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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; ENTRON-
CAMENTO: Teresa Lucas; ÉVORA: Prazeres Rosa Nunes; FARO: Tito Olívio 
Henriques; FUNCHAL: António Castro Pestana; HORTA: Manuel Fernando 
Ramos de Vargas; LISBOA: António Coutinho de Miranda; LISBOA-BELÉM: 
João Barbados Martins; LISBOA-BENFICA: Miguel Mendes Real; LISBOA-CEN-
TENNARIUM: 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;  PORTIMÃO: João Pereira 
Antunes; 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; 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; 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; 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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ASSOCIAÇÃO PORTUGAL ROTÁRIO

NOVOS CORPOS GERENTES

Tendo-se realizado a 9 de Abril passado Assembleia Geral da Associação PORTUGAL ROTÁRIO no cumprimento 
de Agenda de Trabalhos que, além do mais, incluiu a eleição dos Corpos Gerentes para o triénio 2011-13, do 
resultado da eleição a que então se procedeu resultou que, para o referido triénio, a Associação tem os seus 
órgãos sociais assim constituídos:

ASSEMBLEIA GERAL

 Presidente | Compº. Henrique Gomes de Almeida  (R. C. Cascais-Estoril – D. 1960)
 1º Secretário | Compº. Valério Cláudio Gonçalves Pereira (R. C. Porto-Portucale NG – D. 1970)
 2º Secretário | Compº. António Jesus Nunes (R. C. Cascais-Estoril – D. 1960)

DIRECÇÃO

 Presidente | Compº. António Jorge Gonçalves Afonso (R. C. Santo Tirso – D. 1970)
 Vice-Presidente | Compº. José Carlos Correia Estorninho (R. C. Lisboa-Belém – D. 1960)
 Secretário | Compº. Benedito Gomes Braz (R. C. Carnaxide – D. 1960)
 Tesoureiro | Compº. Jorge Alves Pereira (R. C. V. N. Gaia – D. 1970)
 Vogal | Compº. José Guedes Rodrigues (R. C. Porto – D. 1970)
 Vogal | Compº. José Manuel Canedo Trindade (R. C. Carnaxide – D. 1960)
 Vogal | Compº. Carlos Manuel Lima Pinto e Castro (R. C. Maia – D. 1970)

CONSELHO FISCAL

 Presidente | Compº. Emílio Eduardo Ferreira Monteiro (R. C. Vila do Conde – D. 1970)
 Vogal | Compº. António Manuel Correia de Sousa Fortunato (R. C. Montijo – D. 1960)
 Vogal | Compº. José Fernandes da Silva Neves (R. C. Gaia-Sul – D. 1970)

A NOSSA CAPAA NOSSA CAPA
Flor e fruto constituem sempre sinais de esperança e de confi ança na renovação, que tanto é o que a 

Natureza (a “madre de todalas cousas”, no dizer do fi lósofo) nos ensina e propõe.
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              Artur Lopes Cardoso
                                Gov. 1988-89 (D. 197)

                                                                                                        
                                         Editor

“Felizmente há luar” é o título de conhecida obra literária 
de L. Sttau Monteiro e que me veio ao pensamento em face 
de dois salutares casos de atitudes éticas que deverão, a 
meu ver, constituir indeclináveis referências, particularmente 
nos nossos tempos actuais eticamente falimentares. E, no 
entanto, não tiveram eco, pelo menos o que se impunha, 
em parangonas dos “mídia”.
Um deles disse respeito a determinada figura cimeira das 
nossas Letras, entretanto já há poucos anos desaparecida. 
Em fase final da vida e arrostando com sérias dificuldades 
de sustento, foi-lhe sugerido que requeresse do Estado a 
concessão duma pensão baseada em mérito intelectual, que 
a Secretaria de Estado da Cultura estaria pronta a deferir-
lhe o pedido. Não aceitou a “piedosa” sugestão: que fosse 
ele, Estado, a conceder-lhe a benesse se o entendesse curial, 
justificado. Isso, sim, seria aceite. Por iniciativa da pessoa em 
questão, todavia, nada seria requerido. E não foi.
O outro caso é de remate recente e respeita a pessoa 
ainda entre nós: certo ex-Presidente da República. Cumpria 
segundo mandato. Incluído no expediente ordinário, foi-
lhe presente certo dia um diploma legal que proibia que 
se pudesse acumular o seu vencimento de Chefe do Estado 
com a percepção de quaisquer pensões de reforma ou de 
sobrevivência. Pois, não titubeou e imediatamente promulgou 
tal diploma, assim se impedindo a si próprio de poder auferir 
pensão de aposentação para ganho da qual por tantos anos 
andara a fazer descontos.

Cumpriu o mandato a que estava adstricto e, terminado que 
foi, tomou a iniciativa de suscitar a apreciação jurisdicional 
de tal medida. A decisão do tribunal veio há pouco tempo 
a lume e foi no sentido de, fulminando de ilegalidade a 
sobredita medida, revogá-la e reconhecer ao interessado o 
direito às pensões de reforma que lhe não tinham sido pagas. 
E isso montava à bonita soma de um milhão e trezentos mil 
euros...
Só que a pessoa em questão decidiu prescindir de as receber, 
rejeitou o direito que lhe foi judicialmente reconhecido.

São atitudes quanto estas que nos confortam e fazem 
crer que, de permeio com todo um indecoroso vespeiro 
de arranjismos, de “espertices”, de faltas de carácter, de 
concupiscências, de faltas de dignidade, ainda vamos tendo 
atitudes de nobreza que, essas sim, deviam ser colocadas em 

sonora evidência e constituir luzeiro de atitudes de decência 
que definem perfis de rigor ético total.
 Qualquer das descritas posturas foi, sem dúvida, um claro 
“puxão-de-orelhas” e evidenciação duma verticalidade e 
dum pundonor que se impõem ao nosso respeito. Honra lhes 
seja tributada, e pena é que, por um lado, as tenhamos de 
reconhecer como excepções (antes deviam constituir a regra) 
e, por outro, que não tenham sido alvo da divulgação que, 
em superno grau, se impunha e se impõe.
Se bem que não conste que qualquer das pessoas a que 
aludo, e perante as quais me curvo, fossem ou sejam Rotários 
“in nomine”, invade-me a convicção de que nelas não 
desdenhariam de se rever nem Paul P. Harris, nem Herbert J. 
Taylor, nem Archibald C. Klumph, nem Chesley R. Perry, nem 
Augusto Salazar Leite, nem mais outro qualquer grande 
expoente rotário que fosse.
 Falamos a cada passo do nosso quadro social, do seu alegado 
enfraquecimento, da sua tendência diminutiva, do seu possível 
envelhecimento. Contudo, é comum abordar a questão (que 
ela existe, sem dúvida) com superficialidades: é a vida, é o 
frenesi, é a falta de tempo, e, depois, os custos...
Tudo isso existe. Tudo isso sempre existiu, ou não fosse o ser 
humano infinitamente adaptável às circunstâncias (que o é 
mesmo...). Nada disso tem a verdade toda só por si. Ah! A 
Prova Quádrupla...
Se bem metermos a mão na consciência, iremos sentir que, 
no fundo, se trata de aspectos a que nos agarramos para a 
apaziguar, para “justificar” a nossa inércia, para tentar silenciar 
o remorso que causa a circunstância de não atendermos, 
empenhadamente, ao que é a essência do Rotário: a pessoa 
que, de carácter nobre, ainda e sempre encontra tempo 
para servir.
O resto é de desconfiar. E, se vir bem em torno de si, até 
temos gente dessa fora do Clube. Do seu e do meu. Não é 
preciso atingir o patamar dos exemplos de que me vali nesta 
conversa consigo.
É que ... “Felizmente há Luar”... Até, por vezes, há mais que 
isso: o brilho intenso do sol. Não acha que são deste brilho 
os casos que trouxe à colação?
Ache, que não ache, mais uma vez aceite um abraço amigo 
do
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 O Fim de Uma
         Era

Eficiência foi a marca de Ed Futa
 
A carreira do secretário geral Ed Futa no Rotary ter-se-á completado quando ele se afastar do cargo 
de CEO do Rotary International e da Fundação Rotária no final de Junho. -“Em breve serei promovido 
ao cargo mais alto da Organização: voluntário.” - disse ele.
 
Em 1979, Ed associou-se ao Rotary Club de Honolulu-Este, Hawaí, e foi Governador de Distrito, coorde-
nador regional da Fundação Rotária e representante no Conselho de Legislação. Veio depois a ingressar 
no quadro de funcionários do RI como gestor de planeamento estratégico e depois CIO, tornando-se 
Secretário-Geral em 2000.
Nos últimos 11 anos, ele tem comandado 550 funcionários na Sede Mundial e nos sete escritórios in-
ternacionais que compõem a Secretaria do RI, que dá apoio a 1,2 milhão de Rotários em quase 34.000 
clubes no mundo inteiro. Durante todos esses anos, Ed vem sublinhando a importância do servir.

