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Delegados dos Clubes
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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; 
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António Manuel Viegas da Silva; TOMAR: Ângelo Bonet; TORRES VEDRAS: 
Ana Margarida Silva Santos.
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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; 
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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; 
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Raínho; MURTOSA: Pedro Tomás Pereira Marques;  OLIVEIRA DE AZEMÉIS: 
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The Rotarian: O que espera que seja 
atingido pelo Rotary?
John Hewko: A nossa prioridade é 
erradicar a pólio, e temos que fazer tudo 
para cumprirmos esta meta. Precisamos 
também de tornar cada vez mais opera-
cional o novo Plano Estratégico do R.I. 
assim como o Plano Visão de Futuro da 
Fundação. Além disso, temos que manter o 
enfoque no quadro associativo. Em alguns 
países, por exemplo, precisamos de atrair 
Rotários mais jovens.
Há actualmente um debate global sobre 
a melhor maneira de prestar ajuda às 
pessoas pobres do mundo. Quero ver o 
Rotary sentado nessa mesa de discussões, 
assumindo uma posição de líder e contri-
buindo de maneira signifi cativa para as 
decisões. Se conseguirmos demonstrar que 
o valor monetário das nossas actividades 
globais ultrapassa os 200 milhões de dóla-
res aplicados anualmente pela Fundação 
Rotária, isso irá colocar-nos no mesmo 
patamar que outras grandes fundações, 
como a “Gates”, a “Rockefeller” ou a 
“MacArthur”.
  
TR: No debate entre economistas sobre 
apoio ao desenvolvimento temos de um 
lado Jeffrey Sachs, director do Instituto 
da Terra na Universidade de Colúmbia, e 
do outro, William Easterly, co-director do 
Instituto de Pesquisa do Desenvolvimento 
na Universidade de Nova York. Qual é a 
sua posição e a do Rotary em relação a 
esse debate?
Hewko: Sachs acredita numa solução 
de grande impulso (Big Push) e defende 
maiores gastos signifi cativos num modelo 

intervencionista amplo e extremamente 
ambicioso. Easterly, por outro lado, tem 
uma abordagem mais fragmentada e 
acredita que o aumento de gastos não 
é tão importante quanto o lidar com as 
causas sociais da pobreza: a corrupção, 
as más instituições, políticas económi-
cas ruins e ajudas inefi cazes aos países 
pobres. Concordo com Easterly, pois, na 
minha opinião, uma das principais metas 
das actividades de desenvolvimento de 
organizações governamentais e não 
governamentais deve ser criar condições 
para crescimento económico sustentável 
liderado pelo sector privado. Esta é a 
única solução a longo prazo para muitos 
países em desenvolvimento. Se somar-
mos toda a assistência do sector público, 
mundialmente, ela é ínfi ma comparada 
com os recursos do sector privado. É nessa 
questão que o Rotary, com o seu enorme 
grupo de líderes do sector privado, pode 
ter um papel fundamental.

TR: O Centro Norte-Americano de Contro-
le e Prevenção de Doenças (CDC), o UNICEF 
e a Organização Mundial de Saúde são 
grandes parceiros do Rotary, e três dessas 
organizações contam com novas lideran-
ças: Thomas Frieden no CDC, Anthony Lake 
no UNICEF e o senhor, em Rotary. Como 
seria uma conversa com eles?
Hewko: Como disse, a nossa prioridade 
é erradicar a pólio, e quero garantir que 
as quatro organizações continuem a tra-
balhar juntas e da melhor forma possível 
para alcançarmos a nossa meta. O sucesso 
da erradicação da pólio vai preparar-nos 
para o próximo grande passo, maximizar 

os recursos do Rotary e os dos nossos 
vários parceiros para, juntos, abordarmos 
a próxima causa global num período de 
10 a 15 anos.
 
TR: Você disse que alguns Rotários não 
têm uma ideia muito clara acerca do que 
o Rotary International e a Fundação Rotária 
fazem. Que lhes diria?
Hewko: Temos que explicar melhor aos 
nossos associados como as suas quotiza-
ções e doações são usadas, e esclarecê-los 
sobre o que fazemos em Evanston. 
A maioria das pessoas adere ao Rotary pelo 
companheirismo e com o desejo de ajudar 
o próximo. Um dos pontos fortes do Rotary 
é fi ncar raízes na comunidade. O segredo 
é encontrar o lugar ideal para mantermos 
o enfoque local, pois é lá que os Rotários 
se sentem mais satisfeitos e realizados, e 
implementarmos uma boa estratégia para 
as actividades que se realizam, de modo a 
que elas tenham impacte global.  

TR: De todos os cargos que já ocupou na 
sua vida, alguma vez tinha imaginado 
que Secretário Geral do R.I. iria ser um 
deles?
Hewko: Não, pois o cargo em si, para 
mim, soa como algo soviético, e eu passei 
muitos anos a trabalhar em países que 
tentavam superar o trágico legado da era 
soviética. Porém, eu imaginava e esperava 
que um dia pudesse ter a oportunidade de 
liderar uma grande organização, como o 
Rotary. E agora posso ajudar a liderar essa 
fantástica organização mundial rumo ao 
seu segundo século de serviços.

 
                                
 
Como o leitor sabe, Ed Futa, o actual S r ário-Geral do R.I., termina 
as suas funçõ  no fi nal d te m . O novo S r ário-Geral contratado 
pelo Rot ary é o advogado John Hewko, que tomará po e enquanto tal em 
1 de Julho próximo. A Revist a THE ROTARIAN foi conversar com ele 
e,   im, buscar conh er o seu pensamento e algo acerca da orientação 
que irá imprimir no d empenho do seu ex igente cargo.
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              Artur Lopes Cardoso
                                Gov. 1988-89 (D. 197)

                                                                                                        
                                         Editor

Nada de novo … em Portugal, pelo menos em substância. 
De crise em crise, de bancarrota em bancarrota, a nação mais 
antiga da Europa, que o somos, vai singrando no concerto 
internacional exposta ao ridículo, sujeita a tratamentos de 
soslaio e a referências desprimorosas. É o que se pode ler e ver 
lá fora e não apenas na comunicação social. Que, cá dentro, ao 
que se assiste é a acusações mútuas, a atirar o lixo para debaixo 
do tapete, a explicações do … inexplicável, a incapacidade de 
assumir culpas próprias mas a “zelo” em atirar para outrem o 
que radica na nossa própria incompetência, falta de seriedade 
e ausência de rigor. Já é assim a nossa sina desde, pelo menos, 
o Séc. XIX. De então para cá apenas tem aumentado o ritmo 
de frequência de situações negregadas quanto a actual e de tal 
sorte que acontecem nos tempos mais próximos na frequência 
de uma em cada década. Pior … é impossível!
E não se vê, pelo menos com a desejável nitidez, que tenhamos 
asco e vergonha destas tristes figuras. Não parece que aprenda-
mos lá grande coisa com os erros que praticamos ou cuja prática 
favorecemos mercê da nossa contumaz indiferença. Do burro se 
diz que “não tropeça segunda vez na mesma pedra...” Connosco 
é o que se vê!!!. E isso doi … ou devia doer.

Chega-se mesmo ao desplante de gente que, mais que qualquer 
outro, é claramente principal responsável pelo descalabro a que 
“conduziu” o País, volta a aparecer com arreganho e a porfiar por 
continuar o seu lamentável desempenho! Liquidatária, imagino 
eu... E gente que, com sério grau de rigor, deverá considerar-se 
incursa na previsão de responsabilidades de que fala o art. 117º 
da Constituição da República, designadamente a última. Pois, 
apesar disso, e valha a verdade, se calhar até ainda encontra 
quem a oiça, pois que há sempre quem não se disponha a ver, 
por mais evidente que seja. Isto quando, se vergonha e sentido 
de responsabilidade tivera, melhor lhe quadraria pedir desculpa 
e afastar-se e “de rabo-entre-as-pernas”.

Como quer que seja, os tempos não vão de molde a que percamos 
muito tempo com escogitar em torno de responsabilidades. Pelo 
menos não se afigura que essa seja a prioridade a que cumpre 
atender. A história em seu devido tempo determinará causas 
e causadores das gigantescas dificuldades com que todos nos 
confrontamos e nos vamos confrontar. Atrevo-me a antever que 
nenhum de nós sai bem da fotografia, se bem que seja óbvio 
que, embora todos sejamos, em algum grau, responsáveis, a 
quota-parte de cada um não se equivale à dos demais.

O que importa, e já, é a solidariedade rotária entre todos, por 
isso que nos encontramos todos no mesmo barco. Deixemos 
recriminações, condenações, sectarismos. Não há nenhum de 
nós isento de mácula: para o falhanço rotundo do nosso amado 
País todos em alguma medida contribuímos. A humildade no 
reconhecimento de que falhámos só existe nos fortes, pois os 
falhados nunca a admitem, jamais reconhecem o erro próprio 
e, claro, invariavelmente procuram atirar as culpas para cima 
dos outros ou para falaciosas circunstâncias.
Rotariamente falando, temos de, através da desapaixonada 
equacionação da Prova Quádrupla, ser tolerantes e solidários, 
como única maneira de fortalecer as nossas comunidades e 
atingir a união dos continentes.

