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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: Joaquim 
Esperança; 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; 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 
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AVEIRO: Jorge Greno; 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; 
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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 
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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: Rui Abrantes 
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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: 
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A NOSSA CAPA
Nesta altura do ano rotário praticamente todos os Rotary Clubes dedicam uma reunião do mês a distinguir os estudantes que 
mais se terão evidenciado no último ano lectivo. Promovem, assim, uma reunião especialmente festiva e as mais das vezes forte-
mente concorrida, pois que a ela chamam os meios de comunicação social, familiares e amigos dos estudantes homenageados, 
elementos dos corpos docentes das escolas que aqueles estudantes frequentaram, porventura outras pessoas ainda. São iniciativas 
de todo louváveis e que constituem excelentes oportunidades, muitas vezes bem aproveitadas, de acrescentar visibilidade ao 
Rotary e de difundir o seu ideário junto de não-Rotários.
Mas foi além disso o Rotary Club de Oliveira de Azeméis. Este clube proporcionou aos estudantes que homenageou uma viagem 
até Lisboa, mais exactamente ao nobre edifício onde funciona a Assembleia da República. É o que a foto da capa ilustra, tirada 
que foi na escadaria principal. Na Assembleia da República os jovens foram acolhidos por dois Deputados que gentilmente 
foram seus guias na visita que fi zeram. Durante ela, ainda por cima, eles tiveram uma sessão explicativa de como funcionam as 
sessões parlamentares. Eis uma ideia de fomento de cidadania que é merecedora de todo o aplauso.  

A PROVA QUÁDRUPLA

De quanto pensamos, dizemos ou fazemos:

1 ➤ É a VERDADE?
2 ➤ É JUSTO para todos os interessados?
3  ➤ Criará BOA VONTADE e MELHORES AMIZADES?
4  ➤ Será BENÉFICO para todos?

O OBJECTIVO DO ROTARY

O Objectivo do Rotary é o de incentivar e desenvolver o Ideal de Servir como base de todo o empreendimento digno, designadamente 
promovendo e apoiando:

PRIMEIRO ➤  o desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz de proporcionar oportunidades de servir;

SEGUNDO ➤ reconhecimento do mérito de toda a ocupação útil e a difusão das normas da  ética profi ssional;

TERCEIRO ➤ a melhoria da comunidade pela conduta exemplar de cada um na sua vida pública e privada;

QUARTO ➤  aproximação dos profi ssionais de todo o mundo, visando a consolidação das boas relações, da cooperação e 
da paz entre as nações.da paz entre as nações.

OS NOSSOS NÚMEROS
Rotary Clubes  …………………………  34.106

Rotários ……………………………… 1.215.231

(Rotárias) …………………………………  206.530

Países e Regiões com Rotary ……………… 213

Distritos Rotários …………………………… 530

Núcleos Rotary de Desenvolvimento 

Comunitário   ……………………………… 7.265

Países com NRDC   ………………………………80

Voluntários nos NRDC   ……………… 167.095.

Dados reportados a Agosto de 2011
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              Artur Lopes Cardoso
                                Gov. 1988-89 (D. 197)

                                                                                            
                                                     EditorAtravessamos um ciclo de dois meses cujas notas de especial 

referência rotária estão manifestamente interligadas: a atenção 
quanto às denominadas “Novas Gerações” (em Setembro) e a mira 
sobre os profissionais (em Outubro). Não custa, de facto, ligar, do 
ponto de vista lógico, os dois identificados temas, certo que é no 
alfobre das novas gerações que se caldeiam e preparam profissionais 
qualificados para os dias que virão. 
Historiando um pouco, em tempos idos, finais da Monarquia e 
primórdios da República, a nível estadual do nosso País falava-se 
de “Ministério da Instrução” ou de “Instrução Pública”. E isso era, 
então, verdade: o Estado preocupava-se essencialmente com o 
ensino, a instrução, a transmissão de conhecimentos. O mais, que 
tivesse que ver com a educação, a formação do carácter dos jovens, 
era residual para ele, por assim dizer secundário, olhado mesmo 
como coisa perfunctória (a disciplina de religião e moral). 
Era quanto o Estado fazia, ficando o essencial da educação dos 
jovens entregue às famílias. Que são coisas diferentes, os conceitos 
de instrução e de educação, este bem mais alargado e formativo. 
Na verdade, não custa reconhecer que determinado indivíduo possa 
ser instruído e, todavia, não ser educado q.b..
Tempos mais tarde, o Estado “arriscou” um pouco na educação 
também. Foram os tempos em que se decidiu na senda da ocupa-
ção dos “tempos livres”, ou seja os que sobravam após os tempos 
aplicados na leccionação ou instrução. Apareceu, até uma iniciativa, 
por muitos olhada com seu quê de desconfiança – a “Mocidade 
Portuguesa” - que oferecia actividades extra-curriculares, educativas 
e formativas (chegava a proporcionar ensino de pilotagem aérea!) 
e incutia noções de disciplina e de respeito. Veio a ser abolida mais 
tarde e, hemos de reconhecê-lo, nada de efectivamente válido e 
coerente foi criado em sua substituição.
Certo é, porém, que, com tal efémera iniciativa, se embandeirou e 
o nome do Ministério foi pomposa e enganadoramente mudado 
para “Ministério da Educação” ou da “Educação Nacional”, uma 
falácia, certo que de educação muito pouco teve sempre, e hoje 
nada tem: é, isso sim, de instrução ou do ensino.

Ninguém recusa que é muito importante a instrução. Deve ser 
de qualidade e cumpre que seja contínua. 
Não menos importante é, contudo, a educação, que até lhe pre-
existe. A educação do jovem começa logo a seguir ao nascimento 
e é quase sempre assegurada pelos pais (se estes foram educados), 
muitas vezes com o concurso de outros, designadamente membros 
próximos da família, pelo menos nos primeiros anos.
A educação, à medida que flui o tempo, vai apresentando solicitações 
e crescentes exigências, que se vão adensando com o crescimento 
biológico e psicológico do jovem, e com as transformações que 
este vai evidenciando. Por outro lado, a família nuclear tem sido 
progressivamente minada na sua coesão pelas dificuldades da vida 
e, com estas, pela emergência de novas mentalidades e ideias que 
é moda taxar de progressistas. Então ... não chega para as enco-

mendas. 
Estultamente (se calhar por seu quê de desespero) há pais que 
“despejam” os filhos na escola e formulam a pretensão de que seja 
ela a educar-lhes os filhos (além de os instruir). É óbvio que, no 
fundo, o que querem é abdicar da sua função natural de educadores 
porque ... não têm tempo para ela (nem, eles mesmos, educação). 
Sucumbem perante as dificuldades, “xutam para o lado...”
Mas a escola não tem capacidade de resposta a sério para essa 
necessidade, que é muito séria.

Não é de agora mas o quadro que se descreveu, que vem de longe 
mas o tempo se encarregou de pintar cada vez mais preocupante, 
provocou o aparecimento de organizações de educação ou de 
formação dos jovens. As Igrejas acordaram há muito para o prob-
lema, veio Baden-Powel com o seu Escutismo, vieram os derivados 
deste, veio o Rotary, vieram outras iniciativas ainda, todas voltadas 
para a educação das novas gerações. Todas excelentes e, estas sim, 
formadoras no essencial
Todas necessárias, todas insuficientes. Todas ... cada vez mais pre-
cisas, mormente no novo contexto de um mundo rápido e global, 
de uma civilização competitiva em alto grau e de valores éticos a 
todo o tempo colocados em questão e sujeitos a reapreciação, por 
isso que não abunda o tempo para cuidada reflexão.
Com a interpenetração dos povos e das sociedades, as novas 
gerações têm de adaptar-se à vivência mesclada que lhes permita 
singrar em qualquer parte. O estreito horizonte da terra de cada 
um constrange e não garante, por si, o futuro.
No Rotary há, indubitavelmente, muitos e óptimos programas de 
auxílio à educação dos jovens. Dentre eles, nenhum se me afigura 
mais importante e formativo que o do Intercâmbio de Jovens. 
Um programa que, todavia, não é exclusivo do Rotary, pois que, 
felizmente, existem outras organizações que o desenvolvem e, 
pelo menos, com assinalável qualidade, tão boa ou até melhor 
que a que o Rotary faz.
Num mundo globalizado este é caminho de referência. Intercâmbio 
de curta duração? Que o seja, que é bom. Intercâmbio de longa 
duração (ano lectivo ou mesmo mais)? Melhor ainda será. E não 
se pense, como alguns (retrógrados) pensam, que há perda de car-
reira se não se verificar equivalência integral no ramo do ensino. 
A instrução de maneira alguma alcança a educação integral. E o 
intercâmbio forma, educa. E de que maneira.
Que tem sido feito no seu Clube em sede de Intercâmbios de Jo-
vens? Que profissionais, com visão, ética e versáteis tem ajudado 
a formar?
Se nada ... passe a fazer caso deste programa, com o que será com 
indizível prazer que lhe dará um grande abraço o
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Mensagem do Pridente

A Mensagem do 
Pridente 

Kalyan Banerjee
Para ler discursos e notícias do 

Presidente do R.I.,
Kalyan Banerjee, vá a 

www.rotary.org/president  

Queridos irmãos e irmãs em Rotary,
 

Na edição deste mês da revista vocês verão a maravilhosa Bangkok, na Tailândia, que irá rece-

ber-nos na ocasião da Convenção do RI em 2012. Tenho o prazer de convidá-los a todos para 

um evento singular nesta que é uma das cidades mais fascinantes do mundo.

 

Sem dúvida a Tailândia é a Terra dos Mil Sorrisos. Quem ainda não foi lá não pode perder a 

oportunidade de ir em 2012, ocasião em que veremos velhos amigos e faremos novas amizades. 

