor Rogério Borges Farricha, ilustre médico no Instituto 
Português de  Oncologia de Lisboa - Francisco Gentil, EPE, foi o 
profissional assinalado pelo Rotary Club de Peniche.
No Rotary Club de Vila Real foram distinguidas as duas Corporações 
de Bombeiros Voluntários da cidade.
O ilustre médico Dr. João José Castel-Branco da Silveira foi o profissional 
do ano distinguido pelo Rotary Club de Castelo Branco, sensível, 
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especialmente, ao seu superior perfil enquanto esteve no exercício 
das funções directivas do Hospital Amato Lusitano, especialmente 
no tocante ao seu exemplar Serviço de Gastrenterologia, como mais 
tarde enquanto dirigente da Liga dos Amigos do Hospital em causa 
e no seu Serviço de Voluntariado.
No Rotary Club de Vizela foram assinalados os elevados méritos 
profissionais do Compº. Ten.-General Cipriano Alves.

O Rotary Club de Praia da Rocha distinguiu especialmente a personalidade 

do Dr. Emídio Serrano, muito conceituado Advogado.

E no Rotary Club da Moita esteve em especial evidência a Drª. 
Maria Alzira Seixo.
O respeitado comerciante Abel Ribeiro foi o profissional enaltecido 
pelo Rotary Club de Senhora da Hora.
O Prof. Sandro Barão, director do Colégio Vasco da Gama, foi a per-
sonalidade especialmente assinalada pelo Rotary Club de Sintra.
Por seu lado, o Rotary Club de Ílhavo chamou a si como profissional 
do ano Rui Manuel Fernandes da Costa e Sousa-
E o Rotary Club de Horta homenageou a Drª. Maria Leonor Decq 
Mota.
O conceituado Advogado Dr. Celestino Portela foi alvo de distinção 
no Rotary Club da Feira.
O laureado com o Prémio Pessoa, edição de 2008, Arqº. Carrilho 
da Graça, foi o profissional distinguido no Rotary Club de Lisboa-
Centro.
E o Rotary Club de Cascais-Estoril enalteceu os méritos da 
Presidente da Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa, a Drª. 
Manuela Filipe.
O Rotary Club de Porto-Foz promoveu uma luzida festa de convívio 
em honra do Bispo do Porto, D. Manuel Clemente, tendo, então, 
conferido a este a dignidade de Sócio Honorário do Clube.
Por sua banda, o Rotary Club de Mafra enalteceu os cidadãos Com. 
Dinarte Machado (Cultura), Fernanda Santos (Educação), Filomena 
Silva Rodrigues (Acção Social), Francisco Carlos (Desporto), Hélder 
Franco (Comunicação Social), Henrique Pedro Santos (Saúde), Horácio 
Antunes (Solidariedade Social), João Paulo Rolo (Empresário de Arte), 
Joaquim Casado (Ambiente) e Jorge Vadio (Artes).

E o Rotary Club de Setúbal assinalou a personalidade do Com. 
Aviador Compº. José Sequeira Ginja, verdadeira lenda da aviação, 
assim como a Directora da Escola Superior da Saúde do Instituto 
Politécnico de Setúbal, Drª. Fernanda Pestana.
No Rotary Club de Porto de Mós esteve em destaque a figura de 
Mons. Luciano Guerra, anterior Reitor do Santuário de Fátima.
No Rotary Club de Faro foi recordada a figura do caricaturista 
Francisco Zambujal.
Em sintonia com a Câmara Municipal, o Rotary Club de Figueira 
da Foz distinguiu o actor Santos Manuel, a quem foi atribuída a 
Medalha de Mérito Cultural em Prata Dourada.
O conhecido desportista José Germano Viegas Gomes, “Mestre 
Germano” como é conhecido, foi alvo de significativa homenagem 
que lhe foi prestada pelo Rotary Club de Vila Real de Santo 
António no Auditório da Biblioteca Vicente Campinas, uma luzida 
cerimónia a que se associaram diversas individualidades, dentre 
elas os Vereadores das Câmaras Municipais de Vila Real de Santo 
António e de Castro Marim e o Dr. Miguel Vairinhos, Presidente da 
Direcção do Lusitano Futebol Clube.

CONCURSO OPORTUNO 
O Rotary Club de Torres Vedras avançou com a organização de 
um Concurso  de Recuperação e Cortesia abrangendo os  Rotary 
Clubes da área 4 do Distrito 1960. O Concurso é valorizado com 
o Troféu “Boaventura Nogueira” e visa fomentar as relações de 
companheirismo e de amizade entre os Companheiros.

RECIPROCIDADE 
Os Rotary Clubes de Alcobaça e de Arouca têm um relacionamento 
muito próximo, determinado pelo seu passado comum de ligação à 
Ordem de Cister, que é seguido pelos Municípios respectivos. Este 
saudável inter-relacionamento levou já a que em Alcobaça, exista 
uma “Rua de Arouca - Vila Cisterciense” e, por sua vez, em Arouca 
tenha sido dado o nome de “Cidade de Alcobaça” a uma artéria 
das principais da Vila. As solenes cerimónias de inauguração das 
placas toponímicas tiveram, de-parte-a-parte, considerável número 
de presenças de Rotários de ambos os Clubes. 