Todos o vêm dizendo: aproximam-se tempos de enormes difi-
culdades para todos. Há, por isso, que dar as mãos e enfrentá-
las sem desfalecimentos e com pleno sentido de solidariedade 
humana.
Temos um Estado falimentar? Pois bem: que essa falência não 
subverta as nossas consciências e venha rutilante ao de cima o 
Objecto do Rotary. O papel de cada um de nós, enquanto cida-
dão e, sobretudo, enquanto Rotário, vai ser importante para a 
recuperação do País, vai ser de incontornável utilidade para que 
as implicações das exigências evitáveis com que incompetentes 
e casmurros nos “brindaram” possam ser jugo suportável por 
cada um.
Toca a mim e toca a si, leitor amigo, pôr em prática a atitude soli-
dária de que o Rotary está imbuído. Não questione: colabore.
Claro que no seu Clube. Una esforços com os seus Companheiros. 
Vá em demanda de mais boas-vontades para aumentar e for-
talecer o seu Clube. Se o não tem sido a sério, passe a ser mais 
assíduo às reuniões. Ninguém deverá dispensar-se de o fazer, 
mesmo os que andam em bicos-de-pés a invocar privilégios de 
antiguidade ou de direito a dispensas (quem lhe escreve teria, a 
mais que um título, direito a isso, mas não está disponível para 
fruir de semelhante prerrogativa...). O toque é a reunir, a ser 
activo, a ajudar. “Todos não somos demais!”
Vai mudar o ano rotário. Mas, para nós, não há alternativa que 
não seja a de agirmos, e todos, como verdadeiros Rotários.
Se puder, faça férias. Mas com o sentido da chamada à acção 
na primeira oportunidade.
E aceite o renovado abraço do
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Mensagem do Pr idente

Para ler discursos e notícias do Presi-
dente do R.I., Ray Klinginsmith, vá a 

www.rotary.org/president

A Mensagem do 
Pr idente 
Ray

Klinginsmith

QUANDO O FUMO SE DISSIPAR

Antigamente, o fumo da pólvora era tão denso no campo de batalha que era preciso esperar que se 
dissipasse para se saber quem teria ganho. Da mesma forma, só poderemos avaliar o sucesso deste 
ano rotário após o seu encerramento. Apesar disso, alguns resultados já se apresentam claros. 

A criação de uma cultura de inovação foi uma realização importantíssima, pois incentivou Rotários e 
funcionários do R.I. a que analisassem os procedimentos usados para determinar se correspondiam 
às melhores práticas ou simplesmente a práticas tradicionais. Como resultado, implementámos 
métodos administrativos mais modernos e, por mim, estou entusiasmado com o progresso que 
alcançámos.

Neste clima de inovação, o R.I. desenvolveu um Plano Estratégico moderno e simplifi cado, que 
nos pede que fortaleçamos e apoiemos os nossos clubes, demos mais enfoque e expansão aos 
serviços humanitários e aumentámos a projecção da imagem pública da Organização. As duas 
primeiras prioridades reforçam os nossos valores e a terceira reconhece a necessidade de aumentar 
a consciencialização pública e o apoio em comunidades locais de todo o mundo. O Plano defi ne 
metas mensuráveis e fornece um excelente mapa para o desenvolvimento do Rotary.

Outra importante inovação foi a criação do programa de coordenadores do Rotary, cuja função é 
apoiar os Governadores de Distrito na ajuda aos seus clubes para que se tornem Maiores, Melhores 
e Mais Fortes. O novo programa de Menção Presidencial forneceu uma folha de avaliação para 
os clubes poderem comparar a sua actuação com as doutros clubes do seu Distrito, sendo que os 
resultados serão úteis para os Governadores actuais e entrantes, e também para o R.I..

Neste ano aumentámos ainda mais a atenção para com os programas das Novas Gerações, espe-
cialmente quanto ao Rotaract e ao Intercâmbio de Jovens, e demos enfoque à iniciativa “Ajuda à 
África”. Temos uma nova abordagem para a capacitação dos Governadores Eleitos e ampliámos a 
participação de ex-Governadores.

Em geral, fi zemos melhorias signifi cativas. Mas a pergunta mais importante é: será que pavimen-
támos o caminho para que o Rotary seja ainda melhor no futuro? Só saberemos a resposta quando 
o fumo se dissipar...

O leitor vai encontrar nesta edição uma notícia desenvolvida que, no nosso panorama de infl uência, consideramos 
revestir um signifi cado muito especial.
Ela tem que ver com a acção extraordinária de serviço levada a cabo pelo Rotary Club de Macau, em prol da alfabetização 
desse colosso que é a China.
A nossa tão fraterna e histórica ligação à Cidade do Santo Nome de Deus, uma presença portuguesa no extremo oriente 
que se estendeu por séculos, leva-nos a olhar para os nossos queridos Companheiros Macaenses com um sentimento 
e um brilho de olhar incontornáveis.
Terra bem pequena que tem Rotários muito grandes, ali os vemos a dar uma ajuda preciosa a um País imenso sob todos 
os prismas por que se queira encará-lo. Assim se vive o Rotary e se põe em prática uma das suas constantes ênfases.
É com imensa alegria e toda a admiração que saudamos o Rotary Club de Macau, um forte motivo orgulho de se ser Rotário!
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INSTITUTO ROTÁRIO
Realizar-se-á de 12 a 16 de Outubro próximo, em Milão (Itália), um Instituto Rotário que será antecedido de um Seminário 
dedicado a The Rotary Foundation. Este evento rotário de grande relevância é sobretudo dedicado aos anteriores, actuais 
e futuros líderes do Rotary de 68 Distritos e 6 Zonas, o que cobre 4.578 diferentes Clubes de 25 países, representando cerca 
de 188.000 Rotários. 
O programa, ainda em elaboração, contemplará sessões de trabalho em cinco línguas diferentes, e tradução simultânea 
nas sessões plenárias. Terá por escopo discutir os avanços já verificáveis da adopção do Plano “Visão de Futuro” e outros 
programas.
O Presidente do R.I., então já em funções, Kalyan Banerjee, acompanhará os trabalhos do Instituto, que é convocado por 
Elio Cerini e Paul C. Knyff.
Faça já a sua inscrição e conheça pormenores em www.rotary-institute-milano-2011.it

CONTRA A SURDEZ
                                                Susie  Ma

Milhares de crianças dos concelhos de Bollate, Baranzate e Novate Milanese, próximos de Milão (Itália), têm boas razões para 
agradecer ao Rotary Club de Bollate-Nirone por lhes ter proporcionado a realização de testes gratuitos ao ouvido. Crianças de 
cinco anos, como Sara Pazzi (na foto) fizeram o teste num aparelho computorizado equipado com audiómetro, uma máquina 
utilizada para avaliar fragilidades auditivas. Médicos do hospital local procederam depois à interpretação dos reultados e, 
quando detectaram algum problema, as crianças prosseguiam em mais testes já no hospital. Num dos casos o teste permitiu 
descobrir a tempo a existência de um tumor que teria provocado que a criança ficasse muda ao fim de um ano. 
O equipamento é propriedade do Clube de Bollate-Nirone, e os testes foram realizados por Rotários voluntários, dentre 
estes Ruggero Cimatti (autor da fotografia). No seu conjunto, os Rotários dos clubes de Milão e dos arredores da cidade 
realizaram destes testes em mais de 10.000 crianças.
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Presidente
Ray Klinginsmith
Rotary Club de Kirksville, Missouri (EUA)

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

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

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

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

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

Elio Cerini
Rotary Club de Milano-Duomo (Itália)

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

Frederick W. Hahn Jr.
Rotary Club de Independence, MO 
(EUA)

António Hallage
Rotary Club de Curitiba-Leste (Brasil)
Stuart B. Heal
Rotary Club de Otago (Nova Zelândia)

Masaomi Kondo
Rotary Club de Senri, Osaka (Japão)

Masahiro Kuroda
Rotary Club de Hachinohe-Sul (Japão)

Kyu-Hang Lee
Rotary Club de Anyang-Leste (Coreia 
do Sul)

David C. J. Liddiatt
Rotary Club de Cl i fton,  Br istol 
(Inglaterra)

Barry Matheson
Rotary Club de Jessheim (Noruega)

Samuel F. Owori
Rotary Club de Kampala (Uganda)

Ekkehart Pandel
Rotary Club de Bückeburg (Alemanha)

John Smarge
Rotary Club de Naples, Florida (EUA)

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

DIRIGENTES DE CÚPULA 2010-11 DO ROTARY INTERNATIONAL

ATENÇÃO AO 

CONSELHO DE LEGISLAÇÃO
De três em três anos, o Rotary International reune o seu Conselho de Legislação para debater e votar as mais diversas ma-
térias legislando com referência aos assuntos que lhe tenham sido sujeitos pelos Clubes, por Conferências de Distrito, pelo 
Conselho Geral ou pela Conferência do RIBI ou pelo Conselho Director do R.I..
O Conselho de Legislação tem autoridade para alterar os documentos constitucionais do Rotary e para aprovar 
resoluções.
Cada Distrito tem o seu representante no CL e todos os Clubes e todos os Distritos podem apresentar propostas de legisla-
ção. As propostas da iniciativa dos clubes têm de ser canalizadas através do Distrito a que os clubes pertençam, e têm de 
ser recebidas na sede do Rotary até ao próximo dia 31 de Dezembro, de modo a poderem ser levadas à reunião do CL que 
se realizará em 2013.

