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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: Óscar Amorim; 
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: António Alves 
Seara; 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: Ricardo Marques; ÁGUEDA: António José 
Mota Rodrigues; AMARANTE: José Francisco Rodrigues; ANSIÃO: Fernando 
Silva; ARCOS DE VALDEVEZ; Andreia Fernandes e Pedro Pinto; 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: Adelino Miranda Marques; MARINHA GRANDE: Fernando Manuel 
Santos Pedro; MATOSINHOS: Manuel Falcão; MIRANDELA: João Luís Teixeira 
Fernandes; MONÇÃO: Cristina Carvalho de Sousa Bártolo Calçada; MONTE-
MOR-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: Jorge de 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 Car-
mindo 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: Jorge Gonçalves; 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 
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A NOSSA CAPAA NOSSA CAPA
Como acontece com todas as edições do mundo da “Rotary World Magazine Press”, esta nossa edição abre com a fotografi a 
do casal Presidente do Rotary International no ano rotário agora iniciado, ou seja o de 2011-2012. 
Kalyan Banerjee, e sua Mulher, Binota, indianos de origem, passam a ser os rostos visíveis do Rotary e, assim praza a Deus, 
sê~lo-ão por um ano como mandam as regras rotárias.
O lema do seu ano de presidência – CONHEÇE-TE A TI MESMO PARA ABRAÇAR A HUMANIDADE – é claro e motivador, um 
convite à autenticidade e à sinceridade.
Nesta edição, o leitor tem, além doutros atractivos, a possibilidade de conhecer com algum detalhe a personalidade de um 
Presidente, engenheiro e gestor de profi ssão, austero de costumes, frugal e trabalhador como poucos. E tudo isso de mistura 
com um desprendimento e uma abertura aos outros como raramente se logra encontrar. Binota, sua Esposa, sabe-o como 
ninguém e ele encontrou nela uma sombra apoiante e providencial, uma verdadeira “fada-do-lar”, numa presença discreta 
mas constante e previdente.
Veja como eles são e … vá conhecer-se a si próprio.

“Wat Phra Kaew”
O Templo do Buda Esmeralda é o mais 
importante de todos os templos budistas 
e a sede espiritual do Budismo Tailandês. 
Alberga uma imagem de Buda esculpida 
a partir de um só bloco de jade e está nas 
proximidades do Grande Palácio, a antiga 
residência da família real da Tailândia (há 
partes deste Palácio que também estão 
abertas ao público).

“Wat Arun”
É um templo do Séc. XIX de 
Dawn e um dos mais notáveis 
de Bangkok. Encontra-se na 
margem do Rio Chao Phraya e 
oferece belíssimos panoramas 
do nascer e do pôr do sol.

“Wat Pho”
Adjacente ao Grande Palácio, 
este é o mais antigo templo da 
Tailândia. É aqui que se encontra 
a gigantesca estátua de Buda 
reclinado.

“Wat Suthat”
Trata-se de um templo famoso 
pela beleza das linhas dos seus 
telhados e pelos coloridos murais 
representando cenas da vida de 
Buda.

Quando entrar num wat, vá respeitosamente vestido (não são per-
mitidos “shorts”, camisas sem mangas ou mini-saias) e descalce-se. 
Os monges estão no topo da hierarquia social social tailandesa 
e por isso devem ser tratados com irrepreensível respeito; tome 
nota de que as mulheres estão proibidas de tocar nos monges 
e de lhes entregar directamente o que quer que seja.

Faça a sua inscrição para a Convenção de 2012 do R.I., de Bangkok, em <www.rotary.org/convention>.

Os templos de Bankok
O Budismo é seguido na Tailândia desde há séculos, e mais de 90% dos Tailandeses são Budistas. Os que o não 
são também são bem vindos para visitarem os templos budistas, ou wats, que constituem uma janela para o 
coração espiritual do País. Muitos deles são também monumentos de arquitectura de referência. Quando for 
a Bangkok para tomar parte na Convenção de 2012 do R.I., que se realizará de 6 a 9 de Maio, arrange tempo 
para ir ver tais templos.
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              Artur Lopes Cardoso
                                Gov. 1988-89 (D. 197)

                                                                                                        
                                         Editor

Eis que é chegada a altura da mudança, uma oportunidade 
cíclica que todos os anos chega no Rotary e suscita em muitos 
Rotários sentimentos de contradição quando seria de esperar 
o fossem de renovada atenção.
 Para os que largam o “poder”, em vários surpreendemos uma 
manifestação de sentimento de alívio, de desaceleração, uma 
atitude que se adensa ainda mais por fomentada pela aproxi-
mação das férias estivais; para os que empunham a batuta, uma 
vontade de empreender, de realizar. Estes olham, porém, à 
sua volta e, as mais das vezes, vêem-se confrontados com duas 
contrariedades: por um lado, o alheamento de alguns dos que 
tinham “largado a pasta”; pelo outro, a lassidão provocada 
pelas férias à porta.
Então, programa de acção no novo ano rotário? Planeamento 
de actividades de serviço? Qual quê?! Como diria o imortal Eça, 
“vamos a banhos...”
E é assim que em muitos dos nossos Clubes o ano rotário se 
começa em jeito de ... moratória – em rigor da verdade, não 
começa a um de Julho mas lá mais para diante, com sorte ... em 
Setembro. E é deste modo que o nosso arranque, em muitos 
casos, é tardio e se torna penoso, pois a pedalada se perdeu e 
a instalação ... corroeu e tolhe movimentos.

Temos de reconhecer que nem um nem o outro destes fenó-
menos se justificam, nem um nem o outro deviam aceitar-se, 
muito menos como uma fatalidade.

 O primeiro, porque o facto de, em Rotary, se deixar a presidência 
não constitui, nem jamais constituiu, causa de “aposentação”. 
O Rotário, que o é, está ao serviço no seu clube-de-serviço, e, à 
medida em que vai sendo chamado ao desempenho de suces-
sivos cargos, apenas (e já é muito) vai acumulando experiência 
e deve ir-se enriquecendo no saber acerca das coisas rotárias. 
Portanto, ninguém como ele, se for verdadeiramente Rotário, 
irá estar em melhores condições para aconselhar, para ajudar, 
para proporcionar melhor eficácia.
Não está “autorizado” a abrandar. Muito menos se justifica que 
se desinteresse doravante. E é, justamente, por assim ser que 
um Presidente passa a ser Vice-Presidente, o que nada tem que 
ver com tornar-se ... Rotário na reserva. É que ninguém quanto 
ele está melhor posicionado para levar a que, quem se lhe siga, 
exerça o seu “munus” com o melhor acerto.
 E isso é que é bom para todos, não para ninguém em particular. 
Que é que diz a Prova Quádrupla?

  
O segundo, porque as férias não são, nem devem ser, uma 
paragem: elas são precisas, claro está. Mas a vida humana não 
pára. Entendê-las como paragem faz, em boa medida, lembrar a 
idiotice legislativa que, de vez em quando, assoma em Portugal, 
sempre com consequências práticas devastadoras, de “conge-
lar”, como se o evoluir da vida de relação humana pudesse ser 
detido como se faz em laboratório através da rarefacção do ar. 
É estúpido, é ridículo, é fatal ... mas faz-se e tem-se feito, que 
isto de aprender tem que se lhe diga...
As férias não são para parar: são para fazer outras coisas úteis, 
são para criar novas e melhores condições para um trabalho 
que não pode deter-se, que deve ser realizado com a melhor 
das qualidades possíveis e vem já ali, a seguir.
 
 O Rotary, na sua centenária sabedoria, aponta neste sentido. 
O começo de cada ano rotário é habitualmente dedicado, e de 
calendário estabelecido, aos problemas do desenvolvimento e 
da retenção do quadro social, uma questão decisiva, nunca por 
nunca questão secundária, na nossa Organização (como o será em 
qualquer outra). Então, se é óbvio que constitui matéria essencial, 
jamais seria pensável que o Rotary International a fosse colocar em 
especial evidência em época de somenos valor: a questão em 
foco é trazida para a ribalta nesta altura precisamente porque 
o ano tem de arrancar logo e acelerar em pleno de actividade 
dentro do primeiro quadrimestre.
Tempo de férias? Pois que o seja. Elas terão de ser, pois, tempo 
de contactos humanos, tempo de reflexão, tempo de definição 
de projectos de serviço. Tudo em tal jeito que, no regresso, já 
haja condições criadas para que se caminhe em desenvolvimento 
do quadro e na sua retenção.
É que, não nos iludamos: não adianta lá muito convidar para 
adesão a um Rotary Clube se este não tiver em mãos um ou 
mais projectos credíveis, uma ou mais actividades de serviço 
à comunidade, algo, pois, que transmita aos neófitos (e não 
apenas a estes, já se vê) razões justificativas para se associar. Se 
não ... pode vir por aí o tédio.
Não cultive o tédio nas suas férias. Faça delas um factor e uma 
oportunidade de produção rotária.
Goze as férias como elas devem ser gozadas e aceite um estival 
abraço do
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Mensagem do Pr idente

A Mensagem do 
Pr idente 

Kalyan Banerjee

QUERIDOS IRMÃOS E IRMÃS 
EM ROTARY!

 

Todos, no Rotary, procuramos mudar o mundo – que outra coisa poderia acontecer com Rotários? 
Acreditamos que o nosso mundo pode tornar-se mais feliz, mais saudável e mais pacífi co, e que 
poderemos modifi cá-lo nesse sentido através das nossas acções de serviço. 
Em 2011-12 ouso pedir aos Rotários que se Conheçam a Si Mesmos para Abraçarem a Humani-
dade. Pedir-lhes-ei que, antes do mais, se conheçam, de modo a que compreendam que cada 
um de nós tem os mesmos sonhos, as mesmas esperanças, as mesmas aspirações e dilemas 
semelhantes. When we understand, and truly feel, that others’ needs are the same as our own, 
we begin to understand how important our work is. In the year ahead, we will have three 
emphases in our Rotary service.
A nossa principal prioridade neste ano irá ser a família. A família e a casa são o coração de 
todo o nosso trabalho – toda a nossa actividade de serviço começa aí. É através da família que 
nos aproximamos da nossa comunidade e, decididamente, de toda a humanidade, extensão 
da família que é, na qual todos os membros se preocupam uns com os outros. Seja em tempos 
de alegria, seja nos de necessidade, ninguém deverá nunca estar sozinho.
A nossa segunda linha de preocupação irá ser a continuidade – descobrindo as coisas que 
fazemos bem e guindando-as a um nível superior. Temos de construir a partir dos nossos êxitos, 
expandir estes e de lutar por mais ainda. Claro que a nossa maior obrigação se relaciona com 
a PolioPlus, área na qual o êxito tão próximo se encontra..
E o nosso terceiro objectivo será a mudança. Temos de compreender que a verdadeira mudança 
começa em cada um de nós, inicia-se a partir de nós. Não poderemos partilhar a paz com os 
outros se a não tivermos para dar. Não poderemos olhar para o mundo na sua globalidade 
sem antes disso olharmos para quem está mais próximo de nós: as nossas famílias, os nossos 
Clubes, as nossas comunidades.
Mohandas K. Gandhi disse um dia: -“És tu quem tem de ser a mudança que queres encontrar 
no mundo”. No Rotary, esforçamo-nos por viver ética e honestamente para partilharmos am-
izade e companheirismo, procurando ver em cada ser humano um valor igual. Não estamos 
interessados no simples denominador comum, até porque o Rotary pode ser tudo menos coisa 
comum. Em vez disso, trabalhamos para a elevação de cada um de nós, para a dos demais e, 
assim, para abraçar o mundo.
Juntos, iremos conseguir Abraçar a Humanidade. E na paz, na harmonia e na amizade con-
seguiremos a mudança – e um mundo mais feliz.

Kalyan Banerjee

 Quantos somos:

  Rotários …………………………… 1.221.654
 Rotary Clubes  ………………………… 34.106
 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 Maio de 2011. 

