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A NOSSA CAPA
Todos os anos se iniciam sob uma dupla chamada de 
atenção: a família e a paz.
Um inequívoco sinal de que existe uma clara dependência 
entre os dois itens. É que, por um lado, o ser humano é, 
por sua natureza, gregário. A sua organização de base 
milenar é a família, qualquer que seja a sua organização 
e mesmo com constituição que, porventura para muitos, 
se tenha por aberrante.
Por outro lado, a família está nos fundamentos de toda a 
organização social, de sorte que toda a patologia de que 
ela enferme afectará inexoravelmente a sociedade no 
seu conjunto. Portanto, a paz, para que possa enformar 
as nossas sociedades, tem de começar por existir nas 
famílias. É a isso que a ilustração da capa desta nossa 
edição procura atender.

CONSULTE “PORTUGAL ROTÁRIO” NA INTERNET
Já muitos acederam ao “site” www.portugalrotario.pt, o nosso. Aguardamos a visita de muitos mais.
Nele podem ser lidas todas as edições da Revista, o leitor pode conhecer a história dela, que é já bem antiga, 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”, será 
automaticamente encaminhado para um video que contém todas as instruções sobre como usar a aplicação da Revista.
 

À ATENÇÃO DOS SECRETÁRIOS
Agora que o ano rotário chegou a meio é altura de o Secretário do seu Clube enviar para os nossos serviços uma lista 
inteiramente actual dos membros do Clube com as suas moradas correctas. É uma colaboração importante que a Revista 
muito agradece.

A PROVA QUÁDRUPLA
De quanto pensamos, dizemos ou fazemos:

1. É a VERDADE?
2. É JUSTO para todos os interessados?
3. Criará BOA VONTADE  e melhores AMIZADES?
4. Será BENÉFICO para todos?

                       

O ESTATUTO EDITORIAL DE PORTUGAL ROTÁRIO
1.  A Revista “PORTUGAL ROTÁRIO” tem por fi nalidade divulgar e aprofundar o Ideal Rotário e fomentar a prossecução dos 

seus objectivos no mundo.

2.  A Revista pretende ser, e visa ser, ponto de encontro dos Rotários Portugueses e dos que se expressam em língua portu-
guesa, local privilegiado da afi rmação do seu zelo rotário.

3.  Sendo, como é, uma Revista Rotária, prescrita e recomendada pelo 
Rotary International, é fi el às orientações do Presidente do Movi-
mento e do seu Conselho Director, e visa apoiar o Rotary apoiando 
os Governadores de Distrito Rotário da sua área de infl uência.

4.  A Revista é o veículo por excelência de divulgação das actividades 
dos Rotary Clubes da sua área de infl uência e o órgão formador e 
informador de Rotários que se expressam em língua portuguesa.

5.  A Revista não deve dar acolhimento a polémicas nas suas páginas, 
designadamente às que se situem fora do espírito de tolerância e 
do respeito mútuo.

6.  A Revista deve ser veículo da construção da Paz e da Compreensão 
Mundial.

7.  “PORTUGAL ROTÁRIO” é elo de ligação entre os Rotários que se 
exprimem em língua portuguesa ou estejam historicamente ligados 
a Portugal.
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 Artur Lopes Cardoso
       
 P.G.D. e Director/Editor de  “Portugal Rotário”

Há quem já designe por “geração nem, nem” uma parcela da 
actual cuja dimensão vem atingindo proporções cada vez mais 
agigantadas, verdadeiramente preocupantes. Integra jovens, 
aqui se considerando quantos, de ambos os sexos, não têm 
idade superior aos 35 anos. São jovens que nem trabalham, 
nem estudam.
Dados oficiais informam que, na Península Ibérica, a “geração 
nem, nem” já ultrapassou o milhão de indivíduos, e que, na sua 
distribuição entre Portugal e a Espanha, o nosso País leva forte 
dianteira (?!): teremos cerca de 330.000 e a Espanha tem o resto, 
quando, como de todos é sabido, ela é mais de quatro vezes 
maior que nós. Portanto, a distribuição deste flagelo entre os 
dois países ibéricos não está, de modo algum, na proporção.
Ou seja, formou-se, e está a dilatar-se, uma “plêiade” de jovens 
ociosos, inactivos, desaproveitados e, portanto, inúteis, o que, 
convenhamos, não é de molde a augurar nada de bom num 
futuro que se antolha próximo, sobretudo dadas as dimensões 
que ela já atingiu.
Está, pois, a “brincar-se” com um verdadeiro barril-de-pólvora! 
Toda essa gente, na flor da idade, acaba por não ter perspec-
tivas de futuro, vai acumulando frustrações e sentimentos de 
revolta, vê-se muito provavelmente tentada a recorrer a práticas 
pouco recomendáveis fruto do desespero e da incapacidade de, 
por vias honestas, se manter. O aumento dos índices da crimi-
nalidade, mesmo da especialmente violenta, não será surpresa 
para ninguém se não estivermos seriamente atentos e se não 
tomarmos em mãos este problema, cuja gravidade se não deve 
menosprezar.

Porventura será por ter no pensamento este fenómeno terrível 
que, em intervenção pública de data recente, o Cardeal de Lisboa 
se referiu a 2011 como o “ano da exclusão social”.
Temos que o desmentir. É forçoso que não tenha razão o 
vaticínio de Sua Eminência. Temos, como Rotários, de lutar por 
que se esvazie esta bolha negregada que só tem aquidade para 
desencadear conflitos e incompreensões. E, aqui e para isso, 
nada como rever e aproveitar as “ferramentas rotárias”, muito 
especialmente as que a Fundação Rotária coloca esclarecidamente 
à nossa disposição.
Não tenhamos dúvidas: a existência da, assim chamada, “geração 
nem, nem”, é, a prazo, causal de guerra, que não de Paz, factor 
de extremismos, que nunca de compreensão. E o Rotary é um 

veículo de Paz e de compreensão, um obreiro da paz no mundo. 
Tal geração mina insidiosamente, os próprios fundamentos das 
nossas sociedades, corroendo-os. Há que dissolvê-la e ... já.

Em jeito de contraponto, o pensamento volta-se-me para o 
Médio Oriente, uma região onde tanta guerra tem grassado num 
intrincado mosaico, sempre crispado, de interesses, religiosos, 
históricos, étnicos, económicos e sei lá que mais.
Especialmente na parte norte de Israel, pavorosos incêndios 
ocorreram há poucos meses, tão graves e tão devastadores 
quanto visto jamais fora. São de todos conhecidas as vetustas 
inimizades e dissensões entre israelitas e palestinianos, disputas 
sucessivas que têm provocado ataques e retaliações recíprocas 
que parecem não ter fim. Mas, aqui, as razões que afectam as 
correspondentes sociedades são actuantes e reconhecidas, até 
historicamente. Não são motivações escamoteadas.
Não obstante tudo isso, mesmo assim, foi bonito e reconfortante 
ver que, perante a catástrofe que até levara as autoridades is-
raelitas a pedir ajuda internacional, prontamente uma brigada 
de bombeiros palestinianos acorreu a dar uma ajuda. E, mau 
grado o clima belicoso reinante, e à flor da pele, entre israelitas 
e palestinos, a solidariedade humana falou mais alto e levou 
a um gesto de entreajuda e de boa vontade que, pelo que se 
sabe, até nem foi a primeira vez que teve lugar, e nem tem sido 
de sentido único.
Um exemplo de compreensão e de respeito que floresce num 
clima adverso e brilha como coisa harmoniosa com os valores 
rotários, não acha?
O mês e, logo, o ano começam com a ideia da Paz trazida à 
colação.
Celebremos a atitude israelopalestiniana, uma postura que diz 
sim à Paz. Mas estejamos atentos e intervenientes quanto a 
problemas que, pela calada, tudo podem deitar a perder, quanto 
será o caso da “geração nem, nem”.
E, reiterando, tenha um bom ano de 2011, um ano que não 
corresponda, graças ao que esteja nas suas mãos fazer, ao que 
alguém apodou, como atrás sublinhei.
E aceite o fraterno abraço do
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O Rotaract Club de Horta efectuou 
uma visita ao Serviço de Obstetrícia 
do Hospital de Horta para contacto 
com as jovens mães e com os seus 
bebés, a estes tendo oferecido 
vistosos bonecos.

VISIBILIDADE
O Rotaract Club 
de Lisboa-Olivais 
participou na ini-
ciativa do Rotaract 
Club de New Cairo 
(Egipto – D. 2450) 
que consistiu no 
envio de um postal 

electrónico para assinalar o “Dia Mundial da Paz”. Com os postais 
recebidos, o clube egípcio construiu “banners” de grandes dimensões 
como esta e organizou uma Exposição delas que já esteve patente 
nesse País e agora se encontra em Itália donde seguirá, depois, para 

outros países que participaram na iniciativa.

     Pelos Serviços
   Internacionais

 Os Clubes 
      dos Jovens

PORTUGAL/CABO VERDE
É já bem conhecida a séria relação de apoio do Rotary Club de Barcelos a este país de língua ofi cial portuguesa. Sabendo 
da existência de vários jovens caboverdeanos a estudar na sua cidade, o Clube convidou-os (cerca de 30) para uma reunião 
festiva de jantar para a qual chamou ainda diversas personalidades, como o Presidente do Conselho de Administração do 
IPCA, Prof. Doutor João Carvalho, o Presidente do Conselho de Administração da EMEC/ETG, Arqº. Augusto Castro, o Chefe 

de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, Engº. João Albuquerque, a Chefe de Relações Internacionais do IPCA, Drª. 
Susana Caravana, e os Director Pedagógico e Encarregado de Educação da ETG, respectivamente Drs. Mário Carvalho e Nuno 
Oliveira. Durante a reunião foi exibido o “video-clip” com interpretação do cantor “hip-hop” Nunaus, e a aluna Ângela Brito 

(na foto), da ETG, interpretou melodias de Cabo Verde acompanhada por duas bailarinas suas condiscípulas.