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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  Um Serviço de 
      Referência

SAÚDE PÚBLICA
 

O bom projecto de serviço é aquele que tem por escopo constituir resposta 
a necessidades sentidas pela população, mobiliza todo o Clube, concita 
adesões da comunidade e oferece oportunidade de constituir mais valia 
para a imagem pública do Rotary.
Todos estes basilares ingredientes são detectáveis no projecto “SERVIÇO 
DE CONSULTAS GRATUITAS” posto em prática pelo Rotary Club de Porto-
Oeste.
O Clube pôs-se em contacto com o Revº. Pe. Almiro, o dinâmico Pároco da 
paróquia de Ramalde, no Porto, e, através de análise conjunta, foi possível 
reconhecer que na comunidade há uma assinalável franja de pessoas com 
carências, especialmente vulneráveis no campo da saúde, de parcas posses 
que as inibem de aceder a cuidados e tratamentos.
Detectada esta necessidade, o Clube ponderou que o recurso às medicinas 
naturais, poderia constituir uma boa resposta e, além do mais, particularmente 
económica. Daqui a estabelecer uma parceria com o Pe. Almiro, o Instituto 
Português de Naturologia e a “Sunsimiao Medical Arts” foi rápido. Com 
recurso à acupunctura, à reflexoterapia e a outras medicinas puramente 
naturais, o Clube pôs a funcionar na Casa Paroquial de Ramalde um serviço gratuito de consultas médicas.
A frequência destas consultas é muito grande, o que dá expressiva nota de como era ajustada a implementação de um 
serviço como este.

Além do mais, o seu funcionamento em benefício do pública e das pessoas mais carecidas de meios, ali está como afirmação 
do Rotary no concreto das coisas, o que acrescenta valor à imagem rotária: lá está a roda dentada em boa evidência.
Depois, de 3 a 5 de Junho e logo ao lado, realizou-se o III Congresso Internacional de Medicinas Naturais do Porto, um evento 

que contou com intervrenções de especialistas 
vindos de vários países: Alemanha, Espanha, 
China, Chile, além do nosso. A circunstância 
foi lúcida e oportunamente aproveitada 
pelo Clube para a divulgação pública de 
acções empreendidas pelos Rotary Clubes 
da Cidade Invicta. Vá saber mais, se quiser, 
acedendo a www.sunsimiaomedicalarts.
blogspot.com.

O Governador do Distrito 1970, Compº. Armindo 

Carolino, visitou interessado o Serviço de Consultas 

Gratuitas.

Uma das mesas de atendimento em consulta 

gratuita.



8 PB

RUA DA MONTANHA, 177 • 4400-223 | VILA NOVA DE GAIA
APARTADO 1190 • 4400-801 VILA NOVA DE GAIA

TEL.: 22 375 22 86 • FAX: 22 370 65 29
Email: hklein@hklein.pt



PB 9

DESCOBRINDO BANGKOK

se a primeira coisa que lhe vem à mente quando pensa na Tailândia é uma cena do fi lme O Rei e Eu, é hora 

de actualizar o seu arquivo mental.  Para despertar o seu interesse, confi ra abaixo alguns factos sobre a cidade 

e comece a planear a sua viagem até à Convenção do R.I. em Bangkok, de 6 a 9 de Maio de 2012.

- O nome completo de Bangkok tem mais de 60 sílabas e é provavelmente o nome de cidade mais comprido 

do mundo. Os moradores encurtaram-no para Krung Thep Mahanakhon, cuja tradução é “Cidade dos 

Anjos.”

- Os tailandeses adoram comer um petisco entre as refeições chamado khong gin len. Quando estiver em 

Bangkok, aproveite para experimentar a comida que se vende nas ruas e que, segundo o New York Times, 

é a melhor do mundo. As iguarias locais incluem look chin ping (almôndegas grelhadas), bananas fritas e 

panquecas doces (a que os tailandeses chamam roti).

- O clima na Tailândia pode ser chuvoso, quente ou fresco. A Convenção decorrerá durante a estação quente, 

altura em que as temperaturas podem atingir os 30º Celcius. Para se refrescar, planeie e dê um passeio pelos 

canais do Rio Chao Phraya.

- Bangkok foi considerada pelos leitores da revista de viagens Travel & Leisure, em 2010, como uma das 

cidades mais fascinantes do mundo. Os leitores levaram em conta factores como os cenários, a cultura, a co-

mida, o povo e compras. Chiang Mai, uma cidade histórica no norte da Tailândia, fi cou em segundo lugar.

                                                                                                      

     Margaret Smith

Inscreva-se na Convenção do R.I. de 2012, a realizar em Bangkok, em ww.rotary.org/pt/convention.
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UM IMPERATIVO DE CIDADANIA
Compº. Gil Teixeira
membro do Rotary Club de Lisboa

Há muito que não venho a este local, o nosso PORTUGAL ROTÁRIO, mas isso 
não signfi ca que não vá tomando boa nota de tudo o que aqui se publica, 
e mais ainda os editoriais do meu e nosso Querido Companheiro e Colega 
Artur Lopes Cardoso, que são sempre um regalo para a vista e um alimento 
para os neurónios, sobretudo os que não estão adormecidos.

Todos sabemos que temos de respeitar a Prova Quádrupla, mas penso que o 
direito de cidadania a não põe em causa, até talvez o imponha, mais ainda 
se estiver em jogo o interesse nacional. Ora bem, isto para dizer que, depois 
de um certo regabofe, fi nalmente foram chamados os famigerados mági-
cos internacionais, mais conhecidos por “fmi”, & Cia, que uns consideram 
que nos envergonham o nome, e outros lavam a desvergonha nacional, 
uns invocando a causa das rosas, outros por mor das laranjas, com algum 
desprimor para as franjas azuis e vermelhas do tecido social.

Anos atrás, o actual Presidente português da Comissão Europeia, Durão Bar-
roso, aventou que guardávamos as vergonhas com uma tanga. Verdade seja dita, de há 37 anos que nos têm dado muita 
tanga. Quiçá por essas razões mais recentemente o primeiro-ministro luso lembrou-se de alembrar, em terras castelhanas 
e num sofrível castelhano, que para dançar um tango era preciso um par. Pelos vistos, algum dos membros tinha “pé-de-
chumbo”, e o par deu para o torto e a andança, ou o tango, acabou muito depressa e o casal desentendeu-se...

Muitos têm apontado o dedo indicador (outro seria uma indelicadeza...) ao Presidente da República, argumentando que 
este deveria ter metido mais ordem na orquestra, apelando à sua magistratura activa. A meu ver, e quiçá de muitos, se 
outra magistratura, mais musculada, tivesse sido exercida pelo primeiro magistrado da nação, vozeariam que o Carmo e a 
Trindade estavam a cair. A velha história de ser preso por ter cão e por se não ter o bicho...

Concordo que o tango precise dum par de moços vigorosos para ser dançado. Vejo algumas difi culdades em que dancem 
trajando apenas uma tanga sem mostrarem as vergonhas. Entretanto, o ladino monstro da fi nança especulativa internacio-
nal, escondido detrás das agências de “rating” (a língua portuguesa, por vezes, é um pedacinho pobre...), vai-se enfartando 
com os juros da dívida dita dos vassalos, mas sem soberania.

Aproxima-se o dia em que se saberá quem tem melhor passe de dança, sejam os que trajam tangas rosadas, sejam os que 
as usam alaranjadas. Se pensarmos na dança como um jogo envolto no esférico, a solução talvez se encontre nos moços, 
perdão nos pares, que estão há mais tempo no defeso. Esses talvez tenham mais tonicidade, vigor, digo eu, em nome da 
cidadania e no maior respeito pela Prova Quádrupla. 
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Livro “Cada Rotário, Cada Ano” Poster “Cada Rotário, Cada Ano”
957 grátis  959 grátis
Ajuda os Rotários a compreenderem Exorta os Rotários a fazerem doações

como as suas doações vão permitir   à Fundação Rotária. É óptimo para

apoiar os programas da Fundação  colocar em local de evidência em algum

Rotária.                                   evento.

 Medalhão “Companheiro Paul Harris”
                                 PHF  -  por 15 Cêntimos.

Livro “Sociedade Paul Harris”
 099 grátis                                                           

 Promove a referida Sociedade                                     

que acolhe quem tenha 

contribuído  para a Fundação 

com 1.000 dólares   Anual para 

Programas ou para o

Programa de Subsídios 

Humanitários.

Livro de Doações Directas 
 998 grátis 
à  Fundação Orienta quanto 

a doações de, pelo menos,

 10 dólares por mês.

TEL . :  00  1  847  866  4600    *    SHOP.ROTARY.ORG  *   SHOP.ROTARY@ROTARY.ORG
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Em sua terceira reunião deste ano rotário, realizada em S. Diego, Califórnia (EUA), de 23 a 28 de Janeiro, eis 
algumas das principais deliberações tomadas pelo “Board”

I – CLUBES & DISTRITOS

1  A partir de 1 de Julho de 2013, o Distrito 9100, que engloba 14 países africanos da parte ocidental do continente, será divi-
dido em dois novos Distritos, que tomarão os nºs. 9101 e 9102. O novo Distrito 9101 englobará os Rotary Clubes de Burkina-
Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Senegal e Serra Leoa, tem uma extensão de 
2.514.510 kms.2 e 80 Clubes com cerca de 2.500 Rotários; o Distrito 9102 dirá respeito aos Rotary Clubes do Benim, Ghana, 
Níger e Togo, numa área que anda pelos 1.675.805 kms.2, com 65 Clubes e perto de 2.000 Rotários.

II – ADMINISTRAÇÃO & FINANÇAS

2  John Hewko foi escolhido para ser o próximo Secretário-Geral do R.I.. Foi com ele celebrado, para esse efeito, um contrato 
por três anos e Hewko iniciará as suas funções em 1 do próximo mês de Julho.

3  António Hallage, Jackson San-Lien Hsieh, John Kenny e Ian Riseley foram eleitos para integrarem o Conselho de Curadores 
da The Rotary Foundation. Iniciarão os seus mandatos de Curadores durante quatro anos e a partir de 1 de Julho de 2011.

