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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; ODIVELAS: Manuel Rodrigues; 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. Marreiros; 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: Fer-
nando 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; MONÇÃO: 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 - NOVAS GERAÇÕES: Emília Pereira; PÓVOA 
DE LANHOSO: Cristiano Brandão Lopes; PÓVOA DE VARZIM: Miguel Rodrigues 
Loureiro; RÉGUA: Edgar Filipe Guedes; RESENDE: Brites Inácio; S. JOÃO DA 
MADEIRA: Adriana Mota; S. MAMEDE DE INFESTA: Bernardino Castro; SANTO 
TIRSO: Rui Ribeiro; SEIA: Alcina Catarino; SENHORA DA HORA: Jesus Bastos 
Amaral; SEVER DO VOUGA: Hildebrando Vasconcelos; TONDELA: Artur Jorge 
Amaral Leitão; TRANCOSO: João Marinho Monteo; TROFA: Maria Fernanda 
Ferraz; VALE DE CAMBRA: Manuel Joaquim Almeida; VALENÇA: Paulo do 
Souto Álvares da Cunha; VALONGO: José Carmindo Cardoso; VALPAÇOS: Maria 
Angelina Cardoso; VIANA DO CASTELO: José dos Santos da Costa Lima; VILA 
DO CONDE: Emílio Eduardo Ferreira Monteiro; VILA NOVA DE FAMALICÃO: 
Libório Silva; VILA NOVA DE FOZ CÔA: António Carlos Duarte Marques; VILA 
NOVA DE GAIA: Jorge Santos; VILA REAL: Luís Pinto Pereira; VILA VERDE: Nuno 
Vilela; VISEU: Idalino de Oliveira Almeida; VIZELA: Horácio Vale.
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A NOSSA CAPA
O leitor encontra nesta edição uma referência, se bem que breve, a uma iniciativa que, todavia, não deve passar-nos 
indiferente quer pela sua importância dimensional, quer pelo seu alcance. Referimo-nos à auspiciosa organização do II 
Festival do Vinho do Porto, um trabalho que interessou quase 20 Rotary Clubes de alguma maneira irmanados em interesses 
convergentes que abarcam uma vasta e importante região do nosso País: a região duriense.
Tratou-se, sem dúvida, duma linha de preocupação coerente e, numa visão pragmática de futuro, de um ensaio para 
defi nição de programa complementar ao da Convenção de Lisboa do R.I., a realizar em 2013, e a colocar ao dispor dos muitos 
milhares de forasteiros, Rotários e mesmo não Rotários, que, como se espera, irão afl uir então ao nosso País.
A ideia é óptima e cremos bem que deve ser assimilada e seguida noutras das nossas latitudes. A presente edição mostra, 
por isso, um aspecto das raras belezas do Douro (foto de Werner Radasewsky).

Assim disse Paul P. Harris
“Rotary começou a existir sem pre-avisos. Chegou desacompanhado de misticismo, não envolto em superstição. 
Não possuía novas verdades a anunciar, nem profecias e proclamá-lo ou justifi cá-lo, nem visão alguma a reve-
lar. Entretanto, com o seu modo característico, já ajudou a preencher uma urgente necessidade humana: a da 
amizade.”
lar. Entretanto, com o seu modo característico, já ajudou a preencher uma urgente necessidade humana: a da 
amizade.”

Lisboa 2013: eu estou
 
A Convenção Mundial de Lisboa começa hoje e agora.  

Nos últimos anos, temos feito um trabalho silencioso de planeamento e de 
concretização de incentivos para a nossa Convenção, mas chegou a hora de todos os 
Rotários Portugueses participarem na mais importante acção do Rotary em Portugal.

Precisamos de todos e de cada um de vós na Convenção. Precisamos que  estejam connosco, 
que estejam com o Rotary, que estejam com Portugal.
Juntos, unidos no nosso ideal rotário e no orgulho do nosso País, vamos fazer da Convenção 
de Lisboa a melhor Convenção de sempre.

A partir de hoje, precisamos do seu contributo: dê-nos ideias para a organização do evento local, a realizar durante a 
Convenção:

- Onde o podemos fazer em Lisboa.
- Que espectáculo podemos oferecer?
- Que mensagem devemos transmitir?

Para dar sua ideia basta visitar a nossa página em www.lisboa2013.org e preencher o nosso questionário .

Esteja na Convenção. Inscreva-se já e benefi cie do pagamento da sua inscrição 
em prestações trimestrais de 20 €, ou sejam, 20 cêntimos por dia. Se o fi zer até 
18 de Março, enviando directamente para a Fundação Rotária Portuguesa a 
fi cha e o pagamento, ainda benefi cia de ter como primeira prestação 20 €.
Não deixe que esta oportunidade lhe passe ao lado.

Em 2013 todos somos Rotary, todos somos Portugal.

Lisboa 2013: Eu Estou!
 A Comissão Local da Convenção de Lisboa

Utilize o impresso que, de novo, é distribuído com esta edição.
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 Artur Lopes Cardoso
       
 P.G.D. e Director/Editor de  “Portugal Rotário”

Diz-se por aí que a televisão é o mais eficaz órgão da comuni-
cação social. Com isso concordamos.
Proclama-se, também, que, dentro do tempo de funcionamento 
diário da televisão, há os denominados “horários nobres”, sendo 
usual o entendimento de que esses horários correspondem a, via 
de regra, ali por volta da hora do jantar. E deve ser assim, como 
haverá de concluir-se da circunstância, com seu quê de bizarro 
e até frustrante, de sermos mimoseados todos os dias com a 
mesma programação simultânea de serviços noticiosos em pelo 
menos três dos nossos intestinos canais televisivos: nenhum quer 
deixar o concorrente sozinho no ... “horário nobre”. E isso até 
compreendemos, por muito que nos custe e desagrade.
Seria expectável que, tratando-se de “horário nobre”, a matéria 
durante ele veiculada nobre fosse também. E tantas matérias 
importantes que há para abordar, esclarecer e informar neste 
nosso País com tantos e tão preocupantes problemas!...
Pois bem: o ano de dificuldades em que nos arrastamos começou, 
televisivamente, de maneira “escorreita”. Em horário dito nobre 
o telespectador pode elevar o seu ego e rever-se na transcendên-
cia (?!) da notícia “fundamental” de que certo cançonetista 
estrangeiro, que vive “teúdo e manteúdo” com ignoto compan-
heiro, tivera uma criancinha (os nossos sentidos pêsames para 
esta...). Igualmente o consumidor de TV ficou “enriquecido”, e, 
claro, cheio de esperança no futuro do País, com a nova de que 
certa cidadã chinesa decidira ... matrimoniar-se consigo mesma. E, 
para ajudar ao chorrilho de matérias transcendentes, e decidida e 
manifestamente incontornáveis para a resolução dos problemas 
nacionais (?!!!), tivemos o assassínio norte-americano de determi-
nada figura jornalística de peculiares costumes, em circunstâncias 
bárbaras, facto que, apesar de tudo, em si mesmo deplorável e 
condenável, foi explorado na TV (e não só) em horas e dias a fio, 
“ad nauseam”, qual novela “de faca e alguidar”. Um mero, se 
bem que lamentável, “caso de polícia”.

Dizia-se em antes que era o futebol o “ópio do povo”, ou seja 
que servia para “anestesiar” o cidadão desviando-lhe a atenção 
de cuidados com coisas importantes e sérias. Se calhar, o futebol 
até está, e sempre esteve, inocente de tamanho labéu.
Hoje é através de degeneradas perspectivas de valor, quanto são 
as que se podem surpreender nos exemplos (verdadeiros) que se 
referiram, que se aliena a cidadania e a capacidade de fixar a 
atenção nos valores nobres e nas questões que deveriam ter-se 
na conta de fundamentais.
Os Romanos falavam em “panem et circensis”. Agora, com a proc-
lamada crise, não há pão para dar ... mas o circo permanece.
E assim se elege o insólito ou o sórdido em razão fundeira de 

atenção universal, em meio de comunicação poderoso e, dentro 
dele, em “horário nobre”.
Coisas ridículas, sem grandeza, e factos que só deviam enver-
gonhar, é nisso que refocilamos, ou é isso que nos “vendem”, 
aborrecendo-nos e procurando desviar-nos as atenções do que 
vale a pena e é essencial. 