Líderes rotários e colegas de trabalho afirmam que Ed foi bastante eficaz na condução da Organização 
durante épocas difíceis, conseguindo realmente melhorar a sua estrutura operacional. -“Havia problemas 
de custo-eficácia na administração, e Ed conseguiu vencer os problemas.” - comentou o Presidente do 

RI de 1996-97, Luis Vicente Giay.
Ed contratou um novo CFO, Peter DeBerge, e trabalhou com ele até equilibrar o orçamento, dar continuidade à Comissão 
de Finanças do RI e aumentar a transparência financeira através de comunicação constante com os Rotários. -“Tivemos 
grandes desafios financeiros durante a crise económica, mas não tivemos prejuizos porque estávamos com a casa em or-
dem.” - disse Peter.
Ed acredita no desenvolvimento de talentos entre os funcionários para melhor servir 
os Rotários, criando programas educativos para o alcance de metas. -“Ed transformou 
o Rotary numa organização extremamente profissional.” - disse Kathy Kessenich, 
director geral de comunicações.
Ele também deu especial atenção ao planeamento estratégico e ao Plano “Visão 
de Futuro”, que, a seu ver, significa o rumo que a Organização seguirá após a 
erradicação da pólio. Ed sabe que as parcerias serão essenciais na próxima fase 
do Rotary; assim, tem cultivado relacionamentos com a Usaid e a Fundação Bill & 
Melinda Gates. Ele espera que o Rotary continue a atrair parceiros de peso que 
ajudem a Organização a crescer.

Quando Ed voltar a ser somente voluntário, irá continuar empenhado no combate à pólio, aproveitando a visibilidade 
que o Rotary está a ter para falar em reuniões de clube sobre a importância de finalizar o trabalho de erradicação antes de 
passar à próxima etapa e abordar outros tópicos cruciais ao futuro do Rotary.
Quando John Hewko assumir o cargo de Secretário-Geral, em 1 de Julho, irá encontrar funcionários prontos e disp-
ostos a encarar novos desafios. -“Ed tornou a nossa Organização mais profissional, eficiente e pronta para o futuro.” 
- disse Giay. -“Ele é um visionário.” 

          Susie Ma
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Mensagem do Pridente

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

A Mensagem do 
Pridente 
Ray
Klinginsmith

MOSTRE E CONTE
 

Judie, a minha esposa, foi professora de jardim da infância por muitos anos e sempre contava 

histórias sobre atividades do tipo “mostre e conte”, em que cada um dos alunos levava um de seus 

itens favoritos para a escola, como um animal de estimação ou um brinquedo, e apresentava-o 

durante a aula. Havia sempre um sentimento de encantamento no momento em que as outras 

crianças descobriam qual era o tão estimado tesouro dos seus colegas.

Os Rotários também compartilham esse mesmo sentimento ao ficarem a saber acerca dos excelen-

tes projectos realizados por outros Rotary Clubes. Mas, devido ao grande número de projectos 

implementados pelos cerca de 34.000 clubes, torna-se difícil manter um registo de cada um deles. 

Muitos acabam por passar despercebidos e são reconhecidos apenas pelos clubes patrocinadores. 

No entanto, todos os projectos vêm contribuindo para tornar o mundo num lugar melhor.

É uma pena não podermos organizar uma enorme actividade “mostre e conte” para que cada 

clube divulgue as suas realizações no mundo. Devido ao tamanho da nossa Organização, torna-se 

difícil compartilhar as notícias dos nossos projectos até mesmo com os outros clubes. No entanto, 

as convenções anuais representam uma óptima oportunidade para diversos clubes, distritos e or-

ganizações multidistritais promoverem os seus projectos de maneira eficaz. Neste mês, a Casa da 

Amizade na Convenção do RI em New Orleans mostrará diversos projectos de destaque.

A Convenção será um evento maravilhoso, e eu incentivo todas as pessoas nela inscritas a pas-

sarem o máximo de tempo possível na Casa da Amizade. Lá, poderão conhecer pessoas de todo o 

mundo, ver exposições sobre projectos rotários e desfrutar das apresentações que acontecerão nos 

dois palcos. A Casa da Amizade será aberta no sábado pela manhã e funcionará por mais tempo 

do que nos anos anteriores. E, para aqueles que só puderem comparecer no evento durante um 

dia, há um passe especialmente para o sábado, que custa apenas 40 dólares por pessoa. 

Durante a Convenção, também terei a oportunidade de utilizar o conceito “mostre e conte”. Poderei 

mostrar a base de um pilar, no Centro de Convenções, que dá suporte a uma ponte do Rio Mississippi. 

É a mesma ponte sob a qual passei quando me encontrava no navio a caminho da Universidade de 

Cape Town, onde estudei como bolseiro do Rotary há 50 anos. E posso dizer, com muita satisfação, 

que aquela foi uma viagem rotária que está a estender-se por toda minha vida.

http://www.rotary.org/president
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APOIO À NOVA ZELÂNDIA
Todos estarão recordados do sismo bem violento (6.3 da Escala de Richter) que quase destruiu a cidade de Christchurch a 22 
de Fevereiro. Imediatamente uma equipa da “ShelterBox Response” (SRT) foi para a área atingida com ajudas de emergência 
procurando minorar os efeitos da destruição causada na população.

BRASIL ROTÁRIO 
Cessou funções de Presidente da Cooperativa Editora Brasil Rotário e Editor da Revista Regional brasileira, o nosso bom 
Amigo Carlos Henrique de C. Fróes. Para tais funções foi entretanto eleito Ricardo Vieira Lima Magalhães Gondim.
Ao Compº. Carlos Fróes muito agradecemos toda a amizade e todas as deferências com que sempre nos distinguiu e o 
felicitamos sinceramente pelo trabalho notável que teve na direcção de Brasil Rotário. E dirigimos uma saudação especial 
ao novo Editor, o Compº. Ricardo Gondim, a quem desejamos um frutuoso mandato e a quem manifestamos toda a dis-
ponibilidade de Portugal Rotário.

CORRECÇÃO DE CICATRIZES EM CRIANÇAS 
VÍTIMAS DE QUEIMADURAS

                                                      por Susie Ma

Carlos Vargas e Benson Timmons, membros do Rotary Club de Gastonia-
Leste, Carolina do Norte (EUA), começaram por viajar até Cochabamba, na 
Bolívia, em 2006, para tratarem crianças num Centro de Queimados dali. A 
partir daí, e todos os anos, Vargas, que é médico radiologista já aposentado 
originário da Bolívia, e Timmons, que é cirurgião plástico, têm feito a viagem 
acompanhados duma equipa de cirurgiões e médicos residentes da Escola 
de Medicina da Universidade de Wake Forest. Na foto, que foi tirada pelo 
fi lho de Timmons, André, vê-se aquele e a médica residente Christina Pikaitis 
a operar uma menina de cinco anos a a um olho. A equipa já realizou 500 
operações nos últimos cinco anos, mas surgem sempre mais e mais doentes 
a necesitarem de intervenção. -”Muitos têm de esperar dois ou até três anos 
até que lhes chegue a vez.” - afi rma Timmons. -”De todo o modo, estas 
são operações a que, doutra sorte, nunca poderiam aceder.” Este projecto 
nasceu duma parceria estabelecida entre o clube de Gastonia-Leste, que o 
apoia com fi nanciamento de equipamento e das viagens, o Rotary Club de 

Cochabamba, que trata dos alojamentos e da alimentação dos membros da 
equipa em funções, e as ONG “Parceiros das Américas” e “Cuidados de Queimados International”.

Quantos somos:

Rotários  1.213.878
Rotary Clubes 33.989
Distritos  531
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  202.105

  Dados reportados a Março de 2011.
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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)

AJUDA A LEPROSOS

Nas montanhas do sul da região de Sichuan (China), 400 leprosos e suas famílias estão a receber cuidados médicos e for-
mação profi ssional que são proporcionados pelo Projecto Leprosaria Liangshan. Trata-se duma iniciativa do Distrito 3450, 
que engloba Hong Kong, Macau e Mongólia, que foi lançado pelo Rotary Club de Hong Kong-Sul há mais de dez anos e 
mantém 9 Centros, cada um dispondo dum quadro permanente de médicos, enfermeiros e funcionários de desenvolvimento 
comunitário. Os familiares dos doentes recebem neles preparação em agricultura, criação de porcos e bordados. A acção é 
fi nanciada pela Fundação Kaddorie, de Hong Kong.
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Contagem Decrescente º  
     para a Convenção 

Gastronomia
Caso decida prolongar a sua estadia em New Orleans depois da Convenção de 2011, que acontecerá 
de 21 a 25 de Maio, você poderá provar excelentes vinhos e deliciar-se com a famosa culinária local 
durante o festival gastronómico New Orleans Wine and Food Experience, que se realizará de 24 a 
28 de Maio.
No festival, que decorreu pela primeira vez em 1991, famosos “chefs” e produtores de vinho farão 
diversas demonstrações e seminários em que abordarão, por exemplo, o lagostim e o arroz da 
Louisiana e salientarão restaurantes localizados em hotéis de New Orleans. Além disso, chefes e 
viticultores planearão jantares regados a vinho em alguns dos melhores restaurantes da cidade; o 
evento Royal Street Stroll transformará uma avenida histórica, repleta de galerias de arte, numa festa 
ao ar livre; e o Louisiana Seafood Cook-Off, uma competição culinária, contará com a participação 
dos melhores “chefs” locais. 
O festival, que não tem fins lucrativos. Arrecada fundos para instituições de caridade locais. Em 2010, 
o New Orleans Center for Creative Arts e a Louisiana Wildlife and Fisheries Foundation estiveram 
entre as entidades beneficiadas. Mais detalhes e venda de bilhetes encontrará em www.nowfe.
com.