4  A partir do ano rotário de 2011-12, a Fundação Rotária do R.I. deixará de subvencionar despesas relacionadas com relações 
públicas, com o uso de equipamento audiovisual e com a Assembleia Internacional, do que se espera uma economia de cerca 
de 2,6 milhões de dólares que permitirá equilibrar o seu orçamento.

III – PROGRAMAS

5  Nos próximos anos, os diferentes grupos de apoio do R.I. serão abolidos, com excepção do que se dedica à imagem pública. 
Este será reinstalado e terá 41 coordenadores que irão servir nas mesmas zonas geográficas que correspondem aos coorde-
nadores da Fundação Rotária. O seu principal papel será o de coordenação, a nível regional, dos esforços desenvolvidos no 
seio da imagem pública e da consciencialização acerca do Rotary.

IV – PRÓXIMAS CONVENÇÕES DO R.I.

6  A partir da Convenção de 2012, que se realizará em Bangkok (Tailândia), deixa de ser obrigatório inscrever-se na Convenção 
para se poder participar em reuniões pre-Convenção. Esta deliberação, porém, será submetida a uma análise anual para se 
avaliarem os seus efeitos.

7  Foram confirmadas as próximas Convenções: em Lisboa (Portugal), em 2013; em Sydney (Austrália), em 2014; em S. Paulo 
(Brasil), em 2015; e em Seul (Coreia do Sul), em 2016.

Decisões do 
Conselho Director do R. I.
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  O que se 
     faz em

DISTRITO 1970 CRESCE
Em 5 de Maio foi admitido em Rotary International o Rotary 
Club de  Arcos de Valdevez sendo, assim, coroados de 
êxito os esforços que foram desenvolvidos pelos seus clubes-
padrinhos, os Rotary Clubes de Ponte da Barca, Ponte de Lima 
e Viana do Castelo e, designadamente, pelo Representante 
Pessoal do Governador para a criação deste  novo Clube, 
o Compº. Carlos Teixeira. Os melhores votos de longa vida 
de serviço aos novos Companheiros, na pessoa do primeiro 
Presidente do Clube, o Compº. Germano Amorim. Um Clube 
notável que, para além de quanto já aqui informámos nas 
edições anteriores, continua a aumentar o quadro social!
A grande festa da entrega da Carta de Admissão em R.I. a 
este novo Clube está agendada para 19 deste mês, pelo que 
será na próxima edição que a ela nos reportaremos.

AO SERVIÇO
O Rotary Club de Sesimbra dotou os espaços de apoio à 
maternidade e à primeira infância do Centro de Saúde de 
Sesimbra com diverso material pedagógico e lúdico.
A “Casa da Amizade” do Rotary Club da Maia organizou um 
concorrido “Chá Interclubes de Solidariedade” no Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro, que teve como convidados de honra os 
Drs. Carlos Magno e Manuel Serrão e o “Chef” Hélio Loureiro. 
O evento destinou-se à obtenção de fundos a favor da secção 
do Porto da Rede Europeia Anti-Pobreza.
 

Em parceria, os 
R o t a r y  C l u b e s 
de  Águeda  e 
de Oliveira do 
Bairro ,  com o 
apoio da Fundação 
Rotária Portuguesa, 
d e s e n v o l v e r a m 
um projecto em 
favor da Creche 
“Shalom”, através 

do qual a dotaram com 120 bibes para as crianças que a Instituição 
serve.

A favor do Centro de Actividades Ocupacionais de Porto de 
Mós e Batalha, da CERCILEI, o Rotary Club de Porto de Mós 
promoveu uma Noite de Fados com Ceia na qual actuaram 

Nuno Ezequiel (guitarra), Rui Silveira (viola), Anabela Santos, 
Carla Roxo, Filipe Gonzaga e Marília Fernandes (fadistas) e 
António Alves (canto lírico).
Enquanto isso, o Rotary Club de Tavira vai levar a efeito 
no próximo dia 8 de Julho a “VI Gala de Beneficência”, uma 
iniciativa que terá jantar e fados, decorrerá na Pousada de 
Tavira-Convento da Graça e cujo produto reverterá para 
apoio a “O Pontão-Associação de Solidariedade Social da 
Conceição de Tavira”.

VISIBILIDADE 
O Rotary Club de Póvoa de Varzim consta agora da 
toponímia da cidade mediante a atribuição do nome do 
Clube a uma das suas ruas.

Como maneira de sensibilizar a população 
quanto à preservação da árvore e das 
florestas, com a parceria da Câmara 
Municipal, o Rotary Club de Castelo Branco 
colocou um pequeno monumento alusivo 
no Parque Urbano, junto da Escola Fixa de 
Trânsito, na cidade.

O Rotary Club de Odivelas prosseguiu 
com as “V Jornadas de Escritos e Escritores”, desta vez com 
o tema “Reformas Sociais na 1ª República“, em acção que 
decorreu nas instalações da Sociedade Musical Odivelense. 
Foram então oradoras as Drªs. Fernanda Moroso e Máxima 
Vaz e houve lugar ainda a um momento musical que esteve 
a cargo do Grupo de Metais daquela Sociedade.

Em 30 de Abril, o Rotary Club de Vila Real 
de Santo António procedeu festivamente 
à reinauguração do Marco Rotário que, 
havia cerca de 20 anos, tinha sido colocado 
na Avenida da República, mas se deteriorara 
sensivelmente. Na cerimónia, além dos 
membros do Clube, estiveram representações 
dos Rotary Clubes de Almancil International, 
Lagos, Loulé, Olhão e Tavira, e ainda João 
Rodrigues, Vereador da Câmara Municipal 
local, em representação desta, a Drª. Filomena 
Sintra, Vice-Presidente da Câmara Municipal 
de Castro Marim, e, representando a ODIANA-
Associação de Defesa do Baixo Guadiana, 
Valter Matias e Yola Fernandes.
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IGE 
Está a decorrer até 20 de Junho um IGE entre os Distritos 1970 e 
5930, do Texas (EUA). A equipa vinda deste Distrito é composta 
pelo Compº. Alan Johnson, que a lidera, e por Cristobal Sanchez 
(Professor do ensino secundário), Robbie Ramirez (gerente de 
aeroporto), Nicholas Consiglio (especialista de “marketing”) 
e Kathryn Chacra (assistente social). Durante a sua estadia no 
Distrito 1970, a equipa foi sendo acolhida, sucessivamente, pelos 
Rotary Clubes de Pombal, Coimbra, Porto-Portucale, NG, Oliveira 
do Bairro, Viseu, Covilhã, Guarda, Vila Real, Chaves, Penafiel, S. 
João da Madeira e Leiria.

ATENÇÃO AO DÓLAR
Note bem que, a partir de Abril que passou, o dólar rotário está 
cotado em € 0,71.

EM PARCERIA 
Com a colaboração da Fundação Portuguesa de Cardiologia e 
da equipa de Cardiologia do Hospital Geral de Santo António 
do Porto, o Rotary Club de Bragança organizou um debate 
público sobre “Doenças do Coração – Morte Súbita” que 
decorreu no Auditório Vilarinho Raposo do Agrupamento de 
Escolas Augusto Moreno. Nele foi orador o Dr. Lopes Gomes, 
médico especialista.
Entretanto, foi formalizado um Protocolo de Cooperação 
entre o Rotary Club de Lisboa, a Sociedade de Geografia 
de Lisboa e a Sociedade Histórica da Independência de 
Portugal.

ECOLOGIA 
Todos estarão por certo lembrados dos pavorosos incêndios 
florestais que atingiram o concelho de Mação em 2003. Pois 
o Rotary Club de Lisboa-Norte tem vindo desde então a 
realizar todos os anos acções de reflorestação no referido 
concelho. Neste ano fê-lo em colaboração com o Clube do 
Ambiente da Escola Secundária Raínha D. Leonor, com o 
Presidente da Câmara local e com os Serviços Florestais e de 
Protecção Civil, tendo assim sido plantados vários pinheiros, 
medronheiros, ciprestes e sobreiros. A jornada incluiu visitas ao 
Museu de Arte Pre-Histórica e ao Sagrado do Vale do Tejo.

COMPANHEIRISMO 
Confraternizaram os Rotary Clubes de Mafra e de Peniche 
e realizaram um encontro que foi enriquecido com visitas 
guiadas à Tapada Nacional e ao Palácio Nacional de Mafra 
e ao Museu do ceramista José Franco, no Sobreiro, além de 
a jornada ter incluído um almoço festivo.
Entretanto, o Rotary Club de Entroncamento fez uma 
digressão de convívio pelo Vale do Lima.
Confraternizaram os Rotary Clubes de Lisboa-Olivais e de 
Ermesinde e fizeram em conjunto um passeio pela cidade 
de Lisboa.
 

O Rotary Club de Carnaxide realizou uma digressão cultural em 
Oeiras, tendo visitado o Jardim da Cascata e o Palácio do Marquês 
de Pombal.

INTERESSANDO-SE
O Rotary Club de Mafra organiza um Ciclo de 7 Tertúlias 
Mensais, aberto ao público. Teve já lugar a primeira, 
consubstanciada numa sessão dedicada a “A Maçonaria no 
Concelho de Mafra”, em que foi orador o Prof. António 
Ventura, membro do GOL.  