Noutro ângulo, pasme o leitor que, nesse país populoso e 
imenso que é a China, foi recentemente legislado no sentido de 
que serão agora severamente punidas as pessoas que, dentro 
de determinado período de tempo, não visitem os seus pais ou 
os seus avós!
Ou seja, é agora “por decreto” que se procura recuperar e garantir 
a coesão familiar!!! Pelo menos será assim entre os chineses. E 
com medidas punitivas...
Tristes são estes sinais dos nossos tempos.
Não acha que evidenciam desnorte, falência ética, esvaziamento de 
valores essenciais, tentativa canhestra de emendar uma trajectória 
social perniciosa?
 Não vão decorridos muitos anos, sendo nosso primeiro Presidente 
o nigeriano Jonathan Majyiagbe, a família foi trazida para a ribalta 
do “calendário rotário”. Paradoxalmente por um Presidente que 
sofreu duramente na sua família um rude golpe, muito poucos 
dias antes de tomar posse do cargo: a morte da esposa.
A partir de então, a família passou a figurar, e sem solução de 
continuidade, entre as matérias de ênfase presidencial. O que (vê-se 
hoje) correspondeu a um “grito de alarme” contra o fenómeno 
progressivo do esboroamento da coesão social.
Já reparou bem nos rumos que o nosso mundo tem vindo a 
seguir? 
Por um lado, e em consequência do aquecimento global provocado 
pela exagerada poluição, o nosso Planeta está a degelar a olhos 
vistos, o meio-ambiente está a degradar-se acentuadamente, 
caminhamos mesmo para o desaparecimento de terras e de países 
mercê da violenta subida dos níveis das águas.
Por outro lado, e quanto às nossas comunidades sociais, estamos 
a assistir à instalação de um clima gelado de fragmentação e 
de desvirtuamento familiar que leva, e está a levar, à perda de 
coesão, à indiferença, ao egoísmo.
O Rotary já acordou para este nefasto panorama. E o leitor?
Unamos esforços para pôr cobro a tanto desvario. E aqui tem 
mais um abraço amigo do
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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

O DNA ROTÁRIO

O movimento de inovação que vivemos neste ano rotário irá levar-nos a avaliar se as nossas normas 
e os nossos procedimentos podem ser modernizados e melhorados. Não será de  estranhar numa 
Organização grande e antiga como a nossa que estejamos a identifi car muitas áreas que precisam 
de ser actualizadas.
Ao mesmo tempo, reconheço que algumas coisas são tão signifi cativas para o êxito do Rotary que 
assumiram uma roupagem sacrossanta. Elas estão no Plano Estratégico do R.I. e constituem os nossos 
valores, que eu prefi ro chamar nosso DNA. É isso o que distingue o Rotary de outras organizações 
e forma a essência de todo o Rotário.
São cinco esses valores: o Companheirismo, os Serviços Humanitários, a Integridade, a Diversidade 
e a Liderança. Os jovens preferem a palavra networking em vez de companheirismo, mas, na 
minha opinião, elas signifi cam a mesma coisa. Estas palavras signifi cam amizades duradouras nos 
clubes, que nos unem em projectos e fazem da nossa associação algo incomparável. A amizade é 
realmente o elemento principal do DNA rotário!
A nossa ênfase actual na modernização não afectará os nossos valores, pois que isso iria contra 
a lógica do cowboy, que diz “algumas coisas não estão à venda” e “saiba onde parar”. Quero 
assegurar aos Rotários que não iremos alterar os valores que fi zeram com que o Rotary se tornasse 
esta grande Organização, capaz de criar um programa da dimensão do PolioPlus! 
Temos muito de que nos orgulhar como Rotários. Este é o nosso momento e o melhor ainda está 
para vir, na medida em que ajudarmos os nossos Clubes a serem Maiores, Melhores e Mais Fortes. 
E acrescento ainda que, juntamente com nossos valores, o progresso contínuo também faz parte 
do nosso DNA.
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A CONVENÇÃO 
DE 

2012 DO R. I.
                                                                                            

Realizar-se-á de 6 a 9 de Maio de 2012 mais uma Convenção do 
R.I., na cidade de Bangkok (Tailândia). Foi recentemente dado 
a conhecer o seu logótipo, que ao lado reproduzimos.

Quantos somos:
 Rotários  ………………………………………………………………… 1.214.070 
 Rotary Clubes  ……………………………………………………………… 34.025
 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  …………………………………………………………………… 206.662

  Dados reportados a 1 de Dezembro de 2010.  

o do 
ndia). Foi recentemente dado 

“FERRAMENTAS” 
PARA REUNIÕES 

DE “E-CLUBS”
O Rotary International acaba de se associar com a “Citrix Online” para poder oferecer aos Rotários duas “ferramentas” 
para melhor poderem dirigir reuniões via Internet.
“GoToMeeting” e “GoToWebinar” são as designações delas e elas permitem aos Rotários colaborar em projectos 
através da “Web”, levar a cabo campanhas de recolha de fundos e realizar conferências de imprensa virtuais, além 
de orientar potenciais Rotários e fazer acções de formação de líderes.
A “GoToMeeting” permite a ligação “online” entre os apresentadores e até 15 pessoas. Os utilizadores podem com 
ela partilhar ecrans, trocar apresentadores e códigos de acesso e “ratos” de controlo durante a reunião. A “GoToWe-
binar” pode ser usada para audiências de maior tamanho e permite criar, enviar e gravar “online” apresentações 
para grupos até mil pessoas.
O custo da utilização duma como da outra cobre a realização de reuniões em número ilimitado e faculta conferen-
cias à voz pelo telefone ou pelo computador. Os Distritos, os Clubes e os próprios Rotários podem usar um período 
experimental de 60 dias gratuitamente e terão, depois, se quiserem contratar a utilização delas, um desconto de 15% 
relativamente a ambas as “ferramentas”.

Veja mais detalhes ou faça a sua assinatura para período de experiência em www.gotomeeting.com/rotarian.
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COLÔMBIA

ÁFRICA DO SUL

ÁFRICA DO SUL

JAPÃO

BÉLGICA

O Rotary Club de Envigado 
pôs em prática a seu projecto 
“Biblioteca Itinerante Robiit, 
com o apoio da Empresa de 
Transportes Cotrasemvi. Em 
duas carrinhas colocadas à 
disposição por esta empresa, o 

Clube atingiu a zona de Metro, no Município de Envigado (foto 
“Colômbia Rotária”).

 A escola de Mvula foi total-
mente reequipada pelo Rotary 
Club de Cape Town (D. 9350). 
A foto mostra os seus alunos a 
ajudar a descarregar um con-
tentor cheio de equipamentos 

escolares para ela (foto “Rotary África”).

O Rotary Club de Benoni Aurora (D. 9400), 
ofereceu ao Centro de Apoio e de Saúde de 
Antioch, de Wattville, diversas máquinas de 
costura industriais para formação de adultos 
no trabalho com elas para que eles possam ex-
ercer depois uma actividade profissional. Este 
Centro apoia crianças com SIDA fornecendo-

lhes refeições e programas educacionais (foto “Rotary África”).

Com o apoio de Subsídio 
Distrital Simplificado da 
Fundação Rotária do R.I., o 
Rotary Club de Chikahisa, 
Okawa (D. 2630), criou uma aula 
de culinária em benefício dos 
jovens hospitalizados de longa 

duração, que equipou com três computadores ultra-modernos, 
um leitor de DVD de raio azul e um aparelho de TV (foto “The 

Rotary no Tomo”).

Os Rotary Clubes da Bélgica 
vão voltar a participar na prova 
pedestre “20 kms. de Bruxelas”, 
que, na edição deste ano, 
se disputará em 29 de Maio. 

Para além da prática do desporto, a participação constituirá 
uma excelente maneira de difundir uma boa imagem pública 
do Rotary e de obter ajudas para o “Hospital Sem Fronteiras”. 
Para inscrições, vá a <rotary20km.be>. (foto – da edição do ano 
passado - “Rotary Contact”). 

BENIN

O Rotary Club de Diekirch-
Ettelbruck (Bélgica), apoiado 
pelo Inner Wheel local e em 
parceria com o Rotary Club 
de Cotonou-Oeste, ainda com 

o concurso de um Subsídio Equivalente da Fundação Rotária, 
construiu em Oukoutaossé umas instalações sanitárias públicas 
e abriu um poço em Atokolikbé para abastecimento de água 
potável à população (fotos “Rotary Contact”).

BRASIL

O Rotary Club de Votuporanga, 
São Paulo (D. 4480), com a ajuda 
da “Casa da Amizade”, ofereceu 
ao Lar Frei Arnaldo um trem de 
cozinha completo (foto “Brasil 

Rotário”).

FRANÇA
O Rotary Club de Bailleul 
Yser-Lys (D. 1520) promoveu 
a realização de um “rally” 
de automóveis antigos (mais 
de 70 veículos participaram!) 
a que deu o nome de “Retro 
Belles”. A prova estendeu-se 

pelos montes da Flandres e da Bélgica e veio a terminar com um 
espectáculo a que assistiram mais de 250 pessoas e que incluiu 
um desfile de moda. O produto que assim obteve foi oferecido 
ao Centro “Paul-Corteville”, de Roncq, que ensina cães-guia 
para cegos (foto “Le Rotarien”).
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Um Serviço de 
     Refe^rência

 

“Bem OUVIR e VER para MELHOR APRENDER”
 
Eis um projecto conduzido pelo Rotary Club de Lisboa-Estrela que dá uma bela ajuda a mais de 
três centenas de crianças em idade escolar.
O projecto visa detectar, corrigir e/ou encaminhar para adequado tratamento as crianças do 
ensino pre-primário e do ensino básico (1º Ciclo) que tenham alguma deficiência auditiva ou 
de visão.
Foi colocado no terreno entre 15 de Novembro e 3 de Dezembro passados, na área do concelho 
de Almodôvar, e envolveu o Clube, a Fundação Professor Fernando de Pádua, o Município de 
Almodôvar, o Centro de Saúde local, o Agrupamento de Escolas de Almodôvar, a Escola Superior 
de Tecnologia da Saúde de Coimbra e a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, que, 
para o feito, assinaram um Protocolo nele se comprometendo.
Foram, assim, sujeitas a rastreios auditivos e visuais cerca de 300 crianças, das quais 50 acabaram 
por ser encaminhadas para o Serviço Nacional de Saúde a fim de serem acompanhadas pelos 
seus médicos de família. Do grupo desta meia centena, havia quatro crianças com problemas de 
estrabismo e nove às quais tiveram de ser prescritos óculos ou serem-lhes propostas alterações 
das lentes que vinham usando.

