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A NOSSA CAPA
Rotary é acção e é de acção que todos precisamos neste início de ano. A nossa capa desta ediício de ano. A nossa capa desta edií ção sublinha 
o acto inaugural da Maternidade de Cacheu, na Guiné-Bissau, toda remodelada e graças à liderança do 
Rotary Club de Viana do Castelo, apoiada por um Subsídio 3-H da Fundaídio 3-H da Fundaí ção Rotária do R.I.. Da esquerda 
para a direita, vêem-se o Presidente do Clube, Compº. José Luís da Ponte, o 1ís da Ponte, o 1í º Ministro da Guiné-Bissau, 
Compº. Carlos Gomes Júnior, o Sr. Consul de Portugal em Bissau e o Ministro da Saúde, Dr. Camilo Pereira. 
Eis o brilhante resultado duma parceria que, em maior detalhe, o leitor encontra na pág. 9.

O SEU A SEU DONO
Uma falha de que nos penitenciamos levou a que na edição anterior se não mencionasse a autora do belo de-
senho que ilustrou a capa respectiva. Com o pedido de desculpas pela involuntária omissão, informamos que 
o desenho da capa da nossa edição de Dezembro é um original da autoria da Srª. Drª. Maria Cristina Miranda 
Soares Monteiro, esposa do nosso Compº. Emílio Monteiro que ílio Monteiro que í é membro do Rotary Club de Vila do Conde.

   GALA                              

25 DE FEVEREIRO DE 2012
NO CASINO DE PÓVOA DE VARZIM

Venha jantar, assista a um belo espectáculo e dê uma ajuda a favor da

 CAMPANHA DE ERRADICAÇÃO DA POLIO

Será Convidado-de-Honra o Director Indicado do R.I., representante da nossa zona, 
o Compº. Paul Knyff , da Holanda, que se fará acompanhar de sua Esposa, 

Rita e nos honrará com a sua presença.

 Teremos o lançamento da obra “REFLEXÕES ROTÁRIAS”.

             O espectáculo incluirá a actuação da bem apreciada fadista 

ELSA MATOS GOMES.

O jantar, restrito a 125 pessoas, importa em € 35,00.

Para o espectáculo é livre e gratuita a entrada.

Não se atrase em inscrever-se para o jantar. 
Faça-o usando o Tel. 22 372 1794.
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              Artur Lopes Cardoso
                                Gov. 1988-89 (D. 197)

                                                                                               
                                                  Editor

São factos e dados muito recentes, que nos afectam e que 
dão que pensar e que preocupar.
Quanto a factos, reporto-me à assinatura de um novo Protocolo 
internacional, agora em Durban (África do Sul), que define va-
lores de redução da produção de gases de “efeito estufa” de 
maneira mais abrangente que a que resultara de Quioto (Japão), 
o COP16. Pela primeira vez, temos um compromisso assumido 
neste domínio também pelos Estados Unidos e pela China, os 
maiores poluidores do Planeta, o que é um avanço a ressaltar. 
Mas, por outro lado, a sua entrada em vigor foi retardada para 
2030, o que, segundo muita da gente que se preocupa com os 
fenómenos do aquecimento e das alterações climáticas, será 
demasiado tarde já.
A União Europeia propugnava como data a atingir, no máximo, 
a do ano de 2020, mas ficou vencida. Coisas da política, aquela 
“arte do possível”... Há que anos que o Presidente Paulo Viriato 
Corrêa da Costa (1990-91) clamava contra a poluição planetária 
e veio a lançar o Programa “Preserve o Planeta Terra”! Mas, 
enfim, temos alguma coisa de mais palpável e indutora de 
esperança, quando o panorama, neste pendor, se mostrava 
fortemente sombrio, com os EUA, o Japão, a Rússia e até o 
Canadá a anunciarem que não iriam, ou não continuariam, a 
respeitar o Protocolo de Quioto.

Quanto a dados, tenhamos presentes os fornecidos pelo Insti-
tuto Nacional de Estatística a partir do Censo de 2011, se bem 
que provisórios ainda. Façamo-lo especialmente no que tange 
a população e família.
Assistimos a mais um paradoxo (a evolução da sociedade não 
pára de nos surpreender com estranhos conceitos...): o da ideia 
peregrina de “família unipessoal”?! Caspité! E, no antigamente, 
que até era uso dizer-se, quando alguém ia casar, que “ia con-
stituir família”, ou seja que, enquanto o não fizesse, de família 
falar não se podia. Pois agora, “mirabile visu!”, até já se diz essa 
contradição nos seus termos, e com foros de “linguagem oficial”: 
família (um substantivo colectivo, consoante era ensinado) uni-
pessoal (singular). E, claro, nem sequer tomo em consideração 
a existência “oficializada” de … famílias anedóticas.
Anotada esta coisa verdadeiramente bizarra, vejamos como 
surge descrita a sociedade do nosso País.

A dimensão média das famílias portuguesas é de 2,6 elemen-
tos, menor, pois, que a que se tinha surpreendido em 2001 (2,8). 
Aumentou, por conseguinte, o peso de famílias minúsculas, 
compostas por uma (as tais...) ou apenas duas pessoas. Famílias 
com cinco ou mesmo mais membros são agora 6,5% da população, 
quando, em 2001, eram 9,5% e em 1991, 15,4%.
Em resultado dessa tendência, é óbvio que a nossa população 
envelheceu substancialmente: por cada 100 jovens, temos agora 

129 pessoas idosas. Mas o envelhecimento populacional é duplo: 
resulta não só do aumento da população idosa, mas também da 
redução da população jovem, fenómeno que, vindo já detectado 
do anterior Censo, agora se mostra acentuado.
Na verdade, 15%  da população é tão só o que temos na faixa 
etária 0-14 anos, quando os com 65 anos ou mais chegam aos 
19%, o que dá um índice de envelhecimento de 129, quando em 
2001 chegava a 102 apenas.
Não surpreende, pois, que tenha subido significativamente o 
índice de dependência total: era de 48 e é, hoje, de 52, ou seja, 
em cada 100 pessoas em idade activa existem 52 dependentes. 
Trata-se de um fenómeno resultante do aumento dos índices 
de dependência dos idosos, que aumentou de 24 em 2001 para 
29 agora, em confronto com a dinâmica de sentido inverso no 
que se refere a jovens: nestes, a dependência diminuiu de 24 
para 23.
Neste panorama será muito difícil vaticinar o que irá ser o 
desempenho próximo daquilo que os políticos designam por 
“estado social”, muito particularmente ao nível de pensões 
de aposentação ou reforma. A não se inverter esta tendência, 
será quase certo que os indivíduos em idade e vida activa, que 
suportam descontos previdenciais, quando chegarem a atingir 
a idade da velhice pouco ou mesmo nada receberão.
 Temos, portanto, duas forças hoje e aqui anotadas, uma espe-
rançosa e a outra pouco animadora. Aquela permite sonhar com 
uma melhoria ambiental que é benéfica para a qualidade de vida 
no “Planeta Azul”, ou seja o nosso; esta que aponta para dúvidas 
que é mister arredar, e quanto antes, sobre a persistência do 
País que é o nosso. Na trajectória que se vem revelando, e que 
é decisivo corrigir, tendemos para uma situação em que será 
melhor a vida mas acabaremos por não ter país para a gozar.
A quem interessa? Certamente que a si não e creia o leitor que 
a mim também não.
A questão torna sempre à mesma fonte: a família. Esta é a base 
fundeira de tudo o mais, como, de resto o tem repetidamente 
acentuado o nosso Presidente Kalyan Banerjee. Família é 
pluralidade de pessoas, e quanto mais plural for mais decisivo 
aumento e rejuvenescimento populacional se obtém. E isto é 
que é fomentador do desenvolvimento, uma das verdadeiras 
acepções do conceito de Paz.
Acabemos com especiosos conceitos de “família” que só servem 
para enganar … os tolos.
Tenha um ano de 2012 tão feliz quanto possível e aceite aquele 
abraço de muita amizade do
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A Mensagem do 
Presidente 

