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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; ENTRONCAMENTO: 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: Armandino Ezequiel Duarte 
dos Santos; LISBOA-BENFICA: Miguel Mendes Real; LISBOA-CENTENNARIUM: 
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; MONTEMOR-O-VELHO: 
Augusto Lusitano Simões Raínho; MURTOSA: Pedro Tomás Pereira Marques;  
OLIVEIRA DE AZEMÉIS: Manuel Bastos Pinto; OLIVEIRA DO BAIRRO: Domingos 
Resende Teixeira Lima; OLIVEIRA DO HOSPITAL: Telmo dos Anjos Miranda; OVAR: 
Bráulio Manuel Pacheco Polónia; PAREDES: José Armando Baptista Pereira; 
PENAFIEL: Cristina Susana Costa Santos Carvalho; POMBAL: Victor Manuel da 
Luz Varela Pinto; PONTE DA BARCA: José Manuel Pereira; PORTO: José Guedes 
Rodrigues; PORTO-ANTAS: Ribeiro da Silva; PORTO-DOURO: Maria de Lourdes 
Moura; PORTO-FOZ: Maria Regina F. Gomes Vieira; PORTO-OESTE: Jorge Santos; 
PORTO PORTUCALE – NOVAS GERAÇÕES: Emília Pereira; PÓVOA DE LANHOSO: 
Cristiano Brandão Lopes; PÓVOA DE VARZIM: Miguel Rodrigues Loureiro; RÉGUA: 
Edgar Filipe Guedes; RESENDE: Brites Inácio; S. JOÃO DA MADEIRA: Celestino 
Pinheiro; 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 Carmindo Cardoso; VALPAÇOS: Maria Angelina Cardoso; VIANA 
DO CASTELO: José dos Santos da Costa Lima; VILA DO CONDE: Emílio Eduardo 
Ferreira Monteiro; VILA NOVA DE FAMALICÃO: 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 Oliveira 
Almeida; VIZELA: Horácio Vale.
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A NOSSA CAPA

É o logotipo aprovado para simbolizar a Convenção do R.I. de 2013, a tal que será a “nossa” já que terá lugar em Lisboa, o que 
abre esta edição da nossa Revista.
De linhas simples e nem por isso menos expressivas, ele reporta com felicidade o que nos simboliza: o mar e as vias de encontro 
de culturas que têm sido apanágio da nossa tão provecta quanto recomendável História.
Irmos todos à Convenção de Lisboa é, por assim dizer, um dever incontornável, um “imperativo de consciência”. Mas essa ob-
rigação difi cilmente se poderá dissociar duma outra, qual é a de promover a nossa Convenção.
Isso passa por estarmos, e no maior número possível, na Convenção do próximo ano, ou seja a de Bangkok (Tailândia), em Maio 
de 2012. O leitor tem nesta edição uma boa sugestão/proposta para participar nela.
Agarre a oportunidade e vá juntar-se em Bangkok ao nosso Presidente Kalyan Banerjee.Agarre a oportunidade e vá juntar-se em Bangkok ao nosso Presidente Kalyan Banerjee.

Caríssimos Rotários.

Aceitem por favor o meu convite pessoal para se juntarem a mim e outros Companheiros Rotários 
em Bangkok, na Tailândia, de 6 a 9 de Maio de 2012, para a 103ª Convenção do Rotary International 
– um evento incrível numa das cidades mais fascinantes de todo o mundo.

A Tailândia é um destino verdadeiramente espectacular, de facto a Terra dos Sorrisos. Gostaria de sensibilizar 
todos os Rotários que nunca visitaram a Ásia para que considerem esta a melhor oportunidade de o fazerem. 
Bangkok é uma porta de entrada fantástica para explorar o Sudeste Asiático e uma ocasião maravilhosa só por si, 
para uma pequena digressão. Para os que vão de países de lá próximos aproveitem o ensejo para uma digressão 
mais larga – com todas as refeições, compras e oportunidades de admirarem paisagens de uma grande capital 
cultural. Realmente, os que já lá estiveram, terão de reconhecer que nunca se fi ca farto de Bangkok.

Mas a principal razão para visitar Bangkok, claro, é a Convenção do Rotary em si: o enaltecer do calendário do 
Rotary e uma oportunidade a não perder.
Ao longo de todo o ano atingimos comunidades com Rotary de todas as partes do mundo. Na Convenção teremos 
a ocasião de ver todas essas comunidades representadas num só lugar – ouvir falar em todas as línguas, ver todas 
as pessoas e conhecer acerca de todos os projectos realizados durante o ano. Não há nada que exprima a noção 
da internacionalidade do Rotary que uma Convenção Rotária, e nada mais efi caz para nos motivar.
 
Todos os anos vou à Convenção do R.I. entusiasmado com a ideia de rever velhos amigos e fazer novos, para 
celebrar os nossos êxitos e aprender um pouco mais com as nossas experiências. E todos os anos regresso com 
um enorme sentimento de orgulho no Rotary, procurando continuar o meu empenhamento no Rotary.
Este ano prepara-se para ter a melhor Convenção de sempre. Exorto-vos a que se inscrevam desde já e comecem 
já a fazer planos para a nossa 103ª Convenção do Rotary International, em Bangkok!

Sinceramente, 

   Kalyan Banerjee
 Presidente do R.I. 2011-12

Juntem-se a nós 

           em   BANGKOK
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              Artur Lopes Cardoso
                                Gov. 1988-89 (D. 197)

                                                                                                        
                                         EditorNa altura em que escrevo esta nota a Inglaterra ainda não se 

refez das apreensões suscitadas pela inaudita, mas compreensível, 
onda de pilhagens, selvajaria e depradações que a atingiu em 
algumas das suas principais cidades, especialmente em alguns dos 
mais problemáticos bairros da sua capital, a cosmopolita Londres. 
E digo “compreensível” na justa medida em que, nesta página 
mas em edição já um tanto remota, tive ocasião de alertar para 
a evolução tomada pelas nossas sociedades e suas economias, 
sublinhando a preocupação de que estaríamos a viver sobre um 
“barril de pólvora”. Aí está, e vem estando, o resultado.
Já alguém disse e, convenhamos, com absoluto acerto: “há 
duas maneiras de escravizar povos: pela força das armas e pela 
economia”. Os actuais tempos colocaram fora de moda o uso da 
força das armas em resultado do surgimento e entrada crescente 
em cena do Direito Internacional Público e das suas disciplinas 
quanto ao seu uso. Resta o método da economia e, este, apre-
senta-se de muito mais difusa e incidiosa disciplina. 

Por assim ser, tal método faz, por um lado, exigências cada vez 
maiores de restrição de  direitos como panaceia para corresponder 
a imperativos económicos como o controlo da despesa pública, 
o equilíbrio orçamental com a redução dos “deficits”, os custos 
da energia, etc.. Mas não atende suficientemente à educação, 
designadamente à cívica, pelo que se tem assistido à formação 
de gerações sucessivas ávidas de reclamação de direitos mas 
pouco disponíveis para aceitar deveres e obrigações para com 
a sociedade.
Depois, essas restrições geram frustrações e o mal-estar da 
insegurança: aumentam o desemprego, as falências de empre-
sas, a precariedade laboral; reduzem a produção e o consumo 
e o que oferecem em troca é meramente programático e não 
visível no imediato. Pior que tudo, “casam” facilmente com a 
criminalidade gratuita, num aproveitamento energético que 
leva aos mais inaceitáveis procedimentos como se pode ver, já 
se tinha visto noutros locais, e, infelizmente, vai continuar a 
ver-se por certo.

Tudo isso se agrava ainda mais quando quem tem a respon-
sabilidade de governar não atina com as medidas correctas de 
que deva lançar mão para enfrentar tais estados de coisas. É 
aqui que entra a noção de “pânico”, um vocábulo que encontra 
raízes na lenda grega do deus “Pan” e se traduz num medo 
reportado à incerteza do que virá a seguir, um medo nascido 
da imaginação e mesmo da superstição mais negras. Conta-se 
que Pan, em certa expedição militar, teve artes de insinuar ou 
sugerir nos inimigos tamanha sensação de terror através de 
artifícios, que estes foram depois disso facilmente desbaratados. 
Assim o narra o Conde de Shaftesbury em 1699 na sua “Carta 
sobre os Entusiasmos”.

As revoltas originadas por cada vez mais opressivas medidas de 
austeridade impostas pelo poder para sustentar a economia até 
são compreensíveis. Às vezes elas até são muitas: veja-se, por 
exemplo, que na China e por ano, se contam por mais de 80.000 
e de muito diversas dimensões. Da sua maior parte nem os meios 
de comunicação social se ocupam. E já se sabe que há sempre 
um ponto limite de aceitação de restrições e de renúncias que, 
se atingido, quase de certeza vai originar manifestações de rua, 
porventura revoltas.
Mas tudo se complicará ainda mais com aproveitamentos de 
actos de pura criminalidade ou de vandalismos sem freios, 
como agora aconteceu. E pode tornar-se incontrolável se se lhe 
vier a acrescentar o pânico, ou seja o sentimento de terror do 
desconhecido na linha semântica vinda de Pan.

Portanto, estamos chegados à conclusão de que o problema 
radica na liderança e na sua clarividência. Não bastará anunciar 
e aplicar severas medidas restritivas para com os prevaricadores, 
pois estes não passam de mero resultado do sentimento gerado 
e, por isso, elas não “atacam” a raiz do problema. Puna-se, claro, 
na medida do que for justo. Mas adoptem-se medidas concretas 
que restaurem a confiança e a esperança gerais ... para que se 
não gere o pânico.
O Rotary é suposto ser integrado por líderes profissionais ca-
pazes do sucesso e bem sucedidos nos mais diversos domínios. O 
Rotary é suposto ser dotado de uma massa intelectual crítica e 
tolerante. O Rotary é suposto dispor de meios económicos e de 
magistério de influência que aplica no sentido do bem comum, 
pacientemente mas de forma constante e persuasiva.
Num mês que é dedicado às Novas Gerações, o de Setembro, é 
altura asada para que se volte o nosso pensamento para elas, 
certo que tudo o que se observou atrás lhes diz respeito. É do 
futuro que se trata!
Educar as Novas Gerações de jeito a incutir-lhes sentido de cor-
responsabilidade social, consciência do dever de solidariedade, 
deve ser uma prioridade. Todos os programas do Rotary virados 
para a juventude são bons, mesmo óptimos. Porventura poderão 
ser ainda mais e estou em crer que, se nada mais fizesse o Ro-
tary que não fosse desenvolver acções de formação das Novas 
Gerações, já estaria a fazer o mais importante de tudo.
Isso é evidentemente bom para ele. Mas muito melhor é para 
o futuro da sociedade.
Com um abraço amigo do
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Mensagem do Pridente

A Mensagem do 
Pridente 

Kalyan Banerjee

Meus queridos Irmãos e Irmãs em 
Rotary.
 