Para ler discursos e notícias do 
Presidente do R.I.,

Kalyan Banerjee, vá a 
www.rotary.org/president  
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CAMPEONATO MUNDIAL DE ESQUI 
ROTÁRIO

Irá decorrer em 2012, de 25 de Fevereiro a 2 de Março, em Sestriere, Piemonte (Itália), este Campeonato Mundial, tal como 
foi decidido aquando da realização do último, na Suíça, em Engelberg.
Sob a supervisão do Grupo Internacional de Companheirismo dos Rotários Esquiadores, a organização é dos Rotary Clubes 
do Distrito 2030 (noroeste de Itália).
Sestriere oferece abundantes motivos de interesse para os amantes do esqui, com 480 kms. de descidas (dos 1350 ms. de 
Cesana aos 2.800 ms. de Motta), 150 teleféricos, 214 ligações de pistas de esqui, 3 trilhas de montanhismo, circuitos de 4 
pistas e dúzias de hoteis, numerosos restaurantes e vários ginásios.
Vai haver três competições oficiais: descida livre, “cross” e “slalom”. Mas também haverá “snowboarding”.
Para os que não queiram esquiar estão a ser organizadas actividades turísticas para Turim, em que, além de se disfrutar de 
extraordinários panoramas, se farão visitas a Reggia di Venaria, a Mole Antonelliana e ao Museu do Cinema, assim como 
ao “Duomo” ao Museu Egípcio e passeio no Rio Pó.

THE ROTARIAN electrónica
Desde 1 de Julho corrente que a Revista THE ROTARIAN está disponível sob a forma electrónica, o que vale por dizer que 
o leitor Rotário pode alcançar a leitura dela acedendo ao “site”:
http://www.rotary.org/EN/MEDIAANDNEWS/THEROTARIAN/Pages/digital.aspx?_infoPath_Sentinel=1.
Este novo formato é o resultado do contrato celebrado entre o Rotary International e a Zinio, que é a maior empresa mundial 
na área da difusão de jornais electrónicos.

http://www.rotary.org/EN/MEDIAANDNEWS/THEROTARIAN/Pages/digital.aspx?_infoPath_Sentinel=1
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Presidente
Kalyan Banerjee
Rotary Club de Vapi, Gujarat (Índia)

Presidente-Eleito
Sakuji Tanaka
Rotary Club de Yashio (Japão)

Vice-Presidente
Noel A. Bajat
Rotary Club de Abbeville, Louisiana 
(EUA)

Tesoureiro
Élio Cerini
Rotary Club de Milano-Duomo (Itália)

Directores
José António F. Antiório
Rotary Club de Osasco (Brasil)

Kenneth R. Boyd
Rotary Club de Kerman, Califórnia 
(EUA)

Yash Pal Das
Rotary Club de Ambala (Índia)

Elizabeth S. Demaray
Rotary Club de Sault Ste. Marie, Michi-
gan (EUA)

Kenneth W. Grabeau
Rotary Club de Nashua West, New 
Hampshire (EUA)

Stuart B. Heal
Rotary Club de Cromwell (Nova Zelân-
dia)

Allan O. Jagger
Rotary Club de Elland (Inglaterra)

Paul Knyff
Rotary Club de Weesp,Vechtstreek-Norte 
(Holanda)

Masaomi Kondo
Rotary Club de Senri  (Japão)

Barry Matheson
Rotary Club de Jessheim (Noruega)

Shekhar Mehta
Rotary Club de Calcutá-Mahanagar 
(Índia)

Samuel F. Owori
Rotary Club de Kampala (Uganda)

Juin Park
Rotary Club de Suncheon  (Coreia)

Kenneth M. Schuppert Jr.
Rotary Club de Decatur, Alabama 
(EUA)

John C. Smarge
Rotary Club de Naples, Florida (EUA)

Secretário-Geral
John Hewko

DIRIGENTES DE CÚPULA 2011-12 DO ROTARY INTERNATIONAL

“ÁGUA SEM FRONTEIRAS”
Eis uma ONG nascida da inspiração rotária em Maio de 2008. Tem nesta altura projectos a decorrer em diversos países, dos 
quais cinco são subsidiados pela The Rotary Foundation. São eles: no Burkina-Faso (3), no Congo (1), na Costa do Marfi m (2), 
no Haiti (3), em Madagascar (5), no Mali (3), em Marrocos (1), no Níger (2), no Senegal (1), no Tchade (1) e no Togo (3).
Como sabe, dispor de água potável é essencial à vida em qualquer parte do mundo.
Para qualquer contacto com esta ONG Rotária marque www.eau-sans-frontieres.org. Ajude!

“ROTARY DOWN UNDER”
Cessou funções de editor desta prestigiada Revista Rotária, que é ofi cial e regional 
para a Austrália, Nova Zelândia e Pacífi co (ANZO), o nosso bom Amigo Bob Aitken que 
durante vários anos a dirigiu e sempre com enorme dedicação, empenho e qualidade. 
A partir de 1 deste mês, ROTARY DOWN UNDER passou a ter como editor Mark Wal-
lace (na foto).
Muito agradecemos a Bob toda a sua ajuda e amizade e desejamos sinceramente a 
Mark Wallace os maiores êxitos nas suas novas e exigentes funções.
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Para Kalyan Banerjee dirigir 
o Rotary é mais que um 

chamamento: é um dever.
               John Rezek

Um Presidente de
      Pensamento 
  e de Espírito
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Dentro de dias, se passar junto do seu gabinete no 18º andar do “One Rotary Center”, 
em Evanston, Illinois (EUA), terá a oportunidade de ver Kalyan Banerjee sentado a 
uma vasta mesa redonda sem nada em cima a não ser algumas folhas de papel nas 
quais ele tem a intenção de escrever de largo. Iluminado por largas janelas que 
oferecem uma vista panorâmica de Chicago, e de cabeça baixa, Banerjee parece 
estar frequentemente em profunda concentração, ser um homem a braços com 
uma tarefa singular e urgente.
Ele tem dedicado as suas energias ao Rotary desde 1972, a partir da altura em que em 
que foi admitido no clube da sua terra natal de Vapi (Índia). Por essa mesma altura, ele, jovem 
engenheiro químico, andava a lançar uma pequena empresa para a produção de fósforo vermelho, um 
ingrediente essencial para o fabrico de fertilizantes. Sob a direcção de Banerjee, a “United Phosphorous, Ldª.” viria 
a transformar-se na maior fabricante de agro-químicos da Índia. E Vapi, impulsionada pelos esforços conjugados dos 
Rotary Clubes locais, viria a guindar-se do estatuto de mera aldeia adormecida a maior centro industrial do Estado 
do Gujarat. 
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-“Gosto de ler 

sobre gente que 

fez algo de bom 

e conseguiu 
guindar o seu 

País a patamares 

superiores.”

Como parte duma ambiciosa iniciativa na área da educação, o Rotary 

Club de Vapi concentrou os seus esforços em l iceus,  visando conseguir 

um ensino de nível mais elevado, que dê melhores oportunidades. Mas 

também trabalhou para garantir  qualidade do ensino no nível do ensino 

básico. Aqui,  Kalyan e Binota Banerjee visitaram uma sala de aula na 

companhia da directora, Uma Tomar. 
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Ao longo das últimas quatro décadas, 
Banerjee serviu o Rotary como Governador 
de Distrito, Representante do Presidente 
do R.I., como Presidente de Comissão e 
de “task force”, como Curador da The 
Rotary Foundation e como Director do 
R.I.. Também foi membro da Comissão 
Internacional PolioPlus, dirigindo 
iniciativas que deram forte impulso aos 
esforços do Rotary para a erradicação 
da doença na Índia. 
Ele é agora o 101º Presidente do 
Rotary e o terceiro originário da 
India. 
Neste dia, no seu gabinete de 
trabalho, junto dos papeis que estão 
na sua mesa, está um exemplar da 
volumosa obra de Martin Meredith, 
The Fate of Africa. A leitura é uma 
paixão de Banerjee, e no último 
ano ele teve maior ensejo de se 
dedicar a esse prazer enquanto 

andou a viajar pelo mundo a preparar-se para assumir a 
presidência do R.I. legada por Ray Klinginsmith, do Missouri. 

Banerjee costuma dizer que a sua mala de mão contém ordinariamente, além do mais, os dois últimos livros e as 
duas mais recentes revistas favoritas: a Time, que lê religiosamente todas as semanas desde 1961, e a The Economist. 
-“Gosto de ler sobre as pessoas que fi zeram coisas boas e guindaram o seu país para patamares superiores.” - diz. A 
este propósito, agora a mala dele tem uma biografi a de Nelson Mandela. 
Banerjee parece estar descansado, hoje, possivelmente porque sua Mulher, Binota, está junto de si. Juntos, comentam 
o que, para eles, deve ser um dia típico.  
Calculam que, durante o ano passado, gastaram metade do tempo em Vapi, uma terça parte no seu apartamento de 
Mumbai, onde a “United Phosphorous” tem a sede, e o resto a viajar e a ocupar-se das coisas do Rotary.
Com relação a saber onde começa o seu dia, Banerjee usa dizer que normalmente se inicia ali pelas 5:30 da manhã, 
e sempre com “yoga” – o que não constituirá surpresa atendendo a quem escolheu o lema do R.I. Conhece-te a Ti 
Mesmo para Envolver a Humanidade.
-“Pratico “yoga” em qualquer sítio, todas as manhãs, entre 
meia hora e três quartos de hora.” - diz. -“Quando estamos 
em Vapi, costumo fazê-lo com um professor que vem para 
isso a nossa casa. Gosto de o praticar com ele – é melhor 
que fazê-lo sozinho. Depois faço um passeio ou alguns 
exercícios no ginásio da empresa, que fi ca a somente uns 
cinco minutos de minha casa.”

-“Pratico “yoga” todas as 

manhãs, entre meia hora 

e 45 minutos. Depois, 

dou um passeio ou faço 

exercício no ginásio da 

empresa.” 
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Em Vapi, diz Binota, “a nossa casa está sempre aberta. Quem quer 
– seja quem for – entra e sai. Ao pequeno almoço nunca coloco na 
mesa apenas dois pratos. Sempre seis, pois vem gente encontrar-se 
com Kalyan, e logo de manhã cedo é uma boa altura para isso. 
Ao jantar, a mesma coisa. Coloco sempre dois pratos extra e, por 
vezes, não chega.”
Costuma dizer, e o marido confi rma, que ele muitas vezes se 
esquece de quem convidou. Mas isso não a incomoda e ela perdoa 
porque, segundo explica, “é muito fácil fazer “chapatis”” – o delicioso 
pão chato que faz parte da dieta diária deles. 

Banerjee diz que a “parada” de visitantes não tem necesariamente de encolher depois do jantar. -“Pode durar 
até muito tarde.” - explica, -“especialmente hoje em dia porque estamos a cada passo for a. Por isso as pessoas vêm 
para trocar impressões, ideias e planos que têm – ou discutir problemas. Temos em marcha uma boa quantidade de 
projectos do Rotary – escolas, liceus, hospitais – e, por isso, há muitos assuntos a tratar: relacionados com professores 
e com estudantes, com construções, sobre o futuro da Instituição. Há sempre que fazer ao longo de todo o dia.” 
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-“Gosto de trabalhar 

até tarde; rende-me 

mais o trabalho nessa 

altura. Tudo parece 

estar então mais 

sossegado e sai melhor 

quando estou só.”

No seu passeio matinal até ao ginásio da empresa 

agro-química que Banerjee ajudou a criar,  ele e 

Binota têm um encontro famil iar.  
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Quando é possível, diz, gosta de fazer uma pausa numa sesta 
a meio da tarde, seguida duma chávena de chá. -“Gosto de 
trabalhar até tarde à noite; é nessa altura que o trabalho 
mais me rende. Tudo parece então mais tranquilo e mais 
claro quando estou isolado.”
Contudo, não abundam as oportunidades de trabalhar a 
altas horas da noite na casa de Banerjee em Vapi. Com cinco 
quartos de dormir e apenas eles dois a viverem aí, segundo 
dizem, chegarem hóspedes às tantas da noite e aparecerem 
depois à mesa do pequeno-almoço é coisa frequente. Havia 
dois lugares que costumavam fi car reservados para os fi lhos 
dos Banerjee, mas os fi lhos são agora adultos – um fi lho vive 
na Austrália e uma fi lha no Canadá. Cada um destes tem 

dois fi lhos, que vêm visitar os avós pelo menos por duas vezes no ano, a despeito da distância. 
Enfermeira e assistente social de profi ssão, Binota tem gosto em recordar o nascimento do seu segundo neto, em 
Toronto. Levou a fi lha para o hospital cerca de uma da manhã, ambas absolutamente convencidas de que ela estava 
mesmo quase a dar à luz. A enfermeira obstectra do hospital insistia que ela nem sequer estaria ainda próxima disso e 
aconselhou-as a voltarem para casa a meio da noite. Mal a enfermeira se retirou a fi lha de Binota entrou em trabalho 
de parto. -“O nascimento da criança deu-se em menos de meia hora a contar do momento em que tínhamos chegado 
ao hospital.” - diz Binota a rir. -“Eu conheço-me e conheço a minha família.”