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,
 

No Cemitério Nacional, em Washington D.C., há um memorial aos “Seabees”, que eram 
conhecidos como a Força de Construção Naval dos Estados Unidos. Naquele local pode 
ler-se: -“Com boa vontade nos corações e habilidade nas mãos, o que é difícil fazemos na 
hora, o impossível leva um pouco mais de tempo”.
No Rotary, já temos os nossos lemas, mas, se os não tivéssemos, eu sugeriria estes dizeres: 
-”A força do empenho conjunto, como escreveu Paul Harris, não conhece limites. Quando 
trabalhamos juntos, o impossível torna-se possível”. 
Pensei nisso quando, há poucos meses, li um artigo no New England Journal of Medicine, 
o maior jornal de medicina nos Estados Unidos, intitulado “O Fim do Jogo para a Pólio”. 
O artigo trazia uma estratégia para uma era pos-pólio, inclusive a gestão de riscos após a 
erradicação da doença. 
Há trinta anos, tal artigo não poderia ter sido publicado. Hoje, porém, ele é um testa-
mento do poder da dedicação, da persistência e do empenho conjunto. O impossível, 
sem dúvida, tornou-se possível. Um mundo livre da pólio, que um dia foi um sonho, em 
breve será realidade. 
 Amigos! Estamos prestes a ver o fi m dessa doença, e temos de estar preparados para isso, 
com um Rotary forte, repleto de entusiasmo e de confi ança, com visão audaz e ambições 
claras. É hora de nos prepararmos e de analisarmos honestamente os nossos clubes. Os 
nossos projectos são importantes, sustentáveis e relevantes? As nossas reuniões são 
produtivas e agradáveis? Os nossos clubes estão abertos a novos associados, e os nossos 
horários e eventos são convidativos para os mais jovens? E depois que alguém se torna 
Rotário, damos-lhe as devidas boas-vindas e envolvemo-lo o sufi ciente? Fazemos com que 
os novos Rotários rapidamente se sintam como parte da Família Rotária?
 Os números mostram-nos que, embora muitos se juntem ao Rotary todos os anos e em 
todos os lugares, muitos abandonam a nossa Organização. O que os terá levado a sair? A 
que expectativas deles não atendemos? Podemos fazer mais e melhor?
 Agora é hora de centrar as nossas energias nos clubes, e na forma através da qual as 
pessoas os vêem. É hora de mostrar às nossas comunidades que o Rotary de hoje não é o 
Rotary de antigamente. O Rotary é uma forma de as pessoas se conectarem, de fazerem 
e de serem mais; é uma forma de transformarmos o nosso idealismo e a nossa visão em 
realidade.

Rotary Clubes  ………………………… 34.216
Rotários …………………………………1.211.967
(Rotárias)  ……………………………… 207.864
Países e Regiões com Rotary ……………… 216
Distritos Rotários …………………………  533
Interact Clubes  ………………………… 13.855
Interactistas …………………………… 318.665
Países com Interact ………………………… 135

Rotaract Clubes  ………………………… 8.994
Rotaractistas …………………………… 206.862
Países com Rotaract  ……………………… 171
Núcleos Rotary de Desenvolvimento 
Comunitário   …………………………… 7.330
Países com NRDC   ………………………… 80
Voluntários nos NRDC   ………………168.590.

Dados reportados a Novembro de 2011

OS NOSSOS NÚMEROS
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Em 17 de Março próximo, de manhã, vai realizar-se na sede da UNESCO, em Paris 
(França), uma Conferência Internacional que será presidida pelo Presidente do R.I. 
Kalyan Banerjee e terá as participações de Directores da UNESCO. Trata-se de uma 
iniciativa análoga à que todos os anos se realiza entre o Rotary e a ONU, em Nova 
Iorque.
Esta Conferência é convocada pelos Gov. Jacques Allorant e Jean-Marie Poinsard, 
e é seu anfitrião o Representante do R.I. junto da UNESCO, o ex-Vice-Presidente do 
R.I. Serge Gouteyron, e tem como tema principal “Cultivar a Paz: uma Visão partilhada 
entre o Rotary e a UNESCO”.
Recordemos que, por um lado, o Rotary desempenhou um papel muito relevante na criação da ONU e na redacção da 
sua Carta, em San Francisco, Califórnia (EUA), no já remoto ano de 1945. Mas já antes, em 1942, tendo-se reunido em 
Londres (UK) membros de Rotary Clubes de 21 países, numa reunião em que participaram os Ministros da Educação dos 
países aliados, tinham sido lançadas as bases que levaram à criação da UNESCO em 1945, uma Agência da ONU.
Desde então, as duas Organizações – o Rotary e a UNESCO –, ao longo de  60 anos pois, têm trabalhado para os 
mesmos objectivos em todo o mundo, centrando os seus esforços comuns na paz, na educação, na gestão da água 
e nos valores éticos, em inteira liberdade e imunes a pressões políticas. Ambas se orgulham duma longa tradição 
de cultura e de partilha num conceito de desenvolvimento que aproxime e adapte cada região criando modelos de 
reflexão em torno das diversidades de cada uma.
Nesta Conferência Internacional estarão em especial evidência projectos que têm sido desenvolvidos nas áreas da 
gestão dos recursos hídricos e da educação em conjugação de esforços entre o Rotary International e a UNESCO, 
além do seu potencial para a construção da paz..
Mais pormenores e para inscrição, aceda a www.riunescoday.org.

Muhammad Yunus, galardoado com o Prémio “Nobel” da Paz em 2006, será um dos 
oradores convidados no decurso da Convenção de Bangkok do R.I., que se aproxima. 
Recorde que Yunus e o seu Banco “Grameen” foram laureados com o referido Prémio em 
reconhecimento dos esforços que têm vindo a desenvolver em prol do desenvolvimento 
económico e social, sobretudo através do “micro-crédito”. Desde 1983, o referido 
Banco participou no arranque ou na expansão de empresas de mais de oito milhões de 
beneficiários!