Com as colaborações da Fundação 
Professor Fernando de Pádua e 
da Escola Superior de Tecnologia 
da Saúde de Lisboa (ESTeSL), e 
tendo em vista assinalar o “Mês do 
Coração”, o Rotary Club de Lisboa-
Estrela organizou com muita 
oportunidade um Seminário aberto 
ao público, com “workshops”, 
subordinado ao tema “Quando 
Pára o Coração...”, evento que 
decorreu no Auditório da referida 
Escola Superior, no Parque das 
Nações.

CULTURA E NÃO SÓ 
No Rotary Club de Carnaxide organizou-se uma “Noite de 
Poesia” durante a qual a maior parte dos membros do Clube 
declamou poemas e houve a valorização musical traduzida nas 
actuações pela artista angolana Garda, com acompanhamento 
de seu irmão, e ainda de Eddy del Castro.
Por seu lado, o Rotary Club de Tavira patrocinou o lançamento 
da obra literária “Primavera Adiada”, da autoria de Carlos 
Ademar Fonseca, que usa apenas Carlos Ademar, em 
concorrida cerimónia que teve lugar no Clube de Tavira.

MEMÓRIA         
O Gov. 2009-10 (D. 1970), Compº. 
Manuel Cordeiro, resolveu editar um 
pequeno livro de cerca de 150 páginas, 
com ilustrações, no qual, além do mais, 
são relatadas as principais realizações 
rotárias levadas a cabo no seu ano de 
governadoria e se faz uma apreciação 
geral do Distrito.
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FUNDAÇÃO ROTÁRIA PORTUGUESA 
A partir de  1 de Julho próximo assumirá a presidência 
do Conselho de Administração da FRP o PGD Diamantino 
Gomes, membro do Rotary Club de Senhora da Hora e para 
cumprimento de mandato que terminará em 2013.
Entretanto, a Fundação realizou a entrega dos Prémios 
Fundadores a dez jovens estudantes e sob o patrocínio de 
Rotary Clubes de antemão sorteados, como é tradicional. 
Os premiados foram: com referência ao Rotary Club de 
Albufeira – Andreia Sofia Silva Rodrigues; pelo Rotary Club 
de Caldas da Raínha – David José de Almeida Mourato; pelo 
Rotary Club de Carnaxide – Sara de Athouguia Filipe; pelo 
Rotary Club de Castelo Branco – Inês Isabel Ventura Lucas; 
pelo Rotary Club de Fátima – Ana Rute dos Santos Pereira; 
pelo Rotary Club de Guimarães – Sandro Emanuel Salgado 
Pinto; pelo Rotary Club de Portimão – Filipa Sofia Duarte de 
Almeida; pelo Rotary Club de Porto-Foz – Carolina Macedo 
dos Santos; pelo Rotary Club de Porto de Mós – André Filipe 
dos Santos Jorge; e pelo Rotary Club de Porto-Portucale, NG 
– Fábio Alves Rammuni.
Também foram atribuídos os prémios “Casal Melich” (a Paula 
Cristina Dias Ferradaz, proposta pelo Rotary Club de Ovar) e 
“Teixeira Lopes” (a Sofia José Nunes Nóbrega, proposta pelo 
Rotary Club de Machico-Santa Cruz).

PALESTRAS 
Proferiu uma palestra no Rotary Club de Setúbal o Almirante 
Silva Ribeiro, tendo abordado o tema “A Importância do 
Mar em Portugal”.
No Rotary Club de Penafiel dissertou sobre “Jogos de 
Estratégia com Destaque do Ludusfidelis” a Drª. Júlia 
Anileiro.
E no Rotary Club de Lisboa-Belém esteve o Dr. Vasco Ventura 
a dissertar sobre “Sidónio Pais – o Homem e o Político”.
“Soluções Inovadoras para Novos e Grandes Desafios” 
constituiu o tema de palestra que, no Rotary Club da Feira, 
proferiu o Director Regional de Economia do Centro, Dr. 
Armando França.
O Presidente do Conselho de Administração da Caixa de 
Crédito Agrícola Mútuo de Albufeira, Dr. João Saúde, foi 
palestrante no Rotary Club de Praia da Rocha, clube onde 
abordou o tema “O Sistema Bancário Português vice-versa 
Crise Internacional”.

O Gov. 1999-00 do D. 
1970 e Presidente da 
Direcção da Associação 
Portugal Rotário, Compº. 
A. Gonçalves Afonso, 
esteve no Rotary Club de 
Braga a falar sobre “A 
Revista Rotária”.

Idêntico tema foi o da palestra que proferiu no Rotary Club 
de Senhora da Hora o Gov. 1988-89 do D. 197 e editor 
da Revista, Compº. Artur Lopes Cardoso.

E o da proferida no Rotary Club de Carnaxide pelo Gov. 
2002-03 do D. 1960, Compº. Henrique Gomes de Almeida.
No Rotary Club de Barcelos foi proferida uma palestra sobre 
“Indústria Textil-Passado e Futuro (?)” pelo Prof. Doutor 
Delfim Dias.
O Rotary Club da Moita teve como orador convidado o 
Secretário de Estado das Florestas, Engº. Rui Barreiro, que 
dissertou sobre “A Floresta”.
O Compº. Diamantino Matos  falou sobre “Pessoa à Sirga” 
no Rotary Club de Murtosa.
Falou sobre “Os Desafios da Fiscalidade Portuguesa” no Rotary 
Club de Cascais-Estoril, o Compº. Miguel Real Mendes.

Esteve no Rotary Club de Braga-Norte a falar sobre “A Mulher 
em Rotary” a Gov. Indicada do Distrito 1970, Compª. Goreti 
Machado.

O Dr. Luís Ferreira esteve no Rotary Club de Vila Nova 
de Gaia a expor, e de maneira excelente, sobre “Projecto 
Sucessão Empresarial”.
D. Duarte de Bragança foi orador no Rotary Club de 
Lisboa, clube onde expôs sobre “Actualidade Portuguesa 
e o Futuro”.
Esteve no Rotary Club de Viana do Castelo o Dr. Costa Pinto, 
Presidente do Conselho Executivo da Caixa Central, a dissertar 
sobre “A Economia Portuguesa e a Crise Financeira”.
No Rotary Club de Aveiro foi orador convidado o Engº. Paulo 
Morgado, que proferiu aqui uma palestra sobre “Do Barro 
ao Convento: a Cerâmica do Açúcar de Aveiro”.
“O Equilíbrio Financeiro da Empresa” constituiu tema de 
palestra que, no Rotary Club de Barreiro proferiu o Dr. 
Manuel Baptista Iria.

PRÉMIOS ROTARY-EXPLICAÇÃO
Completando e rectificando o que informámos na edição 
precedente, esclarecemos que a organização da Gala de 
Entrega destes Prémios do Distrito 1960 foi da Governadoria 
do Distrito, especialmente do seu Governador, Joaquim 
Esperança, coadjuvada pelos Rotary Clubes de Cascais-
Estoril, Lisboa-Olivais e Amadora, sendo preponderantes os 
desempenhos dos Comp.os  Roberto Carvalho, Domingos do 
Rosário e Sebastião Pires
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ÁFRICA DO SUL

BÉLGICA

NOVA ZELÂNDIA

FRANÇA

ILHAS COOK

BÉLGICA

AFEGANISTÃO

TUNÍSIA

O Rotary Club de Kirstenbosch 
(D. 9350)  foi um dos funda-
dores da “Sustainability Trust”, 
uma ONG que tem por escopo a 
introdução e desenvolvimento 

no País da utilização de fogões que cozinham aproveitando a energia 
solar, seguindo uma tecnologia que foi desenvolvida pelo Rotary 
Club de Fresno, Califórnia (EUA – D. 5230). De fabrico muito fácil 
e usando materiais de baixo custo, aquele Clube promoveu uma 
acção de formação para fabrico e ensino do uso de tais fogões em 
Grahastown (foto “Rotary África”).

Numa parceria estabelecida  entre 
seis clubes de serviço – os Rotary 
Clubes de Huy, de Huy-Rondia e 
Andenne, os clubes “Soroptimist” 
de Huy e de Hesbaye, e o Lions Clube 
de Huy – e com o apoio da Comissão 
Subregional de Emprego de Huy-
Waremme, foi desencadeada a 
operação “Informo-me, Escolho”, 

já em sua 10ª edição, uma iniciativa que promove encontros entre 
estudantes do ensino secundário e representantes das mais diversas 
profissões no sentido de esclarecer os jovens quanto a oportunidades 
profissionais. A foto mostra a Ministra Marie-Dominique Simonet 
no sector da construção civil da operação em causa (foto “Rotary 
Contact”).Uma grande campanha que mo-

bilizou 509 Rotary Clubes de toda 
a França, visando a promoção da 
imagem pública do Rotary, decorreu 
e com resultados muito positivos. A 
imagem mostra o aproveitamento 
do “Metro” em Nice (foto “Le Rota-

rien”).

 Em Anakiwa, próximo de Picton, o 
Rotary Club de Auckland promove 
já desde 1962 a “Marlborough 
Sounds”, uma série de práticas 
desportivas aquáticas, e de aventura. 
Desde então, mais de 50.000 jovens 
participaram neste evento anual 

que lhes põe à prova as potencialidades de enfrentarem desafios 
e os ultrapassarem (foto “Rotary Down Under”).

Os Rotary Clubes de Eupen-Malmedy, 
Herve, Malmedy-Hautes Fagnes, Pe-
peinster-Theux, Plombières-Welken-
raedt, Sankt-Vith-Eifel, Spa-Francor-
champs-Stavelot, Verviers e Verviers-
Vesdre juntaram-se e lançaram já em 
2006 o programa “Aulas da Água em 
Ardenne Bleu” que ensina as crianças 
quanto à adequada gestão dos recur-
sos hídricos e as sensibiliza para as 
questões ambientais. Este programa 
excelente atingiu recentemente o 

aluno 10.000 em Março passado, justamente no “Dia Mundial da 
Água” (foto “Rotary Contact”).