O projecto foi apresentado em Outubro pelo Rotary Club de Lisboa-Estrela na Câmara Mu-
nicipal de Almodôvar, em reunião com o Presidente e Técnicos do Gabinete de Acção Social e 
representantes da Fundação Professor Fernando de Pádua e do Centro de Saúde. Acabou por 
ser prontamente aprovado pela Autarquia e incluído no programa “Almodôvar – Concelho + 
Saudável”, sob a coordenação da referida Fundação e contando, ainda, com apoio financeiro 
da Fundação Calouste Gulbenkian.
Seguiram-se outros contactos visando, designadamente, a inclusão nos estágios dos alunos 
finalistas das licenciaturas em audiologia e ortóptica de rastreios audiológicos e oftalmológicos 
em estudantes dos ensinos pre-primário e básico de Almodôvar.
Depois, foi constituída uma equipa para participação nos rastreios, que foi integrada pelo Dr. 
Rogério Moreira, oftalmologista e membro do Rotary Club de Praia da Rocha, que é Director do 
Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital de Portimão, a Drª. Julieta Martins, audiologista em 
Faro, e a Drª. Ilda Poças, Directora Pedagógica da licenciatura em Ortóptica da ESTeS-Lisboa.
Em Novembro, os rastreios atingiram 188 crianças, sendo 124 do ensino básico e fizeram detectar 
30 casos de problemas. Em Dezembro abrangeram 142 crianças e revelaram 45 casos.
De todos os casos foram organizadas fichas, que foram fornecidas pelo Centro de Saúde de Al-
modôvar, para, em fase seguinte, os médicos de família conhecerem os déficits auditivos e visuais 
encontrados de modo a poderem encaminhar cada caso para consultas de seguimento.

Foi um claro êxito este serviço através do qual, e por iniciativa do Rotary Club de Lisboa-Estrela, foram criadas as condições 
para um melhor êxito escolar e para o benefício da saúde das crianças beneficiárias.
Que tal estender uma iniciativa deste tipo a outras latitudes. À do seu Rotary Clube?
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Equipas de  
                 com a “Shelterbox” 
e o Rotary na ajuda ao 

Por Candy Isaac

 Na passagem do primeiro aniversário do sismo que abalou o Haiti, chegou a notícia de que, desde Janeiro de 2010, a Shel-
terBox enviou mais de 28.000 “caixas verdes”, contendo tendas, fogões e material médico e medicamentoso de emergência 
para cerca de 280.000 pessoas que, em virtude deste desastre natural, fi caram sem casa. A complexidade de um tal trabalho 
foi enorme mas, apesar disso, a experiência das equipas da ShelterBox possibilitou que a missão tivesse decorrido serena-
mente, enfrentando as enormes difi culdades.

 
O mais importante ingrediente do êxito obtido em todos os trabalhos de recuperação foi a generosidade de milhares de 
pessoas de todo o mundo – incluindo muitos Rotários -, que ofereceram os fundos que eram precisos. Contributos totali-
zando mais de 6.6 milhões de dólares surgiram de Rotary Clubes e de Distritos, de Rotaract e de Interact Clubes, assim como 
do “Inner Wheel”, de escolas e doutras organizações. Dentre estes doadores houve muitos contribuintes especiais, como 
crianças e adolescentes que ouviram falar desta devastação nas notícias e logo quiseram fazer alguma coisa para ajudar. 

Taylor e Bárbara Spencer
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 Taylor Spencer e seus pais, Bárbara e Craig, de Gladwyn, Pensilvânia (EUA), trocavam ideias sobre o que iriam fazer na 
festa do 17º aniversário dela, que se aproximava, enquanto estava a dar na televisão noticiário sobre a situação que se 
estava a viver no Haiti. Ela nem podia pensar em festa de anos “Quando tanto sofrimento estava a acontecer...” Por isso, 
em vez duma tradicional festa de aniversário, Taylor optou por usar o evento para uma angariação de fundos a favor dos 
esforços de reconstrução do Haiti. -“Analisei uma série de diferentes organizações antes de me decidir pela ShelterBox. 
Precisaram da menor parte dos fundos assim recolhidos,” para a supervisão e, “por somente 1.000 dólares por cada caixa, 
eu sabia exactamente o que as pessoas recebiam. Era algo de palpável.” - diz Taylor.    
 
 
A comunidade uniu-se para apoiar a ideia dela. -“Um comerciante local, que é também bombeiro, ofereceu os seus serviços 
de “catering” e equipamento contra incêndio para a festa de Taylor.” - relata a mãe, Bárbara.  Houve um voluntário “disc 
jockey” que tratou da música. -“Os meus amigos sabiam quanto era importante tudo aquilo era para mim e deram uma 
ajuda. E isso tocou-me profundamente.” - afirma  Taylor.  -“Mais de duzentas pessoas aderiram à minha festa!”  

Através da sua iniciativa atípica de angariação de fundos, usando a sua festa de anos, Taylor conseguiu angariar 8.000 dólares 
e pagou oito “ShelterBoxes”, assim levando auxílio de emergência para 80 Haitianos agradecidos. A sua acção concitou a 
atenção do Rotary Club de Ardmore, lá próximo, que a homenageou adquirindo mais uma “ShelterBox” com o seu nome 
e fazendo-a Companheira “Paul Harris”. -“Foi fantástico encontrar-me com todos os Rotários.” - afirma Taylor. -“São gente 
maravilhosa que tanto tem feito para ajudar os outros!”

Candy Isaac trabalha no R.I. e é também escritora “freelance”. 

Estudantes da Escola de Santa Marta, de Sarasota, Florida (EUA), estudaram casos de desastres, 

geografia e culturas de todo o mundo e instruiram-se em matérias de prevenção e recuperação de 

sinistros através de actividades diversas, inclusive a utilização de “kits” da “ShelterBox”, no âmbito do 

projecto-escola de serviço. 
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  O que se 
     faz em

UM NOVO CLUBE NA FORJA
Apadrinhado pelos Rotary Clubes de Ponte da Barca, Ponte de 
Lima e Viana do Castelo, está a cuidar-se da formação de um novo 
Rotary Clube em Arcos de Valdevez (Distrito 1970). O Governador 
Armindo Carolino designou como seu Representante Especial 
para a formação deste novo Clube o Compº. Carlos Teixeira, 
membro do Rotary Club de Viana do Castelo. Constituiu-se já 
um grupo de mais de 30 elementos para o novo Clube, que já 
efectuaram reuniões em Segundas-feiras, a primeira delas em 
17 de Janeiro. Já foi eleito o Presidente, recaindo a escolha em 
Germano Amorim.

AO SERVIÇO 

Um desfibrilhador foi oferecido pelo Rotary Club de Senhora da Hora 
ao Padroense Futebol Clube, graças ao apoio de um Subsídio Distrital 
da Fundação Rotária. A foto mostra a Presidente daquele Clube, Compª. 
Leopoldina Montalvão, a entregar o aparelho referido ao Presidente 
do beneficiário, Germano Pinho.

O Rotary Club de Aveiro ofereceu 27 “Cabazes de Natal” ao 
Centro Social Paroquial de Vera Cruz e larga quantidade de 
pacotes de fraldas à IPSS “Florinhas do Vouga”.

Também o Rotary 
C l u b  d e  P o n t e 
d a  B a r c a  f e z 
entrega a elevadas 
quant idades  de 
géneros alimentícios 
e de pacotes de 
fraldas à Associação 
Social e Cultural da 
Freguesia de Britelo, 
à Associação Social 

e Cultural dos Amigos de Ponte da Barca, à APPACDM, Delegação de 
Ponte da Barca, ao Centro Social de Entre Ambos-os-Rios, ao Centro 
Social e Paroquial de Lavradas e à Santa Casa da Misericórdia de Ponte 
da Barca.

Por seu lado, o Rotary Club de Marinha Grande voltou a realizar, 
agora em 8ª edição, o seu “Projecto Cabazes de Natal” e, através 
dele, logrou contemplar 110 famílias com parcos recursos a cada 
uma delas ajudando com a oferta de cabazes muito bem recheados 
de bens de primeira necessidade no Natal e prosseguiu depois 
com ajudas do mesmo tipo a mais cerca de meia centena, com 
o apoio da Fundação Rotária Portuguesa e no desenvolvimento 
do projecto do Clube de “Apoio Continuado”.

Uma deputação do Rotary Club de Cascais-Estoril foi até às instalações 
da ABLA-Portugal, em Carcavelos, uma IPSS que se dedica a auxiliar 
“sem-abrigo” e toxicodependentes, fazer entrega do produto que o 
Clube obtivera graças ao Concerto que organizou e no qual actuou o 
quarteto “Flaura & Phona”.
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 O Rotary Club de Braga procedeu a um rastreio da diabetes na 
Paróquia de S. Lázaro.

O Rotary Club de 
L isboa-Centro 
a c a r i n h o u  a s 
c r i a n ç a s  d o 
Centro Escolar 
Dr. Salgueiro de 
Almeida, da Junta 
de Freguesia de S. 
Jorge de Arroios, 
d i s t r i b u i n d o -
l h e s  v i s t o s o s 

brinquedos que as encantaram.