ÚLTIMA HORA
A 16 de Janeiro, na abertura da Assembleia 
Internacional, o Presidente Eleito de R.I., 
Sakuji Tanaka, deu a conhecer à sua equipa 
de Governadores Eleitos de Distrito, 2012-13, o 
Lema que inspirará a acção de todos ao longo 

do próximo ano rotário: PAZ ATRAVÉS DO SERVIR.
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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

 
 
O Presidente do R.I., Kalyan Banerjee, acompanhado pelo Secretário-Geral John Hewko, representou o Rotary nas 
sessões do Forum Económico Mundial que se realizaram junto do Mar Morto, na Jordânia (em Outubro passado), 
e em Mumbai, na Índia (em Novembro seguinte). Foram estas as primeiras vezes em que o Rotary participou nas 
actividades deste forum internacional que, na sessão da Jordânia, debateu especialmente questões relacionadas 

com os recursos hídricos e sua gestão, e na da Índia, problemas da educação.

Dirigida pelo Curador da Fundação Rotária, António Hallage, e coadjuvado pelos PGDs. Frederico 
Nascimento (D. 1960 – 2003-04) e Diamantino Gomes (D. 1970 – 2004-05), teve lugar no Porto, a 
18 de Novembro, esta acção de formação de líderes Rotários. Foi aberta a 20 futuros líderes, 10 

de cada um dos nossos Distritos.
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Contagem Decrescente 
para a Convenção

  Aulas de tailandês
 

Na Tailândia, sorrir é, por si só, uma linguagem. Sorrisos diferentes, e há vários, como Henry Homes 
escreveu em “Trabalhando com Tailandeses”: Um Guia para utilizar na Tailândia. Há um sorriso chamado 
yim tang nam thaa, que signifi ca “Estou tão feliz que até choro”. Já o fuen yim quer dizer “Eu deveria 
rir da piada, mas ela não é engraçada”. Há também o sorriso yim yae-yae: “Sei que as coisas não andam 
bem, mas não vale a pena chorar”.
Com um sorriso, algumas frases simples vão ajudá-lo durante a Convenção do RI em Bangkok, de 
6 a 9 de Maio. (Obs.: para mostrar educação, os homens devem terminar as frases com a palavra 
krup, e as mulheres, com kha.)
 

Olá/adeus: Sa-wat-dee krup/kha. 

Muito obrigado: Khawp khun maak krup/kha. 

Como se chama? Khun chew a-rai krup/kha?

O meu nome é… Pom chew … (para homens)/Dee-chan chew… (para mulheres). 

Muito prazer em conhecê-lo: Yin-dee tee dai rujaak krup/kha. 

Até logo: Laew jer gun krup/kha.

Com licença: fala inglês? Khaw-tote na krup/kha, poot paa-saa Angrit, dai mai krup/

kha? 

 Onde é… ? Yoo tee nai krup/kha? 

 Quanto? Tow rhai krup/kha?

 Sem problemas: Mai pen rai krup/kha. 

 Gosto muito da comida tailandesa: Pom/Dee-chan chawp aa-haan Thai maak 

krup/kha.

 Mas não muito picante! Tey, mai ped maak na krup/kha!

Inscreva-se para a Convenção do RI de 2012 em Bangkok em 
www.rotary.org/pt/convention.
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Exterior da Maternidade, alindado 
com escultura alusiva.

O Compº. Luís Costa, do R. C. Viana do 
Castelo, e a Enfª. Rita Martins arrumam 
materiais no armazém da Maternidade.

 A enfermaria.

Algum do equipamento 
instalado

 
Mais um Rotary 
Clube entrou em 
funcionamento em 
Angola, o terceiro, 
já que neste País 
Lusófono havia 
os Rotary Clubes 
de Luanda e de 
Luanda-Sul. Em 9 de 

Novembro foi admitido no R.I. o Rotary Club de Lobito. 
Com 24 membros de ambos os sexos, este Clube faz 
parte do Distrito 9350 e é presidido pela Compª. Filomena 
Quaresma. A foto que reproduzimos refere-se à cerimónia 
festiva de entrega da Carta de Admissão, que se realizou 
a 30 de Novembro no “Pôr do Sol” do Hotel “Terminus”, 
na Restinga. Nela participaram os Presidentes dos Clubes 
de Luanda e de Luanda-Sul, muitos Rotários e convidados 
e, principalmente, o Governador do Distrito, Compº. Deon 
Van Zyl, que, como fi ca registado, procedeu à entrega da 
Carta à Presidente do Clube.

 
Estão a decorrer contactos e negociações visando 
estabelecer a geminação entre os Rotary Clubes de Gaia-
Sul (D. 1970) e de Hamburg-Bergdorf (D. 1890).

Foi ultimado, e constitui 
um promissor êxito, o 
projecto desenvolvido 
pelo Rotary Club de 
Viana do Castelo 
em colaboração com a 
Associação de Coopera-
ção com a Guiné-Bissau, 
co-financiado por um 
Subsídio 3-H da Funda-
ção Rotária do R.I. e 
especialmente pelo Dr. 
Manuel Pimenta, um 
projecto que tem o valor 
de 350.000 dólares. 
Trata-se de uma acção 
de serviço internacional 
em favor da população 

Pelos Serviços 
Internacionais

de Cacheu, na Guiné-Bissau, que foi res-
taurar completamente, e inteiramente 
re-equipar, com materiais e equipa-
mentos modernos, a maternidade local, 
além de se ter estendido pela formação 
de pessoal médico, de enfermagem e 
administrativo para esta tão importante 
unidade hospitalar e por captação e dis-
tribuição de água potável alimentada a 
energia solar, equipamento completo 
para a escola local e até a edição de um 
livro de culinária (“Nô kumê sabi”). Re-
centemente deslocaram-se a Cacheu dois 
membros do Clube juntamente com o Dr. 
Manuel Pimenta para verifi cação fi nal da 
execução do projecto e elaboração do 
relatório  próprio a remeter à Fundação 
Rotária. De salientar que este projecto foi 
desenvolvido em termos de excelência, 
mostrando-se garantida a sustentabili-
dade da maternidade no futuro.

 
 

Decorrem negociações e contactos tendo por escopo 
formalizar o emparceiramento entre os Rotary Clubes 
de  Viana do Castelo (D. 1970) e de Porto Seguro 
(D. 4550).

 
Em Novembro passado, o Rotary  Club de Machico-
Santa Cruz acolheu a visita de Rotários do Reino Unido, 
especialmente dos Rotary Clubes de Woodbridge e de 
Dawlish. Em obséquio a eles o clube anfi trião delineou 
um bom programa de companheirismo, através do qual 
os Companheiros Britânicos tiveram ensejo de visitar e 
admirar o panorama do Cabo Girão, a Eira do Serrado, no 
Curral das Freiras, e deambular pelas cidades de  Santa 
Cruz e de Machico. Subriram, ainda, ao Monte, utilizando 
o surpreendente teleférico, e aí visitaram os Jardins do 
Monte Palace Tropical. Percorreram também o centro 
da cidade de Funchal numa digressão coordenada pela 
Compª. Dina Gonçalves, que incluiu visita e provas numa 
adega do Vinho da Madeira.
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O que Decidiu o 
Conselho Director do R.I.