Graças à entre-ajuda dos Rotary 
Clubes de Rarotonga e de Thames 
(Nova Zelândia) foi possível colocar 
ao serviço da ilha de Rarotonga um 
veículo especial para transporte de 

pessoas com deficiências motoras (foto “Rotary Down Under”).

O Rotary Club de Ryde, de Nova Gales 
do Sul (Austrália), em parceria com 
a Fundação Indigo, construiu uma 
escola com capacidade para 1.000 
estudantes na localidade de Borjegai 
(foto “Rotary Down Under”).

O Rotary Club de Tunis-Berges 
du Lac (D. 9010) deu corpo ao 
projecto MEDIRA (Membrana de 
Destilação em Áreas Remotas), que 
é financiado pela União Europeia. 
Através dele, o Clube instalou uma 
estação de dessalinização de água 

do mar em benefício do dispensário “El Bibane”, de Djederia (foto 
“Le Rotarien”).
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   Os Clubes 
dos Jovens

CIP PORTUGAL/CABO VERDE 
Em reunião festiva que se realizou a 16 de Maio, foi for-
malizada a geminação dos Rotary Clubes de Oeiras e do 
Mindelo. 

CIP PORTUGAL/ITÁLIA
Um pequeno grupo de membros do Rotary Club de Varedo e Del 
Seveso (D. 2040) veio visitar o seu Clube-de-Contacto do D. 1960, 

OS NÚMEROS
Com os dados reportados a Abril 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 
O Rotaract Club de Lisboa-Olivais fez um passeio a Sintra levando consigo os idosos utentes do Centro 
de Dia de Santa Maria dos Olivais.

Juntaram as mãos os jovens dos Interact e Rotaract Clubes de Entroncamento e foram a Torres Novas, ao Lar das 
Meninas “Dr. Carlos Azevedo Mendes”, fazer animação com brincadeiras e jogos e entregar para o Lar 2 torradeiras, 
1 leitor de DVD, 1 impressora, 2 “pens”, 2 ferros de engomar, 1 rádio/leitor de CD, 2 ventoínhas e outros artigos 
vários de uso pessoal.

Enquanto isso, o Rotaract Club de Espinho organizou uma Exposição/Venda de trabalhos dos alunos 
fi nalistas do Curso de Artes das Escolas Secundárias do concelho, um certame que esteve a funcionar na 
Galeria da Junta de Freguesia de Espinho.

NOVOS REPRESENTANTES 
Para o ano rotário de  2011-12, são Representantes dos Interact e Rotaract junto do Governador do Distrito 1970 os Compºs. ITC 
Filipa Portela, do Interact Club de Pombal, e RTC André Rebelo, membro do Rotaract Club de Estarreja. Cátia Mestre Tomé, membro 
do Rotaract Club de Amadora, irá ser Representante quer do Interact, quer do Rotaract, no que toca ao Distrito 1960.

Pelos Serviços
 Internacionais

o Rotary Club de Cascais-Estoril, 
tendo cumprido não só um belo 
programa turístico-cultural em 
que foi admirar Sintra, o Cabo da 
Roca e Lisboa, além de Cascais, 
mas participado também numa 
amena reunião rotária de com-
panheirismo e amizade.



18 1918 19

Na 65ªa Conferência do
          Distrito 1960

De 6 a 8 de Maio deste ano a bela cidade de Alcobaça acolheu a grande 
festa do Distrito 1960, a sua 65ª Conferência. O evento contou com a 
representação pessoal do Presidente do R.I., Ray Klinginsmith, a cargo do 
Director António Hallage, uma personalidade rotária que já por mais que 
uma tinha estado entre nós.
Os trabalhos da Conferência concentraram-se no Mosteiro de Santa Maria, 
em Alcobaça, sua ala sul, o que já de si dava garantias seguras de um cenário 
de encantamento e de austeridade, sendo de salientar que a sessão solene 
de abertura, a 6, se realizou na sua Sala do Capítulo e com toda a pompa. 
Esta foi antecedida doutra cerimónia marcante, qual foi a da inauguração 
de um belo Marco Rotário de grandes dimensões, que passa a constituir o 
maior de todo o nosso País.
Foi, porém, a 7 que o grosso dos trabalhos se concentrou, presididos 
pelo Governador do Distrito, Compº. Joaquim Esperança, que proferiu as 
adequadas palavras de abertura. Na primeira parte da manhã foram-se 
sucedendo as intervenções dos responsáveis pelas várias Comissões Distritais, 
tendo, na segunda parte, tido lugar a palestra a cargo do Prof. Doutor 
Marcelo Rebelo de Sousa sobre “Educação”, brilhante como sempre.

O Director do R.I. e Representante Pessoal do Presidente 
Ray Klinginsmith, António Hallage, é afectuosamente 
acolhido pelo Gov. Joaquim Esperança.

O Casal Representante, Director António Hallage e 
senhora, apresenta-se na Conferência.

  Num dos seus vibrantes e motivadores discursos, o Director do R.I., A. Hallage.



18 1918 19

Já após o almoço foi a vez das comunicações proferidas pelo Dr. 
António Arnault sobre “Saúde e Cidadania” e pelo Dr. António 
Vitorino em torno de “A Europa no Mundo”, qualquer delas bastante 
apreciada. A tarde seria ainda preenchida com informação sobre a 
Convenção de 2013 (por Luís Miguel Duarte) e a Fundação Rotária 
Portuguesa (Frederico Nascimento) e o dia culminou com o Jantar 
de Gala do Governador, no Refeitório dos Monges.
Ao longo de ambos os dias, o Representante Pessoal do Presidente Ray, 
António Hallage, teve ensejo de proferir intervenções motivadoras 
e muito a propósito, sempre atentamente escutadas.
A Conferência terminaria os seus trabalhos durante a manhã do 
dia 8, no essencial dedicada a matérias e deliberações de conteúdo 
administrativo. Neles avultaram a apresentação do Gov. Indicado 
2012-13, Compº. Fernando Martins, e a sua intervenção, assim como 
a do Gov. Eleito, Compº. José Matias Coelho, que anunciou a 66ª 
Conferência do Distrito para Tróia, ocupando os dias 25 a 27 de 
Maio de 2012. Teve lugar a eleição do representante do Distrito 
ao Conselho de Legislação de 2013, que recaiu no Gov. 2006-07, 
Compº. Artur Almeida e Silva. Como suplente ficou o Gov. 2009-10, 
Compº. Mário Rebelo. Foi muito interessante a comunicação do 
jovem Rotaractista David Barata, Representante do Rotaract que, 
todavia, disse respeito também ao Interact.
Em jeito de “extra”, já que não estava contemplada no programa, 
realizou-se a apresentação dos Grupos de Estudo, quer do que 
fora de longada até à Austrália, quer o Grupo de lá vindo e que, 
então, ainda se encontrava no Distrito a cumprir o programa que 
lhe fora estabelecido.
A 65ª Conferência culminou, como é de tradição, com a plantação 
da “Árvore da Amizade”.

Sob o “moto” Desenvolver Comunidades 
pela Paz e Compreensão Mundial, a 
Conferência teve a adesão de quase 
três centenas de Rotários e convidados, 
beneficiou duma actividade organizativa 
de qualidade oferecida pelo Rotary 
Club de Alcobaça e constituiu a festa 
motivadora que era devida ao Gov. 
Joaquim Esperança por toda a profícua 
actividade que tem vindo a colocar ao 
serviço do Distrito.

Fernanndo Martins
Rotary Club Palmela

O Prof. Doutor Adriano Moreira foi um dos oradores que abrilhantaram 
a Conferência.

 A apresentação do Grupo de Estudos vindo da Austrália.

Um aspecto geral da assistência.
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Parecia que tudo se conjugava para dificultar as coisas para 
a organização da Conferência do Distrito. Começara por ser 
anunciada para datas diferentes das que acabaram por ser 
as suas, o que foi causado pela interferência da realização da 
Convenção de New Orleans; depois, teve de ser encurtada no 
tempo por causa das eleições legislativas antecipadas. Mas, 
coisa surpreendente, logrou encerrar os trabalhos alguns 
minutos antes do tempo previsto!
 Esta XXVIII Conferência ocupou os dias 3 e 4 de Junho e 
realizou-se na bela cidade da Covilhã, numa organização 
de alto nível a cargo do Rotary Club de Covilhã, clube a que 
preside a Compª. Ana Margarida Fernandes. As instalações 
nas quais os trabalhos predominantemente decorreram – as 
da Faculdade de Medicina da Universidade da Beira Interior 
– não podiam ser melhores, com um vasto anfiteatro super-
moderno e outros espaços verdadeiramente funcionais.  
O “chairman” da Conferência foi o PGD Álvaro Gomes e o 
Presidente da Comissão Executiva o Compº. Jorge Humberto 
Saraiva. Foi Representante Pessoal do Presidente do R.I., 
Ray Klinginsmith, o PGD e Coordenador da Zona 13, Gianni 
Jandolo, vindo de Itália.

