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hierarquia social para o wai: as crianças fazem o wai para os 
mais velhos, os funcionários fazem o wai para o patrão, e todas 
as pessoas fazem o wai  para um monge. Por educação, deve-se 
retribuir o wai ou responder com um aceno da cabeça.

A cabeça
Na cultura tailandesa, há também uma hierarquia física. O topo 
da cabeça é o lugar onde reside a 
alma. Por isso, tocar ou estender o 
braço por cima da cabeça de alguém 
é extremamente ofensivo. Por outro 
lado, os pés são considerados impuros. 
Nunca ponha os pés em cima de móveis 
e, quando cruzar as pernas, tome cui-
dado para não mostrar a sola do pé. 
Também não use os pés para indicar ou 
mover algo, e esteja preparado para 
tirar os sapatos quando entrar na casa 
de uma família tailandesa. 

A monarquia
A Tailândia é uma monarquia constitucional. O 
rei Bumiphol Adulyadej, monarca com o reinado 
mais longo em todo o mundo, é venerado e 
respeitado pelo povo tailandês. Comentários 
negativos sobre o rei ou acerca da família real 
são um tabu social no país. 

O wai
A saudação tradicional é o wai: 
junte as palmas das mãos na 
altura do peito com os dedos 
apontados para cima e incline 
levemente a cabeça até enco-
star o nariz na ponta do dedo 
mais comprido, mantendo os 
cotovelos aos lados do corpo. 
Os tailandeses seguem uma 

A NOSSA CAPA

Numa altura em que constitui tema de referência a existência dos Grupos Internacionais de Companheirismo e 

de Acção do Rotary, resolvemos abrir esta edição com imagens de alguns nacos de fi latelia Rotária, mesmo de 

marcofi lia, com especial incidência em algumas emissões do nosso País.

Em página mais interior o leitor vai encontrar algum desenvolvimento maior do tema, um tema que, como aí se 

sublinha, constitui, também ele, um bom elemento de estudo da história do nosso Movimento.

Os Grupos de Acção e de Companheirismo são mola real do entrelaçar de contactos e de amizades conducentes 

a um sempre melhor clima de compreensão e de boa-vontade mundiais. Veja que afi nidades de interesse tem e 

adira a algum desses tão variados Grupos, cuja actividade em prol do bem da humanidade é sem medida.

Etiqueta tailandesa 
A Tailândia é conhecida como a Terra dos Mil Sorrisos e a sua cultura baseia-se na educação e na cortesia. Mesmo quando irados 
ou ofendidos, os tailandeses evitam manifestar as suas emoções. A cultura é repleta de hierarquias, tais como:

Contagem  Decrescente 
              para a Convenção

Inscreva-se na Convenção de 2012 em Bangkok em http://www.rotary.org/pt/Members/Events/Convention/Pages/ridefault.aspx.
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              Artur Lopes Cardoso
                                Gov. 1988-89 (D. 197)

                                                                                                        
                                         Editor

Já se sabe que é da história e muitas vezes colocada a questão 
em termos não rigorosos e tendenciosos: Portugal praticou 
com frequência a escravatura. Todavia, não foi o iniciador, ou 
o “inventor” dela. Durante milénios a escravatura era prática 
corrente, conhecida e aceite em muitas civilizações. Deve, por 
isso, ser valorada e entendida à luz das ideias das épocas civi-
lizacionais em que essa prática foi presente, sem preconceitos 
nem os desfoques anacrónicos duma valoração desinserida da 
época própria. Razões não existem, pois, para que nos sintamos 
em jeito de “envergonhados” em razão de alguns dos nossos 
ancestrais terem sido negreiros.
Mas a civilização vai evoluindo, as ideias vão-se modificando, 
sempre na esperança de que evoluam para melhor. Hábitos e 
costumes antigos que se tinham na conta de “normais” passam a 
ser considerados censuráveis, mesmo criminosos, ou, pelo menos, 
tendem para isso: a antropofagia, a poliandria, a poligamia, a 
mutilação genital, etc. E é assim que o abandono e o repúdio 
de práticas quanto essas, além doutras, todos os sentimos como 
“conquistas de civilização”, avanços e aperfeiçoamentos da 
Humanidade. Mesmo quando tais “avanços” se vêm a revelar 
efémeros e se volta, aqui ou ali, a procedimentos dignos da 
maior censura: a exploração e o rebaixamento da mulher, como 
no Afeganistão ou na China, exploração do trabalho infantil um 
pouco por toda a parte, dependências de drogas e quejandos, 
e exploração dos delas dependentes, e outros... 

  Vem isto a propósito de duas situações vindas a lume em 
tempos recentes e que dão que pensar.
Uma delas tem que ver connosco: uma decisão judicial proferida 
ainda não há muito em determinada comarca da Beira Baixa. 
Pelos vistos, determinados indivíduos foram condenados por 
terem praticado, pasme-se, escravatura (além doutros delitos) 
através da arregimentação doutros para trabalhos agrícolas em 
Espanha. “Escravatura”, foi mesmo isso!
A outra, veio da China e não é menos espantosa e denun-
ciadora não só de desumanidade mas também de retrocesso 
civilizacional. 
Por um lado, sabe-se que, tendo sido resgatadas várias crianças 
que tinham sido raptadas para comércio, 29 delas, porque se 
lhes não encontraram os pais biológicos respectivos, acabaram 
por ser devolvidas pela polícia aos seus “proprietários”, com a 
promessa de que as tratariam bem e delas abririam mão se e 
quando os ditos pais aparecessem.
 
Por outro lado, em virtude do crescimento populacional, a China 
definiu a “política do filho único”, uma orientação que, sabe-se 
agora, despoletou uma desmesurada onda de violência contra a 

mulher, violência de tal ordem que não tem paralelo em época 
alguma da história. O aborto passou a ser obrigatório para toda a 
mulher que desrespeite aquela política, e é assim que se chegam 
a provocar abortos mesmo até aos nove meses de gravidez! De 
tal política resultou, além do mais, a preferência artificial pelo 
sexo masculino: nesta altura, já há na China mais 37 milhões 
de homens que o número de mulheres, estas são bastas vezes 
objecto de comércio a partir dos países vizinhos ou reduzidas a 
escravidão sexual. A média de suicídios femininos na China é, de 
longe, a mais alta que se conhece: cerca de 500 por dia. Desde 
que foi posta em prática esta política, e segundo calculam as 
autoridades chinesas, terão sido evitados uns 400 milhões de 
nascimentos e são anualmente praticados 13 milhões de abortos. 
E a coisa é para continuar pelo menos até 2015.

Já há mais de sessenta anos que foi definida no seio da ONU a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, uma pedra angular 
que, mau grado nem todos os países terem subscrito já, constitui 
um marco de avanço positivo no sentido da dignificação da 
pessoa, um objectivo primordial do Rotary. “Invadimos” o Séc. 
XXI e, no entanto, ainda acontecem situações em que o sentido 
humanitário está ausente, e tudo porque Homo Hominis Lupus, 
na arguta observação de Plauto.
O que vale por concluir que estamos ainda longe de atingir 
um patamar seguro de progresso civilizacional e que, fora o 
Rotary maior, de clubes maiores, mais fortes e mais actuantes, 
certamente que factos tão lamentáveis quanto os referidos (e 
apenas aqui retirados por amostragem) não ocorreriam. 
Na China, o Rotary ainda está ... a entrar. Por conseguinte, atentas 
as dimensões, não serão, ainda, escandalosas as aberrações que 
se descreveram. Demos ... tempo ao tempo.
Agora, em Portugal! Escravatura nos tempos que são os nos-
sos!!! E temos Rotary desde há  mais de 85 anos! É lástima e é 
vergonha. Pior que se dizer de nós por aí que ... economicamente 
estaremos de tanga... Para além da debilidade da economia, 
temos afloramentos de “recessão civilizacional” o que não ajuda, 
em nada, à recuperação daquela.
O que faz radicar a conclusão de que o nosso Rotary carece 
de vitaminas, precisa de se fortalecer, de crescer, de agir mais 
e melhor. 
Nada de deixar correr, nada de baixar os braços. É o que se 
exige de si, de mim, de cada um de nós. Pense nisso e aceite 
um afectuoso abraço do
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Mensagem do Pr idente

A Mensagem do 
Pr idente 

Kalyan Banerjee

Prezados irmãos e irmãs em Rotary.

Há um velho ditado Indiano que diz: “Se você ajudar o barco do seu vizinho a atravessar o rio, 
verá que também alcançou a outra margem”. Ao ajudar o próximo, muitas vezes acabamos 
por  ajudar-nos a nós mesmos.  
Cada um de nós aderiu ao Rotary para servir – e descobrimos, assim, a alegria da amizade e 
do companheirismo. Em Agosto, mês que é dedicado ao desenvolvimento do quadro social,  
concentramo-nos em promover a mensagem do Rotary. Se servirmos com efi ciência, sem es-
conder a nossa luz rotária, encontrar-nos-emos mais perto da nossa meta: um Rotary mais forte 
e dinâmico para as gerações futuras.
A imagem pública e o quadro social caminham de mãos dadas. Existem muitas pessoas inteli-
gentes, com estudos e dedicadas que não têm nem uma pequena ideia do que seja o Rotary. 
E este é um problema que precisamos de enfrentar. Em muitas comunidades onde os Rotary 
Clubes actuam activamente, há pessoas que não sabem da existência desses clubes. Precisamos 
de mudar esto estado de coisas.
Servir bem é o primeiro passo – porém, é apenas o começo. Precisamos de divulgar os nossos 
trabalhos usando todas as ferramentas hoje disponíveis. Precisamos de usar a comunicação 
social, o Twiter e o Facebook, e de garantir que os nossos clubes tenham uma presença on-line. 
Simplesmente ter um website não é o sufi ciente. Ele deve estar actualizado, tem de ser atraente, 
deverá refl ectir o nosso trabalho e oferecer a associados em potência a oportunidade de nos 
conhecer e de dar o próximo passo para se juntar a nós.  
O Rotary tem muito para oferecer. É nosso dever mostrar aos outros o valor da nossa Orga-
nização e como eles podem integrar o Rotary nas suas vidas. Servir o próximo leva tempo e, 
aparentemente, hoje em dia ninguém tem tempo disponível. Portanto, precisamos de assegurar 
que cada momento com o Rotary valha a pena. Quando nos conhecermos a nós mesmos e os 
nossos clubes, quando descobrirmos do que somos capazes e soubermos utilizar esta força, 
então poderemos melhorar as nossas comunidades e elevar o Rotary a novas alturas. 