Em sua reunião deste ano rotário, realizada em Evanston, Illinois (EUA), de 26 a 30 de Setembro, 
o Conselho passou em revista relatórios de 17 Comissões e tomou 120 deliberações das quais nos 
permitimos destacar

I - CLUBES & DISTRITOS

1.  A partir de 1 de Julho de 2013, o Distrito 1840 será desdobrado em dois, surgindo, assim, o Distrito 1841, que 
abrangerá a Áustria e um novo Distrito 1842 para a Alemanha

2.  Também a partir da mesma data, o Distrito 2040 dará origem a dois Distritos, o 2041 e o 2042, ambos na 
Itália.

3.  Do mesmo modo, o Distrito 2450 cindir-se-á em dois, surgindo o Distrito 2451, que abrangerá o Egipto, e o 
Distrito 2452, para a Arménia, o Bahrain, Chipre, Geórgia, Jordânia, Líbano, a Palestina, o Sudão e os Emiratos 
Árabes Unidos.

4.  O CD defi niu como meta do quadro social do Rotary a atingir até 30 de Junho de 2015, 1,3 milhões de Rotários. 
Para o alcance dela, deverão ser desenvolvidos planos trienais de desenvolvimento e retenção do quadro 
social pelas equipas de líderes.

5.  Tendo em vista impulsionar a adesão como Rotários de jovens profi ssionais e de ex-Bolseiros da Fundação 
Rotária do R.I., o Conselho recomendou aos Clubes que permitam e até provoquem quem os Bolseiros que 
patrocinaram assistam às suas reuniões semanais durante seis meses após terem gozado a respectiva Bolsa, 
sem necessidade de para tanto serem convidados.

6.  O Conselho aprovou um directório, que denominou “As Novas Gerações são o Futuro do Rotary”, para ser 
utilizado nos Clubes de maneira a atrair e envolver os jovens profi ssionais.

7.  Foram acrescentados Coordenadores de Imagem Pública do Rotary à equipa de formação do Seminário 
para Governadores Eleitos, devendo, em seguida, o tópico da Imagem Pública fi gurar no programa de for-
mação.

II - PLANO ESTRATÉGICO

8.  Em apoio à meta do incremento do serviço humanitário do Plano Estratégico, desenvolvido em parceria com 
outras organizações, não só o Conselho Director mas também o Conselho de Curadores da Fundação Rotária 
aprovaram um novo modelo e novas regras para as parcerias. Assim, e em consequência dessa aprovação, 
o CD decidiu:

   * renovar o Memorando de Entendimento com a USAID por um novo período de 3 anos;
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  *  coadjuvar os Curadores da TRF na sua decisão 
de ultimar a parceria estratégica com a UNES-
CO-IHE;

  *  autorizar a celebração de um Protocolo com a 
“Shelterbox” como um projecto parceiro;

  *  renovar o seu serviço de cooperação  com a 
Fundação “Dollywood”.

9.   Foi dada a concordância para o estabelecimento 
de metas anuais do CD alinhadas com o Plano 
Estratégico.

10.  Solicitou ao Secretário-Geral que desenvolva um 
mecanismo que assegure o alinhamento do Plano 
Estratégico anualmente entre o Presidente do 
R.I., o Presidente Eleito, o Presidente Indicado 
e o próprio CD, a ser revisto todos os anos na 
primeira reunião do Conselho.

III – PROGRAMAS, 
COMUNICAÇÕES & 

PRÉMIOS

11.  O CD tomou conhecimento de que, até 10 de Agos-
to de 2011, já tinham sido angariados 188.194.000 
dólares para corresponder ao Desafio dos 200 
milhões de dólares do Rotary.

12.  O CD aboliu o reconhecimento por actividades 
2multi-distritais e seus projectos., se bem que 
admita que tais actividades possam prosseguir.

13.  Verificando que, no presente, os quadros sociais 
dos Clubes têm líderes das comunidades, refor-
mados e outras pessoas que já não se encontram 
na vida profissional activa, o CD emendou a De-
claração dos Rotários Profissionais e Homens de 
Negócios que passa a ser um “Código Rotário de 
Conduta”.

14.  Na linha do ponto precedente, o CD aprovou a 
seguinte declaração:

    “Desde a sua origem, o Rotary construiu 
uma filosofia baseada na integridade nos 
negócios e nas profissões. Os Rotary Clu-
bes e os Rotários a título individual estão 
empenhados nos Serviços Profissionais 
e na observância de altos padrões éticos 
em todas as suas relações. Estas devem 
integrar-se no Objectivo do Rotary, no 

nosso Código de Valores (o Serviço, o 
Companheirismo, a Diversidade, a Integri-
dade e a Liderança), a Prova Quádrupla e o 
Código de Conduta do Rotary, observados 
em todo o mundo rotário.

    Para o Rotary International, como 
entidade colectiva, a filosofia da respon-
sabilidade social pode ser evidenciada 
através do nosso empenhamento numa 
transparência na governação, no controlo 
dos recursos financeiros e do meio e nas 
boas práticas laborais”.

     

15.  Para assegurar que os Distritos dêem início a 
actividades públicas no início do ano rotário de 
2012-13, o CD definiu as suas datas limite para 
esse ano e na área das Relações Públicas, para 
candidatura a Subsídios  de Relações Públicas, 
que é agora a de 4 de Março de 2012.

  

16.  O CD aprovou a realização “online” de reuniões 
de Rotaract Clubes, tudo dependendo das cir-
cunstâncias locais.

17.  Foi aprovado o Grupo de Companheirismo Rotário 
do Jazz, que tem por escopo estabelecer novos 
e duradoiros laços de amizade entre os Rotários 
de todo o mundo que se interessem pela música 
“Jazz”. 

 
  

IV – REUNIÕES 
INTERNACIONAIS

18.  O CD aceitou a proposta apresentada pelos Dis-
tritos 1960 e 1970 (Portugal) para acolherem a 
Convenção do R.I. em Lisboa, de 23 a 26 de Junho 
de 2013.

19.  O CD aprovou provisoriamente a candidatura de 
Toronto (Canadá) para local da Convenção do R.I. 
de 2018.

V – FINANÇAS

20.  Foi aprovado o relatório de auditoria aos resul-
tados financeiros do R.I. alcançados em 2010-11, 
o qual irá ser divulgado no Relatório Anual.
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Marta Oliveira Santos

Naquele dia, o sol despertou muito contente. Brilhou mais intensamente e os seus raios pareciam dançar, 
deixando cair sobre a Terra pequenos fiapos de luz que iam pousando aqui e acolá. Esta alegria desbordante do 
sol reflectia-se nos seres terrenos, fazendo as flores desabrochar e vestir os jardins com as suas variadíssimas 
cores e levando também as avezinhas a trautearem em seus gorjeios autênticos hinos ao amor.