OS NÚMEROS
Com os dados reportados a 1 de Outubro passado, os Interac-
tistas eram 295.895 e os Interact Clubes 12.865, distribuídos 
por 135 diferentes países. Por seu lado, os Rotaractistas eram 
192.809 e havia 8.383 Rotaract Clubes em 171 países.

ACÇÕES DE SERVIÇO
Os Interact Clube e Rotaract Club de 
Entroncamento fi zeram uma grande 
Festa de Natal no Jardim-Escola Norte que 
envolveu danças, música e “Pai Natal” que 
levou chocolates, balões e brinquedos para 
toda a pequenada.

O Rotaract Club de Funchal participou no 
Desfi le de Moda levado a cabo durante 
a “Ceia Social” que foi organizada pelo 
Rotary Club de Machico-Santa Cruz
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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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Presidente
Ray Klinginsmith
Rotary Club de Kirksville, 
Missouri (EUA)

Presidente-Eleito
Kalyan Banerjee
Rotary Club de Vapi, Gujarat 
(Índia)

Vice-Presidente
Thomas M. Thorfi nnson
Rotary Club de Eden Prairie 
Noon, Minnesotta (EUA)

Tesoureiro
K. R. Ravindran
Rotary Club de Colombo (Sri 
Lanka)

Directores
Noel A. Bajat
Rotary Club de Los Angeles, 
Califórnia (EUA)

John T. Blount
Rotary Club de Sebastopol, 
CA (EUA)

Elio Cerini
Rotary Club de Milano-Duomo 
(Itália)

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

Frederick W. Hahn Jr.
Rotary Club de Independence, 

MO (EUA)

António Hallage
Rotary Club de Curitiba-Leste 
(Brasil)

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

Masaomi Kondo
Rotary Club de Senri, Osaka 
(Japão)

Masahiro Kuroda
Rotary Club de Hachinohe-Sul 
(Japão)

Kyu-Hang Lee

Rotary Club de Anyang-Leste 
(Coreia do Sul)

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

Barry Matheson
Rotary Club de Jessheim 
(Noruega)

Samuel F. Owori
Rotary Club de Kampala 
(Uganda)

Ekkehart Pandel
Rotary Club de Bückeburg 
(Alemanha)

John Smarge
Rotary Club de Naples, Florida 
(EUA)

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

DIRIGENTES DE CÚPULA 2010-11 DO ROTARY INTERNATIONAL

Vamos avaliar!

Estamos no meio do ano rotário, momento certo para avaliar os pontos fortes e os pontos fracos 
dos nossos clubes. Isto talvez soe a coisa estranha para alguns Rotários. Mas, de que outra forma 
poderemos saber como as actividades e os programas dos nossos respectivos clubes se alinham 
com as de outros clubes do distrito e até doutras partes do mundo? Pensando assim, peço que 
todos os Rotários, não somente os dirigentes de clube, se reúnam para avaliar os seus clubes no 
mês de Janeiro.

O programa da Menção Presidencial de 2010-11 inclui todas as Avenidas de Serviços e usa um 
sistema de pontuação e lista de verifi cação para avaliar as actividades e programas empreendidos 
pelos clubes. Os presidentes têm até 31 de Março de 2011 para entregar o formulário completo 
ao governador. Os resultados devem ser comunicados aos demais associados do clube em reunião 
ou por escrito.

Se a avaliação for feita até Janeiro, haverá tempo para descobrir e corrigir algum problema no 
clube e ainda assim entregar o formulário dentro do prazo. Os líderes do clube sentir-se-ão mais 
motivados sabendo que, neste ano, será dada uma Menção Presidencial de Destaque para os clubes 
com um bom equilíbrio de actividades em todas as Avenidas de Serviços.

Recomendo a todos os clubes que revejam os seus procedimentos para ver se são realmente as 
melhores práticas ou simplesmente práticas tradicionais. A avaliação anual do clube está certa-
mente na lista das melhores práticas, e é preciso que mais Rotários participem nesta avaliação. A 
Menção Presidencial é um bom começo para tal, pois nos permitirá saber se os nossos clubes estão 
verdadeiramente Maiores, Melhores e Mais Fortes.
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Em 7 de Dezembro, nas instalações da sede do Rotary Club de Cascais-Estoril, 
foi assinado um Protocolo envolvendo o referido Clube, o Rotary Club de 
Porto-Douro e o Comité Europeu de Golfe Rotário para a organização, em 
Cascais e de 18 a 21 de Junho de 2013, deste 39º Campeonato Europeu. Foi 
outorgado pelos Compºs. Roberto Carvalho e José António Rocha Almeida, 
respectivamente Presidentes dos dois Rotary Clubes, e por Fernando Pinto 
Oliveira em representação do Comité Europeu.
Dado que a organização deste Campeonato irá concretizar-se no ano em 
que a Convenção do R.I. se realizará em Lisboa, na mesma altura foi for-
malizado um outro Protocolo com a HOC da referida Convenção.
Trata-se, pois, duma iniciativa que irá valorizar as participações na Con-
venção de Lisboa e que responsabiliza dois Rotary Clubes de ambos os 
nossos Distritos.

                                                                                             Jennifer Lee Atkin

Num ano económico complicado que atingiu os mercados na sua globalidade e abalou a confi ança dos consumidores, a 
parte mais importante do Rotary, que são os Rotários, aumentou de valor decididamente. Em 30 de Junho passado, havia 
1.234 sócios, em 33.790 Rotary Clubes, o que correspondia a um aumento de 3.044 Rotários e de 520 novos clubes em relação 
ao ano anterior. Mais de 5.700 Clubes dos 534 Distritos do Rotary International, representavam um crescimento do quadro 
social de 10% ou mais em 2008-09, a meta defi nida para esse ano pelo agora ex-Presidente Dong Kurn Lee.

Actualmente, morrem por dia menos 10.000 crianças em rela-
ção ao que acontecia num dia vulgar de 1990, e os peritos em 
saúde pública atribuem essa redução de mortes às campanhas 
de vacinação contra doenças, às de distribuição de vitamina 
A e de redes mosquiteiras. Os índices de mortalidade infantil 
em crianças abaixo dos cinco anos caíram em mais de 25%, 
dos 90 casos em cada 1.000 bebés que se verifi cavam em 1990 
para 65 em 2008, segundo referiam os números apresentados 
pelo UNICEF em Setembro passado.
-”Estes novos dados assinalam a importância do trabalho 
levado a cabo pelo Rotary.” - afi rma o Presidente 2008-09 do 
R.I., Dong Kurn Lee, que colocara como ênfase a redução da 
mortalidade infantil durante o seu mandato. -”A maioria das 
mortes de crianças é evitável e muitas delas podem ser evitadas 
com recurso a intervenções relativamente baratas – algumas 
tão simples como o uso dum fi ltro de água, de antibióticos 
ou adopção de técnicas de assistência no parto.”
A despeito de se terem verifi cado progressos em todas as 
regiões do mundo, 8,8 milhões de crianças de menos de cinco 
anos continuam a morrer todos os anos, com 40% dos casos 

na República Democrática do Congo, na Índia e na Nigéria, 
de acordo com o referido relatório.
-”É importante reconhecer os progressos alcançados e como 
nós os conseguimos.” - diz Lee. -”Mas temos também de 
tomar consciência de que há ainda um largo trabalho a 
realizar no campo da mortalidade infantil, designadamente 
pelos Rotários.”

Quantos somos:
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

Dados reportados a 1 de Outubro de 2010.
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 Uma Nova Ferramenta
para a Luta Contra a Polio

Dan Nixon & Petina Nixon

No passado mês de Novembro, as crianças da Índia receberam uma potente nova vacina 
que, segundo os especialistas, vai acelerar a velocidade para o alcançar de um mundo 

inteiramente livre de poliomielite. Trata-se duma vacina oral bivalente que ataca os dois 
tipos de vírus selvagem da doença que ainda persistem no mundo, ou seja os tipos 1 e 3.
Um teste realizado no campo na Índia, que fez a comparação entre os efeitos desta nova 
vacina e os alcançados pelas que vinham sendo usadas contra os tipos 1 e 3 de vírus, revelou 
um incremento de, pelo menos, 30% na eficácia em relação à vacina trivalente e quase o 
mesmo valor que os das vacinas monovalentes que na altura eram ainda utilizadas. Devido 
ao facto de a nova vacina atingir os tipos 1 e 3, daí resultam vantagens logísticas, disse 

o Dr. Bruce Aylward, Director da Iniciativa da Erradicação Global da Polio (GPEI) da OMS. -”São progressos como este que 
têm o potencial de transformar os esforços no sentido da erradicação total.” - disse.

A nova vacina é o resultado de esforços intensivos para eliminar a doença nos quatro países ainda endémicos: o Afeganistão, 
a Índia, a Nigéria e o Paquistão.
-”O Rotary International tem desempenhado um importantíssimo papel  (no GPEI) não apenas por ter sido um dos iniciadores 
da campanha mas também pelo que tem alcançado em recursos financeiros para ela, no aconselhamento e no trabalho 
voluntário desenvolvido no terreno.” - afirmou Aylward numa intervenção que proferiu em Junho no Clube Nacional de 
Imprensa, em Washington, D.C. (EUA).
Segundo a OMS, a incidência da polio na Índia em 2009 caiu cerca de 15%, de 395 casos até 6 de Outubro em comparação 
com os 464 reportados no ano anterior pela mesma altura. As campanhas de vacinação mensais realizadas nas zonas mais 
problemáticas reduziram drasticamente o número de casos de vírus do tipo 1, que é o mais perigoso dos que ainda então 
grassavam. O tipo 1 provoca a paralisia em cerca de 1 criança em 200, enquanto o tipo 3 paralisa 1 em 1000.
 
Na Nigéria, a incidência de polio decresceu cerca de 46%: para 382 casos quando em 2008 se registavam 705. Nos inícios de 
2009, a proporção entre as crianças vacinadas em zonas de alto risco caiu abaixo dos 10% pela primeira vez.
Diferentemente, ao longo da fronteira Afeganistão-Paquistão verificou-se um pequeno aumento do número de casos em 
ambos os países no ano passado. Contudo, graças ao recurso a campanhas de vacinação em larga escala, foi possível levar 
doses adicionais de vacinas para as crianças residentes nas zonas de conflito normalmente inacessíveis. No Afeganistão, o 
vírus selvagem da polio está endémico apenas no sul e cerca de 80% 
das crianças do País já vivem em zonas livres da polio.

O número de crianças com casos de polio em todo o mundo baixou 
de mais de 350.000 em 1988, quando começou a Campanha de Erra-
dicação Global, para 1.651 em 2008. -”Trata-se dum enorme progresso 
se comparado com o tempo negro das epidemias de polio.” - disse 
o Presidente do Conselho de Curadores da The Rotary Foundation, 
Gleen E. Estess Sr.. -”Mas ainda não suficientemente bom, e jamais o 
será enquanto não atingirmos o número zero. Não podemos abrandar 
nos nossos esforços.”
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Uma parceria feita entre o Rotary 
Club de Bulawayo-Sul (D. 9210) e o 
Distrito 6170 (EUA), apoiada por um 
Subsídio Equivalente da Fundação 
Rotária do R.I., permitiu instalar um 
sistema de fornecimento de água 

potável à Escola Primária de S. Bernardo, de Bulawayo, que tem 950 
alunos e 48 professores e funcionários. Este projecto ultrapassou os 
6.500 dólares. A foto diz respeito ao descerramento da placa que 
ficou a assinalar a inauguração, vendo-se nela, da esquerda para 
a direita, os Compºs. Alvord Mabena e John Sullivan, a Presidente 
Leila Hunt, F. Nyathi e Swene, em representação do Ministério da 
Educação (foto “Rotary África”).

Jovens estudantes da Escola “Mount 
Claremont”, uma das escolas do ensino 
básico existentes na zona ocidental 
do País, estudam com o auxílio de 
microscópios graças ao projecto 
desenvolvido pelo Rotary Club de 
Freshwater Bay, um clube de muito 
recente formação. O Clube adquire 

grandes quantidades de microscópios, para baixar o preço unitário, 
e, com ajuda de Subsídios Simplificados da Fundação Rotária, já os 
distribuiu por várias escolas e vai prosseguir com a distribuição (foto 
“Rotary Down Under”).

Juntaram as mãos os Rotaract 
Clubes de Cotonou-Centro e de 
Montpellier (D. 1700) e, apoiados 
ainda pelo Rotary Club de Font-
Romeu Cerdagne Capcir (D. 9100), 
distribuíram equipamento e outros 

materiais escolares aos mais de mil estudantes da Escola Primária de 
Malanhoui, da comuna de Adjarra, perto de Porto Novo, a capital 
do País (foto “Le Rotarien”).

Desde há alguns anos que o Rotary 
Club de Knysna (D. 9350) organiza 
o “Rotary Knysna Cycle Tour”, um 
conjunto de corridas em bicicletas 
de montanha para jovens e adultos. 
Neste ano levou a efeito três, com 
as extensões de 15, 50 e 85 kms. de 
corta-mato, e mais duas de 50 e de 
100 kms. por estrada, o que teve a 

participação de cerca de 6.000 ciclistas (foto “Rotary África”). 

O Rotary Club de Kinshasa King-
abwa (D. 9150), em parceria com 
os Rotary Clubes de Vancouver (Ca-
nadá) e de Tóquio Setagaya Minami 
(Japão), montou dois sistemas de 
distribuição de água potável na 
cidade de Kinshasa, um no bairro 

de Mpasa I e o outro no de Kinsenso, respectivamente nas zonas 
leste e norte da cidade (foto “Le Rotarien”).

Uma parceria estabelecida entre 
os Rotary Clubes de Caussade Midi 
Quercy, de Lunel La Grande-Motte 
e de Timisoara, e o Distrito 1700 
(França) permitiu equipar com mate-
rial médico especial a “Casa Cristian”, 

de Timisoara, uma Instituição piloto da Roménia que acolhe adultos 
deficientes pesados (foto “Le Rotarien”).

Várias crianças que frequentam 
a Escola de Mokoia, de Taranaki, 
beneficiaram dum programa de 
conhecimento e contacto com a 
natureza desenvolvido pelos Rotary 
Clubes de Hawera, que, entre outras 

acções, as ensinou a plantar árvores (foto “Rotary Down Under”).

O Rotary Club de Abidjan (D. 9100) 
entregou ao Hospital de Angoda (Tou-
modi), localidade a cerca de 200 kms. 
de Abidjan, um extractor de oxigénio 
que tinha sido oferecido pelo Rotary 
Club de Antibes (França), e ofereceu-

lhe ainda um grupo electrogénio (foto “Le Rotarien”).
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A Espinha Dorsal 
    do Rotary

 

Em 1917, o Presidente do Rotary International  Arch Klumph 
propôs a  criação de doações “com o intuito de fazer o bem 
no mundo”. Em 1928, após o Fundo ter angariado mais de 
US$ 5 000,00, passou a chamar-se Fundação Rotária do Rotary 
International.
A The Rotary Foundation é uma organização sem fins 
lucrativos. PROMOVE A PAZ E A COMPREENSÃO MUNDIAL, 
através dos seus programas humanitários e educacionais, 
apoiada exclusivamente por doações de Rotários de todo 
o mundo e por outros que compartilhem a visão de um 
mundo melhor.
Ao longo dos anos, o apoio à Fundação 
Rotária do R.I. cresceu de forma significativa. 
Desde a primeira doação de US$ 26,50 em 
1917, esta entidade recebeu contribuições 
que totalizaram mais de um bilião  e 
seiscentos mil dólares. Somente em 2008-09, 
mais de US$ 99 milhões foram angariados 
e, até este momento , quase um milhão 
e duzentos mil indivíduos receberam o 
titulo de Companheiro “Paul Harris” em 
reconhecimento pelas suas doações de US$ 
1 000,00 para o Fundo Anual de Programas 
ou por terem tal quantia doada por outrem 
em seu nome.
As contribuições para o Fundo Anual de Programas da The 
Rotary Foundation são aplicadas durante três anos, sendo o 
rendimento obtido assim a partir delas aplicado na cobertura 
dos custos administrativos da Fundação, isto é, cem por cento 
de cada dólar doado financia os seus programas três anos 
mais tarde. 
 A partir de 2000, a Fundação Rotária alcançou enorme 
credibilidade no mundo inteiro, quer junto de governos e 

outras instituições, quer junto de organismos como o UNICEF, 
a OMS, a UNESCO ou fundações e  ONGs internacionais. Isso 
permitiu atrair parceiros como Bill Gates, Warren Buffet, Carlo 
Slim, os homens mais ricos do mundo. Eles não detinham nem 
os conhecimentos, nem a experiência para aplicar recursos 
como só o Rotary sabe fazer. 
Com tudo isso, verificou-se a necessidade de se reformularem os 
Programas da The Rotary Foundation, pois essa credibilidade, 
conquistada ao longo de décadas de muito esforço, tem a 
fragilidade de uma taça de cristal. Em fracção de segundos 
pode cair e partir-se definitivamente. 

Algumas medidas tinham, pois, de ser 
tomadas. Não adiantava aumentar a 
quantidade de funcionários, pois isso traria, 
fundamentalmente, um aumento de custos. 
É que um projecto, seja de mil ou cem mil 
dólares, dá o mesmo trabalho e tem o mesmo 
custo financeiro para a Fundação. O que 
fazer, então?
A solução foi criar, e está em vigor com 
carácter experimental  por três anos, de 
2010 a 2013, o Plano “Visão de Futuro”. A 
sua finalidade é a de simplificar e dar maior 
celeridade aos Projectos, conferindo mais 
autonomia aos Clubes na elaboração e na 
implantação deles. O Distrito 1970, foi um 

dos cem escolhidos para pilotar o Plano “Visão de Futuro”.
Até 2013 serão corrigidas arestas, melhorando-se o que 
for preciso melhorar, modificando-se o que não der certo, 
para, a partir de então, o Plano ser generalizado a todos os 
Distritos do Mundo.
The Rotary Foundation é a obra-prima do Rotary 
International... Ela transforma os sonhos mais ambiciosos 
em esplêndidas realidades.

Álvaro Gomes
                                       Gov. 2006-07 D. 1970

 Presidente da CD da TRF (D. 1970)

Os Rotários são o coração e a alma do Rotary.  The Rotary Foundation é a sua espinha dorsal.
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  O Rotary
           em Ramallah  

 Warren Kalbacker

São tipicamente Rotários: advogados, engenheiros, 
arquitectos e médicos. Um empresário de 
“software” e um economista estão na forja. Muitos 
são senhoras e no seu global são se diferentes 
confissões religiosas.
Trata-se do novo Rotary Club de Ramallah, o 
primeiro do território sob a jurisdição da Autoridade 
Palestiniana. E, enquanto os seus membros são 
tipicamente Rotários, o dia vivido pelo Clube 
foi pouco vulgar. Os Rotários vizinhos do Jordão 
foram quem apadrinhou a formação dele. Também 
os Rotários Israelitas apoiaram a sua instalação. 
E, vindos de distâncias de milhares de milhas, 
Rotários de Colorado Springs, do Colorado (EUA), 
desempenharam um papel decisivo para isso.
O Conselho Director do R.I. votou no sentido da 
admissão do clube de Ramallah em 18 de Maio 
e, em Junho, na Convenção de Montréal, no 
Quebec (Canadá), a bandeira da Palestina surgiu 
na “Cerimónia das Bandeiras” pela primeira vez.
Na Convenção de 2009, que se realizou na Inglaterra, recorda Craig Engelage, membro do Colorado Springs, ”um 
londrino que estava sentado ao pé de mim sublinhara e fez notar que o Rotary deveria estar realmente em Ramallah”. 
Respondi-lhe: -”Não acredito lá muito nisso, mas o nosso Clube está a co-patrocinar a formação de um Rotary Clube 
aí.”
Engelage, que foi o Presidente em 2009-10, acabou por encher-se de alguma convicção. -”A ideia de que o nosso 
Clube se iria geminar com um clube da Jordânia para trabalharem em conjunto no sentido da criação de um Rotary 
Clube na Palestina parecia impraticável.” - diz. 
Mas o seu Companheiro de Clube Ted Beckett tinha outro modo de ver. Na qualidade de co-fundador e de Presidente 
do Centro de Diplomacia do Ambiente, Beckett viaja frequentemente para o Médio Oriente e vinha desenvolvendo 
porfiados esforços para a criação de um clube em Ramallah. O estado de Washington, D.C. vinha a ajudar organizações 
não-lucrativas da região em projectos de desenvolvimento sustentável.

Na altura do 20º aniversário do Tratado dos Direitos das Crianças da ONU, 
raparigas de Ramallah celebram o evento lançando mensagens presas a 
balões.

Um  novo sino rotário repica no Médio Oriente
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Pôr Israelitas e Palestinianos a cooperar uns com os outros 
não é “pêra doce”, mas Beckett diz que descobriu uma 
técnica especial para mediar as suas reuniões de negócios: 
nunca o rancor atemoriza, ao que diz. -”Limito-me a recitar 
a minha recomendação: “Estamos a falar de poluição, não 
de política.” E a coisa resulta sempre.”
O trabalho para arrancar com a formação do clube 
começou verdadeiramente quando convidou Jeffrey Behr, o 
responsável executiva do Centro, para ir falar numa reunião 
do Clube de Colorado Springs em 2009. Behr, engenheiro 
do ambiente, tinha trabalhado durante sete anos no Médio 
Oriente e montou o escritório sede do Ramallah.
Por isso, Behr começou por falar sobre as regiões atingidas 
por problemas ambientais, e dirigiu ao Rotary toda a sua 
gratidão. - “Fui o vencedor da Bolsa da Fundação Yoneyama 
Memorial do Rotary (criada por Rotários Japoneses), que 
me permitiu completar os estudos em Tóquio.” - recorda. 
-”Quis que a juventude de Ramallah tivesse a mesma 
oportunidade que eu tivera.”
Behr, Rotário Honorário, viajou para Ramallah numa 
das suas frequentes viagens de 
negócios. Despendeu tempo na 
pesquisa acerca do interesse em 
torno do Rotary de líderes locais 
no mundo dos negócios, na vida 
académica e em organizações 
não governamentais, e também 
junto de homens e mulheres que 
aderiram à ideia da formação 
do clube. -”Encontrei um grupo 
de profissionais similar a outro 
qualquer dos Estados Unidos ou da 
Europa.” - diz. -”Tinham óptimas 
ideias.”
Não obstante, acrescenta, -”os Palestinianos estão 
“stressados”. Os postos de controlo de Israel eliminaram 
os bombistas suicidas, mas as vidas das pessoas podem ser 
na mesma destruídas. Podem não ter hipótese de ir para o 
trabalho ou de ir a festas de aniversário das crianças. Mais: 

J o h n  K e n n y, 
Presidente do 
R.I. 2009-10, faz 
entrega da Carta 
de Admissão em 
Rotary a Nader 
Dajani, o primeiro 
Presidente do 
novo Rotary Club 
de Ramallah.

o governo tem de manter as pessoas como refugiados. E 
aí há o tipo de necessidades para as quais o Rotary está 
apto a dar resposta.”
De facto, o Rotary já tem história naquela região. Havia 
Rotary Clubes activos antes de 1948, no tempo do controle 
britânico. Foi criado um clube em Ramallah como parte 
da Jordânia, em 1966, clube que foi dissolvido em 1980. 
E o Presidente deste novo clube, Nader Dajani, até tem 
um parente próximo que foi Presidente do Rotary Club de 
Jerusalém em 1944-45. O Rotary tem também uma forte 
presença quer em Israel quer na Jordânia hoje em dia.
Quando Beckett assumiu a tarefa da formação de um 
clube em Ramallah com os seus Companheiros, o Conselho 
Director do Clube de Colorado Springs aceitou apadrinhar 
a iniciativa juntamente com o Rotary Club de Amman-
Petra, da Jordânia.
O ex-Presidente do clube, Wally Miller, trabalhou com as 
esferas da Sede do Rotary, em Evanston, Illinois (EUA), 
enquanto Beckett e Behr iam no encalço de resultados 
em Ramallah.
Miller sabia que dar início a um novo clube noutro con-
tinente seria um trabalho muito difícil, mais complicado 
ainda devido à ausência da presença rotária nos territórios 
da Palestina. Descobriu que a sua orientação para Ramallah 
“por vezes exigia dedicação a tempo inteiro”. Por exemplo, 
quando Behr pedia ao Rotary documentos – Manual de 
Procedimento, manuais de formação, alguns em árabe -, 
Miller tinha de ir em demanda de algum antigo Governador 
de Distrito do Líbano, com contactos no Médio Oriente, 
que lhe pudesse localizar material traduzido.
-”E assim íamos ficando um pouco mais próximos da meta.” 

- diz Miller. O seu trabalho no clube 
de Ramallah dava para encher 
um saco enorme de documentos. 
Ao longo de 2009, Ramallah foi 
um assunto sempre presente nas 
reuniões do clube de Colorado 
Springs até que o clube se tornou 
em realidade.
-”Como co-padrinhos, tínhamos 
de orientar os Palestinianos, de re-
sponder às perguntas que faziam.” - 
explica Engelage. -”E, mais que isso, 
tínhamos de lhes perguntar sobre o 

lugar das reuniões. Se era seguro e de bom acesso. Se os 
Rotários de longe o poderiam facilmente encontrar.”

Miller, entretanto, serviu-se de um típico método rotário 
para incrementar os seus esforços. Contactou com um 
outro Rotário na altura em que se realizou um encontro 

“Todos quantos realmente se 
preocupam querem ver o Rotary 
fazer a diferença no Médio 
Oriente.”

   Philip J. Silvers, Director do R.I. 2008-10.



12 1312 13

pluri-distrital. Na pessoa de Philip J. Silvers, que tinha sido Director do R.I. em 2008-10, foi encontrar não só os meios 
mas também aconselhamento.
Silvers andava envolvido com o Médio Oriente desde 1967. Tinha participado em fóruns aí realizados com a participa-
ção de Israelitas e de Palestinianos. Antigo administrador de liceu, era pessoa versada em história da região. Também 
tinha experiência significativa e já tinha ajudado na formação de novos clubes na antiga União Soviética.
Depois de Miller lhe ter narrado o problema, Silvers foi a Ramallah em Novembro de 2009 para verificar da viabili-
dade do plano. -”Fui encontrar um grupo bem preparado. Encontravam-se com regularidade e mostravam-se bem 
enfronhados no Rotary. Havia ali um bloco profissional e de negócios em Ramallah e na Jerusalém Oriental e fiquei 
impressionado com o seu posicionamento perante a comunidade.” - diz ele.
Um elemento final veio rematar tudo quando o então Presidente do R.I., John Kenny, visitou o Clube de Colorado 
Springs em Janeiro. -”Aqui estamos no meio dos Estados Unidos e Kenny quis falar a um grupo de gente da nossa 
sobre Ramallah.” - recorda Engelage.
Kenny fez perguntas sobre clubes em perspectiva, segurança, logística e reuniões. -”Todos tinham a preocupação no 
sentido de que o Rotary fosse fazer a diferença no Médio Oriente. As pessoas compreendem que o Rotary pode surgir 
mesmo perante desenvolvimentos 
políticos infelizes.” - diz Silvers.
O voto do Conselho Director do R.I. 
reflectiu a afirmação de Silvers.
Pelos finais de Maio, Kenny e Silvers 
viajaram para o aeroporto Ben 
Gurion, próximo de Tel Aviv, em 
Israel, onde os Rotários Palestinianos 
organizaram uma recepção VIP. Em 
Ramallah, a dupla encontrou-se com 
Salam Fayyad, o Primeiro Ministro 
da Palestina que tinha feito os 
estudos na Universidade do Texas. As 
autoridades a seguir ao Presidente 
Mahmoud Abbas reconheciam que 
ele tinha trazido paz e estabilidade 
à região, como afirmava Silvers. 
-”Ele vinha-se entendendo com 
os Rotários desde os 23 anos e 
estava desejoso de que o Rotary se 
implantasse na Palestina.”

-”Visitou um campo de refugiados que tinha sido criado em 1949, onde viviam doze mil pessoas em casas de cimento 
que tinham sido construídas em substituição das primitivas tendas. Havia ali um centro de saúde com apenas um 
médico e um pequeno recinto de recreio. As necessidades estavam por todo o lado.” - evoca Silvers.
-”O Clube de Ramallah estabeleceu uma parceria com a Autoridade Palestiniana para a construção de 100 recreios 
novos. O modelo teria de ter acessos para as crianças com deficiência.”
Recordando o percurso feito pelo processo de admissão do Clube, Behr observa: -”É esplêndido notar a sinceridade 
dos homens e das mulheres da Palestina que se fizeram Rotários. As suas esperanças e as suas aspirações representam 
uma óptima oportunidade para a comunidade da Palestina.”
Engelage disse: -”O apadrinhamento está findo. Agora estamos disponíveis para prosseguir numa entre-ajuda. Espero 
que iremos cooperar em algum ponto com Ramallah.”
Durante a cerimónia de entrega da Carta de Admissão ao Clube de Ramallah, Kenny recebeu como presente uma 
bandeira da Palestina feita à mão, e, quer ele, quer Silvers, receberam placas. -”Tenho muitas placas, mas esta é de 
mármore bem sólida vinda de Belém. Pesa mais de 13 libras!” - diz Silvers.
Veterano Rotário e estudioso do Médio Oriente, ele possui agora uma peça simbólica da história da região: em pedra 
dura.

A ONG “Direito de Brincar” levou a efeito, com as participações do UNICEF e de jovens de Ramallah, 
uma manifestação para assinalar o Tratado dos Direitos das Crianças de 1989. O novo Rotary Clube 
está a trabalhar nesta área através da construção de zonas de recreio com adequados acessos.
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 por Paul P. Harris

Presidente.