Quantos somos:

Rotários  …………………………………… 1.222.974

Rotary Clubes ……………………………… 34.179

Distritos  …………………………………………… 530

Países  e Regiões Geográfi cas com Rotary … 213 

Núcleos Rotary de Desenvolvimento 

Comunitário …………………………………… 6.975

Países com NRDC  ………………………………… 80 

Membros dos NRDC  ……………………… 160.425

Rotárias  ……………………………………… 202.105

Dados reportados a Junho de 2011.

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

Kalyan Banerjee, vá a 
www.rotary.org/president  
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DECISÕES QUANTO A REVISTAS ROTÁRIAS da  
ROTARY WORLD MAGAZINE PRESS

A Comissão de Comunicações do R.I. enviou para o Conselho Director do R.I. algumas propostas de decisão e este CD aprovou 
o seguinte na sua reunião de Maio passado:

  I –  que, tendo em vista a próxima revisão do protocolo entre as Revistas e R.I., a fazer em 2014, o Secretário Geral defina 
um valor de “royalty” a pagar ao R.I. por cada revista regional, valor a ser colocado à ponderação do Conselho Director 
na sua reunião de Setembro próximo.

  II –  que esse “royalty” seja aplicado na cobertura dos custos de edição e no fomento da informação aos Rotários, 
designadamente:

   • para desenvolvimento de versões digitais da The Rotarian nas diversas línguas do R.I..
   •  para fomento da distribuição dos conteúdos digitais acompanhando as mudanças e os desenvolvimentos 

tecnológicos.
  III –  reconhecendo que os Rotários têm a obrigação de ser assinantes ou da The Rotarian ou de alguma das Revistas 

Regionais (Manual de Procedimento, secção 20.030), exigir das Revistas aprovadas da RWMP que apenas cobrem, com 
carácter obrigatório, o pagamento da assinatura, sendo opcional para os Rotários suportar quaisquer outros serviços 
ou produtos que elas ofereçam.

  IV –  que seja implementado um método através do qual as Revistas da RWMP publiquem as suas contas auditadas e as 
levem ao conhecimento dos seus assinantes e do R.I., reportadas ao ano.

  V –   com efeitos a partir de 1 de Julho de 2011, abolir o reembolso às Revistas dos custos de publicação quer do “Global 
Outlook”, quer do “Rotary Basics”.

  VI –  exigir aos Rotários da Sérvia e da Macedónia que passem a ser assinantes duma Revista Rotária a partir da altura em 
que a revista Rotaria Bulgaria passe a oferecer conteúdo também em sérvio e altere o seu nome para Rotary nos Balcãs 
ou outra designação similar aprovada pelo Secretário Geral.

PELA SEGURANÇA NAS ESTRADAS

Dá pela sigla RYDA (Rotary Youth Driver Awareness) a designação de um excelente programa 
educacional desenvolvido por Rotary Clubes da Austrália desde há dez anos e que foi 
recentemente distinguido com um prémio de reconhecimento.
Começou em 2001 no seio do Distrito 9680, que abrange Sydney, e foi-se expandindo progressivamente 
até se espalhar por outros 17, situação actual, e ter “invadido” mesmo a Nova Zelândia. 
É nesta altura o maior programa nacional de educação para a segurança na estrada e já abrangeu 
mais de 175.000 estudantes!

ROTARY EM SELOS

A história do Rotary também pode conhecer-se através dos selos postais. Existem cerca de 2.000 de vários 
países de todo o mundo, o que daria para encher uns 14 álbuns. Em torno da filatelia há o Grupo de 
Companheirismo Internacional Rotary em Selos.

Muitas das colecções de selos evocam Convenções. Mas há países que emitiram 
selos em honra do Rotary sem que neles existam sequer, pelo menos ainda, 
Rotary Clubes, como será o caso das Maldivas.
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DIRIGENTES DE CÚPULA 2011-12 DO ROTARY INTERNATIONAL

O selo rotário mais valioso que se conhece 
esteve à venda apenas por duas horas. 
Aconteceu em Março de 1981 e o selo 
assinala a independência de Belize, 
antiga colónia da América Central. Só 
que houve uma emissão desse selo que 
saiu ostentando o mapa do novo país 
com a mesma cor dada ao Distrito de 
Cayo, na Guatemala, o que caiu muito 
mal, tendo sido mandado destruir o selo 

com tal mapa. Houve, porém, raros que escaparam à 
“depuração” e hoje temos aqui uma raridade a valer 
mais de 1.200 dólares.
Houve selos comemorativos do Centenário do Rotary, 
como já os tinha havido aquando das bodas-de-ouro. 
O tema da erradicação da polio, como se sabe uma das 
metas mais caras ao Rotary, tem sido glosado um pouco 
por todo o mundo também, além de muitos outros, 
predominantemente de carácter humanitário.
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ÍNDIA

MARROCOS

BRASIL

HAITI

FRANÇA

AUTRÁLIA

ITÁLIA

ÁFRICA DO SUL

 Tendo estabelecido uma parceria 
com o Rotary Club de Palm Springs 
(D. 5330 – EUA), o Rotary Club de Co-
chim-Queen City (D. 3201) alcançou o 
contributo de um Subsídio Equivalente 
da Fundação Rotária do R.I. o que lhe 

permitiu concretizar o seu projecto com que beneficiou a “Sakhi”, uma 
Instituição que se dedica ao aconselhamento e protecção de mulheres 
em dificuldades, oferecendo-lhe dois veículos como o que se vê aqui 
para ajuda à sua actividade (foto “Rotary News”).

O tremendo sismo que em 12 de 
Janeiro de 2010 provocou danos 
materiais e perdas humanas de 
grande dimensão neste País destruiu, 
além do mais, a escola João-Paulo II, 
de Port-au-Prince. O Rotary Club de 
Bruay-La-Buissière, França (D. 1520), 

deitou mãos à obra para a sua reconstrução, e o novo edifício foi já 
inaugurado a 9 de Abril deste ano. Durante os três meses que demorou 
a montagem da escola, dez dos Rotários do Clube foram-se revezando 
no local, tomando parte nos trabalhos (foto “Le Rotarien”).

 Os Rotary Clubes do sul da Austrália 
puseram em prática o Projecto “Na-
tive Byrd Nestbox” (ROBIN) que tem 
por finalidade o repovoamento com 
aves da região após as devastadoras 
destruições delas causadas pelos ter-
ríveis incêndios florestais ocorridos 

sobretudo no estado de Victoria em Fevereiro de 2009. A foto mostra 
os Compºs. Jeremy Tscharke e Peter Gilbert a descarregar uma boa 
partida de caixas-ninho de madeira das muitas que já foram colocadas 
nas zonas florestais (foto “Rotary Down Under”).

 Por iniciativa do Rotary Club de Tou-
louse, França (D. 1700), a que se asso-
ciaram os Rotary Clubes de Toulouse-
Cent e de Essaouira, Marrocos (D. 9010), 
e o concurso de um Subsídio Equivalente 
da Fundação Rotária do R.I., os habitan-
tes do “douar” de Agni, província de 
Essaouira, sul de Marrocos, passaram a 
dispor de água. Os clubes aprofundaram 

o poço que já lá existia em mais cinco metros, construíram o depósito 
em altura que a foto mostra, com a capacidade de 20 m3, instalaram 
um fontanário e um bebedouro para os animais, e implantaram um 
aqueduto com a extensão de 820 ms. (foto “Le Rotarien”).

O Distrito 2100 criou e lançou um jogo 
de video promotor da alfabetização 
de crianças de idades compreendidas 
entre os 6 e os 11 anos. A qualidade 
deste projecto foi reconhecida já 
pelo Presidente Italiano, Giorgio 
Napolitano e pode obter-se versão 

em língua inglesa fazendo “download” em <http://rotario.activart.
org/eng/> (foto “Rotary”).

 O Rotary Club de Jacobina (D. 4390) está 
desde Outubro de 2010 a desenvolver 
uma campanha intensa em escolas, fei-
ras, exposições e em várias comunidades 
da periferia da cidade contra o consumo 
de drogas. Nessa acção faz distribuição 
e colocação de cartazes alusivos como 

o que mostramos (foto “Brasil Rotário”).

Desde 2009 que o Rotary Club de Cla-
rement (D. 9350) patrocina projectos 
de alfabetização “MAD” (Make a Dif-
ference), um programa que favorece 
o ensino das crianças e foi lançado 
por François Pienaar, uma glória do 
“rugby”, já que foi o capitão da equipa 

sul-africana vencedora do campeonato do mundo em 1995. O último 
desses projectos realizou-se em Rietenbosch, Stellenbosch, e a foto 
mostra o Compº. Roy van Rooyen e François Pienaar com um grupo dos 
estudantes que nele participaram (foto “Rotary África”).