Nessa altura, numa aldeia que a vista perdia na planície com os olivais que a cobriam, vivia numa modesta casa térrea 
aconchegada a um enorme rochedo uma jovem mulher. A sua casa ficava num planalto, afastada do povoado. Havia 
muito tempo que ali morava sozinha, pois que seus pais tinham já tomado a carruagem a caminho das estrelas anos 
atrás. Estava, por isso, habituada desde cedo à vida dura do campo, ocupando os dias com os afazeres domésticos 
e a tecer tapetes que vendia nas feiras depois. Seus olhos negros bailavam entre as cores das lãs, a trama do tear e 
os sonhos que cresciam para além da planura.

Aconteceu, então, que um fiapo dourado de um raio de sol caiu junto àquela casinha perdida, inundando-a de luz, 
e a jovem, que enovelava sonhos, sentiu-se misteriosamente enamorada e fecundada pela luminosidade tão intensa 
e invulgar.
Entretanto, os dias foram passando devagar. Mas a jovem sentia o seu corpo a transformar-se, a arredondar-se. 
Andava mais feliz e olhava o sol, tentando perceber o mistério. Mas ele era inexplicável para ela! O sol ora sorria de 
orelha a orelha, ora ficava mais sério, quase choramingão, ora lhe piscava o olho ternurento.
Neste correr do tempo, ela continuava a tecer tapetes e sonhos, e olhava as oliveiras que pareciam sorrir-lhe de longe. 
E a sua vida passou, assim, a ter um sentido diferente. Ela pensava no pequenino ser que trazia aconchegado no seu 
ventre e desde logo começou a protegê-lo com finos e brancos panos de linho, e a afagá-lo com ternura.

Uma tarde, em que repousava seus olhos negros no olival que se perdia na linha do horizonte, lembrou-se de que, 
quando o seu filho nascesse, não teria um pai que lhe desse o nome, o mistério da sua gestação seria incompreendido 
no povoado e ela passaria a ser apontada a dedo.
Tomou, então, uma decisão: ao entardecer, preparou uma trouxa com panos lavados e alguma roupa, enrolou uns 
quantos tapetes e carregou o burrito. Ao romper da aurora, no dia seguinte, partiu. Para onde? Nem ela o sabia. Iria 
sem destino, orientada pelo instinto, pelo seu coração, pela luz daquela estrela, o sol, que um dia a engravidara de 
luz. Andou, andou, andou. Parava aqui e ali, junto de uma fonte ou dum ribeiro para se refrescar ou para comer uma 
bucha, passar a noite e tentar vender os seus tapetes nas aldeias por onde passava.
Assim foi passando de terra em terra deixando atrás de si a sua aldeia e aqueles que a apontariam como mulher 
leviana. A sua barriga ia crescendo e ela sentia já os pontapés do ser que carregava no ventre, e, à noite, quando se 
encostava para repousar, cantava-lhe canções de embalar ou contava-lhe histórias que ouvira aos seus antepassados. 
E pressentia que ele se acalmava. Pensou com os seus botões: -”Está na hora do seu nascimento!”

A Minha História de 
Natal
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Sem perder a calma, espicaçou o burrito na direcção 
de uma gruta que avistara num alto terreno onde pare-
cia tremeluzir uma luz. Ao chegar ali, deparou com um 
pastor que aí guardava o seu rebanho de ovelhas e que 
gentilmente, ao ver o seu estado, a convidou a descansar 
na sua tão simples casa, ali ao lado. Era igualmente uma 
casinha térrea, com uma porta e uma janela. Tinha uma 
sala logo à entrada, onde uma lareira oferecia um fio de 
luz e onde se via um pote de três pernas, de ferro, com 
água a ferver; havia ainda um quarto onde um colchão 
gasto descansava no chão. Então, partilhou com ela a sua 
escassa merenda: um pedaço de pão, queijo e um pouco 
de leite acabado de tirar das suas ovelhas.
 Sentados os dois, lado-a-lado, vislumbravam 
através da porta entreaberta, ao longe, as luzinhas da 
aldeia que coloriam o céu de tons vermelhos, prateados 
e verdes. Enquanto assim descansavam, apreciavam o 
cenário carregado de magia e ouviam o silêncio da noite, 
apenas entrecortado pelo badalar dos sinos misturado 
com o balir das ovelhitas. Estavam assim os dois, sentindo 
na pele a pobreza mas também aquela paz e a magia 
que parecia presentear aquela noite, quando a jovem se 
apercebeu de que as dores no seu ventre eram cada vez 
mais fortes e consecutivas. Num abrir e fechar de olhos, 
o pastor ajudou-a a encostar-se na sua enxerga e, com 
as suas mãos calejadas, mas lavadas pela pureza alva 
do leite que diariamente retirava dos úberes dos seus 
animais, amparou a criança que, com um “uha...uha...
uha...”, despertou a noite silenciosa.

O frio era intenso naquela noite. Mas, no interior 
daquela modestíssima casa iluminada unicamente pela 
trémula luz da candeia do pastor, o calor fazia-se sentir 
pelo aconchego, pelo sossego e pelo amor que irradiava 
dos olhos daquela mãe e do pastor que tão bem acolhera 
na sua casinha tão pobre de bens materiais, mas tão rica 
de sentimentos. A jovem mão limpou então o filho com os 
panos de linho que ela trouxera e deitou-o numa camita 
feita com as palhas que o pastor retirara às camas das suas 
ovelhas e que preparara com carinho. Cobriu-o com uma 
mantinha de lã, para que dormisse descansado.
 Nos dias que se seguiram, misteriosamente, a aldeia foi 

inundada por uma nuvem de vagalumes. 
Os seus habitantes faziam de tudo para 
se verem livres dos insectos, mas em 
vão. Até que, um dia, o bebé acordou 
inquieto e chorão e a pastor pensou que 
os acordes da sua flauta o acalmariam. E 
tocou. Inexplicavelmente, os vagalumes 
vieram ao encontro daqueles suaves 
sons e a curiosidade dos aldeões 
foi tamanha que os perseguiram de 
longe. Ao chegarem à porta da casa, 
os pirilampos dançavam e subiam nos 
céus, desaparecendo em seguida, e os 
aldeões ficaram estupefactos perante 

a beleza do cenário que a porta escancarada da casa 
deixava apreciar. Depressa abriram os seus bornais e 
deles tiravam pão, queijo, um objecto, um pano, qualquer 
coisa, e partilhavam com o casal. Não faziam perguntas. 
Só saboreavam aquele momento de paz e de felicidade. 
O amor é assim: dar sem nada pedir em troca.