Bangkok é uma excelente porta de entrada para o Sudeste Asiático, além de ser uma cidade 

bastante interessante por si só e não ser lá muito cara, com muitas lojas, restaurantes e atracções 

turísticas.

 

Mas tudo isso seria apenas um detalhe não fosse pela razão principal que nos levará à capital 

tailandesa de 6 a 9 de Maio de 2012: a Nossa Convenção, o cume do calendário rotário.

 

Durante o ano inteiro damos assistência aos menos privilegiados e durante a Convenção ou-

vimos as vozes dessas pessoas por meio de tantos projectos que fazemos. Nada se compara à 

internacionalidade da nossa Convenção, onde somos inspirados a trabalhar ainda mais por um 

mundo melhor. 

 

Todo o evento de Rotary deve ser um evento familiar, e por isso Binota e eu queremos levar para 

Bangkok os nossos filhos e netos. Faça o mesmo e aproveite para tirar férias em família antes 

ou depois da Convenção. Entre tantas opções de lazer e cultura, é certo que todos voltarão 

para casa satisfeitos e também renovados em Rotary.

 

Todos os anos fico mais feliz em rever amigos, conhecer novas pessoas, celebrar nossas conquistas 

e trocar experiências. Todos os anos também o meu orgulho pelo Rotary se renova, dando-me 

a energia para iniciar um novo ano de trabalhos rotários.

 

Bangkok promete ser a cidade da nossa melhor Convenção. Inscreva-se agora mesmo pelo “site” 

www.rotary.org/pt/convention e comece os seus preparativos para celebrar a 103ª Convenção 

Internacional!

http://www.rotary.org/president


5

À ATENÇÃO DOS NOSSOS  GOVERNADORES-ELEITOS
A Assembleia Internacional de formação dos Governadores de 2012-13 vai decorrer em San Diego, Califórnia (EUA), de 15 
a 21 de Janeiro de 2012.

PRESIDENTE INDICADO 2013-14
Conforme anunciámos em jeito de “última hora” na nossa anterior edição, o Compº. Ron D. Burton tinha 
sido escolhido pela Comissão de Indicação para Presidente do Rotary International em 2013-14. Dado 
que não surgiu até 1 de Outubro nenhum candidato opositor, Ron Burton foi já declarado Presidente 
Indicado do R.I. 2013-14 pelo actual Presidente Kalyan Banerjee.

O Compº. Ron D. Burton é 
membro do Rotary Club de 
Norman, Oklahoma (EUA) e 
Rotário desde 1979. Nesta 
altura desempenha as fun-
ções de Vice-Presidente da 
Comissão “Visão de Futuro” e 
serve também como membro 
da “taskforce” da Campanha 
de Erradicação da Polio para os EUA. Já serviu o 
Rotary também como membro do seu Conselho 
Director, como Curador da The Rotary Foundation 

e como instrutor na Assembleia Internacional.
Foi Advogado e é membro da Ordem dos Advogados dos EUA. Foi Presidente da Fundação da Universidade de Oklahoma, 
tendo-se aposentado destas funções em 2007.
Ron apresenta uma brilhante folha de serviço no Rotary, tendo sido distinguido já com o Prémio “Dar de Si Antes de Pensar 
em Si”, com a Menção por Serviços Meritórios e com o Prémio por Serviços Eminentes da Fundação Rotária do R.I., e com o 
Prémio por Actuação Internacional em Prol de um Mundo Livre da Polio.
É casado com Jetta e o casal tem dois filhos e três netos.

MORTALIDADE INFANTIL
Segundo relatórios recentes do UNICEF e da OMS, o índice mundial de mortalidade infantil decresceu 36% nas duas últimas 
décadas. Recordemos que a redução da mortalidade infantil tem vindo a constituir uma das prioridades do Rotary.

ROTARY NA UNESCO
Serge Gouteyron, ex-Vice-Presidente do R.I., foi designado para representante do Rotary In-
ternational junto da UNESCO, em substituição de Bernard Dervaux. Na mesma representação 
se mantém Cyril Noirtin, como número dois. A UNESCO é uma organização da ONU para a 
Cultura e tem sede em Paris.
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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)

Yash Pal Das
Rotary Club de Ambala (Índia)

Elizabeth S. Demaray
Rotary Club de Sault Ste. Marie, Michigan (EUA)

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

Stuart B. Heal
Rotary Club de Cromwell (Nova Zelândia)

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

AGÊNCIA DE BOAS NOTÍCIAS

Sérgio Tripi, membro do Rotary Club de Roma Eur (Itália), montou um serviço de divulgação 
de boas notícias. Com efeito, entendeu que, se as pessoas apenas ouvem falar de más notícias, 
elas, e especialmente os jovens, fi carão deprimidas, desmotivadas e vão abster-se de lutar 
por um futuro melhor. Então, criou a “Agência de Boas Notícias”, uma “newsletter” semanal 
que é publicada  em inglês, italiano e português e distribui o seu serviço por 54 diferentes 
países, atingindo cerca de 10.000 jornalistas, umas 3.000 ONG, mais de 20.000 Rotários e 
estudantes de cerca de 1.600 escolas.

Se quiser ver como é, aceda a www.goodnewsagency.org.



PB 7

ÍNDIA PAPUÁSIA NOVA GUINÉ

FRANÇA BRASIL

MÉXICO

ÍNDIA

MADAGASCAR PORTUGAL

Uma parceria estabelecida entre os Rotary 
Clubes de Karim Nagar, Warangal, Waran-
gal-Central, Hanamkonda, Narasampet, 
Ameerpet e Zaheerabad, todos do Distrito 
3150, o Rotary Club de Alexandria, do 
Distrito 5950 (EUA) e um Subsídio Equiva-
lente da Fundação Rotária do R.I., permitiu 

equipar com mobiliário escolar adequado todos os liceus de Karim 
Nagar (foto “Rotary News”).

O Rotary Club de Cessnock, Nova 
Gales do Sul (Austrália), desen-
volveu o projecto “Professores 
Ajudam Kokoda”, na provín-
cia de Oro, que já vai no seu 
segundo ano. No seu âmbito, 
deslocaram-se a esta província 

equipas de professores australianos para acções de formação e ajuda 
de professores do ensino básico (foto “Rotary Down Under”).

Na última edição da “Festa da Maçã”, os Rotary 
Clubes de Conches-en-Ouche e de Evreux Bef-
froi (D. 1640), em parceria, produziram uma 
tarte de maçã com a extensão de 45 metros. 
Venderam-na aos bocados e, assim, lograram 
obter considerável receita que aplicaram na 
ajuda à Associação  “Vencer a Mucoviscidose” 
(foto “Le Rotarien”).

O Rotary Club de Maravilha-Centro, 
de Santa Catarina (D. 4740), ofereceu 
capas contra a chuva aos profissionais 
da Cooperativa de Recolha de Materiais 
Recicláveis (foto “Brasil Rotário”).

O Jardim das Crianças “Rafael 
Ramirez Castañeda”, de San Andrés 
Tlanehuyocan, de Veracruz, foi valo-
rizado pelo Rotary Club de Xalapa, 
que promoveu a construção nele de 
novas instalações sanitárias, tendo 
o Clube fornecido os materiais e a 
obras sido realizada pelos próprios 
pais das crianças que frequentam o 

Jardim (foto “Rotarismo en México”).

O Rotary Club de Noida (D. 3010) 
montou, de raiz, o Banco de 
Sangue do Rotary de Noida, uma 
modelar estrutura que dispõe, 
além da unidade de recolha e 
armazenamento de sangue, de 
laboratórios de vanguarda de 
análises e de imunohematologia, 
o que permite a realização de 

transfusões de sangue sem risco algum (foto “Rotary News”).

O Hospital de Crianças de Anta-
nanarivo viu-se beneficiado pelo 
Rotaract Club de Saint-Denis la 
Montagne (D. 9220) que, tendo 
verificado as carências dele, lhe 
doaram estetoscópios pediátri-
cos, aparelhos especiais para a 

medição do perímetro branquial e uma balança para pesar bebés, 
além de lhe terem oferecido um generoso donativo pecuniário para 
o seu serviço social (foto “Le Rotarien”). 

O Rotary Club de Caldas da Raínha (D. 
1960), com o trabalho próprio e os apoios 
que logrou conseguir doutras Instituições, 
ofereceu a uma jovem que frequenta a Uni-
dade de Apoio à Multideficiência da Escola 
E.B. 2,3 Josefa de Óbidos uma cadeira de 
rodas especial no valor de mais de € 6.000,00 
(foto Boletim de Setembro do Clube).
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     PORQUE DEVE IR À   
          CONVENÇÃO DE 

   BANGKOK, 
     ALÉM DO MAIS

                                                                                                                       

      Joshua Hammer

Bangkok é uma cidade de contrastes: de um lado, canais, mercados 

fl utuantes e templos; do outro, arranha-céus, engarrafamentos e 

agitação típica do Séc. XXI. Durante a sua viagem para a Convenção 

de 2012, de 6 a 9 de Maio, explore todas as facetas da capital tailandesa.

Há mais de 200 anos, o Rei Rama I deu a Bangkok o título “Cidade dos 

Anjos”. Hoje, ao caminhar pelos perfumados átrios de alguns 

dos seus hotéis e ao ver as anfi triãs tailandesas a saudar os 

hóspedes com as palmas das mãos juntas e as cabeças levemente 

inclinadas, vai sentir, de facto, que está no paraíso do sudeste asiático. 

A mesma sensação pode ser vivenciada num passeio de gôndola pelo Rio 

Chao Phraya ao nascer do sol, onde poderá admirar o belo Wat Arun, o 

Templo do Amanhecer.