Temos uma cor para o ano rotário de 2011-12, e essa cor é o verde. Porquê o verde? Porque o 
verde é a cor da primavera, da vida renovada, das folhas viçosas que brotam dos novos ramos 
das árvores. E dúvidas não restam de que chegou a altura do “verde” no Rotary – para deixarmos 
algum tom caduco cinzento e de o substituirmos pelos cambiantes luminosos do verde. 

De um modo geral, no Rotary, apenas 11% dos nossos membros têm idade abaixo dos 40 anos, 
enquanto 68% a têm acima dos 50 e 39% têm mais de 60. Não é muito difícil perspectivar que 
esta situação nos irá levar para baixo da linha de água em 10, 20 ou em 30 anos se nada fizermos 
para ultrapassá-la. Não é suficiente apenas trazermos novos membros. Precisamos de trazer 
membros mais jovens, gente que traga vida nova e um renovado vigor à nossa Organização. 

Como poderemos ser mais atractivos para membros mais jovens que tão diferentes são em 
muitos aspectos em relação aos jovens profissionais de há uma ou até duas gerações? Temos de 
ir a eles onde quer que se encontrem – e, quanto a muitos deles,  onde estão é na “Internet”, 
no “Facebook”, no “Twitter” e no “e-mail”, e também nos seus “smartphones”. Clube que não 
tenha presença na “Internet” simplesmente não existe como deveria existir. O “site” de um 
Clube é a sua imagem pública – e tem de ser um bom “site”.

Mais ainda que tudo isso, creio que precisamos de retomar a ideia da família do Rotary. Pre-
cisamos de olhar para o Rotary no seu todo como uma só família: Rotários, as suas famílias e 
também os Rotaractistas e os Interactistas, os estudantes do Intercâmbio de Jovens e os Bolseiros, 
os Bolseiros da Fundação Rotária, e por aí fora. E precisamos de encarar a questão da retenção 
como uma ideia que se dirige não apenas aos Rotários, mas a toda a família do Rotary.

Demasiado prequentemente andamos a olhar lá para for a em busca de novos membros, e não 
vemos a nossa própria nova geração que espera que a chamem. Temos de olhar para ela para 
nela encontrar os novos membros capazes e entusiásticos que virão a ser Presidentes de Clube, 
Governadores de Distrito e os líderes senior do R.I. de amanhã.

Devemos isso à nossa Família Rotária – a que era, a do presente e a do futuro – para garantir que 
a nossa geração de Rotários não seja a última. Temos de, no verdadeiro sentido, atingir isso – para 
abraçar a nossa Família Rotária para que melhor possamos abraçar toda a humanidade.

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

Kalyan Banerjee, vá a 
www.rotary.org/president  

http://www.rotary.org/president
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Quantos somos:

Rotários  …………………………………… 1.228.601

Rotary Clubes ……………………………… 34.005

Distritos  …………………………………………… 531

Países  e Regiões Geográfi cas com Rotary … 210 

Núcleos Rotary de Desenvolvimento 

Comunitário …………………………………… 6.975

Países com NRDC  ………………………………… 80 

Membros dos NRDC  ……………………… 160.425

Rotárias  ……………………………………… 202.105

Dados reportados aAgosto de 2011.

A QUESTÃO BÁSICA DA ÁGUA
 Arnold R. Grahl & Ryan Hyland

Os resultados da primeira fase dos projectos subsidiados pela Colaboração Inter-
nacional H2O vão ser em breve avaliados. Trata-se de uma parceria criada em 2009 
entre o Rotary International e a USAID para lançamento de projectos de longo 
prazo nas áreas da gestão da água, do saneamento e da higiene nos países do 
terceiro mundo. -”Com esta cooperação o Rotary está a um novo patamar o seu 
empenhamento quanto a água potável e sanidade.” - afi rma Thomas M. Thorfi nnson, 
vice-Presidente da Comissão de Acompanhamento RI/USAID e ex-vice-Presidente do 
R.I.. -”Não estamos simplesmente a arranjar água boa para se beber e ir embora. 
Procuramos explorar a nossa capacidade de estabelecer parcerias para causar um 
maior impacte no mundo através de projectos sustentáveis.”

Até agora foram três os países atingidos por esta acção, o Ghana, as Filipinas e a 
República Dominicana.

No Ghana, os Rotários estão a trabalhar em comissões criadas 
em cerca de 100 comunidades rurais de quatro regiões. Aju-
dam na modifi cação de comportamentos quanto a aspectos 
sanitários e no ensino de acções de manutenção de diversos 
equipamentos, como latrinas, chuveiros ou bombas de água. 
Essas comissões são responsáveis pela defi nição de taxas para 
consumos de água e aplicação do dinheiro na assistência às 
bombas de água.
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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

Nas Filipinas, o Rotary lançou cinco grandes projectos, alguns deles em associação com a As-
sociação de Gestão de Resíduos Sólidos. Como resultado deles veio a ser desenvolvido um 
plano para compostagem de mais de 60% de lixo biodegradável que vem sendo aplicado como 
fertilizante em zonas onde se procede a refl orestação.

Na República Dominicana quase todos os fundos disponibilizados pelo Rotary  vão para aquisição 
de fi ltros de areia que estão a benefi ciar os moradores de largas dezenas de comunidades na 
parte oriental do País, segundo informou Thorfi nnson. Os fundos disponibilizados pela USAID 
têm sido aplicados na construção de sistemas de distribuição de água potável e de saneamento, 
e sua manutenção, além de no desenvolvimento de acções de formação em higiene.

ALFABETIZAÇÃO

O dia 8 de Setembro foi o Dia Inter-
nacional da Alfabetização. Indepen-
dentemente do Dia em questão, o seu 
Clube já se voltou para desenvolver 
algum projecto dentro desta área 
que tem constituído uma prioridade 
do Rotary International?
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Com reporte a Julho passado, foram revistas e actualizadas as regras protocolares 
constantes do Cap. IV (Administração), art. 26º (Rotary International), do Manual 
de Procedimento.

Antes do mais, tenha-se em conta que, em quaisquer eventos rotários, os administra-
dores deverão ser saudados apenas uma vez, inclusive os cônjuges respectivos. 

Por outro lado, as pessoas que tenham mais que um cargo, ou o tenham tido, devem 
ser referidas com relação ao cargo mais elevado que exerçam ou tenham exercido.

Em eventos distritais, os Rotários de países estrangeiros poderão ser distinguidos com precedência 
sobre Rotários locais com a mesma hierarquia, em atenção a tratamento de cortezia. O mesmo se dirá no que tange a altas 

autoridades locais, não rotárias.

O item 26.080, que versa justamente sobre o Protocolo do R.I., estabelece agora as seguintes precedências, regras a observar 

em apresentações, referências e colocações :

 

Presidente (ou seu Representante)

Presidente Eleito

Presidente Indicado

Vice-Presidente

Tesoureiro

Presidente da Comissão Executiva do Conselho Director do R.I.

Outros membros do Conselho Director

Ex-Presidentes do R.I. segundo a antiguidade respectiva

Presidente do Conselho de Curadores da The Rotary Foundation

Presidente Eleito do Conselho de Curadores da TRF

Vice Presidente do Conselho de Curadores da TRF

Outros Curadores da TRF

Secretário-Geral do R.I.

          Protocolo
      Rotário
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Directores Eleitos do R.I.

Curadores Indicados da TRF

Directores Indicados do R.I.

Ex-Directores do R.I. segundo a antiguidade respectiva

Ex-Curadores da TRF segundo a antiguidade respectiva

Ex-Secretários-Gerais do R.I. segundo a antiguidade respectiva

Presidente, último ex-Presidente, Vice-Presidente e Tesoureiro Honorário do RIBI

Coordenador da Imagem Pública do Rotary

Coordenador Regional da The Rotary Foundation

Governadores de Distrito

Governadores Eleitos

Governadores Indicados

Ex-Governadores de Distrito segundo a antiguidade respectiva.

Complementarmente à ordem protocolar que ficou descrita, há ainda a seguinte adicional que é recomendada mas que 

deve ser ajustada em harmonia com os costumes e práticas locais:

Membros de Comissões Regionais e Zonais

Assistentes do Governador

Secretário Distrital

Tesoureiro Distrital

Membros de Comissões Distritais

Presidentes de Clubes

Presidentes Eleitos de Clubes

Vice-Presidentes de Clubes

Secretários de Clubes

Tesoureiros de Clubes

Directores de Protocolo de Clubes

Outros membros do Conselho Director de Clubes

Ex-Presidentes de Clubes

Presidentes de Comissões de Clubes

Ex-Assistentes de Governador

Rotários(as)

Ex-participantes em programas da Fundação Rotária

Familiares dos Rotários.
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Esta é uma ONG criada pelo RIBI (o 
Rotary de Inglaterra e Irlanda) há 
alguns anos e que tem a funcionar 
o maior navio hospital do mundo 
– o “África Mercy” - que presta as-
sistência médica e medicamentosa 

gratuita em países em vias de desenvolvimento. Já desde 2003, ano em 
que começou esta acção, que tem o apoio de muitos Rotários. Nesta 
altura, mais de 7.000 doentes de África foram tratados, por ano, a bordo 
deste navio. Em Abril último foram Rotários de sde a Escócia a Kent 
que serviram no “África Mercy” numa acção de angariação de fundos 
que foi um êxito. O navio leva a bordo mais de 450 voluntários de 40 
diferentes países, nos quais muitos Rotários de diversas partes do mundo 
se incluem. Se quiser saber mais sobre esta acção, que é notável, vá a 
<www.mercyships.org.uk> (foto “Rotary Today”).  