Dias mais tarde, o pastor levou o seu rebanho a pastar 
para o monte e a jovem mãe permaneceu naquela casita, 
ocupando-se das lides domésticas e voltando a fazer 
tapetes num tear que um aldeão lhe trouxera. Sim: era 
preciso trabalhar, até porque, agora, eram três as bocas 
a sustentar.
Aquela casa frágil manteve sempre a porta aberta para 
acolher os peregrinos que passavam a caminho dos 
lugares santos ou para as crianças da aldeia que vinham 
brincar com o seu menino. A paz entre os homens fazia-
se sentir e crescia.
Ninguém fazia perguntas. Quando algum problema 
surgia, davam as mãos, ofereciam auxílio una aos outros 
e resolviam-no.
Como era possível esta paz na Terra? Aquele menino 
que nascera naquele lugar, naquela pobre casinha, 
tinha um olhar calmo e doce que entrava nos corações 
dos homens e os tornava bons. Porquê? Talvez por ser 
filho de um raio de sol que aquece os seres terrenos. O 
mistério permanece. O sol é sempre bem-vindo e a paz 
e a solidariedade são urgentes...
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-”O programa de acompanhamento “PACT” (Paz Urbana), 
forneceu-me uma boa quantidade de opções de modo a 
conseguir discernir aquilo em que eu ia mal e o que deveria 
fazer para modifi car determinada situação. Sinto-me agora 
confi ante para atingir as grandes metas que estabeleci para 
mim próprio.” -  disse Akeem Stephenson, formado no 
PACT e antigo delinquente juvenil.
-”Nas nossas sessões de aconselhamento, o nosso trabalho é 
o de elevar o índice de atenção dos jovens, as suas escolhas 
e a confi ança neles mesmos. Estes três aspectos são a base 
da efi cácia do nosso trabalho.” - diz Kate Sharpe, chefe 
do PACT.
“Gastei a maior parte da vida a crer que aquilo em que era 
bom era em ser mau. Amo Akeem como um fi lho. Muitos 
se calhar olhavam para ele e apenas viam nele um jovem 
delinquente sem futuro algum. Agora ele tem a sua casa 
própria e um emprego.. Tudo o que precisava era somente 
que alguém lhe desse uma oportunidade e acreditasse nele”. 
- afi rmou Craig Troiwhill, Conselheiro do PACT.

Akeem Stephenson, “teenager” de Toronto (Canadá), foi 
preso quando, com dois amigos, agrediu e roubou alguns 
estudantes. Seis meses depois, foi apanhado pela polícia 
por ter infringido a pena suspensa. Tinha nessa altura com 
ele uma faca de lâmina com doze polegadas.
Após uma semana de detenção, foi levado à presença 

de um juiz que lhe deu duas 
hipóteses: seis meses na ca-
deia ou dezoito meses sob a 
custódia do PACT.
Escolheu esta, inserida num 
programa de Paz Urbana 
criado em 2000 por Dan Cor-
nacchia e David Lockett. Estes 
são membros do Rotary Club 
de Parkdale-High Park. A sigla 
PACT quer dizer Participação, Reconhecimento, Empen-
hamento e Transformação (em inglês, claro).
O Conselheiro Craig Trowhill, antigo delinquente juvenil, 
ajudou Stephenson a explorar as suas opções e a defi nir 
metas. As três partes do Programa PACT incluem, ainda 
formação em meditação e desenvolvimento de aptidões 
profi ssionais. Stephenson entrou para os “PACT Rocks”, 
um programa de formação musical de sete semanas 
levado a efeito num estúdio profi ssional de gravação. 
Completou duas sessões e regressou para ajudar outros 
estudantes.

Stephenson e outros 900 adolescentes são todos os anos 
apoiados pelo PACT que é desenvolvido por voluntários e 
subsidiado por mais de 15 Rotary Clubes. Na última década, 
o PACT já  levou a cabo mais de 2.000 entrevistas entre 

os jovens delinquentes e as suas vítimas 
para o estabelecimento de planos de 
reparação.
Graças à direcção de Trowhill, Stephen-
son ultrapassou todas as expectativas. 
A mãe tinha-o escorraçado de casa e 
as suas botas de trabalho tinha-as rou-
bado numa obra.  Hoje em dia, trabalha 
numa instituição fi nanceira e continua 
a escrever música e a fazer gravações. 
Encontra-se regularmente com Trow-
hill. E o seu registo criminal mostra-se 
limpo desde há três anos.

Ilustração de Alyce Henson

Um Conselheiro de um jovem testemunha 
a sua transformação.

Excedendo as 
Expectativas
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A que foi a casa de Paul Harris está cheia de 
histórias e carece de restauro

                                                                                                                            
      Diana Schoberg

Fazer Reviver 
“Comely Bank”

Durante quase 40 anos, Paul e Jean Harris foram os 
anfi triões de reuniões do Conselho Director do Rotary 
e receberam visitas de entidades ofi ciais em sua casa na 
zona sul de Chicago, casa que tinham carinhosamente 
denominado “Comely Bank” que era o nome da rua 
onde Jean fora criada em Edinburgo, na Escócia. Hoje, a 
casa está quase em ruínas, com as paredes esburacadas, 
enquanto um grupo de Rotários que é actualmente o 
dono dela desenvolve todos os esforços para angariar o 
dinheiro sufi ciente para a poder restaurar. -”Comely Bank” 
é o Monte Vernon do Rotary – é a casa do nosso fundador, 
e é demasiado importante para nós para que não façamos 
seja o que seja em favor dela.” - diz Robert Knuepfer, Gov. 
2010-11 do Distrito 6450 (Illinois) e Presidente da Fundação 
“Casa de Paul e Jean Harris”.
Após a morte de Paul Harris, em 1947, Jean vendeu a casa. 
Permaneceu em mãos de privados até à primavera de 2005, 

quando a Fundação “Casa Harris”, dirigida por Rotários dali que frequentemente pergunta-
vam o que seria feito da casa, a acabou por comprar por 500.000 dólares obtidos por uma 
fundação de solidariedade do clube suburbano, o Rotary Club de Naperville. O grupo levou a 
cabo imediatas obras de conservação das estruturas desta casa secular, estilo Tudor, como 
a construção de nova cave e substituição de algumas das pedras das fundações, tudo de 
maneira a que a casa se tornasse minimamente segura para os Rotários a poderem visitar 
na altura do centenário do Rotary.

A ideia da Fundação “Casa Harris” é a de restaurar a casa e devolvê-la ao aspecto que ela 
tinha em 1947, apenas com a introdução de algumas “melhorias técnicas especiais”, como 
diz Knuepfer. Os planos da Fundação incluem a digitalização dos arquivos, inclusive de vid-
eos, gravações de discursos de Harris e reproduções de fotografi as, além da instalação de 
monitores em cada sala para dar a conhecer como era a vida que ali se fazia.
Todavia, sem o dinheiro que é preciso para acabar os restauros, o projecto de recuperação 
tem estado suspenso, com as dependências da casa cheias expostas ao sol e com materiais 
de construção por todo o lado.