VISIBILIDADE 
Tendo-se realizado 
a 26 de Dezembro 
a  t r a d i c i o n a l 
“ C o r r i d a  d e 
S .  S i l v e s t r e ” , 
de Lisboa, nela 
foi participar o 
Compº. Medeiros 
de Sousa, membro 
do Rotary Club 
de Lisboa-Estrela 
ostentando uma 

mensagem do Rotary.

Em parceria com a Junta de Freguesia local, o Rotary Club de 
Portela promoveu um belo “Concerto de Ano Novo” na Igreja 
Paroquial de Cristo Rei, de Portela.
Foi um rotundo êxito a “Mini-Meia Maratona” organizada pelo 
Rotary Club de Leiria e que movimentou mais de 600 pessoas. 
Com esta formidável iniciativa o Clube arrecadou cerca de € 
5.000,00 que foram incrementar a erradicação da polio.
Sob a organização conjunta dos Rotary Clubes de Gaia-Sul e de 
Vila Nova de Gaia, e envolvendo os 17 Rotary Clubes sediados 
junto do curso do Rio Douro (Castelo de Paiva, Cinfães, Gondomar, 
Lamego, Mirandela, Penafiel, Porto, Porto-Antas, Porto-Douro, 
Porto-Foz, Porto-Oeste, Porto-Portucale NG, Régua, Resende, 
Vila Nova de Foz Côa e Vila Real), realizou-se o “II Festival do 
Vinho do Porto”. No seu programa avultaram, para além de 
visitas a Caves do Vinho do Porto, com provas de vinhos, uma 
palestra pelo Prof. Hélder Pacheco subordinada ao tema “O 
Porto, o Douro e o Vinho do Porto: presente, passado e futuro 
duma relação histórica” e um almoço de festa valorizado com 
a actuação da Orquestra de Guitarras da Academia de Música 
de Vilar do Paraíso. Este importante evento realizou-se  em 12 
de Fevereiro nas Caves “Taylor’s” e contou com a presença do 
Governador do Distrito 1970, Armindo Carolino.
O Presidente do Rotary Club de Ílhavo, Compº. Jorge Capote, 
acompanhado por mais três Rotários, foi à aula de Comunicação/
Fotografia da Universidade Senior expor acerca do Rotary, numa 
sessão em que “choveram” as manifestações de curiosidade 
dos presentes.

COMPANHEIRISMO 
O Rotary Club de Alcobaça organizou um “Convívio Rotário” 
na Quinta da Lezíria “Pequena Terra”, iniciativa que vai já na 
sua 5ª edição. O evento teve, como habitualmente, actividades 
ecológicas, com jogos e um Concurso Rural de declamação de 
poesia. Nada menos que 9 Rotary Clubes a ela aderiram: Abrantes, 
Amadora, Arouca, Caldas da Raínha, Marinha Grande, Peniche, 
Porto de Mós, Sintra e, claro, o anfitrião.
 

ROTÁRIO PORTUGUÊS A 
SALIENTAR
O Gov. 1990-91 (D. 1960), Compº. José Carlos Estorninho, serviu 
como Instrutor na recente Assembleia Internacional, sendo 
mesmo um dos raros, de todo o mundo, a repetir tão honrosa 
função no universo dos cerca de quarenta instrutores que tinham 
estado na pretérita Assembleia!

CULTURA E NÃO SÓ
O Rotary Club de Lisboa-Lumiar organizou uma tertúlia em torno 
do tema “As Redes Sociais na Internet”.

O Rotary Club de Aveiro 
fez entrega do Prémio que 
tem o seu nome a Américo 
Reboredo, o melhor aluno 
da Universidade de Aveiro 
na área de Mestrado em 
Bioquímica e Química 
Alimentar.

O Rotary Club de Fafe patrocinou o lançamento da obra literária 
“Salpicos de Ideias, Reparos e... Algumas Historietas” da autoria do 
Compº. Manuel Barros.
Em meados de Janeiro, o Rotary Club da Régua iniciou a actividade 
da sua Universidade Senior que passou a funcionar no espaço que 
anteriormente era ocupado pela Escola EB 1, nº. 1, de Peso da 
Régua. 

A II BOLSA INTERNACIONAL DE 
PINTURA
A Fundação Rotária Portuguesa lançou a sua II Bolsa Internacional de 
Pintura, para trabalhos de pintura e agora com tema livre. Tem por 
finalidade promover, divulgar e apoiar o intercâmbio cultural entre os 
povos dos Países Lusófonos e destina-se aos cidadãos dos países da 
lusofonia com idade até aos 35 anos, completados até ao próximo 
dia 31 de Dezembro. Haverá três prémios pecuniários, de € 4.500,00, 
de € 2.000,00 e de € 1.000,00.

PALESTRAS 
No Rotary Club da Moita foi palestrante o Dr. Antunes Dias, 
que versou o assunto “Recuar nas Memórias – Exploração 
Ostreícola”.
A Doutora Lia Raquel de Oliveira esteve no Rotary Club de 
Braga a proferir uma palestra sobre “A Tecnologia Educativa 
nos nossos Dias”.
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Em colaboração com a Câmara de Comércio Luso-Belga-
Luxemburguesa, o Rotary Club de Lisboa promoveu a realização 
de uma conferência no Círculo Eça de Queiroz, proferida pela 
Compª. Engª. Sandra Derom e sobre “Coaching para a Liderança”, 
que foi seguida de debate.
E no Rotary Club de Peniche esteve o Engº. Luís Faria, da EDP, a 
dissertar sobre “Uma Jornada em África – Adopção de Energias e 
Medidas Ambientais Sustentáveis em Campos de Refugiados”.

O Gov. 1996-97 do 
D .  1970 ,  Compº . 
Manuel Martins Costa, 
sócio do Rotary Club 
de Vila Verde, foi 
palestrante no Rotary 
Club de Braga, clube 
no qual expôs sobre 
“Consciencialização 
Rotária”.

O Compº. Vasco Guimarães foi orador no Rotary Club de 
Lisboa-Belém, aqui expondo sobre “Marquês de Pombal – o 
Homem”.
E no Rotary Club de Lisboa-Estrela estiveram como oradores o 
Prof. Doutor Carlos Ribeiro, antigo Bastonário da Ordem dos 
Médicos, a orar sobre “O Fascínio das Mãos”, e a actriz Maria 
João Luís, sobre “A Magia do Teatro”.
O tema “Da Investigação à Prática” foi proficientemente tratado 
no Rotary Club de Sintra pelo Prof. Doutor Hugo Gambôa.
E “Ética e Responsabilidade Social Empresarial” foi assunto 
tratado no Rotary Club de Praia da Rocha pelo Prof. Doutor 
Joaquim Pinto Contreiras.
O Rotary Club de Lisboa-Norte teve consigo o Dr. Jorge Matos, 
que apresentou uma dissertação sobre “República e a Bandeira”. 
Neste Clube esteve ainda o Prof. Doutor Jayme Nogueira Pinto 
a dissertar sobre “Continuidade e Ruptura Política em Portugal 
no Séc. XX – da I República ao fim do Estado Novo”.

O tema “Administração 
d e  C o n d o m í n i o s : 
Principais Problemas e 
Soluções” foi exposto 
com muita clareza 
no Rotary Club de 
Guimarães pelo Compº. 
Paulo Mota.

O Dr. Paulo Pires Rato foi palestrante no Rotary Club de Sesimbra 
e para abordagem do assunto “A Juventude de Hoje”.
E o Rotary Club de Cascais-Estoril escutou a palavra da Drª. 

Anabela Gomes a dissertar 
sobre “Projecto em Desen-
volvimento no Centro de 
Apoio Social do Pisão”...

...e também ouviu o Compº. 
Mário Pedro Barbudo dissertar 
sobre “Associação Hípica 
Terapêutica/Hipoterapia”.

No Rotary Club do Barreiro proferiu uma palestra sobre “Porquê 
Submarinos em Portugal” o Compº. Álvaro Gaspar, que é Contra-
Almirante na reserva.
O Escultor Prof. Charters de Almeida foi orador convidado no 
Rotary Club de Lisboa-Centro aqui proferindo uma palestra sobre 
“A Arte Pública como Instrumento para Fortalecer Comunidades 
e Unir Continentes”.
E o Rotary Club de Lisboa-Benfica teve como palestrante o Dr. 
António Saraiva, Presidente da CIP, que falou sobre “Desafios 
e Oportunidades da Economia Portuguesa”.

DISTINÇÕES 
O Rotary Club de Vale de Cambra assinalou os méritos do Revº. 
Pe. Martingo.
E o Rotary Club de Praia da Rocha homenageou os Drs. Wagner 
Barbosa e Sebastião Alberto Sfalsini, generosos e ilustres médicos 
dentistas.

Em reunião muito festiva 
e concorrida (cerca 
de duas centenas de 
participantes), que teve a 
presença do Gov. Armindo 
Carolino, o Rotary Club de 
Gaia-Sul homenageou o 
Governador do Banco de 
Portugal, Dr. Carlos da 
Silva Costa.

O empresário Francisco Saragoça foi o profissional destacado 
pelo Rotary Club do Seixal.
Por seu lado, o Rotary Club de Seia distinguiu o Museu do 
Pão.
E no Rotary Club de Alcobaça foi a personalidade do Prof. José 
Jacinto Fernandes que esteve em especial destaque.