Juntaram-se os Rotary Club de Verdun 
(D. 1790) e o Inner Wheel local e, du-
rante três dias, percorreram com grande 
chamada de atenção as ruas da cidade 
procurando vender doses da vacina 
contra a polio. Usaram a divisa: “Uma 
dose de vacina = uma vida salva = um 
Euro”. Lograram assim vender a bonita 

soma de 1600 doses (foto “Le Rotarien”).
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Os resultados da privatização das empresas públicas, com a 
total liberdade de produção e do consumo, levam a não haver 
lugar possível para monopólios, oligopólios ou carteis. Ela 
retoma a competição mais saudável que promove o progresso 
tecnológico. A sociedade deixa de ser vulnerável por virtude 
de um crescimento unidireccional e evolui para uma situação 
de desenvolvimento multidireccional e competitivo. No sector 
energético, por exemplo, desenvolver-se-ão vários recursos que 
entre si irão competir com preços totalmente livres, o que traz 
evidentes vantagens para todos. 
A total liberalização de preços e salários conduzirá inevitavel-
mente ao pleno emprego. A experiência da história da revolução 
industrial de há dois séculos confirma esta conclusão, apenas com 
esta diferença: no Regime Humanista, os sectores da alimentação, 
da educação e dos cuidados de saúde serão influenciados pelo 
desenvolvimento explosivo de multi-sector.
Numa situação de pIeno emprego, acontece uma alteração 
essencial na relação trabalho-capital: os salários deixam de ser 
determinados por actos dos empregadores, mas pelo mercado. 
Não há já necessidade de estabelecer um salário mínimo. Este 
sistema cria expansão e distribuição, ao mesmo tempo. Há mais 
trabalhadores a juntarem-se no mercado de trabalho e, por isso, 
mais elementos  da população activa vão atingir um patamar 
de dignidade e experimentar progresso. 
Com a espontânea capitalização da agricultura, o desenvolvimento 
deste sector fica ligado a outros sectores da economia, ou seja, 
os resultados pretendidos pela reforma agrária são alcançados: a 
terra para quem a trabalha. Não são violados nenhuns princípios 
éticos e é respeitado o direito de propriedade. 

A reforma urbana tornar-se-á inevitável, até porque os custos 
sociais subjacentes no processo produtivo irão pressionar as 
empresas com grande procura de mão de obra, precisamente 
nos centros urbanos mais populosos onde a alimentação, a 
educação e os cuidados de saúde são mais caros. Como maneira 
de aumentar os lucros num mercado competitivo, estas empresas 
irão transferir-se para zonas distantes das grandes aglomerações 
urbanas, levando consigo hospitais e escolas. A descentralização 
far-se-á automaticamente, pois os custos sociais passam a ser um 
dos factores determinantes da escolha do local da implantação das 
empresas. A estagnação e a posterior reversão das migrações vão 
promover uma ocupação equilibrada de áreas rurais e urbanas, 
originando claras melhorias na qualidade de vida.
O Regime Humanista alia o lucro económico aos custos sociais: 
a melhoria do processo produtivo depende do desenvolvimento 

     Ponto de Vista
 

      Reflexões sobre 
Democracia, Capitalismo 
       e Socialismo

Ronaldo Campos Carneiro
 Gov. 2008-9 – D. 4530(conclusão)

da alimentação, da educação e dos cuidados de saúde. Nesta 
nova realidade, o poder económico começa pelo trabalho a 
favor da sociedade, não movido pela solidariedade mas pelo 
interesse económico. 
Neste quadro, os sectores do saneamento básico (água potável 
e despoluição), casas, transportes e defesa do meio ambiente 
e todos os demais que, de algum modo, desempenham algum 
papel no bem-estar das comunidades, podem operar em termos 
puramente comerciais e em iniciativa privada, num regime de 
competição. A capitalização alcançar-se-á através do mercado, 
e sob preços e tarifas que permitam rentabilidade e estejam 
ao alcance de todas as classes sociais aos bens e serviços que 
oferecem.

De facto, o Regime Humanista, oferecendo igualdade de 
oportunidades a todos, permite o bem-estar e afasta a pobreza. 
O mercado economicamente activo é a própria sociedade no seu 
todo. A produção e a distribuição recaem na iniciativa privada, 
que opera num mercado competitivo em pleno emprego. O 
desenvolvimento tecnológico será formidável em todos os 
campos da actividade humana. Teremos um mundo merecedor 
do aplauso dos nossos filhos e dos nossos netos. 
A segurança social poderá ser totalmente privada, numa situação 
em que cada um poderá escolher os seus planos institucionais 
ou colocar as suas economias nas suas próprias contas de 
poupança, para a velhice. Apoiados em leis socio-económicas 
estáveis e justas, ou seja de preços e de salários livres, todos 
os aforros individuais, em cada sociedade, irão ser canalizados 
directamente para o mercado, assim contribuindo para a criação 
de postos de trabalho produtivo e eliminando a intermediação 
financeira. Termos uma sociedade de eficiência máxima, tanto 
produtiva quanto distributiva, na qual pobres e ricos disporão 
de idênticas oportunidades.
Suprimir a intermediação financeira irá causar o abolir do crédito 
ao consumo e os preços previamente fixados pelo produtor 
como mera função dos seus custos. O processo produtivo se 
encarregará de os afeiçoar às capacidades do mercado. Produtos 
mais simples e mais baratos passarão a estar disponíveis. Exemplo 
disto é que a regra humanista deixa a aplicação dos recursos 
financeiros sob o controlo da iniciativa privada, em vez de ser 
o Estado a fazê-lo, e são regulados pela oferta e procura em 
lugar de o serem pela vontade dos homens.
A absorção de trabalhadores, anteriormente marginalizados, 
pelo mercado de trabalho vai permitir a sociedades devedoras 
interna e externamente solver dívidas criadas pela nossa geração 
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incompetente. Depois disso, o mercado será internacionalmente 
aberto, o que permitirá a livre produção e circulação de bens. 
Esta abertura é inevitável, uma vez que o processo económico 
não conhece nacionalidades. Assistiremos, também ao fim das 
negociações humilhantes de dívida ao estrangeiro, nas quais as 
sociedades devedoras, pedindo sem dignidade, se submetem a 
políticas económicas estrangeiras baseadas em falsas teorias que 
tantas vezes descambam em sonoras falências.

Os desportos conhecerão um desenvolvimento extraordinário; o 
processo produtivo rapidamente se dará conta da sua influência 
na saúde humana. Será mais barato investir no desporto do 
que comprar remédios na farmácia. Os desportos competitivos 
que mais impressionaram o mundo nos Jogos Olímpicos e em 
outros eventos internacionais constituirão chamariz e inspiração 
para o desenvolvimento de mais tecnologias. Os seres humanos 
ultrapassarão os seus actuais limites. 
Encontrando-se com as suas necessidades de base satisfeitas, os 
homens irão em busca da satisfação de necessidades do espírito 
e todas as manifestações de expressão cultural circularão num 
mercado tanto maior quanto maior for a dimensão da população. 
O bem-estar será o nosso remédio, tal como advertiu Hipócrates, 
pois o processo produtivo é extremamente competente para a 
optimização do binómio alimentação-saúde quando o lucro é 
a meta. Os produtos derivados da agricultura e da criação de 
gado serão comercializados de maneira inteiramente diferente, 
fluindo directamente a partir do produtor para os consumidores 
organizados, assim capitalizando o sistema produtivo e elimi-
nando intermediários indesejáveis.
A sociedade oferecerá mais empregos, proporcionará progres-
sivamente salários mais elevados, menos impostos, menos 
violência e menos prisões, num processo continuado em que 
seres humanos independentes, activos e produtivos escreverão 
a sua própria história. 

No campo da política, sairão reforçados os poderes legislativo 
e judicial, e será enfraquecido o executivo, sendo deixada à 
iniciativa privada a produção e distribuição de todos os bens 
e serviços. Não haverá lugar para aventureiros, demagogos e 
oportunistas. Perderão interesse na medida em que deixarão de 
ter recursos para aplicar conforme a sua única vontade. 
A fiabilidade é recuperada quanto a actividades políticas desen-
volvidas por cidadãos competentes como a da legislação e a da 
regulação de conflitos que apareçam em contratos sociais e a 
favor da comunidade. Cada posição será respeitada dado o seu 
valor, não em função do seu poder de distribuir prebendas. O 
sufrágio universal e a concorrência tornam-se remédio infalível 
para a sua depuração. Teremos, finalmente, uma democracia do 
povo, pelo povo e para o povo, na qual nós, o povo, decidiremos 
acerca do nosso destino e segundo a insubstituível e inalienável 
participação de cada um na busca da felicidade. 
Os direitos humanos, cantados em prosa e em verso nas tão con-
hecidas declarações universais, serão possíveis financeiramente 
sob estruturas socio-económicas democráticas e justas.
A inflação será definitivamente apagada do vocabulário 
económico, após a supressão das suas causas estruturais que 
tinham sido criadas pelas pressões da direita, da esquerda e da 
tecnocracia no orçamento público. 
Por outras palavras, serão suprimidas as pressões desencadeadas 
pelo empresário Estado para investimentos, do Estado social 
para subsídios de carácter social e do Estado tecnocrático para 

a emissão de moeda. Sob o Regime Humanista, a produção 
e a distribuição de bens e serviços é totalmente privada. Os 
governos perdem a sua função económica, incluindo a da 
emissão de moeda, devido à circulação de títulos de empresas. 
Estes títulos são utilizados pelos cidadãos nas trocas de bens e 
serviços que representam inequívocas expressões de capital: o 
trabalho produtivo.