Inscreva-se na Convenção do RI de 2011 
até 6 de Maio em www.rotary.org/pt/
convention ou no local do evento. 

http://www.nowfe.com/
http://www.nowfe.com/
http://www.rotary.org/pt/convention
http://www.rotary.org/pt/convention
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COLÔMBIA

ÌNDIA

NOVA ZELÂNDIA

FRANÇA

MALI

N u m a  p a r c e r i a 
estabelecida entre o 
Rotary Club de San José 
de Cúcuta, no âmbito 
dos seus programas de 
educação e orientação 
profissional, e a AMCAF, 
foi possível adquirir 

para esta instituição instrumentos musicais para o ensino de música 
às crianças que apoia. (foto “Colômbia Rotária”).

FRANÇA

O Rotary Club de Paris-Norte 
organizou passeios em barco à 
vela em favor de pessoas defi-
cientes (foto “Le Rotarien”).

No valor de 24.000 
dólares logrou criar 
um Centro terapêu-
tico na Escola Ambuja 
Manovikas Kendra, o 
Rotary Club de Roop-
nagar (D. 3080). Con-
tou para isso com um 
Subsídio Equivalente 
da Fundação Rotária, 

e parceria com o Rotary Club Normal (EUA – D. 6490). A escola em 
causa está vocacionada para o ensino de crianças com deficiência 
mental e o Centro vai ajudar a melhorar as faculdades motoras e 
da fala das crianças deficientes  (foto “Rotary News”).

O Rotary Club de Timaru ofer-
eceu um recreio para crianças, 
com variadas diversões, que é 
portátil e móvel, e apresen-
tou-o em Roses, no Mercado 
da Baía (foto “Rotary Down 
Under”).

O Rotary Club de 
Condo-Armagnac (D. 
1700) lançou um con-
curso para premiar 
empresários com ini-
ciativa, uma acção que 
desenvolveu em parce-

ria com a Associação Solidariedade e Emprego de Gers, instituição 
apoiada desde há vários anos pelo Clube. Desta vez o Prémio foi 
atribuído ao jovem Hélder Morais, de origem portuguesa, que criou 
recentemente a sua empresa dedicada a favorecer o meio ambiente, 
especialmente no isolamento térmico de casas e na domótica, que 
elimina campos magnéticos nocivos à saúde (foto “Le Rotarien).

Graças ao trabalho desen-
volvido pelo Rotary Club de 
Amboise (França-D. 1720), 
em colaboração com o Rotary 
Club de Bamako com o qual 
se encontra geminado, foi 
possível ajudar a aldeia de 
Marka Coungo dotando-a de 

água suficiente para a irrigação e desenvolvimento de actividades 
de produção agrícola e hortícola , tendo-se a acção prolongado por 
cerca de três anos. Passou pela abertura de um poço com a profun-
didade de 60 ms., a construção duma central alimentada a energia 
solar e um sistema de bombagem muito fiável e um depósito em 
altura com a capacidade de 5.000 litros (foto “Le Rotarien”).
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   Os Clubes 
dos Jovens

OS NÚMEROS 
Com os dados reportados a Março de 2011, os Interactistas eram 295.895 e os Interact Clubes 12.865, distribuídos por 135 
diferentes países. Por seu lado, os Rotaractistas eram 192.809 e havia 8.383 Rotaract Clubes em 171 países.

AO SERVIÇO
Os Rotaract e Interact Clubes de Entroncamento organizaram uma Feira de Livros em 2ª Mão como maneira de realizarem 
fundos para aquisição de material para o Lar Dr. Carlos Azevedo Mendes, de Torres Novas, que acolhe raparigas.
Juntaram as mãos os Interact e Rotaract Clubes de Castelo Branco e adquiriram e ofereceram à Obra de Santa Zita, que se 
dedica à protecção de crianças, três aquecedores térmicos.
O Rotaract Club de Lisboa-Olivais desenvolveu uma Campanha de Angariação de Dadores de Medula Óssea.

O 1º RYLA EM TIMOR-LESTE               
Eis o numeroso grupo de jovens participantes no 1º RYLA que foi 
organizado em Timor-Leste, que pertence ao Distrito 9680 e teve con-
cretização de 18 a 22 de Outubro do ano passado. Nele participaram 
50 jovens e o RYLA esteve centrado em Liquisa, não muito longe de 
Dili. Planeia-se a realização de um RYLA neste ano e com nada menos 
que 100 participantes! (foto “Rotary Down Under”).

CONFERÊNCIAS DISTRITAIS
A Conferência Distrital dos Interact e Rotaract do Distrito 1970 realizou-se em Felgueiras e sob o desempenho logístico do 
Rotaract Clube local.
 
PALESTRAS 
O Rotaract Club de Castelo Branco ouviu Ana Rita Bispo dissertar sobre “O Porquê de Saber Comer” e Rúben Freitas acerca 
de “Liderança”.

VISIBILIDADE
O Rotaract Club de Castelo Branco aproveitou a realização das Festas da Senhora de Mércules e nela participou com “stand” 
próprio para contacto com o público.

     Pelos Serviços
   Internacionais 

 

CIP PORTUGAL/MOÇAMBIQUE
Os Rotary Clubes de Algés, Carnaxide, Cascais-Estoril, Oeiras e Parede-Carcavelos  juntaram-se para, ajudando a “ACÁCIA” - As-
sociação para a Cooperação Internacional com a África,  fi nanciarem a alimentação durante um ano, de sete crianças de Moçambique.
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     Ponto de Vista
 

      Reflexões sobre 
Democracia, Capitalismo 
       e Socialismo

Com estas acções mediocres governamentais, não virá longe o 
dia em que a prostituição seja explorada em nome de valores 
sociais! O efeito mais nocivo desta atitude, difícil de medir 
mas de consequências terríveis, é a deterioração dos valores 
sociais perante o exemplo que os próprios governos dão.
Esta apreciação superficial da filosofia de esquerda leva-nos 
a concluir que, conquanto os fins sejam tão saudáveis quanto 
possível, os meios usados por ela são ineficientes, não éticos 
e inconsistentes numa economia de mercado por isso que 
geram conflitos indesejáveis para a distribuição da riqueza e 
da propriedade, levando a um controlo estadual da poupança 
e fomentando a alienação dos seres humanos.
Do ponto de vista político, a filosofia de esquerda provoca 
uma crescente transferência de recursos normalmente regidos 
pela lei natural da oferta e da procura para a vontade humana 
dos burocratas governamentais. Trata-se da antítese da 
democracia, pois que concentra poder e subordina o destino 
de todos os cidadãos às virtudes dos dirigentes.
 

 
O método da tecnocracia

 
Colocado no epicentro do confronto entre direita e esquerda, 
o tecnocrata sente-se convidado a organizar o processo da 

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

recolha e da aplicação dos recursos do Estado. Esta é a fórmula 
encontrada para conferir uma suposta racionalidade técnica 
à actividade humana nos sistemas políticos. Ideologicamente 
neutros, os tecnocratas procuram substituir a lei da oferta e 
da procura por relações entre os governos e a sociedade.
O governo é uma instituição que invariavelmente gasta  mais 
do que cobra, seja devido ao elevado índice de exigências 
sociais com receitas concentradas, seja devido a um desejo 
perverso de alimentar o poder militar nas sociedades ricas. 
Os tecnocratas estão, pois, colocados perante um problema 
crónico que é do financiamento do déficit público. Este dilema 
abalará o sentimento de segurança de qualquer economista 
sério e levá-lo-á à conclusão de que o seu governo é uma 
instituição económica impraticável. Para a tornar sustentável, 
podem ser adoptadas quatro fórmulas: aumento dos impostos, 
pagamentos à custa da venda de património, recorrer a 
empréstimos externos ou emissão de moeda.
O difícil é discernir qual delas será a pior. O aumento de 
impostos sufoca o processo produtivo e, no limite, ameaça a 
sobrevivência da economia de mercado. A dívida externa ou 
interna vai contra a situação das gerações futuras. Finalmente, 
a emissão de moeda desacompanhada de crescimento torna-se 
num crime inflacionário, equivalente a moeda falsa. A única 
diferença é a de que os falsários serão presos, enquanto os 
tecnocratas ficarão impunes.

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 mercado.

(Continuação da edição anterior)
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Seja qual seja a fórmula adoptada, a conta será sempre 
paga com os salários dos trabalhadores e com os lucros 

obtidos pelos empresários. 
 