Alertado pelo Compº. Sandy Wilson, 
que visitara Freetown, de que o hos-
pital local se encontrava em situação 
desesperada, com falta de tudo, uma 
equipa do Rotary Club de Pitlochry 
(D. 1010 – Inglaterra, composta por 8 

elementos do Clube e amigos (Dougal Spaven, Dennis Underwood, Bill 
Bright, Callum Allison, ele próprio, Sandra Bridges e Jenni Moncrieff) 
viajou até este país africano, e permaneceu durante duas semanas aí. 
Além de ter levado grandes quantidades de equipamentos diversos, a 
equipa restaurou inteiramente as instalações do hospital, substituindo 
os soalhos e reparando as paredes, as portas e as janelas, pintando todos 
os espaços e arranjando mesmo o seu telhado (foto “Rotary Today”).

SERRA LEOA

MÉXICO

VIETNAM

“MERCY SHIPS”

ESTADOS UNIDOS

ÍNDIA

FRANÇA

FRANÇA

 O Rotary Club de Dijon Bourgogne (D. 
1750), em parceria com a Associação 
“Croq’Diabète, organizou um encon-
tro de crianças diabéticas para lhes 
ensinar a cozinhar refeições próprias 
para elas e deu uma generosa ajuda à 
referida Associação para impulso das 

suas actividades de educação terapêutica (foto “Le Rotarien”).

O Rotary Club de Puerto Escondido, 
de Oaxaca, com o concurso do 
Rotary Club de Ladysmith (Canadá) 
e um Subsídio Equivalente da The 
Rotary Foundation, ofereceu ao 
Hospital Municipal de San Pedro 
Mixtepec, de Juquila, Oaxaca, uma 

subestação eléctrica, dentro dum projecto estimado em 280.000 pesos 
(foto “Rotarismo en México”).

 Do Distrito 3150, o Rotary Club de 
Kothagudem, com as ajudas de 31 
outros Rotary Clubes do Distrito, 
de parceria com o Rotary Club de 
Minneapolis-Sul (D. 5950 – EUA) 
e de um Subsídio Equivalente da 
Fundação Rotária, logrou adquirir e 

distribuir mais de 300 triciclos a outras tantas pessoas com deficiências 
físicas motoras (foto “Rotary News”).

 Diligenciando alcançar a penetração 
do Rotary neste País asiático, em 
Março passado realizou-se em Março 
passado uma importante reunião 
de uma delegação do Rotary Inter-
national com altos responsáveis do 
Governo Vietnamita. A Delegação 

Rotária, como a foto ilustra, foi constituída pelo então Presidente do 
R.I., Ray Klinginsmith, pelo então Presidente Eleito do Conselho de 
Curadores da Fundação Rotária, Bill Boyd, e pelo PGD Danny Low, do 
Distrito 9680 (foto “Rotary Down Under”).

Desde há 16 anos que o Rotary Club 
de Montargis (D. 1720) realiza o 
seu Festival de Parques e Jardins no 
espaço adjacente ao “chateau” de 
Lisledon, em Villemandeur. Com esta 
iniciativa, de extraordinário efeito 

cromático, o Clube angaria fundos que aplica em ajudas a instituições 
de serviço social da sua comunidade (foto “Le Rotarien”).

O Rotary Club de Key West, da ilha 
do mesmo nome, a sul da Florida, 
decorou uma vasta praça com o 
tradicional símbolo do Rotary, a roda 
dentada (foto de Jean Gaida, membro 
do Rotary Club de Thonon Léman).
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Promovendo a Convenção de Lisboa 2013
Vamos à Convenção de Banguecoque 2012

A Associação Portugal Rotário está a promover, com serviços da Agência Abreu, 
uma viagem a Hong Kong, Macau, Triângulo Dourado e Phuket, de 1 a 15 de 
Maio de 2012, com o seguinte itinerário preliminar:

Partida e regresso - Aeroporto Sá Carneiro, na Maia (via Frankfurt):
1 de Maio  Hong Kong
2 e 3 de Maio  Hong Kong
4 de Maio  Macau
5 de Maio  Chegada a Banguecoque
6 a 8 de Maio   Convenção Rotária em Banguecoque, com estadia em regime de pequeno 

almoço no Hotel “Royal Orchid Sheraton”, de Banguecoque (4*)
9 de Maio   Chiang Rai
10 de Maio   Tha Ton
11/12 de Maio  Tha Ton e Chiang Mai
12/13 de Maio  Phuket
14 de Maio  Regresso.

Hotéis de quatro estrelas, com acompanhamento da Agência Abreu ou seus representantes locais.

Hotéis com refeições incluídas, com excepção das refeições na Convenção Rotária:

Preço por pessoa, em quarto duplo  3.980,00 € 
Suplemento para quarto individual    830,00 €

Inscrições, com sinalização de 20% até 15 de Dezembro, ou directamente na Agência Abreu (Programação Especial do 
Grupo Rotário à Convenção de Banguecoque), ou através da Associação Portugal Rotário.

Qualquer informação complementar pode ser pedida, via e-mail ou pelo telefone, ao Companheiro Gonçalves 
Afonso (Telefone 351 969 056 467; e-mail: goncalves.afonso-1349p@adv.oa.pt).

      As próximas 
 Convenções do R. I.
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Paul Engleman

As florestas cobrem cerca de 9,4% da superfície da Terra e cerca de 30% do 
solo arável. No entanto, os analistas calculam que 80% das antigas florestas 

de todo o mundo – as que permaneciam relativamente intactas mau grado a ac-
tividade humana – foram destruídos ou prejudicados  e que metade desapareceu 
nos últimos 30 anos. As principais causas da desflorestação são a necessidade de 

livrar terras de árvores para a sua aplicação nas actividades agrícolas, o comércio 
de madeiras e a explosão urbana. A desflorestação agride o ciclo da água, reduz a qualidade dos 
solos e a capacidade retenção da água no solo, além de aumentar os riscos de deslizamento de 
terras.

O Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas estima que a desflorestação e a degradação 
das florestas estão na origem de 17% da existência de CO2 na atmosfera de todos o mundo, por 
isso que há cada vez menos árvores para o absorverem. Outro impacto significativo da desflo-
restação está na perda de “habitat” para milhões de espécies: cerca de 70% dos animais terrestres 
e das plantas vivem em florestas.

O programa das Nações Unidas REDD (Redução das Emissões por causa da Desflorestação e da De-
gradação das Florestas) procura resolver o problema da desflorestação pagando aos países pobres 
– com fundos obtidos dos países desenvolvidos – para que mantenam intactas as suas florestas. 
A Noruega foi o primeiro doador para os programas do REDD e é o seu maior contribuinte. Este 
programa tem 29 países parceiros e estão a receber fundos para preservarem as suas florestas: 
Bolívia, Camboja, Filipinas, Ilhas Salomão, Indonésia, Panamá, Papuásia-Nova Guiné, Paraguai, 
Rep+ublica Democrática do Congo, Tanzânia, Vietname e Zâmbia.. Este programa tem críticos. 
Um relatório de 2010, apresentado pela “Friends of The Earth International”, diz que o REDD irá 
gerar centenas de milhões de dólares em lucros para algumas das maiores empresas mundiais, 
incluindo as que se dedicam a mineração.

A FAO acompanhou a evolução das florestas de todo o mundo com intervalos entre 5 a 10 anos, 
durante os últimos 65 anos. Segundo um relatório recente, 13 milhões de hectares de floresta se 
perderam em cada ano dos últimos 10, mas decresceu, entretanto, o índice de desflorestação. 
Isto ter-se-á devido a acções de reflorestação que têm sido desenvolvidas.

A Rússia, o Brasil, o Canadá, os EUA e a China são os países mais florestados, neles se encontrando 
mais de metade da área florestal mundial. Há 10 países pu zonas sem florestas e 54 países nos 
quais a área de floresta é menor que 10% de toda a área cultivável.

Em termos gerais, mais de uma terça parte da área de floresta é de floresta virgem – com espé-
cies nativas, sem evidência de actividade humana e em que não foram ainda alvo de distúrbios 
significativos os elementos ecológicos.
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Bom: elas já ultrapassam hoje as duas centenas 
de milhar. Desde Rotárias de base no quadro 

social de qualquer Rotary Clube, só ainda 
não vimos nenhuma senhora a ocupar 

a posição de Presidente do Rotary 
International. Mas vê-las a presidir 
a clubes ou a comissões, ou a des-
empenhar galhardamente funções 
como Curadoras da Fundação Rotária 
ou mesmo de membros do Conselho 

Director do R.I., tudo isso é coisa que 
não surpreende e é mesmo pacifi camente 

aceite no mundo rotário.
Não se julgue, porém, que foi sempre 
assim.

Nos seus primeiros tempos, o Rotary andou 
ciosamente reservado aos homens. Isso 
mesmo estava expressamente plasmado 
no Estatuto da Associação Nacional de 
Rotary Clubes, a organização criada em 
1910 aquando da realização da primeira 
Convenção, em Chicago, Illinois (EUA), com 
a presença do “espantoso” número de 60 
convencionais. E isso, ao cabo e ao resto, 
refl ectia a natureza da sociedade dessa 
época, predominantemente masculina. 
Dessa Associação, de existência curta, aliás,  
Paul Percy Harris foi eleito Presidente. 
Justamente, foi também nesse ano que 
Paul casou com Jean Thompson, que tão 
importante infl uência iria ter pela vida fora 
no pensamento e na acção dele.

Porquê só para homens? Logo de princípio 
se sentiam como frágeis os argumentos 
justificativos de tal opção: que, sem 
prejuízo de se reconhecer que seria valiosa 
a cooperação das mulheres, se entendia 
que era mais fácil e directo o entendi-
mento entre homens de negócios; que a 

presença interveniente de senhoras nas reuniões dos 
clubes não seria tolerada pelas esposas dos Rotários; 
que ela, seguramente, iria perturbar a atenção devida, 
ainda que respeitosa, e a camaradagem no tratamento 
dos trabalhos; e outras “justifi cações” nem sempre de 
irrepreensível elegância. Mas, depois, e em jeito de 
compensação canhestra, lá se vinha com a lenga-lenga 
poética da beleza feminina, da sua delicadeza e fi no 
espírito, da nobreza de sentimentos e doçura de trato, 
papel como que predominantemente ornamental. Tudo 
se rematando com a tese de que o lugar próprio da  
mulher é “ao lado do marido”...