 “Comely Bank” em 1947.
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Um encontro realizado na cave: da esquerda para a direita, à volta da mesa, vêem-se Robert Fletcher, Montague Bear (o que desenhou 
o primeiro símbolo do Rotary), Harry Ruggles (que iniciou a prática de se cantar nas reuniões), Paul Harris, Sylvester Schiele (que foi 
o primeiro Presidente do Rotary Club de Chicago), Bernard Arntzen e Rufus Chapin.

Os Rotários da Fundação “Casa Harris” lançaram uma campanha para angariação de 3 milhões de dólares para 
pagamento da dívida da recuperação da casa, completar esta remodelação e criar um fundo para garantir perpetu-
amente a manutenção dela. Quando o restauro se tiver concluído, diz Knuepfer, a casa poderá ser utilizada como 
local para reuniões do Conselho Director  do R.I. e de Rotary Clubes, sejam locais, sejam visitantes, além de local 
para algumas das actividades da Fundação Rotária. O Conselho de Administração da Fundação “Casa Harris” tem 
ainda por objectivo criar a partir dali um percurso histórico do Rotary, com paragens em “Comely Bank”, no túmulo 
de Paul Harris, que lhe fica próximo, e na Sala 711 na Sede do R.I. em Evanston – uma recriação do escritório onde se 
realizou a primeira reunião rotária.

Os Harris sentados um em frente do outro junto da enorme janela da qual desfrutavam um vasto panorama.
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    O que se 
     faz em

EXPANSÃO DISTRITAL
No Distrito 1970 estão em marcha acções que procuram 
criar um novo Rotary Club em Celorico de Basto. 
Começaram a ter lugar reuniões de pessoas interessadas 
na formação do clube, que é apadrinhado pelo Rotary 
Club de Guimarães e tem como Representante Especial 
do Governador para este projecto o Compº. Manuel José 
Beira.
Por outro lado, começaram igualmente diligências com 
vista à organização de um Rotary Clube em Celorico da 
Beira. Quanto a este é clube padrinho o Rotary Club de 
Trancoso e Representante Especial do Governador a 
Compª. Ângela Tenreiro, membro deste Clube.

AO SERVIÇO
O Rotary Club de Palmela proporcionou a um numeroso 
grupo de crianças de famílias de escassos recursos 
económicos um lanche e vistosos brinquedos em 
cooperação com a Santa Casa da Misericórdia de Palmela 
e a Igreja Paroquial de Palmela. 

O Rotary Club de S. João da Madeira pôs em execução o seu 
Projecto “Saúde Oral”, em parceria com a “DentalFashion – Clínica 
Médico-Dentária”, que atinge as crianças que frequentam três 
escolas, a de Fundo de Vila, a do Parrinho e a do Parque, e andam 
no 4º ano. O Projecto visa promover junto delas hábitos de higiene 
oral e a prevenção e tratamento de doenças bucais.

Com a finalidade de obter fundos a favor da Campanha de 
Erradicação da Polio, o Rotary Club do Barreiro promoveu 
uma muito frequentada “Tertúlia de Fados” no Bar “Be 
Jazz Café”, que, além disso, proporcionou um forte 
interesse público pelo Rotary. E organizou o “V Torneio 
de King”, no Auditório da Biblioteca Municipal, como 
maneira de realizar fundos para financiamento dos seus 
projectos de serviço. 

Uniram esforços os Rotary Clubes de Arcos de Valdevez, Ponte 
da Barca, Ponte de Lima e Viana do Castelo e lançaram 
o projecto comum “Recuperação das Áreas Ardidas do Vale 
do Lima”, a partir de Ponte de Lima. Trata-se de um projecto 
apoiado pelos quatro Municípios abrangidos e subsidiado pela 
Fundação Rotária Portuguesa, que é liderado pelo Compº. Engº. 
Acácio Gentil Alves.

O Rotary Club de Mafra distribuiu cadeiras de rodas 
às Juntas de Freguesia de Enxara do Bispo e de Sobral 
da Abelheira, à Santa Casa da Misericórdia de Venda 
do Pinheiro e a uma pessoa com deficiência de Mafra, 
conseguidas mercê do seu projecto de Recolha de Tampas 
e Tampinhas, ofereceu géneros alimentícios para a Loja 
Social do Espaço “Enfrente” e produtos de higiene pessoal 
e prendas para as 50 meninas apoiadas pela Casa-Mãe 
do Gradil.
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O III VESTIVAL DO 
VINHO DO PORTO
Voltando a ser da organização conjunta dos 
Rotary Clubes de Gaia-Sul e de Vila Nova 
de Gaia, e contando com as colaborações 
dos 16 Rotary Clubes existentes ao longo 
do curso do Rio Douro (Castelo de Paiva, 
Cinfães, Gondomar, Lamego, Mirandela, 
Penafiel, Porto, Porto-Antas, Porto-Douro, 
Porto-Foz, Porto-Portucale NG, Régua, 
Resende, Vila Nova de Foz Côa e Vila Real), 
este evento, agora na sua terceira edição, 
vai realizar-se em 10 de Março. Patrocinado 
pela governadoria do Distrito 1970, divulga 
e promove toda uma região do País que, de 
resto, está classificada como “património da humanidade” 
pela UNESCO, assim como do seu produto de referência, 
o Vinho do Porto. Ele vai constituir, para além disso, 
sugestão apelativa para visita complementar do programa 
da Convenção de Lisboa do R.I., em 2013, então em sua 
IV edição.

GOVERNADORES 
INDICADOS 
A Comissão de Indicação do Governador do 
Distrito 1960 propôs para o exercício das 
funções em 2014-15, o Compº. António Silva 
Mendes (na foto), do Rotary Club de Almada. 
Como não surgiu, em prazo, candidato opositor, ele foi já 
declarado Governador Indicado 2014-15 pelo Governador 

do Distrito. Fernando Laranjeira (na 
foto), do Rotary Club de S. João da 
Madeira, foi o candidato indicado pela 
homóloga do Distrito 1970, escolhido 
entre três candidatos. Foi também já 
declarado Governador Indicado para o 
mesmo ano.

VISIBILIDADE 
O Rotary Club de Guimarães dispõe agora de página 
própria no “facebook”. Pode ser consultada facilmente 
acedendo a http://www.facebook.com/#!/pages/Rotary-
Club-de-Guimar%C3%A3es/163508493698967.
Em parceria com a Academia das Artes da Maia, o Rotary 
Club da Maia organizou um espectáculo musical que 
decorreu no Forum da Maia. Nele actuaram o Orfeão de 
Espinho e elementos do Conservatório de Música da Maia. 
A louvável iniciativa visou recolher fundos para benefício 
de uma IPSS local.
Por seu lado, o Rotary Club de Mafra é membro da 
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho 
de Mafra. Em sua representação, tomou posse do cargo 

Em parceria, os Rotary Clubes de Lisboa-Oeste e de Portela 
realizaram um largo rastreio gratuito público dos diabetes, do 
colesterol e da hipertensão, com as colaborações da Delegação de 
Loures da Cruz Vermelha Portuguesa e da Junta de Freguesia da 
Portela, rastreios que tiveram epicentro nas instalações desta.