As sociedades ricas e institucionalmente estáveis 
retiram o poder de cunhar moeda ao ramo executivo 

do governo, assegurando a autonomia aos seus bancos 
centrais. Convivem com baixos índices de inflação e financiam 
os seus eventuais déficites com empréstimos ou com impostos. 
A situação torna-se complicada nas sociedades com elevadas 
exigências sociais, em que o poder de cunhar moeda está 
directamente ligado à política de sobrevivência do governo, 
e o banco central emite moeda obedecendo às ordens dos 
dirigentes. Nestes casos, os tecnocratas tornam-se cúmplices 
de um crime económico de consequências desastrosas. 
Tudo se torna ainda mais periclitante quando os políticos 
adoptam esta solução ignorando as consequências económicas 
das suas decisões. Contudo, todo o tecnocrata que confere 
credibilidade à emissão de moeda sem crescimento económico 
é um charlatão mais interessado em manter o seu “status” 
que em gerir um sistema financeiro sério. 
O lugar interno das ligações do governo no mercado financeiro 
cria uma circulação improdutiva de papeis em que os aforros 
da sociedade são canalizados para os cofres públicos através 
da intermediação financeira. Estas transacções de papeis 
levam aos mais absurdos resultados porque beneficiam o 
sistema bancário em detrimento do processo produtivo. Uma 
sociedade que dá prioridade a sectores estéreis, penalisando 
os produtivos, é inconsistente e não pode manter estabilidade 
por muito tempo. Esta solução tecnocrática tenta arranjar um 
processo ecocómico impraticável. Até porque na economia, 
como na física, é impossível obter energia a partir do nada. 
Só o trabalho produtivo pode gerar verdadeira riqueza.
Os países pobres na economia moderna revivem o 
colonialismo dos séculos passados, uma vez que ela sujeita 
sociedades inteiras às determinações das nações credoras. 
O instrumento dos tecnocratas é o controlo do fluxo dos 
recursos financeiros, que proporciona uma estabilidade frágil 
ao sistema aumentando ou arrefecendo a procura segundo 
as necessidades macroeconómicas. O controlo financeiro 
flui, no entanto, não pode originar desenvolvimento por 
ele mesmo.
 
Os aforros disponíveis, que representam o fruto do trabalho 
acumulado e ainda não consumido, deveriam ter a muito 
simples aplicação em investimento, indo directamente dos 
aforradores para o processo produtivo via mercado de bens, 
um sistema verdadeiramente democrático e eficiente para 
gerar emprego produtivo.
A inflação, a deterioração do poder de compra em qualquer 
moeda, é o preço que a sociedade paga devido à ausência 
de igualdade de oportunidades e corresponde ao custo da 

dívida social. As suas causas são estruturais, relacionadas com 
regras de coexistência que resultam na inflação dos preços 
sem acompanhamento por produtividade, ou da multiplicação 
do capital sem razão em trabalho produtivo. 
Estas causas estruturais são representadas, dentre outras, em 
investimentos não reprodutivos do Estado, em subsídios ao 
tarifário de serviços, em aumentos artificiais dos salários, das 
reformas sociais e do crédito ao consumo, permitindo que os 
preços sejam definidos pelo produtor, não pelo funcionamento 
do mercado, assim como o controlo tecnocrático dos lucros e 
dos salários. Tudo isso descamba em deficit público.

O mais cruel imposto pago pela sociedade é a inflação, 
porque ataca directamente o pobre e este não tem defesa 
contra ela. 
A, assim chamada, inflação da procura, ou inflação de 
custos, resulta da incompetência tecnocrática na área da 
regulamentação das políticas fiscais e monetárias, ou na 
gestão dos recursos e procura de capital no sistema financeiro. 
Não há limites para a criatividade dos tecnocratas, e o grupo 
dos não-ortodoxos busca explicar com a inércia a causa da 
inflação. Para eles, a inflação por inércia é o diagnóstico e o 
controlo dos preços o remédio para ela. Este conceito é tão 
absurdo quanto as perturbações causadas pela aplicação do 
seu antídoto.

 
O  ilusório do controlo dos 
preços reside no facto de ele 
conferir oxigénio adicional à 
política de sobrevivência dos 
dirigentes mas com uma curta 
margem nos lucros e nos salários 
que são o que sofre para a 
obtenção desta insignificante 

aproximação. Quando vão pela via fácil do controlo dos 
preços, os tecnocratas actuam como se as forças estruturais 
inflacionárias tivessem sido eliminadas a partir do momento 
em que os preços se congelem. 
É como bloquear temporariamente a válvula da pressão 
e concluir que, só por isso, já deixou de existir a pressão. 
Múltiplos índices, quadros, gráficos e acrónimos miraculosos, 
no essencial falsos, são utilizados pelos tecnocratas para a 
manipulação dos preços e dos salários e para medir a catástrofe 
em curso. São usados acrónimos em tal quantidade que o 
alfabeto em breve será achado insuficiente para designar 
todas as suas infalíveis fórmulas!
A inflação é o sub-produto de um sistema socio-económico 
distorcido que não oferece igualdade de oportunidades a 
todos. Como fenómeno estrutural, não pode ser eliminada 
no quadro das regras actuais da coexistência. Se as suas 
próprias causas não se ajustam a elas, os seus resultados vão 
inevitavelmente manter-se.

(Continua na próxima edição)
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  O que se 
     faz em

AO SERVIÇO
Excelente a ideia posta em prática pelo Rotary Club de 
Mafra que editou e largamente distribuiu um caderno 
muito bem apresentado dedicado à “saga” do Rotary na 
sua luta pela erradicação da poliomielite.

O Rotary Club de Alcobaça organizou um “Radio Paper” no 
Parque dos Monges e um espectáculo de solidariedade no Centro 
Cénico da Cela, para angariação de fundos a favor da Campanha 
de Erradicação da Poliomielite. Neste, que foi apresentado por 
Diana Nicolau e Pedro Nobre, actuaram João Marcelo, José Freixo 
e Donaltim, Armando Stuart, Emanuel Moura e elementos da 
“Fadestice” Ruben Palmeira, além do Grupo de Teatro do CCC e 
da Oficina do Canto da Sociedade Filarmónica de Pataias.

Uma delegação do Rotary Club da Moita, 
que incluiu o seu Presidente, Compº. 
Fernando Rosado, foi avistar-se com o 
Pe. Carlos, da Paróquia de Alhos Vedros, 
a quem fez entrega de vasta quantidade 
de géneros alimentícios para distribuição 
por famílias com necessidades.
 

O Rotary Club de Bombarral organizou cinco “Caminhadas 
Solidárias” em outras tantas freguesias. Na de Carvalhal, para 
apoiar com material escolar e didáctico a Associação “Ligar à 
Vida”; na de Vale Côvo, para aquisição de géneros alimentícios 
para o Banco Alimentar contra a Fome; na de Bombarral, para 
fornecimento de chave para acções de desencarceramento aos 
Bombeiros Voluntários de Bombarral; na de Pó, para angariação 
de livros para o Agrupamento de Escuteiros nº. 516; e na de Roliça, 
para obtenção de géneros alimentícios a favor do Núcleo da Cruz 

Vermelha Portuguesa de Bombarral.

O Rotary Club de Cascais-Estoril apoiou a Páscoa 
de famílias com dificuldades e entregou, para 
isso, larga quantidade de géneros alimentares 
ao Centro “Porta Amiga” do núcleo da AMI de 
Cascais. 

 

VISIBILIDADE...
O Rotary Club de Castelo Branco, em parceria com a Câmara 
Municipal de Castelo Branco, eregiu um pequeno monumento 
alusivo ao Dia Mundial da Árvore, que ficou no parque urbano  
junto à Escola Fixa de Trânsito, assim se associando à declaração 
do ano de 2011 como “Ano Internacional das Florestas” feita 
pela ONU.

                       
Mais uma vez, o Rotary Club de Aveiro 
aproveitou a famosa “Feira de Março”, 
de 25 de Março a 24 de Abril, para, 
com balcão próprio, se dar a conhecer 
publicamente.

O Rotary Club da Amadora associou-se à Câmara Municipal 
na organização duma sessão solene, pública, que decorreu no 
auditório da Biblioteca Fernando Piteira 
Santos evocativa da figura de Paul Harris, 
na qual foi orador oficial o PGD Henrique 
Gomes de Almeida.

O Rotary Club de Ílhavo voltou a organizar 
a Maratona em BTT “Rota do Bacalhau”, 
numa extensão de 55 kms. O evento, que 
deu brado, permitiu a angariação de 
fundos que reverteram a favor da “Obra 
da Criança”.

O Compº. Américo Moreira, membro do Rotary Club de 
Porto-Oeste, foi entrevistado no programa “Consultório”, 
do “Porto-Canal”, tendo abordado então o tema “Medicinas 
Naturais”, com especial incidência no desempenho dos Rotary 
Clubes da região do Porto no apoio a famílias no recurso a 
estas medicinas. A iniciativa teve o apoio da Fundação Rotária 
Portuguesa, do referido Rotary Clube e do Instituto Português 
de Naturalogia. 

... E RECONHECIMENTO
O Rotary Club de Castelo Branco organizou com êxito e 
muita oportunidade o Concurso “O Espantalho Vaidoso”, um 
certame desenvolvido em colaboração com as Escolas Secundárias 
de Amato Lusitano, de Afonso de Paiva e de Nuno Álvares, 
além do Agrupamento de Escolas da Cidade de Castelo Branco. 
Tratou-se de um desafio para apresentação de espantalhos a 
concurso destinado a despertar nos jovens estudantes interesse 
pela etnografia e fomentar o diálogo inter-geracional. Os 
trabalhos foram expostos no Forum de Castelo Branco e a Escola 
vencedora foi a de Amato Lusitano, que foi contemplada com 
um computador. Em segundo lugar ficou a de Nuno Álvares, 
que recebeu diverso material escolar.
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São quase todos os nossos Clubes que 
fazem manifestações de apreço para com 
jovens estudantes que se distinguiram na 
sua vida escolar. O Rotary Club de Espinho 
foi um deles e promoveu a entrega de 
prémios a 40 jovens estudantes distintos 
no ano de 2009-10, numa sessão pública 

muito concorrida que contou com as presenças dos Presidentes da 
Câmara e da Junta de Freguesia e forte representação das Escolas e 
de familiares dos homenageados, contando ainda com a  generosa 
colaboração da “Porto Editora”.

EM PARCERIA 
Mais uma vez em parceria com o Lions Clube de Cascais-
Cidadela, o Rotary Club de Cascais-Estoril organizou as 
“Jornadas da Saúde-2011”, que decorreram no Centro 
Comercial Cascais-Villa. Durante elas foram efectuados 
1860 rastreios em diversas áreas da saúde, como tensão 
arterial, colesterol, controlo do peso, massa corporal e, 
pela primeira vez, higiene oral.

ROTÁRIO PORTUGUÊS EM DESTAQUE 
O Gov. 1990-91 (D. 196), Compº. José Carlos Estorninho, foi em 
representação pessoal do Presidente do R.I., Ray Klinginsmith, 
às Conferências dos Distritos 4720 e 4670 (Brasil).

A GALA PRÉMIOS ROTARY DO DISTRITO 
1960
Constituiu um estrondoso êxito a Gala para proclamação e 
entrega dos Prémios Rotary do Distrito 1960 que se realizou a 2 
de Abril no magnífico Auditório da Senhora da Boa Nova de S. 
João do Estoril. Uma forte presença de Rotários, em representação 
de muitos Rotary Clubes e de ambos os Distritos, e convidados 
praticamente lotou a sala e, quer o espectáculo que valorizou a 
Gala, quer a cerimónia de proclamação dos laureados, cuja lista já 
divulgámos na edição de Fevereiro, e entrega dos vários Prémios, 
decorreram com elevadas qualidade e elevação. Uma excelente 
jornada de relações públicas rotárias em que foi preponderante 
o trabalho realizado pelo Rotary Club de Lisboa-Olivais, sem 
dúvida, que dignificou o Rotary de Portugal, tendo, ainda por 
cima, o produto obtido sido canalizado para a Campanha de 

Erradicação da Polio. Acrescente-se que os ecos 
retumbantes deste evento foram pouco logo a 
seguir ampliados en reportagens da TV.

O Dr. Francisco Balsemão, uma das  personalidades 
distinguidas, quando agradecia a distinção.

O Prof. Doutor António 
Barreto também foi uma das 
personalidades salientadas.

Um bom 
espectáculo musical e de bailado valorizou 
a cerimónia.

EFEMÉRIDE 
O Rotary Club de Setúbal assinalou o 12º 
aniversário do seu excelente programa 
“Saúde Brincando” no Serviço de Pediatria 
do Hospital de S. Bernardo com um 
espectáculo de palhaços, para o que contou 
com o apoio da SLEM-Sociedade Luso-

Espanhola de Metais, Ldª..

CULTURA E NÃO SÓ 
O Rotary Club de Entroncamento efectuou visitas guiadas 
em Proença-a-Nova e para admirar as Fortificações e sua 
relação com as Invasões Francesas.

Numa parceria com a Câmara Municipal e a 
GAIANIMA, “Casa da Amizade” do Rotary Club de 
Vila Nova de Gaia levou por diante um excelente 
Concerto Solidário cuja receita reverteu a favor do 
Lar Santa Isabel, no qual actuaram muitos alunos 
e professores da Academia de Música de Vilar do 
Paraíso.

O Rotary Club de Ovar realizou uma digressão cultural às 
Caldas da Raínha que culminou com um almoço de convívio 
em Óbidos.

Em luzida cerimónia, largamente 
concorrida, que se realizou na Biblioteca 
Municipal Bento de Jesus Caraça, o Rotary 
Club da Moita realizou uma sessão na 
qual fez entrega de 9 Bolsas de Estudo, 
cada uma do montante de € 500,00, a 
outros tantos estudantes das Escolas 

Secundárias da Baixa da Banheira e da Moita.

E foram de visita a Castelo de Vide, Marvão e às ruínas romanas 
de Ammaia os Companheiros membros do Rotary Club de 
Lisboa-Norte.
Por seu lado, o Rotary Club de Lisboa-Estrela celebrou o seu 
19º aniversário, além do mais com a organização do “Concerto 
da Primavera”, do seu ciclo “Concertos das 4 Estações”, com a 
colaboração da Escola de Música do Conservatório Nacional. 
Nele actuaram o Quarteto de Cordas e Clarinete e os Jovens 
Cantores da EMCN.

INFLUINDO                                               
Juntaram-se os Rotary Clubes do Baixo-
Mondego e promoveram uma sessão/
debate no Museu Nacional Machado de 
Castro subordinada ao tema “Coimbra, 
a Universidade e o Baixo-Mondego” 
para se discutir a candidatura da 
cidade (Alta e Sofia) a Património da 

Humanidade da UNESCO. Na foto vêem-se, da esquerda para a 
direita, o organizador da sessão, Ribeiro Ferreira, os Presidentes 
dos Rotary Clubes de Coimbra, Figueira da Foz e de Coimbra-
Santa Clara, respectivamente, Compºs. António Brásio Gomes, 
Miguel Nascimento Costa e António Falcão, e o Doutor Raimundo 
Mendes da Silva. A sessão, bastante concorrida de público, contou 
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com as comunicações do Doutor J. A. Raimundo Mendes de Silva 
(Candidatura a Património Mundial da Universidade de Coimbra-
Alta e Sofia), Doutor Lúcio Cunha (Aspectos Geográficos do Rio 
Mondego) e Doutor José Carlos Seabra Pereira (A Presença do Rio 
Mondego na Literatura).
 

PALESTRAS 
Foi palestrante no Rotary Club de Cascais-Estoril o Arqº. 
Viana Mendes, tendo aqui exposto sobre “As Fortificações 
Marítimas de Cascais”.
No Rotary Club de Vila do Conde o Compº. A. Pinto de Oliveira 
expôs sobre “Indemnização de Sinistros em Processo Civil”.
Falou-se sobre “Redes Sociais e Networking” no Rotary Club de 
Algés sendo orador convidado o Dr. Valter Alcoforado.
No Rotary Club de Gaia-Sul foi orador convidado o Bispo 
do Porto, D. Manuel Clemente, que abordou o tema “A Igreja 
Católica e a Sociedade nos Tempos Actuais”.
“A Cartilha Maternal de João de Deus” foi o tema versado 
no Rotary Club de Setúbal pelo Prof. Doutor Daniel Pires, 
Presidente do Centro de Estudos Bocageanos. Neste Clube esteve 
ainda a Drª. Eugénia Canito, Presidente da Liga de Voluntários 
do Hospital S. Bernardo, a dissertar sobre “Ser Voluntário”. E 
também o Prof. Doutor Fernando António Batista Pereira. A orar 
em torno de “Os 50 Anos do Museu da Cidade de Setúbal”.
O Arqº. André Lopes Cardoso foi palestrante no Rotary Club 
de Vila Nova de Gaia, clube onde expôs sobre “O Projecto 
Embraer de Évora”. Neste Clube proferiu também uma palestra 
sobre “A Importância da Revista Rotária” o Compº. Luiz Carlos 
Oliveira, membro do Clube.
Juntaram-se os Rotary Clubes de Almada, Montijo, Seixal 
e Setúbal para ouvir o Engº. Rui Barreiro, Secretário de Estado 
da Agricultura e Florestas expor acerca de “A Floresta”.
O Rotary Club de Fafe teve consigo o Dr. José Joaquim Leite 
de Melo como orador convidado, que expôs sobre “Defesa do 
Património”. 
No Rotary Club de Praia da Rocha foi palestrante a Drª. 
Ana Figueiredo que proferiu uma dissertação sobre “O Colégio 
Jesuíta de Vila Nova de Portimão”-
Giovanni Gino Marello foi palestrante no Rotary Club de 
Barcelos, do qual é membro honorário, aqui abordando o 
tema “Camboja”.
“A Crise Portuguesa – Antecedentes e Consequências” foi 
tema que o Prof. Doutor Vasco Valdez versou no Rotary Club 
de Lisboa-Norte.
E foram oradores convidados do Rotary Club de Sesimbra 
os Drs. Ricardo Ferreira e João Pessoa Jorge na abordagem do 
tema “Escola de Finanças Pessoais”.
“Retinopatia Diabética” constituiu o tema que, no Rotary 
Club de Barreiro, tratou o Dr. Carlos Manuel Matos Ribeiro 
Cardigos.
O Rotary Club de Olhão teve consigo o Dr. Miguel Freitas a 
proferir uma palestra sobre “O Mar com Novos Horizontes”.
O Psicólogo Dr. David Rodrigues foi orador no Rotary Club de 
Braga-Norte e para dissertação sobre “Voluntariado”.
A Drª. Justa Correia, invisual, foi oradora no Rotary Club de 
Entroncamento onde expos sobre “O Nosso Olhar”.
O Pe. Peter Stilwell foi palestrante no Rotary Club de Lisboa-
Centro onde falou sobre “O Diálogo Inter-Religioso e 

a Integração dos Imigrantes como Meio para Fortalecer 
Comunidades e Unir Continentes”.
E o Compº. Vasco Guimarães proferiu uma palestra sobre “O 
Reinado de D. João V” no Rotary Club de Lisboa-Belém.
O Rotary Club de Alcobaça teve consigo o Dr. Ernesto 
Carvalho, que dissertou sobre “Prevenção de Doenças 
Cardiovasculares”.

DISTINÇÕES 
Os Rotary Clubes de Almada e Costa da Caparica 
homenagearam o Prof. Doutor António Câmara.

E no Rotary Club de Alcobaça foi distinguido 
o professor jubilado José Jacinto Fernandes.

O VII ENCONTRO DAS UNIVERSIDADES SE-
NIOR DO ROTARY
Decorreu em Chaves em 9 de Abril este importante encontro 
cuja sessão de abertura foi presidida pela Ministra da Cultura, 
Drª. Gabriela Canavilhas. Nele estiveram representadas as 27 
Universidades Senior do Rotary que já existem em funcionamento, 
num índice de comparência de muitas centenas de pessoas. O 
evento contou com os apoios do Rotary Club de Chaves e da 
Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos do Município 
de Chaves, tendo os trabalhos decorrido nas instalações do 
Hotel “Aquae Flaviae”.
Nele foram passados em revista projectos apresentados por 
todas as Universidades e culminou com um desfile pelas ruas de 
cidade e o Festival de Tunas, outros Grupos Musicais e Grupos 
de Dança criados pelas USR. Saliente-se que, nesta altura, as 
Universidades Senior do Rotary já contam com mais de 3.000 
alunos e são servidas por cerca de 750 professores em regime 
de voluntariado. Nelas são disponibilizadas anualmente mais 
de 30.000 horas lectivas.

FUNDAÇÃO ROTÁRIA PORTUGUESA 
A FRP apresentou o seu Relatório de Actividades e as suas Contas 
referentes ao exercício de 2010, documentos que foram discutidos 
e aprovados na reunião da sua Assembleia de Representan tes 
que, em 15 de Abril, se realizou na Batalha. Das actividades 
respigamos que a Fundação conferiu patrocínio a 23 projectos de 
serviço da iniciativa de Rotary Clubes do nosso País (€ 16.400,00), 
o desenvolvimento do “site” <www.rotary.pt>, sua extensão 
a todo o universo português e sua disponibilização em qualquer 
parte, o prosseguir das diligências visando a formalização com 
a Câmara Municipal de Coimbra da cedência à FRP do direito 
de superfície de terreno e, por outro lado, da doação por ela à 
Câmara de 220 m2 de terreno e os enormes êxitos alcançados 
com a realização da edição de 2010 do Prémio Nacional de 
Canto Lírico e com o Prémio Internacional de Prosa e Poesia, 
englobando os PALOP.
No capítulo das Contas, a FRP registou em 2010 um total de 
receitas de capital de € 33.000,00. No entanto, as quotizações 
recolhidas quedaram-se abaixo do que estava previsto, sendo, 
não obstan te, de realçar que a Fundação foi distinguida com € 
38.600,00 oriundos de consignações de IRS. Na despesa, verificou-
se uma redução de custos de funcionamento em 5,6%.   
O resultado líquido atingiu os € 6.655,30. 

http://www.rotary.pt/
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 The 
Rotary Foundation

Transformando vidas em Mianmar

Em 1962, todas as organizações não governamentais foram banidas de Mianmar (antiga Birmânia) e, desde 
então, o país não teve nenhum Rotary Clube.  
Em 2005, um Rotário da Califórnia criou a iniciativa Myanmar Orphanages Safe Water Management Project, que 
conta com o apoio dos Distritos 3360, 5230, 6580 e 6740. O projecto consiste na utilização de um compressor e 
uma bomba colocados sobre poços já existente nos orfanatos, que fornecem água para consumo, preparação 
de alimentos, higiene pessoal, lavagem de roupas e irrigação. Até hoje, 18 sistemas já foram concluídos e 14 
estão em andamento graças a cinco subsídios para iniciativas especiais da Fundação Rotária.

A água limpa também ajuda a melhorar a saúde das crianças, contribuindo, por exemplo, para diminuir 
a incidência de doenças de pele. Este projecto engloba diversas ênfases do Rotary, como saúde, combate à 
fome, recursos hídricos e saneamento.
Actualmente, há um certo optimismo em Mianmar, mas as mudanças não acontecerão da noite para o dia. 
Talvez seja este o momento propício para explorarmos a possibilidade de entrar novamente em Mianmar. 
Levará tempo mas, quem deseja colher bons frutos, sabe que primeiro é preciso plantar as sementes. Quem 
sabe se esta não será a oportunidade para darmos o primeiro passo.
 Temos os contactos, dentro e fora de Mianmar, para começar a fazer diligências com o objectivo de res-
tabelecer o Rotary no País. Organizar um clube novamente em Yangon (antiga Rangum) seria um óptimo 
exemplo de como o Rotary pode Fortalecer Comunidades – Unir Continentes, seguindo o princípio Dar de Si 
Antes de Pensar em Si.

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

Sociedade de Doadores. …………………………… 7.444

       (dados referentes a Dezembro de 2010)
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ESTÁ QUASE!...

Na primeira semana de Abril tivemos uma grande notícia relacio-

nada com a erradicação da Polio: não houve nenhum novo caso 

de polio detectado em toda a Índia.

Na semana que tinha precedido aquela 

tinha-se referenciado, ainda, um caso 

apenas: ocorrido no Estado de Bengala, 

sua zona ocidental.

Recorde que a Índia era um dos quatro países endémicos da 

doença. Pois está a ponto de deixar tal grupo. Os resultados 

obtidos apontam no sentido de que ali já se logrou deter 

a transmissão do vírus.

ROTARY MOBILIZA TURCOS
Rotários de Istanbul interpretaram à sua maneira o lema deste ano – Construir 

Comunidades, Unir Continentes. Para a angariação de fundos a favor da Campanha 

de Erradicação da Polio, mais de meia centena de Rotários, membros das respectivas 

famílias e Rotaractistas do Distrito 2420 parti-

ciparam na Maratona Eurásia Intercontinental 

de Istanbul de 2010, cujo percurso atravessou 

a Ponte do Bósforo que faz a ligação entre a 

Europa e a Ásia. Lograram assim arrecadar 8.000 

dólares para a causa.
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O CONSELHO DE CURADORES EM 2010-11

VANTAGENS DA 
ERRADICAÇÃO DA 

POLIO
Um estudo recente termina por concluir que a Campanha de 
Erradicação Global da Polio terá a virtude de evitar mais de 8 milhões 
de casos de paralíticos devido à doença e de economizar entre 40 a 50 
biliões de dólares se se conseguir erradicar o virus da polio até 2012 
ou antes. O periódico “online” Vaccine, que publicou esse estudo 
- “Análise Económica da Iniciativa da 
Erradicação Global da Polio” - em finais 
de 2010, informa que este se baseou nos 
custos actuais e previsíveis das acções de 
vacinação, e na incidência de casos de 

polio desde 1988 e até 2035. Os países de baixo rendimento poderão economizar 
cerca de 85%. O estudo revela ainda que a distribuição de vitamina A, que tem 
sido efectuada no aproveitamento dos NIDs, há-de ter evitado a morte de cerca 
de 5,4 milhões de crianças e poupado biliões de dólares.
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Programas pró-juventude do Rotary

O que é

Participantes

Começou em 

Participação

Eventos 

Como podem 
participar os 

Rotários 

Rede de clubes 
de serviços para 
estudantes 

12 a 18 anos

1962

300.000 
associados e 
13.000 clubes 
em 140 países 
e regiões 
geográficas

Arrecadação de 
fundos e projectos 
humanitários 
locais e 
internacionais

Fazendo parceria 
com outro clube e 
organizar eventos 
de Interact

Programa no qual 
intercambistas e 
famílias anfitriãs 
compartilham 
culturas

15 a 25 anos

1929  
(adoptado 
oficialmente em 
1974)

8.000 estudantes 
em 80 países 
e regiões 
geográficas 

Viagens, 
acampamentos 
e actividades 
escolares

Organizando 
eventos 
distritais para os 
intercambistas 

Rede de clubes de 
serviços sediados 
na comunidade 
ou numa 
universidade

18 a 30 anos

1968

194.000 
associados e 
8.400 clubes 
em 170 países e 
regiões 
geográficas

Projectos 
humanitários e 
actividades de 
desenvolvimento 
profissional

Criando 
projectos de 
desenvolvimento 
profissional com 
um Rotaract Clube 

Programa de 
treinamento de 
liderança

14 a 30 anos

1960
(adoptado 
oficialmente em 
1971)

Varia 
anualmente *

Seminários, 
acampamentos 
e “workshops”

Apresentando 
“workshops” no 
próximo RYLA 
do Distrito

O programa mais
 antigo da F. Rotária, com 
o intuito de  promover  
a compreensão 
internacional

Universitários e
 profissionais

1947

700 jovens de 70 países e 
regiões geográficas, 
por ano

Apresentações em 
Rotary Clubes e 
orientação profissional

Patrocinando ou sendo 
conselheiro de um 
bolseiro

Programa 
de estudos 
sobre a paz e 
a resolução de 
conflitos

Universitários 
e profissionais

1999

Até 100 
bolseiros 
em sete 
Universidades, 
por ano

Encontros e 
seminários 
internacionais

Lançando uma 
campanha 
para atrair 
candidatos

* Os números de participação no RYLA não estavam disponíveis.
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3% 
dos Rotários  participaram em 
programas do Rotary. 

90% 
dos ex-Bolseiros dizem que 

compareceram 
a uma reunião de Rotary Clube. 

66%
dos ex-Bolseiros dizem 

ter interesse em se tornar 
Rotários.

58%
dos Clubes dizem não recrutar ex-

participantes como associados.

33%
dos ex-Rotaractistas 

interessados em associar-
se a um Rotary Clube são 

convidados. 

80%
dos ex-Bolseiros que se tornaram 

Rotários dizem ter sido recrutados 
pelo clube.

81%
dos ex-Bolseiros que se tornaram Rotários 

tiveram uma função de liderança.

 BOLSEIROS: FUTUROS ROTÁRIOS? 
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PONTO DA 
SITUAÇÃO: A 
GERAÇÃO Y 
QUER INTERVIR
                                                    

  por Michael McQueen

Você está perdoado se 
acha que a última coisa que os jovens 
querem é fazer parte do Rotary. Eles são 
distraídos, egocêntricos, materialistas, 
impacientes, grosseiros e ingratos. E sem 
contar que a Geração Y é, sem dúvida, a 
mais desleal que o mundo já viu. 
Embora conceitos sensacionalistas como 
estes vendam revistas, eles não represen-
tam a verdade. Contrário à imagem nega-
tiva que a Geração Y recebe, este grupo de 
pessoas nascidas do início dos anos 80 até 
finais dos anos 90 representa uma óptima 
oportunidade para o Rotary. Diferente 
da Geração X (nascida entre meados dos 
anos 60 e início dos anos 80), a Geração Y 
quer fazer parte de algo maior. Juntos, os 
seus elementos integrantes querem servir 
a comunidade, fazer a diferença e ter a 
confiança e autoestima de que podem fazê-
lo. Além disso, são ambiciosos e buscam 
oportunidades de “networking”, além de 

manterem contacto com os seus mentores 
a fim de ganharem vantagem competitiva 
nas suas carreiras. 
O Rotary representa muito do que é impor-
tante para a Geração Y, e muitos jovens e 
Rotários não sabem disso. A seguir, expo-
mos três ideias de como levar esse grupo de 
pessoas a envolver-se com o Rotary.
  

1) Olhe para trás
A pergunta mais comum que me aparece 
de Rotários sobre este assunto é: -”Onde 
encontrá-los?”. A minha resposta é que 
provavelmente não é preciso procurar os 
jovens para os convidar para o clube. Você 
certamente já os conhece. 
Da mesma forma que as empresas fazem 
as suas previsões de vendas analisando 
seus prospectos, contactos e actividades 
passadas, os Rotary Clubes podem adoptar 
uma perspectiva de crescimento do quadro 
associativo. Na teoria, não há razão para 
se ter um número baixo de Rotários em 
potência, pois todos os anos centenas de 
milhar de jovens participam em programas 
organizados por Clubes e por Distritos. 
Pense nos jovens da sua região que esti-
veram envolvidos com o Rotary, seja por 
Intercâmbio de Jovens, RYLA, Interact ou 
Rotaract. Onde estão eles hoje? São asso-
ciados do seu clube? Por que não? Foram, 
sequer,convidados? 
Se quiser expandir o quadro do seu clube, 

comece entrando em contacto com 
os jovens que já conhece e que foram 
beneficiados pelo trabalho que o Clube faz. 
Vai ficar surpreendido ao verificar quantos 
deles desejam retribuir; e só estão à espera 
de um convite. 

2) Comece aos poucos
É verdade: geralmente os jovens preferem 
não se comprometer a longo prazo. Inde-
pendentemente do motivo pelo qual isso 
aconteça, para atrair pessoas novas para 
os Clubes, convide-as para participar num 
projecto curto, pois ao empenharem-se 
nessas actividades, elas vão começar a 
entender a Visão do Rotary e a interagir 
com os associados. Esse relacionamento 
gradativo ajuda na decisão de virem a 
tornar-se Rotários. 

3) Seja audaz
Os jovens de hoje têm um forte sentido de 
servir. Apesar da Geração Y ter a reputação 
de ser egocêntrica, cerca de 70% dela faz 
trabalho voluntário durante toda semana, 
de acordo com um estudo de 2005. Se os 
Clubes quiserem atrair esse grupo motivado 
por causas sociais, têm de demonstrar 
como fazer parte do Rotary permite que 
os jovens alcancem a sua ambição maior: 
mudar o mundo. 
Infelizmente, os Rotários não fazem um 
bom trabalho na promoção de todas 
as coisas fantásticas que fazem. Sem a 
publicidade adequada, o público em geral 
vê o Rotary como um pequeno grupo 
social que se reúne para comer todas as 
semanas. Para atrair pessoas ambiciosas 
para a Organização, seja audaz e conte 
a história inspiradora de 1,2 milhão de 
pessoas dedicadas a causar um impacte real 
e sustentável no mundo. Essa mensagem 
irá trazer os melhores resultados.
Os membros da Geração Y são empenha-
dos, talentosos e motivados. O lugar deles é 
no Rotary, para continuar o grande trabalho 
da nossa Organização. Depende dos Clubes 
e dos seus associados assegurar que esses 
jovens sejam convidados e inspirados a que 
se juntem à Organização.

Michael McQueen é orador, pesquisador, autor de “best-
sellers”, e mora em Sidney, Austrália. Leia mais em www.
thenexgengroup.com. 
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COMO 
TRANSFORMAR 
EX-BOLSEIROS 
EM ROTÁRIOS
                                                                                

                       por Susie Ma

Quando se recebe 
alguma coisa, dá-se 
alguma coisa. Essa foi a conclusão que 
Corbett Parker tirou após passar um ano 
na Holanda como Bolseiro Educacional da 
Fundação Rotária. Em 2008, dois anos após 
voltar para casa, fundou o Rotary Club de 
Houston-Skyline, no Texas (EUA), que hoje 
tem vários Rotários que participaram em 
programas da Fundação. 
-“Os ex-participantes e Rotaractistas são 
as duas maiores fontes de associados do 
Rotary.” - diz Parker. -”Não precisamos de 
vender-lhes o Rotary.”
Os Clubes que obtêm êxito no recruta-
mento de ex-Bolseiros de programas do 
Rotary usam duas tácticas: começam 
a cultivar relacionamentos e procuram 
atender às necessidades daqueles possíveis 
associados, que muitas vezes estão abaixo 
da faixa etária média dos Rotários. 
Parker sugere a criação de uma associação 
de ex-participantes local, para que os 
ex-Bolseiros possam manter contactos 
entre si. -”Temos de ter um meio-termo 
entre aqueles que decidem não 
permanecer em contacto com o 
Rotary e aqueles que se tornam em 
Rotários dedicados.” - comenta. 
O clube que fundou, muitas vezes 
envolve a Associação de ex-Bolseiros 
da Fundação Rotária da Grande 
Houston nos seus projectos e eventos 
sociais. 

Grete Lavrenz, ex-Rotária e Bolseira 
Educacional em 2003-04 no País de 
Gales, defende a ideia de se criarem 
relações o mais rápido possível. O 
clube dela, o Rotary Club de Twin 
Cities Nights, em Minnesota (EUA), 
patrocina bolseiros, convida ex-par-
ticipantes para fazerem parte de 

processos de selecção e para falarem em 
reuniões do Clube. Os números falam por si 
só: 12 dos seus 20 associados participaram 
em programas do Rotary.
Após ter criado uma boa base de recru-
tamento, os Clubes devem adaptar-se 
à realidade dos ex-Bolseiros. Para Fonia 
Wong, ex-Rotaractista e ex-intercambista, 
os horários das reuniões da maioria dos Ro-
tary Clubes de Hong Kong representavam 
um problema. -”Muitos dos Clubes têm as 
suas reuniões à hora do almoço, e os jovens 
não conseguem sair do trabalho antes das 
19h00.” - observa. Por conta disso, Wong e 
outros Rotaractistas deram início ao Rotary 
Club de Central, que se reúne às 19h30 e tem 
11 ex-participantes em programas entre os 
seus 33 associados. 
O maior obstáculo para recrutar ex-Bol-
seiros e jovens em geral é, muitas vezes, 
financeiro. Pauline Henderson-Ferguson, 
presidente fundadora do Rotary Club de 
Sarnia-Lambton After-Hours, Ontário (Ca-
nadá), foi associada de um outro clube por 
muitos anos, mas as quotas anuais de 1.000 
dólares canadianos e o custo de admissão 
de 750 dólares pesavam. As quotas anuais 
do seu novo clube são de 200 dólares, e não 
há joia de admissão. -”Várias das pessoas 
que eu convidava há anos para se tornarem 
Rotários nunca aceitavam, até que esse 
clube lhes deu a oportunidade de se asso-
ciarem sem um grande comprometimento 
financeiro”.