PELA FUNDAÇÃO ROTÁRIA PORTUGUESA
O Conselho Superior da FRP passou a ser presidido pelo PGD Alberto 
Maia e Costa, do Rotary Club de Cascais-Estoril, sendo designado 
para seu Vice-Presidente do PGD Maurício Baía Pires, do Rotary Club 
de Braga. A Secretaria continua a caber ao Compº. Armindo Augusto 
Martins da Silva Andrade, membro do Rotary Club de Coimbra.
Entretanto, ascendem já mais de 20 as candidaturas de projectos 
para serem subsidiados pela Fundação, todos eles integrados nas 
áreas de ênfases presidenciais: Educação/Alfabetização, Combate 
à Fome e à Pobreza e Saúde.
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       Equipa
    Vencedora

Desde que Bill Decker, com 37 anos, se mudou para Filadélfia em 2004, e aqui 
constituiu família, abriu o seu próprio negócio e foi admitido, então, no Rotary 
Club de Filadélfia, seguiu já em duas missões transatlânticas como membro de 
Equipa de Resposta Rápida da ShelterBox (SRT). Mas há mais: foi recentemente 
indicado para a Presidência da Direcção da ShelterBox-USA, e é actualmente o 
vice-Presidente - e  Presidente-eleito - do Rotary Club de Elmhurst, Illinois, que 
está a comemorar o 100º aniversário, e está a trabalhar empenhadamente no 
lançamento do programa da ShelterBox. Combinando a sua inesgotável  energia, 
a sua bagagem profissional e a ligação a Rotary e à ShelterBox, Decker está apto 
a seguir a sua paixão: ajudar as pessoas.
É dono e opera com The Hub, um Centro de Operações que a revista Inc. colocou 
no “ranking” como um dos negócios que mais rapidamente cresceu nos Estados 
Unidos.  E, segundo um inquérito levado a cabo pela Universidade de Filadélfia, 
também um dos de mais rápido desenvolvimento na cidade. Em Março de 2009, 
quando estava a operar numa SRT no Haiti, Decker trabalhou nas áreas da logística 
e do apoio à distribuição, no reconhecimento de locais – identificação de sítios e 
de pessoas para recepção de auxílio, e auditoria, visitas a locais já definidos para 
garantia de que as ajudas estavam a ser adequadamente entregues e utilizadas. 
Retornou a Port-Au-Prince em Setembro de 2010, e relatou então que “As 
condições gerais parecem ter melhorado e já se não apresentam tão caóticas. 
As necessidades são ainda grandes e variam na medida em que as pessoas 
vão sendo mudadas para abrigos temporários, deixando os de emergência. Há 
ainda muita gente que não teve oportunidade de se mudar.”   

A ShelterBox respondeu rapidamente ao terramoto que assolou o Haiti, e 
algumas das primeiras tendas para lá enviadas foram usadas para a instalação 
de um hospital de campanha. A partir daí, mais de 27.200 “caixas verdes” - cada 
uma contendo uma tenda para abrigo de dez pessoas, fogão e outros utensílios de 
primeira necessidade – passaram a proporcionar a 272.000 pessoas um abrigo e 
meios sumários para poderem prosseguir com as suas vidas. -“Um alfaiate do Haiti 
tinha perdido tudo o que tinha com o terramoto.” - diz Decker, -“Mas logo pode 
abrir uma alfaiataria mesmo em frente da sua tenda, e lá vai andando...”  

Por  Candy Isaac

“A ShelterBox é boa para o Rotary, e o Rotary é 
bom para a ShelterBox.”

  Bill Decker, Vice Presidente do Rotary Club de Elmhurst, IL (EUA)            

Bill Decker em missão no Haiti neste ano.
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A ShelterBox dispõe agora de 14 filiais internacionais, para além da sua sede na Cornualha (Inglaterra). As mais recentemente criadas 
são as do Brasil, das Filipinas e da África do Sul. Segundo esclarece Decker, -“Cada filial operará, essencialmente, por sua conta, dispondo 
do seu próprio Conselho Director. Há, também, um membro do “staff” do Reino Unido com assento no Conselho 
Director da ShelterBox-USA, para manter livres e rápidas as comunicações.”   

À medida que o tempo vai passando, novos desafios se vão colocando e influem na estratégia 
de expansão da ShelterBox. Decker salienta que a ShelterBox-USA, sediada na Florida e, portanto, 
mais perto do Haiti, -“Recebe directamente um maior volume de inquéritos e de notícias,” a 

seguir à ocorrência do terramoto, -“E viu aumentar o volume de doações em cerca de 
1.000%,” no ano passado. -“Há uma vasta quantidade de desafios que se colocam 