O programa começou a 3 com os protocolares cumprimentos 
às autoridades civis sendo, no entanto, no início da tarde a 
abertura oficial da Conferência com o hastear das bandeiras 
no exterior da Universidade acompanhado do Hino Nacional 
tocado, e bem, pela Banda Filarmónica da Covilhã. Dali se 
prosseguiu para o interior com rápida visita à Exposição das 
obras plásticas premiadas na II Bienal de Pintura organizada 
pela Fundação Rotária Portuguesa. Seguiu-se-lhe a Sessão 
Solene de Abertura na qual intervieram, sucessivamente, o 
“chairman”, o Presidente da Comissão Executiva e a Presidente 
do Clube anfitrião, o Vice-Presidente da Câmara em repre-
sentação do Município, o Magnífico Reitor da Universidade, 
Doutor João Queirós, o Governador do Distrito 1960, Joaquim 
Esperança, o Governador Armindo Carolino e, finalmente, 
Gianni Jandolo.
Encerrada esta sessão, seguiu-se o “Jantar Paul Harris”, 
bastante concorrido, no decurso do qual o Bispo da Guarda, 
D. Manuel da Rocha Felício, proferiu uma bem estruturada 
conferência sobre “Paz e Compreensão”.

Na XXVIII Conferência do
          Distrito 1970

Um aspecto parcial da assistência a uma das sessões plenárias.
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Seria no dia seguinte que iriam ter lugar as sessões de 
trabalho previstas, do programa constando cinco plenárias e 
a de encerramento. O dia começou, porém, com reuniões de 
grupos de discussão, três, dedicadas a “Solidariedade e Rotary 
como Sustentáculos da Fraternidade e Compreensão Mundial”, 
“Cultura e Rotary no Desenvolvimento da Fraternidade e 
Compreensão Mundial” e “Rotary Foundation, o Futuro de 
Rotary na Fraternidade e Compreensão Mundial”. Cada grupo 
“funcionou” em seu anfiteatro e teve o concurso de um lote de 
oradores cada um deles expondo sobre aspecto parcelar definida 
no âmbito de cada um dos referidos temas.
Com volume de presenças não muito significativo no início da 
jornada, tal número foi engrossando pouco a pouco chegando 
a mostrar-se bem preenchido o grande auditório quando se 
passou às sessões plenárias. Nestas foram sendo abordados, 
muitas vezes com utilização de excelentes meios audio-visuais, 
a Convenção de 2013 do R.I., que, conforme é conhecido, 
decorrerá  em Lisboa, a apresentação das conclusões das sessões 
de grupos, as apresentações das Governadoras Eleita (Teresinha 
Fraga) e Indicada (Maria Goreti Machado), assim como da XXIX 
Conferência do Distrito. Aqui, o GE António Goes Madeira 
anunciou que ela se realizará em Viseu, numa co-organização 
dos Clubes de Mangualde, Tondela e Viseu e ocupando os dias 
18 a 20 de Maio. Dela será “chairman” o PGD Diamantino Gomes 
e a Conferência subordinar-se-á ao tema “Reflectir Rotary para 
Dignificar a Humanidade”.
 Teve lugar a eleição do representante do Distrito ao Conselho de 
Legislação de 2013, que será o PGD Álvaro Gomes, e a apresentação 
e votação das contas da governadoria 2009-10 pelo PGD Manuel 
Cordeiro. E apresentou-se o Grupo de IGE, vindo do Texas.
Em jeito de relatórios, aliás atentamente seguidos, as 
Representantes do ITC e o RTC, respectivamente, Mariana 
Guimarães e Sofia Estebaínha, deram uma exaustiva panorâmica 
do estado do Distrito quanto a clubes de jovens, e foram 
abordados os aspectos do quadro social (Diamantino Gomes), 
da Expansão (Ferreira Pinto), da Fundação Rotária do R.I. (Álvaro 
Gomes) além da apreciação global do Rotary no Distrito (Gov. 
Armindo Carolino). O Representante do Presidente, Gianni 
Jandolo teve algumas intervenções a propósito, exprimindo-se 
quase invariavelmente em língua portuguesa.

 As intervenções anunciadas como sendo as de maior impacte 
iriam ser a que esteve a cargo do Dr. Armando França, Director 
Regional de Economia do Centro (“Valores Comuns: Garantia do 
Progresso Social”) e do Dr. Jorge Sampaio, Alto Representante 
da ONU para a Aliança das Civilizações (“Rotary, Fraternidade 
e Compreensão Mundial”). Qualquer delas revestiu riqueza de 
conteúdo. As conclusões da Conferência irão aparecer oportu-
namente na Carta Mensal do Governador.

                                                  ALC

A mesa que presidiu a uma das sessões plenárias, vendo-se no uso da 
palavra o Gov. Armindo Carolino.

Na apresentação do Grupo de IGE do Distrito 5930.

O Gov. Armindo Carolino faz a entrega da bandeira do Distrito ao Gov. 
eleito António Goes Madeira.
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 The 
Rotary Foundation

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)

Encontros cara a cara fortalecem os  
laços de amizade

 
Companheirismo e amizade são a base sobre a qual o Rotary foi construído, e constituem elementos 
essenciais importantíssimos para o trabalho dos Rotários. O tempo aplicado numa reunião limita o 
trabalho que pode ser feito, mas os associados continuam os trabalhos durante os intervalos para 
café, nos almoços, nos jantares e até mesmo durante um “drink” no bar. São estes encontros face 
a face que permitem aos Rotários forjar laços de amizade – não a interacção através de correio 
electrónico ou de telefonemas. 
O espaço cibernético acelerou a nossa comunicação, possibilitando a realização de reuniões com 
maior frequência e a um custo menor. Mas eu tenho dúvidas sobre se isso ajudou nos relaciona-
mentos pessoais. 
A Convenção do Rotary International é o melhor lugar para se vivenciar a internacionalidade da 
nossa Organização. No evento, os participantes têm a oportunidade de conhecer Rotários de todo o 
mundo, de comparecer às sessões plenárias, de participar em sessões abertas, de compartilhar uma 
refeição com novos amigos e de reencontrar companheiros do passado. Espero que a Convenção do 
R.I. jamais seja transferida para o espaço cibernético!
As reuniões face a face são extremamente valiosas. O calor humano transmitido através de um aperto 
de mão ou de um abraço jamais será substituído por qualquer interacção virtual. Uma Convenção 
realizada no espaço cibernético limitará as oportunidades de companheirismo e amizade, factores 
extremamente importantes para Fortalecer Comunidades – Unir Continentes. 
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PARA ANGARIAR FUNDOS
                                          Vanessa N. Glavinskas

Mais de meio milhão de entusiastas da equitação acompanharam os Jogos Mundiais Equestres de 
2010 que se realizaram em Lexington, Kentucky (EUA), tendo literalmente lotado o “Kentucky 
Horse Park”. Trata-se de um acontecimento com a duração de 16 dias e organizado para angariação 
de fundos destinados à campanha “End Polio Now”. É organizado pelo Rotary Club de Lexington 
(Distrito 6740) e toda a máquina que é preciso montar para uma organização desta envergadura é 
assegurada pelos membros do Clube como voluntários, que são centenas.
Durante o evento, além da cobrança dos milhares de bilhetes de entrada, o Clube fornece refeições 
a quem lá vai e vende diversos artefactos relacionados com ele, o Rotary e a Campanha de Erradi-
cação da Poliomielite. 8% das vendas vai para esta Campanha, e, para se ter uma pequena ideia, 
logo ao fim de apenas ter logrado vender 2.829 produtos e serviços, já tinha sido possível arrecadar 
mais de 142.000 dólares.

MACAU AJUDA O ENSINO NA 

CHINA
                                                                                                                        

                             ebber

No concelho autonómico de Du’an Yao, na China, os aldeões costumam dizer: 
-”Dez por cento de terra e noventa por cento de pedras.” Viajo acompanhado 
de Li Wei, ministro do governo de Du’an, e de Stella Kan, ex-presidente do 
Rotary Club de Macau, que fez esta viagem pelo sul da China várias vezes na 
última década. Vamos até à Escola Primária de Yong Ping, a umas três horas 
da cidade de Du’an, mesmo no fim duma poeirenta estrada.
Numa acção liderada pelo Rotary Club de Macau, os Rotários chamaram a si o 
projecto de reconstrução de oito escolas neste concelho que tem uma população 
de 676.000 almas. Muitos dos estudantes que frequentaram estas escolas estão 
agora a prosseguir estudos nas melhores Universidades chinesas.
Segundo Li, a educação cons-
titui um desafio, ela que é o 
elemento de ligação entre 

ONG estrangeiras e o Partido Comunista chinês. Na China, são obrigatórios 
nove anos de ensino básico, que é gratuito. Contudo, muitas crianças de 
famílias de agricultores muitas vezes ficam em casa para ajudar nos campos 
ou para tomarem conta dos mais pequenos de lá de casa. Muitos desses 
agricultores não ganham mais que o equivalente a 100 dólares por ano.
Antes da reconstrução da escola de Yong Ping (que começara por ser um 
templo Tao), Wei Meng Liu, o director, afirmava que tinha medo quando 
chovia, pois havia o perigo de electrocussão. Não se podia tocar nos inter-
ruptores da luz eléctrica pois havia esse risco. Agora, reconstruída, a escola 
serve 217 alunos, dos quais 105 vivem mesmo nele durante a semana.
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O CONSELHO DE CURADORES EM 2010-11

Outra escola reformulada foi a de Long Yan, que substituiu inte-
gralmente a estrutura anterior, em risco iminente de colapso. Este 
trabalho resultou duma visita efectuada em 1999 pelo Compº. 
Sai Hong Choi, outro ex-presidente do Clube de Macau. Nela, os 
assentos eram simples toros de troncos de árvores, recorda Choi, 
que visitou por essa altura outras escolas em risco. Regressado 
a Macau, dirigiu um apelo ao Distrito 3450 (Hong Kong, Macau 
e Mongólia) e, a partir daí, o Distrito e os seus Rotary Clubes 
promoveram a construção de centenas de escolas pela China, o 
que fizeram do mesmo passo que promoveram campanhas de 
vacinação contra a hepatite. A esta acção se juntou a Fundação 
Rotária do R.I. e foram apoiar o Clube de Macau os clubes de 
Kowloon-Norte e de Hong Kong e, depois, os de Ama (Japão) e 
de Taipé-Norte (Taiwan). O projecto recebeu um Subsídio Distrital 
Simplificado de 5.000 dólares, quer em 2008, quer em 2009.
Veio também uma doação de Bill Benter, ex-presidente do Rotary 
Club de Kowloon-Norte, que foi aplicado no restauro da Escola 
Secundária Étnica Experimental de Du’an, que actualmente 
ensina ciências e tecnologia, dispõe duma sala multi-media 
excelentemente equipada, preparando gente para a governação e os negócios. Tem mesmo um dormitório a que foi dado 
o nome de Benter.
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     Ponto de Vista
 

      Reflexões sobre 
Democracia, Capitalismo 
       e Socialismo

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

Um sistema de coexistência humana que não proporcione igualdade de oportunidades para todos 
é incompatível com a economia de mercado.