As sugestões que seguem, feitas por Adam Smith tanto quanto 
me recordo, constituem um significativo alerta para os gestores 
do regime humanista:

“É, não obstante, muito presunçoso e impertinente para reis e 
ministros pretender regular a economia dos cidadãos comuns 
e restringir os seus gastos, seja através de leis sacrossantas, seja 
proibindo a importação de produtos estrangeiros de luxo. São 
sempre eles, sem excepção, quem mais gasta na sociedade. Então 
são eles quem tem de controlar as suas despesas, deixando para 
os cidadãos o controlo das que lhes são próprias. Se as suas 
extravagâncias não arruinarem o reino, também as dos seus 
súbditos o não farão”.

Noutra passagem, Smith sublinha:
“O governante que pretenda impor ao povo como deve apli-
car os seus capitais, estará não só a preocupar-se com o que é 
desnecessário, como presume ter uma autoridade que ninguém 
outorgaria a uma simples pessoa, ou a algum conselho ou senado, 
e em parte alguma haverá coisa mais perigosa que isto de colocar 
nas mãos de um só partindo do princípio de que teria suficiente 
senso e se presumiria capaz de exercer um tal poder”.

Nós, o Povo, podemos livremente decidir onde colocar as nossas 
poupanças. 
Apesar de os meios proporcionados pelo Regime Humanista 
serem diferentes dos sugeridos por outros filósofos, os seus 
resultados e objectivos surgem idênticos aos do actual espectro 
político: conservador, liberal, trabalhista, democratas, comunistas, 
socialistas, conservacionistas e muitos outros
Os resultados poderão ser alcançados em não mais que 20 anos, 
o tempo que leva para que as crianças nascidas hoje entrem 
no mercado de trabalho. O periodo de transição exigirá todo 
o cuidado  para que seja mantido o equilíbrio social. Antes do 
mais, esta proposta e os seus resultados previsíveis têm de ser 
exaustivamente discutidos por quantos usam a inteligência 
como instrumento operacional. As soluções estão disponíveis 
para os nossos problemas actuais. Os lugares mais quentes 
do inferno estão destinados aos indecisos, aos passivos e aos 
oportunistas.
O Regime Humanista está voltado, acima de tudo, para o de-
senvolvimento do potencial humano. Baseia-se numa concepção 
filosófica muito próxima daquela em torno da qual nós, seres 
humanos, fomos colocados neste planeta, quando nele não havia 
doenças, nem fome, nem pobreza, nem acumulação de capital. A 
natureza dá-nos tudo sem lhe fixar preços. Da natureza retiramos 
o sustento e a harmonia, e aprendemos, observando-a, como 
produzir bens e serviços úteis para todos, em total liberdade de 
criação e de reprodução.

Estas ideias exigem uma profunda meditação da parte de todos 
quantos têm responsibilidades na condução das suas sociedades. 
Antes que seja tarde demais, temos de regressar às origens para 
merecermos qualquer futuro. 
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O Básico do Rotary
www.rotary.org/rotarybasics
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Não passa uma semana em que não aprenda um pouco mais por força de algum palestrante 
no nosso clube ou simplesmente a partir do trabalho feito com outras pessoas na execução 
de projectos. O Rotary é uma oportunidade de crescimento infinita.

— Stephen Brown, membro do Rotary Club de La Jolla Golden Triangle, Califórnia (EUA)

Bem vindo ao Rotary! 
O leitor faz agora parte inegrante duma rede global de vol-

untários vindos de várias áreas do mundo dos negócios, de 
diversas profi ssões, na comunidade. Nos Rotary Clubes 
que há em todo o mundo, Rotários como você estão 
a mudar as vidas de muitos nas suas comunidades e 
mesmo em comunidades estrangeiras — e a criar 
amizades fortes e duradouras através deles. 
Assim, de que modo quer envolver-se no Rotary?

Tirar partido das minhas 
aptidões
✔   Diga aos seus Companheiros de Clube 

onde acha que a sua experiência pode ser 
mais precisa.

✔  Sirva numa das comissões do seu Clube.
✔  Compareça na próxima reunião e ajude a 

planear as actividades do Clube.

Fazer andar para a frente 
a minha comunidade
✔   Seja voluntário para a implementação 

do projecto do seu Clube — para que o 
Clube se torne conhecido na comunidade 
através dele.

✔   Trabalhe num programa para os jovens 
patrocinado pelo seu Clube, como o In-
teract.

✔   Identifi que uma necessidade da sua comuni-
dade e sugira que se lance mão de um projecto 
adequado a dar-lhe cabal resposta.

Construir a minha rede 
✔   Compareça ao maior número de reuniões de 

Rotary Clubes que lhe seja possível. Contacte 
sempre com gente diferente. 

✔   Adira a um Grupo Rotary de Companheirismo e 
encontre-se com Rotários doutros países que tenham 
interesses idênticos aos seus.

✔   Vá à sua Conferência de Distrito e à Convenção do 
R.I..
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A PROVA QUÁDRUPLA, defi nida por um 
Rotário, sublinha o nosso compromisso com a 
integridade:

De quando pensamos, dizemos ou fazemos,

1) É a VERDADE?
2) É JUSTO para todos os interessados?
3)  Criará BOA VONTADE e MELHORES 

AMIZADES?
4) É BENÉFICO  para todos?

Tornei-me muito mais empenhado do ponto de vista internacional e compreendi que há 
tanta coisa mais que posso fazer enquanto parte de um todo de maiores dimensões que 
jamais poderia fazer sozinho. 

— Toni McAndrew, membro do Rotary Club de Mid-Valley (Dickson City), Pennsylvânia (EUA)

O nosso lema DAR DE SI ANTES DE PENSAR 
EM SI, traduz o nosso espírito humanitário. As 
Avenidas de Serviço do Rotary guiam as nossas 
actividades:

●  Através dos Serviços Internos do 
Clube, divertimo-nos, construimos e 
solidifi camos amizades e adquirimos a 
certeza de o nosso clube vai bem.

●  Através dos Serviços Profi ssionais, 
colocamos como voluntários as nossas 
aptidões ao serviço dos outros e 
promovemos a integridade em tudo o 
que fazemos. 

●  Através dos Serviços à Comunidade, 
vamos ao encontro das necessidades 
locais e trabalhamos com a nossa 
comunidade para a fazer avançar 
duradouramente.

●  Através do Serviço Internacional, 
vamos ao encontro de problemas 
humanitários existentes em todo o 
globo e promovemos a compreensão 
mundial e a paz.

●  Através do Serviço às Novas Gerações, 
trabalhamos com os jovens e ajudamo-los 
a serem a próxima geração de líderes, de 
visionários e de construtores da paz. 

Como Rotário, 
você é sempre BEM VINDO 
ao comparecer em qualquer 
reunião rotária, seja em que 
parte do mundo for. Use a 

base de dados “Club Locator” em www.
rotary.org ou o acesso gratuito “Rotary 

Club Locator app” para saber 
acerca de qualquer clube, horas 

de reuniões e localização 
delas.
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Sirva internacionalmente
✔   Colabore nos projectos de serviço internacional do 

seu Clube. 
✔  Use a base de dados do “ProjectLINK” para travar 

conhecimento doutros projectos de serviço inter-
nacional que estejam a precisar de voluntários ou 
doutro tipo de apoio.

✔   Acolha em casa um estudante do Intercâmbio de 
Jovens que esteja de visita ao seu Distrito.

Ajude o Rotary a crescer
✔   Proponha um amigo ou um colega de profi ssão 

para entrada no seu clube. Todo o Rotário pode 
— e deve — convidar para novos membros.

✔   Participe no programa de desenvolvimento da 
liderança do seu clube.

✔    Fale a amigos e a colegas do que o seu clube está a 
fazer em favor da sua comunidade.

Rotary é serviço aos outros. Não se vem para o Rotary para se obter o que quer que seja fora 
dele. Vem-se para o Rotary para lhe levar alguma coisa. E quando se põe algo nele, tirar-se-á 
dele também alguma coisa, mas sempre sem esperar que isso aconteça. Isso será sempre 
melhor. 

— Liz Smith, membro do Rotary Club de Detroit, Michigan (EUA)

THE ROTARY FOUNDATION ajuda os 
Rotary Clubes e os Distritos a trabalharem em 
conjunto para a prestação de serviços signifi cativos 
e sustentáveis. Os subsídios concedidos pela 
Fundação apoiam projectos que levam água 
potável, ajuda médica, alfabetização e outros bens 
essenciais às pessoas com necessidades em todas 
as partes do mundo. Desde 1947, a Fundação 
Rotária contribuiu com mais de 2.4 biliões de 
dólares para fi nanciamento destes esforços que são 
vitais.

A Fundação Rotária também fi nancia as Bolsas 
Rotary pela Paz para estudos nos Centros Rotary 
da Paz criados à volta do mundo. Desde 2002-03, 
mais de 480 bolseiros de 80 países participaram 
nestes estudos, com um custo de mais de 31 
milhões de dólares.

As nossas contribuições para a Fundação Rotária 
garantem que podemos provocar mudanças 
sustentadas nas comunidades com problemas. 
Pergunte ao Presidente da Comissão do seu clube 
da Th e Rotary Foundation de que maneiras 
poderá dar apoio à nossa Fundação.
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Dê todo o seu apoio
✔   Ajude o seu clube ou o seu distrito na 

campanha de angariação de fundos 
dentro do Desafi o 200 Milhões do 
Rotary, para a luta contra a polio. 

✔   Dê para Th e Rotary Foundation. 

✔    Defi na uma meta anual para suas 
doações à Fundação Rotária.

Somos uma organização NO TERRENO. 
Desenvolvemos o nosso mais signifi cativo serviço 

através dos nossos Rotary 
Clubes. Cada clube 
elege os seus prórios 
dirigentes e goza 
de considerável 
autonomia de 
harmonia com o 
que está previsto 
na constituição do 
Rotary e na lei do 
país. Os distritos 
rotários (grupos 
de clubes) apoiam 
os trabaljhos dos 
Clubes mediante 
a acção de 
Governadores. 
Os Rotary Clube 
pertencem à 
associação global 
denominada 
Rotary 
International, que 
é dirigida pelo 
Presidente do R.I. 
e pelo Conselho 
Director do R.I.. 

irigimos o nosso serviço principalmente para 
seis ÁREAS DE ENFOQUE: paz e prevenção/
resolução de confl itos, prevenção e tratamento 
de doenças, água e saneamento básico, saúde 
materna e infantil, ensino básico e alfabetização, e 
desenvolvimento económico e comunitário.

Cada clube deve refl ectir a DIVERSIDADE da sua 
comunidade na pluralidade das profi ssões, do género, de 
idades  e de etnias. É isso o que garante que se terá disponível 
para levar por diante projectos do clube um alargado leque de 
competências.

Rotário

Clube
Rotário

Distrito
Rotário

Zona
Rotária

Rotary
International

Pode CONECTAR-SE com os Rotários no Facebook, Twitter, Linkedln, Flickr and You Tube.
veja em www.rotary.org/socialnetworks
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Aprenda mais sobre o Rotary
✔   Use as novas fontes e recursos procurando-os em 

www.rotary.org. 

✔  Leia a sua Revista Rotária e as “newsletters” do seu 
clube ou do seu distrito.

✔  Visite o “website” do seu clube ou do seu distrito.

✔   Encomende publicações e videos do Rotary em 
shop.rotary.org.

Esta é a nossa prioridade de 
topo:

ERRADICAR A POLIO. 
Graças ao Rotary e aos seus 
parceiros internacionais, o 
número de casos de polio caiu 

em 99% em todo o mundo, desde 
1988. Mas, enquanto a polio for uma ameaça, 
mesmo para uma só criança, estarão em risco as 
crianças de todo o mundo. 
Os Rotary Clubes estão a angariar 200 milhões de 
dólares para equiparar o desafi o de 355 milhões 
oferecido pela Fundação Bill & Melinda Gates. 
Estes fundos fi nanciam campanhas de vacinação 
em países em vias de desenvolvimento nos quais 
a poliomielite continua a ser uma ameaça. 
O Rotary International é um parceiro 
preponderante na Iniciativa de Erradicação 
Global da Polio, juntamente com o Fundo das 
Nações Unidas para as Crianças (UNICEF) 
os Centros dos Estados Unidos para o 
Controlo e a Prevenção de Doenças 
(CDC) e a Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

Rotary através dos números

1.2 milhões de Rotários em todo o mundo.

Esta é a nossa prioridade de 
topo:

em 99% em todo o mundo, desde 

7,000
Núcleos Rotary de 

Desenvolvimento 
Comunitário 

532  Distritos 
Rotários

34 Zonas

Dados reportados a July 2011

34,000
Rotary clubes

13,200
Interact clubes

8,500
Rotaract clubes
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É BOM SABER 
Reunião de Clube | Reunião para discussão dos programas e das actividades do Clube. É aberta a todos os seus 

membros.
Conferência do Distrito | É uma reunião anual e motivadora que pôe em evidência as actividades dos 

clubes e do distrito. É aberta a todos os Rotários desse Distrito e às suas famílias.
Interact | Clubes de serviço e sociais para jovens de idades entre os 12 e os 18 anos que são patrocinados 

por Rotary clubes.
PolioPlus | Programa da Fundação Rotária do R.I. especialmente dirigido para as acções que 

visam atingir a erradicação da polio.
ProjectLINK | Base de dados disponível em www.rotary.org que tem a lista dos projectos 

de serviço rotários com necessidade de voluntários ou de ajuda financeira. Também coloca 
em destaque projectos-modelo desenvolvidos por todo o mundo.

Rotaract | Clubes de serviço e sociais para jovens adultos de idades entre os 18 e 
os 30 anos, patrocinados por Rotary clubes.

Grupos Rotários de Acção | São grupos internacionais de indivíduos 
que compartilham as suas afinidades em favor de questões humanitárias ou 
de actividades de serviço. Um exemplo será o do Grupo Rotário de Acção 
para Água e Saúde.

Núcleos Rotary de Desenvolvimento 
Comunitário (RCC) | Grupos de não-Rotários que 
trabalham em projectos de serviço em favor das suas comunidades. 
São organizados e patrocinados por Rotary clubes.

Grupos de Companheirismo | São grupos internacionais 
de indivíduos que entre si partilham um interesse profissional 
ou recreativo. Um exemplo será o do Grupo Internacional de 
companheirismo dos Rotários Esquiadores.

The Rotary Foundation | É a arma filantrópica do 
Rotary International. Ajuda os Rotários na promoção de um 
mundo de mútua compreensão, de boa vontade e de paz através 
do desenvolvimento de  projectos humanitários e de programas 
educacionais. 

Conselho de Curadores da The Rotary 
Foundation  | Conselho composto de 15 Rotários que 
administra a The Rotary Foundation, dirigido pelo Presidente 
do Conselho de Curadores. Os seus membros são designados pelo 
Presidente do R. I., com a aprovação do Conselho Director do R.I., 
para mandatos de quatro anos. 

Rotary International (RI) | É a Associação Internacional 
composta por cerca de 34,000 Rotary clubes em distribuídos por quase 
todos os países do mundo. Tem a sede em Evanston, Illinois (EUA), e 
dispõe de escritórios internacionais em quatro dos Continentes.

Conselho Director do R.I. | É constituído por 19 Rotários e 
define a política a seguir pelo Rotary International. Os seus membros são 
eleitos para mandatos de dois anos.

Convenção do R.I.|  A celebração anual do Rotary e dos feitos rotários 
alcançados. Vai tendo lugar em locais diferentes do mundo em cada ano. É 
aberta a todos os Rotários e às suas famílias.

Presidente do R.I.  | Rotário que preside ao Conselho Director do R.I.. É 
eleito para um mandato de um ano.  

Centros Rotary da Paz | Programas proporcionados em oito Universidades 
de todo o mundo, que proporcionam mestrados e certificados profissionais nas áreas da 
paz e da resolução de conflitos. 

Companheiro Rotary da Paz | Beneficiário de Bolsa da Fundação Rotária para 
realizar estudos num dos Centros Rotary da Paz.

Desafio 200 Milhões do Rotary | É uma campanha de recolha de fundos destinada 
a equivaler o valor dos subsídios oferecidos pela Fundação “Bill & Melinda Gates”.

Intercâmbio de Jovens | É um programa de trocas culturais para jovens entre os 15 e até aos 19 
anos. Os intercâmbios podem durar entre uma semana e um ano.

Prémio Rotary de Liderança Juvenil (RYLA) | Actividades de liderança e de reconhecimento 
dirigidas pelos Rotary clubes ou pelos distritos para jovens e jovens adultos de idades compreendidas entre os 14 e 
os 30 anos.
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Encontrei o que é hoje um dos meus melhores amigos através do Rotary.
— Irving Chung, do Rotary Club de Madison, Wisconsin (EUA)

Descubra mais em www rotary org/rotarybasics
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No passado dia 4 de Agosto realizou-se em Lisboa a reunião da 
Comissão Internacional da Convenção de Lisboa de Lisboa 2013. Esta 
Comissão, que tem como Chairman o Past Secretário Geral de RI Ed 
Futa, tem por função o planeamento e a organização da Convenção 
Internacional.
No dia 30 de Julho chegou a Lisboa o Presidente Eleito de RI Sakuji 
Tanaka, acompanhado da sua esposa, para realizar as fi lmagens que 
servirão de suporte à montagem do vídeo de promoção da Convenção 
de Lisboa.
Ed Futa teve também a oportunidade de se reunir com as entidades 
locais que apoiam fi nanceiramente a realização da Convenção em 
Lisboa. Foram realizadas reuniões com a Câmara Municipal de Lisboa, 
com o Turismo de Lisboa e com o Turismo de Portugal.
A reunião da Comissão contou também com a presença do Presidente 
Eleito da Fundação Rotária do Rotary International, o Past Presidente 
Wilfrid Wilkinson, e, no dia 5, de manhã, a reunião foi aberta a 
membros da Comissão Local da Convenção de Lisboa e contou com 

Luís Miguel Duarte
                                             Presidente da HOC

O Presidente da Comissão Internacional, Ed Futa, e o 
Presidente da HOC da Convenção de 2013, Luís Miguel 
Duarte, numa das sessões de trabalho.

O Presidente Eleito do R.I., Sakuji Tanaka, e o ex-Presidente do R.I., Wilfrid Wilkinson.
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a presença da Governadora Eleita do Distrito 1970, Compª. 
Teresinha Fraga, e dos Governadores Indicados de ambos os 
Distritos Portugueses, que puderam assistir à apresentação 
do relatório da Comissão Local.

Das deliberações da Comissão destacam-se a aprovação 
dos pressupostos do orçamento, a elaboração da lista de 
oradores que intervirão na Convenção e que continua aberta 
a sugestões, a aprovação do programa preliminar do evento 
e dos eventos de pre-Convenção.

Foi aprovado o logótipo da Convenção de Lisboa, que passa 
a poder ser publicado e divulgado, assim como o tema da 
Convenção: Lisboa: um Porto para a Paz. A Comissão apro-
vou ainda o pedido a dirigir ao Conselho Director do R.I. de 
concessão de um empréstimo à Comissão Local de 150.000 
dólares para fazer face às necessidades de tesouraria.
As palavras do Chairman da Convenção Ed Futa no jantar 
de companheirismo realizado no Sábado, dia 6 de Agosto, 
demonstram os resultados da reunião: “ Em doze anos como 
Secretário Geral de R.I. nunca vi uma Comissão Local tão bem 
preparada, unida e liderada e a sua relação com o “staff” do 
R.I. e com a Comissão da Convenção é excelente”.