Nem tudo nesta metrópole de cerca de 11 milhões de habitantes tem 

um ar celestial. Há ruas congestionadas, contínuo crescimento urbano e 

o clima é extremamente quente e húmido. Não podemos esquecer-nos 

dos bairros Soi Cowboy e Nana Plaza, imortalizados por John Burdett nas 

obras policiais Bangkok 8, Bangkok Tattoo e Bangkok Haunts. Para uma 

perspectiva diferente da cidade, leia Sightseeing, uma colectânea de 

histórias sobre o estilo de vida tailandês escrita por Rattawut Lapcharoensap, 

e The Lotus Kingdom, de Alistair Shearer.

Bangkok tem a energia e o ar cosmopolita de Nova York ou de São Paulo, 

e tudo o que as grandes cidades têm para oferecer: hotéis luxuosos, casas 

nocturnas, lojas de todos os tipos e excelentes restaurantes. Uma boa 

aposta é o “brunch” de domingo no Sukhothai Hotel, famoso pelos seus 

frutos do mar. 

Sob a fachada de tigre asiático, Bangkok transmite a sensação de um 

centro urbano movimentado, que caminha no seu próprio ritmo e tem um 

exótico sabor tropical. Os prédios de vidro e aço, e as avenidas de oito faixas 

completamente engarrafadas, escondem ruas repletas de templos dourados 

(os wats), canais sinuosos (os khlongs) e barraquinhas de madeira 
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volátil, com agitações políticas frequentes. Depois do golpe 
militar de 2006 e do confl ito ocorrido no ano passado, que 
perturbou o centro de Bangkok durante dois meses, a cidade 
mantém-se estável.  
O visitante pode aprender mais sobre a história de Bangkok 
começando o seu passeio na região Phra Nakhon, morada dos 
antepassados de Rama IX até o começo do Séc. XX, quando 
a residência real foi transferida para o Palácio Chitralad, na 
periferia da cidade. O complexo do Grande Palácio e Wat 
Phra Kaew, com monumentos budistas que guardam relíquias 
e tradicionais aldeias tailandesas, foi construído em 1782 e é 
famoso pelo Buda de Esmeralda, esculpido num único bloco 
de jade há mais de meio milénio. Ali perto fi ca o Wat Pho, 
outro grandioso templo que, no seu pavilhão principal, exibe 
um Buda deitado, com 45 metros de comprimento por 15 
metros de altura, todo folheado a ouro.
De lá, uma caminhada irá levá-lo até ao fascinante mercado 
de fl ores de Bangkok, um labirinto de galerias e bazares 
que se estende por mais de um quilômetro e meio, onde se 
encontra de tudo: arranjos de fl ores para funerais, alimentos 
exóticos e até mesmo o saangatan, um balde de plástico com 
uma variedade de oferendas aos monges budistas, como 
creme de leite, escova de dentes, café, sopa, sabonete e 
molho de tomate.
Se tiver coragem de enfrentar o trânsito de Bangkok, visite 
alguns pontos que refl ectem o encanto da antiga Bangkok, 
como a casa de Jim Thompson, criada por um ofi cial da força 
aérea americana que se tornou famoso na indústria da seda e 
fez fortuna no país antes de desaparecer na selva da Malásia 
em 1967. A residência não é só uma maravilha arquitectónica, 
mas um refúgio do caos da cidade. Outro oásis metropolitano 
é a Mansão Vimanmek, na região 
de Dusit, o antigo palácio do Rei 
Rama V. Construída em madeira 
dourada sem um único prego, este 
local exibe obras de arte e móveis 
clássicos, muitos do fi nal do Séc. 
XVIII. Vale a pena visitar o mercado 
fl utuante de Damnoen Saduak que, 
apesar de muito visitado por turistas, 
conserva um estilo de vida que vem 
desaparecendo rapidamente. 
O melhor lugar para se encontrar 
traços legítimos da antiga Bangkok 
é em Thonburi, a antiga capital 
fundada pelo Rei Taksin. Alugue um 
barco por 75 dólares à hora e, com 
um guia, cruze o rio. Navegando rio 

vendendo frutas e outros alimentos. O 
macarrão picante com camarão vendido 
em frente ao Grande Palácio de Wat 
Phra Kaew é excepcional, mas saboreie 
outras delícias também – Bangkok 
ostenta uma das melhores culinárias 
de rua do mundo!  
Calcula-se que cerca de 30.000 Rotários virão à 
cidade para a 103ª Convenção do RI. Noraseth 
Pathmanand, Presidente da Comissão Anfi triã, 
diz: -“Esta Convenção é a primeira para os 
Rotários da Tailândia, que irão estender a sua 
hospitalidade a toda a família rotária durante 
a sua visita a Bangkok, uma cidade que mistura 
o moderno e o antigo, e conta com atracções, 
cultura e beleza infi nitas. A maioria dos Rotários 
de Bangkok – mais de 5.000 – receberá os 
visitantes no aeroporto.”
O evento será realizado no “Impact Exhibition 
and Convention Center”, um dos maiores 

centros de convenções da Ásia. A cerca de 30 minutos da área 
central de Bangkok, o local oferece instalações modernas 
como o “Royal Jubilee Ballroom”, onde os almoços serão 
servidos.
Os participantes na Convenção poderão escolher dentre 
diversos meios de transporte público, que são baratos, 
efi cientes e práticos. Se você fala inglês, não se sinta 
intimidado, pois o número de tailandeses que falam este 
idioma é cada vez maior.
Bangkok começou por ser um entreposto comercial no Rio 
Chao Phraya durante o reinado de Ayutthaya, de 1350 a 
1767. O nome vem de Bang Makok, e reporta-se às aldeias, 
às margens do rio e às oliveiras locais. Depois que Ayutthaya 
foi saqueado por invasores da Birmânia, o Rei Taksin construiu 
uma nova capital. Anos depois, o seu sucessor, Rama I, mudou 
a capital para uma área menos propensa a cheias e Bangkok 
começou a prosperar.
Com a chegada de automóveis no Séc. XX, os 

urbanistas começaram a encher os canais 
da cidade e pavimentar as estradas. O 
fl uxo de soldados americanos durante 
a Guerra do Vietname iniciou uma 
explosão turística e, nos anos 80 e 90, um 

crescimento económico atraiu centenas 
de multinacionais, transformando 
Bangkok no centro de finanças, 
cultura, moda e entretenimento do 

sudeste asiático. 
O governo da Tailândia é democrático, 

mas a monarquia é o símbolo 
e a alma da nação. A fi gura 

mais respeitada do País é 
o Rei Bhumibol Adulyadej, 
conhecido como Rama IX, 

que assumiu o trono em 1946. No 
entanto, a democracia da cidade mantém-se 

O mais importante 
templo da Tailândia é 
o Wat Phra Kaew, 
mais conhecido como 
Buda de Esmeralda, 

que fica em Bangkok.  

Abaixo:  A saborosa 

e famosa comida 

vendida nas ruas..

Ao cimo: Parque 
Lumpini:  o local 
p e r f e i t o  p a r a 
exercíc ios f ís icos 
diários.
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acima, vai avistar os telhados de estanho enferrujado do maior bairro 
chinês na Ásia fora da China.
Quando o barco aportar, poderá caminhar por ruas tranquilas e alegres, 
onde verá padarias, alfaiatarias e santuários que marcam diferentes 
ondas de imigração, como a Igreja de Santa Cruz, da extinta comunidade 
portuguesa, e um templo chinês repleto de dragões de porcelana, 
estátuas de Buda, tapetes de seda e lanternas de pedra. Às margens 
do rio há um ringue de “kickbox”, com fotos de atletas famosos neste 
desporto nacional. Se quiser assistir a lutas, vá ao estádio Rajadumnen 
ou Lumpini.   
Volte ao barco e siga para o canal Thonburi. Esta é uma rara esquina 
da Veneza Oriental – um lado da cidade que poucos turistas chegam a 
conhecer. Casas e mais casas de madeira nas margens do rio, rodeadas por 
densos jardins. Atrás das figueiras de Bengala elevam-se belos templos, 
com telhados ornados com fénixes douradas, símbolos da reencarnação. 
Crianças saem da escola, vestidas com as suas camisas brancas e de 
“shorts” azuis, e aglomeram-se em frente dos majestosos templos para 
mergulhar nas águas plácidas dos canais tailandeses. Em momentos 
como este, Bangkok realmente parece a “Cidade dos Anjos”.

Regras de trânsito 
O tráfego de Bangkok pode ser intenso, principalmente durante o horário de 
ponta. A Comissão de Transportes da Convenção do RI, o RI e a Autoridade de 
Turismo da Tailândia têm alguns conselhos para ajudar.
Quando chegar no Aeroporto Suvarnabhumi, Rotários tailandeses irão ajudá-lo a 
apanhar um táxi para o hotel. O RI reservou quartos em 58 hotéis. Preste atenção, 
pois há alguns hotéis com nomes parecidos, mais de um Hilton e mais de um Ra-
mada. Portanto, tenha as informações de sua reserva à mão e, quando chegar ao 
seu destino, arranje um cartão de visita do hotel ou escreva o nome e o endereço 
do estabelecimento num pedaço de papel.   
Haverá autocarros para transporte dos participantes na Convenção entre muitos 
dos hotéis e o “Impact Exhibition and Convention Center” (que fica a 30 minutos 
do centro de Bangkok) durante horários que não os de ponta. Veja informações 
sobre os autocarros no Guia de Transportes da Convenção, que estará disponível 
no “site” do RI semanas antes do evento. O fornecedor de transportes oficial terá 
placas nos hotéis reservados pelo RI e os funcionários dirigirão os participantes 
para os locais de partida dos transportes. Se reservar um hotel diferente, analise 
suas opções de transporte.
O horário de ponta em Bangkok é das 6,30 às 9,30 horas e das 17 às 19,30 horas. 