a qualquer organização que está a provocar transição como esta.  A Organização 
está a crescer cada vez mais.” Decker prevê que -“Não irá passar muito tempo 
mais sem que a filial da ShelterBox dos EUA se torne na maior do mundo.”  
Ele está bem preparado para enfrentar o desafio. Decker sublinha, ainda, que, 
-“Os Rotary Clubes são a espinha dorsal do apoio à ShelterBox, especialmente 
no aspecto da recolha de fundos.” Avalia em profundidade o relacionamento 
entre as duas organizações. -“Temos de controlar como iremos moldar a 
ShelterBox para o futuro e reconhecer o quanto os Clubes são importantes 
para a nossa missão. A ShelterBox é boa para o Rotary, e o Rotary é bom 
para a ShelterBox.” - afirma Decker.
Enquanto projecto de Clube, a ShelterBox atrai bastante a atenção dos Rotários 
mais jovens, e constitui uma acção merecedora de especial atenção. Em 2008, 
Decker convenceu as seis pessoas que estavam com ele à mesa a ajudarem-no 
a adquirir no Clube a primeira ShelterBox, após uma intervenção feita pelo 
Rotário Bruce Dearnley, membro do Rotary Club de Blue Bell, PA, que falou 
do seu voluntariado no Perú.  Impressionado pela prontidão da ShelterBox, 
“pela natureza da sua ajuda e com a maneira como ela estava ligada 
ao Rotary,” Decker decidiu vir a envolver-se com o projecto e promoveu 
algumas acções de angariação de fundos. Logo a seguir foi instruído na 
Cornualha de maneira a tornar-se um SRT.  

Com o mundo às costas...

E Outubro de 2009, a família Decker – que inclui a esposa Julie, os 
miúdos Liam, de três anos e meio, e Bryce, de dois anos, e o sogro 
George Stern, um Rotário desde há muito e ex-Presidente do Rotary 
Club de Birmingham, Michigan (EUA) – viu-o partir para as Filipinas 
para servir na sua primeira acção de voluntariado com a duração de 
duas semanas, em resposta ao tufão “Pepeng”. -“Tive um rápido 
contacto com o equivalente ao Departamento de Defesa, porque 
um Rotário o arranjou.” - explica Decker.  -“E um outro Rotário 
ofereceu alguns dos seus camiões. Este é o tipo de coisas em que, 
no terreno, o Rotary ajuda. As Nações Unidas e a Cruz Vermelha 
não dispõem do forte sentido de comunidade de base do Rotary 
e dos recursos em voluntários que a ShelterBox tem. É realmente 
poderoso. Quando se vai para zonas de catástrofe, somos voluntários, 
não somos pagos para agir. Os Rotários sabem que doamos ajuda. 
E têm nisso orgulho.”
Para além das suas ordinárias funções enquanto SRT, Decker fez 
uma palestra no Rotary Club de Baguio-City. -“Foi incrivelmente 
gratificante estar ali naquele local, gastar um pouco de tempo 
fora do terreno e ajudar a arrancar a paixão e o interesse deles 

quanto ao projecto.” - recorda. -“Era mesmo um projecto rotário 
de vanguarda aquele.”

Decker criou-se em San Diego, na Califórnia, e recorda o seu 
primeiro envolvimento com o Rotary quando tinha 14 anos apenas 
e recebeu um Prémio - “Jovem do Ano” - do Rotary Club de Rancho 
Bernardo, Califórnia. O Prémio sempre o acompanhou mesmo na 
sua mudança para Filadélfia, e ele motivou-o a procurar Rotary 
Clubes da área. Decker veio a ser o mais jovem Rotário quando 
entrou para o quadro do Rotary Club de Filadélfia, e ele continua a 
estar entre os mais novos.
É ordinariamente bem sucedido, seja quanto a atingir metas 
definidas, seja na diversidade, e isso quanto ao Rotary como quanto 
à ShelterBox. Decker estudou política internacional na Universidade 
de Georgetown e na Escola do Serviço de Estrangeiros, e o primeiro 
trabalho que teve após a licenciatura foi em análise política e na 
“Triton Energy Co.”, uma empresa dedicada ao petróleo e ao gás. 
Serviu como “braço direito” do Presidente dessa empresa e ajudou 
na gestão de relações com todos os 16 países envolvidos nessa área. 
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Por vezes encontrou-se com Chefes de Estado. Depois dum trabalho 
de consultoria para a “Price Waterhouse Coopers”, Decker recebeu 
um MBA da Escola “Thunderbird” de Gestão Global, em Phoenix, 
Arizona, onde teve direito a uma Bolsa de Estudo.
Com Decker a ajudar no desenvolvimento e no alargamento 
do Conselho Director, a ShelterBox-USA mostra-se equilibrada 
para prosseguir a actividade agora que entra na sua segunda 
década.
Refere que estão a, “Desenvolver uma parceria com a “Boy Scouts 
of América””, que se espera venha a estar concluída em 2011. 
O Director da ShelterBox-USA, Mark Dyer, membro do Rotary 
Club de Elmhurst, Il (EUA) está a trabalhar afincadamente no 
lançamento deste programa. E a Rotária Verónica Brandon Miller, 
directora-executiva da ShelterBox-USA e sócia do Rotary Club de 
Lakewood Ranch, Florida, além de responsável pelo escritório 
local, é a chave para as alterações que já foram sendo feitas à 
medida em que a Organização vem crescendo. De acordo com 
Decker, -“Ela trouxe uma nova perspectiva de como a ShelterBox 
deveria ser estruturada, e desenvolveu um sistema de representantes regionais dentro dos EUA.”  E houve um escritor especial, director 
de operações e especialista em comunicações que recentemente se veio juntar ao “staff”. 

Actualmente, os voluntários da ShelterBox têm sido prontamente enviados em socorro de vítimas de desastres no Níger, no Paquistão 
e no México, restituindo alguma normalidade às vidas de famílias em desespero que perderam casas e tudo o mais. E à medida em 
que desastre após desastre se abate sobre este e, depois, aquele país – desde enxurradas a terramotos, desde deslisamentos de terras 
a “tsunamis” - a ShelterBox já demonstrou que dispõe agora dos conhecimentos – e da paixão – para fazer as coisas adequadamente 
e numa época em que esta espécie de especialização e de compaixão muitas vezes são raras. Desde que a ShelterBox foi fundada em 
2000 pelo Rotário Britânico Tom Henderson – um antigo elemento de equipa de busca e salvamento da  “Royal Navy” e membro do 
Rotary Club de Cornwell (Inglaterra), que patrocina o projecto – esta Organização, que conheceu um rápido crescimento, já deu resposta a 
desastres acontecidos em todos os continentes. E mais de 500.000 pessoas deslocadas das suas casas e que ficaram sem nada, receberam 
rapidamente abrigos temporários, agasalhos e a mais que importante “dignidade” que conduziu Henderson a dar início à ShelterBox.
Decker gosta de compartilhar o seu entusiasmo quanto à missão da ShelterBox com os Rotary Clubes locais de ponta a ponta da Pensilvânia 
e afirma que -“Se eu pudesse falar em cada dia num Rotary Clube, fá-lo-ia. Adoro ver o quanto os Rotários mostram interesse e se 
entusiasmam com o assunto... O Rotary 
tem que ver com ajudar as pessoas 
a encontrarem o seu caminho de 
serviço.”  

Para mais informação vá a www.
shelterboxUSA.org.

Candy Isaac, ex-Coordenadora das 
Revistas Regionais do Rotary na sede 
do R.I., é escritora “freelance” e vive 
em Morton Grove, IL (EUA).

Com um grupo de refugiados do Haiti.

Juntamente com uma colega da ShelterBox e com o alfaiate de Port-
au-Prince que pode restabelecer a sua actividade numa tenda.

http://www.shelterboxUSA.org/
http://www.shelterboxUSA.org/
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Os retratos dos Presidentes dos EUA, de George H. W. e de 
George W. Bush pintados por Rossin Raichev, estão patentes 
na Biblioteca Presidencial George Bush na Estação College, no 
Texas. O retrato que ele pintou do grande jogador de basebol 
Hank Aaron encontra-se na Galeria Nacional da Fama do 
Basebol, em Cooperstown, Nova York. E o seu quadro com o 
ex-embaixador na ONU, Andrew Young, decora a Galeria Na-
cional de Retratos Smithsonian, em Washington D.C.. O artista, 
conhecido pelo nome de Rossin, também pintou retratos de 
grandes dimensões de Abraham Lincoln, George Washington 
e Jackie Kennedy. Georgi Parvanov, presidente do país natal 
de Rossin, que é a Bulgária, distinguiu-o recentemente com a 
Medalha de Mérito pelo trabalho que ele fez ao retratar o herói 
nacional búlgaro Vasil Levski.
Agora, o retrato do fundador do Rotary, Paul Harris, foi jun-
tar-se à galeria de trabalhos de Rossin. Numa viagem que 
fez em 2008 à Nigéria para pintar o retrato do ex-Presidente 
Olusegun Obasanjo, Rossin, que é membro do Rotary Club de 
Atlanta, testemunhou os trabalhos de erradicação da polio e 
logo imaginou um meio através do qual ele poderia dar um 
contributo para eles. -”Ser Rotário desde há alguns anos e 
tomando contacto com o que é o Rotary, e fazer agora esta 

colecção de grandes retratos de importantes individualidades, foi só questão de juntar as duas coisas.” - disse. O seu retrato de Harris, 
descerrado aquando da visita do ex-Presidente do R.I., John Kenny, a Atlanta, que ocorreu em Abril, lá ficou e cópias litográficas estão a 
ser vendidas para ajudar ao Desafio dos 200 Milhões do Rotary.

Rossin tomou contacto com o Rotary no Japão, país onde trabalhou depois de se licenciar na Academia de Belas-Artes de Sofia. Quando 
regressou à Bulgária, foi admitido no Rotary Club de Sofia e ajudou na formação de novos clubes. -”Tenho orgulho de dizer que fui um 
dos pioneiros na divulgação do ideal do Rotary naquela zona da Europa.” - afirma ele. Depois deslocou-se para os Estados Unidos e 
entro no Rotary Club de Atlanta em 2001.
O pintor é bem conhecido como um retratista estilo realismo. Para preparar o retrato de Paul Harris, Rossin examinou fotografias dele e 
leu bastante sobre a sua vida para apreender as facetas do seu carácter. O rigor fotográfico, segundo diz, não é a meta mas apenas ponto 
de partida. -”A fundamental diferença entre a fotografia e a pintura é que na fotografia se vê a pessoa, enquanto que na pintura se 
deverá notar a personalidade.”
-”Harris – afirma – tem uma cara que não é profundamente atraente ou se demarque doutra cara qualquer. No entanto, se a gente olhar 
bem, vai descobrir um ser humano maravilhoso, muito sensível, orientado ao pormenor, muito disciplinado.”

Note bem – uma litografia assinada pelo autor, de 17 x 21, custa 125 dólares mais portes. Pode encomendá-la acedendo a www.
portraitforpolio.org., até 31 de Dezembro próximo. A edição é limitada.

Um Artista Rotário 
   pinta Paul Harris para reunir 
         Fundos Contra a Polio

Diana Schoberg

Rossin no seu estúdio. Vê-se à direita o retrato de Paul P. Harris. 

http://www.portraitforpolio.org/
http://www.portraitforpolio.org/
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      Convencao em
  Contagem Decrescente

O Museu Nacional da Segunda Guerra 
Mundial preserva a história dos 
veteranos de guerra americanos. 
Inclusivamente oferece alguns 
componentes que explicam o motivo 
de ele ter sido aberto em New Orleans. 
Ele fica a apenas 10 minutos a pé 
do Centro de Convenções Ernest N. 
Morial”, que será onde a Convenção 
do R.I. acontecerá, e de 21 a 25 de 
Maio. Dentre as atracções estão um barco “Higgins”, um tanque 
“Sherman” e um avião C-47. 

Beyond All Boundaries é um filme narrado por Tom Hanks. Nomes 
de peso em Hollywood, como Kevin Bacon, Patricia Clarkson, Brad 
Pitt e Gary Sinise, também emprestam as vozes à produção, que é 
passada em 4-D numa tela de 35 m de largura. 
Os visitantes podem ouvir música no “Stage Door Canteen” e comer 
no restaurante dirigido pelo chef John Besh. Para mais informações 
acesse www.nationalww2museum.org.

Increva-se na Convenção do R.I. de 2011 em New Orleans até 15 
de Dezembro e aproveite uma tarifa especial. 
Consulte:  www.rotary.org/pt/convention.

Todo aquele “Jazz”!
O saudoso Ernie K-Doe, uma lenda do ritmo e dos “blues”, disse 
um dia sobre a cidade: -”Não tenho a certeza, mas quase, de que 
toda a música veio de New Orleans.” O ambiente musical da “Cidade 
do Crescente” é uma deliciosa salada de estilos, tal como o “jazz” 
em todos os seus sons, “blues”, “gospel”, “R&B”, “rock”, “country”, 
música latina, das Caraíbas, “cajun” e “zydeco”. Quem estiver em 

New Orleans para a Convenção  de 21 
a 25 de Maio de 2011 vai ver quanto 
é fácil mergulhar na fabulosa nística 
musical dali.

Leia OffBeat, uma publicação repleta 
de informações sobre quanto vai 
acontecendo na cidade. Uma revista 
mensal que é gratuita e pode encontrar 
em restaurantes, bares e lojas. Visite 

<www.offbeat.com> antes mesmo de iniciar a sua viagem para 
New Orleans.

Ouça a estação de rádio WWOZ (90,7 FM). Difunde música local e 
fornece várias informações sobre espectáculos em cena.

Visite a Praça do Congo, no Parque Louis Armstrong Memorial. Era 
aí que os escravos se encontravam nos domingos e acabaram por 
originar o embrião da maior parte da música norte-americana.

Prestigie os músicos no Preservation Hall, situado na Rua St. Peter, 
726. Desde 1961 que esta Instituição do Bairro Francês preserva a 
tradição do “jazz” em New Orleans.

Não fique apenas no Bairro Francês. Há igualmente muita 
música ao vivo noutras partes da cidade, como na Rua Frenchmen, 
no Distrito Warehouse e na parte alta da cidade.

Procure as ofertas musicais da loja da “Louisiana Music Factory”, 
na Rua Decatur, 210, que tem à venda trabalhos  de artistas regionais 
e locais.

                                                                 Wayne Hearn

~

Museu conta um pouco da Segunda Guerra Mundial

Inscreva-se na Convenção de 2011 em:
<http://www.rotary.org/pt/Members/Events/Convention/Pages/ridefault.aspx>.

http://www.offbeat.com/
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Comemore o Mês da Fundação Rotária
 
Novembro é o Mês da Fundação Rotária. Tudo começou em 1917, quando o então presidente do R.I., Arch C. Klumph, 
anunciou a aceitação de doações para fazer o bem no mundo. Com isso, foi criada a Fundação Rotária! As contribuições 
aumentaram em 1947, em memória do nosso fundador Paul P. Harris. Embora a Fundação originalmente patrocinasse 
somente programas educacionais, adicionou programas humanitários no final dos anos 60 e continua a progredir com a 
inclusão do PolioPlus, dos Centros Rotary pela Paz e com o Plano “Visão de Futuro”. 
A fase piloto de três anos do Plano “Visão de Futuro” entrou em vigor em 1 de Julho. Esta fase experimental destina-se 
a fazer-nos compreender o que é bom ou o que mostre ser mau no nosso Plano, para que possamos fazer as adaptações 
necessárias . 
Contudo, o Plano “Visão de Futuro” é muito mais do que apenas um plano para a Fundação. O Plano Estratégico do R.I. é 
um plano paralelo que, em larga escala, complementa o nosso Plano. Somos uma organização muito pequena para dois 
planos dessa magnitude – eles terão que ser consolidados. Não necessariamente amanhã, mas em algum momento depois 
de 2017, quando a Fundação Rotária irá comemorar o seu 100º aniversário. Se eu tivesse que estimar o ano em que essa 
consolidação aconteceria, diria que em 2025 – o ano em que se espera que o Fundo Permanente alcance 1.000.000.000 
de dólares.. 
Como poderemos atingir essa meta? Devemos trabalhar para Fortalecer Comunidades – Unir Continentes, seguindo o 
princípio Dar de Si Antes de Pensar em Si.  

 Carl-Wilhelm Stenhammar
                                                                                                                     Presidente do Conselho de Curadores
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SEGUINDO O NOVO
   PLANO VISÃO DE FUTURO

No Quénia
 os Rotary Clubes de Nairobi-Sul (Quénia) e West 

Chester, Pensilvânia (EUA), estão a ajudar as 
crianças órfãs em consequência da SIDA em duas 
aldeias quenianas melhorando as condições de 
vida de todas elas. O projecto está a aumentar 
a disponibilidade de água potável, a melhorar 
os cuidados de saúde, a actividade agrícola e a 
educação, o que vai permitir às famílias a adopção 
das crianças.

Porque é que o projecto é auto-sustentável: os aldeões 
pagam uma pequena taxa pela água e os fundos são 
aplicados no desenvolvimento da comunidade. Novos 
sistemas de irrigação provocaram um aumento na 
produção do milho e agora as famílias têm alimentos 
em quantidade e qualidade suficientes para si e até 
para vender a terceiros.

Na Roménia
 a “Heifer International” ajudou os Rotary Clubes de Cluj Napoca (Roménia) e de Little Rock, Arkanzas (EUA) a 

oferecerem vacas a agricultores da Roménia. O leite e a carne dos animais foi alimentar crianças com necessidades 
e até foi possível vender outras vacas. O financiamento deste projecto terminou em 2006, mas mais de 5.000 
crianças continuam a beneficiar dele todos os anos.

Porque é que o projecto é auto-sustentável: a cada família que recebeu uma vaca foi exigido que desse a primeira vitela que 
nascesse a outra família e abateu o primeiro vitelo para fornecimento de proteínas às crianças de escolas especiais, orfanatos 
e hospitais pediátricos.

Nas Filipinas
 Rotários dos Distritos 3800 (Filipinas) e 
2680 (Japão) juntaram as mãos para levar por 
diante um projecto de alfabetização que tinha 
arrancado havia oito anos na área de Metro 
Manila. A acção usa o método de linguagem 
concentrada (CLE) para o ensino do inglês 
aos alunos das escolas do ensino básico. Este 
método, que foi desenvolvido por Rotários, é 
utilizado em todo o mundo para dar instrução 
em múltiplas línguas.
Porque é que o projecto é auto-sustentávell: 
os professores desenvolvem um manual adaptado 
a outras culturas mediante o aproveitamento de 
dados de programas de quatro cidades da zona de 
Metro Manila. Este manual torna mais fácil formar 
outros professores no método CLE.
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No Uganda
 Os Batwa, tribo pigmeu do Uganda, estão a 

criar um novo estilo de vida com a ajuda dos 
Rotary Clubes de Kabala (Uganda) e Nevada City, 
Califórnia (EUA). Eles foram expulsos das suas terras 
tradicionais quando essa zona, habitat dos gorilas 
de montanha já escassos, foi declarada Património 
da Humanidade. Os Rotários estão a mostrar a 
esta tribo como encontrar água boa para beber e 
construir sanitários, além de os ensinarem a criar 
cabras.

Porque é que o projecto é auto-sustentável: a preservação 
das fontes de água é assegurada por elementos da 
tribo Batwa e por gente de um Núcleo Rotary de 
Desenvolvimento Comunitário. O leite, o queijo e a 
carne das cabras fornecem alimentação e podem ser 
vendidos a terceiros.

Na Índia
  Os Rotary Clubes de Delhi-Sul Metropolitan (Índia) 

e Calgary Heritage Park, Alberta (Canadá), estão a 
ajudar os moradores de 40 aldeias de Uttarakhand a 
alargar o solo arável e a produção agrícola. Em vez 

de apenas trigo e cevada, os agricultores plantam 
também, agora, couve-flor, brócolos, ervilhas e 
tomates e ainda árvores de fruta e nogueiras. 
Também estão a beneficiar de melhor gestão do 
consumo de  água mercê da construção de canais 
de irrigação e da recolha de água das chuvas.

Porque é que o projecto é auto-sustentávell: ensinar melhores 
métodos de agricultura traz melhores proventos. Cada vez 
mais grupos da comunidade local estão a ser ensinados 
para assumir a responsabilidade pelos projectos.

Nas Honduras
 Filtros de areia, biológicos, e fogões “Justa” estão 

a proporcionar água potável, melhor gestão dos 
resíduos e cozinha mais higiénica a mais de 16.000 
pessoas da Reserva “El Merendón”, próxima de San 
Pedro Sula. Os Rotary Clubes de Usula (Honduras) e 
de Plymouth, Michigan (EUA), são parceiros neste 
projecto.

Porque é que o projecto é auto-sustentável: os Rotários e 
outras ONG locais ajudam as comunidades através 
do micro-crédito e oferecem acompanhamento e 
assistência técnica e formação.
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MEDIA SOCIAL 
        EM ACÇÃO
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Seria fácil dizer que os “websites”, 
como o “Facebook”, o “Twitter” e o 
“YouTube” são usados para ajudar 

as pessoas a passar o tempo. Todavia, ao 
pensar assim, teríamos que ignorar os 
milhões de dólares que as organizações 
humanitárias arrecadam usando os 
“mídia” sociais e os milhões de pessoas 
benefi ciadas por eles. Apesar de talvez 
os não considerarmos como ferramentas 
sérias de comunicação, os “sites” dos “mí-
dia” sociais têm provado ser excelentes 
para fazer o bem no mundo. 
São gratuitos e espalham a notícia ra-
pidamente e para mais pessoas do que 
qualquer outro meio de comunicação da 
história. O jornal, o telégrafo, o telefone 
e o “e-mail” não chegam tão rápido nem 
perto.
No início de 2009, utilizadores do “Twit-
ter” organizaram um dia de recolha de 
fundos ao redor do mundo para a “Charity: Water”, uma 
organização sem fi ns lucrativos que se dedica a levar água 
potável a nações em desenvolvimento. O festival, a que foi 
dado o nome de “Twestival”, foi planeado em menos de 
um mês e reuniu mais de 10.000 pessoas em mais de 200 
cidades, angariando para cima de US$250.000. Neste ano, os 
participantes no “Twestival” em 45 países arrecadaram mais 
de US$450.000 para outra organização, a “Concern World-
wide”. O evento foi um marco em arrecadação de fundos 
e em programas de serviços internacionais, demonstrando 
que os “mídia” sociais têm o poder de conseguir apoio para 
causas humanitárias num curto espaço de tempo.

No início deste ano, quando um terremoto de grau 7 na Escala 
de Richter devastou o Haiti e matou mais de 200.000 pessoas, 
além ter deixado outros milhões desabrigadas, os usuários 

dos “mídia” sociais espalharam a notícia do desastre mo-
bilizando ajudas. Minutos depois do terremoto, fotos do 
ocorrido foram divulgadas no “Facebook” e no “Twitter”. 
Não demorou muito para que as ajudas começassem a 
chegar. Os “mídia” sociais e uma campanha de doações por 
mensagens de texto ajudaram a Cruz Vermelha a arrecadar 
mais de US$396 milhões em menos de três meses.
Em situações de turbulências políticas, os internautas 
também encontraram apoio nos “mídia” sociais. Em Ju-
nho de 2009, quando Mahmoud Ahmadinejad derrotou 
Mir Hossein Mousavi nas eleições presidenciais do Irão, 
dúvidas sobre a autenticidade dos resultados das eleições 
transformaram-se em protestos que encheram as ruas.
Os manifestantes utilizaram “sites” de rede social para 

comunicarem entre si e para divulgarem 
as suas mensagens para o resto do mundo. 
Os “twitteiros” iranianos enviaram men-
sagens sobre o que estava a acontecer lá 
e colocaram vídeos e fotos no “YouTube” 
e no “Flickr”, imediatamente após os 
acontecimentos. O resultado foi históri-
co: os “mídia” sociais levaram o furo da 
notícia antes mesmo das principais redes 
jornalísticas.
O momento mais marcante da crise das 
eleições do Irão veio de um vídeo do “You-
Tube” de 40 segundos, com os últimos 
momentos de vida de Neda Agha-Soltan, 
depois de ter sido baleada no peito numa 
manifestação antigovernamental. O vídeo 
do derramamento de sangue no Irão 
chamou a atenção do mundo.

Os “mídia” sociais têm sido usados para 
contar tragédias e actos de heroísmo. 
Quando o comandante Chesley “Sully” 

Sullenberger salvou 155 passageiros e a sua tripulação, ater-
rando o avião do voo 1549 da “US Airways” no Rio Hudson 
em Nova York, o “milagre do Hudson” foi destaque. Janis 
Krums, uma testemunha, publicou no “Twitter” a primeira 
foto da aterragem (tirada com o seu “iPhone”). A foto fi cou 
conhecida mundialmente como um registo dos primeiros 
momentos do ocorrido e como prova da rapidez e poder de 
alcance dos “mídia” sociais.
As agências internacionais e governamentais também 
descobriram a utilidade dos “mídia” em tempos de crise. No 
ano passado, quando houve um pânico mundial por causa 
do vírus H1N1 (gripe suína), muitas pessoas fi caram com 
medo de que essa viesse a ser a pior pandemia desde a gripe 
espanhola de 1918. No auge da preocupação, utilizadores do 
“Twitter” enviavam milhares de mensagens sobre a doença a 
cada hora. Agências como a Organização Mundial de Saúde 
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(OMS) e o Centro Norte-Americano de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), 
responderam usando o “Facebook”, o “Flickr”, o “YouTube”, o “MySpace” e 
“podcasts” para divulgar informações actualizadas sobre o H1N1. A OMS e o 
CDC também estão a usar o “HealthMap” (www.healthmap.org) ó uma ferramenta 
popular que recolhe informações sobre doenças contagiosas em vários idiomas, 
obtendo-as de diversos “sites”, inclusive os dos “mídia” sociais ó para fazer mapas 
dos casos de gripe suína nas diversas partes do mundo.
Apesar de o surto da gripe suína não ter sido mais letal do que o do vírus da 
gripe comum, o acontecido demonstrou o poder dos “mídia” na distribuição 
de informações em momentos críticos. Eles ajudam-nos a aprender, responder, 
educar pessoas e a arrecadar fundos de maneiras mais rápidas e efi cazes do 
que nunca.
 