Se, por alguma providência divina, eu fosse colocado no meio de um grande coliseu, recebendo a 
atenção de todos os Rotários de uma só vez, eu perguntar-lhes-ia: -“Qual é a fi losofi a do Rotary?” 
Posso até ver inúmeras pessoas a levantar a mão para responder e vejo-me desiludido ao constatar 
que não há maneira de se chegar a conclusões concretas utilizando um processo aleatório que 
se baseia na opinião individual.

Poderia até fazer outra pergunta: -“Quantos de vocês acham que é contra a ética associar-se a 
um clube para fi ns comerciais e profi ssionais?”

Pediria então ao “Sr. Alto Padrão Ético” que respondesse a esta pergunta, o que ele prontamente 
faria: -“Eu pertenço a vários clubes e associações de destaque da nossa cidade e tenho a certeza 
de que, em pelo menos um deles, é expressamente proibida a solicitação de negócios, e nos de-
mais esse assunto é evitado, um verdadeiro tabu. Eu sou da opinião de que associar-se com fi ns 
desses não é algo bom”.

Eu reformularia minha pergunta: -“O Rotary representa algo além da oportunidade de fazer 
negócios com os companheiros de clube?”

Nesta hora, então, o “Sr. Pechincha” diria: -“Eu associei-me porque sabia que o clube era formado 
por homens que trabalhavam em diferentes segmentos que se reuniam para tratar de negócios, o 
que me pareceu bastante racional. Para mim é como se eu tivesse 200 ou 300 assessores comerciais, 
todos eles procurando oportunidades de negócios para mim a todo o tempo. Há muitos clubes 
com fi ns sociais, mas não existe outro Rotary”. 

Eu agora procuraria ouvir alguém que ainda não se tivesse manifestado. Pediria agora a opinião do “Sr. Equilíbrio Altruísta”, 
ao que ele sensatamente diria: -“Tenho pensado sobre o Rotary e acho que é um acordo de compensação pelo qual a pessoa 
pode, ao mesmo tempo, fazer algo pela comunidade e conseguir o capital necessário para custear as suas despesas pessoais 
e profi ssionais e, quem sabe, ganhar algo extra. Acredito que o Rotary colherá os melhores resultados, mesmo que sejam 
medidos em dinheiro, se optar por não desperdiçar tempo a contabilizar e a contar o dinheiro ganho graças à sua infl uência. 
O crescimento do Rotary será maior e mais duradouro se for bem planeado nos lugares em que estiver a operar. A forma 
de uma pessoa ou clube ser benquista na comunidade é fazendo o bem nela”.

Talvez um destes pontos de vista tenha a sua essência no que aceitamos como sendo a verdadeira fi losofi a do rotarismo, 
compreendida e respeitada por Rotários e não-Rotários. Que têm vocês a dizer, Rotários dos Estados Unidos e do Canadá? 
De que lado do debate vocês escolhem fi car e por que motivo? Queremos saber o que vocês pensam.

Meus melhores cumprimentos,

Paul P. Harris
Chicago, 1° de janeiro de 1911
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Presidente.

Se, pela tecnologia moderna, eu fosse colocado numa sala de 
bate-papo da Internet, onde eu pudesse interagir com todos 
os Rotários do mundo ao mesmo tempo, eu perguntaria: -
“Qual é a mágica do Rotary que o fez alcançar tanto sucesso 
mundialmente?” No meu monitor eu veria uma enxurrada de 
respostas com comentários válidos sobre o valor do Rotary. 
As respostas seriam tantas que não poderiam ser compiladas 
numa resposta só.

Nesta altura eu faria outra pergunta: -“Será que abandoná-
mos um dos principais propósitos do Rotary Clube, o de se 
associar com a fi nalidade de fazer negócios?”

Eu pediria primeiro àqueles que fossem contra qualquer 
vínculo de negócios que expressassem a sua opinião. Os 
seus comentários reportar-se-iam ao facto de que o Rotary 
tomou a decisão bem clara de descartar interesses pessoais 
de negócios ao adoptar o lema “Dar de Si Antes de Pensar 
em Si” há vários anos, e que qualquer vestígio dessa prática 
antiga macula o bom nome da Organização.

Eu então perguntaria àqueles que vêem mérito em con-
exões de negócios que fi zessem os seus comentários, e eles 
afi rmariam que associar-se a um clube com o objectivo de 
fazer contactos para negócios é algo natural e sempre foi 
componente importante da Associação. Eles também me 
lembrariam que o segundo lema do R.I. - “Mais se Benefi -
cia Quem Melhor Serve”, foi lançado em 1911, ou seja na 
mesma época do lançamento do lema “Dar de Si Antes de 
Pensar em Si”.

Chegaria, então, a vez de pedir aos indecisos que me falassem 
onde estamos e o que devemos fazer com relação à questão 
do interesse pessoal na associação ao Rotary. Quanto aos 
dois primeiros grupos, os comentários demorariam mais a 
chegar, pois esses Rotários estariam a refl ectir na pergunta 
para dar uma resposta bem pensada. Quando as respostas 
começassem a aparecer, elas diriam que um dos valores do 
Rotary é o companheirismo e que todos nós preferimos fazer 

negócios com quem conhecemos 
e em quem confi amos. Assim, as 
amizades feitas no Rotary fre-
quentemente levam a relações de 
negócios, não como um fi m em 
si, mas como uma consequência 
natural. Eles também confi rma-
riam que os jovens preferem a 
palavra networking em vez de 
companheirismo, e que “net-
working” inclui a oportunidade 
de conhecer novos profi ssionais 
e novas pessoas do mundo de 
negócios.

O terceiro grupo endossaria e 
valorizaria o que está escrito no 
artigo de Paul Harris “Rotarismo 
Racional” de Janeiro de 1911, 
sobre um meio termo em relação 
à questão dos interesses pessoais. 
Eu gosto especialmente da frase 
“A forma de uma pessoa ou clube ser benquista na comuni-
dade é fazendo o bem nela”. Há mais de 100 anos os Rotários 
têm seguido o conselho de Paul Harris, fazendo com que o 
Movimento chegasse ao seu apogeu — a conquista de um 
lugar na arena mundial. É o compromisso dos Rotários com 
o servir e a energia e engenho deles que me fazem acreditar 
que os melhores dias do Rotary ainda estão para vir.

O que disse sobre essa sala de bate-papo imaginária refl ecte 
o meu conceito sobre a verdadeira fi losofi a do Rotário, 
entendida e respeitada tanto por Rotários quanto por não-
Rotárianos. Rotários, o que vocês têm a dizer? Participe da 
discussão sobre o assunto no grupo do Rotary no LinkedIn 
em www.rotary.org/socialnetworks.

Cordialmente,
Ray Klinginsmith

por Ray Klinginsmith 
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  O que se 
     faz em

AO SERVIÇO
Com a participação de cerca de 230 pes-
soas, entre crianças, jovens e idosos, e com 
a presença do Presidente da Câmara, o 
Rotary Club de Viana do Castelo realizou 
no Lar de Santa Teresa uma animadíssima 
“Ceia de Natal”, que foi ainda valorizada 
com interpretações de fados por Manuel 
Baptista e com a actuação do Duo Musical 
“Sons da Noite”. Durante ela apareceu o 
“Pai-Natal” carregado de presentes e o 
Clube ainda ofereceu ao Lar 3 computado-
res, em parceria com a Fundação Noroeste, 
e uma aparelhagem com leitor de DVD, de 

CD e cinema.

O Rotary Club de Mafra decidiu patrocinar o restauro de uma obra de arte sacra duma das paróquias da sua comunidade, 
o que vai fazer em parceria com uma empresa especializada neste tipo de trabalho. Para o efeito, abriu prazo para can-
didaturas das paróquias, que poderão apresentar até 5 obras de arte candidatas à acção de restauro, cabendo depois ao 

Clube eleger a obra que será, assim, restaurada.

Por sua vez, o Rotary Club de Loulé realizou com grande êxito, no Casino de Vilamoura, a 
sua X Gala de Solidariedade. Nela participaram mais de três centenas de pessoas e a jornada, 
para além de ter constituído uma excelente oportunidade de divulgação do Rotary, permitiu 
angariar € 4.000,00 para apoio do Centro Social e Comunitário de Tôr, concretamente per-
mitindo-lhe adquirir equipamento para acondicionamento e transporte de refeições para 
idosos e doentes retidos em casa, e ajudar a “ShelterBox” mediante o suporte do custo duma 
das suas unidades.

O Rotary Club de Setúbal-Sado conforme já demos de relance notícia na edição anterior, promoveu 
um “Concerto de Música Popular”. Ajuntamos agora que ele constituiu um estupendo êxito que se 
concretizou no Centro Paroquial de Nossa Senhora da Anunciada e cuja receita líquida (de € 1.015,00) 
foi ajudar a APPDA (Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo, de 

Setúbal. Nele actuaram vários vocalistas de gabarito, como a que a foto documenta.
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Oportuna e interventiva acção está a desenvolver no terreno o 
Rotary Club de Entroncamento através do seu projecto “Refeição 
Solidária” co-financiado pela Fundação Rotária Portuguesa. Este 
projecto tem por escopo corresponder à ênfase presidencial de 
combate à fome e à pobreza e desenvolve-se de Outubro de 2010 
a Junho de 2011 pelo apoio a 100 famílias com graves dificuldades 
económicas dos concelhos de Entroncamento, Golegã e Vila Nova da 
Barquinha às quais são distribuídas senhas “Ticket’s Restaurant”. Este 
projecto representa um investimento de cerca de € 3.000,00. A foto 
diz respeito ao acto de entrega a representantes locais da Caritas do 
primeiro grupo de senhas para o período de Outubro a Dezembro 
passados. Na mesma altura foi ainda assinado um “Memorando 
de Entendimento” entre o Clube e as estruturas locais da Caritas 
definindo um conjunto de acções diversas do Clube para as apoiar, 
dentre elas a organização duma “Gala da Solidariedade”.

O Rotary Club de Águeda mostrou-se extraordinariamente 
eficaz na recolha pública a que procedeu a favor do Banco 
Alimentar contra a Fome. Só à sua conta logrou reunir mais 
de dez toneladas de géneros diversos, no que constituiu um 
aumento de cerca de 23,90% em relação ao que conseguira 
na edição do ano passado!

Com as adesões de membros dos Rotary Clubes de Cascais-Estoril, 
Oeiras, Lisboa-Norte, Lisboa-Olivais, Seixal e Setúbal-Sado, e do 
Rotaract Club de Lisboa-Norte, o Rotary Club de Algés organi-
zou um concorridíssimo Magusto para angariação de fundos (€ 
1.417,00) que foram dar uma ajuda à IPSS APOIO-Associação de 
Solidariedade Social, uma  Instituição que o Clube ajudou a nascer 
e ajuda a desenvolver-se. A foto diz respeito à visita às instalações 
dela que, então, teve lugar.

Por seu lado, o Rotary Club de Caminha logrou reunir mais 
de três toneladas de géneros alimentícios que distribuiu por 
380 pessoas da sua comunidade com carências.

O Rotary Club de Sesimbra ultimou o seu projecto de apoio à 
Escola Básica do 1º Ciclo das Fontaínhas,  na Quinta do Conde, que 
consistiu na construção de um telheiro exterior para abrigo das 
crianças que a frequentam, e até dos professores, além da doação 
de brinquedos e de material escolar para ela. O projecto envolveu 
um investimento de cerca de € 5.000,00 e contou com ajudas da 
Fundação Rotária Portuguesa, da Junta de Freguesia da Quinta do 
Conde, da Câmara Municipal de Sesimbra e de várias empresas e 
mesmo de particulares. As fotos mostram a placa alusiva que ficou 
colocada na Escola e a entrada de um equipamento lúdico nela. 

O Projecto “SOS Bebé” 
despertou o interesse 
do Rotary Club de 
Setúbal-Sado que 
já angariou para ele 
mais de 1560 fraldas, 
roupas diversas e 
artigos de higiene e 
de puericultura. O 
Projecto dá apoio a 
crianças até aos três 
anos de idade de 
famílias carenciadas.
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VISIBILIDADE
 O Rotary Club de Lamego dispõe agora de um bem atraente “Site” disponível em <www.wix.com/rotaryclublamego/rcl>. Vá 
visitá-lo.                       

O Rotary Club de Viana do Castelo promoveu uma “mesa-redonda” para exposição e debate do tema “Dar Voz às Mulheres – Violência 
na Família”. Esta acção teve as participações da Drª. Marisa Lamas, Coordenadora do GAF-Gabinete de Apoio à Família, e do seu Presidente 
da Direcção, Dr. João Ferreira, e serviu para sensibilizar no sentido da necessidade da criação duma nova “Casa Abrigo”, um projecto cujo 

investimento orça os € 600.000,00 e que o Clube pretende apoiar.

O Rotary Club de Cascais-Estoril ofereceu aos idosos utentes do Centro de Apoio Social do Pisão, em Alcabideche, as-
sinalável quantidade de agasalhos de inverno.

GOVERNADORES INDICADOS 
A Comissão de Indicação para Governador 2013-14 do Distrito 1960 fez 
indicação do Compº. Fernando Manuel Ferreira Martins, sócio do Rotary 
Clube de Palmela.
Por seu lado, a Comissão de Indicação para finalidade análoga, do Distrito 
1970, indicou a Compª. Maria Goreti Sá Maia Costa Machado, que é membro 
do Rotary Club de Braga.

DÓLAR ROTÁRIO 
A cotação do dólar para pagamentos a Rotary International está agora em 0,77 dólar para um €

CULTURA E NÃO SÓ 
O Rotary Club de Fafe realizou uma digressão cultural a que deu o nome “Rota do Românico no Vale do Sousa”. O programa 
incluiu visitas ao Mosteiro de S. Pedro de Cête, à Ermida de Nossa Senhora do Vale, ao Mosteiro do Salvador, de Paço de 
Sousa, e ao Memorial da Ermida, tendo rematado com descida à cidade do Porto, onde os participantes puderam admirar 
a Casa da Música e o Palácio da Bolsa.
Enquanto isso, o Rotary Club de Sintra voltou a realizar uma Feira do Livro, na Vila Alda – Casa do Eléctrico.

http://www.wix.com/rotaryclublamego/rcl
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PALESTRAS 
No Rotary Club de Fafe foi orador convidado o Compº. Rev. 
Pe. Lopes, que falou sobre “Voluntariado Missionário”.

No Rotary Club de Ermesinde  foi proferida uma interessante pales-
tra sobre “Memórias do PREC“ pelo Major-General Pires Veloso.

“Inteligência Artificial” foi o tema de actualidade que ver-
sou no Rotary Club de Vila Nova de Gaia o Dr. Henrique 
Lopes Cardoso.

O Compº. Manuel  José Oliveira proferiu  uma palestra no seu Clube, 
o Rotary Club de Guimarães, subordinada ao tema “A Mediocridade 
Europeia da “Política do Contentor””.

O Prof. Doutor Daniel Serrão esteve no Rotary Club de 
Penafiel para, em reunião conjunta com o Rotaract Club 
de Penafiel, dissertar sobre “A Ética no Quotidiano”.

E no Rotary Club de Matosinhos juntamente com o Rotary 
Club de Leça da Palmeira, foi palestrante a Drª. Rita Lobo 
Xavier, que orou sobre “Testamento Vital”-

DISTINÇÕES 
O conhecido actor Nicolau Breyner foi o profissional assinalado 
pelo Rotary Club de Lisboa-Estrela.

No Rotary Club de Faro esteve em destaque a personalidade 
do Dr. Eurico Gomes, fundador da Associação para Estudo da 
Diabetes Melitus e de Apoio ao Diabético do Algarve, à qual presta 
gratuitamente os seus serviços profissionais.

E o Engº. António Guilhermino Rodrigues, Presidente do 
Conselho de Administração da ANA-Aeroportos de Portugal, 
foi-o no Rotary Club de Lisboa-Olivais.

O Prof. Doutor Carlos Borrego, Catedrático da Universidade de 
Aveiro, foi o profissional especialmente distinguido pelo Rotary 

Club de Aveiro.
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A Convenção de 2013 
               em Marcha

 

Nos passados dias 1 a 5 de Dezembro, os Compºs. Luis Miguel Duarte (DGN)  e José Coelho  (DGE), do Distrito 

1960, estiveram presentes no Instituto Rotário da Zona 20 do Rotary International, que se realizou em Sofi a 

(Bulgária), altura em que também teve lugar o GETS. Participaram em ambos os referidos eventos rotários 

e a ocasião foi por eles aproveitada para efectuar a promoção e a divulgação da Convenção de Lisboa nesta Zona 

Rotária, um espaço que abrange mais de 30 países e territórios autónomos. 

Nessa altura, o Presidente da Comissão Local da Convenção teve também a oportunidade de se dirigir ao Plenário 

do Instituto (como a foto documenta), no qual estavam presentes o Presidente Eleito de R.I. e o Vice-Presidente da 

Fundação Rotária do Rotary International.

Chamamos a atenção para o facto de que, durante um período de 10 anos (desde a Convenção de Birmingham (Reino 

Unido), em 2008), a Convenção de Lisboa será a única Convenção do R.I. realizada na Europa. Daí o grande interesse 

manifestado já por todos os líderes Rotários Europeus neste evento.

Não se esqueça, leitor, de que está em curso o pré-registo para a Convenção de Lisboa: já se inscreveu?

                                        

NÃO ESPERE 
      MAIS.
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O CONSELHO DE CURADORES EM 2010-11

 

TOMANDO MELHOR CONSCIÊNCIA SOBRE  A FUNDAÇÃO ROTÁRIA
A consciencialização é extremamente importante para a Fundação Rotária. É essencial que os associados 
saibam quais são as metas da Organização para 2010-11 em termos de Erradicação da Polio, Plano “Visão de 
Futuro”, “Todos os Rotários, Todos os Anos”, Fundo Permanente.
Devemos estar cientes sobre a Iniciativa de Doações Extraordinárias para os Centros Rotary de Estudos Inter-
nacionais e para o Desafio 200 Milhões de Dólares do Rotary.
Não podemos esquecer-nos de que somos 1,2 milhão de Rotários em 200 países e regiões geográficas, muito 
bem assistidos por coordenadores regionais da Fundação Rotária, e seus assistentes, e por coordenadores de 
ex-participantes em programas da Fundação Rotária. A Fundação tem o seu próprio Conselho de Curadores 
formado por 15 elementos e presidido por seu “Chair”. As suas finanças são totalmente separadas das do 
Rotary International. 

Os sete escritórios internacionais na Argentina, Austrália, Brasil, Coreia do Sul, Índia, Japão e Suíça, junta-
mente com a sede mundial nos Estados Unidos, servem os propósitos tanto do R.I. quanto da Fundação.
Outra parte dessa consciencialização é transmitir informações sobre a Fundação a quem não é Rotário. É 
mais do que tempo de contarmos ao mundo tudo o que de bom  temos feito. Os Rotários têm o poder e a 
obrigação de aumentar a consciencialização sobre os problemas mundiais e de como eles podem ser resolvidos 
ao Fortalecermos Comunidades, Unirmos Continentes, Dando de Si Antes de Pensar em Si.

 Carl-Wilhelm Stenhammar
Presidente do Conselho de Curadores
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DECISÕES TOMADAS PELO 

CONSELHO DE CURADORES

Na sua reunião que teve lugar de 25 a 28 de Outubro, em Evanston, Illinois (EUA), os Curadores da Fundação Rotária to-
maram as seguintes decisões principais.

I – ADMINISTRAÇÃO

1|  Elegeram o Curador Wilfrid J. Wilkinson para servir como Presidente Eleito do Conselho e o Curador Samuel A. 
Okudzeto como Vice-Presidente, durante o período de 2011-12.

2 |  Decidiram que a reunião anual dos Curadores se realize de 19 a 23 de Setembro de 2011, em Evanston e que o 
Presidente definirá as datas de todas as demais reuniões a fazer.

II – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

3|  Os Curadores receberam e apreciaram um relatório circunstanciado sobre o andamento do “Desafio dos 200 Milhões 
de Dólares do Rotary”, tendo, a partir dele, tomado conhecimento de que, com referência a 22 de Outubro, já ti-
nham sido arrecadados 149.222.000 de dólares. O “Desafio” terminará a 30 de Junho de 2012, tal como previsto.

4|  O Conselho tomou conhecimento, e com profundo agrado, da generosidade de doadores que foi ao ponto de 
oferecerem aproximadamente 45.700.000 dólares, o que contribuiu para uma clara aproximação em relação à 
meta de 95.000.000 de dólares para financiamento dos Programas dos Centros Rotary da Paz.

III – PROGRAMAS 

5|  Foram aprovados oito Subsídios Equivalentes envolvendo Rotary Clubes e Distritos da Alemanha, Chile, Coreia, 
Dinamarca, Estados Unidos, Índia, Japão, Lesotho, Lituânia, Malawi, México e Taiwan.

6|  Foi aprovado o primeiro Subsídio Global, que envolve Rotary Clubes e Distritos dos Estados Unidos e da Serra 
Leoa.

7|  O Conselho reconheceu que The Rotary Foundation e o seu Programa de Subsídios estão melhor vocacionados 
para acções de longo prazo de recuperação de efeitos de desastres do que para ajudas imediatas, e acentou na 
ideia de estabelecer uma parceria com uma organização internacional especializada em acções de intervenção em 
situações de catástrofes. Os Rotários são, por isso, exortados a que usem os actuais Subsídios da Fundação para 
actividades de recobro de desastres.
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8|  Recebeu a lista de candidatos ao Prémio Rotary da Paz 2011 e atribuiu fundos para 50 doutoramentos e 33 mes-
trados nos Centros Rotary da Paz Mundial em 2011-12.

9|  Concordou em que se comemore o atingir do 10º Curso Rotary da Paz com a publicação de um artigo alusivo em 
jornal académico e uma separata em The Rotarian e nas Revistas Rotárias Regionais, ambos a serem publicados 
em 2012-13.

10| C onsiderando que o objectivo do Programa dos Centros Rotary da Paz é o de produzir profissionais de qualidade 
em mediação e resolução de conflitos, o Conselho decidiu alargar o programa de maneira a passar a incluir can-
didatos a doutoramento proporcionando-lhes trabalhos de campo referentes a estudos da paz e da resolução de 
conflitos.

11|  O Conselho apreciou com agrado o programa provisório de eventos que terão lugar nas Convenções de 2011 e de 
2012, em New Orleans, Louisiana (EUA) e em Bangkok (Tailândia), respectivamente.

12|  Com início em 2011-12 em fase piloto, mais de 100 elementos da Associação de Bolseiros da The Rotary Foundation 
receberão uma ajuda para fomento da criação de mais Associações de ex-Bolseiros.

13| Foi criado o Prémio Anual da Associação de Bolseiros da Fundação Rotária, a atribuir com início em 2011-12.

IV – APOIOS

14|  Tendo notado algum decréscimo no cômputo dos Subsídios Humanitários e “Visão de Futuro” na análise de Outubro 
de 2010, os Curadores fizeram votos de que os Distritos aumentem o percentual no relatório semi-anual de Abril 
de 2011.

15|  Foi delineado um Seminário Regional de Formação no quadro dos Subsídios Humanitários e Conselheiros Técnicos 
para se realizar na mesma altura da Convenção Internacional de 2011, em New Orleans (EUA), e um outro com a 
duração de um dia a anteceder a de 2012, em Bangkok (Tailândia).

V – FINANÇAS

16|  Sujeito a revisão e aprovação pela Comissão de Auditoria na sua reunião de Novembro de 2010, os 
Curadores aceitaram o relatório provisório de auditoria, e referente a 2009-10, da Fundação Rotária. Os 
seus resultados irão ser publicados no Relatório Anual da Fundação. 

NÚMEROS DA FUNDAÇÃO

 Companheiros “Paul Harris” . . . . . . . . . . 1.251.714

 Benfeitores da Fundação . . . . . . . . . . . . .      84.102

 “Major Donors” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      13.105
           
  (dados referentes a Junho de 2010)
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As Mais Recentes 
   Deliberações  do “Board”

 

Na sua segunda reunião de 2010-11, o Conselho Director do R.I. apreciou os relatórios que 
lhe foram presentes por 14 Comissões e tomou 84 decisões. Esta reunião realizou-se de 30 
de Outubro a 6 de Novembro. Eis algumas das principais deliberações então tomadas.

I – ASSUNTOS DOS CLUBES 
E DOS DISTRITOS

1   O “Board” criou três novos 
projectos-piloto destinados a  aumentar 
o quadro social do Rotary. São os 
seguintes: um projecto que permite 
a membros potenciais que se possam 
associar e empenhar num Rotary Clube, 
com os seus membros, programas e 
projectos durante um determinado 
período de tempo antes de se tornarem 
membros de pleno direito; um projecto 
que permite que uma organização ou 
uma empresa da comunidade onde o 
Rotary Clube está integrado se torne 
membro desse Clube; e um projecto 
inovador e fl exível que faculte aos 
Clubes a adaptação das suas actividades 
no sentido de melhor se adequarem às 
suas necessidades quanto ao quadro 
social e quanto às necessidades da sua 
comunidade.
Estes três projectos-piloto serão 
implementados a partir de 1 de Julho 
de 2011 e estarão activos até 30 de 
Junho de 2014.

2   Foi também criado um outro 
projecto de Clube-Satélite que irá 
permitir a um Rotary Clube realizar 
múltiplas reuniões semanais, cada uma 
delas tendo lugar em diferente local 
e em dia diferente e/ou a diferente 
hora.

3   O Conselho decidiu intervir no 
equilíbrio dos quadros sociais  distritais, 
exortando os grandes Distritos a que 
se desdobrem em dois ou até três 
novos Distritos ou a que absorvam os 
mais pequenos que não apresentem 
o mínimo tamanho estabelecido, de 
modo a alcançar-se um patamar de não 
existência de Distritos com menos de 
33 Clubes ou menos de 1.200 Rotários, 
nem Distritos com mais de 100 Clubes 
nem além de 4.000 Rotários. Foi 
recomendado aos líderes distritais que 
trabalhem com os Directores e com s 
Coordenadores do Rotary no sentido 
do alcance desse objectivo.

4  As Conferências conjuntas de 
Distritos deixam de estar sujeitas ao 
consentimento prévio do Conselho 
Director. Foi abolida a restrição que 
existia de não se poderem realizar tais 
Conferências a menos de oito dias duma 
Convenção Internacional. A Conferência 
não poderá ter lugar ao mesmo tempo 
que a Convenção, porém.

II – ADMINISTRAÇÃO & 
FINANÇAS

5   Discutindo o Plano Estratégico do 
R.I., o “Board” decidiu que seja revista na 
sua reunião que se realizará em Janeiro 
de 2011 legislação que torne possível 
levar ao Conselho de Legislação de 2013 
emendas sobre as reuniões dos Clubes 

e sobre as qualifi cações exigidas para 
admissão como sócios. 

6   O Conselho decidiu transformar 
os programas do R.I. num modelo de 
“fontes e apoios” para melhor ajuda aos 
Clubes e aos Distritos nos seus projectos 
de serviço.

7   Num esforço para melhorar ainda 
mais a imagem pública do R.I., decidiu 
aumentar o fundo anual dos subsídios 
para relações públicas dos Distritos de 
dois milhões para quatro milhões de 
dólares, com início em 2011-12.

8   O Conselho alterou o Plano 
Estratégico do R.I. substituindo a 
declaração que nele se encontrava por 
uma outra essencial: “Uma rede mundial 
de indivíduos inspirados que traduzem 
as suas ambições no abraçar de causas 
sociais relevantes para a alteração das 
vidas nas comunidades”.

9   Foi clarifi cado que os Coordena-
dores do Rotary são vitais para o alcance 
das metas e dos objectivos do Plano 
Estratégico do R.I. em 2010-13; que eles 
são gente apoiante dos Governadores 
de Distrito, não supervisores nem ori-
entadores dos Clubes e dos Distritos na 
sua área; e que estão vocacionados para 
ajudar o trabalho dos Governadores e 
devem obter deles aprovação antes de 
trabalharem com os Clubes nos seus 
respectivos Distritos. Os Coordenadores 
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do Rotary têm o mesmo estatuto e 
posição que os Coordenadores Regionais 
da Fundação Rotária e ambos devem 
trabalhar em conjunto numa base 
igualitária.

10   O “Board” aceitou as recomenda-
ções apresentadas pelo relatório de 
auditoria fi nanceira do R.I. referente 
a 2009-10, embora ainda sujeitas e 
revisão e recomendações da Comissão 
de Auditoria que saiam da sua reunião 
de Novembro. Os resultados irão ser 
publicados no Relatório Anual.

III – PROGRAMAS, 
COMUNICAÇÕES & 

PRÉMIOS
11  O Conselho recebeu um relatório 
da evolução do “Desafi o dos 200 Milhões 
de Dólares do Rotary” e tomou boa nota 
de que, até 22 de Outubro, já tinham 
sido angariados 149.222.000 dólares.

12  Deliberou no sentido de alargar 
a recente decisão do Conselho de 
Legislação que permite aos Rotários da 
América do Norte a escolha entre serem 
assinantes ou duma versão digital ou 
duma versão impressa da Revista The 
Rotarian estendendo-a a assinantes 
doutras partes do mundo.

13  Decidiu solicitar ao Secretário-
Geral que desde já atenda aos pedidos 
de Rotários qualifi cados que surjam 
nesse sentido.

14  Foram defi nidas novas regras 
para os Grupos Rotários de Acção 
para melhor clarificação dos seus 
objectivos, da sua administração, da 
sua organização, do seu uso das marcas 
rotárias, das suas acções de recolha de 
fundos e dos seus respectivos deveres.

15  Deliberou constituir uma Comissão 
de Intercâmbio de Jovens para servir até 
30 de Junho de 2011.

16  Como medida de redução de 

despesas, o Conselho decidiu deixar 
de subvencionar o RYLA Internacional 
anual que se realizava na Convenção, a 
partir de 30 de Junho de 2011.

17  Com a intenção de fomentar a 
participação de jovens dos países em 
vias de desenvolvimento nas actividades 
do Intercâmbio de Jovens, o “Board” 
exortou os Distritos dessas regiões que 
participam apenas nos intercâmbios 
com o estrangeiro a que se tornem 
certifi cados,  e os que já se encontram 
na condição de certifi cados a que pon-
derem a possibilidade de atribuirem 
ajuda fi nanceira a estudantes de países 
do terceiro mundo, quando possível, 
para cobertura das despesas incorridas 
com os pais dos estudantes ou com os 
seus guardiões.

18  Quanto a seguros de viagem 
dos estudantes, o Conselho concordou 
em que os Distritos estabeleçam e 
participem num programa global 
voluntário de seguro de viagem, mas 
sem custos para o R.I..

19  Foi reconhecido o Grupo Mundial 
de Companheirismo da Cultura 
Italiana.

20  O Conselho Director seleccionou 
132 Rotários para serem distinguidos 
com o Prémio “Dar de Si Antes de 
Pensar em Si”, edição de 2010-11, Prémio 
que reconhece o serviço humanitário 
exemplar desenvolvido por Rotários 
de maneira continuada no tempo. Os 
nomes deles irão ser revelados no fi nal 
do ano rotário.

21  Para incrementar a visibilidade 
do Rotary e a sua imagem pública, o 
“Board” deliberou aumentar a verba 
orçamentada em mais um milhão de 
dólares em 2011-12, para fi nanciamento 
das actividades de relações públicas.

IV – REUNIÕES 
INTERNACIONAIS

22  Foi aceite a proposta apresentada 

pelos Distritos 3330, 3340, 3350 e 3360 
para acolherem a Convenção do R.I. a 
realizar de 6 a 9 de Maio de 2012, em 
Bangkok (Tailândia).

V – REVISTAS ROTÁRIAS
23  O “Board” decidiu alargar o 
âmbito de recente decisão tomada no 
seio do Conselho de Legislação e, por 
isso, autorizar os Rotários assinantes da 
Revista The Rotarian de qualquer parte do 
mundo a optarem entre receber versão 
digital ou versão impressa dessa Revista. 
Até agora esta opção só estava facultada 
aos Rotários da América do Norte.

24  Foi alterada a designação 
“Conselho Editorial” para “Conselho 
Consultivo”, eliminada a obrigatoriedade 
de ser integrado por pessoas com 
experiência de comunicação social e 
recomendado que esse Conselho tenha 
representantes de todos os Distritos 
abrangidos pela Revista.

25  Foram licenciadas as Revistas 
Colômbia Rotária (Colômbia), Rotary 
Contact (Bélgica), The Rotary Korea 
(Coreia do Sul) e Revista Rotária 
(Venezuela), e foi prorrogado prazo para 
que as Revistas De Rotarian (Holanda), 
Rotarianin (Polónia)/ Rotariets (Ucrânia) 
e Rotary-No-Tomo (Japão) façam seguro 
de responsabilidade civil.

26  O Conselho deliberou conceder 
licença provisória para a edição duma 
Revista em língua russa com o nome de 
Rotarianets, e não renovar a licença de 
publicação da Revista Rotary Israel.

27  Decidiu não prosseguir com a 
elaboração de um plano de publicidade 
para a Rotary World Magazine Press e 
solicitar à Comissão de Comunicações 
que enquadre esta organização como 
parte da estratégia de comunicações 
do R.I., elaborando acerca deste assunto 
relatório a ser levado à reunião de Maio 
de 2011 do Conselho.
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  Lições Francesas

Os visitantes de Rodez, uma pequena cidade no sopé do Maciço Central, deparam-se com monumentos imprevistos, como 
menires de granito com mais de 5.000 anos, ruínas romanas e caminhos medievais que escaparam aos bombardeamentos 
ocorridos na II Grande Guerra. Noutras localidades como Rignac, as vacas e as ovelhas invadem as estradas todas as manhãs 
e ao entardecer. Aqui, no Liceu de Rignac, um estabelecimento de ensino iniciado por uma freira em 1946, os estudantes 
também recebem educação em serviço humanitário.

O Rotary Club de Rodez criou uma parceria com a escola que está a entusiasmar 
adultos e adolescentes. Durante sete anos, os estudantes organizam aos Sábados 
de manhã uma venda a favor de aldeias do Burkina Faso, para financiamento de 
cirurgias reconstrutivas da cara em crianças das Filipinas e para apoio a outros 
projectos patrocinados pelo Clube de Rodez. Em 2004, os Rotários organizaram 
no Liceu local um Interact Clube. A responsável Anne-Marie Prunet supervisiona 
o trabalho dele, seja local, seja global, que considera tão importante quanto o 
académico. -”Creio que vivemos numa sociedade que é muito individualista. Os 
Clubes Rotário e Interact estão a atrair as atenções dos jovens para a importância 
de se ajudarem uns aos outros e para o trabalho em equipa, que são a chave 
do êxito na vida.” - diz.

Armand Plainecassagne, Rotário de Rodez desde 1990, ajudou na organização 
do Interact Club do Liceu Agrícola e Hortícola de Rignac. Os dois clubes mantêm uma agenda 
de trabalho activa e fazem frequentes reuniões em conjunto. -”As discussões tornam-se muito interessantes.” - 
reconhece ele. Juntos, organizam festas numa casa para idosos, limpam jardins e fazem serviço voluntário num centro para 
pessoas deficientes onde os Interactistas jogam basquetebol em cadeiras de rodas. Também ajudam os estudantes mais 
novos trazendo-os à escola para terem lições de doçaria.

Chrystel Alquier, de 28 anos, começou a praticar basquetebol em cadeira de rodas há 
quatro anos, cerca de dois anos após ter-lhe sido diagnosticada uma doença que a 

paralisou da cinta para baixo. Foi admitida há pouco na equipa feminina nacional 
da França. Muitos Interactistas de Rignac competem com Alquier e com outros 
jogadores no centro regional para pessoas com deficiências. Os “rookies”, que 

procuram integrar os veteranos, estão agora em melhor posição para compreen-
derem as dificuldades que eles enfrentam, segundo Alquier. -”Eles supunham 

que nós não podíamos ter qualquer actividade, ir para qualquer lado, viver à 
nossa própria custa.” - acrescenta Hervé Pelissier, outro atleta em cadeira de 

rodas. -”Têm agora uma ideia melhor sobre o que significa ser deficiente. Isso já 
não é considerado como um defeito.”

Estudantes do Liceu dão Cartas em
        Serviço à Comunidade

-”Estou convencida de que 
para se vencer na vida, 
profissionalmente, não são 
suficientes os diplomas. 
É tão importante o que 
nós somos quanto aquilo 
que cada um de nós sabe.”  

- diz Anne-Marie Prunet, Reitora 
do Liceu de Rignac.

-”Ninguém consegue 

realmente entender a 

deficiência apenas a 

olhar para nós. Parece 

fácil jogar basquetebol 

numa cadeira de rodas.”  

- Chystel Alquier, atleta de 

cadeira de rodas.
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ÚLTIMA HORA
R.I. ESCOLHEU UM NOVO SECRETÁRIO-GERAL

Após processo de selecção que foi encomendado à maior empresa mundial 
no campo do recrutamento de executivos – a “Korn/Ferry International” - o 
Conselho Director do R.I. escolheu o advogado John Hewko para suceder a 
Edwin Futa no cargo de Secretário-Geral a partir do próximo dia 1 de Julho, 
altura em que Ed Futa cessa funções ao fim de dez anos de excelentes serviços 
e se aposentará.
John Hewko foi sócio da “Baker & McKenzie”, uma sociedade de advocacia, 
e exerceu a vice-presidência da “Corporação Desafio do Milénio” (MCC), uma 
organização governamental criada em 2004 com a finalidade de proporcionar 
ajuda exterior aos mais pobres países do mundo. Nestas funções, teve de dirigir 
as relações da MCC com 26 parceiros da África, Ásia, América do Sul, Médio-
Oriente e URSS, tendo sido ainda o responsável pela criação, negociação e 
aprovação de acordos de assistência externa com 18 países, nos quais avultaram 
projectos em infraestruturas, agricultura e recursos hídricos, saneamento, saúde 
e educação no valor de 6,3 biliões de dólares.
Hewko foi também associado senior do “Fundo Carneggie para a Paz Interna-
cional”, tendo trabalhado, então, em questões de política e desenvolvimento 
internacionais.
Especializou-se em negócios institucionais internacionais nos mercados emer-
gentes, desempenhando funções em Moscovo (Rússia), Kiev (Ucrânia) e Praga 
(República Checa). Foi mesmo sócio fundador do Rotary Club de Kiev. Também 
trabalhou no Brasil e na Argentina e ainda na empresa “Gibson, Dunn & 
Crutcher”, em Washington e em Nova Iorque, na direcção de negociações de 
projectos financeiros com a América Latina.
É bacharel pelo “Hamilton College”, de Clinton, Nova Iorque, mestre pela Uni-
versidade de Oxford, na qual foi “Bolseiro Marshall”, e veio a licenciar-se em 
advocacia em 1985 pela Faculdade de Direito de Harvard. Fala fluentemente 
seis línguas.

É casado com Margarita e o casal tem uma filha, Maria.
John Hewko vai, pois, dirigir cerca de seis centenas de funcionários do R. I. e da The Rotary Foundation, com escritórios 
distribuídos por sete países.

EIS O LEMA DO ROTARY INTERNATIONAL 
PARA 2011-2012

Na  recente Assembleia Internacional, o Presidente Eleito Kalyan Ba-
nerjee deu a conhecer o Lema que norteará os Rotários durante a sua 
presidência, ou seja, no Ano Rotário de 2011-2012.
Aqui tem o leitor o Lema e o logótipo.