Em crescendo, dizem ela e o marido, o Rotary acabou por se tornar na sua família. -“Os Rotários são as pessoas 
que mais vezes contactamos e melhor.” - diz Banerjee. -“Ao longo dos anos, o Rotary foi ganhando cada vez maior 
importância nas nossas vidas.”
Apesar de ser Rotário desde há quase 40 anos, Banerjee reconhece que, sobre a Organização, aprendeu muito no 
último ano, em especial. -“Aprendi que o Rotary é muito bem organizado e dispõe de um sistema forte. Irei dar de 

mim o máximo para fortalecê-lo ainda mais.” - diz. -“Um Clube 
é tão bom quanto o seja o seu Presidente, tão bom como o seu 
líder. Um bom líder faz bom um Clube, um líder indiferente 
faz um clube indiferente. Ajudar a liderança é descobrir o que 
consideraria ser a minha principal tarefa enquanto Presidente. 
Creio que a minha genuína função será a de inspirar e de motivar 
e ajudar as pessoas a fazerem o seu trabalho no Rotary.”
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trabalhar at
mais me rende. Tudo parece ent
claro quando estou isolado
Contudo, não abundam as oportunidades de trabalhar a 
altas horas da noite na casa de Banerjee em Vapi. Com cinco 
quartos de dormir e apenas eles dois a viverem aí, segundo 
dizem, chegarem hóspedes às tantas da noite e aparecerem 
depois à mesa do pequeno-almoço é coisa frequente. Havia 
dois lugares que costumavam fi car reservados para os fi lhos 
dos Banerjee, mas os fi lhos são agora adultos – um fi lho vive 
na Austrália e uma fi lha no Canadá. Cada um destes tem 

-“De certo modo, algumas 

partes da Índia continuam 

a ser um exemplo 

dum país em vias de 

desenvolvimento. Pude 

ver o impacte que podem 

ter os nossos projectos 

mais simples.” 

Para a parede que fica atrás do jardim, 

em Vapi,  os Banerjee promoveram a 

pintura de um mural que foi pintado 

pelos membros da tribo local dos 

“Warli”.  Esse trabalho, de 30 x 6 pés,  

é um exemplo extraordinário de arte 

tr ibal e uma descrição detalhada da vida 

dos “Warli”.
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Banerjee costuma dizer que “olha muito para a frente” no trabalho com John Hewko, o novo Secretário-Geral do 
Rotary. -“Vejo-o como uma pessoa que acumulou já uma vasta experiência em grandes organizações e empresas, e 
muita exposição internacional – em diferentes países e culturas, sistemas e métodos.” - diz. -“Creio que é uma pessoa 
muito bem orientada e que o Rotary precisa disso para manter efi ciência e ser cada vez mais actual. Ao mesmo tempo, o 
Rotary é uma organização de serviço e de companheirismo. Não queremos perder essa nota. Será um desafi o excitante 
juntar bem ambos estes elementos – a efi ciência do sistema e dos métodos duma coesa e moderna organização, aliada 
ao facto de que o Rotary é um mosaico universal de todas as espécies de culturas, de países, linhas de pensamento e 
perspectivas.” 
Reconhece que o principal desafi o que se coloca em se ser Presidente do Rotary International é que, “em certa medida, 
se está a liderar quem é seu igual. Quando digo “igual”, estou mesmo a referir-me, inclusivamente, a quantos são 
até melhores que eu, ou mais capazes em fazer o que quer que seja em que se afi rmem como especialmente bons. 
Alguém pode vir a uma reunião rotária absolutamente convencido dos seus pontos de vista quanto a determinado 
assunto. Mas, quando se senta à volta daquela mesa e ouve as opiniões dos demais, tem-se consciência de que todas 
as opiniões são igualmente válidas, importantes e relevantes – por isso, cada um pode alterar completamente o seu 
modo de ver. É uma experiência de muita humildade e, não obstante, o respeito para com quem pensa diferente é 
espectacular.”
Graças à qualidade das pessoas ligadas à nossa Organização, afi rma, “não sei se haverá razões para que realmente 
me preocupe com a liderança. Acho que será mais caso de atender à direcção.”
Como quer que seja, é evidente que Banerjee, devido às suas origens e à sua experiência, adquiriu uma compreensão 
acerca do Rotary sob diversos ângulos, tal como referiu no seu discurso de aceitação na Convenção do R.I. do ano passado, 
em Montréal. -“De certo modo, algumas partes da Índia são ainda exemplos de um país em vias de desenvolvimento, 
o que me dá, porventura, uma perspectiva diferente acerca do serviço internacional do Rotary.” - disse nessa altura. 
-“Tenho visto o impacte que os nossos mais simples projectos podem ter. Antes do mais, vi o nosso trabalho no campo 
da alfabetização, no da saúde, no da fome, em fornecer água potável – e vi a diferença que ele produziu em cada 
aldeia, em cada família e em cada individual vida humana“.

Binota 

conferencia 

com o Director 

Cl ínico, Dr.  

S.S.  Singh, 

no Hospital  

“Haria L.G.”  

de Vapi,  

enquanto as 

enfermeiras 

Neelamma 

e Mercy 

assistem.
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Mensagem do Governador

Minhas caras Companheiras e meus caros Companheiros,

Minhas Amigas e meus Amigos,
Vamos iniciar mais um ano rotário. Todos nós, dirigentes distritais e de clubes, 
estamos fortemente motivados para a missão que nos foi confi ada. Os nossos 
clubes e o Movimento em geral esperam de nós um compromisso de entrega 
aos valores que Rotary sempre defendeu e uma liderança pro-activa, por 
forma a cumprir os objectivos a que nos propomos.
Seminários de formação, assembleias internacionais e distritais, planos de 
acção, capacitação  de novas lideranças, transmissões de tarefas, etc., fazem 
parte da rotina própria na preparação do início de cada ano rotário, naquela 
rotatividade tão peculiar que  caracteriza a nossa Organização. A isso eu 
chamaria de “forma”.
Mas existe a “substância”. E essa é, para mim, a componente mais im-
portante. Porque, se não, de que valeria todo o ritual e todo esse esforço 
organizacional?
Temos a “sorte” de este ano ter um Presidente que resolveu “mexer com o nosso 
interior”, com a nossa condição de Rotários, enfi m com a “substância”.
“Conheça a si mesmo para envolver a humanidade” foi o lema que Kalyan 
Banerjee escolheu para servir de mote ao ano rotário 2011/2012. A sua apre-
sentação na Assembleia Internacional de R.I., em San Diego, foi extremamente 
inspiradora. E, acima de tudo, despertadora de consciências. 
Pela primeira vez desde que há memória em Rotary, um Presidente assume 
a Mudança como uma das suas Ênfases. De facto e por norma, as mesmas 
têm assentado em objectivos, obras, metas a alcançar, enfi m, apelos à 
concretização de determinadas “task forces”. Ao contrário, o Presidente 
Banerjee convida-nos à refl exão. Ele fala-nos em Família, em Continuidade 
e em Mudança. São estas as três  Ênfases Presidenciais deste ano.
E atentem, Companheiros, em como esta análise é tão simples e adequada 
aos dias de hoje, nas nossas vidas pessoais e profi ssionais e no nosso dia a dia 
enquanto Rotários. Utilizando as suas próprias palavras, é na família que tudo 
começa, ela é o alicerce da sociedade. Famílias estruturadas e felizes, com as 
suas necessidades básicas preenchidas, contribuem para o funcionamento 
harmonioso das comunidades. Por outro lado a continuidade deve existir 
para dar mais força a tudo o que os Rotários fazem bem. E são tantos esses 
exemplos de solidariedade e de serviços humanitários por esse mundo fora, 
que se torna uma obrigação dar-lhes continuidade.
E, depois, vem a mudança. 
-“Precisamos de pensar de forma inovadora, de explorar novos pontos de 
vista”, diz o nosso Presidente Banerjee. -“Se fi zermos o que sempre foi feito, os 
resultados serão sempre os mesmos. Devemos analisar as coisas que podemos 
melhorar, coisas que podem ser mudadas e coisas com as quais ainda não 
começámos a trabalhar. Devemos acreditar que o futuro será melhor do que 
o passado”, refere ainda o Presidente de R.I.. 
Os Rotários sempre foram criativos e hoje precisamos de desafi ar cada clube 
a ser realista e a funcionar de acordo com os desafi os do nosso tempo. Mudar 
não signifi ca colocar tudo em causa, mas antes adaptar e aprimorar.
Façamos uma refl exão dentro dos nossos Clubes. Analisemos o nosso quadro 
social. Pensemos de que forma poderemos reter os nossos sócios, aumentar a 

sua diversidade, atrair uma geração mais jovem, Rotários da era do YouTube 
e do Facebook, aplicar essas novas tecnologias de comunicação em rede, 
promover a atractividade dos nossos programas e reuniões. E desenvolvamos 
planos de acção, continuados, envolvendo os dirigentes futuros. As nossas 
comunidades precisam cada vez mais de Rotary. Da acção individual e colectiva 
dos seus membros. Trazendo cada vez mais a ética e a responsabilidade social 
para o quotidiano. Prestando serviços humanitários relevantes e minimizando 
as carências, muitas vezes básicas, dos nossos semelhantes. Um clube forte 
identifi ca as oportunidades de servir e estimula os seus membros à acção, 
tornando-se “indispensável” na comunidade. E isso cria notoriedade, desperta 
o interesse, torna mais simples o recrutamento de novos sócios.
Divulgar o que fazemos é outro desafi o que temos pela frente. Precisamos 
de apresentações e divulgações planeadas, criativas e modernas sobre a 
nossa Organização. E existem tantos meios que podemos utilizar. O modo 
de contarmos as nossas realizações pode ser diferente de lugar para lugar, 
de região para região, de país para país, mas seguramente a nossa acção 
precisa ser conhecida, porque o que realizamos com certeza merece ser 
divulgado. 
Através de uma pesquisa a mais de 14.000 Rotários de todo o mundo, R.I. 
reviu o seu Plano Estratégico para suprir as necessidades e refl ectir os valores 
dos nossos clubes. Esse Plano Estratégico assenta em 3 pilares fundamentais: 
fortalecer e apoiar os nossos clubes, aumentar a projecção da imagem pública 
e darmos mais enfoque e expansão aos serviços humanitários. E esta, meus 
caros companheiros é a nossa missão principal, a razão de ser da nossa 
Organização. Concentremos, pois, a nossa acção na erradicação defi nitiva 
da poliomielite no mundo, ampliemos as actividades sustentáveis ao nível 
dos programas de serviço às Novas Gerações e centremo-nos nas 6 áreas de 
“enfoque” previstas no plano estratégico, ou seja, a paz e prevenção/resolução 
de confl itos, a prevenção e tratamento de doenças, os recursos hídricos e 
saneamento, a saúde materno-infantil, a educação básica e alfabetização e 
o desenvolvimento económico e comunitário. Estaremos assim contribuindo 
para o objectivo maior do Rotary: a Paz e a Compreensão Mundial.
Na jornada que nos espera, poderão contar com a total dedicação, empenho 
e entusiasmo de toda a equipa da Governadoria para apoiar as iniciativas 
que os vossos (nossos) clubes pretendam implementar, desenvolvendo fer-
ramentas de apoio, formação e comunicação, algumas delas inovadoras e 
mais práticas no seu acesso.
Uma palavra fi nal para um dos objectivos principais do nosso ano de mandato: 
a promoção da Convenção Internacional de RI de Lisboa/2013. Este vai ser o 
maior evento rotário a que o nosso País já assistiu. Por isso, é nossa obrigação 
promovê-lo por todas as formas ao nosso alcance.
É “moda” terminar uma mensagem ou um discurso com uma citação. Pois 
bem, eu terminarei com duas. Uma delas, retirei-a do facebook, pedindo 
desde logo a devida permissão ao companheiro que a publicou:
-”Não me resigno a que, quando eu morrer, o mundo continue como se eu 
não tivesse vivido”. 
Pertence a um senhor, cujo nome é Pedro Arrupe e que, com as devidas 
adaptações às circunstâncias, pretende assumir um qualquer legado que 
deveremos deixar na nossa passagem pela vida, pela concretização positiva 
dos desafi os que a mesma nos coloca. 
A outra é do meu particular agrado e que, no fundo, ilustra tudo quanto 
atrás escrevi.
Mahatma Gandhi disse um dia: -“Você deve ser a mudança que deseja ver 
no mundo”. 
Companheiras e companheiros, estou certo de que conseguiremos em con-
junto ajudar a mudar o mundo. É por isso e para isso que somos Rotários.  
E a força para o fazer virá de dentro de nós próprios.
-“Conheça a si mesmo para envolver a humanidade”.
Contem comigo!!!