Os “mídia” sociais podem ajudá-lo a contactar com amigos distantes ou a 
reunir-se com os mais próximos, mas pequenos detalhes que se deixa 
à mostra ó endereço, as causas que apoia e fi lmes favoritos ó podem ter 

consequências se um ladrão, um governo autoritário ou um possível cliente tiver 
conhecimento deles.
Se acha que está a disponibilizar essas informações somente para amigos, 
pode estar enganado. Na última década, “sites” de rede social, intencional ou 
acidentalmente divulgaram informações confidenciais. As maiores ameaças 
vêm de empresas que compartilham informações sem o seu consentimento.
O “Facebook” (www.facebook.com) já cometeu vários erros de privacidade.  

Em 2006, publicou acções de utilizadores no 
acervo de notícias, tais como os grupos aos 
quais eles se juntavam. Isso fez com que as 
pessoas hesitassem em fazer parte de grupos 
e organizações que apoiam. -”Nós errámos 
bastante”, disse Mark Zuckerberg, fundador do 
“Facebook”, em carta de desculpas.
Nos fi nais de 2009, a empresa entrou em acordo 
numa acção judicial colectiva a respeito de sua 
tecnologia Beacon, que acompanhou compras 
de internautas fora do “Facebook” e publicou 
as transacções no “site”. No início deste ano, a 
empresa  mudou a confi guração das contas de 
usuários, para que mais informações se tornassem 
públicas, obrigando, asssim, o internauta a mudar 
as suas confi gurações de privacidade.

Problemas técnicos também podem colocar as 
suas informações pessoais em perigo. Em 2008, 
o Bebo (www.bebo.com) forneceu a diversos 
internautas na Nova Zelândia total controle da 
conta de outros utilizadores, permitindo-lhes 
ver, copiar e modifi car detalhes que não tivessem 
sido liberados publicamente.
Um dos maiores “sites” da rede social da China, 
Qzone (www.qzone.qq.com), e outro com ele 
relacionado, chamado Tencent QQ, sofreram 
pressões do governo que poderiam pôr em risco 
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a privacidade dos seus usuários. Em 2005, as autoridades quiseram obrigar a “Tencent” a fornecer os nomes verdadeiros de 
membros que fundavam e administravam grupos virtuais, mas a empresa recusou-se a isso. Ainda assim, o governo chinês 
continua a opor-se ao anonimato na “web”, portanto, informações confi denciais distribuídas em redes sociais podem um 
dia aparecer num relatório do governo.

Os serviços de localização podem ser outra ameaça. “Sites” como Loopt (www.loopt.com) e Foursquare (www.foursquare.com) 
ajudam a localizar amigos através de GPS, e esta informação é gravada publicamente. Você estava a gozar uma passeata ou 
disse no trabalho que estava doente mas levou o seu fi lho ao Jardim Zoológico? Todos poderão ver esses detalhes, tudo 
dependendo da sua confi guração pessoal. PleaseRobMe.com usou informações do “Twitter” (www.twitter.com) para mostrar 
como os utilizadores podem comprometer a sua segurança ao divulgrem que não estão em casa.
O “Google” tentou recuperar terreno e exagerou com o lançamento do Buzz (www.google.com/buzz) no início deste ano. 
Aproveitando os dados dos que se servem do “Gmail”, o “Buzz” automaticamente criou redes sociais baseadas nos “e-mails” 
enviados com mais frequência e disponibilizou os nomes das pessoas “online”, sem interessar a quem eles pertenciam: 
ummelhor amigo, o seu advogado ou o psicólogo. O “Google” mudou rapidamente as confi gurações destas redes.
O lado bom desses exemplos é que o mundo está a tornar-se mais consciente de que há “websites” que utilizam informa-
ções incorrectamente.

-”As pessoas estão a discutir sobre a privacidade e o que elas querem”, diz Rebecca Jeschke, directora de relações públicas 
da Electronic Frontier Foundation (www.eff.org). Resta-nos saber se as redes sociais estão a ouvir.

Dicas para aproveitar ao máximo os “sites” de “mídia” sociais sem sacrificar a 
sua privacidade:

 
  Reveja as suas confi gurações de privacidade. As redes sociais mudam e administram a sua privacidade sem au-

torização. Veja a sua conta todos os  meses e verifi que essas confi gurações.

  Proteja o seu nome de utilizador usando senhas diferentes e difíceis de serem identifi cadas por outras pessoas, 
pois, se alguma senha sua for roubada de um “website”, isso não comprometerá as suas outras contas.

 Leia os termos de serviços.

 Estas regras identifi cam o que as redes sociais podem fazer com as suas informações.

 Saiba sobre actualizações desses termos, da maioria dos “websites”, em www.tosback.org.

  Escolha quais textos, fotos e vídeos vai colocar e lembre-se de quem poderá vê-los: clientes, colegas de trabalho 
ou o governo. Até mesmo jogos na rede social podem divulgar os seus dados.

 Sinta-se seguro com os “mídia” sociais.
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