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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 
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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

“Navegue” com o PORTUGAL ROTÁRIO ………………………………………   2
Nota de Abertura …………………………………………………………………… 3
Mensagem do Presidente …………………………………………………………  4
No Tecto do Mundo  …………………………………………………………………  4
Um novo País Rotário  ……………………………………………………………… 4
Pelos Serviços Internacionais …………………………………………………… 6
Os Clubes dos Jovens   ……………………………………………………………  6
As Coisas Boas que se fazem  …………………………………………………… 9
As Crianças e os seus Direitos ………………………………………………… 10
Uma Pitada de História   ……………………………………………………… 13
O que se faz em Portugal  ……………………………………………………… 15
The Rotary Foundation  ………………………………………………… 21
Premiados pela Fundação Rotária do R.I. ………………………………… 23
Acção na Índia ………………………………………………………… 23
A Convenção de New Orleans  …………………………………………………  24
Rotary International em Hannover  ………………………………………… 25
Em Torno do Plano “Visão de Futuro”   ……………………………………… 26



22

A NOSSA CAPA
Estamos uma vez mais no Natal e daí que esta edição abra com uma fi guração que sempre se relaciona com a quadra natalícia.
Por isso, também, grossa parte do conteúdo do exemplar que o leitor tem nas suas mãos está de algum modo relacionada com as 
crianças e com a vida como valor perene dos humanos. São temas que é preciso ter sempre presentes e aprofundar numa época, que 
é a actual, em que a lufa-lufa consumista parece relegar tudo o mais para segundo plano. Como época de festa, e sobretudo de festa 
em família, PORTUGAL ROTÁRIO a todos deseja Festas Felizes, votos muito sinceros nos quais se englobam quantos dão o seu contributo 
para que a Revista aconteça: colaboradores, anunciantes, leitores, paginadores, impressores e distribuidores.

“NAVEGUE COM 

    “PORTUGAL ROTÁRIO“ 
  NA INTERNET

ATENÇÃO ÀS CONFERÊNCIAS DE DISTRITO
 
Recorde que Alcobaça vai acolher a 65ª Conferência do Distrito 1960, de 6 a 8 de Maio de 2011, uma festa rotária que tem como 

tema “DESENVOLVER COMUNIDADES PELA PAZ E COMPREENSÃO MUNDIAL”.

 

Por outro lado, será Covilhã o palco da XXVIII Conferência do Distrito 1970, a ter lugar de 3 a 5 de Junho e sob o tema “ROTARY 

– FRATERNIDADE E COMPREENSÃO MUNDIAL”.

 

As Conferências terão organização logística pelos Rotary Clubes de Alcobaça e da Covilhã, respectivamente. E vai sendo tempo de 

estar atento à sua inscrição nelas para que elas sejam, como devem ser, além de inspiração rotária, a festa apoteótica dos nossos 

Distritos. Os nossos Governadores Joaquim Esperança e Armindo Carolino bem o merecem.

Está ao seu dispor o “site” www.portugalrotario.pt no qual o leitor pode 

consultar as últimas edições da Revista e ler o “Manual do Delegado” já 

actualizado em função da actual periodicidade das nossas edições, além de 

ter acesso a outras informações de interesse.

Se “clicar” http://www.portugalrotario.pt/publicacoes/index.html e, depois, seleccionar “Instruções de uso”, o visitante 

é automaticamente encaminhado para um video contendo todas as instruções sobre de como usar a aplicação da Revista.

Actualize-se e veja o nosso “site”.
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Nota de abertura
 Artur Lopes Cardoso

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

Estamos chegados ao Natal. Natal quer dizer nascimento, ou seja o direito de viver, o direito a vida. Seja ela que vida seja, se bem que 
devamos todos pugnar por que se trate de vida em plenitude, de vida sem limitações nem constrangimentos de qualquer espécie, que 
cada um sabe de si...
Aqui ao lado, o Supremo Tribunal de Justiça dos “nuestros hermanos” ditou em tempos recentes um acórdão que me incomodou e fez 
pensar ... incomodado e desagradado dos tempos que vamos arrostando. A coisa conta-se em poucas palavras e foi assim:

*  certo laboratório de genética ao qual o serviço fora encomendado fizera análises a dois bébés ainda não nascidos para determinar se 
neles haveria alguma deficiência.

* trocara, porém, os resultados, sendo certo que um deles era portador de trissomia 21.
*  como os pais deste bébé receberam resultados que atestavam que o bébé não padecia de nenhuma deficiência, nasceu a criança nas 

referidas condições.
*  o STJ espanhol condenou solidariamente certa administração geral de saúde e o laboratório no pagamento duma mensalidade vitalícia 

à criança que, assim, nascera com o síndrome de Down e também uma indemnização de Ð 150.000 aos pais.
 

O “curioso”, no meio disto tudo, é que tanto a pensão como a indemnização se apresentavam, no aresto, como constituindo uma com-
pensação pelo facto de o nascimento da criança ter tido lugar ... “indevidamente”, pois que ele teria sido abortado, e em tempo oportuno, 
se os pais tivessem sido conhecedores prévios da deficiência aludida. 
Por outras palavras, hemos de concluir que os pais também se viram indemnizados pelo que lamentavelmente acontecera, porque su-
postamente teriam um “direito à morte”, qual seria o de eliminar um filho por ter uma deficiência congénita.
Bom: se estes pais, por causa da troca dos resultados das análises, se viram “brindados” com um filho com deficiência, caso será de 
imaginar o que terá acontecido com os outros pais a quem os resultados comunicados foram no sentido inverso: que o filho que esperavam 
tinha trissomia 21, não a tendo, porém. Aceitaram a situação e, afinal, quando a criança nasceu e se mostrava em boa ordem, riram dos 
nefandos resultados analíticos? Pelo contrário, optaram por fazer abortar um feto isento de deficiência?
Que indemnizações deveriam atribuir-se nestes diversos quadros e a quem?

Juridicamente, o problema não deixa de ser curioso, e, pessoalmente, não tenho dúvidas quanto a haver margem de erro assinalável 
nestas investigações laboratoriais, mesmo em situações em que não ocorra uma grosseira troca de resultados. Posso asseverar que tenho 
hoje, entre muitos outros, um neto fabuloso relativamente a quem os pais foram oportunamente advertidos de que ele teria a deficiência 
aqui versada. Erro de diagnóstico. E os pais (e muito bem) mandaram às malvas a informação e quiseram esse filho. Não estão nada 
arrependidos disso, nem têm razões para se arrependerem da decisão que tomaram.
Mas dá que pensar esta consagração jurídica do direito ao extermínio de seres humanos só porque são portadores de limitações mais ou 
menos sérias. Eticamente, será que a mesma consagração se aguenta?!
Que aconselhará a aplicação da nossa omnipresente Prova Quádrupla?
As nossas sociedades parecem tender a não valorizar devidamente a vida humana, a subestimar portadores de deficiências e a oferecer 
a drástica eliminação pre-natal (como a terminal).
A ir-se por aqui, há que tirar a óbvia conclusão de que, ou bem que certa pessoa pode viver “indevidamente” ou, então, não haverá quem 
possa viver “devidamente”. A vida tornar-se-á, do ponto de vista jurídico, como coisa de interesses alheios, nunca um direito inalienável 
de cada um de nós, coisa sujeita a comércio, qualquer que ele seja.
Um “pai” que, mais tarde, tem o arrojo de reivindicar indemnização por não ter podido exercer o “direito à morte” do filho deficiente, é, 
no mínimo, eticamente abjecto.
Neste Natal pense nesta surpreendente decisão judicial ... para esquecer.
E tenha um Feliz Natal e um óptimo Novo Ano ... se puder.
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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.
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DIRIGENTES DE CÚPULA 2010-11 DO ROTARY INTERNATIONAL

Adoptei a “Lógica do Cowboy” como minha música-
mensagem e por duas razões: a sua alegre melodia, 
que refl ecte o clima positivo e caloroso das reuniões 
dos Rotary Clubes de toda a parte, e a simplicidade e 
bom-senso da letra.

Há uns cinquenta anos era muito ouvida a expressão 
“mantenha o Rotary simples”. Com o decorrer dos 
anos, esta ideia foi sendo progressivamente esquecida. 
Por isso a quero recordar e signifi car aos Rotários 
como o conceito de serviços rotários é simples. Os 
membros do Clube, que são líderes comunitários, 
passam a reconhecer-se e a respeitar-se uns aos 
outros através das suas reuniões semanais, onde criam 
amizades, promovem o companheirismo e aumentam 
a sua rede de contactos. Quando uma necessidade 
da comunidade é identifi cada, descobrem que são 
capazes de lhe fazer frente, pois os melhores líderes 
profi ssionais e empresariais da comunidade fazem 
parte do Rotary Clube.

A mesma abordagem se aplica quanto a projectos 
relacionados com os Serviços Internos, com os Profi s-
sionais e com as Novas Gerações. Os Rotary Clubes 
têm a capacidade de identifi car as necessidades da 
comunidade e de estabelecer as prioridades. Para 

A LÓGICA DO “COWBOY”
além disso, possuem o conhecimento e os meios 
necessários para o tratamento de tais questões, se 
os seus membros estiverem sempre informados 
e motivados. A comunicação nos Clubes deve ser 
simples e frequente.

Talvez seja nos Serviços Internacionais que a simpli-
cidade do Rotary se torna mais evidente. Os Rotários 
confi am nos seus Companheiros de Clube e, ao con-
hecerem Rotários doutros países, estabelece-se entre 
todos um nível de confi ança muito semelhante. Desta 
forma, é fácil fazer e manter amigos Rotários em 
lugares distantes, o que resulta na cooperação incrível 
entre Clubes em projectos internacionais.  

A música “Lógica do Cowboy” diz que os “cowboys” 
têm uma solução simples para quase tudo, tal como 
acontece com os Rotários. Este é o espírito do Rotary, 
cujas marcas registadas são o companheirismo e os 
serviços voluntários. Juntos podemos fazer do mundo 
um lugar melhor e tornar os noossos clubes Maiores, 
Melhores e Mais Fortes. Vamos em frente” Esta é a 
lógica do “cowboy”.

Ray Klinginsmith
 Presidente do Rotary International



5

SERV IÇO DE RELAÇÕES PÚBL I CAS
Gabriela Simionato Klein começou a prestar serviço na Sede do Rotary e neste Depar-
tamento de Relações Públicas.