O Rotary Club de Houston Skyline concede 
um desconto em quotizações anuais de 

200 dólares aos associados com menos 
de 35 anos de idade. Mas Parker não dá 
descanso aos mais jovens, e diz-lhes: -”Os 
nossos projectos exigem a participação 
directa de todos; se não recebemos o seu 
dinheiro, queremos o seu tempo”.
Os ex-Bolseiros e os Rotários jovens geral-
mente têm mais tempo do que dinheiro, 
mas os clubes podem usar a motivação 
que eles têm para investir. O Clube de Hong 
Kong realiza um projecto humanitário na 
sua última reunião de cada mês. Fundado 
em 2009, o Clube tem vindo a trabalhar 
numa iniciativa de longo prazo para ajudar 
na adaptação de crianças migrantes. Wong 
menciona que a ênfase não está em doar 
dinheiro, mas sim, em servir. 
Mas, mesmo com esses ajustes, é difícil 
reter associados mais jovens. -”Um dos 
maiores desafios em Rotary para quem tem 
de 30 a 40 anos é que eles estão passando 
por mudanças significativas, casando, 
tendo filhos, e isso dificulta a retenção.” 
- explica Lavrenz, cujos companheiros 
Rotários têm de 30 a 50 anos. 
Abrir as portas das reuniões a familiares tem 
ajudado o Rotary Club de Sarnia-Lambton 
After-Hours a atrair pessoas mais jovens 
que têm filhos. Giz de cera e livros para 
colorir fazem parte e estão disponíveis 
no Clube e o local da reunião oferece uma 
refeição especial para crianças. -”Essa é 
uma excelente oportunidade para que as 
famílias passem mais tempo juntas, e para 
ensinar aos pequenos a importância de Dar 
de Si Antes de Pensar em Si.” - acrescenta 
Henderson-Ferguson. Como resultado 

disso, duas das crianças maiores 
que frequentavam as reuniões 
com seus pais vieram a tornar-se 
interactistas. 

O recrutamento de ex-participantes 
pode ser tão simples quanto convidar 
alguém para se tornar Rotário, ou 
complicado como formar um novo 
clube com características que vão ao 
encontro do estilo de vida dos jovens. 
Mas uma coisa é certa, com mais de 
100.000 ex-Bolseiros do Rotary em 
cada ano, essas são ideias que todos 
os clubes podem implementar. 
    
Susie Ma é escritora free-lancer e já contri-
buiu para o Global Outlook. 
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África do Sul 41
Alemanha 170
Anguila 1
Antígua e Barbuda 1
Argélia 9
Argentina 241
Arménia 2
Aruba 1
Austrália 68
Áustria 21
Azerbaijão 2
Bahamas 4
Bangladesh 220
Barbados 1
Barein 1
Bélgica 55
Belize 5
Benin 6

Bielorússia 3
Bolívia 18
Bósnia e Herzegovina 
4
Botswana 2
Brasil 680
Bulgária 37
Burkina Faso 7
Burundi 1
Cabo Verde 1
Camarões 6
Canadá 72
Cazaquistão 1
Chade 1
Chile 32
China 2
Chipre 9
Colômbia 74

Congo 1
Coreia140
Costa do Marfim 13
Costa Rica 11
Croácia 8
Curaçau 1
Dinamarca 9
Djibuti 1
Dominica 1
Egipto 44
El Salvador 4
Emiratos Árabes Uni-
dos 2
Equador 23
Escócia 8
Eslováquia 4
Eslovénia 6
Espanha 34

Estados Unidos 611
Estónia 2
Etiópia 15
Fiji 3
Filipinas 589
Finlândia 4
França 80
Gabão 2
Ghana 18
Granada 1
Grécia 24
Guam 1
Guatemala 13
Guiana 6
Guiné 1
Guiné Equatorial 1
Haiti 7
Holanda 57

Honduras 12
Hong Kong 36
Hungria 8
Ilhas Caiman 2
Ilhas Cook 1
Ilhas do Canal  1
Ilhas Tuks e Caicos 2
Ilhas Virgens America-
nas 2
Ilhas Virgens Britâni-
cas 1
Índia 2,129
Indonésia 38
Inglaterra 88
Irlanda 5
Irlanda do Norte 5
Islândia 1
Israel 12

O Rotaract no 
mundo
 
O Rotaract é um dos programas 
que mais cresce. Tem 8.440 
clubes em 516 distritos e 170 
países e regiões geográficas. Os 
locais representados no mapa 
contam com mais de 
50 Rotaract Clubes. 

Número de Rotaract Clubes por país e região geográfica (em 29 de Dezembro de 2010)
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Legenda
50 a 100 clubes

101 a 300 clubes

301 a 1.000 clubes

Mais de 1.000 clubes

Itália 417
Jamaica 26
Japão 287
Jordânia 7
Kosovo 2
Leshoto 1
Letónia 2
Líbano 19
Lituânia 5
Luxemburgo 1
Macau 6
Macedónia, Ex-Repúbli-
ca da Jugoslávia 3
Madagáscar 10
Maiote 1
Malawi 3
Malásia 47
Mali 5

Malta 1
Marrocos 22
Maurícias 11
Mauritânia 2
México 205
Moçambique 3
Moldávia 1
Mónaco 1
Mongólia 5
Montenegro 1
Montserrat 1
Nepal 67
Nicarágua 4
Níger 2
Nigéria 275
Noruega 12
Nova Zelândia 13
País de Gales 1

Panamá 7
Papuásia Nova Guiné 1
Paquistão 56
Paraguai 18
Peru 103
Polinésia Francesa 1
Polónia 20
Porto Rico 7
Portugal 52
Quénia 26
Quirguistão 1
República Centro Afri-
cana 1
República Democrática 
do Congo 10
República Dominicana 
27
República Checa 9

Reunião 5
Roménia 34
Ruanda 1
Rússia 34
Samoa 1
San Marino 1
Santa Lúcia 2
São Cristóvão e Névis 1
São Marino 1
São Vicente e Grana-
dinas 1
Senegal 2
Sérvia 18
Seychelles 1
Singapura 21
Sint Maarten 1
Sri Lanka 61
Suazilândia 4

Suécia 16
Suíça 19
Suriname 3
Tailândia 63
Taiwan 118
Tanzânia 16
Timor Leste1
Togo 3
Trinidad e Tobago 15
Tunísia 17
Turquia 140
Ucrânia 16
Uganda 55
Uruguai 27
Venezuela 30
Zâmbia 6
Zimbábue 8
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Lista de tarefas para
           recrutamento
 

Joana é Presidente da Comissão do Quadro Social do seu Clube. Há interesse em recrutar 
jovens durante o próximo ano rotário, e felizmente, ela tem um plano.

Julho 
Joana prepara uma lista de ex-participantes em programas do 
Rotary que visitaram o Clube, e procura as suas informações de 
contacto na internet. 

Setembro 
Um Bolseiro Educacional profere uma palestra na reunião do Clube, 
e Joana o inclui na lista de contactos. 

Outubro 
Joana cria uma página de rede social para o Clube e faz contactos 
com ex-Bolseiros. Uma ex-participante demonstra interesse em 
aderir ao Rotary e Joana convida-a para uma reunião.

Novembro 
Joana participa numa reunião do Rotaract Clube para falar sobre 
o actual projecto do seu Clube. Ela pede as informações dos 
Rotaractistas e convida-os a dar uma olhadela à página de rede 
social que criou.

Dezembro 
Joana prepara uma reunião da família rotária, aberta a parentes 

e amigos de Rotários. Aproveita o ensejo e convida todos os da 
sua lista e da página da rede social do Clube. 

Janeiro 
A reunião da família rotária é um sucesso. Joana pega nas infor-
mações de todos os jovens que comparecem. Um ex-Interactista 
revê o Rotário que tinha sido o seu conselheiro e aceita o convite 
para se associar.

Fevereiro
Joana planeia uma “Campanha do Alimento” para Março e busca 
voluntários na sua lista de contactos. 

Março
Os Rotários e os jovens voluntários divertem-se muito no evento. 
Dois jovens são convidados para se tornarem Rotários e um deles 
aceita. 

Abril 
O clube realiza outra reunião da família rotária e a lista de Joana 
continua a crescer. 