OS PRÉMIOS ROTARY DO 
DISTRITO 1960 
São já conhecidas as personalidades distinguidas neste ano pelo 
Distrito 1960. São elas:
Solidariedade Social – Dr. Eugénio José da Cruz Fonseca.
Arte – Paula F. Rego.
Ciência e Tecnologia – Prof. Rodrigo F. P. Martins.
Comunicação Social – Ana Lourenço.
Carreira Profissional – Prof. José Manuel Tribolet.
Empresário – Dr. Francisco Pinto Balsemão.
Paz – Prof. António Barreto.

A entrega dos galardões irá decorrer na Gala “Prémios Rotary” 
a realizar a 2 de Abril, pelas 21 horas no Auditório Senhora da 
Boa Nova, em S. João do Estoril (Galiza) – Cascais, com a presença 
do Gov. Joaquim Esperança. 

ASSIM VAI O DÓLAR 
Note que, desde o passado mês, ele está cotado a € 0.75.
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Ajuda ao aligator.

A população do jacaré americano, espécie que já esteve ameaçada, voltou 

a crescer no Estado da Louisiana, onde o Governo promove um programa 

de preservação que contribuiu para que haja agora mais de um milhão de 

jacarés na região. A presença do réptil está em todos os lugares de New Orleans, 

a cidade anfitriã da Convenção do R.I. que decorrerá de 21 a 25 de Maio de 2011. 

A experiência que os visitantes terão com o jacaré passa pelo macabro e do gas-

tronómico ao educacional, como:

Compra de cabeças preservadas do animal, garras e dentes nas lojas das Ruas Canal 

e Decatur. Certamente não é algo que todos gostarão de adquirir, mas sem dúvida 

que esse tipo de presente é original.

Comer pratos confeccionados com a carne do bicho, como a sanduíche do “Johnny’s 

Po-Boys”, ou o potage alligator au sherry do “Antoine’s”.

Ver os raros jacarés brancos no “Audubon Zoo” e no “Audubon Aquarium”. A cor 

branca indica que eles são leucísticos, que é uma particularidade genética, e não 

albinos.

Visitar os jacarés em seu habitat no “Bayou Sauvage National Wildlife Refuge”, a 

maior reserva florestal urbana dos EUA. Para uma experiência meio-termo entre 

zoológico e pântano, vá até ao “Insta-Gator Ranch and Hatchery”, uma fazenda de 

jacarés em Covington, que fica a uma hora de New Orleans. 

Pague o preço promocional inscrevendo-se para a Convenção até 31 de Março. 

Consulte www.rotary.org/pt/Members/Events/Convention.
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Edwin H. Futa
Rotary Club de East-Honolulu, HI (EUA)

   The 
     Rotary Foundation

O CONSELHO DE CURADORES EM 2010-11

 

Paz através de “Visão de Futuro”
 
Fevereiro é o Mês da Compreensão Mundial, momento ideal para falarmos sobre os serviços prestados pelos 
Rotários, pelos Clubes e pelos Distritos que estão a servir como pilotos do Plano “Visão de Futuro”.
O Distrito 9800 (Austrália) usou fundos do Subsídio Distrital para enviar uma equipa médica a Timor-Leste e 
aí formar parteiras e assim ajudar no sentido da redução da mortalidade de mães e filhos durante o trabalho 
de parto. O Distrito também destinou uma verba para a instalação de uma bomba de água movida a energia 
solar, numa escola da Tanzânia.
O Distrito 2070 (Itália) está a planear actividades de monta a serem financiadas à custa do seu Subsídio 
Distrital, como o envio de médicos para o Kosovo, para o Peru e para Madagascar, a remessa de equipamentos 
médicos para o Congo e uma viagem de equipa de formação profissional ao Distrito americano 7490.
O projecto do Rotary Club de San Ignacio (Belize), em parceria com o Rotary Club de South Cowichan 
(Canadá) tem por finalidade a construção de um sistema de drenagem numa escola de Belize com a finali-
dade de evitar o alagamento do prédio e a proliferação do mosquito do dengue. Foi também implementada 
uma campanha educacional de saúde juntamente com autoridades escolares, a municipalidade e com líderes 
comunitários para garantir a sustentabilidade deste projecto.
Estes são apenas alguns dos muitos projectos excelentes que estão a ser levados a cabo pelo mundo fora, que 
estão a Fortalecer Comunidades – Unindo Continentes com gente que Dá de Si Antes de Pensar em Si.

Karl-Wilhelm Stenhammar
Presidente do Conselho de Curadores
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Da Coreia do Sul

Woo-Hong e Jeong já Kim, 
do Rotary Club de Daegu-
Oeste.

Nam-Soo Park e Seong-Im 
Cho, do Rotary Club de 
Gwangju-Youmju.

Dos Estados Unidos

Charles  “Ken” e Joy 
Campbel l ,  do Rotary 
Club de Santa Fé, North 
Minnesotta.

Len e Arlyn Gundersen, do Rotary 
Club de Westchester (Los Angeles), 

Califórnia.

Gerrit e Carolee 
Terpstra, do Rotary 
Club de Peoria-
Norte, Arizona.

 

Das Filipinas

R a f a e l  e  E u m e l i a 
Hechanova, do Rotary 
Club de Makati.

 

NOVOS MEMBROS DA SOCIEDADE 

“ARCH C. KLUMPH”
 
Mais um bom grupo de personalidades Rotárias foi tornado sócio da Sociedade “Arch C. Klumph” em razão do seu decidido 
apoio à Fundação Rotária. São elas:

NÚMEROS DA FUNDAÇÃO
 

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

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

“Major Donors” . . . . . . . . . .. . . . . . . .      13.105

 (dados referentes a Junho de 2010)

De Taiwan

Plastic Ray Ching e Linda Shu-Chen Chang, do 
Rotary Club de Kaohsiung-Oeste.

Carbon Shue-Liang 
Hong e Shu-Yun Hong 
Wang, do Rotary Club 
de Panciao.

Victor Cheng-Shu Lai e Ângela Tsz-Jiou Lai Tseng, do Rotary 
Club de Panchiao.

Bruce Chih-Chiang Lin e Michelle Su-Huih 
Cheng, dos Rotary Clubes de Taipé-
Harvest e Taipé Da-Jen.

Surgeon Chi-Tien e Grace Hsiu-Jung Ying Liu, do Rotary Club 
de Yangmei.

António I-Tson Soo e Addie Y. Tsao, do 
Rotary Club de Taipé-Shihlin.

Woo Sun Kei-Chou Wu e Chun-Yu Chang, 
do Rotary Club 
de Yuanlin.

Kega Chi-Jea e Jade Yao, do Rotary 
Club de Lu Chou.

 
Os membros da Sociedade “Arch C. Klumph” fi zeram doações 
a favor da The Rotary Foundation no valor de, pelo menos, 
250.000 dólares. Os seus retratos passam a fi gurar na Galeria 
“Arch C. Klumph” na Sede do R.I. em Evanston, Illinois (EUA). 
Arch C. Klumph, que é considerado o criador da Fundação 
Rotária, foi Presidente do R.I. em 1916-1917.
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A luta contra a polio no Uttar 
Pradesh exige uma estratégia ágil

 
Em Março passado, o fotógrafo Allison Kwesell visitou 
Moradabad, no Estado de Uttar Pradesh (Índia), um dos 
dois Estados Indianos em que o vírus da polio se mantém 
activo (o outro é o de Bihar). Ela reportou a campanha 
nacional de imunização nessa altura realizada e na 
qual 13,7 milhões de crianças com menos de cinco anos 

de idade receberam as gotas de vacina contra a polio. Muitas dessas crianças não irão ficar livres de 
contrair a doença sem que recebam a vacina por várias vezes. As pobres condições de salubridade que, antes de tudo, expõem 
as crianças à polio, levam também a que apanhem diarreia, o que torna as coisas mais difíceis em organismos jovens para 

que logrem assegurar duradouramente os efeitos da vacina a ponto de 
assegurarem a mais eficaz protecção.
Indo de porta em porta, os agentes da vacinação testaram a metodologia 
levar a vacina até às pessoas a vacinar, mas Uttar Pradesh é região de 
muitos trabalhadores migrantes e de tribus nómadas, ou seja de gente que 
tem mais que um 
lugar de residência, 
ou até nenhum. 
Dentre essa gente 
está Nikin Kumar, 

de oito anos, que contribui para os 
proventos familiares com o que lhe pagam por transportar 1.000 tijolos 
por dia, em oito meses do ano, numa fábrica de tijolos de Moradabad. A 
sua família mora num acanhado apartamento de somente uma divisão 
para dormir, feito com tijolos fabricados à mão. No entanto, de Junho a 
Setembro – a estação das monções – ela regressa à sua aldeia. Durante 
cada Dia Nacional de Vacinação (NID), os operadores da polio passaram o Estado a pente fino, buscando atingir cada família 

– estivesse ela em casa, na estrada ou a viver transitoriamente onde quer que fosse.
Kwesell trabalhou como fotojornalista na China, no Nepal, no Sri Lanka, na  

Tailândia e no Vietname. 
Encontrou-se com Jim 
Roxlo, membro do 
Rotary Club de North 
River (Chattanooga), 
Te n n e s s e e ,  ( E U A ) , 
quando trabalhava como 
v o l u n t á r i a  c o m  o 

“Programa de Alimentação de Crianças” do Haiti. A sua viagem 
até à Índia foi organizada pelo Clube de Roxlo e pelo escritório da 
Comissão PolioPlus da Índia.