(Continuação da edição anterior)

O gráfico que mostra os resultados destas aventuras não-
ortodoxas oferece um vale logo seguido dum pico na curva 
estrutural da inflação, onde a zona que representa o passado 
é exactamente a mesma que se vê mais tarde, posto que 
com sinais invertidos. Sérios distúrbios no sector produtivo 
trazem ansiedade, angústia e perplexidade aos investidores, 
que preferem colocar os seus capitais no sistema financeiro 
em vez de em investimentos reprodutivos, isto enquanto 
tentam controlar a vontade mutante dos tecnocratas 
em funções. O número de falências corresponde 
ao número de tentativas surgidas. 

Para habilitar o pobre a poder comer, os 
tecnocratas impõem o controlo dos preços dos 
bens essenciais. Quando o preço da carne se 
encontra congelado, por exemplo, os capitais 
abandonam o sector da produção de gado, uma vez 
que nenhum rancheiro aceita trabalhar para perder. Como 
resultado disso, produzir-se-á menos carne e a pressão para 
o aumento do seu preço vai tornar-se inevitável. Para apoiar 
o criador de gado, que clama que não é possível produzir 
carne aos preços correntes, os tecnocratas têm de controlar 
os preços dos seus factores de produção: das rações, dos 
combustíveis, dos salários, dos equipamentos agrícolas, etc. 
E isto vai andando, andando, rematando na necessidade de 
controlar todos os preços.
Neste andar, nas sociedades com rendimentos concentrados, 
os burocratas acabam por controlar os preços de todos os bens 
e serviços, ou seja os próprios lucros de todos os empresários e 
os salários de todos os trabalhadores. Mais uma vez, a fórmula 

adoptada não consegue atingir a meta originariamente 
definida: a de permitir que o pobre possa consumir carne. A 
escola austríaca de economia, através de Ludwig Von Mises, 
identificou este paradoxo na fórmula tecnocrática. A solução 
mais simples para ele residirá em estimular a produção e, 
simultaneamente, assegurando o consumo.

 
A questão está em que todas as propostas 
tecnocratas são extremamente mediocres e têm 
terríveis efeitos colaterais. Quando agem como 
juízes absolutos dos preços e dos salários, os 
burocratas retiram toda a vitalidade ao processo 
produtivo, que, então, não pode gerar emprego 

útil. As escolas tecnocratas, como o monetarismo ou 
o estruturalismo, a das economias de consumo, etc, 

não têm qualquer consistência. São técnicas falhadas e sem 
confirmação científica, por vezes adoptadas em sociedades 
que aceitam transformar-se em grandes laboratórios para 
experiências de tentativas e de erro.
É por isso que agências internacionais, que procuram controlar 
as economias de nações devedoras agindo como auditoras 
de bancos credores, conduziram a situações de falência 
rotundas: recessão e desemprego, fome e pobreza. O melhor 
que logram alcançar seria uma solução de compromisso entre 
a inflação e o desemprego, designado por “stagflation”. Um 
tal resultado é um atentado à inteligência humana.
Como instituição, o governo é economicamente impraticável, 
por isso que os seus rendimentos e as suas despesas são 
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condicionadas por actos da vontade do 
homem. A economia é uma ciência cujos 

mecanismos são válidos e aplicáveis quando 
a vontade dos agentes económicos se 

encontra limitada pela lei natural da oferta 
e da procura. Por esta razão, as fórmulas 
económicas usadas pelo governo são 

ineficientes e de resultados fracos. 

Do ponto de vista institucional, os burocratas governamentais 
são muito maus gestores dos recursos, pois crescem à sombra 
do favoritismo, da subserviência, da incompetência e da 
bajulação, num quadro em que o compadrio e a influência 
política contam mais que o mérito e a eficiência. Desprovido 
da competição saudável que gera o estímulo profissional e 
o avanço tecnológico, este sistema é a causa próxima da 
proliferação dos monopólios, dos oligopólios e dos carteis.
A iniciativa privada, operando num mercado competitivo 
em pleno emprego, é um modelo superior para a produção 
de bens e serviços. Isto não quer dizer que os trabalhadores 
e os empresários do sector privado sejam seres superiores, 
escolhidos pela divindade. O modelo da iniciativa privada é 
superior porque opera num quadro de circunstâncias no qual 
a vontade humana se encontra condicionada pela lei inflexível 
da oferta e da procura. Se o método tecnocrático apresenta 
resultados ridículos no campo económico, as suas consequên-

cias políticas são desastrosas: protegidos por 
uma aura de respeitabilidade, os burocratas 
dão um ar aparente de credibilidade de que 
vai haver um aumento de receitas do governo, 
ou seja, na linha da concentração do poder, a 
antítese da democracia.

O Sistema Político

Se o Estado é um desastre na produção e na distribuição 
de bens e de serviços, nas áreas da regulação de contratos 
sociais e da solução de conflitos tem uma função essencial e 
insubstituível. O poder executivo cresce expressivamente nas 
sociedades que tentam uma combinação entre a economia 
de mercado e o planeamento centralisado para fazer face 
às suas falhas de igualdade de oportunidades. 
Quando o acessso aos bens alimentares, aos serviços de saúde 
e de educação é assegurado a todos, a presença forte do 
Estado todo poderoso torna-se desnecessária. É o parlamento, 
legitimado através de eleições directas, que concentra o foco 
real do poder democrático. A complexidade das sociedades 
modernas não pode ser gerida por planeamento central, e 
o assim chamado “centralismo democrático” é um sofisma 
que apenas acena a líderes autocráticos.
A hipertrofia do poder executivo e o valor enorme de recursos 

financeiros postos à disposição do Estado para aplicação 
segundo actos definidos pela vontade humana, acicata os 
políticos sem escrúpulos para uma corrida desenfreada para 
alcançar o poder a qualquer preço, na qual não desdenham, 
em certos casos, fazer alianças com fraude e corrupção, 
segundo as palavras de Vilfredo Pareto.
Com efeito, estes políticos progridem 
demagogicamente, fazem promessas 
sem qualquer base de suporte nas 
possibilidades reais. Esta espécie 
de Estado é financeiramente 
impraticável, considerando que todo 
o aumento de receitas corresponde à redução dos recursos 
disponíveis, sufocando o processo produtivo.
Confrontados com a falta de soluções para os problemas 
socio-económicos, os políticos procuram novas formas de 
organização ou novas constituições para as suas sociedades, 
como se fosse aí que se encontrem todas as panaceias para 
a resolução de todos os seus problemas.

O capitalismo e o comunismo são duas velhas teorias que não 
funcionaram na história da humanidade. Podem comparar-se 
a um barco com dois remos: um, o social; o outro a dimensão 
económica. Governar este barco constitui a dimensão política. 
O capitalismo concentra-se no remo económico, enquanto 
o comunismo enfatiza o remo social. É por ser assim que o 
barco gira em torno de si mesmo, com evidente dano para 
a dimensão política. 
Estes dois sistemas de coexistência humana são teorias em 
círculo: independentemente do ponto de partida, a sua 
respectiva dinâmica vai sempre conduzir-nos de volta ao 
ponto de que tínhamos partido. É inútil mudar o remador ou 
o dirigente, pois que o mecanismo permanece o mesmo.
O problema essencial desta impossibilidade de mudança 
reside em se considerarem separadamente as dimensões 
social e económica. Não existe processo social dissociado do 
processo económico: todos os processos produtivos são socio-
económicos por definição. Quando um governo imagina como 
social o processo produtivo da nutrição, ou dos cuidados de 
saúde e da educação, tem de tributar o processo produtivo, 
assim estabelecendo um círculo vicioso e insolúvel.
Nenhuma sociedade pode progredir sem energia humana, e 
esta depende da alimentação, da saúde e da educação. 
Uma conclusão de quanto vem de ser dito é a de que os 
sectores da alimentação, da saúde e da educação têm de 
ser atractivos de modo a estimular a sua capitalização e 
a evitar a mão de ferro do autoritarismo estadual. Outra 
é que a direita, a esquerda e a tecnocracia não oferecem 
solução credível para a gestão das poupanças como um todo, 
ou seja, os impostos lançados sobre o processo produtivo. 
Quanto mais cedo se perceber isto, menor será a perda em 
tentativas frustradas.