Se não estiver a deslocar-se para o “Impact Center” no autocarro fretado do RI, use os táxis. Para chamar um táxi, ligue para 
1661 ou 1681 (uma pequena taxa será adicionada ao preço da corrida). A tarifa entre o centro da cidade e o “Impact Center” 
durante períodos que não forem horários de pico é, em média, THB250 a 300 (8 a 10 dólares).
Além de táxis, os meios de transporte público são económicos e seguros. Pode fazer-se transportar de autocarro, de eléctrico, 
de barco, de “metro”, de skytrain, de motocicleta e de túk-túk (um triciclo motorizado). No entanto, o único modo de chegar 
directamente ao “Impact Center” é de táxi. 
Se pegar o skytrain ou o “metro” – que funcionam até meia-noite – tenha em mente que nem todas as estações têm acesso por 
elevador ou escada rolante. Para mais informações, ligue para a central de atendimento da Autoridade de Turismo da Tailândia 
(1672). 
Veja mais informações em www.rotary.org/pt/convention. Para aproveitar os preços promocionais, inscreva-se até 1 de 
Dezembro.

À direita: Os guardiões de pedra do complexo Wat Pho são do Séc. XV

http://www.rotary.org/pt/convention
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Os Clubes  
  dos Jovens

 

OS NÚMEROS
Com os dados reportados a Agosto de 2011, os Interactistas eram 312.018 e os Interact Clubes 13.566, distribuídos por 135 
diferentes países. Por seu lado, os Rotaractistas eram 202.423 e havia 8.801 Rotaract Clubes em 171 países.

AO SERVIÇO
O Interact Club de Setúbal promoveu uma abundante distribuição de roupas e agasalhos 
por famílias com necessidades.

 Os Interact e Rotaract Clubes de Águeda aproveitaram muito bem a “Festa do Leitão” e, com 
o apoio do seu Rotary Clube patrocinador e em parceria com a Associação Comercial de Águeda, 
proporcionaram a um bom grupo de crianças do Centro de Acolhimento Temporário do Centro 
Social e Paroquial de Recardães um dia dinâmico, preenchido com actividades desde atelier de 
pintura a moldagem de balões, passando por pinturas faciais e jogo de “caça ao tesouro”. As 
crianças tiveram, ainda, um belo lanche no qual o leitão não faltou graças à generosidade de 
um estabelecimento local de restauração.

“ROTARACT PORTUGAL TRIP”
De 27 de Agosto a 4 de Setembro decorreu esta jornada de companheirismo internacional 
e de aventura da iniciativa do Rotaract de ambos os nossos Distritos Rotários. Contou 
com a participação  de 13 elementos de diversas nacionalidades: Bósnia/Herzegovina, El 
Salvador, Eslovénia, Grécia, Holanda, Líbano, Lituânia, Sérvia, Turquia e Ucrânia.
O seu programa, excelentemente variado, estendeu-se por Alter do Chão, com visita 
à Coudelaria Nacional, Tomar, Constância e Castelo de Almourol (na foto, o grupo), 
seguindo para Coimbra, onde, além do mais, houve visita à bela Biblioteca Joanina, 
Aveiro, Espinho, Porto, que incluiu visita ao Parque e ao Museu de Serralves, Lisboa, 
aqui visitando o Castelo de S. Jorge e outros pontos de interesse, e Sintra.
Deram inestimáveis colaborações para a excelência deste “Rotaract Trip” os Rotaract 
Clubes de Castelo Branco, Espinho, Coimbra, Vila Nova de Famalicão, Lisboa-Olivais, 
Sintra, Lisboa, Entroncamento, Estarreja e Amadora.

JOVENS EM CONGRESSOS 
De 4 a 6 de Novembro, vão acontecer em Tomar, sob a direcção logística do Rotaract Club de Tomar, o XXVIII Congresso 
Nacional do Rotaract e, simultaneamente, o XII Congresso Nacional do Interact. Os Congressos terão sede nas instalações 
do Hotel dos Templários.
O programa, deveras aliciante, inclui uma recepção na Câmara Municipal de Tomar, sessões de trabalho na Escola Secundária 
de Santa Maria do Olival e na Biblioteca Municipal e a representação da peça de teatro “Em Nome da Rosa”, baseada num 
texto de Umberto Eco, nos austeros e vetustos espaços do Convento de Cristo, com jantar. 
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  O que se 
     faz em

AO SERVIÇO 

Tendo promovido a inauguração 
da sede do “Bela Romão Croquet 
Country Club”, o Rotary Club de 
Olhão organizou, em parceria 
com este clube um “Jantar de 
Solidariedade”, abrilhantado com 
tangos, a favor da Associação 
“Verdades Escondidas”, uma IPSS 
que apoia crianças e jovens em 
risco promovendo a sua reinserção 
socio-familiar.

O Rotary Club de Águeda criou o 
serviço de apoio solidário que designou por “+ Solidariedade”, 
através do qual irá considerar cinco candidaturas de pessoas 
idosas cujo rendimento mensal seja igual ou inferior  ao valor 
da pensão social. Aos candidatos aceites, o Clube garantirá 
um subsídio de € 50,00 em todos os meses que decorram de 
Outubro deste ano a Julho de 2012. Para o efeito, o Clube 
celebrou um Protocolo com a União das IPSS do concelho 

de Águeda.

Com os apoios dos Rotary Clubes 
de Leiria e de  Porto de Mós, 
e o concurso do Compº. António 
Alves, membro do Rotary Club 
de Benedita, foi organizado 
um espectáculo no Teatro José 
Lúcio da Silva, de Leiria, cuja 
receita líquida reverteu a favor 
de CERCILEI. Constou de música, 
canto lírico, fados, magia e da 
especial participação do Coro 
São Bernardo.

VISIBILIDADE 

O Rotary Club de Benedita organizou 
o “Bango 11”, um espectáculo para o 
qual contou com a colaboração da banda 
“Xeques”, como modo de angariar 
fundos para bolsas de estudo.

EM PARCERIA 
Em colaboração com o Clube 
Português de Automóveis Antigos, 
o Rotary Club de Lisboa-Olivais 
voltou a organizar o “Passeio Anos 
60” em “Donas Elviras”. O percurso 
levou os participantes a Cachoeiras, 
onde visitaram o Museu de Caça Viva “Engº. Valentim 
Fernandes Santos”, à Quinta da Marmeleira, com visita 
guiada à sua Adega, e ao Jardim da Paz, em “Buddhaven”, 
nas proximidades de Bombarral, tendo rematado o programa 
com um Concerto pela Orquestra Ligeira do Exército.

ECOLOGIA & 
COMPANHEIRISMO 
O Rotary  Club do Porto levou 
a cabo uma caminhada ao longo 
da linha marginal do Rio Douro, a 
partir da marina do Freixo.

O Rotary Club de Caldas da Raínha 
promoveu a caminhada “Rota 
da Água” que levou os muitos 
participantes a admirar todos os 
chafarizes da cidade. A jornada foi 
guiada por Cipriano Simão.
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INTERESSANDO-SE
A Presidente e o Presidente da Avenida dos Serviços 
à Comunidade do Rotary Club de Águas Santas-
Pedrouços foram visitar as modelares instalações da “Casa 
de Acolhimento”, uma IPSS que acolhe mães adolescentes  
com seus respectivos bebés, aí sendo recebidos pela sua 
Directora, a Drª. Luísa Costa. Do relato e levantamento das 
necessidades que fizeram no Clube resultou que este logo 
doasse à Instituição boas quantidades de brinquedos, produtos 
de higiene, babetes e 1 alcofa, estando agora o Clube a 
providenciar pelo fornecimento de bens essenciais.

 
O Rotary Club de S. João da Madeira efectuou uma reunião para 
a qual chamou a si os seus actuais Bolseiros.
 

CULTURA E NÃO SÓ
Reuniram os Rotary Clubes de Portalegre e de Vila do 
Conde para, em reunião festiva, fazerem entrega do Prémio 
“José Régio”, um prémio que os dois Clubes desde há alguns 
anos instituíram e destinado a galardoar o melhor estudante 
de português.

A exemplo de muitos outros Clubes, o Rotary  Club de Algés 
distinguiu jovens estudantes que se salientaram no pretérito ano 
lectivo, como alunos da Escola Secundária de Miraflores. Fez-lhes 
entrega de Prémios que o clube instituíra em homenagem a alguns 
dos seus membros: o Prémio “Joaquim da Silva Gonçalves”, a Miguel 
Correia Lacerda Leitão, 12º ano com média de 19,5 valores (na 
foto, o próprio Gov. 1986-87 (D. 196) Compº. Joaquim Gonçalves 
procede à entrega); os Prémios “Américo Coito” e “José Inácio 
Morgadinho”, a Carolina Amaral Duarte Barros, 11º ano, média de 
18,43 valores e melhor a Matemática, com 20 valores; e o Prémio 
“Peña Mechó”, a Filipe Sasso Soares de Pinho, 11º ano com nota a 
Português de 19 valores.

 
O Rotary Club de Lisboa-Norte realizou uma digressão cultural 
ao Museu e Ruínas Romanas do Rabaçal, prosseguindo com visitas 
à fábrica do queijo Rabaçal e ao Castelo de Penela.

FUNDAÇÃO ROTÁRIA PORTUGUESA
O V Concurso de Canto Lírico – 2011 está prestes a atingir o 
seu final, sendo que o seu último acto decorrerá no Salão de 
Inverno do São Luiz Teatro Municipal de Lisboa. Da iniciativa 
da FRP, esta V edição teve as colaborações dos Rotary Clubes 
de Angra do Heroísmo, Cascais-Estoril, Lisboa-Estrela, Ponta 
Delgada e Porto-Foz, e da Escola de Música do Conservatório 
Nacional, da Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo 
do Porto e do Conservatório Regional de Ponta Delgada.