NO “TECTO DO MUNDO”
Albert Bosch, fi lho do já falecido Compº. Joseph Bosch, que foi membro do Rotary Club de Barcelona-
Diagonal (Espanha) e Governador, escalou o “Everest”, na cordilheira dos Himalaias, tendo atingido o 
cume a 17 de Maio passado. Foi, então, portador de uma fl âmula ostentando a roda rotária, e ali posou 
com ela com a intenção de signifi car o espírito humanitário do Rotary e que o trabalho rotário benefi cia 
toda a gente. Albert Bosch, com esta ascensão, atingiu a meta que se impusera de subir ao ponto mais 
alto existente em cada continente.

  

UM NOVO PAÍS ROTÁRIO
 Com a admissão em R.I. do Rotary Club de Nauru, o que 
aconteceu em 19 de Agosto último, o número de países com rotary 
clubes subiu para 213.
 Nauru é um pequeno país situado na região do Pacífi co 
Central, cerca de 30 kms. para sul do Equador, e o Rotary Clube da 
sua capital, Nauru, fi cou a fazer parte do Distrito 9600 que inclui 
também a Papuásia-Nova Guiné e as Ilhas Salomão. Dispõe de um 
quadro social de 30 Rotários de ambos os sexos e é presidido pela 
Compª. Alamanda Lauti.
  A cerimónia festiva da entrega da Carta de Admissão 
em R.I. realizou-se em 28 do passado mês de Setembro, tendo a 
entrega sido feita pelo PGD Walter Buchanan, em representação do 
Governador Eric Wond. Na foto vêem-se, da esquerda para a direita, 
o PGD Walter Buchanan, a Presidente do Clube, Compª. Alamanda 
Lauti, o Presidente de Nauru, Sua Excelência Freddie Pitcher, e o ex-Director do R.I., Compº. John Lawrence.

Rotários  ……………………………………… 1.212.832 

Rotary Clubes ……………………………………… 33.953

Distritos  ……………………………………………… 534

Países  e Regiões Geográfi cas 

com Rotary …………………………………………… 213 

Núcleos Rotary de Desenvolvimento 

Comunitário  ………………………………………… 6.975

Países com NRDC ………………………………………… 80 

Membros dos NRDC …………………………… 160.425

Rotárias …………………………………………… 204.969

Quantos somos:

Dados reportados a 1 de Outubro de 2010.
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  Pelos Servicos
    Internacionais

 Os Clubes 
      dos Jovens

OS NÚMEROS 
Com os dados reportados a 1 de Outubro deste ano, os Interactistas 
eram 295.895 e os Interact Clubes 12.865, distribuídos por 135 di-
ferentes países. Por seu lado, os Rotaractistas eram 192.809 e havia 
8.383 Rotaract Clubes em 171 países.

ACÇÕES DE SERVIÇO 
Juntamente com o seu Clube patrocinador, o Rotary Club de Entron-
camento, os Interact Clube e Rotaract Club de Entroncamento 
desenvolveram o seu projecto “SOS Fome”, através do qual pro-
cederam a uma larga recolha de bens alimentares (quase uma 
tonelada!) que distribuiram em seguida por cerca de 100 famílias 
com necessidades através da “Caritas” e das freguesias de Entron-
camento, Vila Nova da Barquinha e Golegã.

Uniram esforços os Interact e Rotaract clubes de Fafe que assinalaram 
com grande entusiasmo o “Halloween” numa grande festa que 
decorreu na Quinta do Sanguinhal onde não faltaram as fantasias 
mais aterradoras e aberrantes. O produto obtido foi aplicado na 
aquisição de material hospitalar que os Clubes ofereceram a algumas 
Instituições do concelho.
Entretanto, os Interact e Rotaract Clubes de Castelo Branco 
dedicaram-se entusiasticamente a uma Campanha de Recolha de 
Alimentos que contou com o apoio do Centro Comercial Alegro, o 
que lhes permitiu arrecadar mais de uma tonelada de produtos 
alimentares que, acondicionados, foram distribuir a famílias com 
carências albicastrenses. Foi o projecto que os clibes denominaram 
“SOS FOME”.

CIP PORTUGAL/BRASIL 
Conforme já tivemos ensejo de referir 
na anterior edição, no âmbito de uma 
digressão que fi zeram ao nosso País cerca 
de 34 membros e convidados do Rotary 
Club de Brasília-Península Norte 
(D. 4530) e elementos da sua “Casa 
da Amizade” tiveram uma reunião de 
companheirismo com o Rotary Club de 
Lisboa-Centro (na foto 1 a “Saudação às 

Bandeiras”). A comitiva integrou também 
o PGD do Distrito brasileiro, o Compº. 
Sílvio Santinoni. Está em adiantado 
processo de concretização a geminação 

dos dois Clubes, o que foi sublinhado pelo Presidente do clube anfi trião, o Compº. António Figueiredo Carvalho na sua intervenção (foto 2).

1 2
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ÁFRICA DO SUL

AUSTRÁLIA

BRASIL CAMARÕES

MÉXICO

AUSTRÁLIA

BURKINA FASO

O Rotary Club de Knysna (D. 9350), 
com apoio de um Subsídio Equivalente 
da Fundação Rotária do R.I., ofereceu 
livros didácticos à escola pre-primária 
local. Os livros foram adquiridos na 
biblioteca da Cidade do Cabo, local 
onde é possível comprar livros escritos 
nas 11 diferentes línguas que se falam 
no País. (foto “Rotary África”).

Na Tasmânia, e graças ao Rotary Club 
de Youngtown (D. 9830), o Centro 
Aquático de Launceston foi dotado 
duma cadeira de rodas própria para 
frequentadores com deficiência para 
utilização em sessões de hidroterapia 
(foto “Rotary Down Under”).

Com a ajuda de um Subsídio Equiva-
lente da Fundação Rotária do R.I. E 
da parceria que fez com o Distrito 
5280, da Califórnia (EUA), o Rotary 
Club de São Vicente-Praia (D. 4420) 
pode equipar o Centro Regional de 
Oncologia Infantil com uma câmara 
audiométrica no valor de 14.750 

dólares, que vai permitir o atendimento de 100 crianças por semana 
para testes de audiometria (foto Lamuel Andrade).

Com um Subsídio Equivalente da The Rotary 
Foundation, e as cooperações que obteve 
dos Rotary Clubes Franceses de Avesnes-
sur-Helpe, Le Quesnoy Solesmes, Lesquin, 
Bavay-Forum e Chti Rotaract, o Rotary Club 
de Yaoundé-Collines conseguiu montar um 
sistema de fornecimento de água potável 
à escola pública de Tsinga Village (foto “Le 
Rotarien”).

 Ideia original surgiu no Distrito 4190, 
por iniciativa do seu Governador, o 
Compº. Vicente J. G. Arbesú Garcia, qual 
foi a da criação da “Escola Itinerária 
de Capacitação Rotária” (ECRI). Uma 

viatura, devidamente assinalada, vai percorrendo os Clubes do Distrito, 
Rotários, Rotaract e Interact Clubes, com abundante material de instrução 
e de formação rotárias, e com eles contactando uma equipa de Rotários 
experientes afecta ao projecto (foto “Rotarismo en México”).

Em resultado de parceria que estabeleceu 
com o Rotary Club de Panaji Mid-Town 
(Índia) e com a BHP Billiton Iron Ore, e de 
um Subsídio Equivalente outorgado pela 
The Rotary Foundation, o Rotary Club de 
Ascot (D. 9470) conseguiu reunir 35.000 

dólares que foram desenvolver o Banco Hospitalar de Leite “Perron Rotary 
Express” (PREM) do Hospital “King Edward Memorial”, que permite fornecer 
a bebés prematuros leite humano (foto “Rotary Down Under”).

O Rotary Club de Chambéry Combe de 
Savoie (D. 1780), França, enviou para o 
Centro Hospitalar Paulo VI, de Ouagadou-
gou, abundante equipamento médico que 
recuperou depois de o ter obtido a partir 
da clínica Saint-Joseph, de Chambéry (foto 
“Le Rotarian”).

ÁFRICA DO SUL

O Rotário Tjaart le Roux, membro do 
Rotary Club de Pretória-Leste (D. 9400), 
lançou a iniciativa de uma marcha de 10 
kms. para assinalar o aniversário do Clube. 
Obteve o patrocínio para esta iniciativa do 
Museu SAAF e óptimos brindes oferecidos 
pela Rádio Vodacom Yebo. Com modesta 

adesão ao princípio, a marcha acabou por ser um retumbante êxito, pois 
contou com a participação de 700 “atletas”, dos quais 480 chegaram ao 
fim. E permitiu angariar 45.000 rands, dos quais 20.000 foram ajudar a 
Campanha PolioPlus (foto “Rotary África”).
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Está a cumprir-se o 21º aniversário da célebre reunião da As-
sembleia Geral das Nações Unidas, a 61ª reunião plenária 
que teve lugar em 20 de Novembro de 1989, na qual foi, 

fi nalmente, aprovada a “Convenção sobre os Direitos da Criança” 
redigida pela Comissão dos Direitos do Homem.
De todos é por demais conhecido o entrelaçamento entre a 

ONU e o Rotary International, uma comunhão de ideias e 
uma “praxis” em si mesma que se pode afi rmar sem temer 
desmentido que vem desde as origens daquela. Por isso é fora 

de qualquer surpresa constatar que matérias como, por exemplo, a mortalidade infantil ou a saúde 
materna surjam no Rotary como prioridades ou áreas de enfoque, constituindo mesmo áreas seleccionadas para 

intervenção atenta e empenhada apontadas pelos mais recentes Presidentes do R.I.. Para mais longe se não ir, recordemos a 
orientação traçada pelo Presidente Dong Kurn Lee e os efeitos que, no terreno, se vieram a fazer sentir, e que são encorajadores.

A referida Declaração foi assinada por Portugal em 26 de Janeiro de 1990 e aprovada por ratifi cação da Assembleia da República 
na sua Resolução nº. 20/90, de 12 de Setembro, tendo sido referendada pelo Presidente da República pelo seu Dec. nº. 49/90 
dessa data, tudo se mostrando publicado no Diário da República – I Série A – nº. 211/90. O instrumento de ratifi cação foi depositado 
junto do Secretário-Geral das Nações Unidas em 21 de Setembro desse ano.
Não se julgue que foi pacífi ca a caminhada que conduziu a este patamar tão importante no reconhecimento e na defesa dos direitos 
das crianças, porém.
Na verdade, a Convenção surgiu na sequência da Convenção de Genebra de 1924 sobre os Direitos da Criança e veio levar à prática 
as orientações e proclamações que também havia vários anos já tinham sido aprovadas pela Assembleia Geral da ONU: em 1959, 

a Declaração sobre os Direitos da Criança e, anos após, a criação do Ano Internacional da Criança em 1979. 
esta na sequência da sua Resolução 33/166, de 20 de Dezembro de 1978, e, depois, da 43/112, de 8 de 
Dezembro de 1988. Tudo sem esquecer as da Comissão dos Direitos do Homem e do Conselho Económico 
e Social referentes à questão da elaboração duma Convenção sobre os direitos da criança.

As criancas e os seus
         Direitos 

 

Com menos de 15 anos de idade, 
calcula-se que existam no mundo inteiro 

cerca de 800 milhões de pessoas.
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Uma em cada três 
pessoas 

ainda não 
sabe ler 

ou escrever.

Todos os anos, 
o Rotary investe 

mais de 22 milhões 
de dólares em 

programas 
educacionais.

Todos os anos 
morrem cerca 
de 8 milhões de 
crianças com 
menos de 5 anos.
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Na Carta da ONU fi cara proclamado “o reconhecimento da dignidade 
inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e 
inalienáveis” como fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. 
Os países integrados na ONU renovaram a sua fé nos direitos fundamentais 
do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana. Decidiram, por isso, 
favorecer o progresso social e instaurar melhores condições de vida numa 
mais ampla liberdade. 
Veio depois a Declaração Universal dos Direitos do Homem logo seguida da as-
sinatura de vários pactos internacionais em torno dos direitos do homem. Naquela 
Declaração, a ONU proclamou que a infância tem direito a uma ajuda e assistência especiais, reconhecendo que a família é elemento 
natural e fundamental da sociedade, “meio natural para o crescimento e bem-estar de todos os seus membros, e em particular as 
crianças”, pelo que deve receber protecção e assistência necessárias ao pleno desempenho do seu papel na comunidade.
Daí que se tenha reconhecido, então, que a criança, para o harmonioso desenvolvimento da sua personalidade, deverá crescer num 
ambiente familiar, em clima de felicidade, de amor e de compreensão. E que não surpreenda o surgimento de diversos diplomas de 
atenção centrada na protecção das crianças como o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre 
os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, assim como a Declaração sobre os Princípios Sociais e Jurídicos Aplicáveis à Protecção e 
Bem-Estar das Crianças, com Especial Referência àq Adopção e Colocação Familiar nos Planos Nacional e Internacional (contida na 
Resolução nº. 41/85 da Assembleia Geral de 3 de Dezembro de 1986), o Conjunto de Regras Mínimas das Nações Unidas para a 
Administração da Justiça para Menores (as chamadas “Regras de Beijing”, da Resolução 40/33 de 29 de Novembro de 1985) e a 
Declaração sobre Protecção de Mulheres e Crianças em Situação de Emergência ou de Confl ito Armado (Resolução 3318 (XXIX) da 
Assembleia Geral, de 14 de Dezembro de 1974).

Se tão elevada quantidade de produção legislativa, de declarações de princípios e regulamentar existe a nível mundial, é segura-
mente porque há um problema e que tal problema é sério. Tão sério que o Rotary está por detrás de todas as apontadas produções 
e tem vindo a alertar para ele e para as terríveis consequências que resultarão para a humanidade se ele não for enfrentado com 
efi cácia, já que reconhecida está a sua existência.
No fundo, o que está em causa é o futuro da pessoa através da “construção” das futuras gerações. Gerações que, em muitas latitudes, 
estão a ser ameaçadas mercê  de políticas económicas estouvadas, às vezes dementes até. Na Europa disso se vê aqui e ali e o 
nosso rincão é disso paradigma. De sorte que, com novas gerações “condenadas” a herdar desvarios sem nome e de pesadíssima 
expressão, mais razões se equacionam para levar à prática os direitos da criança, uns direitos que, no nosso País, estão a atingir a 
idade da maioridade à luz da regra que, em tal sede, nos comandava.

Mais de meio milhão de 
mulheres morre no parto.

As pessoas do sexo 
feminino constituem 
64% dos analfabetos 
de todo o  mundo.
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Uma Pitada 
de Historia

A CAMINHADA DA MULHER NO ROTARY
                                                                                                                             
Conhecer o percurso histórico do Rotary deve ser considerado um dever de todo o Rotário digno 
deste nome. Uma das etapas fundamentais do evoluir histórico do nosso Movimento é a que 
veio a determinar a entrada de senhoras nos quadros sociais dos Rotary Clubes. Porventura, 
porém, muitos não saberão, ou já se não lembram, do percurso dessa causa. Para ultrapassar 
essa eventual falha de conhecimentos históricos, aqui deixamos uma rezenha dos factos

 Mais uma senhora é admitida num 
Rotary Clube.

1950  Uma proposta de alteração para que fosse retirada do Manual de Procedimento e dos 
demais documentos de regência do Rotary a palavra “masculino” foi apresentada 
por um Rotary Clube da Índia no decurso da Convenção de 1950, para ser levada ao 
Conselho de Legislação.

1964  o Conselho de Legislação aparece com a inclusão na sua agenda de uma proposta de 
alteração enviada por um Rotary Clube de Ceilão (hoje o Sri Lanka) no sentido de que 
passasse a ser permitida a admissão de mulheres nos Rotary Clubes. Os Delegados 
votaram contra. Duas outras propostas no sentido de poderem ser designadas mulheres 
como Sócias Honorárias foram também derrotadas.

1972  à medida em que cada vez mais mulheres iam ascendendo a mais elevadas posições 
profissionais, mais clubes iam pressionando a favor de admissibilidade de senhoras nos 
clubes. Um Rotary Clubes dos Estados Unidos fez proposta para admissão de mulheres 
no Rotary que foi levada ao Conselho de Legislação de 1972.

1977   três propostas separadas para admissão de mulheres surgiram, para serem apresentadas 
ao Conselho de Legislação, na Convenção de 1977. Um Rotary Clube do Brasil formulou 
uma proposta diferente e no sentido de poderem ser designadas como Sócias 
Honorárias.

  O Rotary Club de Duarte, Califórnia (EUA), admite mulheres como suas sócias, em 
desrespeito do estatuído no Manual de Procedimento. Por causa disso o clube foi 
cancelado em Março de 1978  e só viria a ser reamitido em Setembro de 1986.

1980  o Conselho Director do R.I. e Rotary Clubes da Índia, da Suécia, da Suíça e dos 
Estados Unidos apresentam uma proposta no sentido de ser retirada dos documentos 
constitucionais do Rotary e dos clubes as referências a membros do sexo masculino.
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1983-86   em acção interposta pelo Rotary Club de Duarte em 1983, o Tribunal da Califórnia profere 
uma decisão favorável ao Rotary International, mantendo a qualificação baseada no 
género para os rotary clubes da Califórnia. Mas, em 1986, em recurso dessa decisão, o 
Tribunal de segunda instância da Califórnia revê a aludida decisão e revoga-a. O Supremo 
Tribunal da Califórnia, em recurso, rejeita conhecer da matéria e o caso subiu ao Supremo 
Tribunal dos Estados Unidos.

1987  em 4 de Maio, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos decide que os Rotary Clubes não 
podem impedir as mulheres de fazer parte deles. O Rotary ensaia uma política que vai 
no sentido de admitir que os Rotary Clubes possam incluir nos seus quadros mulheres 
qualificadas. O Conselho Director exorta todos os clubes dos Estados Unidos a que tratem 
no mesmo pé os candidatos a Rotários, sem entrarem em consideração com o género. 

  O Rotary Club de Marin-Sunrise, Califórnia (EUA), é admitido em R.I. A 28 de Maio. Tornou-
se no primeiro Rotary Clube a ter mulheres no quadro social. Sylvia Whitlock, do Rotary 
Club de Duarte, Califórnia, torna-se primeira mulher a ser Presidente de Clube.

1988   em Novembro, o Conselho Director do R.I. Inicia uma política através da qual reconhece o 
direito aos Rotary Clubes do Canadá de admitirem nos seus quadros mulheres com base 
em legislação existente no país semelhante à que o Supremo Tribunal norteamericano 
impusera.

1989 
  na sua primeira reunião após a publicação do acórdão do Supremo Tribunal de 1987, o 

Conselho de Legislação vota no sentido da eliminação do que, no Manual de Procedimento, 
se achava como exigência de que nos quadros dos clubes apenas se pudessem incluir 
homens. As mulheres são bem vindas aos Rotary Clubes de todo o mundo.

1990  com dados reportados a Junho, havia já, nessa altura, cerca de 20.200 Rotárias em todo 
o mundo.

1995 em Julho, havia oito mulheres em funções de Governadoras de Distrito.

2005  Carolyn E. Jones assume o seu mandato como Curadora da Fundação Rotária do R.I., que 
exerce desde esse ano até 2009.

2007  em Julho, já há 63 Governadoras de Distrito. Existem mulheres em 25.227 Rotary Clubes 
em todo o mundo. O total de Rotárias ascende a 177.859.

2008  Catherine Noyer-Riveau torna-se na primeira Rotária a ser eleita para o Conselho Director 
do R.I. e cumpre mandato.

2009   existem já 187.967 Rotárias em todo o mundo. Delas, 63 exercem as funções de Governadoras 
de Distrito.

2010  com números reportados a 1 de Outubro passado, as Rotárias eram já 204.969 em todo 
o mundo.

 Catherine Noyer-Riveau, a primeira 
Rotária a integrar o Conselho Direc-
tor do R.I..

Maria Teresa Pereira Rosa Mayer, sócia do Rotary Club de Sesimbra, tornou-se 
na primeira mulher a ser Governadora de Distrito em Portugal, do Distrito 1960 
(2008-09) 

Carolyn Jones foi a primeira Rotária a 
fazer parte do Conselho de Curadores 
da The Rotary Foundation.
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  O que se 
     faz em

AO SERVIÇO 
O Rotary Club de Mafra organizou um rastreio público visual, de parceria com a “Optivisão” e a Escola José Saramago.
O Rotary Club de Porto de Mós celebrou o Natal mas fê-lo altruistamente através do seu “Jantar de Natal Solidário”, que se fez 
no Juncal. Através dele realizou boa receita que foi ajudar o polo de Porto de Mós da CERCILEI.

O Rotary Club de Cascais-Estoril fez entrega à AMI de largas quantidades de alimentos para as crianças com carências de Cascais.

Entretanto, o Rotary Club de Lisboa-Olivais proporcionou a distribuição e 
aplicação de vacina anti-gripal, gratuitamente, aos idosos utentes dos Centros 
de Dia da sua comunidade, tendo ainda animado esta acção com uma sessão 
de “fados & guitarradas” no Centro de Santo Eugénio. Nela actuaram, e com 
muito agrado, os fadistas Jorge Gonçalves, Fernanda Proença, Isabel Vitorino 
e Fanhais, acompanhados à guitarra por Pedro Castro e nas violas por André 
Ramos e o Dr. Heleno.

Mais 100 cadeiras de rodas entregou o Rotary Club de Sintra graças à sua iniciativa “Dê 
uma Tampa à Indiferença”.

p.15-20   15 21.12.10   11:57:55
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Por seu lado, o Rotary Club de Águeda está a ajudar a “Drica” 
na obtenção duma cadeira ortopédica especial, pois que se trata 
duma menina de 15 anos que é portadora de multidefi ciência, 
designadamente paralisia cerebral com defi ciência mental grave, 
que a torna totalmente dependente de um adulto.

O Rotary Club de Setúbal-Sado levou a efeito um Concerto de Música 
Popular cujo produto fez reverter a favor da APPDA (Associação Portuguesa 

para o Desenvolvimento e Autismo) de Setúbal.

VISIBILIDADE
O Rotary Club de Mafra aproveitou muito bem a realização da 
“Feira de Artesanato de Mafra”, que se realizou no Pavilhão do 
Clube Desportivo de Mafra, e aí esteve presente e activo na 
recolha de agasalhos, alimentos, brinquedos e material escolar, 
além de tampas de plástico para reciclagem.
O Rotary Club de Palmela promoveu um Encontro/Debate, 
aberto ao público em geral, no Auditório da Biblioteca Municipal, 
dedicado ao tema “Pobreza – Que Caminhos?”, em que foram 
moderadores-oradores a Doutora Irene de Carvalho, docente da 
Universidade Lusófona, e o Prof. Eugénio da Fonseca, Presidente 
da “Caritas” local.

CULTURA E NÃO SÓ
 Foram escolhidos os vencedores dos Prémios Rotary do Distrito 
1960 numa acção cuja principal responsabilidade organizativa 
coube à Comissão Distrital dos Serviços Profi ssionais, designada-
mente aos Compºs. Sebastião Pires (Rotary Club da Amadora) e 
Domingos Manuel Rosário (Rotary Club de Lisboa-Olivais), com 

a preciosa colaboração do Gov. 1994-95, José Maria Gonçalves 
Pereira.
E as personalidades premiadas nesta edição de 2010-11 são:
Prémio Rotary da Paz – Prof. Doutor António Barreto, Presidente 
da FFMS.
Prémio Rotary da Comunicação Social – D. Ana Lourenço, da 
“Edição da Noite – SIC Notícias”.
Prémio Rotary da Solidariedade Social – Dr. Eugénio da Fonseca, 
Presidente da Caritas Portuguesa.
Prémio Rotary Empresário – Dr. Francisco Pinto Balsemão, 
Presidente do Grupo Impresa/SIC-Sociedade Independente de 
Comunicação, SA.
Prémio Rotary Carreira Profi ssional – Prof. Doutor José M. Tribolet, 
Presidente do INESC.
Prémio Rotary Ciência e Tecnologia – Prof. Doutor Rodrigo Martins, 
docente da Universidade Nova de Lisboa, FCT-Departamento de 
Ciências dos Materiais.
Prémio Rotary da Arte – D. Paula Rego, Pintora.
A Gala para entrega dos Prémios aos referidos vencedores irá 
realizar-se a 2 de Abril do próximo ano, a partir das 21 horas, no 
auditório Senhora da Boa Nova (Galiza), em S. João do Estoril, um 
espaço para o efeito gentilmente cedido pela Câmara Municipal 
de Cascais, e será presidida pelo Gov. Joaquim Esperança.

Em parceria com o Museu de Arqueologia e Etnografi a do Distrito 
de Setúbal, o Rotary Club de Setúbal-Sado organizou uma 
grande Exposição/Venda de trabalhos de 15 diferentes artistas 
plásticos, a que deu o nome de “Arte Partilhada”, e que, em 
50% do preço de cada obra vendida, foi ajudar IPSS da sua 
comunidade.

A exemplo do que muitos outros Rotary Clubes louvavelmente fazem, 
também o Rotary Club de Ansião distinguiu os melhores estudantes no 
ano lectivo de 2009-10. Fê-lo, porém, em parceria com o Município e 
com a Caixa de Crédito Agrícola das Serras de Ansião e no Auditório da 
Câmara Municipal, com a presença de muito público e de autoridades 
locais, designadamente o Vice-Presidente da Câmara.

 

p.15-20   16 21.12.10   11:57:56
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Por seu lado, o Rotary Club de Porto-Antas resolveu organizar 
um Ciclo de Conferências sobre o multiculturalismo na sociedade 
portuguesa, uma iniciativa que procura interpretar e levar à 
prática o lema rotário deste ano - “Fortalecer Comunidades, 
Unir Continentes”. Através dela, o Clube leva a efeito sucessivas 
palestras sobre uma diferente comunidade cultural e religiosa, 
ou seja hindu, budista, islamita e judaica.
A primeira teve já concretização mediante a intervenção de Ketan 
Thakhara, sobre os princípios do hinduísmo e a sua inserção na 
comunidade portuguesa, tendo-se seguido já outra, que esteve 
a cargo da monja Tsering Paldron, que abordou a perspectiva do 
budismo. Irão seguir-se as visões muçulmana e judaica.

PALESTRAS
No Rotary Club de Barreiro foi palestrante o membro do Clube 
Dr. Carlos Pedro Duarte Gameiro, chefe dos Serviços de Cirurgia do 
Hospital de Nossa Senhora do Rosário, para falar sobre “Cirurgia 
de Ambulatório”.
“Mitos e Crenças da Humanidade” foi tema versado no Rotary Club 
de Cascais-Estoril pelo Dr. António Pinto Ferreira. Igualmente 
aqui foi orador o PGD Henrique Gomes de Almeida, membro 
do Clube, que dissertou sobre “The Rotary Foundation e o seu 
Plano Visão de Futuro”.

Igualmente neste Clube – o de Cascais-Estoril – foi proferida uma in-
teressante palestra-demonstração sobre “Mãos que Vêem” que esteve a 
cargo dos professores do Centro Helen Keller do Restelo, Gabriela Carvalho 
e Arménio Silva, este mesmo invisual.

No Rotary Club de Porto-Oeste falou o Dr. Fernando Póvoas 
sobre “Obesidade”.
Eliane Potiguara foi oradora convidada no Rotary Club de Oeiras, 
onde orou sobre “Mulher, Literatura Indígena e a Paz”.
O tema “A Propósito do Novo Acordo Ortográfi co” foi profi ci-
entemente versado no Rotary Club de Leiria por Suzana Vieira 
Santos.

No Rotary Club de Amadora proferiu uma palestra sobre “Efi ciên-
cia Energética aplicada à Iluminação” o Engº. Paulo Rangel.
“A Justiça, seu Estudo e sua Prática” constituiu o tema que tratou 
no Rotary Club de Sesimbra o Dr. José Paulo Albuquerque.
E no Rotary Club de Lisboa-Norte foi orador o Prof. Pe. João 
Seabra, docente da Universidade Católica de Lisboa, que dis-
sertou sobre “A República e a Igreja Católica”. Também neste 
Clube esteve a Prof. Doutora Regina Salvador a dissertar sobre 
“O Mar”.
“O Islão: Perplexidades de uma Cultura Diferente” constituiu o 
tema abordado no Rotary Club de Lisboa-Centro pelo Engº. 
Joaquim Castilho. Também neste Clube se pronunciou sobre 
“Dinossauros” o jovem João Paulo Rodrigues.

No Rotary Club de Guimarães foi palestrante a Presidente do Conselho de 
Administração da Fundação Cidade de Guimarães, Drª. Cristina Azevedo, e 

para abordagem do tema “Capital Europeia da Cultura 2012”.

Nuno de Campos Inácio foi o orador especial no Rotary Club de 
Praia da Rocha, clube no qual, além de dissertar sobre “A 
Genealogia de Manuel Teixeira Gomes”, divulgou o projecto de 
Genealogia do Algarve.
O Rotary Club de Valongo escutou a palavra autorizada do Dr. 
Joaquim Pinto de Oliveira pronunciar-se sobre “Cancro do Útero 
e o Vírus HIV”.
A pessoa de Luís Maria foi o profi ssional distinguido pelo Rotary 
Club de Benedita.
No Rotary Club de Matosinhos foi o Juiz Conselheiro Dr. António 
Moreira Alves a personalidade salientada.

O Rotary Club  de Entroncamento, 
por seu lado, honrou a fi gura de 
Manuel Fanha Veira, Provedor da 
Santa Casa da Misericórdia de En-
troncamento.

p.15-20   17 21.12.10   11:57:58
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O Rotary Club de Setúbal-Sado levou a efeito um Concerto de Música 
Popular cujo produto fez reverter a favor da APPDA (Associação Portuguesa 

para o Desenvolvimento e Autismo) de Setúbal.

VISIBILIDADE
O Rotary Club de Mafra aproveitou muito bem a realização da 
“Feira de Artesanato de Mafra”, que se realizou no Pavilhão do 
Clube Desportivo de Mafra, e aí esteve presente e activo na 
recolha de agasalhos, alimentos, brinquedos e material escolar, 
além de tampas de plástico para reciclagem.
O Rotary Club de Palmela promoveu um Encontro/Debate, 
aberto ao público em geral, no Auditório da Biblioteca Municipal, 
dedicado ao tema “Pobreza – Que Caminhos?”, em que foram 
moderadores-oradores a Doutora Irene de Carvalho, docente da 
Universidade Lusófona, e o Prof. Eugénio da Fonseca, Presidente 
da “Caritas” local.