Um abraço fraterno
José Coelho

Governador D 1960 – 2011/2012

P.S. – O Guia Distrital conjunto dos Distritos 1960 e 1970 nasceu de uma decisão tomada por mim e pelo 
Gov. António Goes Madeira, na Assembleia Internacional em San Diego. Não foi uma ideia só nossa, 
antes já defendida por outros companheiros dos dois Distritos. A sua concretização, essa sim, é de agora 
e cremos ser de utilidade. 
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Caríssimos Companheiros.

Inicio o ano de 2011-2012 com a nítida convicção de que me encontro 
no desempenho de uma missão de serviço rotário, mais uma, porventura  
mais exigente, mais honrosa e responsabilizante, mas extremamente 
gratifi cante.
A Governadoria cumpre-se no apoio e na motivação que possa prestar aos Clubes e aos Companheiros, numa relação franca, 
leal, e interactiva. Da nossa parte, manifestamos a inteira disponibilidade e o total empenhamento para que, em conjunto, 
alcancemos os objectivos e as metas a que nos propomos. 
O Presidente de R.I., Kalyan Banerjee, através de um Lema inspirador -  “Conheça-se a si mesmo para envolver a Humani-
dade” -, convoca-nos para, partindo do conhecimento profundo de nós próprios, projectarmos a nossa força interior para 
Servir os outros, sobretudo ajudando e dando voz aos mais desfavorecidos.
Três caminhos são-nos apontados pelo Presidente Kalyan, qual guião esclarecido e motivador para uma  acção rotária 
inovadora e consequente, as suas Ênfases:
A Família, microcosmos fundador da sociedade, bastião da nossa harmonia e do nosso bem-estar, que deve ser preservada 
e potenciada como pólo aglutinador de boa vontade.
A Continuidade, reconhecendo e valorizando o que fazemos bem para, se possível, o melhorar e o levar a mais pessoas.
A Mudança, como atitude refl ectida e convicta, destinada a mudar tudo o que carece ser melhorado. Abertura às novas 
tecnologias; fl exibilidade como resposta aos problemas colocados pelos actuais padrões de vida, são alguns dos múltiplos  
exemplos em que essa Mudança deve ser exercitada. 
Estes três desígnios comportamentais, interdependentes entre si, valorizam a nossa postura perante os desafi os sociais que 
o mundo actual nos coloca. A nossa resposta tem que ser alicerçada no conhecimento que a história do nosso Movimento 
nos evidencia. Rotary não é estático, não é um produto acabado. Pelo contrário, baseia a sua acção na atitude dinâmica 
e proactiva, fruto de um capital inestimável – a diversidade do Quadro Social, o respeito pela diferença, a criatividade e a 
generosidade dos seus membros, o Companheirismo como cimento aglutinador para um alto objectivo comum: a busca da 
Paz e da Compreensão Mundial como factor determinante no desenvolvimento harmonioso dos povos.  

Um dos Clubes jovens empreendeu uma acção que designou  “Xeque-mate à Indiferença”. Fiquei deveras impressionado 
com esta provocação e, com a devida vénia e autorização dos seus autores, proponho adoptá-la como mote inspirador no 
Distrito. Por vezes não estamos  devidamente atentos ao que nos rodeia, não prestamos atenção a quem está ao nosso lado e 
que, não raro, precisa tão só de um sorriso, de um afago, de uma palavra amiga. Vamos então combater a nossa desatenção, 
vamos dar “Xeque-mate à Indiferença”. A partir daí, poderemos potenciar acções de Serviço,   pequenas ou grandes que 
sejam, mas com certeza de valor inestimável para aqueles a quem se destinam. Fica feito o desafi o aos Clubes.
 A equipa de Governadoria, no respeito escrupuloso pela independência dos Clubes, procurará contribuir para o estabeleci-
mento de um clima de bom entendimento, de entreajuda,  de são Companheirismo. Fomentará um estar em Rotary com 
alegria, com empenho, com gratifi cação. Pautará sempre a sua acção de acordo com os preceitos do nosso lema intemporal 
– “Dar de Si Antes de Pensar em Si”.

E ... vamos ao nosso ano!
                                                               António Goes Madeira

                                                                        Governador

Mensagem do Governador
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  O que se 
     faz em

ARCOS EM GRANDE FESTA
Como previsto, decorreu no 
passado dia 19 de Junho a festa 
da entrega da Carta de Admissão 
em Rotary International do 
novo Rotary Club de Arcos de 
Valdevez um clube que surge 
logo de entrada com um quadro 
social de 55 elementos de ambos 
os sexos e oferecendo um leque 
muito vasto de classificações. Nada 
menos que 27 Rotary Clubes do 

Distrito 1970 se fizeram representar num evento que contou 
com quase centena e meia de convivas. O Gov. Armindo 
Carolino procedeu à entrega da Carta ao Presidente deste 
novo Clube (veja a foto), Compº. Germano Amorim, e foram os 
membros dos clubes padrinhos – os Clubes de Ponte da Barca, 
Ponte de Lima e Viana do Castelo – quem se encarregou de 
impor os emblemas próprios aos Companheiros Arcoenses. A 
reunião teve a abrilhantá-la a actuação do Rancho Folclórico 
de S.Paio e nela foram especialmente postos em destaque 
os desempenhos do Representante Especial do Governador 
para a formação do Clube, o Compº. Carlos Teixeira, do 
Presidente da C. D. para a Expansão, Compº. Ferreira Pinto, 
e da C. D. do Desenvolvimento do Quadro Social, Compº. 
Diamantino Gomes.

FUSÃO 
No Distrito 1960, fundiram-se os Rotary Clubes de Setúbal 
e de Setúbal-Sado, com efeitos a partir de 1 deste mês.

AO SERVIÇO
O Rotary Club de Fafe organizou um “Sarau de Solidariedade” 
no Estúdio “Fénix”, em união esforços com os Interact e 
Rotaract Clubes de Fafe. O espectáculo, em que actuaram a 
Academia de Música José Atalaya, o Coral Santo Condestável, 
a Escola de Bailado de Fafe, a Tuna Académica Feminina do 
IESF, Ana Maria Faria, Beatriz Freitas, Valentim Carvalho 
e Verónica Costa, destinou-se a recolha de fundos que 
reverteram a favor dos Bombeiros Voluntários de Fafe e da 
Campanha de Erradicação da Polio.
Por sua banda, o Rotary Club de Aveiro fez entrega à IPSS 
“Florinhas do Vouga”, para engrossar o “Banco de Material 

Paramédico Paulo Seabra”, do Clube, de 1 cama ortopédica, 
1 colchão e 1 almofada anti-escaras, 1 guarda e 1 calcanheira 
anti-escaras.

O Rotary Club de 
Cascais-Estoril, 
em parceria com o 
R e s t a u r a n t e 
“Muchaxo”, levou 

a efeito um excelente 
C o n c e r t o  q u e 
esteve a cargo do 
conjunto musical 
japonês “Famirosa 
Harmony” e cujo 
produto reverteu 

a favor das crianças afectadas pelo “tsunami” que recentemente 
atingiu o Japão, apoiadas pela “Japan Lullaby Association”.
 
Já leva a conta de 12 anos a iniciativa do projecto, de que 
foi pioneiro, “Saúde Brincando” tomada pelo Rotary Club 
de Setúbal. Ao longo de todo este tempo, o Clube leva a 
efeito, todos os meses, no Serviço de Pediatria do Hospital de 
S. Bernardo, com o apoio da SLEM (Sociedade Luso-Espanhola 
de Metais), animação para crianças, designadamente 
com palhaços, numa verdadeira “risoterapia” que é 
particularmente apreciada e reconhecida pela Direcção do 
Serviço. E o Clube de Setúbal divulga o Rotary, também, 
através dela pois que a aproveita para distribuir calendários 
de bolso alusivos.

Como maneira de assinalar o seu 20º aniversário, o Rotary Club de 
Oliveira do Bairro 
organizou uma “Gala 
de Solidariedade” 
no  decurso da qual 
, além do mais, en-
tregou equipamento 
para o serviço dos 
Bombeiros Volun-
tários locais (foto) e, 
em parceria com o 
“Intermarché”, distri-
buiu 35 cabazes com 
géneros alimentares 

(mais de 900 kgs.!) por famílias carentes.
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Por seu lado, o Rotary Club de Vila Real de Santo António 
agregou a si a Associação “Odiana”, o Grupo “Optivisão” e a 
“Óptica Oeiras” e realizou uma grande rastreio oftalmológico 
das crianças até aos 5 anos residentes nos concelhos de 
Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António que 
frequentam oito escolas diferentes.
O Rotary Club de Porto-Oeste, com os concursos da 
Fundação Rotária Portuguesa e a “C.A.S.A.-Centro de Apoio 
ao Sem-Abrigo”, ajudou na aquisição de uma carrinha para 
distribuição de  alimentos por esta Instituição.
Entretanto, o Rotary Club da Amadora lançou uma 
campanha de recolha de óculos usados, que recebeu o 
nome de “Dê um Pouco de Luz a Olhos sem Esperança”, 
para serem redistribuídos por pessoas que deles precisam e 
os não podem pagar.
 E o Rotary Club de Horta ofereceu ao Hospital local moderno 
equipamento de fototerapia.
 

ATENÇÃO AO DÓLAR
Note bem que, a partir de Maio que passou, o dólar rotário está 
cotado em € 0,69.

EM PARCERIA
Com o concurso do Rotary Club de São Paulo-Mandaqui (Brasil) 
e de um Subsídio Equivalente da The Rotary Foundation, o 
Rotary Club de Oeiras equipou o Centro Nuno Belmar da 
Costa com uma Sala “Snoezelen”.

ECOLOGIA 
O Rotary Club de Bombarral 
promoveu as “Caminhadas 
Solidárias”, ao todo cinco 
e estendendo-se por cada 
uma das cinco freguesias do 
Concelho. Todas animadíssimas 
(bem mais de uma centena de 
participantes em cada uma!), 

a última terminou junto da Capela Santana (Columbeira), na 
Roliça, com almoço de convívio, e seguiu o traçado das evoluções 
dos exércitos napoleónicos. Estas “Caminhadas”, de percursos 
definidos por François Gonzalez de Quejano, constituíram modo 
de sensibilização quanto às belezas naturais da região e sua 
preservação e meio de angariação de fundos para apoio a cinco 
IPSS da comunidade bombarralense.

COMPANHEIRISMO
O Rotary Club de Vale de Cambra organizou um animado 
pic-nic na Senhora da Ouvida, em Viadal.

Clubes emparceirados desde há 
mais de 30 anos, os Rotary Clubes de 
Ovar e de Algés todos os anos se 
encontram para confraternizarem 
e se ajudarem mutuamente. Desta 
vez, encontraram-se em Caldas da 

Raínha, onde visitaram, além do mais, o Museu de José Malhoa. 
Foram em seguida almoçar em Óbidos e, durante o almoço, trocaram 
lembranças e fizeram recíprocas entregas de donativos para ajudarem 
IPSSs que cada um deles apoia.

Confraternizaram os Rotary Clubes de Fafe e de Caldas das 
Taipas e realizaram em conjunto, levando ainda consigo 
alguns elementos ligados à Universidade Senior de Fafe, 
uma visita a Trancoso.
 

DISTINÇÕES
O Compº. Rev. Pe. Peixoto Lopes, membro do Rotary Club 
de Fafe, foi distinguido com a Medalha de Ouro da Câmara 
Municipal de Fafe.
A prestigiada gestora do ensino, Salomé Rafael, foi a 
profissional distinguida no Rotary Club de Almeirim.

O Rotary Club de Cinfães 
homenageou o Bispo de 
Aveiro, D. António Francisco 
dos Santos.

No Rotary Club de Valpaços foi 
colocado em especial evidência o 
mérito profissional do Dr. Adérito 
Medeiros Freitas.

O probo cidadão e industrial João 
Miranda Mendes foi o profissional 
assinalado pelo Rotary Club de Águas 
Santas/Pedrouços.

COM NOVA SEDE 
O Rotary Club de Horta inaugurou festivamente a sua nova 
e moderna sede, doravante instalada no Centro Associativo 
Manuel de Arriaga.

INTERESSANDO-SE 
Como maneira de assinalar o Dia Internacional da Criança, 
o Rotary Club de Sesimbra pôs de pé uma bela Exposição 
- “Soldadinhos. Memórias da Infância” - com belos brinquedos 
doutrora, o que esteve à disposição do público no átrio da 
Biblioteca Municipal de Sesimbra.

 O Rotary Club do Barreiro tem tido notável acção na esfera 
do Intercâmbio Internacional de Jovens, particularmente nas 
áreas de organização e de frequência de Campos de Férias 
na Europa. Trata-se duma actividade de elevado interesse e 
mérito que, contas feitas, já beneficiou cerca de meia centena 
de jovens, desde 1998.
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Pois o Clube resolveu juntar num almoço de convívio o maior 
número possível desses jovens, o que decorreu alegremente 
no passado dia 15 de Maio. Saliente-se que, nos Campos 
organizados pelo Clube, todas as despesas de acolhimento 
de jovens estrangeiros são assumidas por ele.

CULTURA E NÃO SÓ
O Rotary Club de Porto-Foz organizou a “FOZARTE”, uma 
Exposição/Venda de obras de pintura de autores consagrados 
(cerca de 15), que esteve patente na Galeria Ap~Arte e cujo 
produto reverteu a favor do seu projecto “Banco Alimentar 
de Proximidade”

O Rotary Club de Cascais-Estoril dedicou 
uma das suas recentes reuniões semanais para 
reconhecimento dos Bolseiros que propôs à 
concessão de bolsas pela Fundação Rotária 
Portuguesa e dos patrocinadores, o que permitiu 
um conhecimento recíproco e uma manifestação 
de interesse pelo desenvolvimento da vida 
académica dos Bolseiros. 

Prosseguindo com o seu programa de 7 Tertúlias, o Rotary 
Club de Mafra promoveu a realização da segunda, na Casa 
da Cultura de D. Pedro V, em Mafra. Esta foi subordinada ao 
tema “A Bandeira Nacional e República Portuguesa” e teve 

como orador especial Jorge de Matos, da 
Academia Lusitana de Heráldica.

Procurando assinalar o Dia Internacional 
da Criança, o Rotary Club de Almancil 
International patrocinou a apresentação 
pública da obra literária “As Lições da Avó 
Patocha: Arrumar é Divertido”, da autoria de 
Paula Amaral.

E o Rotary Club de Barcelos concedeu o seu patrocínio à 
cerimónia de apresentação da obra “A Cidade das Memórias”, 
da autoria de Gomes Fernandes, evento que decorreu na 
Biblioteca Municipal.

PALESTRAS
Proferiu uma palestra no Rotary Club de Oliveira do Bairro 
a Prof. Doutora Maria Alegria Marques, da Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra, sobre “Contributo dos 
Mosteiros Medievais para  a Emergência e Desenvolvimento 
da Bairrada”.
“O Dia-a-Dia do Monge Cisterciense na Idade Média” foi o 
interessante assunto tratado no Rotary Club de Alcobaça 
pelo Dr. Rui Rasquilho, membro honorário do Clube.
No Rotary Club de Braga dissertou sobre “Diabetes” o Dr. 
Filipe Mota.
 “Lixo Espacial – o Anel Artificial da Terra” constituiu o bem 
interessante tema que versou Isabel Pessoa-Lopes no Rotary 
Club de Lisboa-Centennarium.

A Vereadora do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal 
de Aveiro, Maria da Luz Nolasco, foi oradora convidada no 
Rotary Club de Aveiro, aqui tendo falado sobre “Banco de 
Voluntariado de Aveiro”.
“O Instituto de Soldadura e Qualidade: uma Rede de 
Tecnologia” constituiu o tema versado pelo Engº. Joaquim 
Guedelha no Rotary Club de Sintra.
No Rotary Club de Gaia-Sul proferiu uma palestra sobre 
“A Reforma da Justiça” o Presidente do Supremo Tribunal 
de Justiça, Consº. Noronha Nascimento.
E no Rotary Club de Lisboa-Estrela esteve o Arqº. Biencard 
Cruz, Presidente da “Frente Tejo”, a expor sobre “Projecto e 
Obras da Responsabilidade na Zona Ribeirinha de Lisboa”.
O Dr. Filipe Garcia foi palestrante no Rotary Club de Porto-
Oeste, aqui tendo tratado o tema “A Trajectória de 
Endividamento de Portugal desde o Final do Século XIX”.
“Crianças Soldado” constituiu o tema de palestra que, 
no Rotary Club de Cascais-Estoril proferiu a Drª. Paula 
Cremon, do Gabinete Jurídico e de Contencioso da Cruz 
Vermelha Portuguesa. Neste mesmo Clube foi orador o 
Compº. Horácio Brito, que abordou o assunto “Vida e Obra 
de Santo António”.

                               
                               
      
O Rotary  C lub 
de Espinho teve 
ensejo de ouvir o Dr. 
Diogo Pinto Bastos 
dissertar acerca 
de “A Insolvência 
e as Medidas de 

Recuperação Financeira para Empresas e Particulares”.

Juntaram-se os Rotary Clubes de Barreiro e da Moita 
para ouvirem o Dr. Carlos Fernandes falar sobre “Patentes 
Versus Medicamentos Genéricos” e o Engº. Joaquim Simões, 
Presidente da Administração da “Alliance Healthcare, 
SA”, sobre “Distribuição Farmacêutica e Tendências de 
Mercado”.
“Religião e Liberdade” eis o tema que tratou no Rotary Club 
de Braga-Norte o Doutor José Carlos Miranda, docente 
na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Católica, 
em Braga.
O Compº. Vítor Manuel Cordeiro, membro do Rotary Club 
de Parede-Carcavelos e Presidente da Comissão Distrital do 
Desenvolvimento e Expandão do Quadro Social do Distrito 
1960, esteve no Rotary Club de Peniche a expor sobre 
“Quadro Social, Hoje”.
No Rotary Club de Porto-Douro foi orador o Engº. 
Francisco Queirós e para dissertação sobre o tema “Gestão 
de Projectos”.
E o Rotary Club de Barreiro teve como palestrante a Drª. 
Maria Clara Pablo, que se pronunciou sobre “Rastreios e 
Exames Radiológicos-Diagnósticos”.
Os Drs. Artur Coimbra e Daniel Bastos estiveram no Rotary 
Club de Fafe, aqui falando sobre “História Local”. 
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CIP PORTUGAL/GUINÉ-BISSAU
 Alguns elementos do 
Rotary Club de Gui-
marães organizaram 
um almoço com a par-
ticipação de muitos 
não-Rotários tendo em 
vista a angariação de 
fundos quer para a 
aquisição de material, 
quer para ajudar ao 

fi nanciamento da deslocação duma equipa de 31 voluntários 
médicos e enfermeiros da especialidade de oftalmologia 
que, sob os auspícios da Fundação João XXIII, se propunha 
deslocar a Bissau dentro do Projecto “Visão Guiné 2011”. 
Essa equipa foi a Bissau, onde permaneceu por 31 dias, tendo 
realizado 142 cirurgias oftalmológicas, 650 consultas, cerca 
de mil observações de despiste, 56 extracções de lipomas, 
cerca de 400 tratamentos de feridas e outras acções de ajuda 
humanitária. No fi nal, estava grata a população, como a 
foto documenta.
Entretanto, o Rotary Club de Abrantes realizou uma série de 
iniciativas para angariação de fundos que foram aplicados na 
aquisição de equipamento de mobilização de traumatizados 
para a Missão Católica de Cumura, neste País lusófono.

CIP PORTUGAL/S. TOMÉ E 
PRÍNCIPE
O Rotaract Club de Lisboa-Olivais promoveu a angariação 
duma centena de livros que fez seguir para as crianças de S. 
Tomé e Príncipe.

CIP PORTUGAL/ALEMANHA 
Sob o patrocínio 
desta CIP, e com 
o apoio da Funda-
ção Rotária Portu-
guesa, realizou-se 
um intercâmbio 
entre alunos do 
curso de alemão 

da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, de Portimão, e 
17 estudantes da Escola Max Planck Gymnasium, de Dortmund, 
juntamente com os seus professores de língua portuguesa. 
Todos se encontraram em Portimão no passado dia 4 de 
Maio (veja a foto) e houve lugar a uma representação teatral 
alemã, sendo intérpretes os estudantes portugueses. Por seu 
lado, os germânicos realizaram uma descrição, em língua 
portuguesa, das belezas de Dortmund, tendo-se seguido um 
animado almoço de convívio e, depois, um passeio pelas ruas 
do centro da cidade de Portimão.

   Os Clubes 
dos Jovens

Pelos Serviços Internacionais

OS NÚMEROS
Com os dados reportados a Maio 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.

VISIBILIDADE
O Rotaract Club de Lisboa-Olivais esteve presente e activo no 
“Mercado das Artes”, de Carnaxide, aproveitando-o não só 
para se dar a conhecer e ao Rotary ao público visitante, mas 
também como oportunidade para angariação de fundos para 
fi nanciamento dos seus projectos de serviço.

CONTACTO 
O Rotaract Club de Lisboa-Olivais dispõe agora de um “site” na 
Internet em <http://www.rotaractlisboaolivais.com>.

INTERESSANDO-SE 
O Rotaract Club de Lisboa-Olivais organizou um animado 
jantar temático de “menu” japonês e em que o Japão esteve 
em especial destaque sob os mais diversos prismas.

NOVO CLUBE
 Em 24 de Junho passado, recebeu festivamente o seu Certi-
fi cado de Organização o Rotaract Club de Curia-Bairrada que 
é patrocinado pelo Rotary Club de Curia-Bairrada.
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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.

Bom: cometer asneiras não é uma tragédia. A 
verdadeira tragédia reside em não se aprender 

com os erros. A grande verdade em tudo isto, 
no campo da política económica, é que todos 
somos incompetentes, incapazes de assentar 
em regras simultaneamente aplicáveis na 

produção e na distribuição da saúde, para uma 
justa e democrática dimensão social.
Somos o “homo sapiens” que, segundo o 
antropólogo Linneu, apenas ousa chamarmo-nos 

a nós mesmos assim, em latim. Procuramos criar 
tecnologias fantásticas em largos sectores da sociedade, mas 
não somos mais que vacilantes tanto quanto à existência 
humana diz respeito.
Somente um paradigma holístico, uma visão global das 
dimensões socio-económica e política, poderão atingir 
soluções práticas para a vida. O discurso meramente formal 
que ouvimos é em torno da democracia, mas os métodos 
usados apenas servem para encher os cofres do Estado. Este 
paradoxo transformou o regime democrático do povo, pelo 
povo e para o povo em regra autocrática dum regime para 
o povo, no qual a sorte da regulação depende da virtude 
dos legisladores.
O mundo assiste hoje em dia, entre perplexo e impotente, à 
supremacia e ao domínio da classe burocrática, uma vez que 
na sua evolução prática, os sistemas capitalista e comunista 
convergem inevitavelmente para um regime totalitário. 
Quer isto dizer que a falta de igualdade de oportunidades 
segundo as leis da coexistência humana está a desencadear 
o mais terrível processo de dominação e escravidão humana: 
a ditadura da burocracia.

A direita procura aplicar os rendimentos impostos da 
sociedade no plano económico, e a esquerda no plano social, 
uma e outra pressionando o deficit público de maneira 
inflacionária. Ambas têm as suas próprias motivações baseadas 
em referência ideológica, mas o todo não tem lógica. Tem 
de se substituir a referência de mudança de ideias com as 
lógicas invariáveis da vida. A falta de soluções concretas para 
as aspirações e expectativas das pessoas está a desacreditar 
totalmente os políticos.
Apesar de tudo, se um consenso ideológico ou um completo, 
leal e verdadeiro acordo no terreno das ideias políticas é 
impossível e indesejável porque conduz  a um Estado ditatorial, 
o Acordo de Vontades deve procurar alcançar o consenso 
de interesses. Todos quantos se mostrem capazes e desejem 
aliar-se neste acordo deverão fazê-lo sob a motivação dos 
seus próprios interesses, desde que a meditação em torno 
deles seja regulada pela lei natural da oferta e da procura 
ou numa relação de causa e efeito. 

Bases para um Acordo de 
Vontades

Não adianta chorar, como afirmou Karl Marx, pois os filósofos 
se limitam a interpretar o mundo; é preciso é transformá-lo. 
Esta afirmação e as razões expostas  levam-nos à indispensabi-
lidade de definir regras novas de coexistência, ou a um acordo 
de vontades em que se juntem trabalhadores, empresários e 
governos. Vejamos os seus princípios fiundamentais: 

O processo produtivo, ou seja trabalhadores e empresários, 
deverá assumir directamente a responsabilidade de dis-

(continuação da edição anterior)
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ponibilizar alimentação, educação e cuidados de saúde ao 
núcleo social que depende da produção de bens e serviços, 
e, depois, de os adquirir com observância dos seus preços de 
mercado livre; e o governo deverá reduzir os impostos para 
nível que corresponda ao custo destas novas responsabilidades 
assumidas pelo processo produtivo. 

A aplicação desta fórmula básica deve exprimir uma relação 
trabalho-capital na qual haverá uma cláusula específica que 
indicará em cada contrato de trabalho que a alimentação, 
a educação e os cuidados de saúde serão garantidas pelos 
empregadores a cada trabalhador e seus beneficiários. 
É evidente que um tal mecanismo só pode funcionar 
financeiramente no concreto se o Estado retirar da incidência 
de impostos o que corresponda ao custo destes serviços.
Deve colocar-se a tónica de que isto não constituirá mais 
um novo imposto sobre o processo produtivo, mas antes a 
redistribuição de responsabilidades com redução de impostos: 
o processo produtivo ajusta os lucros económicos, aliviando-
os dos custos sociais com a alimentação, a educação e as 
despesas com a saúde. Efectivamente, é o processo produtivo 
que, via de regra, paga a conta da alimentação, da educação 
e da saúde, através dum caro e ineficiente fluir de recursos, 
que vêm dos impostos, para que o governo possa investir 
recursos na agricultura e para manter um ineficiente sistema 
de educação e de cuidados de saúde.

A nossa proposta elimina este fluir e reconhece que a iniciativa 
privada é muito mais competente para obter todos esses 
bens e serviços. Também reconhece que o consumo desses 
bens e serviços é independente do poder de compra, pois 
que constitui a condição necessária para a sobrevivência e 
o progresso de toda a sociedade. Fipossa Nally admite que 
a força do trabalho está em processo de transformação da 
energia unicamente produzida na vida humana concreta e 
que esta energia humana está garantida.
Incluído nos nossos propósitos está, também, o reconhecimento 
de que ninguém anda com fome ou anda doente porque 
quer; mais ainda, não há patamar que trate em certo sítio da 
educação se a saúde e a alimentação não forem asseguradas, 
e até um nível óptimo.
Nesta ordem de ideias, o processo de produção vai ter 
custos de duas diferentes naturezas, uma delas económica 
e correspondente à aquisição dos necessários factores de 
produção, como matérias primas, equipamentos, salários, etc; 
a outra da área social e equivalente ao custo de nutrientes, 
educação e cuidados de saúde, de modo a fornecê-los aos 
núcleos sociais dependentes do processo produtivo. Neste 
custo social o governo não aplica impostos, de modo a tornar 
possível o acordo de vontades. 
A vida humana na Terra é, assim, tornada possível em 
condições dignas.

Que incentivo poderá dar-se ao processo produtivo para 
fazer face a estas responsabilidades?  Evidentemente, não se 
pode estar à espera de qualquer acto de solidariedade, pois 
que se não deve contar com isso a partir da natureza humana. 

O estímulo fundamental, como de hábito na linguagem dos 
empresários, é o custo, ou seja, o interesse dos que estão 
envolvidos na questão. É mais barato assumir directamente 
essas responsabilidades que transferi-las para o governo. Os 
impostos irão sendo reduzidos progressivamente, criando 
na prática um mercado de economia totalmente livre para 
produzir e consumir a preços inteiramente livres. A mão 
pesada do Estado autoritário irá sendo paulatinamente 
suprimida e uma mão invisível irá influindo na produção e 
na distribuição da saúde em sociedade.
O Estado, ou o poder executivo, está presente economicamente 
e vai enriquecer a sociedade civil, e num padrão em que todos, 
tanto ricos como pobres, disporão das mesmas oportunidades. 
Isto torna possível que a nação controle o Estado. 
Então, demos a estas leis de coexistência humana a designação 
de Regime Humanista e verifiquemos as mudanças profundas 
que irão ocorrer nos campos do social, da economia e da 
política.

Consequências naturais do 
Acordo de Vontades

No Regime Humanista a agricultura deixa de 
precisar de subsídios, pois se torna num sector 
atractivo, espontaneamente capitalizado 
através do mercado de bens e em preços livres. 
O maltusianismo, para limitar a lei, deixará 
de impor-se. De igual modo, os sectores 
da educação e dos cuidados de saúde 
deixam de necessitar dos apoios do 
Estado e tornam-se naturalmente 
rentáveis ao receberem recursos 
do mercado de bens.
O sistema bancário, tanto quanto se 
refira a compra e venda de moeda, deixa 
de ser prático por perda de funções e devido 
aos custos elevados, uma vez que o governo deixa 
de carecer de usar os bancos como instrumentos de 
investimento compulsivo de recursos. Outras aplicações 
usadas como reservas de poupanças, perdem a sua função 
e, por outro lado, as poupanças começam a fluir natural e 
directamente dos aforradores para o processo produtivo, 
através do mercado de bens. E isto coloca um ponto final 
na especulação. O sector burocrático improdutivo também 
se torna desnecessário: uma pequena parte dele poderá 
ser absorvida pelo poder legislativo e o resto pela iniciativa 
privada.
As empresas estaduais que operam no sector produtivo não 
deverão continuar a receber qualquer  subsídio oficial, uma 
vez que o fluir dos recursos se terá revertido, cedendo lugar 
à iniciativa privada. Nesta realidade nova, terão de abrir a 
capitais abertos e arranjar recursos a partir do mercado de 
bens, tendo, pois, de revelar competência e racionalidade 
nas suas decisões quanto a investimentos.

(continua na próxima edição)
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A. Gonçalves Afonso
Gov. 1999-00 – D. 1970

-”O meu avô vai ser o Rei do Mundo!” - assim disse a pequenita neta de Kalyan 
Banerjee, o então Presidente Eleiro do R.I., do Rotary Club de Vapi, Gujarat (Índia), 
na escola, à sua jovem e estupefacta professora, de tal sorte que a mãe, filha de 
Banerjee, teve de explicar o enquadramento: ele vai ser, tão só, o Presidente do 
Rotary International.
Mas, para quem vive uma Convenção Rotária com cerca de vinte mil participantes, 
onde se reafirma a continuidade duma luta contra a poliomielite, sem rendição e sem 
tréguas, onde Bill Gates teve a mais saliente das intervenções a que já assistimos, de 
apologia do Rotary, onde o caldear de raças e culturas se faz sobre objectivos comuns, 
não nos parece tão surpreendente a expressão da pequenita “Banerjee”.
O Presidente Ray Klinginsmith inspira-se na acção e no ideário do “cow-boy”, tendo 
especial predilecção pelo cantor “country progressivo” Michael Murfhey (composi-
tor e intérprete da canção “Wildfire”), que nos brindou com a sua actuação numa 
das sessões plenárias. Em atitude de bom e saudável humor rotário, o Presidente 
Banerjee não resistiu à afirmação, bem visível em imagens nos “écrans” gigantes 
do “Morial Convention Center”, que nada melhor que um casal de “índios” para 
suceder ao casal de “cowboys”.
Emocionante a apresentação de um grupo coral formado por mais de duzentos 
jovens de diversos países, do programa de Intercâmbio de Jovens de 35 Distritos 
Rotários de 15 estados dos EUA - “South Center Rotary Youth Exchange” - SCRYE), 
como, de igual forma, foi a intervenção da jornalista Penny Legate (já premiada com 
um “Emmy”) envolvida nas grandes causas humanitárias, principalmente em África, 
com especial acção na erradicação da polio.

Não foi a mais espectacular Convenção em que participei – e já são nove -, mas foi 
das melhor organizadas e de excelente conteúdo rotário.
Os Distritos Rotários portugueses ficaram muito aquém do que seria expectável para 
quem irá organizar a Convenção de 2013. O Rotary Club de S. João da Madeira, por 
acção Compº. Laranjeira, o seu Presidente, foi a excepção, com cinco presenças. A 
Comissão Organizadora da de Lisboa 2013, com os seus “polos” amarelos e apela-
tivos - “Eu vou a Lisboa” -, também se fez representar por três membros (o PGD 
Diamantino Gomes, o GE Luís Miguel e o Compº. Joaquim Paulo Taveira de Sousa), 
sempre apoiados pela GE (D. 1970), Teresinha Fraga. A Márcia e o PGD Henrique 
Gomes de Almeida, bem como a Olga e eu constituímos a parte restante. Ao todo, 
e salvo eventual omissão, treze participantes de Portugal.
Urge trabalhar e dinamizar, pois, na Convenção de Bangkok, de 6 a 9 de Maio de 
2012, teremos a responsabilidade de promover a Convenção de Lisboa. Será então 
o primeiro grande teste à nossa capacidade organizativa. A “Land of a Thousand 
Smiles” espera por nós.

CONVENÇÃO DE 
    NEW ORLEANS (EUA), 2011
”Let’s good time roll … again!”

Da esquerda para a direita, o PGD Diamantino Gomes, o Coordenador de Zona, Gianni Jandolo, a 
GE Teresinha Fraga e o Compº. Taveira de Sousa.

O Director do R.I., Paul Kuyft (Zona 13, a nossa) 
membro do Rotary Club de Weesp (Holanda), com sua 

esposa Rita.

O grupo de Rotários de S. João da Madeira que tomou 
parte na Convenção de New Orleans, posa com Márcia e 

Olga (terceira e quinta a contar da esquerda) e os PGD 
Gonçalves Afonso e Henrique Almeida (no primeiro plano).
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 O Rotary Club de São Paulo-Freguesia 
do Ó (D. 4430), apoiado por um Sub-
sídio Simplificado, dotou a “Promove 
Unidade Penteado” com uma balança 
antropométrica com medidor de al-
tura, banco de Wells, portátil, para 

testes de flexibilidade e um fogão industrial. Todo este equipamento 
possibilitou o desenvolvimento do Projecto “Promove Crescimento 
Saudável” que visa diagnosticar casos de obesidade infantil em benefício 
de 600 jovens da sua comunidade (foto “Brasil Rotário”).