O inconformismo perante este modo de ver cedo 
se manifestou. Veio duma senhora brasileira que era 
casada com um Rotário do Rio de Janeiro, de seu nome 
Hugo Hamann. Ela chamava-se Eugénia e já em 1934 
dirigia cartas a Paul Harris através das quais se insurgia 
contra a restrição do Rotary aos homens. Escreveu-
lhe três cartas então a manifestar o seu desacordo 
frontal a semelhante discriminação, mas Paul não lhe 
respondeu directamente, a não ser (parece...) à última: 
encarregou outrem de o fazer por si, incumbência que 
recaiu no Rotário Pacheco Moreira, este mesmo do 
Clube do marido dela. Esta troca de correspondência 
bem curiosa e elucidativa viria a ser publicada na 
Revista “Rotary Brasileiro”, que foi a predecessora da 
“Brasil Rotário”.
Claro que vamos aí encontrar da parte de Pacheco 
Moreira a argumentação que se sumariou, toda ela 
rebatida facilmente por Eugénia Hamann que chega ao 
ponto de o questionar acerca de quais seriam, então, 
as profi ssões próprias dos homens, pois que ela mesma 
conhecia que, em Portugal, havia mulheres a trabalhar 
como estivadoras de carvão, na Amazónia conhecia até 
as que eram jangadeiras, que sabia da existência de 
mulheres diplomatas nos EUA e cientistas na França, e 
por aí fora. Chegou mesmo a rematar ironicamente que, 
se é factor impeditivo de entrada no Rotary, para elas, 
a delicadeza feminina, então os Rotários deveriam ser 
recrutados em função da sua força física: não deveria 
o Rotary ser uma “associação de atletas”?!

Uma pitada de história.

Eugénia Hamann

Jean Harris

Eugénia Hamann

Ann Brunnier
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E fulminava a certa altura com a recomendação de que “a 
tão bonita legenda rotária Dar de Si Antes de Pensar em  Si 
seja mudada para Faça o que eu Digo mas não Faça o que 
eu Faço” (sic).

As coisas não se fi caram por aqui, como se sabe, não foi 
em vão que se levantara a voz da pioneira Eugénia Hamann. 
Mas durante cerca de 84 anos o Rotary viveu sem que fosse 
admitida a entrada de mulheres no Movimento, de pleno 
direito.
Ao longo de todo esse tempo outras iniciativas vieram a surgir 
no seio do Rotary tendentes a acabar com tal situação, sempre 
fi cando pelo caminho. Já em 1914, duas senhoras, esposas 
de Rotários – Ann Brunnier e Ann Gundaker – participaram 
na Convenção de Houston, no Texas (EUA), e nela tiveram 
participações tão signifi cativas que os Rotários de então 
criaram a expressão “Rotary Anns”, uma forma carinhosa de 
reconhecerem o contributo das mulheres para o Rotary.
Mais tarde, em 1919, Awilda Arney, que era casada com o Presi-
dente do Rotary Club de Chicago, fundou uma organização 
denominada “Mulheres em Rotary”, de que foi Presidente. 
Mas esse nome foi vetado pela Convenção de 1921, realizada 
em Los Angeles, Califórnia (EUA).
Em Manchester (Inglaterra) viria depois a ser proposta a 
formação de um “Rotary Clube de Mulheres”, mas esta ideia 
seria formalmente rejeitada pelo Rotary International.
Na década de 30, a própria esposa de Paul Harris, Jean, ofer-
eceu ao Compº. Armando de Arruda Pereira, então membro 
do Rotary Club de S. Paulo (Brasil) e que viria a ser o primeiro 
Presidente do R.I. recrutado no Brasil (1940-41), uma minuta 
de estatutos para uma “Sociedade de Damas Rotárias”, mas 
a ideia não teve seguimento. E é óbvio que partia do enten-
dimento da criação de algo que seria paralelo ao Rotary, não 
dentro do próprio Rotary.
A partir de 1972, por várias vezes surgiram propostas e 
emendas para os Estatutos do Rotary que tinham por escopo 
a admissão de mulheres nos Rotary Clubes. Foram continu-
adamente “chumbadas”.
E veio o rebelde em 1978, o Rotary Club de Duarte, também 
da Califórnia, que admitiu nesse ano a entrada no seu quadro 
social de três mulheres: Mary Lou Elliot, Donna Bogaert e 
Rosemary Freitag. Um “sacrilégio”! No ano seguinte, o Clube 

viu ser-lhe revogada a Carta de Admissão pelo Con-
selho Director do R.I..
Só que ele não se conformou e demandou a justiça 
norte-americana acusando o Rotary de violação 
de lei já que esta proibia discriminação em razão 
do sexo “em estabelecimentos comerciais ou 
acomodações públicas”.
O processo percorreu todas as instâncias pre-
vistas no ordenamento jurisdicional dos EUA, 
sendo sucessivamente confi rmada a decisão 
da 1ª Instância que logo fora no sentido da ile-
galidade da mencionada discriminação. Em 
1987 o Supremo Tribunal Federal dos EUA 
proferiu a derradeira decisão e no mesmo 
ano o Clube de Duarte voltou a receber a 
sua Carta de Admissão, agora com uma 
senhora na posição de sua Presidente, a 
Compª. Sylvia Whytlock. Esta, e a Compª. 
Karilyn Van Soest, que em 1988 se tornou Presidente 
do Rotary Club de Seattle, foram 
as primeiras Rotárias a assistir a 
uma Convenção Rotária como 
Rotárias, a de Seul (Coreia).
Em 1989, fi nalmente, o Conselho 
de Legislação, que reuniu em 
Singapura, procedeu à alteração 
da redacção dos Estatutos do 
R.I. deles eliminando todas as 
expressões que limitavam apenas 
a homens o acesso ao Rotary.
O autor deste breve resquício 
histórico teve mesmo de refrear 
o envio para Rotary International 
do processo de formação de certo 
Rotary Clube do então Distrito 
197 por causa de estar uma sen-
hora no elenco de fundadores 
dele: teve de … passar a pasta. 
A contragosto, porém.
Mas, tudo isso são águas já 
passadas. A propósito: quantas 
senhoras há no seu Clube?

Uma pitada de história.

Artur Lopes Cardoso
                                 membro do Rotary Club de Vila Nova de Gaia

Ann Gundaker

Sylvia Witlock
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  O que se 
     faz em

AO SERVIÇO
O Rotary Club de Mafra logrou recolher nada menos que 3,5 
toneladas de géneros alimentícios junto de hipermercados 
locais, que fez reverter em favor de famílias carentes.

 

O Rotary Club de Lisboa-Belém ofereceu 
uma avultada quantidade de livros escolares 
e outros para crianças, à “Casa da Praia”, uma 
IPSS que apoia crianças sub-dotadas.

PROJECTO DOS CÔNJUGES DO DISTRITO 1970 
O Governador Goes Madeira definiu como “Projecto dos 
Cônjuges” para o ano rotário em curso a oferta ao IPO de 
Coimbra de um “Pleurovideoscópio/Toracoscópio”, com seus 
respectivos acessórios, um sofisticadíssimo equipamento 
que irá permitir, através da utilização das mais modernas 
técnicas, dignósticos rigorosos para intervenções na área da 
pneumonologia oncológica.
Este projecto está avaliado em € 25.000,00 e espera-se que 
cada Rotary Clube do referido Distrito para ele contribua com 
um mínimo de € 150,00. Foi candidatado já a um Subsídio 
Global da Fundação Rotária do R.I. e tem como parceiro 
internacional o Distrito 4420 (Brasil). Se, porventura, o 
montante que vier a ser arrecadado visando a concretização 
deste Projecto exceder o seu custo, o remanescente será 
atribuído ao IPO do Porto.
 
VISIBILIDADE
O Rotary Club de Amadora aproveitou muito bem a 
realização de mais uma edição da “Feirarte” e nela esteve 
sempre presente com “stand” próprio para divulgação do 
Rotary e do Clube.

O Rotary Club de Mafra aproveitou 
a realização dos festejos em honra 
de S. João de Deus, no Lugar da 
Achada e nela assinalou a sua 
existência com um cartaz de boas-
vindas.

Entretanto, o Rotary Club 
de Peniche editou um livro 

dedicado a toda a história do Clube.
Por seu lado, o Rotary Club de Águeda organizou com o já 
habitual êxito a sua “Festa do Leitão à Bairrada”.

Tendo-se realizado a 26ª 
Semana Gastronómica de 
Machico, o Rotary Club 
de Machico-Santa Cruz 
participou activamente nela, 
tendo os seus elementos 
confeccionado doces e petiscos 

que venderam ao público no seu “stand” para realização de fundos 
para os seus projectos de serviço.

GOVERNADORES INDICADOS 2014-15 
Em ambos os nossos Distritos está a decorrer o prazo para 
apresentação de candidaturas a Governador para o ano 
rotário de 2014-2015.
  

BIBLIOTECA ROTÁRIA
Está disponível em hhtp://www.issuu.com/search?q=bibliot
ecarotaria 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.                                    

ECOLOGIA 
O Rotary Club de Mafra atingiu todas as praias da costa da 
Ericeira, nelas promovendo abundante distribuição pública 
de panfletos alusivos à Erradicação da Polio, com minuciosa 
informação dos avanços nela já verificados. 

COMPANHEIRISMO
O Rotary Club de Praia da Rocha fez uma viagem de 
companheirismo e ecologia subindo de barco o Rio Arade até 
Silves sob o comando seguro do Cap. Venâncio.                          
Entretanto, o Rotary Club de Bombarral organizou uma 
animada “Nine & Pear Party” no Palácio do Gorjão.

E o Rotary Club 
de Vila Nova de 
Gaia organizou 
u m a  a n i m a d a 
digressão para 
admirar as “Festas 
das Flores” ou 
“Festas do Povo”, 

de Campo Maior, além doutros locais de interesse daquela zona 
do Alto Alentejo.
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Os Rotary Clubes de Estremoz e de Évora realizaram uma 
reunião conjunta de companheirismo.

CULTURA E NÃO SÓ
O Rotary Club de Mafra retomou as suas Tertúlias, agora 
dedicadas a assinalar o Centenário da Maçonaria no Concelho, 
e ouviu o Compº. Francisco Queiroz, membro do Rotary Club 
de Carnaxide, dissertar sobre “A Maçonaria e o Rotary”.