CULTURA E NÃO SÓ
 Foram escolhidos os vencedores dos Prémios Rotary do Distrito 
1960 numa acção cuja principal responsabilidade organizativa 
coube à Comissão Distrital dos Serviços Profi ssionais, designada-
mente aos Compºs. Sebastião Pires (Rotary Club da Amadora) e 
Domingos Manuel Rosário (Rotary Club de Lisboa-Olivais), com 

a preciosa colaboração do Gov. 1994-95, José Maria Gonçalves 
Pereira.
E as personalidades premiadas nesta edição de 2010-11 são:
Prémio Rotary da Paz – Prof. Doutor António Barreto, Presidente 
da FFMS.
Prémio Rotary da Comunicação Social – D. Ana Lourenço, da 
“Edição da Noite – SIC Notícias”.
Prémio Rotary da Solidariedade Social – Dr. Eugénio da Fonseca, 
Presidente da Caritas Portuguesa.
Prémio Rotary Empresário – Dr. Francisco Pinto Balsemão, 
Presidente do Grupo Impresa/SIC-Sociedade Independente de 
Comunicação, SA.
Prémio Rotary Carreira Profi ssional – Prof. Doutor José M. Tribolet, 
Presidente do INESC.
Prémio Rotary Ciência e Tecnologia – Prof. Doutor Rodrigo Martins, 
docente da Universidade Nova de Lisboa, FCT-Departamento de 
Ciências dos Materiais.
Prémio Rotary da Arte – D. Paula Rego, Pintora.
A Gala para entrega dos Prémios aos referidos vencedores irá 
realizar-se a 2 de Abril do próximo ano, a partir das 21 horas, no 
auditório Senhora da Boa Nova (Galiza), em S. João do Estoril, um 
espaço para o efeito gentilmente cedido pela Câmara Municipal 
de Cascais, e será presidida pelo Gov. Joaquim Esperança.

Em parceria com o Museu de Arqueologia e Etnografi a do Distrito 
de Setúbal, o Rotary Club de Setúbal-Sado organizou uma 
grande Exposição/Venda de trabalhos de 15 diferentes artistas 
plásticos, a que deu o nome de “Arte Partilhada”, e que, em 
50% do preço de cada obra vendida, foi ajudar IPSS da sua 
comunidade.

A exemplo do que muitos outros Rotary Clubes louvavelmente fazem, 
também o Rotary Club de Ansião distinguiu os melhores estudantes no 
ano lectivo de 2009-10. Fê-lo, porém, em parceria com o Município e 
com a Caixa de Crédito Agrícola das Serras de Ansião e no Auditório da 
Câmara Municipal, com a presença de muito público e de autoridades 
locais, designadamente o Vice-Presidente da Câmara.
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Por seu lado, o Rotary Club de Porto-Antas resolveu organizar 
um Ciclo de Conferências sobre o multiculturalismo na sociedade 
portuguesa, uma iniciativa que procura interpretar e levar à 
prática o lema rotário deste ano - “Fortalecer Comunidades, 
Unir Continentes”. Através dela, o Clube leva a efeito sucessivas 
palestras sobre uma diferente comunidade cultural e religiosa, 
ou seja hindu, budista, islamita e judaica.
A primeira teve já concretização mediante a intervenção de Ketan 
Thakhara, sobre os princípios do hinduísmo e a sua inserção na 
comunidade portuguesa, tendo-se seguido já outra, que esteve 
a cargo da monja Tsering Paldron, que abordou a perspectiva do 
budismo. Irão seguir-se as visões muçulmana e judaica.

PALESTRAS
No Rotary Club de Barreiro foi palestrante o membro do Clube 
Dr. Carlos Pedro Duarte Gameiro, chefe dos Serviços de Cirurgia do 
Hospital de Nossa Senhora do Rosário, para falar sobre “Cirurgia 
de Ambulatório”.
“Mitos e Crenças da Humanidade” foi tema versado no Rotary Club 
de Cascais-Estoril pelo Dr. António Pinto Ferreira. Igualmente 
aqui foi orador o PGD Henrique Gomes de Almeida, membro 
do Clube, que dissertou sobre “The Rotary Foundation e o seu 
Plano Visão de Futuro”.

Igualmente neste Clube – o de Cascais-Estoril – foi proferida uma in-
teressante palestra-demonstração sobre “Mãos que Vêem” que esteve a 
cargo dos professores do Centro Helen Keller do Restelo, Gabriela Carvalho 
e Arménio Silva, este mesmo invisual.

No Rotary Club de Porto-Oeste falou o Dr. Fernando Póvoas 
sobre “Obesidade”.
Eliane Potiguara foi oradora convidada no Rotary Club de Oeiras, 
onde orou sobre “Mulher, Literatura Indígena e a Paz”.
O tema “A Propósito do Novo Acordo Ortográfi co” foi profi ci-
entemente versado no Rotary Club de Leiria por Suzana Vieira 
Santos.

No Rotary Club de Amadora proferiu uma palestra sobre “Efi ciên-
cia Energética aplicada à Iluminação” o Engº. Paulo Rangel.
“A Justiça, seu Estudo e sua Prática” constituiu o tema que tratou 
no Rotary Club de Sesimbra o Dr. José Paulo Albuquerque.
E no Rotary Club de Lisboa-Norte foi orador o Prof. Pe. João 
Seabra, docente da Universidade Católica de Lisboa, que dis-
sertou sobre “A República e a Igreja Católica”. Também neste 
Clube esteve a Prof. Doutora Regina Salvador a dissertar sobre 
“O Mar”.
“O Islão: Perplexidades de uma Cultura Diferente” constituiu o 
tema abordado no Rotary Club de Lisboa-Centro pelo Engº. 
Joaquim Castilho. Também neste Clube se pronunciou sobre 
“Dinossauros” o jovem João Paulo Rodrigues.

No Rotary Club de Guimarães foi palestrante a Presidente do Conselho de 
Administração da Fundação Cidade de Guimarães, Drª. Cristina Azevedo, e 

para abordagem do tema “Capital Europeia da Cultura 2012”.

Nuno de Campos Inácio foi o orador especial no Rotary Club de 
Praia da Rocha, clube no qual, além de dissertar sobre “A 
Genealogia de Manuel Teixeira Gomes”, divulgou o projecto de 
Genealogia do Algarve.
O Rotary Club de Valongo escutou a palavra autorizada do Dr. 
Joaquim Pinto de Oliveira pronunciar-se sobre “Cancro do Útero 
e o Vírus HIV”.
A pessoa de Luís Maria foi o profi ssional distinguido pelo Rotary 
Club de Benedita.
No Rotary Club de Matosinhos foi o Juiz Conselheiro Dr. António 
Moreira Alves a personalidade salientada.

O Rotary Club  de Entroncamento, 
por seu lado, honrou a fi gura de 
Manuel Fanha Veira, Provedor da 
Santa Casa da Misericórdia de En-
troncamento.
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O Comendador J. Rocha de Matos foi a personalidade assinalda 
pelo Rotary Club de Lisboa.
O Rotary Club de Valongo homenageou o Arq.° Fernando 
Seara.
E no Rotary Club de Caldas da Rainha esteve em destaque 
o Dr. João Bonifácio Serras.

O Rotary Club de Sintra homenageou o Prof. Sandro Barão, docente do 
Colégio Vasco da Gama, personalidade estreitamente ligada ao Projecto 
“Golfi nho” que se dedica a pessoas defi cientes mentais, ligeiros e profundos 

das várias CERCI  da região de Sintra.

“3ª Idade e Novas Gerações”, eis o assunto que versou no Rotary 
Club de Mafra o Engº. José da Palma.
O Comp.° Afonso Fernando, membro do Rotary Club de Póvoa 
de Varzim, foi distinguido com a “Medalha de Honra” da Ordem 
dos Advogados Portugueses.
No Rotary Club de Parede-Carcavelos foi oradora Eliane 
Potiguara, que abordou o tema “Fortalecendo os Nossos Sonhos 
– Mulher, Literatura Indígena e a Paz”.
“A Agenda Externa de um Primeiro Ministro – o Caso da Diplomacia 
Económica” foi o bem interessante assunto tratado no Rotary 
Club de Lisboa-Belém pela Drª. Carmen Silvestre.

COMPANHEIRISMO
O Rotary Club de Lisboa-Olivais, juntamente com os membros 
dos seus Rotaract e Interact Clubes e os Rotary Kids, num total que 
roçou a centena de pessoas, realizou uma digressão cultural e de 
amizade à cidade de Viseu, onde todos  puderam confraternizar 
e admirar os vários e belos monumentos locais.
Entretanto, acção similar foi realizada pelo Rotary Club de Viana 
do Castelo a pretexto duma noite de magusto muito animada 
que se realizou na Quinta de Santoínho.
Uma outra digressão fez este mesmo Clube, qual foi ao Centro 
de Interpretação da Batalha de Aljubarrota e depois a Porto de 
Mós, tendo-se aqui encontrado alegremente com os membros 

do Rotary Club de Porto de Mós em festiva reunião de almoço 
de ameno companheirismo.

Por seu lado, o Rotary Club de Lisboa-Norte realizou uma visita guiada 
ao Museu da Pólvora Negra, em Barcarena.

NOVA UNIVERSIDADE SENIOR
Arrancou a Universidade Senior do Rotaty Club de Caminha 
em cujas aulas se mostrou interessada uma centena de pessoas. 
Proporciona aulas de inglês, história local, informática, música, 
pintura, escultura, expressão corporal, hidroginástica, cerâmica, 
lavores, cozinha, leitura, “origami”, expressão dramática, saúde 
e nutricionismo.

DISTINÇÕES
O Rotary Club de Santo Tirso assinalou os méritos de cidadão 
exemplar de Alberto Machado Ferreira.

Esteve em evidência no Rotary Club de Guimarães a pessoa de José 

Lopes.

A fi gura da professora Maria Júlia Pedras esteve em destaque 
no Rotary Club de Barcelos.
O Dr. Fernando Póvoas, distinto médico, foi a personalidade as-
sinalada pelo Rotary Club de Porto-Oeste.
E no Rotary Club de Bombarral o profi ssional distinguido foi o 
Engº. Carlos João Fernandes Pereira da Fonseca, notável produ-
tor viti-vinícola.
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No Rotary Club de Setúbal-Sado esteve em especial evidência a 
personalidade do Dr. Alfredo Lacerda Cabral, Presidente do Conselho de 
Administração do Centro Hospitalar de Setúbal.

O Rotary Club de Sintra foi muito justamente distinguido com a imposição 
da Medalha de Ouro de Mérito Municipal, com diploma.

No Rotary Club de Peniche foi especialmente distinguida a 
fi gura do Dr. Vítor Rogério Borges Farricha, médico-cirurgião no 
IPOLFG (Instituto Português de Oncologia de Lisboa – Francisco 
Gentil, EPE).
No Rotary Club de Braga-Norte esteve em especial destaque o 
Rev. Pe. Alberto Martins Fonseca.

A fi gura e o perfi l humano e profi ssional do Contra-Almirante Álvaro 
Rodrigues Gaspar foi posta em evidência no seu Clube, já que ele é nosso 
Companheiro, o Rotary Club de Barreiro.

A personalidade assinalada pelo Rotary Club de Leiria foi a 
do consagrado cirurgião cardiotorácico, Prof. Doutor Manuel 
Antunes.
E no Rotary Club de Praia da Rocha esteve em evidência o 
distintíssimo advogado Dr. Emídio Pedro Águedo Serrano.

No Rotary Club de Ovar foi o encenador e cenógrafo Manuel Ramos Costa 
quem esteve em especial destaque.

O Rotary Club de Seixal assinalou os méritos profi ssionais do 
industrial Francisco Saragoça.
E no Rotary Club de Vila do Conde a personalidade destacada 
foi a do Engº. Mário Almeida, um ilustre autarca e actual Presi-
dente da Câmara Municipal.

O Rotary Club de Porto-Douro assinalou condignamente o 
perfi l profi ssional do Engº. Joaquim da Silva Pinto, um notável 
empresário.

p.15-20   19 21.12.10   11:58:00



18

O Comendador J. Rocha de Matos foi a personalidade assinalda 
pelo Rotary Club de Lisboa.
O Rotary Club de Valongo homenageou o Arq.° Fernando 
Seara.
E no Rotary Club de Caldas da Rainha esteve em destaque 
o Dr. João Bonifácio Serras.

O Rotary Club de Sintra homenageou o Prof. Sandro Barão, docente do 
Colégio Vasco da Gama, personalidade estreitamente ligada ao Projecto 
“Golfi nho” que se dedica a pessoas defi cientes mentais, ligeiros e profundos 

das várias CERCI  da região de Sintra.

“3ª Idade e Novas Gerações”, eis o assunto que versou no Rotary 
Club de Mafra o Engº. José da Palma.
O Comp.° Afonso Fernando, membro do Rotary Club de Póvoa 
de Varzim, foi distinguido com a “Medalha de Honra” da Ordem 
dos Advogados Portugueses.
No Rotary Club de Parede-Carcavelos foi oradora Eliane 
Potiguara, que abordou o tema “Fortalecendo os Nossos Sonhos 
– Mulher, Literatura Indígena e a Paz”.
“A Agenda Externa de um Primeiro Ministro – o Caso da Diplomacia 
Económica” foi o bem interessante assunto tratado no Rotary 
Club de Lisboa-Belém pela Drª. Carmen Silvestre.

COMPANHEIRISMO
O Rotary Club de Lisboa-Olivais, juntamente com os membros 
dos seus Rotaract e Interact Clubes e os Rotary Kids, num total que 
roçou a centena de pessoas, realizou uma digressão cultural e de 
amizade à cidade de Viseu, onde todos  puderam confraternizar 
e admirar os vários e belos monumentos locais.
Entretanto, acção similar foi realizada pelo Rotary Club de Viana 
do Castelo a pretexto duma noite de magusto muito animada 
que se realizou na Quinta de Santoínho.
Uma outra digressão fez este mesmo Clube, qual foi ao Centro 
de Interpretação da Batalha de Aljubarrota e depois a Porto de 
Mós, tendo-se aqui encontrado alegremente com os membros 

do Rotary Club de Porto de Mós em festiva reunião de almoço 
de ameno companheirismo.

Por seu lado, o Rotary Club de Lisboa-Norte realizou uma visita guiada 
ao Museu da Pólvora Negra, em Barcarena.

NOVA UNIVERSIDADE SENIOR
Arrancou a Universidade Senior do Rotaty Club de Caminha 
em cujas aulas se mostrou interessada uma centena de pessoas. 
Proporciona aulas de inglês, história local, informática, música, 
pintura, escultura, expressão corporal, hidroginástica, cerâmica, 
lavores, cozinha, leitura, “origami”, expressão dramática, saúde 
e nutricionismo.

DISTINÇÕES
O Rotary Club de Santo Tirso assinalou os méritos de cidadão 
exemplar de Alberto Machado Ferreira.

Esteve em evidência no Rotary Club de Guimarães a pessoa de José 

Lopes.

A fi gura da professora Maria Júlia Pedras esteve em destaque 
no Rotary Club de Barcelos.
O Dr. Fernando Póvoas, distinto médico, foi a personalidade as-
sinalada pelo Rotary Club de Porto-Oeste.
E no Rotary Club de Bombarral o profi ssional distinguido foi o 
Engº. Carlos João Fernandes Pereira da Fonseca, notável produ-
tor viti-vinícola.

p.15-20   18 21.12.10   11:57:59

19

No Rotary Club de Setúbal-Sado esteve em especial evidência a 
personalidade do Dr. Alfredo Lacerda Cabral, Presidente do Conselho de 
Administração do Centro Hospitalar de Setúbal.

O Rotary Club de Sintra foi muito justamente distinguido com a imposição 
da Medalha de Ouro de Mérito Municipal, com diploma.

No Rotary Club de Peniche foi especialmente distinguida a 
fi gura do Dr. Vítor Rogério Borges Farricha, médico-cirurgião no 
IPOLFG (Instituto Português de Oncologia de Lisboa – Francisco 
Gentil, EPE).
No Rotary Club de Braga-Norte esteve em especial destaque o 
Rev. Pe. Alberto Martins Fonseca.

A fi gura e o perfi l humano e profi ssional do Contra-Almirante Álvaro 
Rodrigues Gaspar foi posta em evidência no seu Clube, já que ele é nosso 
Companheiro, o Rotary Club de Barreiro.

A personalidade assinalada pelo Rotary Club de Leiria foi a 
do consagrado cirurgião cardiotorácico, Prof. Doutor Manuel 
Antunes.
E no Rotary Club de Praia da Rocha esteve em evidência o 
distintíssimo advogado Dr. Emídio Pedro Águedo Serrano.

No Rotary Club de Ovar foi o encenador e cenógrafo Manuel Ramos Costa 
quem esteve em especial destaque.

O Rotary Club de Seixal assinalou os méritos profi ssionais do 
industrial Francisco Saragoça.
E no Rotary Club de Vila do Conde a personalidade destacada 
foi a do Engº. Mário Almeida, um ilustre autarca e actual Presi-
dente da Câmara Municipal.

O Rotary Club de Porto-Douro assinalou condignamente o 
perfi l profi ssional do Engº. Joaquim da Silva Pinto, um notável 
empresário.

p.15-20   19 21.12.10   11:58:00



20

O Rotary Club de Espinho prestou uma homenagem póstuma ao antigo membro do Clube e Rotário de referência, David Neto.

PELA FUNDAÇÃO ROTÁRIA PORTUGUESA
Foi formalmente apresentada a II Bienal Internacional de Pintura, evento que se desenrolou na Casa Municipal da Cultura, de 
Coimbra.
A II Bienal vai decorrer em Abril do próximo ano e a cerimónia contou com as presenças do Presidente do Conselho de Administração 
da FRP, PGD Frederico Nascimento, e dos Compºs. Isabel de Carvalho Garcia, que preside à Comissão Organizadora, que integra ainda 
os Compºs. António Amorim Costa, José Ribeiro Ferreira, Manuel Rodrigues e António Brázio Gomes. O elemento do Júri, Joana Brites, 
esteve também na sessão de apresentação duma iniciativa que é também apoiada pela Câmara Municipal.
A II Bienal Internacional de Pintura é extensiva a jovens artistas dos países da lusofonia, que não circunscrita a Portugal e os trab-
alhos a ela concorrentes deverão ser recolhidos na FRP até 16 de Março de 2011. O Júri é composto por José-Luís Ferreira, que lhe 
preside, pelo Presidente do Conselho Geral da ANAP (Associação Nacional de Artistas Plásticos/Comité Nacional Português para 
a AIAP/UNESCO), Joana da Costa Brites, mestre em História da Arte, e Francisco Rosa Dias, professor de Estética na Faculdade der 
Belas-Artes de Lisboa.

PELA TRADIÇÃO
O Rotary Club da Feira organiza em Janeiro mais uma edição da sua “Fogaça com Todos”. Na jornada intervirá o Engº Osvaldo 
Amado na evocação histórico-gastronómica da fogaça e haverá declamação de poesias por Maria Mar.

Rectificação
Na nossa edição nº. 165, referente a Outubro passado, na pág. 17, saiu informação não inteiramente correcta no que se 
refere a contribuições voluntárias para a FRP.
 Corrigindo a inexactidão involuntária, informa-se que se mantêm os valores já conhecidos, a saber:
 mensalidade - € 3,50 por contribuinte
 Subscritores de Mérito - € 300,00
 Subscritores de Honra - € 900,00
 Subscritores de Prestígio - € 1.500,00
 Beneméritos – Igual ou superior a € 2.500,00.
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      The 
Rotary Foundation

O CONSELHO DE CURADORES EM 2010-11

A FAMÍLIA DO ROTARY
  
Dezembro é o Mês da Família. Para muitos Rotários, “Família do Rotary” 
significa o conjunto dos cônjuges, os irmãos, as irmãs, os pais e os filhos. 
O seu trabalho no Rotary é muito apreciado. Não obstante, para mim, 
enquanto não tivermos no Rotary um quadro social da família rotária, os 
parentes não constituem a “Família do Rotary” - a “Família do Rotary” 
compõe-se de todos os Distritos do Rotary International, dos Clubes, 
dos Rotários, dos programas e da The Rotary Foundation.  

The Rotary Foundation é a parte principal da “Família do Rotary”. 
Todo o dinheiro angariado, seja através do Rotary International, seja 
através da Fundação Rotária, é canalizado pela Fundação. Há quantias 
elevadas que entram todos os anos para o Fundo Anual para Programas, 
ou para o Fundo Permanente, ou para a Conta dos Grandes Doadores 
dos Centros Rotary da Paz, e, nesta altura, temos o Desafio dos 200 
Milhões de Dólares do Rotary.

Mesmo assim, as acções de angariação de dinheiro para estes quatro 
Fundos são independentes umas das outras, embora tenham entre si 
ligações. As doações anuais são o âmago da nossa actividade. O Fundo 
Permanente foi criado para ir ao encontro dos Rotários que não podem 

dispor de largas quantias e como seu apoio ao Fundo 
Anual para Programas. Os Grandes Doadores para o 
Programa dos Centros Rotary da Paz foi um fundo 
também lançado para aproximar atrair os Rotários 
que têm capacidade de dar acima da média. Assim, 
é evidente o quanto estas três acções de angariação 
de fundos dependem umas das outras. A acrescentar 
a isso, temos o Desafio dos 200 Milhões de Dólares 
do Rotary, que afecta o nível das doações anuais, 
assim como os dois restantes programas de recolha 
de fundos-

É importante que, quando oferecemos dinheiro, estejamos a fazê-lo para 
todas as referidas finalidades. Tendo isto sempre presente, podemos 
continuar a Construir Comunidades – Ligando Continentes através 
de Dar de Si Antes de Pensar em Si.

 Carl-Wilhelm Stenhammar
                                     Presidente do Conselho de Curadores

A MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE CURADORES 
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Aproveitar o subsídio distrital

Graças à especial atenção que teve quanto ao Plano “Visão de Futuro” da Fundação Rotária, o Gov. 2009-10 do Distrito 1970, Compº. 
Manuel Cordeiro, 40 Rotary Clubes do referido Distrito foram considerados para receberem 1.200 Cabazes com géneros alimentícios 
e volumes de fraldas, num investimento global de cerca de Ð 50.000,00. Esta acção, que contou com um Subsídio Distrital da The 
Rotary Foundation, foi completada  com o denominado “Projecto dos Cônjuges” e com o apoio do Rotaract Distrital. 
De notar que o “Continente” colaborou generosa e activamente com a organização e composição dos Cabazes e com o respectivo 
transporte para os Rotary Clubes aos quais eles se destinavam. Os Clubes contemplados estão agora a promover a entrega dos 

Cabazes a famílias de poucos recursos económicos das suas respectivas comunidades 
que a seu tempo tinham já seleccionado.

Jovem Portuguesa é Bolseira 

da Paz Mundial
Com candidatura patrocinada pelo Rotary Club de Abrantes, a jovem Joana Navarro é a 
primeira Bolseira de Portugal quanto a uma Bolsa Rotary pela Paz Mundial. Joana está a 
frequentar o mestrado na Universidade Del Salvador sobre estudos da paz e da resolução 
de conflitos do Centro Rotary que ali funciona.
Como se vê na foto, Joana está absolutamente integrada no novo ambiente em que se 
encontra, com evidente agrado.
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Premiados pela fundação
Foram já proclamados os vencedores dos Prémios por Serviços Distintos e os contemplados por Serviços Meritórios quanto a 2009-10. O 
Prémio por Serviços Distintos é o mais alto galardão concedido pela The Rotary Foundation e reconhece aqueles que tenham tido um 
desempenho a favor da Fundação que vá para além das fronteiras do Distrito e se tenha evidenciado durante  um alargado período de 
tempo. Os Rotários podem ser propostos para este Prémio apenas quatro anos após terem merecido a distinção de citação por Serviços 
Meritórios. Outras pessoas podem ser honradas com o Prémio por Serviços Distintos desde que tenham prestado serviços signifi cativos à 
Fundação durante mais que um ano. As candidaturas terão de ser aprovadas pelo Governador do Distrito.
Foram os seguintes os vencedores do Prémio por Serviços Distintos 2009-10:

 DISTRITO NOME DISTRITO NOME DISTRITO NOME

 1830 Hans Pfarr            2770   Toyoji Yoshida     3010    Rajesh Batra

 3020 Dannatuluri V. Raju   3030    Madhu N. Rughwan 3090       Prem Kumar Bansal

 3131    Madhav K. Mishra         3610     Keo Weon Seo         3710      Sang Soon Shin

     4280     Enrique U. Escobar    4450    Gustavo Gross    4700  Romeu V. Rossi

 4730      Paulo A. Zanardi       4845     Luís Schattner          5100        Denny J. Purkey

 5170   James V. Mealey    5320      James D. Young      5340   Philippe  Lamoise

 5810     L. B. Showalter         5890      John R. Painter      6400   Edwin A. Schulz

 6580    Jerry W. Fox             6600      James A. Smith    6820      Albert W. Metcalfe

 6880 Wesley Wade Drinkard    6900  Robert L. Hall          6940  Carlton Wayne Edwards

 6980  Charles A. Rogers      7570      Henry C. Nickels   7980 James R. Lang

 9780    W. Edmond C. Loughnan 9810      John Henderson

 Os que receberam a citação por Serviços Meritórios 2009-10 foram em número de 117.

Acção na India
                                                         

          Susie O. Ma

Na Índia existem mais de 200 grupos étnicos que, as mais das vezes, 
vivem em níveis de pobreza extrema e enfrentam signifi cativos incon-
venientes fruto de discriminação. A Escola de Kavi Jagannath Jadhav 
Guruji Ashram Shaala é ali apoiada pelo Rotary Club de Thane-Norte. 
Nela, estudantes dos 6 aos 15 anos, que doutra sorte não teriam 
qualquer possibilidade de receber alguma educação, vivem e tomam 
as refeições na escola, e as salas de aula são ao mesmo tempo isso 
e dormitórios.
Os Rotários, com o apoio da Fundação Rotária, introduziram já na 
Escola diversos melhoramentos, como a instalação de um sistema de 
purifi cação da água, a criação duma biblioteca e de um laboratório, 
além de equipamento de recreio. O Clube também ofereceu fundos 
para a compra de uniformes e de cobertores para as crianças. A foto acima foi tirada pelo Rotário do Rotary Club de Kelowna, British Co-
lúmbia (Canadá), parceiro do clube indiano, durante umas férias que gozou na Índia. -”Na América do Norte, a gente pode inscrever 
crianças na escola e enviar para lá os fi lhos, e toda a gente tem a certeza de que isso resulta.” - disse ele. -”Mas, na Índia e 
quanto a certos grupos tribais, nada se pode ter como adquirido.”
 

DISTRITO NOME DISTRITO NOME DISTRITO NOME

1830 Hans Pfarr            2770   Toyoji Yoshida     3010    Rajesh Batra

 3020 Dannatuluri V. Raju   3030    Madhu N. Rughwan 3090       Prem Kumar Bansal

 3131    Madhav K. Mishra         3610     Keo Weon Seo         3710      Sang Soon Shin

     4280     Enrique U. Escobar    4450    Gustavo Gross    4700  Romeu V. Rossi

 4730      Paulo A. Zanardi       4845     Luís Schattner          5100        Denny J. Purkey

5170   James V. Mealey    5320      James D. Young      5340   Philippe  Lamoise

 5810     L. B. Showalter         5890      John R. Painter      6400   Edwin A. Schulz

 6580    Jerry W. Fox             6600      James A. Smith    6820      Albert W. Metcalfe

 6880 Wesley Wade Drinkard    6900  Robert L. Hall          6940  Carlton Wayne Edwards

 6980  Charles A. Rogers      7570      Henry C. Nickels   7980 James R. Lang

 9780    W. Edmond C. Loughnan 9810      John Henderson

Os que receberam a citação por Serviços Meritórios 2009-10 foram em número de 117.
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Eis algumas dicas breves para os passos 
que devem ser dados

Para mais esclarecimentos marque 
<ri.registration@rotary.org>
ou use o telefone 1 847 866 3495.

Antes de se inscrever:
Decida se quer inscrever-se a título individual ou in-
tegrado num grupo. 
Se for individualmente ou até mais quatro consigo, faça-o “online”. 
Se for integrado num grupo de seis pessoas ou mais terá de fazer 
a inscrição em impresso próprio. Se o grupo for de 25 pessoas 
ou mais, deve contactar os Serviços de Inscrição do R.I. em <ri.
registration@rotary.org> para deles receber as indicações 
necessárias.

Escolha as datas das viagens.
Faça as reservas: utilize o “member access” a partir de <www.
rotary.org> para fazer as suas reservas quer para a Convenção em 
si, quer para obter bilhetes de ingresso nos eventos que ela oferece. 
Se dispuser de “Visa” peça autorização “online” em <https://esta.
dhs.gov> com, pelo menos, uma semana de antecedência antes 
de partir para os Estados Unidos.

Inscreva-se  nos eventos organizados pelos locais: os 
Rotários anfi triões da HOC prepararam diversas excursões de carácter 
cultural e outros eventos para ajudar a valorizar a sua estadia em 
New Orleans. Visite, para isso, <www.rotarycon2011.com>.

Faça a reserva de hotel:  para ser melhor servido e alcançar 
redução de preços, faça a reserva de hotel através de “Experient Inc.”. 
Aceda para isso a <registration.experient-inc.com/ShowROT111>. 

Depois de se inscrever:
Faça um plano das viagens que quer fazer: há descontos 
em determinadas empresas de navegação aérea para os Rotários 
que viagem para New Orleans para tomarem parte na Convenção 
de 2011. “Clique” em <www.rotary.org/convention> para 
saber acerca de descontos e outras informações.

  DESFRUTE DA CONVENÇÃO DO R.I. DE 2011, EM
                                                                       NEW ORLEANS!
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 Rotary International
  em Hannover

Convocados pelo Director do R.I. Ekkehart Pandel, realizaram-se em Hannover (Alemanha), 
de 10 a 14 de Novembro, o GETS, o Seminário da The Rotary Foundation e o Instituto 
Rotário para as Zonas 11, 12, 13 (a nossa), 14, 17, 18 e 19.
O tema escolhido para estes eventos rotários foi “O Futuro do Rotary na Perspectiva 
Europeia – Unidade na Diversidade”. 

O GETS (Governors Elect Training Seminar) decorreu pelos dias 10 a 12. A formação dos 
Governadores Eleitos, de que também puderam beneficiar os Governadores Indicados, e a 
sua preparação para a Assembleia Internacional de San Diego, esteve a cargo dos Rotários 
PGD Henrique Almeida (Training Leader), do D. 1960, Eduardo San Martin (Coordenador 
da The Rotary Foundation), do D. 2201, e Vicente Verdú (Coordenador de Rotary), do 
D. 2203. A formação dos cônjuges foi levada a efeito pelas esposas dos “Trainers”, Márcia, 
Carmen e Eva.
De Portugal, receberam formação o Governador Eleito do D. 1970, Compº. António Gois 
Madeira, membro do Rotary Club de Viseu, e sua esposa, Isabel.