O Rotary Club de George (D. 9350), 
através duma parceria que estabeleceu 
com o Rotary Club de Gloucester (In-
glaterra – D. 1100) e de um Subsídio 
Equivalente concedido pela Fundação 
Rotária do R.I., ofereceu ao Hospital 

Regionaç de George equipamento médico avaliado em cerca de 250.000 
Rands. A foto mostra, da esquerda para a direita, o Dr. Vilijoen, o 
Presidente do Clube, Compº. Philip Gibbs, a enfermeira Irmã Grimsell, 
o responsável pelo programa de apoio ao Hospital, Compº. Dr. Charles 
Nel, e o Compº. Dr. Charles McGregor, anestesista do Hospital (foto 
“Rotary África”).

BRASIL

INGLATERRA

CAMBOJA

TUNISIA

“SHELTERBOX”

ÍNDIA

ÁFRICA DO SUL

SENEGAL

Graças à parceria estabelecida 
entre os Rotary Clubes de 
Abomey-Calavi, da Tunísia (D. 
9100), de Paris-Oeste (D. 1660) 
e de Ingwiller (D. 1680), estes 
dois de França, foi lançada 
uma grande campanha de 

alfabetização que converteu 465 mulheres analfabetas do Município 
de Abomey-Calavi em gente que passou a saber ler, escrever e contar 
na sua língua nacional e em francês (foto “Le Rotarien”)

Graças a uma parceria que celebrou 
com o Rotary Club de Cameron (EUA 
– D. 5870) e a um Subsídio Equivalente 
da Fundação Rotária, o Rotary Club de 
Kakinada-Central (D. 3020) equipou 
o Hospital Governamental Geral de 
Kakinada com equipamento moderno 

neonatal avaliado em 14 milhões de rupias (foto “Rotary News”).

O Rotary Club de Nene Valley (D. 1090) 
ofereceu £ 4.000 à Ambulância Aérea 
de Warwickshire e Northamptonshire. 
Na foto vê-se o Compº. Phil Edmonds, 
Presidente do Clube, a entregar 
simbolicamente esse donativo (foto 
“Rotary Today”).

Desde 2008 que o Rotary Club de 
Claye-Souilly (D. 1770 – França) finan-
cia a construção de pequenas casas 
de madeira, lacustres, em aldeias das 
proximidades de Phnom Penh ou de 
Siem-Reap. Conta para este projecto 
com o acompanhamento atento, no 
terreno, de Songthoul Fernandez e as 

casas obedecem ao estilo tradicional “kmer” (foto “Le Rotarien”).

Graças à iniciativa do Rotary Club de Louvain-
la-Neuve (Bélgica), que teve artes de sensibilizar 
e mobilizar para o projecto a Região Wallonne, 
a Fundação Rei Balduíno, a Lotaria Nacional, a 
Província de Brabant Wallon e a Intercomunal 
de Águas do Centro Brabant Wallon, foi possível 
abastacer de água potável 11 aldeias da região de 
Casamança. Na foto, a Compª. Carla, membro do 
Clube de Louvain-la-Neuve, verifica o bom func-

ionamento do engenho para tirar água de um dos poços que foram 
abertos (foto “Rotary Contact”).         

Huw e Carolyn Thomas partiram 
em Agosto do ano passado do 
Reino Unido, em tandém, para 
fazerem uma viagem de mais de 
10.000 milhas, tendo, além do mais, 
atravessado a América do Norte, a 
Nova Zelândia e a Austrália, além de 
vários países europeus, para ajuda 

às acções de socorro após catástrofes realizadas pela “ShelterBox” 
(foto “Rotary Today”). 
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 The 
Rotary Foundation

VAMOS TRABALHAR JUNTOS PARA FAZERMOS 
DE 2011-12 UM GRANDE ANO

Sinto-me entusiasmado, e espero que você também, à medida em que nos vamos aproximando do início de mais 
um ano rotário. Os nossos Clubes, assim como os nossos Distritos, dispõem de novos líderes e definimos novas 
metas para o novo ano. Tudo quanto gostamos no Rotary permanece como uma constante, mas as pessoas e 
os cargos que desempenham mudam. 
De igual modo, a nossa Fundação Rotária tem agora novos Curadores e um novo Presidente, mas mantém-se a 
nossa missão: proporcionar aos Rotários meios para prosseguirem na linha para alcance da paz mundial através 
de melhorias nos campos da saúde, de apoio à educação e na diminuição dos índices de pobreza. Neste ano, 
definimos três metas para a Fundação – não para substituir a nossa visão de futuro, mas apenas para colocar 
mais em evidência durante o ano. 
A nossa primeira meta será a de se completar a erradicação da polio. Demos grandes passos nesse sentido ao 
longo de 2010. Não podemos, porém, abrandar, pois que recidivas detectadas no Tajiquistão e na República do 
Congo alertam-nos para o perigo.  Cada um de nós pode dar um contributo como resposta a este desafio que 
constituirá o maior cometimento da história da Rotary.
A nossa segunda meta será a de que cada um de nós deva sentir que é dono da The Rotary Foundation. Podemos 
atingir isso através do nosso serviço e das nossas contribuições para ela. Ela será, então, a nossa Fundação 
Rotária.
A terceira meta é tornar a nossa Fundação ainda mais eficaz e eficiente, testando e revendo o nosso Plano 
“Visão de Futuro”. Após um primeiro ano muito positivo, precisamos que os Distritos Piloto nos digam o que 
realmente funciona e o que acham que deve ser alterado no sentido de desenvolver novos caminhos para servir. 
Também isto constituirá um ano de preparação para os Distritos que não foram piloto. Pensemos agora em 
que medida deverá mudar-se a estrutura do nosso Distrito e de que modo irão ser tomadas decisões quanto a 
atribuição de subsídios e quanto a auditorias.  
A força da The Rotary Foundation, a nossa Fundação, não é definida pelos Curadores. O que podemos fazer é 
função do que você faça. Por favor, apoie-nos, e, juntos, façamos de 2011-12 mais um grande ano rotário.

 William B. Boyd
                                                                                Presidente do Conselho de Curadores

DUPLO PROJECTO DE SERVIÇO

Graças a dois Subsídios Equivalentes, atribuídos pela The Rotary Foundation a uma parceria estabelecida entre o Rotary 
Club de Luanda-Sul, Angola (Distrito 9350, que engloba a África do Sul, Angola e Namíbia) e o Rotary Club de Lucas do Rio 
Verde, Brasil (Distrito 4440), estes Clubes Rotários puderam concretizar, os respectivos projectos de serviço, aquele o que 
beneficiou o Lar de Santa Bakhita, de Luanda-Sul, que apoia raparigas, e este a Academia da Terceira Idade-ATI, de Lucas 
do Rio Verde, Matogrosso.
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NOVO CENTRO ROTARY 
PELA PAZ

Foi criado pelo Conselho de Curadores da Fundação Rotária 
um novo Centro Rotary de Estudos Internacionais para a Paz 
e Resolução de Conflitos, o sétimo. Este novo Centro Rotary 
ficará instalado na Universidade de Uppsala (Suécia) e é o 
culminar de todo um sério processo de selecção que teve 
início em 2009. A Universidade de Uppsala é uma Instituição 
de enorme prestígio mundial e é mesmo a mais antiga da 
península da Escandinávia. Foi fundada no já bem longínquo 
ano de 1477. Para se ter uma ideia ainda mais precisa acerca 
da qualidade ímpar do trabalho que nela se faz, veja que oito 
dos seus professores e investigadores já foram distinguidos 
com o Prémio “Nobel”.
Recordemos que os outros Centros Rotary pela Paz se situam 
na Argentina, Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, Japão 
e Tailândia.

PRAZO FOI 
PRORROGADO

Tenha em consideração que o prazo para formalização de 
candidaturas a Bolsa nos Centros Rotary pela Paz para 2012 
foi dilatado até 15 de Agosto próximo.
O programa de Bolsas Rotary pela Paz, que são de mestrado 
ou de aperfeiçoamento profissional na área dos estudos re-
lacionados com a paz, financia em cada ano até 110 Bolsas. 
Mercê deste importante programa, mais de meio milhar de 
seus ex-Bolseiros estão já a influir de algum modo no mundo 
inteiro, ocupados em tarefas no seio de ONGs, de agências 
nacionais e de organizações internacionais, como o Banco 
Mundial, a Organização dos Estados Americanos e a ONU. 
Paul Nitzel, que é o Coordenador do programa, informa que 
já foram conseguidos para o financiamento dele 55,8 milhões 
de dólares em promessas de doações, no caminha para se 
tentar atingir a meta dos 60 milhões até 30 de Junho de 2012 
e, depois, a dos 95 milhões de dólares até 2015. 

ENERGIA SOLAR PARA 
LA GONÂVE

Com o apoio de um Subsídio Equi-
valente da Fundação Rotária do 
R.I., uma equipa de voluntários e 
de Rotários de Nova Iorque (EUA) e 
de Port-au-Prince (Haiti) dirigiu-se 
para a ilha de La Gonâve (Haiti) e 
nela implantou nada menos que 18 
painéis para produção de energia 
solar que servem para fornecimento 
de energia eléctrica ao Centro de 
Saúde da aldeia Nan Sema dessa ilha e 
à bomba de água que abastece de água potável a povoação. 
A equipa que executou esse trabalho gastou quatro dias nele 
e aproveitou, ainda, para levar para a ilha diverso material 
médico e medicamentoso.
Na foto vê-se, à direita, o Compº. Christopher Castro, mem-
bro do Rotary Club de Brentwood, de Nova Iorque, e um 
voluntário, no trabalho de instalação de um dos referidos 
painéis solares.

OS PROGRESSOS 
CONTRA A POLIO

Anote que em 2010 o número total de casos detectados de 
doentes com polio foi de somente 42, isto em todo o mundo, 
um número como jamais se tinha até então conseguido desde 
o início da PolioPlus..
No ano em que nos encontramos (o de 2011), até agora, 
apenas um caso de polio surgiu na Índia, como se sabe um 
dos países que era considerado endémico da doença. 
Não há dúvida de que estamos mesmo a ficar cada vez mais 
perto da integral erradicação da poliomielite, ou seja, de 
legarmos um mundo livre da polio!

A FUNDAÇÃO 
HOMENAGEIA CAMPEÃO 

DE DEMOCRACIAS 
EMERGENTES

       Megan Ferringer

Talbot “Sandy” d’Alemberte, advogado 
e Presidente Emérito da Universidade do 
Estado da Florida (EUA), foi distinguido com 
o Prémio 2010-11 de Serviço Global de 
Bolseiros para a Humanidade, durante a 
Convenção de New Orleans do R.I..
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Presidente
Willliam B.Boyd
Rotary Club de Pakuranga (Nova Zelândia)

Presidente-Eleito
Wilfrid J. Wilkinson
Rotary Club de Trenton, Ontário (Canadá)

Vice-Presidente
Samuel A. Okudzeto
Rotary Club de Accra (Ghana)

Curadores
Doh Bae
Rotary Club de Hanyang (Coreia do Sul)

Stephen R. Brown
Rotary Club de La Jolla Golden Triangle, CA 
(EUA)

John F. Germ
Rotary Club de Chattanooga, Tennessee 
(EUA)

António Hallage
Rotary Club de Curitiba-Leste (Brasil)

Lynn A. Hammond
Rotary Club de Loveland, Colorado (EUA)

Jackson San-Lien Hsieh
Rotary Club de Taipé-Sunrise (Taiwan)

John Kenny
Rotary Club de Grangemouth (Escócia)

Dong Kurn Lee
Rotary Club de Seul-Hangang (Coreia)

Ashok M. Mahajan
Rotary Club de Mulund (Índia)

Anne L. Matthews
Rotary Club de Colúmbia-Leste, Carolina do 
Sul (EUA)

Kazuhiko Ozawa
Rotary Club de Yokosuka (Japão)

Ian H. S. Riseley
Rotary Club de Sandringham (Austrália)

Secretário-Geral
John Hewko

O CONSELHO DE CURADORES EM 2011-12

Antigo Presidente da Associação Americana da Justiça, d’Alemberte ajudou a formar a sua Associação Jurídica 
para a Europa Central e a Eurásia, em 1990, que fornece serviços gratuitos em apoio das democracias emergentes 
que adoptem reformas constitucionais, legais e institucionais. A Associação estabeleceu programas análogos em mais 
de 40 países, que fazem agora parte integrante das mesmas regras. -”Este projecto pode ser directamente conectado com 
matérias que desenvolvi  como Bolseiro da Fundação (1958-59) na Escola de Economia e Ciência Política de Londres.” - diz 
d’Alemberte, ex-membro do Rotary Club de Tallahassee, Florida (EUA). Ele atribui ao pai, que é Rotário, a responsabilidade 
de lhe ter aberto os olhos para horizontes mais vastos que simplesmente a Florida.
Depois do seu ano de Bolseiro, d’Alemberte formou-se em Direito, com distinção, na Universidade da Florida. Foi trabalhar 
em seguida na área da comunicação social e do direito público. Um caso que que o trouxe para a ribalta que teve que ver 
com o acesso de máquinas fotográficas e de filmar às salas de audiência, conferiu-lhe a distinção que lhe foi dada pela 
Academia Nacional das Artes da Televisão e das Ciências, com um “Emmy” em 1985.
E no nosso País?

BOLSEIROS DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA 
DO R.I.

No ano rotário de 2010-2011 houve em Portugal três Bolseiros da The Rotary Foundation 
a fazer estudos, dois vindos dos Estados Unidos e uma do Japão.
A jovem Hiro Abiko (na foto) foi uma das Bolseiras, patrocinada pelo Rotary Club de Sagae, 
do Distrito 2800. Veio, pois, do Japão e para frequentar a Faculdade de Letras da Uni-
versidade Clássica de Lisboa. Esteve, entretanto, no Rotary Club de Santarém, clube no 
qual proferiu uma bem interessante exposição acerca do seu País natal e da vivência que 
adquiriu através do Rotary.

PLANO “VISÃO DE FUTURO”
Foram estabelecidas as duas primeiras parcerias inseridas no financiamento de Subsídios Globais no âmbito do Plano “Vi-
são de Futuro”. Os dois primeiros parceiros da Fundação Rotária do R.I. são a “Oikocredit International” e a “Aga Khan 
University”.
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AS NOVAS CARAS DO 
   ROTARY INTERNATIONAL

Novos Directores tomaram posse.

O Conselho Director do R.I. tem 19 membros: o Presidente do R.I., o Presidente-Eleito e 17 Directores indicados através dos 
Clubes, que são eleitos na Convenção do R.I.. O Conselho ocupa-se da gestão do R.I. e dos seus fundos, no cumprimento do 
texto constitucional do Rotary e do Manual de Procedimento. Nove Directores novos e o Presidente-Eleito tomaram posse 
dos seus cargos no passado dia 1 de Julho.

Sakuji Tanaka
Rotary Club de Yashio (Japão) 
Sakuji Tanaka, o Presidente-Eleito, foi Presi-
dente da “Daika Company” e Presidente da 
Associação Nacional de Distribuição de Papeis 

de Uso Doméstico do Japão. Foi também Vice-Presidente 
da Câmara de Comércio da cidade de Yashio. É membro do 
Rotary Club de Yashio desde que ele foi admitido em R.I. Em 
1975, e já serviu o Rotary como Director, Curador da Fundação 
Rotária, Coordenador Regional da Fundação e formador de 
líderes. Foi Presidente da Comissão de Organização da Con-
venção de Birmingham e da Comissão Japonesa do Fundo 
Permanente, tendo ainda desempenhado funções como 
conselheiro na “Task Force” para a Erradicação da Polio e 
na Comissão “Visão de Futuro”. Tendo trabalhado com o 
seu Distrito, Sakuji ajudou na construção duma escola no 
Bangladesh e criou uma Bolsa Rotary pela Paz. Recebeu já 
o Prémio Rotary Dar de Si Antes de Pensar em Si e o Prémio 
por Serviços Distintos da Fundação Rotária. Sakuji e sua 
Mulher, Kyoko, são Benfeitores e Grandes Doadores da The 
Rotary Foundation. 

José António F. Antiório
Rotary Club de Osasco (Brasil)
José Antiório administrador escolar e Presidente 
da Escola Padre Anchieta. Já desempenhou as 
funções de Vice-Presidente da Associação das 
Escolas Públicas e do Conselho Municipal de Edu-

cação de São Paulo, Secretário do Governador para a educação 
e de Presidente da YMCA de São Paulo. Já serviu, também, o 
Rotary como membro da Comissão do Fundo Permanente para 
a América Latina, como Coordenador Regional do Quadro 
Social do Rotary, como Representante do Presidente do R.I. 
E como Presidente do Desenvolvimento Distrital do Quadro 

Social. Fez jus ao Prémio Dar de Si Antes de Pensar em Si, 
do R.I., e é Grande Doador da The Rotary Foundation. José 
e sua Mulher, Ana Lúcia, vivem em São Paulo. 

Kenneth R. Boyd
Rotary Club de Kerman, Califórnia (EUA)
Kenneth Boyd é agente imobiliário na sociedade 
“Boyd Realtors” e foi eleito Homem de Negócios 
do Ano no Estado da Califórnia em 2002. Ken 

já serviu o Rotary como membro de comissão, Coordenador 
Regional da Fundação Rotária, Representante no Conselho 
de Legislação, Representante do Presidente do R.I. E for-
mador distrital. Viajou por dezenas de países ao serviço do 
Rotary e foi orador especial em diversas conferência da paz. 
Como Presidente do seu Clube, supervisionou um projecto 
que colocou serviços paramédicos nas comunidades de Ker-
man e arredores. Já foi distinguido com o Prémio Dar de Si 
Antes de Pensar em Si e com o Prémio por Serviços Distintos 
da Fundação Rotária, Ele e sua Mulher, Susan, são Grandes 
Doadores da Fundação.

Yash Pal Das
Rotary Club de Ambala (India)
Yash Pal Das é director executivo duma em-
presa familiar de automóveis de aluguer e 
já foi oficial executivo da Marinha Mercante 
da Índia. É membro da Associação Indiana de 
Desenvolvimento de Estradas e Transportes, 

da Associação de Fretadores de Automóveis e da Sociedade 
para Surdos. Yash serviu já o Rotary como membro da Comissão 
PolioPlus da Índia, como Coordenador Regional da The Ro-
tary Foundation, como Representante do Presidente do R.I., 
formador e Chefe de equipa de IGE. Já recebeu a Citação de 
Mérito da Fundação Rotária e o Prémio Regional de Serviço 
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para um Mundo Livre de Polio. Ele e a esposa, Manju, são 
Grandes Doadores da Fundação.

Elizabeth S. Demaray 
Rotary Club de Sault Ste. Marie, Michigan 
(EUA)
Elizabeth Demaray é corretora comercial de 
mediação imobiliária e já foi dona de diversas 
empresas. É ex-Presidente da “United Way” e 

seu Conselho de Corretores e é Curadora da Fundação da 
Universidade do Estado do Lago Superior e do Conselho 
Director do Hospital “War Memorial”. Nos anos 80, foi con-
siderada uma das cinco melhores empresárias do Michigan. Já 
serviu o Rotary como membro de comissão e de “task force”, 
Coordenadora Regional do Quadro Social do Rotary e como 
formadora.  Betsy e o marido, Ken, são Benfeitores da The 
Rotary Foundation e membros da Sociedade de Doadores. 
Já acolheram seis estudantes do Intercâmbio de Jovens e 
fizeram parte da equipa da missão do Subsídio Descoberta 
Carl P. Miller que se deslocou à Jamaica. 
 
Allan O. Jagger 

Rotary Club de Elland (Inglaterra)
Allan Jagger tem diversos negócios, especial-
mente na área da emgenharia mecânica. Foi 
durante 25 anos Director e, nos últimos 14 
como Presidente, duma IPSS que ajuda jovens 

a encontrar trabalho dando-lhes educação e outros tipos de 
formação, no oeste de Yorkshire. Foi Presidente do RIBI e 
Presidente da Comissão da Fundação do RIBI, Coordenador 
Regional da The Rotary Foundation, membro da Comissão 
Rotary do Desafio dos 200 Milhões do Rotary e foi Coorde-
nador de Área do Centro Rotary da Paz da Universidade 
de Bradford. Já foi distinguido com o Prémio por Serviços 
Distintos da Fundação Rotária. Ele e a Mulher, Rose, são 
Grandes Doadores da Fundação e Membros da sua Sociedade 
de Doadores. 

Paul Knyff
Rotary Club de Weesp -Vechtstreek-
Norte (Holanda)
Paul Knyff é mediador e trabalhou na indústria 
farmacêutica. Ex-sócio de clínica veterinária, 
foi editor de um jornal científico de veter-
inária e foi também tesoureiro da Sociedade 

Histórica Veterinária Holandesa. Paul tomou contacto com 
o Rotary em 1970, altura em que foi Bolseiro da Fundação 
Rotária do R.I., tendo ido estudar na Universidade de Nairobi 
(Quénia). Tornou-se Rotário uma década mais tarde. Foi edi-
tor da Revista Regional De Rotarian e serviu também como 
Coordenador Regional do Quadro Social do Rotary e como 

Representante do Presidente. É Companheiro “Paul Harris” 
e ele e a Mulher, Rita, têm três filhos e um neto.

Shekhar Mehta
Rotary Club de Calcutá-Mahanagar (India)
Shekhar Mehta é contabilista e Presidente 
do Grupo “Skyline”, uma empresa de gestão 
imobiliária. Esteve activamente empenhado em 
acções de recuperação de desastres e trabalhou 

na construção de 500 casas após o “tsunami” ocorrido no 
Oceano Índico em 2004. Shekhar ajudou ainda na instalação 
de hospitais em Hooghly e Kolkata, e dirige a IPSS “Healing 
Little Hearts”, que promoveu já a realização de cerca de 250 
operações ao coração em crianças. Serviu já o Rotary  como 
membro de comissão e de “task force”, Coordenador de Zona 
para fontes de apoio, formador e Presidente de Comissão 
Distrital da The Rotary Foundation. Shekhar recebeu o Pré-
mio Dar de Si Antes de Pensar em Si e o Prémio por Serviços 
Distintos da Fundação Rotária. Ele e a Mulher, Rashi, vivem 
em Kolkata. 

Juin Park
Rotary Club de Suncheon (Coreia)
Juin Park é advogado. Foi Procurador da Repúbli-
ca do Governo Coreano e consultor jurídico da 
“POSCO, Ltd.”, empresa metalúrgica. Serviu o 
Rotary como membro da Comissão de Revisão 

de Eleição e da “task force” do Desenvolvimento do Quadro 
Social, Coordenador de Zona da Alfabetização, Representante 
no Conselho de Legislação, Representante do Presidente do 
R.I. e formador. Juin é Grande Doador da Fundação Rotária 
do R.I. e membro da sua Sociedade de Doadores. Ele e a 
Mulher, Soon Ja Cho, vivem em Jeonranam. 

Kenneth M. Schuppert Jr. 
Rotary Club de Decatur, Alabama (EUA)
Kenneth Schuppert é advogado na firma 
“Blackburn, Maloney, and Schuppert LLC”. É 
também Curador e Vice-Presidente do Centro 
Médico “Parkway” e já foi Presidente da “De-
catur Jaycees”, Vice-Presidente do Conselho 
de Tennessee Valley do Conselho do Grande 

Alabama dos Escuteiros da América, além de Presidente da 
Associação Histórica de “Old Decatur”. Serviu o Rotary como 
membro da Comissão de Comunicações do R.I., Representante 
no Conselho de Legislação e Representante do Presidente 
do R.I.. Recebeu já o Prémio por Serviços Distintos da The 
Rotary Foundation. Ken e a Mulher, Lynn, que é igualmente 
Rotária, são Grandes Doadores da Fundação e membros da 
sua Sociedade de Doadores.



Divida um chocolate,
e salve uma criança

do vírus da Polio
Metade de um chocolate pode
não lhe parecer importante.

Mas considere uma criança que precisa
da vacina da Polio. Imagine:

pelo mesmo preço, através da
The Rotary Foundation,

pode salvar uma criança.
E, para si, até não é muito importante.

É UM IMPORTANTE NEGÓCIO!

Salvar uma vida custa menos do que você pensa.
Vá a www.rotary.org/foundation