Entretanto, foi concluída a III edição do “Prémio/Bolsa Inter-
nacional de Prosa e Poesia”, uma iniciativa de fomento da 
lusofonia. O Júri respectivo atribuiu o 1º Prémio (no valor de 
€ 2.500,00) ao trabalho de Poesia “A Sombra nos Lugares”, 
de que é autor Manuel Felício Lourenço, galardão que lhe 
foi entregue em cerimónia festiva que teve lugar no Rotary 
Club de Lisboa-Centro (foto nº. 1). O 2º Prémio (no valor de € 
1.500,00) coube também a um trabalho de Poesia, este da 
autoria da jovem brasileira Andrea de Castro Duarte Moura, 
que fora proposta a concurso pelo Rotary Club de Barreiras 
Rio de Ondas, da Baía (D. 4550).

Este 2º Prémio foi solenemente entregue em terras do Brasil, 
na oportunidade da realização do XXXIV Instituto Rotário do 
Brasil que se realizou em Goianas, acto de que se incumbiu 
o Director do R.I. Compº. José António Figueiredo Antiório e 

1
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ainda com as presenças do Presidente do R.I., Kalyan Banerjee, 
do Presidente do Conselho de Curadores da Fundação Rotária, 
Bill Boyd, do Presidente do Conselho de Administração da 
Fundação Rotária Portuguesa, Compº. Diamantino Gomes, 
da Gov.-Eleita do D. 1970, Compª. Teresinha Fraga, e dos 
Presidente Honorário da Fundação de Rotarianos de S. Paulo, 
Compº. Eduardo Pimentel, e do seu Presidente e Presidente 
da CIP/PLOP, Compº. Carlos da Silva Gueiros (a foto nº. 2 respeita 
a este acto).
Na cerimónia, o Presidente do Conselho de Administração 
da FRP (o segundo a partir da esquerda) teve uma oportuna 
intervenção na qual sublinhou os objectivos e a abrangência 
deste programa cultural da FRP. 

ESTATUTO EDITORIAL DE PORTUGAL ROTÁRIO
1º  A Revista PORTUGAL ROTÁRIO tem por fi nalidade divulgar e aprofundar o Ideal Rotário e fomentar a prossecução 

do seu objectivo no mundo.

2º  A Revista pretende ser, e visa ser, ponto de encontro dos Rotários Portugueses, local privilegiado da afi rmação 
do seu zelo rotário.

3º  Sendo, como é, uma Revista Rotária prescrita e recomendada pelo Rotary International, é fi el às orientações 
do Presidente do Movimento e do seu Conselho Director, e visa apoiar o Rotary apoiando os Governadores de 
Distrito Rotário de Portugal.

4º  A Revista é o veículo por excelência de divulgação das actividades dos Rotary Clubes de Portugal e órgão 
formador e informador dos Rotários Portugueses.

 

5º   A Revista não deve dar, nas suas páginas, acolhimento a polémicas que se situem fora do espírito de tolerância 
e do respeito mútuo.

6º   A Revista deve ser veículo de construção da Paz e da Compreensão Mundial.

7º   PORTUGAL ROTÁRIO é elo de ligação entre os Rotários que se exprimem na Língua Portuguesa ou estejam 
historicamente ligados a Portugal. 

PALESTRAS 
No Rotary Club de Cascais-Estoril dissertou sobre “Visão 
Feminina da Gestão” a Drª. Isabel Viegas.
“A Família Rotária” constituiu dissertação feita no Rotary Club 
da Maia pelo Compº. Gov. 2007-08 (D. 1970) Bernardino da 
Costa Pereira, membro do Clube.
Por seu lado, o Compº. José Ribeiro Marques Torres foi 
palestrante no seu Clube, o Rotary Club de Lisboa-Centro, 
dissertando em torno do tema “Cada Rotário um Exemplo 
para a Juventude”.
A Drª. Isabel Murta Pina foi oradora no Rotary Club de 
Oeiras a expor acerca de “Fernão Mendes Pinto e a Presença 
Portuguesa na China e em Macau”.
Falou no Rotary Club do Porto sobre “O Mundo das 
Telecomunicações” a Compª. Maria José Figueiredo.
E no Rotary Club de Torres Vedras foi orador convidado 
o Engº. Henrique Neto, que expôs sobre “Difi culdades e 
Estrangulamentos Actuais para o Mundo Empresarial”.

DISTINÇÕES
Na ocasião em que assinalou o seu 80º aniversário, o Rotary 
Club do Porto conferiu a dignidade de seu Sócio Honorário 
ao Dr. Artur Santos Silva.
O Rotary Club de Leça da Palmeira conferiu a dignidade 
de seu Sócio Honorário ao Compº. Eurico Basto, membro do  
Rotary Club de Vila Nova de Gaia.
O Rotary Club de Lisboa teve como palestrante o Engº. 
Fernando Faria de Oliveira, que proferiu uma intervenção 
sobre “A Crise Actual e a Forma como a CGD encara a sua 
Resolução”.

2
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José Pereira Herdeiro
membro do Rotary Club de Matosinhos

 

Apesar de serem um tanto do conhecimento geral, queria pôr em evidência alguns tópicos referentes à acção do Movimento 
Rotário em relação aos jovens, com uma reflexão final.
O Rotary tem olhado com muita atenção para as Novas Gerações, incentivando os clubes a implementar projectos que 
atendam às necessidades fundamentais dos jovens: saúde, valores humanos, educação e desenvolvimento pessoal.
Os programas essenciais do Rotary International para as Novas Gerações são: o Interact, o Rotaract, os Prémios Rotary de 
Liderança Juvenil e o Intercâmbio de Jovens. Há também um código de conduta rigoroso para os trabalhos com jovens, o 
que é compreensível e abrange os mais diversos aspectos do seu relacionamento com os adultos.

Como é sabido, o Interact admite sócios entre os 14 e 18 anos e o seu propósito é proporcionar aos jovens 
oportunidades para viverem em confraternização local e mundial através da prestação de serviços e 
desenvolver uma melhor compreensão mundial. Podem ser sócios os estudantes que estejam a frequentar 
as escolas secundárias ou pre-universitárias.
Já o Rotaract abrange jovens entre os 18 e os 30 anos e tem propósitos semelhantes aos anteriores, 
acrescidos pelo factor idade, das finalidades de desenvolver qualidades de liderança, perícia profissional, 

propiciando oportunidades para que possam atender às necessidades das comunidades em que estão 
inseridos, bem como as de todo o mundo.

O Rotaract e o Interact têm emblemas diferentes um do outro e uma semana mundial, que para o primeiro 
é em Março e para o segundo em Novembro.

Motivar também os jovens para se tornarem Rotários futuramente deve ser um objectivo dos clubes Rotários.

Deve haver bons laços de colaboração para se obterem resultados frutuosos entre os Rotários e as novas gerações através 
dos respectivos Clubes. Temos desde há algum tempo, no Distrito 1970, um Rotary Clube Novas Gerações, composto por 
jovens com vida profissional e já com bons resultados.
No Rotary Club de Matosinhos temos e tivemos Rotários que se iniciaram nos Clubes de Jovens, em especial no Rotaract, no 
que fomos um dos pioneiros, mesmo a nível internacional.
Os Prémios Rotary de Liderança Juvenil ou RYLA, de que já falámos, são organizados pelos Clubes ou pelos Distritos e 
consistem geralmente de seminários que obedecem às seguintes metas: 1) Interesse do Rotary pela 
Juventude; 2) Desenvolvimento do potencial dos jovens; 3) Noções de Liderança; 4) Ética e Liderança; 
5) Capacidade de comunicação; 6) Resolução de problemas e conflitos; 7) O objectivo do Rotary; 
8) Auto confiança e amor próprio; 9) Cidadania comunitária, global, e assuntos locais, abordados 
de maneira apropriada aos costumes de uma região.
O Rotary International incentiva os Rotários a envolverem-se no RYLA, estabelecendo nesse 
sentido contactos entre si, e a organizar eventos, participar e disponibilizar informações e 
materiais para formação e mais tudo quanto se entender necessário.

As Novas Gerações 
       e o Rotary
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O Intercâmbio de Jovens é um programa do R.I. que oferece 
a jovens de 15 a 19 anos de idade a oportunidade de visitar 
ou de estudar no estrangeiro. Pode ter a duração de algumas 
semanas ou de um ano.

Já o Intercâmbio de Novas Gerações é direccionado para pessoas 
de 18 a 25 anos, e tem uma duração de 3 a 6 semanas. Pode ser em grupo ou individual.
O Rotary Club de Matosinhos já organizou pelo menos dois Campos de Férias para jovens, um na 
década de 80, quando os participantes ficaram hospedados no “Stella Maris” e que, pelas actividades 
então desenvolvidas, deixou boas recordações em todos os participantes; o outro foi em 1998, que tive 
o gosto de coordenar com outros Companheiros do Clube, e que, por o “Stella Maris” estar em obras nessa altura, impôs 
que os jovens ficassem hospedados na Pousada da Juventude, junto à Foz do Douro. Participaram 20 jovens de 17 países, 
e o tema condutor foi “Ciências do Mar”, desenvolvido com palestras proferidas por professores do Instituto de Ciências 
Biomédicas Abel Salazar, do Porto. Incluiu visitas a diversas indústrias, a locais de interesse científico e visitas turísticas em 
Matosinhos, no Porto, ao Bussaco, à Universidade de Coimbra, a Conimbriga, à Expo 98 e, em consequência, a Lisboa, com 
os seus principais monumentos.
Já demos também, e por diversas vezes, a nossa colaboração, geralmente por um dia, outras vezes por uma semana, a grupos 

de intercâmbio de jovens organizados pelo nosso Distrito.

As relações entre gerações exigem, mutuamente, uma apurada  sensibilidade, receptiva às novidades 
e não só. 
Como dizia Konrad Lorenz, Prémio Nobel de Antropologia, “a juventude reage, por vezes, contra a 
geração mais velha, quase como um grupo natural ou étnico se opõe a outro que considera estranho 
e inimigo”.
A família, como instituição primordial da sociedade, nem sempre consegue cumprir, hoje em dia, 
com as suas responsabilidades primárias nesse aspecto, ao contrário do que era a tradição de há 
algum tempo atrás.

É necessário fazer ver a uma parte dos jovens que, conservar uma parcela substancial dos conhecimentos 
adquiridos através de sucessivas gerações é, não só, muito importante, como até tem tanta ou 
mais relevância quanto a aquisição de novos, evitando deitar pela borda fora o imenso tesouro 
de conhecimentos e sabedoria que nos foi legado pelo passado.
Mas, no que diz respeito à idade, ao confronto de gerações,  não há uma regra, podendo a 
capacidade de dialogar entre gerações ser atributo de pessoas mais velhas .
Temos disso exemplo na actividade extraordinária dos Presidentes do Rotary International, que 
têm sido um exemplo de criação de harmonia e do sucesso do Rotary.
Até na actividade política podemos lembrar Konrad Adenauer,  que foi Chanceler da Alemanha 
até aos oitenta e sete anos e soube rodear-se de colaboradores de todas as idades, criando a harmonia e a conjugação de 
vontades que permitiu reerguer o seu país até ao mais alto nível europeu, para continuar, já depois dos 87 anos, e como 
deputado, a verificar a continuidade da obra realizada, para serviço do bem comum. É pena que a Fundação que a Alemanha 
instituiu em 70 países para perpetuar os seus ideais e a sua obra não tenha uma ramificação localizada no nosso País, até 
para permitir um diálogo com outras opções de pensamento. Só o factor tempo de vida, que felizmente todos ignoramos, 
poderia ter impedido que se cumprissem os seus ideais e se realizassem os seus objectivos.
Tudo isto permitirá também às novas gerações distinguir os verdadeiros valores que contribuirão para que se considerem 

realizados, através de uma análise intergeracional mais abrangente e com os valores que o Rotary 
defende, e servir de paradigma para não se deixarem influenciar pelos exageros de uma sociedade 

consumista, que não devia fazer prevalecer o “ter” sobre o “ser”, respeitadas as necessidades 
inerentes à dignidade humana e o desejo legítimo de progredir de cada indivíduo.

O Movimento Rotário, no seu todo, com a sabedoria adquirida ao longo de mais de um 
século, tem de cumprir o seu papel de preservar de impactos estranhos a melhor parte das 
Novas Gerações, através de um diálogo que leve a uma troca de experiências entre o passado 

e o presente, com o objectivo de construir, apesar das dificuldades de sempre, um futuro ainda 
melhor para toda a sociedade humana.
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  Serviços de Referência

CARNAXIDE DÁ PRECIOSA AJUDA

No concelho de Oeiras há somente três organizações vocacionadas para apoio a 
cidadãos com deficiência mental. Sendo um município fortemente populoso, no 
qual é também elevado o número de pessoas portadoras de deficiências desse 
tipo, a existência e a sustentabilidade de qualquer dessas organizações assumem 
um carácter marcante.
Uma delas, porventura a mais importante, é a “Casa de Betânia”, uma notável IPSS 
de Superior Interesse Social. Esta Instituição tem no terreno três Lares Residenciais, 
implantados em Queijas e propriamente em Oeiras.
Nestes Lares, a “Casa de Betânia” acolhe permanentemente, ao longo de todo o ano, 
22 residentes portadores de deficiência mental, a quem busca assegurar uma vida 
familiar e socialmente digna. 
Sob o lema “Ninguém Nasce 
Excluído”, a “Casa de Betânia” 
procura  contr ibui r  para  a 
melhoria da qualidade de vida na 
comunidade através da integração 

social eficaz dos seus utentes. Privilegia, para isso, o respeito mútuo, a 
amizade, a generosidade, a simplicidade, a solidariedade, a honestidade, 
a responsabilidade, o trabalho em equipa, a cooperação, a confiança e a 
tolerância. Valores rotários, afinal...
No seu trabalho constante recebe relevantes e regulares apoios do 
Rotary Club de Carnaxide, através da doação de géneros alimentícios, 

ajudas directas a residentes 
com determinados outros problemas (custeio de próteses dentárias, por 
exemplo), fornecimento de bens de equipamento, como peças de mobiliário 
e de aparelhos electrodomésticos.
Se não for a sociedade civil a assumir o enfrentamento da maior parte dos 
problemas sociais, não irá ser o Estado a fazê-lo: este sabe-se como está, ou 
seja nem tem meios humanos nem dispõe de fundos para isso.
Aqui tem o leitor um significativo exemplo do que pode ser o papel do seu 
Rotary Clube (além doutros, já se vê...). Siga-o!

 Numa visita de Rotários a um dos Lares, vendo-se ao centro o Compº. José Manuel Trindade, 
membro do Rotary Club de Carnaxide, e o Gov. 2009-10 (D. 1960), Compº. Mário Rebelo.

 Exterior das instalações de um dos Lares 
da “Casa de Betânia”.

Grupo de jovens beneficiários da actividade da 
“Casa de Betânia”.
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“O mundo de hoje necessita mais de quem ensine ética que técnica, pois a falta 
de ética faz com que a técnica se oriente mais para a destruição que para o for-
talecimento da fraternidade humana”. 

Daniel Prener, pesquisador da IBM

GERSON GONÇALVES

As empresas desenvolvem técnicas nas mais diferentes áreas para conquistar e conservar os 
seus clientes. Cursos, seminários e ofi cinas são realizados para a motivação e apresentação 
de metas a alcançar. A preparação técnica é necessária mas deve ser fornecida em conjunto 
con a ética para “o fortalecimento da fraternidade humana”, segundo afi rma Prener.
O Rotary International é uma associação de clubes que, ao longo de 106 anos, teve os 
seus valores estabelecidos na prestação de serviços e na aproximação das nações. Os 
seus membros não visam alcançar lucros fi nanceiros, pois o ideal rotário nos leva a 
servir sem estar à espera de alguma recompensa. 
Nos seus documentos, o Rotary afi rma, categoricamente, que toda a sua grande 
programação deve estar intimamente ligada à ética. Apesar disso, a despeito de 
serem muitos os seminários de preparação de líderes, quase nenhum se dedica 
ao estudo da ética.

A presente refl exão não é dirigida aos não Rotários. No será uma “Ética a Nicómaco”, de 
Aristóteles, nem uma “Oração aos Jóvens”, de Ruy Barbosa; será, dirigida a nós mesmos, dirigentes 

rotários. A todos quantos se viram elevados a uma posição de liderança, entre os quais eu mesmo me incluo.
Temos o mau costume de criticar duramente certas classes dirigentes que têm o hábito de se desviarem dos códigos de 
conduta. Nós queremos que eles cumpram com as leis estabelecidas, uma vez que isso nos traz segurança. Não obstante, 
temos a tendência para fazer “adaptações” que vão tomando a forma de legalidade, supondo ser legal o que é simples-
mente comum; mas legal é apenas o que está conforme com a lei. Creio que uma olhada mais atenta ao que estabelece 
o Manual de Procedimento (consulte em http://rotary.org/RIdocuments/es_pdf/035es.pdf) nos fará a todos bem e 
evitará equívocos. 

Desde já, quero chamar a atenção para alguns pontos que creio serem de suma importância na área da administração 
distrital pois que a governação é a escada que leva dirigentes a cargos e funções superiores. O Governador de Distrito é 
alguém que desfruta de grande visibilidade junto de um grande número de Rotários. Está exposto, é olhado, visto, admirado 
e até desejado. Por via disso, o Rotary dedica ao Distrito nada menos que 33 páginas da edição de 2010 do seu Manual de 
Procedimento. 
No Capítulo 2 desse documento, o Governador é informado acerca das suas responsabilidades como administrador do 
Rotary International, com a descrição das suas qualifi cações, atribuições, e a realização do processo eleitoral. Também está 
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explicitado o seu relacionamento com o Gobernador Eleito e até com o Indicado. Desta forma, para uma boa gestão basta 
ao Governador seguir o que está escrito. 
O Governador Eleito começa a receber formação no Instituto Rotário e termina com a sua participação na Assembleia In-
ternacional, que se realiza nos Estados Unidos. No regresso, já vai ter de liderar o PETS, que é o Seminário para Presidentes 
Eleitos, e igualmente a Assembleia Distrital. No início do ano rotário, está revestido da autoridade de administrador do 
Rotary International e passa a ser, então, uma imagem dele junto do Distrito e na comunidade.
Na página 34 do Capítulo em questão está um item intitulado: Código de Ética. Esse código compõe-se de dez artigos 
dirigidos ao Gobernador e aí se refere o correcto modo de proceder no exercício do seu mandato. Diz o item quatro: “Os 
Governadores deverão prestar serviço a favor dos Rotários e dos objectivos de RI, sobretudo colocando em primeiro plano 
os interesses do Distrito e evitando toda a acção ou conduta indevida, real ou aparente”.

O Rotary exige que a sua conduta seja exemplar e que nem sequer haja a aparência de qualquer conduta imprópria. Já lá 
diziam os Romanos: -“A mulher de César debe não só ser honesta, mas também sino parecê-lo”. E o apóstolo Paulo ensina 
aos cristãos na sua primeira Carta aos Tessalonicenses (5:22): - “Evitai o mal em todas as suas formas.” O Governa-
dor passa a exercer uma função semelhante à de Relações Públicas do Rotary, transportando consigo a 
imagem da nossa Instituição aonde quer que vá ou onde esteja.
O item 5 reza: -“Os Governadores devem abster-se de utilizar o seu cargo para aumentar o seu prestígio pessoal ou 
em benefício próprio ou de seus familiares. Mesmo que a autoridade inerente ao exercício dum cargo destacado confi ra 
privilégios especiais fora do alcance dos demais Rotários, o aproveitamento desses privilégios interfere com as suas respon-
sabilidades fundamentais e com a sua consagração ao Objectivo do Rotary”.
A sociedade condena o nepotismo, ou seja, a atitude de certos políticos que, para o exercício de cargos de governo, levam 
consigo familiares seus. O Rotary diz ao Governador que o seu posto tem privilégios que não tem o Rotário comum e que, 
no caso de se candidatar a algum cargo, terá uma grande vantagem.
Ora, este item diz respeito a todos os ex-líderes da nossa Instituição. A preocupação do Rotary é no sentido de evitar priv-
ilégios de uns em desfavor dos outros, o que poderia criar incompatibilidades e frustrações nas lideranças que vão surgindo. 
Os dirigentes rotários não devem defender ou favorecer candidaturas, é isso o que diz o artigo 10 – 10.060.1 do Regimento 
Interno de RI: -“Campanhas eleitorais, actividades de propaganda e solicitação de votos”.
A fi m de seleccionar os Rotários com melhores qualidades para o exercício de cargos electivos em RI, proíbe-se toda a ac-
tividade ou iniciativa destinada a infl uir de maneira positiva ou negativa no processo de selecção para um cargo electivo 
mediante campanhas eleitorais, actividades de propaganda, solicitação de votos ou por outros meios.“
A mesma advertência está nas páginas do Manual de Procedimento (Cód. Norm.de Rotary -  26.090.5): -“Os períodos de 
candidatura para cargos electivos iniciam-se quando os Rotários, a título individual, começam a considerar seriamente a 
apresentação do su nome para um cargo previsto nas regras de RI com relação a propostas para eleições. A partir desse 
momento, o candidato deverá tomar as devidas  precauções para evitar toda a decisão destinada a difundir os seus nomes 
ou os seus méritos, concentrar a atenção nas propostas ou eleições aplicáveis ou outorgar a certos candidatos vantagens 
impróprias em confronto aos demais candidatos ao mesmo cargo.”

A nossa legislação visa a parte ética, pois o cônjuge de um Governador ou de qualquer outro ex- dirigente leva nítida van-
tagem sobre os demais candidatos. Em caso de dúvida sobre a maneira de se comportar bastará ler a Prova Quádrupla e 
verifi car o que diz o Rotary: -“É justo para todos os interessados?”; “Criará boa vontade e melhores amizades?”.
O estudo sistemático da legislação rotária deverá iniciar-se no clube, prosseguindo nos eventos distritais, nos Institutos Rotary 
e na Assembleia Internacional. O conhecimento da nossa engrenagem, em especial por parte dos dirigentes rotários, evitará 
situações desagradáveis e o indesejável corte de relações de companheirismo e amizade. -“As necessidades éticas nascem 
do facto de que, sem elas, não será possível a vida em sociedade”, tal como ensina o professor António Xavier Teles. 
Líderes conhecedores e cumpridores da legislação favorecem o crescimento harmónico do Rotary.

O autor foi Director  do Rotary International em 1993-95, Director da Associação Brasileira da The Rotary Foundation e é 
sócio do Rotary Club de Londrina-Norte, Paraná, Brasil (D. 4710).
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 Contagem decrescente 
para a Convenção

Excursões 
 

A cidade de Bangkok, Tailândia, tem a oferecer muitos pontos turísticos e experiências e a ponto tal que vale 

a pena reservar um dia para explorar locais históricos, belezas naturais e delícias culinárias da cidade. Quando 

estiver lá, a participar na Convenção do RI de 2012, considere a hipótese de fazer um destes passeios.  

Kanchanaburi, uma província localizada a 130 quilómetros de Bangkok, próxima da fronteira com Myanmar, 

é onde se encontra o conhecido Caminho de Ferro da Morte. É um marco da Segunda Guerra Mundial, que 

foi construído durante a ocupação japonesa da Tailândia e foi o tema do filme “A Ponte do Rio Kwai”. O ce-

mitério de guerra de Kanchanaburi contém os restos mortais de 7.000 dos 16.000 prisioneiros que morreram a 

trabalhar na construção da via férrea. Em seguida, visite o “Thailand-Burma Railway Centre”, que é um museu 

sobre essa construção.

Localizada a 80 quilómetros de Bangkok, Ayutthaya foi a capital real de 1350 a 1767, quando foi invadida pelos 

Birmaneses. Hoje em dia, está classificada como Património Mundial da UNESCO. A cidade possui diversos wats 

(templos) e prangs (torres relicárias). O centro da cidade é uma ilha, a que só se chega de barco.    

Se planeia visitar as praias ao sul da Tailândia, visite Phetchaburi, localizada a cerca de duas horas e meia 

de Bangkok. Passe o dia visitando as grutas, inclusive o famoso complexo Tham Khao Luang que abriga vários 

santuários e imagens de Buda. 
                                                                                                             Júlia Middleton

Inscreva-se na Convenção do RI de 2012 em Bangkok em www.rotary.org/pt/convention.
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O CONSELHO DE CURADORES EM 2011-12

Um mês emocionante para a Fundação
 
Outubro é um mês atarefado para a Fundação Rotária. A reunião do Conselho de Curadores normalmente ocorre 
em Outubro, mas, como a Convenção do RI de 2012 será realizada no início de Maio, decidimos antecipá-la para 
Setembro. Por consequência, o “Dia de Taiwan” também foi celebrado mais cedo.
Neste dia, Rotários de Taiwan são admitidos na Sociedade “Arch C. Klumph” em reconhecimento das suas con-
tribuições de, no mínimo, 250.000 dólares para a nossa Fundação. Cinco casais foram admitidos na Sociedade 
no “Dia de Taiwan” em 2009, sete em 2010 e oito em 2011. Levando em consideração a população de Taiwan e 
o número de Rotários que há neste País, estes números são impressionantes. Actualmente, a Sociedade “Arch C. 
Klumph” conta 300 membros, a maioria deles dos Estados Unidos e agora, em segundo lugar, de Taiwan. 
Muitos Institutos Rotary são realizados no mês de Outubro, reunindo ex, actuais e futuros líderes rotários para 
a discussão de assuntos pertinentes ao Rotary. Além disso, cada Instituto conta com a presença de um Curador 
e de um funcionário da Fundação. 
Este é, também, o mês em que seleccionamos o próximo grupo de Bolseiros Rotary pela Paz, composto por até 
60 bolseiros para o programa de mestrado, com a duração de dois anos, e no máximo 50 para o programa de 
certificação, que dura três meses. O processo de selecção é fascinante. Após analisar todos os candidatos, Rotários 
experientes e Universidades organizam uma lista com os candidatos por ordem de pontuação. Os representantes 
dos estabelecimentos de ensino participam numa reunião onde, de forma alternada, escolhem os bolseiros 
para as suas Instituições. Este processo permite que os melhores candidatos sejam seleccionados para as bolsas, 
garantindo que o nosso programa continue entre os melhores do mundo. 
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CONCURSO PARA A POLIOPLUS

Quando exerceu as funções de Presidente do Conselho de Curadores da Fundação Rotária do R.I., Carl-Wilhelm Stenhammar 
colocou um desafio aos Rotary Clubes dos Estados Unidos com quadros sociais de 200 ou mais elementos para ver qual 
deles alcançaria o mais elevado índice “per capita” em contribuições voluntárias para a Campanha PolioPlus. Foram nove 
os Rotary Clubes  que corresponderam a este desafio, e o resultado do Concurso foi o seguinte:

 1º – R.C. de Fayetteville (D. 6110) contrib. 123.497,80 dólares - “per capita” de 608,39 dólares
 2º – R.C. de Chattanooga (D. 6780)  “  173.978,00  “       -  “ “       “ 504,28      “
 3º – R.C. de Atlanta (D. 6900) “ 150.100,00       “       -  “ “       “ 305,70      “
 4º – R.C. de Gainesville (D. 6970) “ 58.631,80        “       - “ “       “ 210,15      “
 5º – R.C. de Lexington (D. 6740) “  71.600,00       “       - “ “       “ 202,26      “
 6º – R.C. de Greenville (D. 7750 “  41.111,67       “       - “ “        “ 130,10      “
 7º – R.C. de Dubuque (D. 5970) “  13.350,00       “       - “ “        “  69,17      “
 8º – R.C. de Springdale (D. 6110) “   8.469,28       “       -  “ “        “ 38,67      “
 9º – R.C. de Cedar Rapids (D. 5970)  “  550,00      “ - “ “        “ 1,77      “

O Rotary Clube vencedor ganhou uma viagem para quatro pessoas para a Índia, e regresso, para participarem no Dia Na-
cional de Imunização que nesse País teve lugar. De notar que a lista inclui dois Rotary Clubes do Distrito 6110 (o primeiro e 
o oitavo) e dois do Distrito 5970 (os sétimo e nono classificados).

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO

Inserido na campanha de luta contra a fome, vem sendo assinalado o dia 16 de Outubro 
como “Dia Mundial da Alimentação”. 
Por antecipação a ele, os Rotary Clubes de McLean, Tysons Corner e Dunn Loring-Merri-
field, da Virgínia (EUA), conseguiram juntar mais de 600 voluntários para a realização do 
trabalho de  empacotamento de arroz, soja, vegetais liofilisados e vitaminas suficientes 
para a confecção de 150.000 refeições no passado mês de Junho, nos voluntários se 
incluindo escuteiros, veteranos da II Grande Guerra e o actual Secretário-Geral do R.I., 
John Hewko. Os Clubes obtiveram, para esta acção, dádivas de pessoas anónimas, de 
Instituições e doutras organizações de montante superior a 37.500 dólares. As caixas 
com estes alimentos foram encaminhadas para escolas de zonas empobrecidas e para 
regiões que procuram recuperar após terem sido devastadas por algum desastre natural, 
através da ONG “Detenha a Fome Já”.

“ THIS CLOSE...”

Sob esta frase genérica, o leitor já se terá dado conta em anteriores edições da adesão 
à Campanha de Erradicação da Polio de várias personalidades de grande destaque 
mundial como, por mero exemplo, Desmond Tutu, Bill Gates, Jackie Chan, a Princesa 
Noor, Jane Goodall, etc.
Trata-se daquela página em que essas personalidades aparecem a significar, com o espaço 
de dois dedos da mão, que nos encontramos muito próximos de atingir a eliminação 
definitiva de tão grave doença.
Pois o leitor pode também trazer outras pessoas a esta tão espantosa, quanto signifi-
cativa causa fazendo “download” do material “This Close” a partir de www.rotary.
org/mediacenter. Depois, é só substituir a imagem que lhe aparece pela que quer, 
que pode ser a sua ou a doutra pessoa qualquer que aceite aderir a esta campanha de 
sensibilização para a Erradicação da Polio.



26 2726 27

Vamos conversar!
                               José Ribeiro Marques Torres

                       membro do Rotary Club de Lisboa-Norte

Mas de quê? De um pensamento actual?
Talvez do problema económico nacional, FMI, “Troika” do endividamento, etc., etc...
Nós somos todos bons portugueses, amigos de Portugal, amamos o nosso País. Bons chefes de família, bons cidadãos e bons 
Rotários.

Devemos conversar!
O conversar ajuda e, se for sobre o que nos afl ige, ajuda a esclarecer, 
a tornar as nossas ideias mais coerentes, sobre o problema nacional. 
O Problema Nacional!
Que penso eu a esse respeito? Sim! Eu também tenho de ter opinião. 
Todos nós temos forçosamente opiniões. Por vezes, não formuladas 
expressamente. Serão pensadas? Serão Levianas? Serão justas?
Quantas vezes elas não saem do íntimo do nosso espírito, insidiosas 
ou, pelo contrário, surgem desvanecedoras. São capazes de nos arre-
batarem de esperança, ou de nos mergulharem a alma no desespero e 
no terror. Ou são conceitos que elevam, ou são critérios que afundam. 
Alegria ou Dor. Sensações primaveris ou horrores tempestuosos que 
nascem e se desencadeiam detrás desta muralha que é a impassibi-
lidade humana, essa máscara que tudo disfarça e encobre...

Mas há excepções. A muralha nem sempre é intransponível e pode 
mesmo derrubar-se! E o homem pode, e porque não? Dentro do seu 
condicionalismo ancestral, deixar que os seus lábios riam quando 
tem vontade de rir, e permitir que os seus olhos chorem quando, 

nas alternâncias desta tragédia que é a vida, sentir que o seu refúgio 
são as lágrimas. As lágrimas, esse dom intelectualizado que Deus nos deu e nos distingue dos outros animais. Choramos ou 
rimos, sejamos nós próprios um Mundo.
Um Mundo como esses muitos outros que gravitam no Universo.
Soframos os nossos dias de chuva e aproveitemos os nossos momentos de sol. Libertemos o nosso pensamento, deixemo-lo 
sair e comunicar, que ele nos esclareça ou nos advirta. Demos-lhe personalização, deixemo-lo ter opiniões; permita-se que 
eu próprio tenha a minha opinião.
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E assim: na intimidade desta bela e solarenga cidade que é 
Lisboa … ouvindo … e dizendo. Interpretando cada um o 
momento que passa.
Sob o aspecto económico, que pensarei eu? Construtivamente, 
lealmente, portuguêsmente. Diz-se que estamos a atraves-
sar uma época muito difícil. Será mesmo? Será de grandes 
dificuldades? Ou será de salvação?
A propósito de “salvação”, ocorreu-me uma imagem: há 
muitos anos, o caricaturista Rafael Bordalo Pinheiro publicou 
nos jornais da época um desenho interessante – tratava-se 
de um barquito, uma pequena lancha, que estava prestes a 
afundar-se pelo peso duma enorme porca que inteiramente o 
ocupava. A barca representava Portugal e a porca era o que, 
já nessa época, se designava por “porca da política”.
Era uma interpretação graciosa e genial das dificuldades  
governativas que o País ao tempo atravessava. Aproveitando 
a caricatura, e reportando-me à actualidade, encontro-me a 
fazer as seguintes interrogações:

*  supondo que a barca estava no meio do Tejo e 
começava a afundar-se, que seria preciso fazer para 
chegar rápido à margem e a salvamento?

*  em todos os casos, seria prioritário agir rápido, antes 
do naufrágio?

*  a barca tinha partido da margem direita, deveria 
completar o percurso e diligenciar chegar à margem 
esquerda?

*  ou, sem fazer caso dos antecedentes, deveria voltar 
para trás?

* deveria o timoneiro avaliar a distância?
*  deveria analisar as correntes, acalmar a porca e 

deslizar serenamente a confiar num milagre?

Aqui está posto o problema. Na sua solução reside o bom 
senso e a argúcia dos que dirigem. Em qualquer hipótese, 
tomada a decisão, haverá que agir, ou, francamente, para a 
margem direita, ou, francamente, para a esquerda.
Deixemos a história e reportemo-la à realidade. E se, em lugar 
de margens, fossem políticas económicas? E se escolhêssemos 
a das direitas? Pois, se a nossa política económica for uma 
política económica de direita? Uma política conservadora? 
Haverá que vivê-la e usá-la francamente. Corajosamente, 
sem zigue-zague. De direita e bem encostada à direita. 
Dessa corajosa e franca atitude pode provir o progresso. A 
produtividade, a salvação.
E, se adoptasse uma política de esquerda? Uma planificação 
socialista? Sim! Seria solução? Porém, zigue-zagues, não!

Mas, antes, façamos luz sobre o caso: o que é uma política 
económica de direita? Será assim tão má? Os processos 
conservadores, economicamente, serão assim tão inferiores, 
em resultados, aos obtidos pelas esquerdas? Afinal, o que 

é ser conservador? Ser-se 
conservador - “grosso 
modo”, como o nome 
indica – é querer conser-
var. Conservar aquelas 
instituições e providências 
legislativas que a experiên-
cia e a história do País 
demonstraram ser úteis, 
proveitosas.
Em minha opinião, as 
economias das esquerdas 
rejeitam tudo o que está feito. Preconizam leis novas, pro-
gramas novos, instituições novas. Condições especiais, pre-
paração, evolução, cultura. Sem isso, pode haver frustração. 
Mas, dizem alguns, mesmo que assim seja, mesmo que haja 
descalabro, tudo é preferível a esses lucros excessivos que há 
por aí... As direitas permitem lucros excessivos às empresas. 
As direitas fazem ricos cada vez mais ricos. Que exploram o 
pessoal. Ganham muito para fazer baixar os salários. Etc., 
etc. etc.
Diz-se isto. Isto será verdade? O lucro será assim obtido, 
realmente? E se assim não for? O que será o lucro? Lucro, 
pode dizer-se que é o resultado de um processo contínuo 
de melhoria de aproveitamentos e recursos. Lucro é a con-
sequência duma actuação visando obter melhores condições 
de vida. Para conseguir promoção social. Lucro é o incentivo 
que leva a trabalhar mais e melhor. O lucro não deixa de ser 
uma forma de remuneração.
Para o seu aumento, criam-se novos empreendimentos. 
Estes seleccionam os que melhor administram e relegam 
para posições subalternas os que não têm capacidade para 
dirigir, embora sejam bons quando dirigidos. Eles promovem 
a capacidade inventiva. Traduzem-se em produtividade, inci-
tam ao investimento, geram progresso. Mudança. Expansão 
económica. Poderá chamar-se lucro ao aumento consentido 
que provém apenas da subida de preços? Será esse o nome 
adequado? Ou deverá chamar-se-lhe outra coisa?

O lucro, esse aumento de numerário honesto e justíssimo, não 
será, diferentemente, resultado duma perfeita organização? 
O grande volume de lucros nunca pode provir de insignifi-
cante parcela que resulta de menos umas tantas unidades 
monetárias de um baixo salário, mas sim, e unicamente, do 
grande volume de produção e duma fecunda procura em 
mercados estáveis. É o grande volume de produção que 
estimula os constantes aperfeiçoamentos técnicos. São os 
aperfeiçoamentos técnicos que reduzem os custos e levam 
a melhores preços.
Havendo maiores lucros haverá maiores salários. Melhores 
remunerações aos que melhor administram; melhores salários 
aos que melhor trabalham. É justo e racional. Aumenta a 
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produtividade e aumenta automaticamente a remuneração; aumentando a remuneração, aumenta o poder de compra, 
aumenta o consumo, haverá mais moeda em circulação, haverá mais encorajamento ao capital, haverá maior propensão 
para investir, mais progresso.
Nestas condições, admitir-se-á ser necessário tirar a cada um o que a cada um é devido? Haverá necessidade de de sacrificar 
o povo aumentando injustificadamente os impostos? Haverá necessidade de sacrificar o trabalhador retirando-lhe ou di-
minuindo-lhe injustificadamente o salário, a pensão de reforma (grande parte dos portugueses recebe pequenas reformas 
como se sabe...)?
Não! Nem isso poderá acontecer se, em cada lugar de decisão estiverem as pessoas competentes, os políticos interessados 
em defender os direitos do povo que os elegeu.
Ainda voltando à PORCA E À BARCA: Deus queira que o timoneiro se lembre de que talvez a melhor solução fosse deitar a 
PORCA pela borda fora e salvar a barca.
PORCAS HÁ MUITAS...

“ESPELHO”
                                    

Ao espelho me mirando

vejo o que não quero ver:

uma ruga meu rosto sulcando, 

umas “brancas” a nascer,

a juventude d’outrora mirrando.

Mas meus olhos me deixam ver

o Outro que vive a meu lado

precisando a mão lhe estender

para mitigar o seu fado.

Vejo crianças de rosto nublado

que sonham com tecto, com pão;

vejo mães de rosto fatigado

escondendo lágrimas no coração;

vejo homens em guerras cruéis

fazendo da terra um rio de sangue...

Mas meus ideais permanecem fieis:

evitar uma Humanidade exangue.

É urgente a Paz construir!

É urgente aprender a amar!