                         
Na oportunidade da sua reunião festiva de transmissão de mandatos, 
o Rotary Club de Lisboa-Centro entregou os prémios em disputa no 
seu Concurso de Poesia ou Prosa-FRP, cabendo o 1º Prémio, no valor 
de € 2.500,00, a um concorrente de nacionalidade portuguesa, e o 
2º, no valor de € 1,500,00, a um concorrente do Brasil. Na mesma 
altura, o Clube distinguiu as três professoras que têm servido a sua 
Universidade Senior, uma iniciativa que conta com parcerias da 
Junta de Freguesia de S. Jorge de Arroios e da Escola Secundária 
de Camões.  

O Rotary Club de Gaia-Sul fez entrega do Prémio “Mário 
Laredo” ao melhor aluno do 12º ano de escolaridade, um 
Prémio que o Clube instituiu em honra do seu associado 
recentemente e subitamente falecido.

PALESTRAS 
O Dr. António Santos, membro da Associação Portuguesa 
do Cancro Cutâneo (APCC), foi orador convidado no Rotary 
Club de S. João da Madeira, aqui expondo sobre “Sinais 
e Cancro de Pele”.
Foi orador convidado no Rotary Club de Tavira o Dr. Paulo 
Santos, da Direcção-Geral da FEVIP, para abordagem do 
tema “Impacto da Violação dos Direitos de Autor ao Nível 
do Emprego e da Receita Fiscal”.
“Como Desenvolver um Quadro Social Equilibrado” constituiu 
dissertação feita no Rotary Club da Maia pelo Compº. 
Carlos Castro, aliás, membro do próprio Clube. E também 
aqui falou, mas  sobre “A Família Rotária”, o Gov. 2007-08 
(D. 1970), Compº. Bernardino da Costa Pereira, também 
membro do Clube.

 
No Rotary  Club 
de Carnaxide foi 
palestrante o Dr. 
João Gabriel Rucha 
P e r e i r a ,  t e n d o 
dissertado sobre “Um 
Olhar sobre João 
Paulo II”.

No Rotary Club de Cascais-Estoril falou sobre “Rotary em 
Férias!” o Gov. 1988-9 do Distrito 196 e membro do Clube, 
Compº. Alberto Maia e Costa. Neste mesmo Clube esteve 
ainda a Drª. Isabel Viegas a orar sobre “Visão Feminina da 
Gestão”. 
O Rotary Club de Porto-Douro teve como palestrantes 
o Compº. João Correia Pinto (“A Estética através da 
Movimentação Dentária”), Manuel Pintão (“Ética nos 
Negócios”), o jornalista Carlos Magno (“O Tempo na 
Sociedade da Informação”) e o Compº. João Pedro Kramer 
(“De Coleccionador a Competidor”).
“Os Morangos do Futuro” foi o interessante tema tratado 
no Rotary Club de Oeiras pelo Compº. Adam Dale, técnico 
da Estação Agronómica.
Os Drs. Sandra Alves e Francisco Miguel Araújo foram 
oradores no Rotary Club de Senhora da Hora, tendo 
abordado aqui o tema “A Escravatura em Leça da Palmeira 
no Séc. XVIII”. Também neste Clube expôs acerca de 
“Sobretaxa Extraordinária no IRS” o seu associado Compº. 
Paulo Soares.

  
O Gov. 2002-03 do Distrito 1960, Compº. Henrique Gomes de Almeida, 
foi orador convidado também no Rotary Club de Carnaxide tendo 
aqui exposto sobre “A Revista Rotária é a Imagem do Rotary”.

A jovem Maria Lopes Cardoso foi ao Rotary Club de Vila Nova 
de Gaia expor sobre a sua “Experiência de um Intercâmbio 
Escolar de Ano Lectivo Completo”.
No Rotary Club de Praia da Rocha foi palestrante o Doutor 
Joaquim Cabrita, que se pronunciou sobre “Os Desafios das 
Novas Gerações”.
O Rotary Club de Águas Santas-Pedrouços escutou 
o Dr. Paulo Morais na sua exposição sobre “A Corrupção, 
Dificuldades e Instrumentos de Combate”.
“2011-Ano Europeu do Voluntariado” foi o assunto tratado no 
Rotary Club de Santarém pela Drª. Elza Chambel, Presidente 
do Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado.
O Comandante dos Bombeiros Voluntários, Bento Rodrigues 
Marques, foi o palestrante no Rotary Club de 
Guimarães, onde falou sobre “Calamidade 
dos Incêndios em Portugal”. 
 

DISTINÇÕES
Na ocasião das cerimónias comemorativas do Dia 
da Infantaria e da EPI, que foram presididas pelo 
Ministro da Defesa, Dr. José Pedro Aguiar-Branco, 
o Rotary Club de Mafra teve honras de convidado 
especial e foi nelas representado pelo Compº. José 
da Palma. 
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Ruas onde comer
Bangkok dispõe de imensas hipóteses de restaurantes de alta qualidade e com célebres “chefs”, e ainda de muitas outras 
opções pedestres de culinária que podem ser igualmente deliciosas. Uma vez aí para participar na Convenção de 2012 
do R.I., de 6 a 9 de Maio, experimente uma dessas ruas da restauração. Existem dois tipos de referência fundamentais: 
coma onde vir comer gente da Tailândia, e escolha vendedores de rua com muita clientela para assegurar uma boa 

prestação. 
Os condimentos tailandeses são bastante picantes e os restaurantes usam-nos em quase tudo. Quando responder 
a quem toma nota da sua encomenda sobre se quer muito ou pouco picante, não se esqueça que o entendimento 
tailandês de “pouco” ou “assim-assim” é cerca de dez vezes mais forte que a sua bitola. 
Em cada esquina da cidade irá encontrar alguém com um grill e skewers – de frango, de bife de vaca, de porco, de 
polvo, de almôndegas, de peixe inteiro e mesmo de “tofu” a vapor. Pois há sempre um molho doce ou fortemente 

apimentado para lhe acrescentar.
Pratos “Noodle” frescos cozinhados em vapor a escaldar são muito populares. Experimente alguns de 
modo a ter uma noção de medida de prevenção para a próxima vez em que tenha ensejo de provar comida 
tailandesa ou quando tentar fazê-la depois de regressar a casa. 
Na Tailândia, a fruta fresca é descascada, cortada e misturada com sal picante ou com rum, a que se adiciona 
um pouco de açúcar simples e gelo. Irá encontrar bananas da região – mais pequenas e mais amarelas do 
que as que usualmente terá em casa – assim como mangas, melancia, ananás, maracujá e anonas, frutas que 
identifi cará pelo seu cheiro forte, especial e excitante.
Procure o kôw taan, um “snack” feito de arroz tufado servido com sumo de melancia e temperado com 
açúcar de palma. Acompanhe-o com uma cerveja bem fresca: A combinação salgado e doce é perfeita no 
meio de um dia escaldante e frenético.

                                                                                                                     Julia Middleton

Inscreva-se na Convenção de 2012 do R.I., 
em Bangkok, em

www.rotary.org/convention.
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  Serviços à Comunidade
       sem Fronteiras

Mesmo no sul do Arizona, Dottee Watkins e uma equipa de 
Rotários trabalham para recuperar para a vida Água Prieta

            
 Kate Nolan

 

O Distrito 5500 ocupa 350 milhas da fronteira Arizona-México, uma zona cujos 
problemas relacionados com o perigo e a fome dominam os noticiários 

locais. Nos finais de 1990, um membro do Rotary Club de Douglas, Arizona 
(EUA), disse: -“Basta!” 
 
Dottee Watkins é co-fundadora, presidente e CEO da Fundação “Wings of Angels” 
(Asas dos Anjos), uma ONG que trabalha com os Rotary Clubes de Douglas, Logan, 
Utah (EUA), e Água Prieta (México), assim como com os Rotaract e Interact Clubes 
patrocinados pelo clube de Logan. Na última década, os grupos construíram 
e restauraram casas, distribuiram e aplicaram aquecedores de baixo custo, a 
energia solar, e desenvolveram serviços médicos de emergência em favor dos 
residentes de Água Prieta, uma comunidade com 200.000 habitantes do estado 
de Sonora eivada de carteis da droga, de violência e terrível pobreza. Muitos 
vêm para a cidade com a ideia de escaparem através da fronteira. 
 
-“Chamo a isto a minha cruzada.” - diz Dottee Watkins enquanto conduz a 
sua carrinha para a fronteira, que atravessa em Douglas. Neste dia de Abril, os 
funcionários da segurança deixaram-na passar sem qualquer inspecção. Mas, 
logo que ela chega a Água Prieta, os locais bombardeiam-na com perguntas.
-“Pode dar-me uma lanterna para o meu niño? Você deu-nos uma há quatro 
anos. Agora já não funciona.” - diz Marciel, um amputado instalado numa 
cadeira de rodas com motor ali aparcada junto dos vendedores ambulantes 
que vendem burros de louça, jarrinhas e vistosas flores de papel. Watkins troca 
holas com um outro homem, também em cadeira de todas. Um vendedor de 
gelados aproxima deles o seu carrinho.
-“Quando é que vem o médico?” - pergunta o vendedor de gelados, aludindo às 
visitas mensais que médicos e dentistas fazem ao Posto da “Wings of Angels”. 
Diz que quer levar lá a filhota. Watkins responde-lhe que eles irão amanhã; 
hoje ela está apenas a trazer equipamentos médicos e remédios.
Formalmente designada por Clínica de Intervenção de Sonora da “Wings of 
Angels”, este Posto  presta assistência a várias centenas de famílias pobre e 
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actua como centro nervoso de ligação com o clube de Logan e os seus patroci-
nados Rotaractistas e Interactistas. A parceria teve início nos princípios de 2000, 
quando o Rotário de Logan, Fred Berthrong procurava um projecto de serviço 
para a juventude do Rotary. Em breve, ele e a mulher puseram a trabalhar os 
seus três adolescentes num projecto rotário no  Zimbabwe e puderam ver de que 
maneira esta experiência alterara as vidas dos filhos. 
-“Como Rotários, queremos ajudar as pessoas, mas estamos sempre receosos da 
ideia de meter ao barulho os nossos filhos em experiências de serviço.” - afirma 
Berthrong, licenciado pela Academia Naval dos Estados Unidos e engenheiro 
mecânico e nuclear, que serviu como Governador de Distrito em 2005-06 no 
Distrito 5420.
Encontrou-se com Sally Montagne, líder do Distrit 5500, numa Conferência de Zona, 
em 2003, e ela pô-lo em contacto com os Rotários de Água Prieta. Relataram-lhe 
as dificuldades das famílias da fronteira – as de órfãos e de crianças com graves 
limitações físicas e mentais, referiram as casas delas, impróprias para o calor do 
deserto e para as temperaturas geladas do inverno, os abastecimentos irregulares 
de géneros alimentícios, as drogas e o crime que tantas vezes são as alternativas 
da falta de emprego. A maior parte da população não tem nem electricidade 
nem gás, é fraquíssima a frequência escolar e, quanto a assistência médica e 
alimentar, o apoio é mínimo. As autoridades de Sonora calculam que o número 
de “extremamente pobres” de Água Prieta chegue aos 42.000.
Foi através de Montagne que Berthrong e voluntários Rotários de Logan se 
encontraram com Watkins. -“Havia sempre diversas coisas que Dottee idealizava 
para nós em cada vez que nós íamos até lá. Se à partida até parecia que íamos 
de férias, a cabeça dela punha-se a trabalhar e ela arranjava qualquer coisa mais 
para fazermos – e, claro, fazíamo-lo.” - diz Berthrong. 
Watkins, que era um empresário em Phoenix, iniciou a “Wings of Angels” em 
finais de 1990 com um pequeno fundo (ainda hoje continua a ter um orçamento 
operacional de apenas 35.000 dólares), assente em voluntários e profissionais que 
põem ao serviço as suas especializações; com fundos de Água Prieta, Douglas e 
os Clubes de Logan; e com “conhecer alguém que sabe de um tipo...” O modesto 
objectivo da Organização é remover barreiras e habilitar as pessoas com o material e 
os conhecimentos necessários para serem elas a resolver os problemas que têm. 
-“Ajudar esta gente desesperada com os seus próprios meios possibilitou que 
ela se mantivesse no seu próprio país.” - explica Watkins. -“Parecem assim como 

“zombies” quando começamos a trabalhar com eles mas, um ano mais tarde, estão 
de novo no seu pé,  mostram-se animados, vivos”. Refere-se ao trabalho que faz como “mediação benevolente”.
Um dos primeiros projectos em que ela participou incluía a organização de aulas de linguagem gestual em “mexicano”, para 
mudos (as primeiras a haver no México, e que depois se espalharam por todo o país), criação duma escola para deficientes e 
duma clínica gratuita para crianças portadoras de paralisia 
cerebral. Nessa altura, Berthrong e a sua equipa chegaram 
em 2003 e a actividade da clínica desenvolveu-se a ponto 
de cobrir uma gama alargada de problemas da saúde. 
O pequeno centro de Água Prieta está pejado de “night-
clubs” e de lojas, e rodeado de casas agradáveis e de 
apartamentos com jardins. Contudo, no sul, onde a cidade 
se embrenha pelo deserto de Sonora, o panorama é de 
abandono. São raros os serviços eléctricos e de saneamento. 
A maior parte das ruas tortuosas não está identificada, 
as portas das casas nem têm numeração, não há água 
canalisada. As árvores não crescem e as crianças jogam à 
bola em campos de terra batida.
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Entretanto, espalhada em volta da cidade encontra-se cerca 
de uma dúzia de casas e de acrescentos feitos por Rotários e 
por outros voluntários. Estas propriedades são uma referência 
com as suas paredes bem pintadas, janelas e portas com bons 
acabamentos, um trabalho de qualidade com bom tijolo e 
esquentadores de água a energia solar. 
Muito tempo antes de os voluntários começarem a acarretar 
tijolos, já havia actividades preparatórias levadas a cabo 
pelos Interactistas do Liceu de Logan, e os Rotaractistas 
da Universidade do Estado de Utah angariaram fundos ao 
longo do ano para poderem pagar materiais de construção. 
Utilizaram “stands” durante os jogos de basquetebol do 
Liceu, venderam batatas e até organizaram um espectáculo 
de variedades no qual um dos mais célebres desempenhos 

foi o de uma rapariga a saltar à corda numa vara. Não exactamente Glee, mas os grupos lograram recolher qualquer coisa 
como 5,000 dólares em cada ano antes de se fazerem à viagem de carro de cerca de 17 horas até ao sul de Água Prieta 
durante as férias da primavera.
As decisões sobre quem deveria receber casas ou acrescentos são tomadas por Watkins; Nohemi Noriega, Directora da clínica 
da “Wings”; e pelo construtor Marcelino Enriquez.
-“Todos aqui são pobres e carecem de alguma coisa.” - explica Enriquez. -“As pes-
soas que ajudamos são os pobres dos pobres.” O trio tenta escolher não somente 
gente com necessidades extraordinárias mas também os que parecem ter melhores 
condições de beneficiarem da ajuda.
Nos locais das construções Enriquez supervisiona os jovens trabalhadores, ensinando-
os a usar martelos, a transportar tijolos da fábrica local deles e a cavar buracos para 
os sistemas sépticos.
-“Marcelino será provavelmente a principal razão de podermos fazer estas casas. No 
ano passado, ele organizou três projectos. As crianças adoram trabalhar com ele e a 
sua equipa.” - diz o Rotário do Clube de Logan, Jeff Larsen, que veio radicar-se em 
Água Prieta desde 2005. 
Jolynn Carr, uma grande empresária do Estado de Utah e antiga presidente do Ro-
taract Clube, ofereceu-se como voluntária para a obra de construção durante três 
anos. Instalou-se ali, cortou pedra, pintou, carregou tijolos, aplicou chãos de cimento, 
cavou e aprendeu a fazer a mistura de “massa mexicana”: um saco de cimento e 87 
baldes de lixo. Mas a lição de base que aprendeu, segundo diz, foi a compreensão 
da força que vem de se regenerar a esperança de alguém.
-“Pude admirar os projectos que tínhamos realizado e as diferenças que eles tinham 
provocado nas vidas das pessoas.” - afirma Carry. -“No princípio, quando as famílias 
nada tinham, eram muito tímidas. Agora, têm uma casa e convidam-nos a entrar 
nela. Há uma modificação na sua maneira de se comportarem.”
Há uma década, descrever-se-ia Água Prieta como sonolenta, mas agora já não. A  
violência dos carteis da droga alastrou à fronteira do Arizona, causando sério alarme 
entre os locais. 
O antigo membro do Rotary Club de Água Prieta, Juan Dominguez, arranjou maneira 
de a equipa de Utah ficar ou em Divina Providência, um centro para órfãos seniores, 
ou num estabelecimento próximo da esquadra da polícia. Há quatro anos, o chefe da 
polícia foi morto quando saía da esquadra certa noite. -“É triste mas não podemos 
deixar de fazer o que tem de ser feito.” - diz Carr.
A primeira casa for a construída para César Delgado, sua mulher Francesca e os seus 
três filhos. Que viviam numa barraca de cartão. As pernas de Delgado mostram-se 
paralisadas devido a um ferimento de bala que o atingiu nas costas, e o único trab-
alho, sempre ocasional, que faz e o de conserto de calçado. Logo a seguir veio uma 
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pequena casa para José Diaz e a filha, Alma Delia, 
que sofre de paralisia cerebral palsy e, entretanto, 
faleceu. Uma outra casa foi erguida para um so-
brevivente da polio com deficiência motora, que 
arranja maneira de sustentar a família trabalhando 
numa fábrica. A “Wings” também lhe arranjou um 
joelho artificial.
 Depois, segue-se Angel, de 9 anos, que nasceu 
sem fémures e, assim, tinha os pés quase na anca. 
Também só tem um braço, que usa com desembaraço. 
Mas, certo dia, disse à mãe, Alícia, que queria ser tão 
alto como os seus amigos da escola. Wings levou o 
problema de Angel à consideração de Sander Nas-
san, um especialista em próteses de Scottsdale, no 
Arizona, e ele ofereceu os seus serviços aos utentes 
da clínica. Nassan desenhou um braço e um par de 
pernas com pontas metálicas nas bases. 
 Pronto para experimentar as suas novas pernas, 
Angel mostrou-se contraído e ficou de pé à primeira 
vez. O seu pescoço e as costas inclinavam-se para a 
frente e o corpo tremia. Olhava para cima, olhos bem 
abertos numa careta, procurava manter a coluna 
erecta e sorria. Um técnico perguntou-lhe se queria 
ser ainda mais alto: -“Un poquito?” Angel pôs-se a 
pensar e, então, correspondendo ao desafio, gritou, 
“Sí!”
 Algumas semanas mais tarde, Watkins e alguns 
amigos pararam em casa de Angel para avaliarem 
dos seus progressos. O miúdo brincava lá fora, 
correndo à volta. Alicia ficou extasiada ao ver os 
visitantes e convidou-os a entrar na sua acanhada 

casa. Manifestava a mesma animação que Carr notara entre os novos proprietários de casa.
Watkins pede a Angel que lhe mostre como consegue andar com as suas novas pernas. Alicia pega nas próteses e leva An-
gel para um quarto. Alguns minutos depois, os  convidados ouvem um “tap-tap-tap” e aparece Angel, com o seu glorioso 
1,20 m. de altura, a normal para um rapaz de 9 anos. O “tap”  é o som provocado pela prótese metálica a bater no chão 
de cimento. Vem e dá a volta. O seu desembaraço é surpreendente e é intensa a sua concentração. O seu irmãozito aponta 
uma pistola de brinquedo para Watkins, que levanta as mãos, significando que se rende. Angel riralto, diminuindo por 
momento a sua concentração. Mas continua de pé.

Veja o que faz Angel em www.wingsofangelsfoundation.org.
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O CONSELHO DE CURADORES EM 2011-12

QUAL VAI SER O SEU LEGADO?

Há anos, aquando duma visita que fiz a New York, vi uma “T-shirt” que tinha escrito “O que morre com as 
maiores vitórias”. Achei piada nessa altura, mas todos temos lido histórias de gente que avalia o seu êxito pelos 
bens que tem. O problema reside em que simplesmente possuir bens materiais muitas vezes não traz felicidade, 
até porque haverá sempre quem tenha ainda mais. 
Muitos de nós, porém, queremos que a nossa vida seja avaliada através do que fizemos. Muitos Rotários 
manifestaram o seu apreço pelo serviço aos outros do Rotary prometendo deixar uma contribuição para a nossa 
The Rotary Foundation que lhe legarão. Os rendimentos dos seus legados vão para o nosso Fundo Anual para 
Programas no fim de cada ano. Que melhor legado pode haver ao mundo?
No princípio deste ano tínhamos quase 8.000 adesões à Sociedade de Grandes Doadores. Eles representavam um 
valor previsível de cerca de 338 milhões de dólares, um parte significativa dos quase 700 milhões em entregas 
efectivas e expectativas do nosso Fundo  Permanente.
O primeiro Presidente do R.I. australiano, Angus S. Mitchell (1948-49), apontou para a criação do Fundo Permanent 
em 1992, num discurso em que concluiu com esta história tirada do Talmud: Choni Hama’agel viu um velho a 
plantar uma árvore de fruto e perguntou-lhe quando achava que essa árvore iria dar frutos. -“Daqui a 70 anos.” 
- foi a resposta. -“O quê?!” - ripostou  Choni. -“Tu esperas viver ainda 70 anos e então comer o fruto do teu 
trabalho?!” -“Não vim encontrar um mundo em desolação quando a ele vim.” - respondeu o velho. -“E assim 
como meus pais plantaram para mim antes de eu nascer, também eu planto para aqueles que virão depois de 
mim.”
Cada um de nós tem a mesma oportunidade fazendo uma doação para a nossa Fundação Rotária.
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COM SUBSÍDIOS EQUIVALENTES

A partir da iniciativa do Governador 2010-11 do Distrito 1960, Compº. Joaquim Esperança, foi concretizado o projecto 
de dotação da Associação de Pais e Amigos de Deficientes Profundos com uma tina/tanque especial para fisiotera-
pia. Este projecto foi do valor de 25.301,69 dólares e contou com o apoio de um Subsídio Equivalente da The Rotary 
Foundation no valor de 11.759,27 dólares. Para ele contribuíram ainda a Instituição beneficiária (3.566,30 dólares), o 
Distrito 4430 (7.000 dólares) e a Governadoria do Distrito 1960 (2.976,12 dólares). A foto mostra ao centro o PGD J. 
Esperança acompanhado por responsáveis da Associação de Pais e Amigos de Deficientes Profundos e pelos membros 
da equipa distrital dos Subsídios Equivalentes de então.

Entretanto, e na Índia, o Rotary Club de Udaipur (D. 3050), em parceria com o Rotary Club de Scarborough (D. 9455 – Austrália), 
pôs em prática um ambicioso projecto tendo por escopo auxiliar as crianças com deficiências motoras da região. Cada Clube 
contribuiu com 6.500 dólares para este projecto e obteve um subsídio de 10.000 dólares do Fundo de Gestão Controlada do 
Distrito, além de um Subsídio Equivalente da Fundação Rotária do valor de 24.930 dólares, sendo, assim, o projecto do valor 
de 58.930 dólares. O projecto permitiu adquirir material e equipamento de formação que foi aplicado na “Silai Prashikshan 
Kendra”, um estabelecimento especializado justamente na recuperação e apoio a crianças com deficiência. 

SOB O PLANO “VISÃO DE FUTURO”

Conforme já tivemos ensejo de muito sucintamente referir (edição 174, pág. 26) foram 
estabelecidas as primeiras parcerias estratégicas da Fundação Rotária no âmbito do seu 
Plano “Visão de Futuro”. Estas parcerias foram feitas com a “Oikocredit International” 
e a Universidade “Aga Khan”. A “Oikocredit International” tem sede na Holanda, foi 
fundada em 1975 e já investiu mais de 650 milhões de dólares em mais de 800 projectos 
desenvolvidos em mais de 70 países, assim beneficiando cerca de 28 milhões de pessoas. 
Através da parceria celebrada, a Fundação irá atribuir subsídios globais a Rotary Clubes 
e a Distritos para acções de micro-crédito dentro da rede criada pela “Oikocredit”.
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Com a Universidade “Aga Khan”, que foi criada em 1983, no Paquistão, a Fundação concederá subsídios globais a Rotary 
Clubes e a Distritos para a criação de equipas de formação profi ssional, especialmente na área da saúde, nos aspectos clínicos 
e administrativos, nas universidades do Kénia, da Tanzânia e do Uganda, assim como na concessão de bolsas de estudo nas 
áreas da enfermagem para estudantes abrangidos pelo Distrito 9200 (parte do leste de África), um Distrito Piloto do Plano 
“Visão de Futuro”.  

CONHEÇA MELHOR O PLANO

O “e.learning Center” do Rotary dispõe de uma secção sobre o Plano “Visão de Futuro” que 
contempla nada menos que 18 módulos diferentes que constituem uma excelente “ferramenta” 
para tudo aprender sobre o Plano de um modo fácil. Esses módulos fornecem ensinamentos 
do mais diverso teor, que vão desde informações de carácter geral, às que têm que ver com a 
apresentação de pedidos de concessão de um Subsídio Global e mesmo da candidaturas a Bolsas 
de Estudo.   

INDIA LIDERA PROGRESSOS

Na sua luta para se livrar da polio, a Índia, um dos quatro países endémicos da doença, 
está cada vez mais a ponto de se tornar livre da poliomielite.
O seu Estado mais problemático neste domínio, o de Uttar Pradesh, completou já 16 meses 
sem que se tenha registado qualquer caso de polio: o último a ser relatado reporta-se 
já a Abril de 2010!
Recentemente, realizou-se uma importante reunião presidida pelo Ministro da Saúde 
Indiano, Nasimuddin Siddiqui, na cidade de Lucknow, na qual participaram responsáveis 
rotários nacionais da Campanha de Erradicação Global da Polio e a Comissão Nacional de 
Ulemas. Nela  foram renovadas as intenções de, através de acção conjunta, o País atingir 
em breve a plena limpeza de poliomielite. 

QUANTO À EUROPA

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou formalmente, em Agosto 
último, a Europa livre da poliomielite, assim reconhecendo um bom par de 
anos sem detecção de qualquer caso da doença. 

NÚMEROS DA FUNDAÇÃO

Companheiros “Paul Harris” ……………………………………………………… 1.266.626
Benfeitores da Fundação ………………………………………………………………   84.962
“Major Donors”  ……………………………………………………………………………13.557
Membros da Sociedade Arch C. Klumph. …………………………………………………  298
Sociedade de Doadores. ………………………………………………………………… 7.444

       (dados referentes a Dezembro de 2010)
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Os Clubes  
  dos Jovens

Pelos Serviços Internacionais

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.

ENCONTROS DISTRITAIS 
Em 25 de Setembro, e sob a organização do Rotaract Club de 
Espinho, realizaram-se o XXI Encontro Distrital do Rotaract e 
o XIV Encontro Distrital de Interact, ambos do Distrito 1970. 
O programa, deveras aliciante, incluiu visita ao Zoo da Quinta 
de Santo Inácio, em Vila Nova de Gaia, que incluiu almoço de 
companheirismo.

E NACIONAL 
Vai realizar-se em Tomar, de 4 a 6 de Novembro próximo, o 
Congresso Nacional do Rotaract e do Interact.

COMPANHEIRISMO 
Os Interact e Rotaract Clubes de Castelo Branco organizaram em 
conjunto um animado acampamento no açude “Pinto”.

III ENCONTRO DE “ROTARY KIDS” DO 
DISTRITO 1970 
 A 17 deste mês, realizou-se em Estarreja este III Encontro 
que começou com recepção na Biblioteca Municipal, em cuja 
instalações decorreram os trabalhos “indoor”. Os trabalhos 
prosseguiram depois no exterior para análise e desenvolvimento 
do Projecto “BioRio” e plantação da “Árvore da Amizade”, e 
remataram com almoço e actividades de companheirismo. 

CIP PORTUGAL/ESPANHA
Estando, como estão, geminados, os Rotary Clubes de Porto-
Antas e de Ferrol, encontraram-se em Portugal e fi zeram 
a solene entrega do Prémio “Amizade”, que é do valor de € 
1.500,00, e foi instituído pelos dois Clubes já em 1998. Este 
Prémio galardoa trabalhos de investigação científi ca de re-
conhecido mérito e é atribuído em cada ano alternadamente, 
ora no Porto, ora em Ferrol, a jovens cientistas investigadores. 
Nesta edição de 2011 o laureado foi o Dr. João Vinagre, do 
IPATIMUP (Instituto de Patologia Molecular e Imunologia da 
Universidade do Porto), em razão do seu trabalho “Decifrando 
a Genética dos Tumores Neuroendócrinos utilizando Novas 
Tecnologias Genómicas”.

CIP PORTUGAL/S. TOMÉ E PRÍNCIPE
O Rotary Club de Oeiras chamou a si o Presidente da As-
sociação Pro-Atlântico, Dr. Nuno Chaves, para ouvir acerca 
das actividades que esta entidade vem desenvolvendo neste 
País da lusofonia.

CIP PORTUGAL/FRANÇA
Uma comitiva do Rotary Club de Gaia-Sul foi em visita de 
companheirismo ao seu clube-de-contacto, o Rotary Club de 
Gien-Sully tendo na mesma altura convergido a visita do 
Rotary Club de Hamburg-Bergendorf, também geminado 
com o clube gaulês. 

CIP PORTUGAL/GUINÉ-BISSAU
Um Subsídio Global pedido pelo Rotary Club de Matosinhos 
à Fundação Rotária do R.I. foi aprovado, o que irá permitir o 
desenvolvimento de um Projecto avaliado em 46.622 dólares 
e destinado ao reequipamento da maternidade do Hospital 
Nacional Simão Mendes, de Bissau. Para este projecto o Clube 
de Matosinhos contou com parcerias dos Rotary Clubes do 
Rio de Janeiro e de Rio de Janeiro-Botafogo, do Brasil. O 
projecto inclui a aquisição de uma incubadora, equipamento 
de reanimação e outro material hospitalar e tem por escopo 
obter a redução do índice de mortalidade infantil.  

Os Interact e Rotaract 
Clubes de Vila Nova de 
Famalicão organizaram 
a Festa do Associativismo 
e Juventude 2011, com 
sessão na “Casa das Artes” 
em que foi proferida a 
conferência “Políticas e 

Equipamentos na Área da Juventude”. Nesta foi entregue uma cadeira 
de rodas especial de que precisava o pequeno Pedro Martins, de Vale 
de S. Cosme.
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E PORQUE NÃO “BOLSAS DE PRE-EMPREGO”?