Vamos a Lisboa!

Os Compºs. Mara Ribeiro Duarte e Luís Miguel Duarte, 
elementos preponderantes da HOC, ostentam garbosos o 
“logo” da Convenção de 2013.

Visitando a zona do “Parque das Nações”, onde se centrarão 
os eventos fundamentais da Convenção de Lisboa.

Na pausa do almoço.

O Presidente Eleito, Sakuji Tanaka, com sua sua esposa.
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  O que se 
     faz em

AO SERVIÇO
Na ocasião  da sua festa de transmissão de mandatos, o Rotary 
Club de Águas Santas/Pedrouços ofereceu à Conferência de 
S. Vicente de Paulo local 780 litros de leite e igual quantidade de 
leite ao Lar Evangélico de Águas Santas.
 Verdadeiramente imparável é o Rotary Club de Sintra através do 
seu projecto “Dê uma Tampa à Indiferença” que domina de maneira 
exemplar. Mais 70 cadeiras de rodas foram pelo Clube entregues a 
diversas Instituições, adquiridas mercê das receitas geradas por esta 
acção que, ainda por cima, é amiga do meio ambiente!
Por outro lado, e ainda como resultado do mesmo Projecto, o Clube 
dotou o Centro de Educação para o Cidadão Deficiente (CECD), de 
Mira Sintra, com uma larga quantidade de equipamentos para uma 
sala de tratamentos.
Associando-se à celebração do 10º aniversário do “Lar do Juncal”, 
o Rotary Club de Porto de Mós ofereceu-lhe quatro cadeiras de 
rodas, o que logrou conseguir com o apoio obtido da Fundação 
Rotária Portuguesa.
Com a finalidade de realizar fundos a favor de “O Pontão”, uma 
IPSS da Conceição de Tavira, o Rotary Club de Tavira promoveu a 
sua Gala de Beneficência, agora em VI Edição. Contou com jantar 
de gala e uma notável “noite de fado” em que actuaram os fadistas 
Teresa Viola, Pedro Viola, Raquel Peters e Manuel Cardoso Meneses, 
acompanhados, à guitarra, por António Luís Gomes, à viola, por 
Jaime Santos e em contrabaixo, João Penedo.

Conforme já noticiámos na pretérita 
edição, o Rotary Club de Fafe realizou 
com grande luzimento o seu “Sarau de 
Solidariedade”. A foto recorda a actuação 
da Escola de Bailado de Fafe.

O Rotary Club de Entroncamento ofereceu à Escola Dr. Ruy de 
Andrade uma lupa electrónica e uma impressora em “braille” para 
os seus alunos com dificuldades de visão.

VISIBILIDADE
Ao completar 55 anos de actividade ininterrupta, o Rotary Club de 
Viana do Castelo viu-se  contemplado pelo Município local com a 
atribuição ao clube da rotunda que, na cidade, distribui acessos para 
o centro, estrada Ponte de Lima-Porto, Meadela e Perre-Nogueira 
para nela integrar um marco rotário.
O Rotary Club de Sesimbra inaugurou festivamente um artístico 
Marco Rotário, que ficou colocado na Rotunda de Santana (um 
pouco antes da Igreja da Corredoura).

BIBLIOTECA ROTÁRIA
Está disponível em hhtp://www.issuu.com/search?q=bibliotecarota
ria o arquivo do Distrito 1960. Neste “site” podem transformar-se 
publicações impressas em publicações virtuais. O visitante tem aqui 
acesso fácil a todos os tipos de documentação do Distrito.

EM PARCERIA
Em inter-ajuda com a Comissão de Protecção de Crianças e 
Jovens em Risco de Cinfães, o Rotary Club de Cinfães criou 
uma atraente e muito útil Loja Social.

Por seu lado, o Rotary Club de Viana do Castelo criou, com o 
apoio da Fundação Noroeste da Caixa Agrícola, um Prémio para 
o melhor estudante da sua comunidade. Na sua primeira edição, 
ele foi atribuído ”ex.aequo” às jovens Daniela Pereira da Rocha e 
Jessica Silva Lomba, alunas da Escola Secundária de Monserrate, 
uma como a outra com 19,5 valores de média no final do 12º ano 
de escolaridade.

ECOLOGIA 
O Rotary Club do Porto organizou uma animada caminhada que 
decorreu no Parque da Cidade.

COMPANHEIRISMO
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, como já dissemos na pretérita edição 
e agora ilustramos.

NOVA IMAGEM
O Rotary Club de Águas Santas/Pedrouços dispõe desde 
o princípio do corrente ano rotário de um “blog” cuja visita 
recomendamos. Aceda à Internet “clicando” em  <http://pt-
pt.facebook.com/people/Rotary-%3%81guas-Santas-Pedrou%A7
os/100002574950226>.

INTERESSANDO-SE
O Rotary Club de Felgueiras tomou a iniciativa da realização 
duma “mesa-redonda” subordinada ao tema “Insolvência de 
Pessoas Singulares e Sobre-endividamento”, que se concretizou nas 
instalações do Auditório da Biblioteca Municipal. Sob a moderação 
da Prof. Doutora Amélia da Silva, docente do Instituto Politécnico 
do Porto, as comunicações foram apresentadas pelas Drªs. Carla 
Mesquita Babo e Gabriela Coutinho.

IAderindo ao tema do Mês do 
Coração, o Rotary Club de Ansião 
realizou uma jornada de exercício 
físico a que deu o nome de 
“Caminhe pela Sua Saúde”, 
uma iniciativa em que muitos 
participaram.
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O Rotary Club do Porto convidou para uma das suas reuniões os 
principais dirigentes do Grupo de Acção Social do Porto (GAS do 
Porto) e ouviu-os acerca do trabalho que por ele é desenvolvido e 
dos problemas com que se vêem confrontados.

CULTURA E NÃO SÓ 
O Rotary Club de Mafra promoveu a realização da terceira tertúlia, 
da sua série de sete. Desta vez o tema central foi “A Maçonaria e 
a Sociedade”, e a abordagem do tema esteve a cargo do Prof. José 
Manuel Anes.

O Rotary Club de Espinho patrocinou a apresentação pública da 
obra “Poesia Pragmática – Poemas de Vidas” da autoria do Compº. 
António Pinto de Oliveira, que assina sob o pseudónimo “António 
Luiz”. A sessão decorreu na Biblioteca Municipal de Espinho “Dr. J. 
Marmelo e Silva” e a obra foi apresentada pelo Drº. Júlio Machado 
Vaz.

FUNDAÇÃO ROTÁRIA PORTUGUESA
Está lançado o 5º Concurso de Canto Lírico da FRP, para 

o qual estão abertas as inscrições até ao próximo 
dia 9 de Setembro. A final, para apuramento 

e proclamação dos vencedores, terá lugar a 
17 de Outubro, pelas 21 horas, no Jardim 
de Inverno do São Luiz Teatro Municipal 
de Lisboa.
Haverá dois Prémios em disputa, ambos 
Bolsas de Estudo, o Prémio “Cidade de 

Lisboa” (Bolsa no valor de € 5.000) e o 
Prémio “Câmara Municipal de Cascais” (Bolsa 

no valor de € 2.500), e poderão ser ainda 
atribuídos Diplomas Honorários.

As eliminatórias terão lugar em Cascais e no Porto, 
e a semifinal em Lisboa.

O Júri de apuramento final, que se realizará em Lisboa, é composto 
por António Wagner Diniz, Joana Silva, Mariana Ferreira, Cecília 
Sequeira, Job Tomé, Rui Taveira, Elsa Saque, José Brandão, Angel 
Gonzalez e Luísa Alcobia Leal.
Mais informação pode ter acedendo ao “site” wwwconcursocantofrp@.
pt.

PALESTRAS 
A Drª. Rosa Maria Araújo foi oradora no Rotary Club de Cascais-
Estoril para tratamento do assunto “Voluntariado: Diferentes 
Formas de Intervenção Social”.
No Rotary Club de Senhora da Hora esteve a Compª. Maria Goreti 
Machado, membro do Rotary Club de Braga e Gov. Indicada (2013-14) 
do Distrito 1970, que falou sobre “A Mulher na Actualidade”.
E o Rotary Club de Oeiras ouviu falar sobre “Fernão Mendes Pinto” 
na passagem do 5º Centenário do seu nascimento, em conferência 
que o clube organizou e teve lugar no Forte das Maias, sendo 
palestrante o Prof. Jaime Neves.

No seu clube, o Rotary Club 
de Porto-Oeste, proferiu uma 
bem interessante palestra sobre 
“O Ouro e as Jóias” o Compº. 
Jorge Santos. A sua exposição 
foi valorizada com a mostra de 
barras de ouro e o orador até, 
no final, ofereceu a casa senhora 
presente uma mini-barra de 
ouro puro!

No Rotary Club de Peniche foi orador convidado o Prof. Doutor 
Júlio Coelho, que dissertou sobre “A Onda do Turismo ou o Turismo 
da Onda?”.
“Um Olhar sobre João Paulo II” foi o tema tratado no Rotary Club 
de Carnaxide pelo Dr. João Gabriel Rocha Pereira.

Com as colaborações do Centro de Saúde, do Agrupamento de Escolas 
e do Município, o Rotary Club de Ansião promoveu no Auditório 
Municipal, literalmente cheio para o efeito, uma conferência sobre 
“Erros Alimentares, Obesidade e Prevenção” que esteve a cargo de 
vários técnicos da Unidade de Nutrição e Dietética dos Hospitais da 
Universidade de Coimbra.

O Dr. Nuno Gonçalves foi conferencista no Rotary Club de 
Matosinhos tendo aqui dissertado em torno de “Impacto da 
Economia Paralela em Portugal”.
No Rotary Club de Lisboa-Estrela foram oradores o Compº. 
José Monteiro, que palestrou sobre “Branqueamento de Capitais 
e Terrorismo”, e o Compº. Eduardo Mateus da Silva, que expôs 
acerca de “A Mudança da Televisão Analógica para a Televisão 
Digital Terrestre-TDT, em 2012. Próxima instalação da 4ª Geração 
de Comunicações Móveis. As Consequências destas Mudanças 
Tecnológicas para os Utilizadores e para a Sociedade”.
Falou-se de “As Férias” no Rotary Club de Lisboa-Belém, tendo 
sido orador o Dr. Diamantino Martins.
“Instituto de Soldadura e Qualidade. Uma Rede de Tecnologia” 
constituiu o tema que versou no Rotary Club de Sintra o Engº. 
Joaquim Guedelha.

DISTINÇÕES
O Rotary Club de Sintra foi justamente distinguido com a Medalha 
de Mérito Municipal pela Câmara Municipal de Sintra.

AOS SECRETÁRIOS DOS CLUBES

Note que, com a mudança do ano rotário, é de toda a 
conveniência voltar a fornecer à Associação  PORTUGAL 
ROTÁRIO uma lista perfeitamente actual de todos os 
membros do quadro social do seu Clube, assim como 
as suas respectivas moradas actuais e correctas. Isso 
permitirá que todos recebam o exemplar da Revista a 
que têm direito.
Note ainda que a Associação PORTUGAL ROTÁRIO 
tem à disposição do seu Clube exemplares do caderno 
com as Noções Básicas do Rotary. Esses exemplares são 
gratuitos e podem constituir uma excelente ferramenta 
de divulgação pública do nosso Movimento.
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Os Clubes  dos Jovens

Pelos 
  Serviços Internacionais

CIP PORTUGAL/FRANÇA
Numa exemplar geminação que já 
vem de 1958, desta vez foi uma 
comitiva do Rotary Club de Gui-
marães que foi em visita ao seu 
Clube-de-Contacto gaulês, o Ro-
tary Club de Jonzac. Foi no pas-
sado mês de Junho que um grupo 
de 13 elementos vimaranenses foi 

revigorar amizades com os nossos Companheiros de Jonzac, tendo 
sido gentilmente recebidos em casa da Presidente do Clube local, 
a Compª. Brigitte Rokvam. Do programa constou uma visita guiada 
à cidadela de Brouage, assim como às Caves Tanguidé, valorizada 
com provas de vinhos, conhaques e champanhes. Na reunião festiva 
de jantar dos dois clubes, o Clube de Jonzac ofereceu uma artística 
tela (na foto, vê-se o Vice-Presidente e então Presidente Eleito do Rotary 
Club de Guimarães, Compº. António Lopes, juntamente com a Presidente do 
clube anfi trião, Compª. Brigitte, mostrando o quadro oferecido). Foi feito 
o desafi o formal do estabelecimento de uma parceria entre os dois 
Clubes para candidatura a um Subsídio Equivalente da Fundação 
Rotária do R.I. visando a aquisição de avultada quantidade de 
desfi brilhadores.
No derradeiro dia a comitiva de Guimarães teve ensejo de visitar os 
melhores locais de interesse da cidade de Bordéus, acompanhada 
pelos Companheiros de Jonzac, tendo sido aqui que se realizou o 
almoço de companheirismo de despedida.

FEIRA DE PROJECTOS
Informa o PGD Eduardo Suarez Socorro, Presidente da Comissão de 
Organização, que o Senegal foi o país escolhido pelo R.I. Para nele 
se realizar neste ano a FEIRA DE PROJECTOS DA ÁFRICA OCIDENTAL. 
A Feira realizar-se-á em Dakar, de 26 a 31 de Outubro e interessará 
quatro Distritos Rotários do oeste africano, abrangendo mais de 
300 Rotary Clubes.
Prevêem-se fortes comparências de Rotários do mundo inteiro, com 
especial incidência dos Estados Unidos, do Brasil, da Turquia e da 
Europa em geral. No território abrangido há dois países de língua 
ofi cial portuguesa: Cabo Verde e Guiné-Bissau, ambos do Distrito 
9100. Esta circunstância determina, para além do mais, uma razão 
extra para que os Rotary Clubes de Portugal participem nesta FEIRA 
DE PROJECTOS. 
Trata-se, por conseguinte, de uma excelente oportunidade de criação 
de novos laços de amizade e de participação em acções de qualidade 
visando melhorar as condições de vida das populações.
Veja detalhes em www.foire-projets-afrique-ouest-2011-
dakar-senegal.com.

CIP PORTUGAL/ESPANHA
Uma larga comitiva de Rotários do Rotary Club 
de Vila Nova de Gaia e convidados deslocou-
se até Betanzos, na Galiza, em visita e tempo de 
confraternização com o seu Clube de Contacto, o 
Rotary Club de Betanzos. 

OS NÚMEROS
Com os dados reportados a Junho 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.

UM BOM SERVIÇO
O Rotaract Club de Valongo organizou com retumbante êxito 
um “Dia da Saúde”, o que fez em parceria com a Escola EB 2,3 de 
Valongo. Com assinalável adesão do público, durante ele foram 
realizados vários rastreios e acções de sensibilização no domínio 
dos cuidados de saúde.

Entretanto, o Rotaract Club de Vila Nova de Famalicão, com o 
concurso do Interact Clube, organizou o III Jantar para angariação 
de fundos que permitam adquirir uma cadeira de rodas especial 
para o jovem Pedro Marques, de S. Cosme. A esta iniciativa aderiram 
cerca de 150 pessoas e o jantar decorreu na Escola Didáxis, em S. 
Cosme, tendo durante ele actuado o Tiago Pereira, Presidente do 
ITC, e as Rotaractistas Teresa e Raquel, além do “entertainer” Ivan.. 
Assim se obtiveram mais de € 3.000,00...

CONGRESSOS
Será na cidade de Tomar que, de 4 a 6 de Novembro próximo, 
se irão realizar não só o XXVIII Congresso Nacional do Rotaract, 
como também o XII Congresso Nacional do Interact.  Inscreva-se 
sem demora.
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 The 
Rotary Foundation

A FUNDAÇÃO ROTÁRIA E O SERVIR 
Há alguns meses, Lorna e eu participámos em três Conferências Distritais cujos programas contaram com 
actividades relacionadas com a Fundação Rotária e tiveram palestras de beneficiários de Bolsas Educacionais, 
bolseiros Rotary pela Paz, equipes de Intercâmbio de Grupos de Estudos e representantes de projectos nos quais 
Rotários e a Fundação trabalharam juntos. Estas ocasiões fizeram-me reflectir sobre a ligação da Fundação 
Rotária com o nosso trabalho rotário.
Depois dessas Conferências, fui a uma reunião da Comissão “Visão de Futuro”, na qual um dos administradores 
seniores do RI, que tinha feito um pedido de Subsídio Global, disse ter achado o processo muito complexo. 
Também discutimos a definição de educação básica nas áreas de enfoque, possíveis parcerias estratégicas e 
formação para Distritos não pilotos.
Falámos sobre muitos outros tópicos, mas estou a mencionar apenas estes para demonstrar que há assuntos 
de todos os géneros que precisam de ser tratados durante a fase piloto. Todos estamos a passar por algumas 
frustrações ao construirmos a Fundação do futuro. Para muitos de vocês, os três anos da fase de piloto vão 
parecer uma eternidade. No entanto, estamos a moldar algo que nos irá ajudar a servir a humanidade de forma 
mais eficaz nos anos que virão, e precisamos de saber se estamos no caminho certo.
Fui também à reunião da Comissão de Finanças, em que funcionários e Curadores passaram dia e meio a trab-
alhar no orçamento para diminuir ao máximo os nossos custos operacionais, mas sem afectar as oportunidades 
de serviços rotários. O nosso objectivo é disponibilizar o maior valor possível para os programas.
Esta é a nossa Fundação e, como podem notar, há muitas pessoas a trabalhar e de diferentes maneiras para os 
apoiar nas suas iniciativas rotárias.

 William B. Boyd
                                                                                Presidente do Conselho de Curadores

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
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Curadores tomaram posse
Os quatro Curadores indicados pelo presidente Kalyan Banerjee para integrar o Conselho de Curadores da Fundação Rotária 
tomaram posse no dia 1 de Julho. Os novos Curadores servirão em  mandatos de quatro anos.

António Hallage
Rotary Club de Curitiba-Leste (Brasil)
É engenheiro de telecomunicações e presidente da SET, Ldª., empresa de consultoria de telecomunicações. É 
director da Brasilsat Harald e professor de sistemas de telecomunicações na Universidade Federal do Paraná. 
Rotário desde 1979, Hallage é conselheiro da Brasil Rotário, revista regional oficial do Rotary no Brasil. Já 
serviu o Rotary como Director, membro e vice-Presidente de Comissão, Coordenador de ex-participantes em 
programas da Fundação Rotária, Coordenador Regional da Fundação Rotária, delegado votante no Conselho 
de Legislação, representante do Presidente e líder de formação. Recebeu a Menção da Fundação Rotária por 
Serviços Meritórios e o prémio da Cidade de Curitiba por serviços relevantes à comunidade. Hallage e sua 
esposa, Rose, moram em Curitiba.

Jackson San-Lien Hsieh
Rotary Club de Taipé-Sunrise (Taiwan) 
Jackson San-Lien Hsieh é presidente da Amin International Corp., ex-presidente da Sung Chiao Investment 
Co., e ex-director do WI Harper Group. Ele foi presidente da Taipé UNESCO Movement Association, presidente 
honorário da Taipé Lifeline Association, e director executivo da divisão de Taipé da Associação Geral dos 
Escoteiros da China. Já serviu o Rotary como Director, vice-Presidente da iniciativa Doações Extraordinárias 
para os Centros Rotary, Coordenador da conferência presidencial de Taipé, membro de diversas forças-tarefas, 
Coordenador Regional da Fundação Rotária, e líder de formação. Também foi editor da revista regional The 
Rotarian Monthly. Jackson é Doador Extraordinário e recebeu a Menção da Fundação Rotária por Serviços 
Meritórios, e o prémio Dar de Si Antes de Pensar em Si. Ele e sua esposa, Juliet, moram em Taipé. 

John Kenny
Rotary Club de Grangemouth (Escócia)
John Kenny foi Director da Faculdade de Direito, juiz e notário. Recebeu a Medalha de Honra ao Mérito pela 
sua contribuição para a formação de novos grupos de escoteiros na Europa Oriental. É membro de longa data 
da Igreja da Escócia e foi nomeado administrador adjunto do seu Conselho Presbiteriano pela Rainha Isabel 
II. Presidiu à Câmara de Comércio da Forth Valley Junior e da Federação da Scottish Junior, e serviu como 
conselheiro jurídico da Jaycees International. É Rotário desde 1970 e foi Presidente do Rotary International, 
e Presidente e vice-Presidente do Rotary International na Grã-Bretanha e Irlanda. Além disso, serviu o Rotary 
como Director, Curador da Fundação Rotária, Presidente e vice-Presidente de diversas comissões, moderador 
de Instituto e representante do Presidente do RI. Foi delegado votante, membro geral e assessor legislativo do 
Conselho de Legislação. Kenny é Doador Extraordinário e membro da Sociedade de Doadores Testamentários, 
tendo sido agraciado com a Menção da Fundação Rotária por Serviços Meritórios e com o Prémio por Serviços 
Eminentes. Ele e sua esposa,  June, moram em Linlithgow.

Ian H.S. Riseley
Rotary Club de Sandringham (Austrália)
Ian H.S. Riseley é proprietário desde 1976 da Ian Riseley & Co., uma firma de contabilidade em Melbourne. 
É membro do Institute of Chartered Accountants in Australia, tem pós-graduação em leis tributárias e de 
contabilidade, e faz palestras em Universidades sobre contabilidade e ética. Em 2002, foi reconhecido pelo 
governo australiano como “construtor da paz” na República Democrática de Timor-Leste. Riseley já serviu 
o Rotary como Director, Tesoureiro, Coordenador zonal do Desafio 200 Milhões de Dólares do Rotary, e 
membro de diversas forças-tarefas e comissões. Além disso, recebeu o Prémio Regional por Actuação em Prol 
de um Mundo Livre da Polio em 2003-04 e é Grande Doador da Fundação Rotária e membro da Sociedade de 
Doadores. Ele e sua esposa, Juliet, vivem em Moorooduc com seus filhos, Andrew e Jill.
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MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA

Foi estabelecida há anos uma parceria entre os Rotary Clubes de Zaruma (Equador) 
e o Rotary Club de Edmonton-Nordeste (Canadá). Com o contributo de Subsídios 
Equivalentes proporcionados pela Fundação Rotária do R.I., esta parceria tem 
promovido, ao longo dos últimos quatro anos, a melhoria das condições de 
saneamento básico e de produção agrícola nos Andes do Equador, através da 
construção de instalações sanitárias, reservatórios para água potável e sistemas de 
irrigação. Graças a múltiplos projectos 
desenvolvidos em consequência desta 
parceria, cerca de cem famílias de 
cinquenta comunidades rurais têm 
melhorado significativamente a sua 
qualidade de vida. A qualidade e a 
dimensão desta dinâmica levaram 
mesmo a que este tipo de acção fosse 

expandida pelo governo equatoriano para outras regiões.

O DESAFIO DOS 200 MILHÕES DO ROTARY

Está cada vez mais próxima a meta de corresponder a este tão importante desafio, 
que foi criado pela Fundação Bill & Melinda Gates, como se sabe.
Em 31 de Maio passado, os Rotários de todo o mundo já tinham conseguido arrecadar 
a soma de 174,7 milhões de dólares!
Não se esqueça de que tudo o que seja 
arrecadado em torno deste desafio 
é aplicado escrupulosamente nos 
trabalhos de vacinação das crianças 
de modo a ser o mais brevemente 
possível alcançada a completa 
erradicação da doença.

O CARTÃO “VISA” ROTARY

Já existem mais de 300 pessoas portadoras deste Cartão de Prestígio que o usam nas suas normais transacções.
A utilização deste Cartão provocou já que fossem geradas ofertas que alcançaram o total de 21.000 dólares que reverteram 
a favor dos Rotary Clubes e da Fundação Rotária.
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1070 David Wallwork

1410 Pentti Aspila

1440 Jens Holm Jensen 

1670 Rémy M. Babinet

1730 Bernard Attard

2030 Paolo Gardino

2201 Eduardo San Martin Carreño

2230 Hennadii Kroichyk

2420 Ömer Kuran

2430 Erhan Çiftcíoglu

2450 Raouf Sa’d Abujaber

2640 Shigekazu Taki

2650 Yasuo Kamitani

2770 Akio Takahama

2980 R. Govindarajan

3030 Ravindra Shrikrishna Gandhe

3040 Ravi Prakash Langer

3050 Ghanshyam Lal Devra

3070 Surinder Pal Singh Grover

3080 Kawal Bedi

3090 Mohan Lal Gupta

3100 Gajendra Singh Dhama

3132 Zubin S. Amaria

3140 Venkat Rao B. Gadwal

3150 Sarat Babu Chilukuri

3160 Seshanjaneyulu Paduchuri

3170 S.N. Agrawal

3190 U.B. Bhat

3201 Kesava Sankara Pillai

3230 Jayendra Babubhai Kamdar

3260 Ram Awatar Sharmar

3272 Haji Iftikhar Ahmed

3291 Neeraja Rateria

3330 Ratmanee Tanyingyong

3340 Premprecha Dibbayawan

3450 Johnson Tse Kwan Chu

3470 Shu-Fu “Joseph” Chang

3510 Ray-Ching Chang

3590 Il Kim

3650 Choong-Sik Chang

3660 Jang-Yeon Yang

3670 Dong Soo Kim

3710 Sung-Soo Kim

3740 Kyu-Hak Lee

3790 Edmyr M. Macabulos

3850 Lawrence Mally

4180 Elias Ramirez Leon

4250 Bernardine Ness

São já conhecidos os nomes dos Rotários distinguidos em 2010-11 com o Prémio DAR DE SI ANTES DE PEN-
SAR EM SI do Rotary International, o mais importante galardão concedido a  Rotários pela nossa Organização. 
O Prémio constitui um sinal de apreço para com os Rotários que prestaram serviços humanitários extraordinários, 
principalmente através de trabalhos voluntários e envolvimento activo no Rotary. Veja a lista abaixo:

Distrito Nome    Distrito  Nome

Vencedores do Prémio do 
Rotary 
International
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4280 Carlos Alberto Arango Gutierrez

4400 Marieta Espinosa de Moreno

4420 Oswaldo Kazumi Takata

4520 Geraldo Eustáquio Alves

4610 Nadir Zacarias

4720 Octávio Augusto Brito Gomes de Souza

5040 Hendreen D. Rohrs

5060 Colin Pritchard

5080 Antoine J. Beurskens

5100 Richard Dale Elixman

5110 Harold “Hal” Kibby

5130 Frank M. Leake

5160 James L. Hewlett

5190 Robert Hartsfi eld

5230 Samuel W. Downing

5240 Bruce W. Howard

5260 J.L. “Bud” Cashen

5280 Victoria Radel

5320 Rajendra G. Desai

5360 Walter Haessel

5390 Donald A. Gatzke

5450 Donald R. Howard

5490 Charles B. Tegarden

5500 Thomas T. Tilton

5710 Frederick A. Krebs

5730 J. Davis Armistead

5750 Charles M. Musgrave

5790 James S. Aneff

5810 Janelle Bicknell

5870 E. Victor Niemeyer

5890 D’Lisa R. Simmons

5960 Valdi Stefanson

6000 Gary F. Pacha

6040 Larry A. Lunsford

6080 Jerry Franklin

6200 Larry Agee

6250 Thomas A. Marshall

6330 Robert Carson

6380 Eileen Heasley

6400 Joella Gipson

6450 Christopher A. Reilly

6490 Richard Davidson

6540 Myrl Nofziger

6560 Hugh J. Baker III

6760 Ki Hyon Kim

6880 Robert Bryden Callahan

6890 Heidi Hess

6930 Frances V. Owen

6950 Paul W. Slosberg

6960 James R. Henry

6970 Willette Shaeffer

6980 Gary Nelson Jr.

7010 D. Bryn Styles

7120 Salva Dut

7210 James J. Yarmus

7260 George D. Solomon

7300 Thomas Nunnally

7330 George Wood

7370 Susana Falck

7390 Robert Davis

7450 Daniel R. Bronson

7490 Joseph Laureni

7510 Marcia E. Bossart

7600 Robert E. Preston

7610 Frank Peterson

7620 Patricia M. Kasuda

7670 Robert H. Haggard

7750 Charles R. Warne

7770 Raffi a Elizabeth Smith

7820 Thomas C. Wilkinson

7930 Victor Francis Saldanha

7980 Ernestine T. Luise

9210 Patrick D. Chisanga

9350 Paul De Groot

9455 John M. Renner

9550 Bryan Dobson

9640 Margaret Hayes

9650 Alexander Noble

9680 Danny Low

9690 Robert J. Aitken

9710 David Fox

9780 David Goldsmith

9790 Gordon R. Miller

9810 Frederick A. Hay

Distrito Nome    Distrito  Nome