O Rotary Club de Olhão fez a sua VIII “Noite de Fados”, 
como maneira de angariar ajudas para apoiar e promover 
a reinserção de jovens em risco.
Em sintonia com o Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência, o Rotary Club de Setúbal levou a efeito dois 
substanciais eventos: uma “Noite de Fados” no Hotel 
do Sado, e um Espectáculo de Danças no Auditório de 
Nossa Senhora da Anunciada. Também o Clube ofereceu 
a mais de uma centena de crianças um lanche da Natal em 
complemento de alguns projectos em favor delas lançados 
por algumas Instituições da sua comunidade.

A “Casa da Amizade” do Rotary Club de Vila Nova de Gaia 
organizou um estupendo Espectáculo Musical no Auditório do 
Centro Paroquial de Mafamude. Nele participaram o Grupo Coral 
Juvenil de S. Cristóvão, a Tuna Mista “Tunífica” e o Grupo de 
Cantares Tradicionais “Luar de Agosto, e também se apresentou 
galhardamente o Coro dos “Rotary Kids” exultante com as suas 
vistosas “t-shirts”. A iniciativa permitiu ajudar o Centro de Dia da 
Paróquia com mais de € 1.200,00.

O Rotary Club 
de Cascais-
E s t o r i l 
o f e r e c e u 
a v u l t a d a s 
quantidades 
d e  r o u p a s 
ao Centro de 
Apoio Social 
do Pisão da 

Santa Casa da Misericórdia de Cascais.
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o Compº. João Cabaço, membro do Clube, em cerimónia 
solene que se realizou na Assembleia Municipal. 

INTERESSANDO-SE 

Associando-se à comemoração dos 40 anos da Escola Anselmo de 
Andrade, o Rotary Club de Almada atribuiu Prémios de Mérito, 
cada um do valor pecuniário de € 500,00, aos melhores alunos 
fi nalistas, da Escola, nas áreas científi co-humanísticas e técnico-
profi ssional. A foto ilustra o momento em que o Presidente do 
Clube, Compº. Luís Eiras, entrega os Prémios.

O Rotary Club de Odivelas chamou a si  o Administrador 
Executivo do futuro Hospital de Loures “Beatriz Ângelo”, 
Dr. Artur Vaz, o seu Director Clínico, Prof. Doutor Rui Maio, 
e a Directora de Enfermagem, Drª. Anisabel Soares, para 
a apresentação do novo  Hospital.

O Rotary Club de Lisboa-Centro proporcionou a um elevado 
grupo de crianças uma ida ao circo.

PARCERIA 
Juntaram as mãos o Rotary Club de Tavira, a Academia 
de Música de Tavrira, a Santa Casa da Misericórdia de 
Tavira e a Sociedade Portuguesa de Paremiologia e, na 
Igreja da Misericórdia, levaram a efeito um Concerto 
de Benefi cência cujo produto foi dar uma boa ajuda à 
acção desenvolvida pela Congregação das Vicentinas da 
S. Vicente de Paulo, de Tavira.
O Rotary Club de Odivelas  celebrou  cinco Protocolos 

de Cooperação com outras tantas organizações da sua 
comunidade, tendo em vista  incrementar a participação 
e a intervenção do Clube no terreno.

CULTURA E NÃO SÓ
O Rotary Club de Lisboa-Norte realizou duas 
interessantes visitas guiadas: foi admirar a Mouraria, para 
o que contou com a colaboração da Associação “Renovar a 
Mouraria”, tendo ido à Capela de Nossa Senhora da Saúde, 
no Martim Moniz, à Igreja de S. Cristóvão, ao Palácio da 
Rosa, à Casa da Achada e ao Recolhimento do Amparo, 
e foi de visita ao Museu da Maçonaria da Loja “Grande 
Oriente Lusitano”.

O Rotary Club de Oeiras distribuiu 8 Bolsas de Estudo 
Universitárias, das quais duas suportadas pela “Taguspark” e as 
demais por projecto de parceria que estabeleceu com a Fundação 
Rotária Portuguesa. A foto mostra os Bolseiros após a entrega das 
respectivas Bolsas, no espaço em que esteve patente a Exposição 
que o Clube organizou com a colaboração do Museu de Macau 
- “Fernão Mendes Pinto e os Mares da China” .
 
O Rotary Club de Mafra realizou um Concerto de 6 Órgãos 
durante o qual acolheu uma delegação do Lions Club das 
Sete Colinas. Os órgãos foram especialmente preparados 
para este Concerto pelo Compº. Mestre Dinarte Machado, 
membro do Clube, e intervieram como organistas Sérgio 
Silva (órgão do Evangelho), Isabel Albergaria (órgão da 
Epístola), David Pacetti Correia (órgão de S. Pedro de 
Alcântara), Margarida Oliveira (órgão do Sacramento), 
Diogo Pombo (órgão de N. Srª. da Conceição) e Daniela 
Moreira (órgão da Santa Bárbara).
Entretanto, o Rotary Club de Lisboa realizou uma visita 
guiada ao Museu Nacional de Arqueologia, especialmente 
ao seu sector de antiguidades egípcias, que foi dirigida 
pelo Compº. Luís Araújo.

PALESTRAS
O tema “Liderança nas Organizações – o Movimento Rotário 
Hoje” foi tratado no Rotary Club de Lisboa pelo Compº. 
Elias Santana, membro do Clube.
O Dt. Luís Martinho foi palestrante no Rotary Club de Vila 
Nova de Gaia, nele expondo sobre “A Família”.

O Rotary Club de Lisboa-Centro proporcionou a um elevado 
grupo de crianças uma ida ao circo.
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O Rotary Club de Évora escutou a palavra do Cón. 
Francisco Senra Coelho que dissertou sobre “Um Gesto 
Solidário de Natal”.
Foi orador convidado no Rotary Club de Lisboa-Norte 
o Doutor Artur Anselmo, que expôs acerca do “Centro 
Helen Keller”.

DISTINÇÕES 
A personalidade do Compº. João Bandeira foi evocada a 
título póstumo no Rotary Club de Algés.
No Rotary Club de Carnaxide foi enaltecida como 
profissional a Drª. Aline Bettencourt (e não pelo Rotary 
Club de Oeiras, como, por lapso de que nos penitenciamos, 
foi divulgado).

O Rotary Club de Oeiras distinguiu o Instituto Gulbenkian 
de Ciência de Oeiras e o seu Director, o Prof. Doutor António 
Coutinho.

O Rotary Club de Lisboa-Olivais pôs em evidência 
o mérito da Drª. Cremilde Zuzarte, Presidente da “Elo 
Social”.
No Rotary Club de Viseu foi homenageado o Dr. Alberto 
Correia, ex-Director do Museu Grão Vasco.
O dirigente desportivo Vidal Fitas e a empresária de 
hotelaria, Celeste Guerreiro, foram os profissionais muito 
justamente assinalados pelo Rotary Club de Tavira.

O Prof. