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NÃO ESQUEÇA A PROVA QUÁDRUPLA
De quanto pensamos, dizemos ou fazemos,

PRIMEIRO – É a VERDADE?

SEGUNDO – É JUSTO para todos os interessados?

TERCEIRO – Criará BOA VONTADE e MELHORES AMIZADES?

QUARTO – É BENÉFICO para todos?

A DECLARAÇÃO PARA EXECUTIVOS 
E PARA PROFISSIONAIS ROTÁRIOS

O que devo:

1.  Considerar a minha ocupação profissional como uma oportunidade adicional de servir.

2.    Ser fiel à letra e ao espírito do Código de Ética da minha profissão, às leis do meu País e aos padrões morais da 
minha comunidade.

3.    Fazer todos os possíveis para dignificar a minha profissão e para promover os mais altos padrões éticos no exercício 
dela.

4.    Ser justo para com o meu empregador, para com os meus empregados, ou associados, ou concorrentes, ou clientes, 
para com o público e com todos aqueles com quem mantenho um relacionamento comercial ou profissional.

5.    Reconhecer o respeito devido a todas as ocupações úteis à sociedade, assim como a dignidade que a todas elas é 
inerente.

6.    Oferecer os meus conhecimentos profissionbais para proporcionar oportunidades aos jovens, para atender às 
necessidades especiais dos outros e para melhorar a qualidade de vida na minha comunidade.

7.    Ser honesto nas promoções que fizer e em todas as apresentações ao público relacionadas com a minha empresa 
ou com a minha profissão.

8.    Não procurar obter de um Rotário, nem lhe conceder, um privilégio ou uma vantagem que não sejam os normalmente 
concedidos no relacionamento comercial ou profissional.

Ao leitor
Com a presente edição é disponibilizada cópia do Relatório de Actividades, das Contas e do Parecer do Conselho 
Fiscal da Associação Portugal Rotário, elementos referentes ao exercício fiscal de 2010 aprovados na Assembleia 
Geral que se realizou em 9 deste mês.
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 Artur Lopes Cardoso
P.G.D. e Director/Editor de  “Portugal Rotário”

É impossível, nestes tempos, ignorar o que ocorreu no Japão 
a 11 de Março passado e o que veio a seguir e vai persistir. A 
dimensão da catástrofe que, começando por ser desastre natural, 
por força deste descambou em desastre artificial, as imagens 
dantescas a que o mundo inteiro teve oportunidade de assistir 
impotente e mesmo incrédulo, a impossibilidade que a todos nos 
verga de conhecer em toda a sua extensão as perdas de vidas, o 
volume de danos materiais, a afectação da saúde de gerações, 
a todos nos deixam perplexos e mesmo esmagados em face da 
abrangência dos sofrimentos provocados a partir daquele sismo 
de grau 9 da Escala de Richter.  
Chernobyl, na Ucrânia, tinha acontecido havia já cerca de 
um quarto de século. Os seus terríveis efeitos, porém, vieram 
até aos nossos dias e prometem prolongar-se sabe-se lá por 
quantas décadas mais. Visitar, actualmente, aquelas paragens 
é acabrunhante, desolador, mesmo aterrador. Quantos milhares 
pereceram como causa directa do acidente no reactor? Muitos. 
Quantos milhares contraíram doenças em consequência da ra-
dioactividade libertada? Muitos mais. Quantos milhões tiveram 
de desalojar-se na miséria para tentar escapar aos perigos letais 
da contaminação generalizada? Vários.
E exactamente o mesmo aconteceu, e acontecerá agora, no 
Japão.

Na demanda de fontes de energia não pode valer tudo. Se é 
merecedora de censura a libertação de CO2 para a atmosfera, 
provocando as agressões ambientais, conforme é apanágio das 
fontes fósseis, não o pode ser menos a utilização da energia 
nuclear sem que o seu aproveitamento seja acompanhado das 
mais rigorosas cautelas e de verdade total.
As fontes de energia fósseis poluem, ou seja emporcalham ou 
sujam a natureza, e estão a provocar o aquecimento global do 
Planeta, com todas as más consequências que daí advêm para 
a nossa qualidade de vida.
As fontes de energia por fusão nuclear são, de si mesmas e 
intrinsecamente, de elevado risco e, designadamente, colocam 
um gravíssimo problema que se eterniza no tempo, qual é o 
de  saber o que fazer com os resíduos radioactivos que elas 
originam. 
Por outro lado, e de não menos preocupante aspecto, as crescen-
tes pressões da necessidade de produção e consumo de energia 
têm levado a como que “fugas para a frente”, estouvadas e de 
pouco transparentes práticas. É que, não raro, os responsáveis 
dos países que vêm fazendo recurso ao nuclear escondem 
criminosamente a eclosão de acidentes com os equipamentos 
e as consequências de envenenamento radioctivo, seja do ar, 
seja das águas, com tudo o que isso acarreta de prejuizos muito 
sérios para a saúde pública. Portugal, que não aderiu (ainda) 
à técnica de produção de energia atómica, mesmo para fins 
pacíficos, já tem fundadas razões de queixa dos seus ancestrais 
vizinhos, neste aspecto...

Há muito que, o mundo anda a “brincar” com o recurso 
imponderado a fontes poluentes de energia que o vão destru-
indo a ele próprio e, pelo menos, o tornam dependente delas, 
sujeitando comunidades inteiras aos caprichos dos mercados e a 
catástrofes. Torna-se evidente que dessas fontes, se prevalentes, 
só vêm desgraças, riscos temerários, convulsões sociais, guerras 
e conflitos.
É tempo de inverter, e o mais rapidamente possível, esta tendência 
para se atingir a predominância das fontes renováveis e limpas 
em detrimento das fontes poluentes, perigosas em demasia e 
danosas.
Mas, se é assim em termos programáticos, para já e agora, mercê 
das circunstâncias terríveis a que estão sujeitas as populações 
do arquipélago nipónico, há que acudir a estas e sem rebuço. 
Esta edição abre, por isso e para isso, com um leque de imagens 
chocantes do que aconteceu por aquelas bandas: procurou-se 
que o leitor se sinta interpelado por elas e, assim, disponível 
para ajudar a minorar tanto sofrimento. Sim, porque isso de 
sanar todos os danos emergentes é coisa que vai demandar 
ainda larguíssimo tempo.
Claro que Rotary International tinha de ter uma palavra positiva 
para ir ao encontro das necessidades de um País que, ainda por 
cima, é um dos melhores esteios rotários.

O  Presidente do Conselho de Curadores da The Rotary Foun-
dation, Carl-Wilhelm Stenhammar, determinou a criação do 
Fundo Rotary para Recuperação de Desastre do Japão e Ilhas 
do Pacífico-2011, que é destinado a apoiar os projectos que 
visem a reconstrução de estruturas afectadas ou destruídas em 
consequência do sismo de 11 de Março e do “tsunami” que se 
lhe seguiu.
Por muito que existam no Japão 34 Distritos Rotários e seja 
elevado em quantidade e em qualidade o número de Rotários 
nipónicos, é tão grande o índice de destruição alcançado que 
eles, sozinhos, não têm capacidade de assegurar a recuperação. 
Precisam a sério de ajuda.
Carecem da sua ajuda que pode ser canalisada para a Fundação 
Rotária mediante o mesmo modo de proceder para a oferta de 
qualquer donativo a ela: ponto é que se clarifique que a sua 
dádiva é para o Fundo que se referiu.
Não demore a corresponder, pois a necessidade é muita e já 
existe.
 E aceite mais um abraço amigo do
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Mensagem do Pr idente

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

A Mensagem do 
Pr idente 
Ray

Klinginsmith

Quantos somos:
Rotários – 1.212.088
Rotary Clubes – 33.966
Distritos – 530
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 Fevereiro de 2011.

ALGO VELHO, ALGO NOVO 
 
A maioria dos Rotários sabe que, durante muitas décadas, o Rotary operou com quatro Avenidas de 
Serviços: Serviços Internos, Serviços Profi ssionais, Serviços à Comunidade e Serviços Internacionais. 
No entanto, no Conselho de Legislação de 2010 algo inesperado aconteceu: uma proposta para 
a criação da quinta Avenida de Serviços, que já tinha sido rejeitada em Conselhos anteriores, foi 
aprovada. 
A nova Avenida é chamada Serviços às Novas Gerações, e há uma certa confusão e preocupação 
sobre o impacte dessa mudança. Como o proponente da emenda não preencheu uma declaração 
de apoio, não temos uma explicação por escrito que justifi que a proposta. Contudo, parece-me que 
o seu propósito e o efeito pretendido estão relacionados com um maior enfoque nos programas 
pró-juventude do Rotary. 
Os programas Interact, RYLA, Rotaract e Intercâmbio de Jovens são alguns dos melhores do 
mundo na sua categoria. Porém, por terem sido divididos entre Serviços à Comunidade e Serviços 
Internacionais no âmbito de Clubes e de Distritos, a coordenação de tais programas fi cou ainda 
mais difícil. A mudança para cinco Avenidas de Serviços fará com que cada Clube e cada Distrito 
tenha um único director ou coordenador responsável por supervisionar e promover os programas 
do Rotary voltados para os jovens.
O nosso trabalho com a juventude tem duas vantagens. Em primeiro lugar, a exposição dos partici-
pantes aos Valores do Rotary – companheirismo, serviços humanitários, integridade, diversidade e 
liderança. Em segundo, a lembrança positiva do Rotary, o que frequentemente motiva os jovens a 
associarem-se a Rotary Clubes. Para ajudar no recrutamento dos participantes nesses programas, 
estamos a elaborar planos para registar os nomes e “e-mails” dos jovens a fi m de nos mantermos 
em contacto mesmo depois de terem deixado os programas pró-juventude. 
Na realidade, o Conselho de Legislação de 2010 não criou nenhum programa diferente. O acréscimo 
da quinta Avenida de Serviços, no entanto, contribuirá para tornar os programas voltados para 
os jovens ainda Maiores, Melhores e Mais Fortes, fazendo com que mais participantes se fi liem 
em Rotary Clubes. Uma situação em que todos saem a ganhar!
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CONSERVAR A HISTÓRIA

Nem todos os clubes têm tido o cuidado de registar, duma 
forma sistemática e organizada, a sua memória e, quando 
acordam para a questão e procuram reconstitui-la, encontram 
dificuldades de toda a sorte, pois que muitos elementos 
documentais e outros os perderam já.
Não desanime. Lembre-se de que existe o Arquivo do Rotary. 
A História do Rotary e os seus Arquivos poderão fornecer-lhe 
cópias de documentos históricos tais como o processo de 
formação do Clube, a lista dos seus sócios fundadores, a dos 
que já presidiram ao Clube, tudo além de informação sobre 
projectos realizados. 
Para saber como proceder, consulte “Google Books” em www.rotary.org/rotarian e faça perguntas sobre a história do seu 
clube a História do Rotary e Arquivos através de history@rotary.org.

REORGANIZAÇÃO ROTÁRIA

O Conselho Director do Rotary International decidiu recomendar que se proceda à divisão de Distritos de maior dimensão 
e à fusão de Distritos pequenos, tudo com o objectivo de que não haja Distritos com menos de 33 Rotary Clubes ou menos 
de 1.200 Rotários, nem com mais de 100 Clubes ou 4.000 Rotários.

“DE ROTARIAN” 

Cessou funções de Editor da Revista Regional Oficial para os Países Baixos o nosso bom amigo 
Marcel Harlaar. Marcel tinha sido ainda no ano passado o anfitrião do Seminário Europeu dos 
Editores das Revistas Rotárias que se realizou em Amesterdão e exerceu as suas funções com 
elevados aprumo e dedicação.

“SHELTERBOX” 
NO JAPÃO

Logo que aconteceu o sismo de 11 de Março, seguido 

do terrível “tsunami” que todo o mundo pode ver, a 

“ShelterBox” foi imediatamente ajudar no Japão. Taka-

nori Hirai, Director da Divisão das Alterações Climáti-

cas e da Energia do Governo do município de Iwate 

significou os seus mais rasgados agradecimentos pelo 

trabalho inestimável de ajuda à população oferecido 

pela “ShelterBox”. A foto, de Pearson, mostra Toshika 

Asata e a pequenita de 7 meses Misaki que foram em 

visita à sua amiga Rie Hatakeya de apenas um mês, 

posando em cima duma caixa verde em Ofunato, a 26 

de Março que passou.

http://www.rotary.org/rotarian
mailto:history@rotary.org
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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)

DIRIGENTES DE CÚPULA 2010-11 DO ROTARY INTERNATIONAL

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)

CARDIO-CIRURGIAS

A “Rotary Australia World Community” (RAWCS) instalou em 2003 uma máquina para cateterismo cardíaco no Hospital 
Central “Shastin”, de Ulaanbataar (Mongólia). Contudo, nessa altura, não havia na Mongólia médicos que soubessem uti-
lizar esse maquinismo. Perenta uma tal situação, deslocou-se ali uma equipa de médicos australianos, voluntários, que fez 
formação junto dos profi ssionais da saúde do País e tratar doentes cardíacos. Assim, há presentemente oito especialistas 
mongois que já trataram mais de 1.500 doentes em cada ano, e, mais recentemente, em Setembro do ano passado, uma 
parceria entre a RAWCS e o Rotary Club de Ulaanbaatar já logrou substituir a máquina oferecida em 2003 por outra mais 
moderna. A RAWCS já equipou sete hospitais doutros tantos países em vias de desenvolvimento com máquinas destas.
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ROMÉNIA

O Rotary Club de Luanshya (D. 9210) orga-
nizou a “Feira Comunitária” para assinalar 
os 46 anos da independência do País, um 
certame que se se realizou na “Rotary Inde-
pendence Avenue Park”, em Luanshya. Nela 
se incluíram diversos desportos populares, 

dentre eles corridas de sacos. Mais de 300 visitantes passaram pela 
Feira que, além de conferir grande visibilidade ao Clube e ao Rotary, 
proporcionou significativa angariação de fundos para a construção 
de acessos para pessoas que se deslocam em cadeiras de rodas, no 
centro da cidade  (foto “Rotary África”).

TIMOR-LESTE 

O Rotary Club de Melbourne (Austrália - Dis-
trito 9800), em parceria com o Rotary Club 
de Dili e o apoio de um Subsídio Equivalente 
da Fundação Rotária, já conseguiu montar 
neste país 1.000 depósitos metálicos para 
armazenagem de água como o que a foto-
grafia mostra (foto “Rotary Down Under”).

SAINT-PIERRE & MIQUELON 
Graças à generosidade do Rotary 
Club de L’Etang Salé, em parceria 
com o Município de Saint-Pierre, a 
reitoria e a Federação Musical das 
Ilhas de Reunião, foram oferecidos 
vários instrumentos musicais para a 

criação duma “Orquestra da Escola”, na Escola Primária de Louis-
Pasteur. A orquestra, que integra jovens de condição económica 
modesta, já deu o seu primeiro concerto no Colégio “Tamarins” e, 
servida por professores voluntários do Conservatório de Música, 
proporciona um ensino da música ao qual as crianças envolvidas 
não podiam ter acesso (foto “Le Rotarien”).

BRASIL

 O Rotary Club de Mogi das Cruzes, 
São Paulo (Distrito 4430) fez parceria 
com o Rotary Club de Karmoy-
Leste (Noruega – Distrito 2250) e 
obteve um Subsídio Equivalente 
da Fundação Rotária. Conseguiu, 

assim, montar uma oficina de marcenaria e cozinha industrial nas 
instalações da Associação Beneficente “Árvore da Vida”, uma IPSS 
que apoia 150 crianças, adolescentes e jovens dos 6 aos 18 anos de 
idade (foto “Brasil Rotário”).

MÉXICO 

O Rotary Club de Coyoacán, Distrito 
Federal (D. 4170) instalou um novo 
consultório de medicina dentária na 
Escola Primária Mariano Matamoros, 
na Delegação Azcapotzalco (foto 
“Rotarismo en México”).

O Rotary Club de Mangalore 
(D. 3180) instalou um sistema 
de produção de gás a partir de 
biomassa no Seva Dhama, um 
estabelecimento que alberga 115 
idosos. Tratou-se da concretização 

de um projecto amigo do ambiente que reduziu significativamente 
os gastos com combustíveis da Instituição (foto “Rotary News”).

ÍNDIA

Em parceria com os Clubes de Caussade-
Midi-Quercy, Lunel La Grande-Motte e 
Timisoara, e o Distrito 1700, o Rotary 
Club de Carmaux equipou com material 
médico especial a “Casa Cristian”, que 

auxilia adultos pesados e com deficiência da Fundação “Pentru Voi”, 
um estabelecimento piloto criado na Roménia. A “Casa Cristian” 
foi financiada por duas associações, o Instituto para uma Sociedade 
Aberta e a Habitat Romena para a Humanidade e foi edificada em 
terreno cedido pelo Município de Timisoara (foto “Le Rotarien”).

ZÂMBIA

FRANÇA 

O Rotary Club de Toulouse Cent 
(Distrito 1700) desde há três anos 
que proporciona o “baptismo de 
voo” a crianças internadas no Hospital 
de Toulouse-Purpan num projecto 

denominado “Asas para Todos”. As crianças contempladas vão 
acompanhadas por algum membro da sua família e o voo tem por 
base o aeroporto de Lherm. Na última edição foi usado um “Airbus 
A 380” e o Compº. Gérard Desbois, mentor desta iniciativa, e vários 
engenheiros, levaram sucessivos grupos de cinco pessoas a percor-
rer todos os cantos do aparelho e explicaram o funcionamento de 
todos os seus equipamentos (foto “Le Rotarien”).
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Ponto de Vista

Reflexões sobre 
Democracia, Capitalismo 
e Socialismo

PORQUE É QUE OS GOVERNOS 
INTERVÊM NA ECONOMIA

 
 
Um sistema de coexistência humana que não 
proporcione igualdade de oportunidades para 
todos é incompatível com a economia de mer-
cado.
 
Os que tiveram oportunidades na vida, ou seja adequada 
alimentação e cuidados de saúde desde a infância, tudo adido 
do acesso ao sistema educativo, gozarão de um elevado 
nível de consumo e de um assinalável poder de compra. 
Disporão do dinheiro necessário para adquirir e beneficiar 
de bens e serviços que vão ao encontro das suas aspirações 
e expectativas.
Numa economia de mercado, as pessoas decidem livremente 
o que deve ser produzido e consumido, dentro da disciplina 
legal da procura e da oferta, tendo o lucro por escopo e a 
melhor atenção quanto aos sectores mais rentáveis já que 
todos os investidores desejam obter o melhor rendimento 
dos seus capitais.
É mais rentável produzir televisões, leitores de video e 
computadores pessoais que ir ao encontro da satisfação de 
necessidades promárias dos seres humanos, como a alimen-
tação, os serviços de saúde ou a educação. Para fazer face a 
este problema da ausência de investimento espontâneo da 
sociedade nestes campos, os governos vêem-se compelidos a 
intervir, não só para fomentar o investimento nos cuidados 
de educação e da saúde, mas ainda na produção de medica-
mentos e de artigos de primeira necessidade como o leite, a 
carne ou batatas, por exemplo.
O capital, representado pelos investimentos disponíveis, é uma 
entidade absolutamente não-ética, que normalmente não faz 

Ronaldo Campos Carneiro
 Gov. 2008-9 – D. 4530

distinção entre o fabrico de alimentos para bebés, ou fabrico 
de canhões para a guerra. É apenas o atractivo financeiro de 
cada produção que importa para os investidores.
Estes impulsos espontâneos na capitalização dos diversos 
sectores levam os governos a taxar salários dos trabalhadores 
e os lucros dos empresários, uns como os outros geradores 
de recursos na sociedade. Tudo quanto os governos fazem, 
absolutamente tudo, torna-se possível graças aos impostos 
que recaem sobre o processo produtivo. O que significa que o 
empresário e o trabalhador é que pagam todas as contas.
Quando intervêm na economia, os governos agem simples-
mente como uma bomba injectora de recursos financeiros, 
tirando-os do processo produtivo para subsidiar a agricultura, 
a produção de gado, serviços de saúde e de educação, por 
exemplo. Mesmo que seja de eficiência baixa, este mecanismo 
de bombagem é preciso, dentro das actuais regras, para a cor-
recção de desvios da capitalização nos sectores conómicos.

 
Um outro instrumento usado pelos governos é o sistema 
bancário, que opera como um dique controlador do fluir de um 
rio: determina a aplicação do capital disponível de harmonia 
com as prioridades dos burocratas governamentais. Neste 
caso, o sistema bancário perde a sua importante condição 
de inductor do desenvolvimento para se tornar num mero 
instrumento do governo. Os impostos provocam redução 
da vitalidade do processo produtivo já que se acrescentam 
ao preço final dos bens e serviços produzidos e, portanto, 
reduzem a sua penetração nos mercados e criam vazios na 
produção. 
A burocracia trata, então, de preencher estas lacunas através 
da canalização compulsória de recursos com ordens dos 
governos. Assim, os capitais ficam bloqueados no sistema 
bancário para subsidiarem pequenas empresas, a exportação, 
a agricultura, etc. A necessidade de intervenção dos governos 
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no processo económico está limitada ao fomento e ao apoio 
dos sectores da alimentação, saúde e educação, que não 
podem desenvolver-se por eles mesmos.
É por isso que os governos de todo o mundo têm de ajudar 
de algum modo esses três sectores da economia. Todas as 
demais operações governamentais cedem quanto à necessi-
dade destes subsídios, uma vez que a alimentação, a saúde e a 
educação são justamente sectores que determinam igualdade 
de oportunidades numa qualquer sociedade. Lavram em erro 
os que consideram possível dispensar a interferência do Estado 
no processo económico, no estado actual de coisas.
Sem esta interferência, a fome, doenças e o analfabetismo 
iriam pura e simplesmente bloquear a produção e a distri-
buição de bens e serviços, aumentando assim a distância 
entre ricos e pobres. Uma vez que a economia não produz 
espontaneamente o que é preciso, os governos têm de 
bombear recursos para estes sectores para os fazer produzir 
na medida do necessário.

 
A notável analista da economia europeia, Joan Robinson, 
diagnosticou com grande argúcia a necessidade de que a 
rentabilidade dos investimentos para criar desenvolvimento, 
mas não apresentou soluções operativas para a produção nas 
diversas necessidades sociais.
Os governos são em regra naus gestores de recursos seja sob 
que perspectiva seja: financeira, económica, institucional ou 
tecnológica. Não é recomendável deixar à iniciativa gover-
namental o incentivo, a produção e a distribuição dos bens e 
serviços socialmente precisos como se faria quanto a outros 
bens quaisquer: estes precisam de que haja eficiência nas suas 
metas, de ser rentáveis para atrair os investimentosn e com-
petitivos no desenvolvimento das tecnologias aplicadas.
É incongruente imaginar que fabricar aparelhos de TV é 
um processo económico e proporcionar saúde corresponde 
a um processo social. É que ambos os processos são socio-
económicos. Quando se ocupam da saúde, os governos vão 
retirar recursos gerados pela fábrica de televisores, taxando 

nos salários dos trabalhadores e nos lucros dos empresários, 
uma vez que não gera por si recursos. 
Sob o ponto de vista económico e político, o que é mais 
significativo é que uma transferência sistemática de recur-
sos se faz no processo produtivo, não segundo a lei natural 
da oferta e da procura, mas de acordo com a vontade dos 
burocratas governamentais. E isto resulta em esterialização 
dos recursos. 
Qualquer que seja o conceito que se tenha da democracia, o 
destino dos cidadãos nunca pode ficar dependente da virtude 
dos seus reguladores. Foi um elevado montante de recursos 
financeiros, tirados do processo produtivo sob a forma de 
impostos e aplicados de acortdo com actos da vontade dos 
burocratas dos governos, que tornou possível todos os con-
flitos mundiais e a recente corrida aos armamentos. 
A falibilidade humana tem sempre de se pôr em equação. É 
certo que se “nós, o povo” pudéssemos decidir onde aplicar 
os nossos recursos, não teríamos o índice de beligerância 
actual. Ele só existe porque os mecanismos fiscais retiram 
recursos do processo produtivo e permitem a sua aplicação 
por decisão duma elite reguladora. 
Trata-se de um processo que é essencialmente não-democráti-
co. A democ racia exige não somente o sufrágio universal mas 
ainda a desconcentração dos recursos pelo poder regulador 
e de tal modo que permita a cada aforrador decidir o que 
fazer com as suas economias. 
São estas as linhas mestras do ACORDO DE VONTADES 
adiante proposto a trabalhadores, empresários e governo, 
que visa estimular a produção e garantir o consumo de bens 
alimentares, serviços de saúde e educação, ao mesmo tempo 
que promove a desconcentração de recursos.
Para sublinhar a necessidade de um tal acordo de vontades 
vamos analisar os métodos usados e os resultados obtidos 
pelas ideologias de esquerda e de direita, assim como o 
desempenho dos tecnocratas e dos políticos na gestão dos 
recursos gerados a partir dos impostos sobre salários e sobre 
lucros dos empresários.
 

 
Ponto de vista da direita: o Es-
tado empresário

O Estado gere estes recursos? Ou, diferentemente, como é que 
ele aplica os recursos obtidos através do processo produtivo? 
Crêem que têm de gerar empregos produtivos, de investir em 
sectores de base da economia como a energia, os transportes, 
as telecomunicações, etc. Então criam empresas estatais para 
o preenchimento do vazio criado pelo próprio governo, com 
os seus impostos lançados o processo produtivo privado.
Numa economia de mercado, quando não existe o desejo e 
o potencial económico para o consumo, há sempre a pos-
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sibilidade financeira para produzir, segundo a tecnologia 
disponível. Isso significa que é claramente desnecessário 
que os governos usem recursos da sociedade, sufocando a 
iniciativa privada, para a produção de aço, de energia, etc. 
Se determinada sociedade tem a vontade e a capacidade 
económica para consumir, as empresas privadas revelam aí 
muito maior competência. 
A interferência dos governos irá conduzir, na maior parte dos 
casos, à criação de monopólios de estado, tão fortes para a 
economia quanto as empresas privadas, porque a falta de 
competição leva à estagnação tecnológica e a uma indesejável 
distorção do crescimento que remata na vulnerabilidade da 
sociedade como um todo. O choque petrolífero dos anos 
70 e 80 colocou em xeque o desenvolvimento de todas 
as sociedades dependentes desta fonte de energia como 
base das suas economias. Muitos produtores ameaçaram a 
estabilidade global quando decidiram manipular os preços 
dos combustíveis. 
Mas que aconteceria se o sector da energia estivesse 
nas mãos da iniciativa privada, operando livremente no 
mercado? Quem iria construir as nossas estruturas hidro-
eléctricas? Seria bem provável que não viéssemos a ter 
estes trabalhos magestosos, mas não teríamos quebra de 
energia e o crescimento seria multi-sectorial, a custo mais 
baixo que o imposto pelas empresas estatais.   
Os investimentos da iniciativa privada baseiam-se na racio-
nalidade económica como questão de sobrevivência num 
mercado de competição; o mesmo não acontece no que tange 
a investimentos decididos por uma panóplia de burocratas. 
Se o desenvolvimento repousasse em mãos privadas, teríamos 
diversas fontes de energia a ser desenvolvidas em simultâneo, 
utilizando o sol, o vento, o hidrogénio, o álcool, etc., todas 
competindo umas com as outras na busca do menor custo e 
reduzindo a vulnerabilidade de muitas das sociedades.

 
Encorajados por um ilusório desenvolvimento momentâneo 
e tendo esmagado a iniciativa privada até aos limites 
da sobrevivência, os líderes estaduais retiram das outras 

economias os fundos que precisam para financiamento dos 
seus projectos monumentais , dando início a um processo de 
endividamento que toda a sociedade e as futuras gerações irão 
ter de pagar. Ir buscar resultados doutra sociedade apenas é 
recomendável com a adopção duma correspondente política 
de incentivo às exportações, para estabilizar a balança de 
pagamentos. Doutra sorte a dívida vai exigir nova intervenção 
estatal no processo produtivo.
É uma estranha espécie de nacionalismo quando o Estado 
controla empresas do processo produtivo e para manter os 
seus investimentos e operações para alcançar financiamento 
estrangeiro, assim sujeitando a sociedade no seu todo aos 
apetidos dos credores exteriores. É um erro crasso. 
O aspecto mais paradoxal na mente dos dirigentes estaduais 
é o de se concentrarem nas energias físicas como o petróleo, 
o etanol e a hidro-eléctrica, a ponto de endividarem toda 
a sociedade, quando têm ao dispor, em casa, a mais ex-
traordinária de todas as energias, a força humana, que torna 
em desperdício e relega aquelas para segundo plano.
Preocupados com o modelo vulnerável de crescimento 
dependente de energia importada, ao que levou os governos, 
os dirigentes deram início a uma campanha de alternativas 
técnicas e, em nome do nacionalismo e da independência 
energética, simularam a produção de álcool para substituir 
a gasolina. Tratou-se de mais uma campanha que teria sido 
desnecessária se tivesse havido o deixar que fosse a iniciativa 
privada a produzir energia num mercado competitivo. 
Cada uma destas intervenções custa dinheiro que os 
governos vão retirar aos salários e aos lucros obtidos pelos 
empresários. 
Na verdade a filosofia estadual representa uma concepção 
de fornecimento de bens e de serviços para as infraestruturas 
económicas. E o consumo? Numa economia de produção 
concentrada é inevitável que as tarifas de empresas estaduais 
sejam instrumentos dos governos para controlo da inflação. 
Se essas tarifas não cobrirem os custos de produção, os 
orçamentos dessas empresas vão ficar dependentes de mais 
impostos sobre a economia privada. 
Se as empresas estatais podem operar em economia de 
mercado, em termos puramente comerciais, não precisam de 
ser detidas pelo Estado pois que as empresas privadas serão 
mais eficientes. Se deficitárias, podem precisar de recorrer 
ao crédito interno ou externo, ou a recursos do orçamento 
público. Quem então pagará a conta ou é o consumidor ou 
o contribuinte. Uma vez que os governos usam os impostos 
para controlar a inflação, geralmente as empresas estatais 
têm deficit e exigem a cobrança de mais impostos. 

 
O que importa reter é que a economia não tem naciona-
lidade. Não se comporta como os burocratas gostam de fazer 
mas segundo as possibilidades da produção e do consumo, 
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reguladas peloa lei de oferta e da procura. Esta lei está 
para a economia como a lei de caus e efeito no mundo da 
física.  Admitir a existência de nacionalidades na economia 
é como imaginar que a lei da gravidade só se aplica em 
certos países! 
Alterações frequentes na direcção de empresas estatais, por 
motivos políticos, também as tornam vulneráveis do ponto de 
vista institucional. Diferentemente do acontece nos privados, 
a democracia substitui os seus dirigentes de topo de tempos 
em tempos, o que leva a alterações inevitáveis também nas 
empresas oficiais. Devido a alterações políticas, algumas 
sociedades estão agora em processo de desagregação do que 
foi conseguido através do árduo trabalho de muitos anos. 
Claro que a democracia deve ser preservada, mas o espaço 
actualmente ocupado pelas empresas estatais deve ser ce-
dido à iniciativa privada. Criar emprego não é tarefa para 
o Estado, que gera poucos empregos. É mais próprio da 
iniciativa privada.
Esta breve avaliação de direita para a gestão dos recursos 
obtidos a partir dos salários dos trabalhadores e dos lucros 
empresariais leva-nos à conclusão de que não é necessária a 
intervenção do Estado. Em primeiro lugar, porque irá ocupar o 
espaço que pertence à iniciativa privada e sufocá-lo com uma 
cada vez maior criação de impostos; depois, porque gera um 
crescimento vulnerável em cada sector ou institucionalmente; 
em terceiro lugar, porque estimula a formação de blocos mo-
nopolistas que constrangem o desenvolvimento tecnológico 
e resulta no endividamento do todo da sociedade em si. 
Mas o mais significativo e perverso deste insustentável 
aumento de necessidades é o de transferir recursos nor-
malmente regulados pela lei da oferta e da procura para 
o controlo dos burocratas governamentais. Isto conduz à 
concentração do poder nas mãos de poucos e remata na 
antítese da democracia.
 

Ponto de vista da esquerda: o 
Estado-providência

 
Vejamos agora as tendências de esquerda quanto à gestão 
dos recursos obtidos a partir dos salários e dos lucros das 
empresas. Acreditando em que tais recursos têm uma voca-
ção social, adopta-se reformas sociais segundo a posição de 
cada um. A verdade é que numa sociedade de rendimentos 
concentrados, as exigências sociais são de tal modo fortes 
que o índice de recursos exigidos para lhes dar resposta é 
suficiente para matar a iniciativa provada e mesmo a eco-
nomia de mercado.
A metodologia de esquerda é a de a tudo atender 
paternalisticamente. Os seus ideólogos assumem falsamente 
que a riqueza é a causa da pobreza, e, assim, têm de taxar o 

rico para ajudar o pobre. Ora, isto será verdade apenas numa 
economia estagnada, na qual os recursos disponíveis são 
constantes; todavia, numa economia em desenvolvimento, 
com igualdade de oportunidades para todos, é perfeitamente 
possível crescer e simultaneamente distribuir.
A sociedade tem de procurar outorgar racionalmente a todos 
igualdade de oportunidades e não simplesmente atender aos 
efeitos da falta dessa igualdade. Um sistema de coexistência 
preversa que não ofereça oportunidades a todos é, sem 
dúvida, o responsável pela concentração da riqueza, pela 
proliferação  da instalação, pela persistência da pobreza rural 
e de muitos outros problemas. Os líderes de esquerda lutam 
pela correcção dos efeitos, não das causas de tal distorção. 
Aplicam-se na obtenção da distribuição da riqueza em vez 
de no fomento da criação dela, de maneira a reintegrar 
trabalhadores marginais na economia. 
Como se poderá distribuir riqueza se cada indivíduo deseja 
aumentar a sua? Até parece que cada um é a favor da dis-
tribuição da riqueza dos outros, nunca da sua! Proporcionar 
emprego segundo a procura de trabalho resulta em salários 
menores, e, por isso, os governos vêem-se forçados a criar 
um salário mínimo e em nível tão baixo que muitas vezes é 
incompatível com a dignidade humana. 
Com alarde, a esquerda postula o aumento deste mínimo, 
mas qualquer aumento salarial sem ser acompanhado do cor-
respondente aumento da produtividade vai, eventualmente, 
aumentar os preços dos bens e dos serviços e reduzir a sua 
penetração no mercado, assim conduzindo a maior índice de 
desemprego. Um menor número de trabalhadores passará a 
ganhar mais, enquanto outros vão ser pura e simplesmente 
excluídos do mercado de trabalho. É este o efeito perverso 
alcançado. 
Na prática, o que acontece é que alguns sindicatos mais activos 
e fortes, obtêm mais elevados salários, melhores condições 
de trabalho, menos horas de trabalho, etc.; mas todas estas 
conquistas irão inevitavelmente repercutir-se no preço final 
de bens e serviços. Então, os trabalhadores por conta própria, 
por exemplo, aumentarão o seu nível de vida, mas serão mais 
caros os automóveis e haverá menos consumidores deles. 
Reduzir-se-á a actividade económica irá gerar-se desemprego 
precisamente nas áreas mais vulneráveis dos trabalhadores 
por conta doutrem com menor capacidade reivindicativa e 
poder de mobilização. 
O desemprego vai tornar-se um problema para os governos, 
que vão ter de tributar mais o processo produtivo para cor-
responderem às necessidades sociais. Neste círculo vicioso 
alguns trabalhadores conseguem elevar o seu nível de vida, 
mas à custa da marginalização substancial de larga cópia da 
força de trabalho à qual os governos vão ter de atender. São 
mais recursos que se torna necessário consumir para ajudar 
os desempregados, para a segurança social, as penitenciárias, 
filantropia e por aí fora.
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Todas estas despesas são pagas à custa dos salários de trabalhadores  e dos lu-
cros obtidos pelos empresários, num processo em que o burocrata é apenas um 
intermediário. É um jogo sem vencedor. É natural desejo de cada um ganhar 
mais, mas um tal progresso só é possível através do crescimento económico, com 

um processo produtivo em expansão. É como uma luta constante para partilhar 
o bolo em que todos querem ficar com o bocado maior e que vai fatalmente excluir 

o mais fraco. 
O efeito pior de tudo isto é o desemprego, que leva à insegurança e ao desespero: os 

joevens refugiam-se na droga para escapar à cruel realidade da sua falta de oportunidades, 
as crianças sofrem do espectro da fome sem perspectivas de vida. É degradante para a 

condição humana assistir passivamente a tal situação; tanta energia humana desperdiçada 
por causa da nossa incapacidade de criar um sistema de coexistência que levasse toda essa 

energia ao emprego produtivo. 
O desenvolvimento só o é de facto quando todos dele beneficiam.

Confrontados com a falta de casas, os burocratas governamentais criam fundos medi-
ante contribuições impostas tiradas dos níveis salariais dos trabalhadores e dos lucros 

empresariais, destinados a financiar a construção de casas. Também estimulam, 
em mercado livre, a criação de fundos voluntários com a mesma finalidade. 

Mas as casas são propriedade que se pode acumular, pelo que os seus donos podem ter 
quantas a sua fortuna permita e depois usá-las não apenas para nelas viverem mas também para 

as arrendarem. 
Na prática, este mecanismo na aplicação da poupança de pobres e ricos para o financiamento da con-

strução de edifícios para os ricos. Também leva ao controlo oficial das poupanças, quando as agências 
governamentais intervêm como intermediárias entre aforradores e consumidores. Numa economia de mercado, 

sempre que o governo decide intervir na acumulação de bens, vai beneficiar os que tenham maior poder de compra. 
Preocupado com a existência de muita terra improdutiva e muitos “sem-terra”, os líderes de esquerda decidem pela pro-
moção de reformas agrárias. Esta interferência aparentemente benéfica, leva a resultados desastrosos. A acrescentar ao 
conflito generalisado que provoca entre os terra-tenentes e os sem-terra, viola o direito de propriedade privada e polariza 
a sociedade. A mera combinação da força de trabalho com a terra não é o suficiente para haver produção agrícola, pois se 
tornam necessários outros factores, como o capital, a tecnologia e a gestão. 

O resultado duma reforma agrária inadequada é a baixa produtividade e por vezes confrontações de consequências políticas 
imprevisíveis. Cada propriedade privada representa uma hipoteca social, realmente, mas neste caso os fins não justificam 
os meios. Nenhuma responsabilidade social pode justificar a negação do direito à propriedade privada. Há maneiras mais 
inteligentes, mais éticas e menos violentas para redimensionar essa hipoteca social. 
A força é a arma do incompetente enquanto a inteligência é o instrumento da sabedoria. O que não possa ser transformado 
com inteligência, também não poderá transformar-se pela força. Sempre que a sociedade usa de meios não éticos para atingir 
as metas que definiu, sejam eles quais sejam, vão conduzir a distorções legais o que vai contribuir para a deterioração de 
valores positivos da humanidade. Se os governos, que são os responsáveis pela partilha dos valores da sociedade, podem 
violar o princípio do direito de propriedade, então os cidadãos poderiam perfeitamente assaltar bancos. 
A questão reside em que, em nome dos valores sociais, a esquerda promove um genuino festival de inconsistências pagas 
através dos salários e dos lucros. O sistema da lotaria e do jogo promovido pelos governos é um exemplo claro da incon-
sistência e da falta de alternativas para a obtenção de recursos financeiros. Com a intenção do social, os governos violam 
os seus princípios de justiça distributiva: a operação da lotaria mais não significa que tirar de muitos para colocar nas mãos 
de poucos. Promove uma indústria de sonhos e de ilusões, que são efeitos sem causa, dinheiro alcançado sem trabalho, 
contribuindo assim para a alieanção dos seres humanos.
A ética devia prevalecer sempre no comportamento humano. 

(continua na próxima edição)
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Piloto 

“VISÃO DE FUTURO”

Financiada por um Subsídio Global, foi constituída a primeira 
equipa de profissionais médicos. Dirigiu-se dos Estados Unidos 
para o Uganda, país africano no qual realizou uma séria de 
operações cardíacas pediátricas. Tratou-se duma primeira 
realização integrada no Plano “Visão de Futuro”, numa parceria 
que se estabeleceu entre os Distritos 6560 (Indiana – EUA) e 
9200 (Eritreia, Etiópia, Quénia, Tanzânia e Uganda) e levou a 
esta deslocação .
A equipa médica foi constituída por doze profissionais do Hospital 
de Crianças de Riley, em Indianapolis, e fez onze intervenções 
cirúrgicas, tendo ainda dedicado tempo à formação profissional 
de elementos do Instituto do Coração do Uganda, no Hospital 
“Mulago” de Kampala. 
O Subsídio foi do montante de 33.094 dólares e resultou dos 
esforços entretecidos pelos Rotary Clubes de Greenfield (Indi-
ana-EUA) e de Makindye (Uganda). Enquadrou-se na esfera de 
primeira linha das preocupações da The Rotary Foundation na 
saúde materna e infantil.

PLANO ESTRATÉGICO
Terminou em 1 do corrente o prazo para os Rotary Clubes apresentarem candidaturas a um dos quatro programas-piloto 

imaginados pelo R.I. tendo em vista flexibilizar as acções de recrutamento de novos membros.
Esses programas incluem os “clubes-satélites”, membros que são pessoas colectivas, membros associados e clubes flexíveis 
e em moldes inovadores. Os Clubes que adoptaram qualquer desses programas-piloto irão ser doravante avaliados para se 
concluir, ou não, pela ocorrência neles de melhorias em aumento do seu quadro social e na diversificação dos seus sócios, 
uma e outra metas do Plano Estratégico do R.I..
A documentação acerca deste plano-piloto que tem a duração de três anos foi remetida a todos os clubes nos princípios de 
Janeiro deste ano. Mais de 200 clubes vão ser escolhidos quanto a cada programa cuja efectividade se iniciará no próximo 
dia 1 de Julho. Os Clubes candidatos terão de ter sido admitidos em R.I. em data anterior a 30 de Junho de 2009.
Vá ver mais informação em www.rotary.org (“password” pilot clubes).

http://www.rotary.org/
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  O que se 
     faz em

NÃO HÁ MEMÓRIA!
Conforme já tivemos ensejo de anunciar 
(veja a edição  169, pág. 14), está em formação 
o Rotary Club de Arcos de Valdevez (D. 
1970), apadrinhado pelos clubes minhotos 
de Ponte da Barca, Ponte de Lima e Viana 
do Castelo. O processo para admissão 
deste novo Clube em R.I. seguiu já a seu 
devido destino e mostra um quadro inicial 
que é um record: 51 elementos de ambos 
os sexos! Lembramos que o primeiro 
Presidente deste clube foi já designado 
na pessoa  de Germano Amorim.
Entretanto, foram iniciadas as diligências 
visando a criação de um Rotary Clube em 
Cantanhede, no mesmo Distrito rotário, 
para o que será clube-padrinho o Rotary 
Club de Coimbra-Santa Clara. 

AO SERVIÇO 
O Rotary Club de Almada promoveu uma grande recolha 
de óculos usados dentro do seu projecto “Dê um Pouco de 
Luz a Olhos sem Esperança”, que depois distribuiu por quem 
deles precisava e não tinha meios de os adquirir.

O Rotary Club de Braga promoveu nas paróquias de S. Lázaro e de 
Gualtar exames gratuitos para despiste da diabetes.

O Rotary Club de Leiria criou uma creche que hoje constitui 
uma IPSS - “Vida Plena”. Para angariação de fundos a ela 
destinados, organizou uma festa de Carnaval a que aderiram 
algumas centenas de pessoas e se realizou na Quinta das 
Palmeiras, em Pousos.

Um vasto rastreio visual e Auditivo foi realizado pelo Rotary Club 
de Abrantes em colaboração com a DREL-Direcção Regional de 
Educação de Lisboa, com os Municípios de Abrantes, de Mação e 
do Sardoal, com o Agrupamento de Escolas e a APPV-Associação 
Portuguesa de Prevenção Visual e Clínica do Ouvido. O rastreio 
abrangeu os estudantes do 1º ano do ensino básico de todas as 
escolas dos concelhos de Abrantes, Mação e Sardoal. 
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Juntaram-se os Rotary Clubes de Algés, Carnaxide, 
Cascais-Estoril, Oeiras e  Parede-Carcavelos e, con-
juntamente, organizaram um animado jantar de festa, que 
se realizou nas instalações da Delegação da Costa do Estoril 
da Cruz Vermelha Portuguesa e juntou perto duma centena 
de participantes, como maneira de angariarem fundos a 
favor do financiamento de programas da Fundação Rotária 
do Rotary International.

O Rotary Club de Parede-Carcavelos lançou o seu projecto “De-
senhar o Natal”, bienal. Integra um concurso a que concorrem os 
estudantes das escolas que, numa segunda fase, procede ao lança-
mento e venda de postais editados a partir dos trabalhos premiados. 
A primeira fase foi terminada em Fevereiro e foram premiados os 
melhores trabalhos surgidos dentre os 71 que concorreram, idos de 
escolas de Cascais, em duas categorias. O júri que interveio atribuiu 
4 Prémios e 9 Menções Honrosas.

O Rotary Club de Amadora fez entrega à Associação dos 
Amigos da Damaia da importância de € 2.500,00 com a qual 
esta Instituição pode cobrir o recreio ao ar livre das suas 
instalações.

VISIBILIDADE
O Rotary Club de Vila do Conde realizou uma sessão pública, 
que teve lugar no Auditório Luís Soares, da ESEIG/IPD, em 
que proferiu uma conferência intitulada “O Técnico Oficial 
de Contas – Criador de Valor para as Empresas” o Bastonário 
da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Dr. Domingues 
de Azevedo.

GOLFE ROTÁRIO 

Em parceria com a Associação Europeia de Golfe do Rotary, 
que se integra no Grupo de Companheirismo dos Golfistas 

Rotários (IGFR), os Rotary Clubes de Cascais-Estoril e de 
Porto-Douro organizam o 39º Campeonato Europeu de 
Golfe do Rotary, que se irá realizar de 18 a 21 de Junho 
de 2013, ou seja a anteceder a realização da Convenção 
de Lisboa. O Campeonato irá ser disputado em campos de 
golfe situados nas zonas do Estoril e de Cascais. Se no seu 
Clube existem praticantes do golfe Rotários interessados em 
participar neste importante evento golfista, comunique a sua 
existência, identificação e seus elementos para contacto ao 
Compº. Fernando Oliveira, representante em Portugal do 
IGFR e membro do Rotary Club de Porto-Douro, enviando, 
sem demora, essas informações por austriaconsul@mail.
telepac.pt.

III BOLSA INTERNACIONAL DE 
POESIA OU PROSA DA FRP 
Foram alteradas as datas limite que tinham sido definidas 
quanto a este certame. A data limite para inscrições passou a 
ser a de 30 de Abril; a definida para a entrega dos trabalhos 
a concurso, a de 30 de Maio próximo; a data limite para a 
devolução dos trabalhos é agora a de 30 de Junho.

IGE 
O Distrito 1960 fará Intercâmbio de Grupos de Estudos 
com o Distrito 9465 (Austrália). Será chefe da equipa de 
IGE portuguesa a Compª. Maria José Carvalho Afonso Gil, 
membro do Rotary Club de Portela, e a equipa compõe-se 
de João Marcelo Baião Nogueira Maia Dias, proposto pelo 
Rotary Club de Portela, Filipa Fidalgo Barreiros, proposta 
pelo Rotary Club de Sesimbra, Pedro Miguel Brilha Patrício, 
proposto pelo Rotary Club de Algés, e Mariana Barbosa 
Mateus, proposta pelo Rotary Club de Sintra. Por sua vez, 
a equipa australiana será chefiada pelo Compº. Malcolm 
McDonald, do Rotary Club de Kojonup, assessorado pela 
Compª. Geraldine Ennis, membro do Rotary Club de Hannans. 
São membros desta equipa Michael Forrester, proposto pelo 
Rotary Club de Harvey, Kate Harper, proposta pelo Rotary Club 
de Rockingham, Billie O’Halloran, proposto pelo Rotary Club 
de Katanning, e Gemma O’Loughlin, proposta pelo Rotary 
Club de Rossmayne.

ECOLOGIA 
Assinalando o Dia Mundial da 
Árvore (21 de Março), o Rotary 
Club de Cascais-Estoril levou 
consigo cerca de 30 jovens 
para a “Mata Rotária”, na 
Malveira, e com eles procedeu 
à plantação de árvores aí.

EM PARCERIA 
O Rotary Club de Ponta Delgada associou-se ao Lions 
Clube de S. Miguel e, em conjunto, realizaram um “Baile 
de Solidariedade” para angariação de fundos a aplicar em 
projectos de serviço.

mailto:austriaconsul@mail.telepac.pt
mailto:austriaconsul@mail.telepac.pt
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Conjugando esforços com o Instituto Português de Naturalo-
gia e com a Paróquia de Ramalde, o Rotary Club de Porto-
Foz criou um Serviço de Medicina Natural-Medicina Chinesa 
que começou por instalar na Casa Paroquial de Ramalde, um 
Serviço que atende o público todas as 4ªs. e 6ªs- feiras. Este 
serviço é assegurado por terapeutas voluntários e suscitou 
tão elevado interesse, como se tornou patente em face do 
número de interessados que a ele afluem, que o Clube teve 
necessidade de o reinstalar noutro local mais amplo!
Por seu lado, o Rotary Club de Rio Maior organizou uma 
assinalável “workshop”, que denominou “Portugal Positivo”, 
abrangendo os Distritos de Leiria e Santarém. Esta excelente 
iniciativa decorreu no anfiteatro do Centro de Estágios de 
Santarém e foi concretizada com o apoio da “Liberty Segu-
ros”, tendo tido a determinante colaboração do Prof. Jorge 
Araújo. Os trabalhos encerraram com um luzido “Porto-de-
Honra”.
Enquanto isso, o Rotary Club de Palmela formalizou um 
Protocolo de Cooperação com a Loja Social de Aires – Aires 
Fonte de Boa Vontade, no sentido de melhor proporcionar 
a aquisição de bens de primeira necessidade a pessoas de 
escasso poder económico.
Numa acção conjunta, os Rotary Clubes de Cascais-Estoril 
e de Parede-Carcavelos levaram a cabo a “Rotary Arte 
Solidariedade III”, uma Exposição Colectiva/Venda de obras de 
pintura, escultura, fotografia e desenho. A acção desenvolveu-
se no “Cascais Villa Shopping Center” e o produto líquido 
da venda dos trabalhos foi aplicado no apoio à iniciativa da 
Erradicação Global da Poliomielite.

“DIA NACIONAL DO ROTARY”? 
Por iniciativa do Compº. Rodolfo Gomes, membro do Rotary 
Club de Leça do Balio, estão a ser recolhidas assinaturas 
de um mínimo de 4.000, e foi elaborado um memorando 
justificativo para ser apresentado na Assembleia da República 
uma petição no sentido de ser instituído o Dia Nacional do 
Rotary. A sua adesão pode ser manifestada em http://www.
peticaopublica.com/?pi=P2011N7976.

CULTURA E NÃO SÓ 
Em realização conjunta, os Rotary Clubes de Lisboa-Cen-
tennarium e de Lisboa-Centro realizaram um Concerto 
de flauta e piano que designaram por “Sons do Vinho”, que 
envolveu ainda mostra e prova de vinhos. O evento teve lugar 
nas instalações da Fundação das Comunicações.
O Rotary Club de Palmela organizou com êxito o seu I Con-
curso de Poesia, tendo a cerimónia de entrega dos prémios 
instituídos decorrido na Biblioteca Municipal.
Constituiu um êxito sem precedentes a edição deste ano da 
“Grande Noite de Fados”, mais uma vez iniciativa do Rotary 
Club de Esposende e levada a cabo em Priscos. O número  
record de participantes (quase duas centenas e meia!) e a 
qualidade dos fadistas amadores, além duma primorosa 
organização, lograram arrecadar € 3.000,00 líquidos que 
foram apoiar a Campanha da Cegueira Evitável.
Fez visitas guiadas ao Museu dos Condes de Castro Guimarães, 

de Cascais, assim como à necrópole de Alapraia e ao Núcleo 
Museológico de S. Miguel de Odrinhas, o Rotary Club de 
Lisboa-Norte.

AS NOSSAS CONFERÊNCIAS 

DISTRITAIS 
Não se esqueça de que, de 6 a 8 de Maio, em Alcobaça, será a 
grande festa do Distrito 1960, a sua 65ª Conferência Distrital, 
subordinada ao tema “Desenvolver Comunidades pela Paz 
e Compreensão Mundial”. Nela será Representante Pessoal 
do nosso Presidente do R.I., Ray Klinginsmith, o Director de 
R.I. António Hallage.
Entretanto, lembramos também que decorrerá na Covilhã, 
de 3 a 5 de Junho, a XXVIII Conferência do Distrito 1970, sob 
o tema “Rotary – Fraternidade e Compreensão Mundial”. O 
Representante Pessoal do Presidente para ela é o ex-Curador 
da Fundação Rotária, Gianni Jeandolo.
Não se atrase na sua inscrição nas nossas Conferências de 
Distrito. Os nossos Governadores, Joaquim Esperança e Ar-
mindo Carolino querem vê-lo a participar nelas e têm todo 
o direito a isso.

PALESTRAS
O Rotary Club de Setúbal ouviu a Drª. Maria Eugénia  Palmela 
Canito numa lição sobre “Ser Voluntário”.
O Rotary Club de Senhora da Hora ouviu o Dr. Luís Cas-
tanho Ferreira dissertar sobre “Fotografia – Aspectos Práticos 
na Perspectiva de um Amador”.
E no Rotary Club de Sintra foi orador o Dr. Fernando Sousa 
que expôs sobre “Amnistia Internacional”.
Sobre “A Crise Financeira e a Contabilidade” falou o Compº. 
Eurico Basto, membro do Rotary Club de Vila Nova de Gaia, 
no Rotary Club de Leça da Palmeira.
“A Maçonaria e a Implantação da República” foi o tema que, 
no Rotary Club de Lisboa-Norte versou o Dr. António Reis, 
dirigente do GOL.
O Rotary Club do Porto escutou o Prof. Doutor Joaquim José 
Cunha na lição que proferiu no Clube sobre ”Educação”.
 

http://www.peticaopublica.com/?pi=P2011N7976
http://www.peticaopublica.com/?pi=P2011N7976
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“A Escola Hoje” foi o tema que tratou o Engº. Carlos Jorge 
Mendes Costa no Rotary Club de Sesimbra.
O Compº. António Meira dissertou sobre “As Causas da Crise” 
no seu clube, o Rotary Club de Vila Nova de Gaia. Também 
neste Clube foi oradora a Doutora Elizabet  Pinto, que dis-
sertou sobre “Alimentação – Aliar o Prazer e a Saúde”.

No Rotary Club de Cascais-Estoril foi palestrante o Compº.  Ar-
mando Barreira, Presidente da Sub-Comissão Distrital PolioPlus do 
D. 1960, que orou sobre “End Polio Now”.

O PGD António Guimarães Ferreira foi o orador convidado 
do Rotary Club de Lisboa-Estrela clube no qual falou sobre 
“Imagens do Oriente – Uma Viagem”.
No Rotary Club de Valongo esteve como orador convidado 
o Compº. Carlos Pinto Castro, membro do Rotary Club da 
Maia, e a expor sobre “As ShelterBox” e como podem ser 
adquiridas.
Por seu lado, o Rotary Club de Ponta Delgada teve como 
palestrante o Engº. Paulo Moniz, da Associação Empresarial 
das Telecomunicações de Portugal, para abordagem do tema 
“Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) – Contributo 
Económico e Revolução Social e Empresarial”. Também neste 
Clube foi orador o Prof. Doutor António Gomes de Menezes, 
Presidente do Conselho de Administração da SATA, que falou 
sobre “SATA e os Novos Desafios Turísticos dos Açores”.
No Rotary Club de Fafe falou sobre “O Voluntariado” o 
Compº. Pe. José Lopes, membro do Clube.
O Dr. Carlos Coelho foi orador no Rotary Club de Peniche 
para abordagem do tema “Portugal – Uma Visão Optimista 
em Tempos Difíceis”.
A Compª. Elsa Costa Brás proferiu uma palestra no seu 
Clube, o Rotary Club de Águas Santas/Pedrouços sobre 
“Insolvências”.
No Rotary Club de Praia da Rocha esteve o Presidente da 
“Interpass”, Francisco Neto, a proferir uma palestra sobre “As 
Novas Tecnologias no Turismo – O Papel do Associativismo 
neste Contexto”.
Juntaram-se os Rotary Clubes de Águas Santas/Pe-
drouços, Leça da Palmeira, Maia, Matosinhos, 
Porto-Foz e alguns Rotary Clubes da Galiza para assistirem 

a uma palestra/debate sobre “O Futuro do Norte de Portu-
gal e Galiza”, que foi proferida pelo Director do Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro, Dr. Fernando Vieira.
O líder do PSD, Dr. Pedro Passos Coelho, foi orador no Rotary 
Club de Lisboa-Benfica e para abordagem da temática “Os 
Desafios da Economia Portuguesa”.
Por sua vez, o Rotary Club de Viana do Castelo ouviu 
o Com. Mário Esteves dissertar sobre “O Gil Eanes e o seu 
Espólio” em palestra que organizou e teve lugar na Escola 
Secundária de Monserrate.
A Drª. Maria Alberta Vilela Brito da Silva foi palestrante no 
Rotary Club de Lisboa-Belém, clube no qual falou sobre 
“A Violência Doméstica na Sociedade Portuguesa”.

DISTINÇÕES 

O empresário José Carlos Afonso Vila Chã foi o profissional assinalado 
pelo Rotary Club de Caminha.

O Rotary Club de Alcobaça distinguiu os méritos do Prof. 
José Jacinto Fernandes.
Rotário há mais de 50 anos, o Compº. Joaquim Lopes Faria, 
membro do Rotary Club de Lisboa-Benfica, foi alvo de 
carinhosa distinção no seu Clube, do qual é sócio fundador, 
na oportunidade em que cumpriu 90 anos de vida. O Compº. 
Lopes Faria entrou 
para o Rotary no Ro-
tary Club de Luanda, 
em 1958.

Completou 50 anos de 
Rotário e membro do Ro-
tary Club de Guimarães 
o Compº. António Ribeiro 
Martins que, muito justi-
ficadamente, foi alvo de 
expressiva homenagem 
do seu Clube em reunião 
festiva na qual o Clube 
assinalou também o seu 
63º aniversário.
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 The 
Rotary Foundation

A IMPORTÂNCIA DAS NOSSAS REVISTAS
 
Não vai muito tempo decorrido, o telegrama era o meio de comunicação internacional. Ele foi substituído 
pelo telégrafo, que mais tarde deu lugar ao fax. Actualmente, a comunicação diária faz-se pela internet. 
Apesar disso, é difícil substituir jornais, livros e revistas.
A The Rotarian, que é a nossa revista ofi cial, é uma óptima fonte de informações. Através dela podemos infor-
mar-nos sobre decisões do Conselho Director, futuros eventos, possíveis mudanças administrativas e projectos 
de todo o mundo. De acordo com o Manual de Procedimento, a função básica da revista ofi cial é servir como 
instrumento auxiliar do Conselho Director na promoção dos propósitos do R.I. e do Objectivo do Rotary.
A nossa revista ofi cial é complementada por 30 revistas regionais, entre elas Rotary Down Under, Rotary 
Norden, El Rotario de Chile e The Rotary-No-Tomo. Além de veicular alguns artigos da The Rotarian, estas 
publicações têm uma dimensão mais regionalizada, o que é essencial para uma organização internacional 
como a nossa.
Hoje em dia, a imprensa escrita vem sendo ameaçada por um mundo cada vez mais digitalizado – uma tendên-
cia inevitável. Por mais que as teleconferências se tenham  tornado muito comuns, nunca irão substituir por 
completo os encontros frente a frente. Do mesmo modo, espero que a imprensa escrita continue a existir e 
que o mundo digital seja apenas um complemento dela. 
Há algo de especial em ter-se um livro ou uma revista na mão. Por isso, espero que as revistas rotárias jamais 
desapareçam no espaço cibernético – a palavra impressa é tão essencial hoje quanto foi no passado, e con-
tinuará a sê-lo nos dias que virão. 

Carl-Wilhelm Stenhammar
                                                                                         Presidente do Conselho de Curadores

NÚMEROS DA FUNDAÇÃO

Companheiros “Paul Harris” …………………………………………………………………………… 1.266.626

Benfeitores da Fundação ………………………………………………………………………………… 84.962

“Major Donors”  …………………………………………………………………………………………… 13.557

Membros da Sociedade Arch C. Klumph …………………………………………………………………… 298

ociedade de Doadores. …………………………………………………………………………………      7.444

 (dados referentes a Dezembro de 2010)
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UMA ARMA NOVA CONTRA 
A POLIO

                                                                                                                           
 Dan Nixon

O índice de casos detectados de polio caiu cerca de 40% quando, em finais de 2009, 
princípios de 2010, foi introduzida nas campanhas de vacinação uma nova vacina 

oral bivalente. Desenvolvida para estancar a transmissão do vírus selvagem, tipos 1 e 3, em simul-
tâneo, a vacina bivalente (bOPV) permitiu baixar, na Índia, o número de casos para apenas 42 em 2010 (segundo relatório 
reportado a 19 de Janeiro passado), em comparação com os 741 casos que tinham sido verificados em 2009. Na Nigéria, o 
número desceu de 388 para somente 19.
Os resultados no terreno, referidos na revista médica britânica “Lancet” em Outubro último, salientam a eficácia clara desta 
nova vacina. As pesquisas levadas a efeito pela OMS entre Agosto e Dezembro de 2008 abrangeram 830 recém-nascidos na 
Índia que receberam a bOPV ou outra vacina anti-polio. Os estudos realizados permitiram concluir que a vacina bivalente 
alcança melhor imunidade entre 30 e 40% contra o vírus da polio dos tipos 1 e 3 que o patamar alcançado mediante o uso 
da vacina trivalente, e que a eficácia daquela vacina é comparável à das vacinas monovalentes, que protegem apenas contra 
uma estirpe de polio.
O Rotary International desempenhou até agora um 
papel de grande relevância para o alcançar destes 
progressos, segundo reconheceu Bruce Aylward, 
director da Iniciativa de Erradicação Global da Polio 
na OMS, na reunião que se realizou em Outubro da 
Comissão PolioPlus do Rotary. Os Subsídios PolioPlus 
outorgados pela The Rotary Foundation “estão em 
ligação directa com os avanços que já se verificaram 
nos últimos 12 meses”, sublinhou. -”O maior impacte 
deles pode notar-se no que se conseguiu já na Nigé-
ria. Mais de 23 milhões de dólares se gastaram em 
actividades operacionais. A diminuição dos casos não 
poderia ter sido atingida sem o dinheiro necessário 
para ministrar a vacina nas crianças”.
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ENTRETANTO … UM ALERTA!

O Rotary aplicou 500.000 dólares em subsídios de emergência que concedeu à OMS e ao UNICEF 
para acções imediatas de vacinação a realizar em combate contra a poliomielite em face do 

reaparecimento do vírus selvagem na República do Congo. Pelo menos 179 vítimas mortais resul-
taram de mais de 540 casos de paralisia flácida aguda detectados até 19 de Janeiro que passou. Na 

sua maior parte envolveram jovens entre os 15 e os 29 anos. A Comissão Nacional PolioPlus gastou mais de 
100.000 dólares no fabrico de “posters”, panfletos, flâmulas e outros materiais de divulgação junto do público acerca 

da imperiosa necessidade em vacinar-se.
A República do Congo tinha reportado o último caso de polio em 2000. O reaparecimento do vírus no país veio importado 

de Angola. Segundo afirmou 
Robert Scott, Presidente da Co-
missão Internacional PolioPlus, 
“O reaparecimento da polio 
evidencia a vulnerabilidade 
global a esta doença infecciosa. 
Traz à evidência o facto de que 
o controlo da poliomielite não 
é uma simples opção e que 
apenas com a erradicação plena 
se podem parar os progressos 

da doença”.
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PB 21

Contagem decrescente  
        para a Convenção 

Vá de combóio
 
Nos dias que antecedem a Convenção do R.I. de 2011, que se realizará de 21 a 25 de Maio, 
alguns Rotários chegarão à cidade de New Orleans no combóio “City of New Orleans”. A 
fama deste combóio deve-se, em grande parte, a uma música escrita por Steve Goodman, 
popularizada em 1972 por Arlo Guthrie. A letra ilustra, de forma nostálgica, a viagem 
de 19 horas e 1.500 Km de Chicago até New Orleans, passando por casas, fazendas e 
campos nos estados de Illinois, Kentucky, Tennessee, Mississippi e Louisiana: 

-Bom dia, América, como vai?
-Você não me conhece? Eu sou seu filho nativo. 
Sou o combóio conhecido por “City of New Orleans”
Terei trilhado 800 Km quando o dia chegar ao fim. 

Os primeiros 800 Km do percurso levam a Memphis, no Tennessee, que é considerada, tal 
como Chicago e New Orleans, um dos berços dos “blues”. Mais ao sul, pode-se avistar do 
vagão de observação o delta do Mississippi, uma vasta planície aluvionar pontuada por 
pequenas cidades e fazendas. Ao continuar o seu percurso por quilómetros e quilómetros 
de pântanos e sangas em direcção a New Orleans, o combóio permite aos passageiros 
admirarem pelicanos, garças, nútrias e jacarés.

O espectáculo final é o Lago Pontchartrain, o segundo maior lago de água salgada do 
País. De acordo com a empresa ferroviária Amtrak, o arco de 15 quilómetros que circunda 
o lago é a curva ferroviária mais longa dos Estados Unidos.
De 15 a 31 de Maio, a Amtrak oferecerá um desconto de 10% nas suas melhores tarifas 
para Rotários e seus 
acompanhantes 
que forem a New 
Orleans. Para mais 
detalhes, acesse 
http://www.ro-
tary.org/pt/con-
vention e clique 
em “informações 
de viagem”. Para 
se inscrever na 
Convenção, clique 
aqui. 
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     Pelos Serviços
   Internacionais 

 

NOVOS ROTARY CLUBES 
É com muito entusiasmo que registamos a admissão em R.I. do 
Rotary Club de Luanda-Sul (Angola), integrado no Distrito 
9350. O Rotary Club de Luanda-Sul recebeu festivamente a sua 
Carta de Admissão em 22 de Novembro de 2010 das mãos da 
Governadora Compª. Shân Biesman-Simons. É sua Presidente 
a Compª. Isabelle Bamba-Crettaz e o Clube realiza as suas 
reuniões semanais no Hotel das Convenções de Talatona, em 
Luanda-Sul, às 19,30 horas das segundas-feiras. Dispõe de um 
quadro social de 20 elementos de ambos os sexos.
Entretanto, está já em formação o Rotary Club de Lobito, 
que é já “clube provisório”. De notar que já em tempos 
existiu um Rotary Clube na cidade de Lobito, mas que foi 
desactivado em consequência dos conflitos emergentes da 
independência de Angola.

CIP PORTUGAL/GUINÉ-BISSAU 
O Rotary Club de Ponta Delgada realizou uma boa recolha 
de medicamentos a partir das farmácias da cidade que, depois, 
fez seguir para o Rotary Club de Bissau.

CIP PORTUGAL/BRASIL 
36 Rotários e convidados, especialmente dos Rotary Clubes de 
Bento Gonçalves e de Mulheres da Serra (D. 4700 – Rio 
Grande do Sul, Brasil) vieram até nós e confraternizaram com 
o Rotary Club de Lisboa-Centro. No grupo vieram ainda, 
além do Governador do Distrito, elementos dos Rotary Clubes 
de Erechim e Caxias-Sul, sendo de salientar que é constituído 
apenas por senhoras o Clube de Mulheres da Serra. 

CIP PORTUGAL/MOÇAMBIQUE 
O Rotary Club de Cascais-Estoril fez entrega de um generoso 
donativo à Associação “ACACIA” destinado à manutenção de 
cinco professores em Moçambique no âmbito da sua iniciativa 
de promover a alfabetização.

CIP PORTUGAL/MARROCOS
 O Rotary Club de Barcelos fez parceria com o “SP-Team” e 
patrocinou uma UMM (todo-o-terreno) numa acção de ajuda 
às crianças do sul de Marrocos - “Expedição Humanitária a 
Marrocos de UMM” em que seis destes veículos vão percor-
rer cerca de 5.000 kms para lhes levar material escolar, peças 

de vestuário, brinquedos, um parque infantil e mais coisas 
úteis. As ajudas vão primacialmente para a aldeia de M Ha-
mid el Guiziane e conta com a colaboração da “Association 
Sidi Nagi de Culture et Devellopement Á Mhamid”. Em 27 
de Março teve lugar em Barcelos a apresentação pública da 
caravana. As fotos que o leitor pode ver mostram a viatura 
patrocinada pelo Rotary.
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    Estudantes de Engenharia
desenham Novas Perfuradoras   
  para Abertura de Poços

  Diana Schoberg

Mulheres e crianças em países em vias de desenvolvimento têm muitas 
vezes de calcorrear quilómetros a pé todos os dias para irem buscar água 
para beber, que muitas vezes recolhem de fontes contaminadas. Uma solução 
para o problema é encontrar água potável em local mais conveniente, para 
tanto abrindo um poço. Contudo, isso de perfurar um poço para alcançar 
água custa cerca de 800.000 dólares.
Rotários de San Luís Obispo, Califórnia (EUA), trabalharam com estudantes 
de engenharia da Universidade local na realização de um desenho duma 
torre de perfuração de fácil manutenção e que pode ser construída sem 
elevados custos e com peças largas.
Os estudantes desenvolveram este projecto como parte do seu trabalho 
de formação escolar na Universidade Politécnica do Estado da Califórnia. 
Fizeram o levantamento dos problemas potenciais que se podem colocar 
na perfuração de poços nos países do terceiro mundo, pediram conselhos a 
especialistas em perfuração dos solos, a geólogos e a apoiantes de projectos 
humanitários.
-”É realmente algo de excitante.” - disse Tim Cleath, hidrólogo  e sócio do 
Rotary Club de San Luís Obispo de Tolosa. Cleath trabalhou já em projectos 
internacionais ligados aos recursos hídricos durante três décadas e foi o 
coordenador técnico neste projecto. -”Desafiámos os estudantes a que puses-
sem em prática os conhecimentos que já tinham adquirido relativamente a 
necessidades noutras partes do mundo, e estamos a fabricar uma peça do 
equipamento”.

A plataforma vale-se duma antiga tecnologia que parte de um cabo de 
percussão, mas está equipado com sistema moderno de controlo hidráulico e 
pode mesmo penetrar em rocha dura. Alimentado com um motor “Honda” 
de 13 cavalos, actua como um martelo lento, com uma pressão de 500 libras 
de peso e uma frequência de pancada em cada segundo. As plataformas de 

perfuração por cabo são usualmente largas, máquinas transportadas por grandes camiões, mas, porque esta se 
mostra desenhada para abrir buracos de pouco diâmetro, é mais facilmente transportável.
Os Rotários que colaboram neste projecto calculam que a plataforma custará cerca de 20.000 dólares. Os estu-
dantes completaram um modelo em desenhos e fizeram uma lista dos componentes necessários que podem ser 
adquiridos sem custos, de tal sorte que a qualquer um seja possível arrnjar e construir o seu. Vão continuar a 
trabalhar com os Rotários neste sentido.
-”Esperamos que vamos conseguir arranjar centenas destes equipamentos e pô-los a funcionar em países em vias 
de desenvolvimento” -. diz Bob Hather, membro do Rotary Club de San Luís Obispo, que colabora no projecto. 
-”Com a rede de Rotary Clubes a mexer, podemos atingir essa meta.”

Bob Hather ajudou a lançar a cooperação entre o 
Rotary Club de San Luís Obispo, Califórnia (EUA) 
e os estudantes de engenharia da Universidade 
Politécnica do Estado da Califórnia para se 
desenhar uma plataforma de perfuração a custos 
comportáveis.
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  Em Mês da
       Revista  

De há largos anos que, no calendário rotário, Abril é mês dedicado à Revista 
Rotária, dedicação que é reveladora do particular interesse que Rotary Inter-
national outorga à existência da sua revista. Hoje, como é sabido, o conceito 
de “Revista Rotária” é abrangente, com ele se pretendendo aludir a toda uma 
panóplia de publicações editadas no mundo rotário e que o próprio Movimento 
Rotário, através dos seus órgãos próprios, classifi cou como suas Revistas Ofi ciais, 
actualmente integradas numa estrutura internacional que dá pelo nome de 
“ROTARY WORLD MAGAZINE PRESS”.
No ano que passa, cumpre-se justamente o centenário do surgimento da 
primeira edição da Revista, lançada em Janeiro de 1911 e, então, ainda sob a 
designação de “The National Rotarian”, certo que, a esse tempo, o Rotary não 
tinha galgado já as fronteiras dos Estados Unidos da América do Norte e, por 
conseguinte, não era ainda internacional. Uma situação que dali a escassos 
meses iria ser modifi cada mercê da criação de um Rotary Clube no Canadá: o 
de Winnipeg (Manitoba).
Daí a ulterior alteração do título da Revista para simplesmente “The Rotarian”, 
ainda hoje mantido, revista que se considera como sendo o órgão ofi cial do R.I. 
e, assim, a revista-mãe. Ao longo dos anos, porém, muitas outras publicações, 
com o carácter de “revista”, e rotária, vieram a aparecer um pouco por todas 
as partes do mundo, e outras, tendo surgido, desapareceram entretanto pelos 
mais diversos motivos.
Desde há cerca de 30 anos que Rotary International, tendo reconhecido as van-
tagens de se facultar aos Rotários o poderem ler acerca de temas rotários na sua 
própria língua de expressão (até para cumprimento da obrigação estatutária de 
serem assinantes duma revista rotária com melhor facilidade), decidiu avaliar e 
controlar todas essas Revistas e, na medida em que elas lho merecessem, acreditá-
las como “Revistas Rotárias Regionais”, por si prescritas e recomendadas. Uma 
classifi cação especial que permite aos Rotários cumprir a inerente obrigação 
assinando uma delas, em alternativa a serem assinantes da “The Rotarian”.
É este o caso da nossa Revista “Portugal Rotário”, que disfruta da categoria de “Revista Regional Ofi cial” desde há mais de vinte 
anos e é ofi cial para todos os países de língua ofi cial portuguesa, apenas com excepção do Brasil, que dispõe da sua Revista 
própria. Este reconhecimento está sujeito a reavaliações quinquenais por parte do Rotary que, por conseguinte, podem deter-
minar a sua manutenção em tal categoria ou a cassação desta. Actualmente, a “ROTARY WORLD MAGAZINE PRESS” integra 
32 Revistas Rotárias ofi ciais – a órgão ofi cial “The Rotarian” e mais 31 Revistas Regionais –, que são publicadas em 25 línguas 
e difundidas em 130 países, numa circulação de muitos milhares de páginas de textos de índole rotária todos os meses. 
 Entretanto, andaram os tempos, evoluíram os hábitos, desenvolveram-se novas tecnologias, muito particularmente nos 
campos da comunicação social e das relações públicas. Apareceu a Internet, surgiram as redes sociais e os “blogges” como 
veículos de informação ultra-rápida, se bem que electrónica, e desmaterializados. Terão estes novos meios de divulgação de 
informação destronado a Revista editada em papel tal como podemos vê-la e apalpá-la?
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Pelo menos, e tanto quanto é possível até agora constatar, tal não aconteceu. É 
que, por um lado, só muito difi cilmente se irá um dia atingir uma situação em que 
todas as pessoas estejam conectadas com a Internet e efectivamente a ela recor-
ram e de tal sorte que seja nela ou através dela que vão ler a Revista e a leiam de 
facto. Uma leitura, no entanto, sempre não partilhada e circunscrita a um quadro 
em que o leitor se veja pessoalmente operador dum computador. Por outro lado, 
a revista em papel proporciona utilização múltipla por leitores indiferenciados, 
pois que o mesmo exemplar pode ir passando de mão em mão ou estar sempre 
disponível a todo o simples curioso que afl ua a algum lugar público, ou de afl uência 
de público, onde ele esteja à mercê da consulta mais anódina e descomprometida. 
O efeito multiplicador potenciado pela Revista em papel não encontra paralelo 
na sua versão imaterial.
Contudo, isso não signifi ca, de modo algum, que se não tenham em consideração  
as novas tecnologias de comunicação. Estas complementam e mesmo enriquecem, 
ou podem enriquecer, as apresentações palpáveis.
É por isso que a “nossa” Revista, e não só, está oferecida à curiosidade do leitor, 
seja ele Rotário, que não seja, na Internet e até gratuitamente. E está disponível 
em todas as edições já emitidas, que não apenas na mais recente de todas. Basta, 
para tanto, que aceda a www.portugalrotario.pt, e se, porventura, necessitar 
de mais instruções, então obtenha-as em http://www.portugalrotario.pt/pub-

licacoes/index.html e seleccione “instruções de uso”
 
Depois, e justamente porque Rotary International está atento ao aparecimento de novos esquemas de comunicação e 
acompanha com pleno interesse a sua utilização, estabeleceu uma parceria com a maior empresa do digital na área da 
comunicação, a “Zinio”, entidade que seleccionou por ter concluído que utiliza métodos semelhantes aos da maioria das 
Revistas Rotárias que têm versão electrónica, como acontece com “Portugal Rotário”. 

“Clicando”http://www.rotary.org/EN/MEDIAAND-
NEWS/THEROTARIAN/Pages/digital.aspx?InfoPath 
Sentinel=1, vai poder consultar não só consultar 
e ler “The Rotarian” como ainda outras Revistas 
Rotárias.
Para além disso, o leitor dispõe ainda de contactos 
electrónicos que o habilitam a  fazer “download” de 
textos e de mensagens curtas sobre as mais diversas 
matérias de divulgação ou de sensibilização, produ-
zidas pela secção de Relações Públicas do R.I.. Veja, 
a título de exemplo, a mensagem sobre a campanha 
de erradicação da polio genericamente denominada 
“This Close”. O código de acesso a esta gama de 
materiais é http://rotary.synapticdigital.com/.
E ainda pode usar um novo iPhone que é patrocinado 
pelo Rotary, com “link” para iTunes. Basta marcar 
http://itunes.apple.com/app/rotary-club-loca-
tor/id4o66146o2?mt=8.
Como vê, meios electrónicos de comunicação e de 
fomento de relações públicas não são coisa de que 
haja falta entre nós...
Mas não ignore a “sua” Revista “Portugal Rotário”: 
leia-a, participe nela e divulgue-a. A Revista agradece 
... e o Editor também.

                                   ALC 
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   Os Clubes 
dos Jovens

OS NÚMEROS
Com os dados reportados a Fevereiro de 2011, 
os Interactistas eram 299.207 e os Interact 
Clubes 13.009, distribuídos por 135 diferentes 
países. Por seu lado, os Rotaractistas eram 
194.120 e havia 8.440 Rotaract Clubes em 
171 países.

NOVOS CLUBES 
Foi organizado o Rotaract Club de Ponta 
Delgada patrocinado, como seria mister, 
pelo Rotary Clube local. No passado dia 24 
de Fevereiro este novo Clube recebeu o seu 
Certifi cado de Organização. Igualmente no 
Distrito 1960, encontra-se “em formação” o 
Rotaract Club de Torres Vedras.

Em 26 de Fevereiro, e 
coadjuvando o Rotary Club 
de Abrantes, reuniram-se 
nesta cidade elementos dos 
Interact e Rotaract Clubes 
de Castelo Branco e do 
Entroncamento com jovens 
bolseiros, ex-bolseiros e 

participantes no 1º Curso de Liderança, com jantar 
antecedido de palestra a cargo do Ten.-Cor. Dias 
Rouco sobre “Os Desafi os da Liderança”. Tratou-
se duma iniciativa tendo por escopo a eventual 
formação de um clube de jovens em Abrantes. Na 
foto posam alguns dos jovens que participaram 
nesta jornada.

E OUTRO EM PERSPECTIVA
O Rotary Club de Vila Nova de Gaia iniciou 
diligências tendo em vista a organização de 
um Rotary Kid. Tiveram já lugar três reuniões 
que contaram com as presenças de mais de 
uma dúzia de jovens de ambos os sexos, dos 
7 aos 12 anos de idade, cheios de curiosidade 
e de vontade de agir.

AO SERVIÇO 
O Rotaract Club de Valongo organizou ma-
gnifi camente um “Encontro de Vozes”, um 
espectáculo no qual diversos grupos corais 
actuaram e teve enorme adesão de público. 
O produto líquido assim obtido reverteu 
para a realização de obras de restauro na 
Igreja Matriz local.

O Rotaract Club de Lisboa-Olivais desenvolveu uma 
excelente campanha de 
angariação de dadores de 
medula óssea, uma acção 
que decorreu na Junta 
de Freguesia de Carnide. 
Note a qualidade infor-

mativa do cartaz que o clube concebeu para 
divulgação desta tão meritória acção de serviço.

CONFERÊNCIAS DISTRITAIS
De 6 a 8 de Maio próximo, em Alcobaça, 
vão realizar-se a XXX Conferência do Ro-
taract do Distrito 1960, assim como a sua 
X Conferência do Interact. Para inscrições 
e pormenores do programa, aceda a 
alcobaca@rotaract1960.org.

RYLA
Sob a organização do Rotary Club de Ama-
rante, realizou-se de 18 a 22 de Abril um 
RYLA no Distrito 1970 sob o tema “Descobrir 
Amarante”. Foi aberto a jovens de ambos 
os sexos de idades compreendidas entre os 
14 e os 18 anos.

RYLA IBÉRICO
De 16 a 21 de Abril, realizou-se este RYLA 
da iniciativa dos Rotary Clubes do INROT, 
ou seja os de Castelo Branco, Évora e 
Portalegre, de Portugal (D. 1960) e os de 
Badajoz, Cáceres e Mérida, de Espanha. Todas 
as informações acerca deste evento estão  
disponibilizadas na Internet em <http://
rylaiberico2011d1960.blogspot.com>. 
Para obter formulários para as inscrições faça 
“download” em <http://rotaract1960.
org/downloads/ano11/inscricoes_ry-
laiberico_2011.doc>.

ACÇÃO FORMATIVA 
Numa conjugação de esforços entre os Ro-
tary e Rotaract Clubes de Sintra, a Comissão 
Distrital dos Serviços Internacionais do D. 
1960 e a Representadoria do Rotaract do 
mesmo Distrito, foi realizado em Sintra, 
em 22 de Janeiro, o “Seminário Distrital do 
Intercâmbio Internacional de Jovens e Novas 
Gerações”, no Hotel Tivoli-Sintra. Os traba-
lhos foram intensos e de muito interesse, 
tendo ocupado todo o dia.
Na parte da manhã, e presidindo o Gov. Joa-
quim Esperança, que abriu a sessão, interveio 
o Presidente da Câmara Municipal de Sintra, 

Prof. Doutor Fernando Seara, seguindo-se 
as abordagens dos temas “Os Programas 
de Intercâmbios Internacionais de Jovens 
do R.I.” (Compº. Paulo Martins, do R. C. de 
Lisboa-Norte), “Organização e Gestão de um 
Campo de Férias / Intercâmbio” (Compº. Ál-
varo Ribeiro, do R. C. de Sintra) e “Promoção 
Internacional de um Campo de Férias em 
Portugal” (Compº. João Machado, do R. C. 
de Lisboa-Norte). Após minutos de pausa, 
foi tempo de intervenções de jovens  que 
participaram em intercâmbios internacionais 
(curta duração, Benedita Alves Ventura, e 
longa duração, Inês Almeida), assim como 
de famílias de acolhimento em Portugal 
(Compº. Jorge Carvalho e seu fi lho).
De tarde o tema foi já “Rotaract e as Novas 
Gerações” e os trabalhos funcionaram com 
dois paineis. No primeiro, as atenções inci-
diram sobre a organização de um Rotaract 
Clube (Compº. RTC David Barata, do RTC de 
Castelo Branco), o Rotaract na “Web 2.0” 
(Compª. RTC Ana Teresa Santos, do RTC 
de Lisboa-Olivais) e a “Identidade Visual” 
(Compº. RTC Luís Rodrigues, do RTC de 
Castelo Branco). No segundo debateu-se 
“Estratégias de Recrutamento” (Compª. 
RTC Rita Pedro, do RTC de Lisboa-Estrela), 
“Rotaract – Elemento de Competitividade” 
(Compª. RTC Maria José Silva, do RTC da 
Horta) e “Representadoria: 30 Anos Depois 
– Regresso ao Futuro” (Compº. RTC Paulo 
Martins, do RTC de Lisboa-Norte).

EM PROL DA CULTURA
O Rotaract Club de Castelo Branco realizou 
uma visita de estudo ao Castelo de Almourol 
e escutou Emanuel Barros em palestra sobre 
“Cloud Computing – a Nova Fé”.

ALMOÇO FESTIVO
O Rotaract Club de Lisboa-Olivais organizou 
um animado almoço festivo para assinalar 
o 106º aniversário de Rotary International. 
Para ele, o Presidente Ray Klinginsmith 
escreveu uma mensagem especial.

VISIBILIDADE
O Rotaract Club de Lisboa-Olivais aproveitou 
muito bem o evento “Mercado das Artes”, 
em Carnaxide, e esteve nele activo com stand 
próprio através do qual se deu a conhecer aos 
visitantes e realizou vendas de produtos para 
angariação de fundos para fi nanciamento 
da sua actividade.
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Dignifiquemos Rotary 
 no seu 106º°º Aniversário

Evocar o aniversário do Rotary International, neste caso 
o seu 106º, é trazer de imediato à nossa memória o seu 

fundador Paul Harris.
De facto, só um homem com a visão de Paul Harris, advogado 
de profissão, defensor da amizade e da paz, vivendo no início 
do século XX em Chicago, uma cidade corrupta, ausente de 
valores, onde a pobreza execrável convivia lado a lado com 
a riqueza extravagante, seria capaz de, a 23 de Fevereiro de 
1905, numa reunião com os seus três amigos Hiram Shorey (seu 
alfaiate), Gustavus Löehr (engenheiro de minas) e Silvester 
Schiele (comerciante de carvão), fundar um Rotary Clube.
Apesar do enfoque principal do Rotary ter sido o 
companheirismo e o desenvolvimento dos negócios, o 
elemento da prestação de serviços foi logo assimilado pelos 
sócios.
O Rotary cresceu então de forma sustentável até atingir os 
números que hoje somos:
    * 1 227 000 Rotários  
    * 34 000 Clubes   
    * 534 Distritos   
    * 190 000 Rotaractistas
    * 8 250 Rotaract Clubes
    * 291 800 Interactistas
    * 12700 Interact Clubes
    *  213 Países e Regiões geográficas com Rotary
    *  6 975 Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário
    *  160 425 Membros do NRDC

Se a este universo juntarmos os restantes Programas estru-
turados do Rotary:
- Intercâmbio Rotário da Amizade
- Voluntários do Rotary
- Prémios Rotary de Liderança Juvenil
- Serviços à Comunidade Mundial
- Intercâmbio de Jovens
-   Rede Global de Grupos Rotários  

somos uma “força” de mais de 3 000 000 de pessoas que 
acreditam ser possível conseguir a Paz Mundial.

“Dar de Si Antes de Pensar em Si” e “Mais se Beneficia 
quem melhor Serve”, são os lemas inspiradores do Rotary, 
a mais antiga e respeitável organização não governamental 
do Planeta.
Então, queridos(as) Companheiros(as), e o desafio que abra-
çámos em 1985 para a erradicação da Pólio no Mundo?
E a nossa The Rotary Foundation, uma das maiores Fundações 
do Mundo sem fins lucrativos, ela a Espinha Dorsal do Rotary, 
cujo lema é Fazer o Bem no Mundo e que, verdadeiramente, 
promove a Paz e a Compreensão Mundial através dos seus 
Programas Humanitários e Educacionais, apoiada exclusiva-
mente por doações de Rotários de todo o mundo e por outros 
que compartilham a visão de um mundo melhor?
Temos de estar orgulhosos por pertencermos a esta grandiosa 
família que defende e projecta valores que representam os 
princípios que regem a cultura da nossa Organização, inclusive 
as suas prioridades e as suas decisões. Eles são vitais ao nosso 
planeamento estratégico porque norteiam as prioridades e 
acções dos líderes da entidade.
    * Prestação de Serviços
    * Companheirismo
    * Diversidade
    * Integridade
    * Liderança.

Somos um grupo mundial de líderes nas respectivas profissões e 
áreas de actuação. Cremos na importância do desenvolvimento 
das qualidades de liderança e em que os Rotários possuem 
tais qualidades, para a defesa dos valores fundamentais que 
nos guiam.
Todos esses valores estão reflectidos no Objectivo do Rotary 
e na Prova Quádrupla, e  inspiram-nos a fomentar e a apoiar 
o ideal da prestação de serviços como forma de criar e manter 
elevados padrões éticos nas relações humanas.
Meus(Minhas) queridos(as) Companheiros(as).
-”Enquanto existir uma criança faminta no mundo, um homem 
sem instrução, um jovem desesperado; enquanto perdurarem 
o ódio e os conflitos pela Terra; enquanto persistir a busca 
incessante por entes queridos separados pela guerra, existirá 
uma razão para o trabalho humanitário do Rotary”.

Álvaro Gomes
 (Gov. 2006-07 D. 1970)