DE COMO VAI A ERRADICAÇÃO

Em Akshay Pratishthan, uma escola que, em parte, é patrocinada por diversos  Rotary Clubes da Índia, as crianças que contraíram paralisia infantil têm hipóteses de aprender. A educação é espe-cialmente importante para garantir o futuro destes estudantes que ficarão incapazes de sobreviver à custa de trabalho físico. As crianças e as pessoas em geral de Uttar Pradesh, anseiam por que chegue o dia em que a polio deixe de ser uma ameaça para os seus irmãos e irmãs mais pequenos, para as seus filhos e os seus netos. Ou mesmo para qualquer de nós.

fotos de Allison Kwesell

Uttar Pradesh é o mais populoso Estado da Índia – se fosse um país, 

ocuparia a sexta posição no “ranking” mundial. Em cada mês, nasce 

aí cerca de meio milhão de crianças, o que significa que cada NID se 

depara com um novo problema: muitos bebés dos que aparecem nunca 

tinham sido vacinados. O elevado número de pessoas que se deslocam 

todos os dias introduz obstáculos acrescidos, exigindo aos Rotários e 

aos agentes de vacinação contra a polio que estejam atentos e criativos 

nos seus esforços para as contactar e vacinar cada criança.

Em aldeias como as de Hamidpur ou Chakkar Ki Milak, é 
uma simples parede a fazer a separação entre simples bombas 
de tirar água – muitas delas com menos de 10 metros de 
profundidade –, e de latrinas a céu aberto que impestam o 
ar e extravasam para as estradas estreitas. A polio alastra 
a maior parte das vezes por causa da água e de alimentos 
contaminados com dejectos humanos.

Uttar Pradesh constitui a região do mundo de mais intensa trans-
missão do vírus da polio e em 2007 a sua comunidade muçulmana 
registou 80% dos casos de polio, de todo o Estado. Através da 
Comissão de Ulemas para a Erradicação da Polio, os Rotários 
criaram um bom relacionamento com os “imans”, que sensibilizou 
as pessoas à participação activa nos trabalhos de vacinação. Esta 
mãe acaba de regressar duma reunião de mulheres muçulmanas 
em que foi encarecida a importância da vacina contra a polio. 
Hoje em dia, com os pais mais conscientes do problema, o índice 
de casos de polio caiu em 90%. -“Para as crianças, o dia da vacina 
tornou-se muito popular, e elas recebem pequenos brinquedos ou 
guloseimas.” - informa Kwesell. -“Gostam de participar.”
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MÍDIA PARA A SUA MENSAGEM

Para Publicar conteúdos 
visuais detalhados 
em jornais e 
revistas.

Contar histórias 
curtas e 
interessantes, 
geralmente com 
actores.

Divulgar 
mensagens 
directas e de 
larga escala a 
transeuntes.

Chegar aos 
internautas 
enquanto eles 
mandam e-mails, 
fazem pesquisas e 
leem notícias.

Dar aos canais 
de mídia uma 
visão prévia 
por escrito do 
seu evento ou 
serviço.

Aumentar o 
entusiasmo 
e convidar 
representantes da 
mídia para divulgar 
a história.

Vantagem Escrever e 
fazer o design 
da mensagem 
exactamente como 
você quer que os 
leitores a vejam.

Usar perfis 
de ouvintes e 
telespectadores 
para fazer uma 
campanha 
direta.

Anúncios 
em locais 
movimentados 
alcançam um 
público grande e 
variado.

Anúncios pela 
web com preços 
baixos fazem com 
que você chegue 
rapidamente ao 
seu público.

Uma cobertura 
da mídia agrega 
valor a sua 
mensagem.

O contacto pessoal 
directo ajuda a 
engajar o seu 
público.

Desvantagem Anúncios grandes 
e   frequentes 
podem ser caros e 
atingir um público 
limitado.

Custos de 
produção e 
veiculação 
podem ser 
elevados.

A sua mensagem 
fica limitada a 
poucas palavras 
e imagens.

O internauta pode 
ignorar o anúncio 
ou até ficar 
irritado com “e-
mails” constantes.

Mesmo os 
melhores 
“press- releases”  
não garantem 
cobertura da 
mídia.

Problemas com 
equipamentos ou 
mau tempo podem 
atrapalhar o evento.

O que  precisa Imagem digital, 
tamanho do 
anúncio, lista de 
publicações-alvo.

Gravação digital 
de áudio ou 
vídeo, tamanho 
do anúncio, lista 
de programas-
alvo.

Mensagem curta 
e de impacto, 
lista de empresas 
de “outdoors” 
e de locais 
movimentados.

Lista de “e-mails”, 
assinantes de RSS 
e de palavras-
chave para 
buscas.

Comunicado 
escrito, dados 
da pessoa de 
contacto, lista 
de contactos na 
mídia.

Local, data, 
equipamentos e 
voluntários.

Dica Negoceie preços 
com desconto ou 
outros benefícios 
para entidades 
sem fins lucrativos.

Solicite preços 
reduzidos ou 
veiculação 
gratuita para 
anúncios 
de utilidade 
pública.

Acrescente 
um chamado 
à acção, 
solicitando às 
pessoas que 
telefonem ou 
mandem “e-
mail”.

Não envie 
“e-mails” 
directamente. 
Peça aos 
internautas que 
assinem para 
receber seu 
anúncio.

Faça “follow-up” 
por “e-mail” ou 
telefone para 
o repórter ou 
agência. 

Marque o evento na 
parte da manhã para 
que seja notícia no 
mesmo dia.

Por onde começar Faça o “download”  
de anúncios em 
www.rotary.org/
humanityinmotion.

Encomende 
os anúncios 
da campanha 
Humanidade em 
Acção em shop.
rotary.org.

Aprenda a adaptar 
“outdoors” em 
www.rotary.org/
humanityinmotion.

Faça “download” 
de anúncios para 
a internet em 
www.rotary.org/
humanityinmotion.

Compre Relações 
Públicas Eficazes 
– Guia para Rotary 
Clubes em shop 
.rotary.org.

“E-mail”  pr@rotary 
.org para saber 
como iluminar um 
ponto turístico 
em celebração do 
aniversário do Rotary 
em 23 de Fevereiro.

IMPRENSA RÁDIO E TV “OUTDOOR” INTERNET “PRESS RELEASE” EVENTOS
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mídia.
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atrapalhar o evento.

O que  precisa Imagem digital, 
tamanho do 
anúncio, lista de 
publicações-alvo.

Gravação digital 
de áudio ou 
vídeo, tamanho 
do anúncio, lista 
de programas-
alvo.

Mensagem curta 
e de impacto, 
lista de empresas 
de “outdoors” 
e de locais 
movimentados.

Lista de “e-mails”, 
assinantes de RSS 
e de palavras-
chave para 
buscas.

Comunicado 
escrito, dados 
da pessoa de 
contacto, lista 
de contactos na 
mídia.
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Dica Negoceie preços 
com desconto ou 
outros benefícios 
para entidades 
sem fins lucrativos.

Solicite preços 
reduzidos ou 
veiculação 
gratuita para 
anúncios 
de utilidade 
pública.
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um chamado 
à acção, 
solicitando às 
pessoas que 
telefonem ou 
mandem “e-
mail”.
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“e-mails” 
directamente. 
Peça aos 
internautas que 
assinem para 
receber seu 
anúncio.

Faça “follow-up” 
por “e-mail” ou 
telefone para 
o repórter ou 
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Marque o evento na 
parte da manhã para 
que seja notícia no 
mesmo dia.

Por onde começar Faça o “download”  
de anúncios em 
www.rotary.org/
humanityinmotion.

Encomende 
os anúncios 
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Humanidade em 
Acção em shop.
rotary.org.

Aprenda a adaptar 
“outdoors” em 
www.rotary.org/
humanityinmotion.

Faça “download” 
de anúncios para 
a internet em 
www.rotary.org/
humanityinmotion.

Compre Relações 
Públicas Eficazes 
– Guia para Rotary 
Clubes em shop 
.rotary.org.

“E-mail”  pr@rotary 
.org para saber 
como iluminar um 
ponto turístico 
em celebração do 
aniversário do Rotary 
em 23 de Fevereiro.

                     Começando 

                do topo: “Outdoor” original.

            Troca de imagem (Egipto). 

         Endosso de celebridade (Taiwan).

    Tradução da mensagem (México).

Adição de contacto local (Austrália).

PENSE GLOBALMENTE, AJA LOCALMENTE 
Adapte os anúncios do Rotary à sua comunidade. Num mundo com 
tantos rostos, idiomas e estilos de comunicação diferentes, a adaptação da 
mensagem do Rotary é essencial para atrair novos associados e arrecadar 
fundos. Veja como clubes e distritos adaptaram o mesmo “outdoor” às suas 
necessidades.
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Há alguns anos, o “site” Forbes.com elogiou a 
Nike pelo contrato de US$100 milhões com Tiger Woods, 
dizendo que “nenhuma outra companhia capitalizou desta 
forma o apelo exercido pelo prodígio do golfe de boa 
aparência e excelente reputação como a Nike”. Mas veio 
2009 e os problemas conjugais de Woods tornaram-se num 
escândalo público que manchou sua imagem de bom rapaz, 
e os especialistas especularam que a marca Nike poderia 
ser arrastada para a lama juntamente com ele.
Embora a Nike tenha superado a negatividade pública 
que se seguiu ao episódio, levará muito tempo até que 
outra empresa decida associar tanto o seu nome a uma 
celebridade.
Felizmente a marca Rotary não foi construída em solo frágil 
com a ajuda de um porta-voz contratado. Ela alicerça-se em 
fundação sólida, cimentada numa inabalável reputação em 
humanitarismo e boas relações cultivadas com o passar do 
tempo por mais de 1,2 milhão de Rotários. Ainda assim, 
o Rotary não tem a projecção de uma Nike ou de Tiger 
Woods e, por isso, não pode  acomodar-se simplesmente 
nos seus feitos para divulgar sua marca.
Como sabiamente dito pelo director do R.I. John T. Blount, 
do Rotary Club de Sebastopol: -“Se você não constrói sua 
marca, o público a construíra para si; por isso temos que 
cimentar a nossa marca”. 
O grande estratega de marketing Al Ries concorda. -
“Marcas são palavras e conceitos formados na cabeça dos 
consumidores”. Ries, que com sua fi lha Laura escreveu 
The 22 Immutable Laws of Branding e outros quatro livros 
sobre marketing, explica que: “branding é o processo de 
inserir palavras e imagens na cabeça das pessoas. O pessoal 
de marketing está certo quando diz que o consumidor é 
o dono da marca”.
-“A maioria das pessoas acha que o Rotary tem pouca ou 
nenhuma identidade”. - afi rma o vice-presidente do RI 
Thomas M. Thorfi nnson, do Rotary Club de Eden Prairie 
Noon, EUA. -“Nós queremos e precisamos que o público 
veja o nome e o logotipo do Rotary constantemente, 
associando-os com o nosso papel de humanitaristas 
actuantes que realmente fazem a diferença. “Branding” 
signifi ca conquistar uma identidade pública positiva que 
vem instantaneamente às mentes das pessoas ao verem 
o nosso nome e logotipo.” 
Embora o termo “processo de branding” soe como um 
conceito de alto nível que deve ser deixado aos profi ssionais 
de mídia e marketing, Thorfi nnson sublinha a importância 
e a simplicidade de se comunicar e reforçar a mensagem 
rotária. -”Em projectos, eventos e actividades de clube e 
distrito nós todos podemos colocar a roda denteada e o 
nome Rotary em lugar de destaque. É comum não fazermos 
isso em actividades do Rotaract, Interact, Intercâmbio de 
Jovens, RYLA e projectos da Fundação.”
Segundo ele, o “branding” deve começar com os próprios 
Rotários. -“Não podemos esquecer-nos de usar o pin. Nós 
pertencemos a uma organização extraordinária e podemos 
ajudar a projectar a nossa imagem usando o logotipo da 
organização com orgulho e passando a mensagem de 

que os Rotários são pessoas que cultivam boas relações 
e servem a humanidade.”
Blount é da mesma opinião que Thorfi nnson quanto ao 
valor das boas relações para a manutenção da marca 
Rotary. -“Temos a nossa bandeira presente em quase todas 
as comunidades do mundo. Entidades como a Fundação 
Bill & Melinda Gates, a Organização Mundial da Saúde e 
Engenheiros Sem Fronteiras querem juntar-se aos nossos 
esforços, pois sabem quem somos, o que defendemos e 
o que somos capazes de realizar.”
O relacionamento do Rotary com a Universidade 
Northwestern, que fi ca a poucos quarteirões da sede 
mundial do Rotary em Evanston, EUA, gerou um excelente 
trabalho de marketing feito pela faculdade de jornalismo 
da Universidade. Um grupo de alunos de marketing 
integrado estudou o Rotary a fundo e identifi cou os passos 
que a entidade poderia empreender para fortalecer a sua 
marca.
Segundo o professor Paul Wang, o Rotary enfrenta um 
desafi o interessante. -“É uma situação clássica em que 

 
 

COMO 
EVITAR 
UMA CRISE 
DE IDENTIDADE
                                                            
 Por Paul Engleman
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existe a necessidade de manter os associados actuais e, ao 
mesmo tempo, a de atrair jovens para a Organização.” 
Um dos alunos de Wang, Kelsey Horine, faz um alerta. -
“Sem dúvida que o nome Rotary é uma marca forte. Mas, 
entretanto, o que ela significa para os Rotários parece ser 
bem diferente do que significa para o público em geral. É 
como se o Rotary tivesse duas marcas – uma para aqueles 
que têm uma relação com a Organização e a outra para 
aqueles que não têm essa relação. Isto não é bom para 
a marca Rotary.”
A aluna Stacy Lynn Ptacek lembra que o Rotary tem 
um alicerce bem forte e observa que, embora a nossa 
Organização tenha sido fundada com base em relações 
de negócios, ela existe até hoje graças ao seu trabalho 
humanitário. -“A rede de clubes autónomos do Rotary torna-
o apto a operar melhorias locais e mundiais”. - diz ela. 
O projecto da Northwestern concentrou-se principalmente 
nos planos de marketing que o Rotary tem na América do 
Norte. Na arena internacional, talvez não exista ninguém 
que entenda o desafio de se fazer o “branding” do Rotary 

melhor que o tesoureiro do RI K.R. Ravindran, do Rotary 
Club de Colombo, Sri Lanka. Há seis anos, quando o seu 
país foi devastado pelo “tsunami” que matou 40.000 
pessoas no Sri Lanka, os Rotários do Distrito 3220 não 
tardaram a fornecer assistência. Segundo Ravindran, 
a actuação dos Rotários nos trabalhos de recuperação 
realçaram a marca Rotary. 
-“Nós, Rotários, sabíamos que tínhamos que fazer algo de 
peso”. - lembra Ravindran. -“Decidimos construir escolas 
de boa qualidade para substituir algumas das que foram 
destruídas. Em apenas 36 meses erguemos 20 escolas, 
com US$12 milhões. Conseguimos levar de volta 15.000 
crianças às salas de aula, em escolas muito melhores 
comparadas às que tinham antes.” 
A iniciativa contou com o apoio de um banco, que doou 
US$1 milhão e pagou pelos anúncios de jornal sobre 
a abertura das escolas através do projecto “Schools 
Reawaken”. -“A cada cerimónia de inauguração de uma 
nova escola era feito um anúncio de página inteira no 
jornal divulgando no país inteiro, não apenas a reabertura 
do estabelecimento de ensino, como também que os 
Rotários cumpriram a  sua promessa e tornaram as escolas 
numa realidade.”
-“A maioria das ONGs não estava em posição de fazer 
uma declaração como esta”. - afirma Ravindran. -“ONGs 
do mundo inteiro fizeram muitas promessas de ajuda, 
mas poucas delas cumpriram o que prometeram. O Rotary 
cumpriu sua promessa, e a sua fama espalhou-se. Quando 
o governo reuniu os doadores para falar sobre o progresso 
dos projectos feitos por essas ONGs, o Rotary foi convidado 
para discorrer sobre como gerir um projecto de porte tão 
grande de maneira eficaz e economicamente viável.”
Ravindran pede aos clubes que sonhem alto ao planearem 
os seus projectos. -“Quando fazemos projectos pequenos e 
fragmentados, eles não causam um impacto suficientemente 
forte nas vidas das pessoas. É melhor que os clubes juntem 
as suas forças para empreender uma actividade maior e 
capaz de surtir um efeito mais abrangente. Cada cidade 
deveria ter pelo menos um projecto de destaque.”
Os seus comentários sobre a importância de destacar 
as conquistas do Rotary ressaltam a necessidade de os 
Rotários receberem o crédito por seus feitos. Embora a 
modéstia seja uma virtude, ela não ajuda a Organização 
em nada.
Thorfinnson é da mesma opinião. -“Não podemos continuar 
a ficar de braços cruzados achando que o nosso trabalho fala 
por si. O “branding” começa com pessoas e o seu êxito leva 
ao aumento do quadro associativo e, consequentemente, 
a mais trabalhos significativos.”
-“Todos concordamos que o logotipo do Rotary deveria 
representar serviços humanitários, mas para chegar a 
este ponto é preciso que o mundo saiba que somos a 
principal organização em serviços humanitários”. - conclui 
Ravindran.

Os Rotários podem ajudar a fortalecer a marca Rotary com os 

recursos do “site” do RI. Na secção de Relações Públicas há vários 

materiais para “download”, como anúncios de utilidade pública 

para TV, rádio, mídia impressa, internet e  “outdoors”, todos eles 

parte da campanha de imagem pública Humanidade em Acção. 

Visite www.rotary.org/humanityinmotion.
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Star power
  
ERRADICANDO A PÓLIO 
COM A AJUDA DOS 
NOSSOS AMIGOS

A campanha do Rotary International 
“Falta só isto para acabar com 
a pólio” é uma colectânea de 
anúncios de utilidade pública e 
de imagens com apelo a várias 
comunidades mundiais. Entre as 
celebridades locais e internacionais 
que cederam a sua imagem e a 
voz para a campanha estão oito 
sobreviventes da pólio e quatro 
pessoas de países onde a pólio 
ainda é endémica.

(1) Calvin Borel
Nasceu em St. Martin Parish,  
Louisiana, EUA
Jóquei profissional e 
campeão três vezes do 
Kentucky Derby

(2) Jack Nicklaus
Nasceu em Columbus, 
Ohio, EUA
Jogador de golfe 
profissional 
e sobrevivente da pólio

(3) Rainha Noor da 
Jordânia
Nasceu em Washington, 
D.C., EUA
Humanitarista e defensora 
da paz

(4) Marvin Hamlisch
Nasceu em Nova York, EUA
Compositor e maestro

(5) Ziggy Marley
Nasceu em Kingston, 
Jamaica
Cantor, compositor, músico 

e humanitarista

(6) Isabel Allende
Nasceu em Lima, Peru
Escritora e humanitarista

(7) Jane Goodall
Nasceu em Londres, 
Inglaterra
Primatólogo e humanitarista

(8) Eddy Merckx
Nasceu em Meensel-
Kiezegem, Bélgica
Ciclista profissional

(9) Zeynab Abib
Nasceu em Abidjan, Costa 
do Marfim
Cantora pop e Embaixadora 
de Boa-Vontade do Unicef 

(10) Angélique Kidjo 
Nasceu em Ouidah, Bênin
Cantora e vencedora do 
Grammy

(11) Nwankwo Kanu
Nasceu em Owerri, Nigéria
Jogador de futebol 
profissional

(12) Dan Maraya Jos
Nasceu em Bukuru, Nigéria
Cantor de música folclórica 
e embaixador do Rotary 
pela erradicação da pólio na 
Nigéria

(13) Staff Benda Bilili
Formado em Kinshasa, na 
República Democrática do 
Congo  
Grupo musical de oito 
pessoas que eram artistas 
de rua, cinco deles 
sobreviventes da pólio

(14) Arcebispo emérito 
Desmond Tutu
Nasceu em Klerksdorp,  
África do Sul
Nobel da Paz e sobrevivente 
da pólio

(15) Hany Salama
Nasceu no Cairo, Egipto
Actor

(16) Itzhak Perlman
Nasceu em Tel Aviv, Israel
Violinista e sobrevivente 
da pólio

(17) Mallika Sherawat
Nasceu em Rohtak, Índia
Actriz e modelo

(18) Amitabh Bachchan
Nasceu em Allahabad, Índia
Actor

(19) Jackie Chan
Nasceu em Hong Kong
Duplo, actor e director

(20) Sue Jin Kang
Nasceu em Seul, Coreia do 
Sul

Primeira bailarina do  
Balet de Stuttgart 
(Alemanha) 

Para saber como criar 
um anúncio de utilidade 
pública usando uma 
celebridade de sua área, 
acesse www.rotary.org/
humanityinmotion.



 27

(1) Calvin Borel
Nasceu em St. Martin Parish,  
Louisiana, EUA
Jóquei profissional e 
campeão três vezes do 
Kentucky Derby

(2) Jack Nicklaus
Nasceu em Columbus, 
Ohio, EUA
Jogador de golfe 
profissional 
e sobrevivente da pólio

(3) Rainha Noor da 
Jordânia
Nasceu em Washington, 
D.C., EUA
Humanitarista e defensora 
da paz

(4) Marvin Hamlisch
Nasceu em Nova York, EUA
Compositor e maestro

(5) Ziggy Marley
Nasceu em Kingston, 
Jamaica
Cantor, compositor, músico 

e humanitarista

(6) Isabel Allende
Nasceu em Lima, Peru
Escritora e humanitarista

(7) Jane Goodall
Nasceu em Londres, 
Inglaterra
Primatólogo e humanitarista

(8) Eddy Merckx
Nasceu em Meensel-
Kiezegem, Bélgica
Ciclista profissional

(9) Zeynab Abib
Nasceu em Abidjan, Costa 
do Marfim
Cantora pop e Embaixadora 
de Boa-Vontade do Unicef 

(10) Angélique Kidjo 
Nasceu em Ouidah, Bênin
Cantora e vencedora do 
Grammy

(11) Nwankwo Kanu
Nasceu em Owerri, Nigéria
Jogador de futebol 
profissional

(12) Dan Maraya Jos
Nasceu em Bukuru, Nigéria
Cantor de música folclórica 
e embaixador do Rotary 
pela erradicação da pólio na 
Nigéria

(13) Staff Benda Bilili
Formado em Kinshasa, na 
República Democrática do 
Congo  
Grupo musical de oito 
pessoas que eram artistas 
de rua, cinco deles 
sobreviventes da pólio

(14) Arcebispo emérito 
Desmond Tutu
Nasceu em Klerksdorp,  
África do Sul
Nobel da Paz e sobrevivente 
da pólio

(15) Hany Salama
Nasceu no Cairo, Egipto
Actor

(16) Itzhak Perlman
Nasceu em Tel Aviv, Israel
Violinista e sobrevivente 
da pólio

(17) Mallika Sherawat
Nasceu em Rohtak, Índia
Actriz e modelo

(18) Amitabh Bachchan
Nasceu em Allahabad, Índia
Actor

(19) Jackie Chan
Nasceu em Hong Kong
Duplo, actor e director

(20) Sue Jin Kang
Nasceu em Seul, Coreia do 
Sul

Primeira bailarina do  
Balet de Stuttgart 
(Alemanha) 

Para saber como criar 
um anúncio de utilidade 
pública usando uma 
celebridade de sua área, 
acesse www.rotary.org/
humanityinmotion.



28 

ANNE L. MATTHEWS, Curadora da Fundação Rotária, EUA

O Rotary é a organização humanitária apolítica e não 
sectária de maior prestígio no mundo, com mais de 100 
anos. O nosso propósito como Rotários é o de promover 
a paz e a compreensão por meio de vários programas 
educacionais e humanitários financiados pela Fundação 
Rotária, uma Instituição que se dedica a ajudar pessoas 
carentes no mundo inteiro.

JOHN F. GERM, Vice-presidente do Conselho de Curadores da 

Fundação Rotária, EUA

O Rotary é uma organização humanitária com altos pa-
drões éticos que empreende projectos de melhoria das 
condições de vida em inúmeras comunidades do globo, 
usando para este fim programas educacionais e humani-
tários. Eu costumo levar a reuniões do Rotary pessoas 
que querem saber mais sobre a entidade, e dou-lhes um 
exemplar da revista The Rotarian.

ANTÓNIO HALLAGE, Director de RI, Brasil

O Rotary é uma organização internacional formada por 
profissionais de alto padrão ético. Estamos empenhados 
com os profissionais e a juventude das nossas comuni-
dades.

WILLIAM B. BOYD, Presidente eleito do Conselho de Curadores 

e ex-presidente do RI, Nova Zelândia

Nós estamos aqui para servir as pessoas, e o melhor 
exemplo disto é a campanha de erradicação da pólio. 
Muita gente não sabe o que é o Rotary, e é a nós que cabe 
dizer que é uma organização humanitária internacional. 
Quando eu passo pela imigração nos Estados Unidos e 
digo que estou em viagem ao serviço do Rotary eles per-
guntam-me: -“Você está aqui em viagem de negócios?” 
Ao que respondo: -“De forma alguma. Eu pertenço a uma 
organização de voluntários e não ganho nada para fazer 
discursos, e para falar a verdade e até nem sou assim 
tão bom em oratória”.

KALYAN BANERJEE, Presidente eleito do RI, Índia
O Rotary é uma organização de voluntários com mais 
de 1,2 milhão de líderes profissionais e executivos de 
todo o mundo, reunidos pela amizade e amor pela paz e 
humanitarismo. Nós executamos projectos em assuntos 
tão diversos como analfabetismo, saúde, fome, pobreza, 
água potável e meio ambiente. Um dos pilares do Rotary é 
o compromisso de manter altos padrões éticos na nossa 
vida profissional e pessoal.

SAMUEL F. OWORI, Director do RI, Uganda

Ps Rotários ajudam pessoas com necessidades. Fazemos 
contacto com pessoas de carácter e com influência. A sua 
vida profissional ganha outro impulso se você estiver no 
Rotary, que lhe dá a oportunidade de conhecer pessoas 
que provavelmente jamais conheceria. Você pode causar 
um impacto positivo promovendo a paz e a compreen-
são. A erradicação da pólio é um dos nossos melhores 
produtos. Temos como dever deixar este mundo melhor 
do que quando o encontrámos.

EKKEHART PANDEL, Director do RI, Alemanha

Na Alemanha, o Rotary é uma das maiores organizações 
humanitárias formadas por voluntários. Temos uma grande 
diversidade nos nossos clubes no que se refere a sexo, 
religião, profissão e negócios. A nossa rede mundial é 
bastante actuante na ajuda a países em desenvolvimento. 
Fazemos muitos projectos em África.

DONG KURN LEE, Curador da Fundação Rotária e ex-presidente 

do RI, Coreia do Sul

O Rotary oferece a oportunidade de construir boas relações 
e de contribuir para a sociedade. Rotary significa ajudar 
pessoas menos privilegiadas. Encontramo-nos com amigos 
nas nossas reuniões semanais, durante as quais discutimos 
como prestar ajuda onde for preciso e fazemos doações. 
Todos precisam de algo como o Rotary.

E M  S U M A
 

Se você estivesse num elevador e alguém lhe perguntasse o que é o Rotary, 
que poderia responder em menos de um minuto?  
Alguns líderes da nossa Organização respondem.

POR SUSIE MA