                                                                                                                                                                     Adalberto Campos Moraes
                                                                                                                                           Rotary Club de Porto-Douro

Tenho ultimamente pensado que podia ser implementada uma interessante e útil acção de apoio à comunidade tendo 
em conta a situação particularmente delicada em que se encontra o mercado de emprego no nosso País, especialmente o 
primeiro emprego jovem. A realizar-se, poderia ser uma acção individual clube-a-clube, ou uma acção conjunta de vários 
clubes da mesma região, podendo a Fundação Rotária Portuguesa ter uma palavra a dizer no caso de ainda não contemplar 
esta área nos seus programas, como eu julgo que acontece.
Consistiria esta acção rotária em subsidiar, parcial ou totalmente, conforme os recursos angariados, o primeiro emprego 
após formatura técnica ou superior, durante um determinado periodo de tempo, que seria necessariamente limitado.
De uma forma muito global, penso que seria possível pagar metade, ou até a totalidade, de salários, que oscilam entre  € 
750,00 e € 1.250,00, durante seis a doze meses. Contas por alto, uma bolsa poderá custar cerca de € 6.000,00 ao Clube, 
aproveitando o empregador das isenções legais em vigor para primeiro emprego, isto ... se não vier por aí a “Troika” acabar 
com elas...
A parte especialmente interessante desta acção deverá ser a “procura” do empregador, aproveitando a inserção dos clubes 
nas comunidades, bem como os próprios possíveis empregadores-membros. Claro que não será uma tarefa simples nos 
tempos que correm, mas sabemos que nada é simples na sociedade contemporânea. Apesar da crise que nos rodeia, é 
sabido que há áreas de trabalho produtivas, por isso potencialmente empregadoras. Aliás, não fora isso e já há muito que 
teríamos “fechado as portas” para liquidação. A acção rotária envolve ainda o “acompanhamento” da bolsa, de forma a 
“assegurar”, na medida do possível, o êxito do futuro emprego ou, se for o caso, reorientar o candidato.
Desta maneira, juntamos uma acção na comunidade envolvendo os serviços profi ssionais e atingindo duas metas de trabalho 
.a uma só vez. Se, por exemplo,  juntarmos os Clubes do Porto em torno dela, ademais, será ainda mais signifi cativo o 
resultado que se alcançará.
Tendo em conta que em Portugal há mais de 150 Rotary Clubes e uma média de três bolsas por clube, poderíamos atingir 
entre duzentas e trezentas “tentativas” de primeiro emprego, o que seria gratifi cante. Renovo a possibilidade de a Funda-
ção Rotária Portuguesa poder entrar nesta área. Se formos para a frente, não podemos falhar. É que o Movimento Rotário 
sempre se caracterizou pela efi ciência.
Por fi m, não acha que teríamos aqui um papel signifi cativo, capaz de inspirar outras acções semelhantes na sociedade civil 
e nas suas diferentes associações de apoio?

ULTIMA HORA

A Comissão de Indicação do Presidente do Rotary International para 2013-14 escolheu o Comp.° Ron D. Burton, 
membro do Rotary Club de Norman (EUA), para Presidente no Ano Rotário 2013-14.
Advogado aposentado, Burton passará à condição de Presidente Indicado no próximo dia 1 de Outubro, se, 
entretanto, não surgir algum candidato opositor.



28 PB

O caminho e a vida são algo que só se faz andando. 
Se não soubermos, porém, para onde vamos, 
qualquer caminho serve. Mas este porte de cata-
vento, tem um problema, que é o de jamais sabermos 
se chegamos ao fim, e, se de uma coisa tenho a 
certeza, é a de que, em Rotary, temos  propósitos 
para o caminho, que são o fim da Polio, o fim do 
analfabetismo, o fim da falta de acesso aos recursos 
hídricos, o fim da cegueira evitável, entre tantos 

outros males que afligem a humanidade e que queremos, e 
trabalhamos de forma solidária e amiga, erradicar.

Esta solidariedade que cultivamos em Rotary é, sem sombra 
de dúvidas, a vela marítima que orientamos e nos impele 
neste caminho, e, em minha opinião, a expressão maior do 
grande Amor Fraternal que nos une no princípio de “Dar 
de Si antes de Pensar em Si” e que em mim, que andava 
adormecido, despertou a vontade de aceitar o convite para 
aderir a este Movimento e poder hoje ter a honra de tratar-
vos por Companheiros!
Este sentimento forte e profundo a exemplo do amor, até 
é denominado por alguns de amor ao próximo e existe em 
todos os seres da natureza. Observemos.

É comum uma árvore dar os seus frutos para servirem de 
alimento às aves e animais terrestres, além de dar as suas 
folhas secas para servirem de alimento orgânico ao solo. Mas 
ela também oferece a sua sombra aos vários transeuntes, 
que dela usufruem sem contrapartida alguma; contribui 
também para a eliminação de dióxido de carbono e, através 
desta sua função, para a saúde do Planeta. Já viram tamanha 
generosidade!
Connosco, humanos, o princípio é o mesmo, pois amamos a 
nossa família (esposa, marido, filhos, pais, etc. ...) e os amigos. 
Porém, não somos capazes de amar de forma abstracta, 
entenda-se os desconhecidos. E um inimigo ... então, nem 
pensar!

No entanto, todo este raciocínio ganha uma dimensão 
diferente e maior quando ocorre uma catástrofe. Aí, o ser 
humano, e particularmente nós, os Rotários, estamos prontos 
a ajudar, seja salvando vidas desconhecidas, doando sangue, 
roupas, utensílios domésticos, comida, medicamentos ou 
dinheiro. O interessante é que, afinal, somos capazes de 
amar os desconhecidos, porque, neste casos, e quase sempre, 
trata-se de pessoas desconhecidas do nosso convívio, numa 
palavra, companheirismo!
Este sentimento, que brota do âmago do nosso ser, é o que 

podemos chamar solidariedade, que para mim é um dom 
natural que leva o ser humano a “dar de si antes de pensar 
em si”, sem esperar nada em troca, sem propaganda nem 
aparato.

Mas Rotary é também companheirismo, aliás ele está na 
sua base de fundação e penso eu que duma continuidade, 
pois o nosso ideal de serviço começou a tomar forma baseado 
neste sentimento de amizade, de onde também surgiu a 
convicção de que os negócios deveriam ser encarados como 
um meio de serviço à sociedade e não apenas como um fim, 
dando esta interpretação origem à Prova Quádrupla, que é 
(respeitando a metáfora marítima que utilizei no início) o 
leme do nosso Movimento.
Tanto um sentimento quanto o outro estão externamente 
assegurados no que a Rotary diz respeito, pois os diversos 
programas que temos nos domínios do combate à polio, na 
defesa dos recursos hídricos, na educação e em tantos outros, 
demonstram bem que a solidariedade e a amizade dos Rotários 
pelos outros é intrínseca. Não é, porém, chegada a hora de 
termos idêntico comportamento interno?

Surpresos? Eu concretizo: quantas vezes o clube do lado 
organiza um evento com um fim solidário, claro, procurando 
alimentá-lo com a presença que a amizade, que devemos 
cultivar uns pelos outros, devia inspirar e impelir-nos a 
participar, fica aquem das expectativas?
Umas vezes por comodismo, outras por desinteresse, não 
comparecemos, assim causando desconforto com a nossa 
ausência naqueles que, no espírito de companheirismo, 
anseiam pela nossa presença. 

Não é esta atitude, também, uma forma de descurarmos, 
não obrigações nossas, que o que é imposto carece de sentido, 
mas aquelas que deviam, e sempre, ser as nossas devoções?
Tantas vezes apelamos à compreensão de todos, mas ela 
é, em minha opinião, um sentimento de superioridade, 
pois indicia o facto de nos acharmos senhores da verdade 
e não admitirmos que o outro pense de forma diferente. 
Não deveríamos, antes, apelar ao respeito e ao regresso às 
origens do Movimento?
Termino esta reflexão que, sem ser um exercício de tolerância, 
é antes um “mea culpa”, formulando o repto para que todos 
possam pensar e encontrar caminhos que despertem os que 
estão adormecidos e alimentem o sentimento de respeito 
solidário e fraterno que o nosso Movimento tem e precisa de 
avivar internamente, procurando com o seu exemplo atrair 
novos valores que o mantenham vivo e empreendedor, como 
eu desejo e sei que todos querem.  

Solidariedade e Amizade no Ser Humano, em Rotary
                                                                                          Jorge H. A. Saraiva
                           membro do Rotary Club de Covilhã



Colecção 5 da Rotary
Video Magazine

(RVM0910) por 20 dólares
A partir de um projecto de
alfabetização imaginado no Brasil
para acções de recuperação
feitas pelo Rotaract em resposta
ao desastre acontecido no Perú,
veja as Novas Gerações em
acção. Diversos videos com uma
média de duração de 8 minutos.

NOVO Uma Introdução
para o Serviço às Novas
Gerações

(760), por 0.50 dólar Utilize
esta brochura para promover
Intercâmbios de Novas Gerações
– de curto prazo e para jovens
dos 18 aos 25 anos.

NOVO Uma brochura do
Intercâmbio de Jovens das
Novas Gerações

(735), por 2 dólares Envolver
jovens em projectos de serviço com
as dicas e as ideias contidas neste
novo livrinho. Inclui um programa de
informação e ferramentas de apoio
à Quinta Avenida de  Serviço do
Rotary.

Kit Promocional do
Intercâmbio de Jovens

(745), por 14 dólares Promova
que os Rotários organizem um

programa rotário de Intercâmbio
de Jovens e convença jovens a

participarem nele usando este “kit”
de materiais de promoção. Inclui um
“poster” do Intercâmbio de Jovens, livros-
de-bolso, guiões e brochuras.

Interact: Faça a Diferença
DVD/CD

(650), por 10 dólares Convença os
Rotários a que patrocinem um Interact
Clube e alicie jovens para que se juntem
nela usando os videos que se incluem
neste “set” com dois discos. Inclui um
CD com a brochura do Interact, um
livro-de-bolso, um “poster”
e um guia com conselhos.
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