O Seminário da Fundação Rotária do R.I. Realizou-se a 12, e o Instituto Rotário estendeu-se 
pelos dias 13 e 14 de Novembro. Cerca de 500 foram os participantes, idos de 22 países, 
nos três eventos referidos.
Dentre eles notavam-se o Presidente Eleito do R.I., Kalyan Banerjee, com sua esposa, 
Binota (muito amiga do nosso País), o ex-Presidente Carlo Ravizza, vários Directores e 
ex-Directores do R.I., Curadores e ex-Curadores da Fundação Rotária, bem como o Director 
Eleito 2011-13 para a Zona 13, o Compº. Paul Kniff.
De Portugal, além dos já citados relativamente ao GETS, foram participantes os PGDs Mário 
Rebelo (D. 1960), com sua mulher, Anabela, António Gonçalves Afonso, Waldemar V. de Sá 
e Manuel Cordeiro, com as respectivas esposas, Olga, Beatriz e Maria Antónia (D. 1970).
As sessões plenárias do Instituto e os Grupos de Discussão focaram temas de actualidade 
do Rotary, tais como o Plano Estratégico, o Plano “Visão de Futuro” e a Imagem Pública 
da nossa Organização. Palestras inspiradoras e “workshops” muito participadas, todas 
rematando com conclusões objectivas, evidenciaram que os Rotários Europeus estão 
a preparar-se para enfrentarem os grandes desafios que o Movimento Rotário terá de 
enfrentar em futuro próximo.
Além de um saudável companheirismo (de que sempre se desfruta em eventos quanto 
estes), destacamos a estreita articulação com os Rotários Espanhois, sob a serena liderança 
do ex-Director Júlio Sorjús, a sinalizar potenciais projectos e acções rotárias conjuntas de 
raiz ibérica.
Destaque especial para a “Gala Beneficente” promovida pelo Instituto na Ópera de Han-
nover e consubstanciada num excelente Concerto com música de Wagner do mais elevado 
nível artístico, uma iniciativa que permitiu arrecadar Ð 25.000,00 que se destinaram a uma 
obra social patrocinada pelos Rotary Clubes de Hannover.

Gov. 2002-03 (D. 1960) 

Henrique Gomes de Almeida

Numa breve pausa. Em primeiro plano e da es-
querda para a direita, os PGD Gonçalves Afonso 
e Mário Rebelo, o ex-Director Orcelik, o Gov. 
Eleito Góis Madeira e os PGD Waldemar V. de Sá 
e Henrique Gomes de Almeida. 

Um dos “workshops”, reconhecendo-se o Gov. 
Eleito António Góis Madeira (terceiro a contar 
da esquerda) e o “training leader” Henrique de 
Almeida (de pé).
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Em torno do plano
  “Visão de Futuro”

Já por demais sabido é que o nosso País, através do Distrito 1970, é um dos que, em todo o mundo, 
tem um Distrito seleccionado para funcionar como “Piloto” nesta fase de arranque do Plano “Visão de 
Futuro” da Fundação Rotária do Rotary International. Foram, com efeito, seleccionados 100 Distritos 
em todo o mundo, espalhados por todos os continentes, para servirem como distritos experimentais, 
e um deles é o referido.
E o que é facto real é que, em tão boa hora foi escolhido o Distrito 1970 para “piloto” que, nos 
manuais oficiais, saídos entretanto da sede do R.I., e que servem de instrumento de aprendisagem 
acerca do Plano “Visão de Futuro” em todo o mundo, o Distrito 1970 é expressamente mencionado 
como exemplo a seguir, dada a excelência da organização e métodos de trabalho que logo soube 
definir e colocar no terreno, facto que certamente constitui motivo de regosijo para todos os Rotários 
Portugueses e razão de efusivas felicitações ao Presidente da Comissão Distrital respectiva, o Gov. 
2006-07 Álvaro Gomes.   
Para além disso, contudo, é bom que se tenha a perfeita noção de que a aprendisagem acerca 
dos novos métodos de atribuição de subsídios para projectos, dentro do novo esquema definido 
no Plano “Visão de Futuro”, não se deverá confinar aos Clubes e aos Rotários do Distrito 1970: ela 

deve estender-se aos demais Rotary Clubes, assim como aos demais Rotários do nosso País, portanto também ao Distrito 1960, e 
com vantagens evidentes, certo que não podemos perder de vista que, passada a fase experimental que está em curso, o Plano 
irá vigorar em todo o mundo, porventura com uma ou outra ligeira modificação que tenha sido aconselhada pelos ensinamentos 
recolhidos na prática durante essa fase. Assim, nessa altura, já todos os Clubes como  todos os Rotários Portugueses deverão estar 
suficientemente familiarizados com o funcionamento do Plano, o que só trará vantagens operacionais e proporcionará uma mais 
eficaz capacidade de desenvolvimento de projectos de serviço.

Posto isto, tenha o leitor em consideração que, no âmbito do Plano “Visão de Futuro”, apenas existem dois tipos de subsídios a 
conceder pela Fundação Rotária: os Subsídios Globais e os Subsídios Distritais.
Depois, há que atender a que foram definidas pela Fundação seis áreas 
principais para direccionamento dos projectos:

* recursos hídricos e saneamento

* paz e prevenção/resolução de conflitos

* prevenção e tratamento de doenças

* saúde materno-infantil

* educação básica e alfabetização

*desenvolvimento económico e comunitário.
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I
A

Se se pretender lançar um projecto com utilização de um Subsídio Global, é indispensável que esse projecto seja de grande porte 
e procure ir ao encontro de uma ou de mais que uma das áreas de necessidades prioritárias acima elencadas. O Clube que pretenda 
avançar com um tal projecto terá de arranjar para ele um parceiro doutro país, que, na fase actual, deverá ser um Rotary Clube ou 
um Distrito de um dos 100 Distritos-Piloto. O projecto terá de ser auto-sustentável, o que quer dizer que, na sua sustentação futura, 
deverá contemplar meios ou recursos económicos que vão possibilitar que o serviço prestado através dele à comunidade prossiga 
com o andar do tempo (por exemplo, dele resultar o fornecimento de bens ou de serviços pagos pelo utilizador de modo a que os 
equipamentos possam ser mantidos nas devidas condições de funcionamento).
Por isso, o projecto deverá ser desenvolvido com o empenhamento da comunidade em benefício da qual ele foi pensado, e procurar, 
pois, atender a necessidades urgentes dessa mesma comunidade, de forma integrada.

As candidaturas à atribuição de Subsídio Global são feitas através da Internet, em formulários 
próprios disponíveis ”on-line”, o que passa, antes de tudo, por uma proposta breve que conterá 
uma descrição geral dos objectivos visados, designadamente explicando como o projecto se 
enquadra numa das referidas áreas de enfoque, ou em mais que uma delas.
É só depois de esta proposta se ter visto aceite pela Fundação Rotária que, também por via 
“on-line”, o projecto deve ser submetido à consideração da Fundação, na medida do necessário 
enriquecido com maior gama de detalhes e de informações.
 Se o projecto apresentado por Clubes ou por Distritos for de valor que exceda os 100.000 
dólares, terá de ser aprovado pelo Conselho de Curadores da Fundação Rotária.  

Aprovado que seja o projecto, assinado entre os dois parceiros o acordo a que chegaram para o seu desenvolvimento e satisfeitas 
as comparticipações monetárias deles para a sua implementação, a Fundação concede o subsídio. Todos esses valores terão de ser, 
obrigatoriamente, depositados em conta bancária própria, a ser movimentada por duas assinaturas previamente definidas, conta 
na qual deverão cair todos os gastos incorridos com o projecto. E de todos os movimentos deverá haver a devida documentação 
justificativa, correctamente escriturada. 
O valor mínimo de equiparação concedida pelo Fundo Mundial da Fundação para Subsídio Global é de 15.000 dólares, o que vale 
por dizer que o financiamento será, no mínimo, de 30.000 dólares. A equiparação concedida através do Fundo referido é de 100% 
em casos de utilização do FDUC (Fundo Distrital de Utilização Controlada) e de 50% nos casos de contribuições monetárias.

Dentro do prazo de um ano a contar da data da entrega do primeiro pagamento do subsídio pela Fundação Rotária devem ser 
elaborados e remetidos para a Fundação relatórios demonstrando os resultados que se vão atingindo. E quando o subsídio tiver sido 
inteiramente gasto, há que remeter-lhe um relatório final a comprovar que os objectivos visados pela actividade foram atingidos.

B

Os Subsídios Globais, para além do que já se disse, também podem ser 
obtidos para financiamento de estudos que sejam de pos-graduação e 
de algum modo ligados a qualquer das já referidas áreas preferenciais ou 
a mais que uma delas. Por outro lado, os estudos deverão ter a duração 
de um a quatro anos lectivos. Estes pedidos terão de ser instruídos com 
uma carta que comprove a admissão do candidato no estabelecimento 
de ensino de destino, os resultados que ele obteve em teste avaliador de 
que está à vontade no idioma do país de destino, a indicação de qual seja 
o Clube ou o Distrito anfitrião e de quem será o conselheiro anfitrião.
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C

Também podem usar-se Subsídios Globais para patrocínio de equipas de formação 
profissional, diga-se grupos de profissionais constituídos por um Rotário e mais três 
elementos não rotários, pelo menos, que vão viajar para outro país no sentido de 
aprenderem mais no âmbito das suas respectivas profissões. É algo de semelhante 
aos antigos IGE (Intercâmbio de Grupos de Estudos), mas não conhecem restrições 
quanto a idade e até permitem subsidiar as viagens de mais que uma equipa com o 
mesmo Subsídio.   

D

Há, ainda, os Subsídios Globais Conjuntos, ou seja os que se destinam a apoiar uma 
diversidade de actividades e de projectos, todos auto-sustentáveis, que sejam desen-
volvidos pela The Rotary Foundation.
São acções que incorporam os mais correctos modos de intervir nos campos da educação 
e do desenvolvimento internacional. Podem incluir parceiros não rotários e entidades 

de algum modo ligadas ao Rotary, quanto são os casos dos Grupos de Rotários em Acção. Aqui poderão ser incluídas bolsas de 
estudo, projectos humanitários e formação profissional.

II

Quanto aos Subsídios Distritais, estes apresentam-se disponíveis com maior grau de flexibilidade, até porque visam ajudar pro-
jectos de curto prazo, locais ou internacionais, que se mostrem harmónicos com a missão da Fundação Rotária do R.I.. Não têm, 
necessariamente, que apoiar projectos inseridos numa das já mencionadas áreas preferenciais.
É, no entanto, absolutamente indispensável que o Distrito a que pertença o clube candidato ao subsídio esteja qualificado pela 
Fundação para receber Subsídios Distritais.

Para as candidaturas, há, para já, formulários próprios que, a pedido, são disponibilizados pela Comissão Distrital.

Os Distritos Piloto podem utilizar os Subsídios Distritais para implementação 
de acções de formação profissional (veja o que ficou explicado em I-C). 

Para esta aplicação, contudo, não existem quaisquer exigências de 
carácter internacional ou de parcerias, como também não existem 

limitações quanto ao tamanho da equipa nem no tocante a 
duração do programa (diferentemente do que vimos acontecer 
quanto a Subsídios Globais – supra, I-C). As equipas podem 

visar instruir-se ou dar a outros formação.

                                                                                        
                                ALC






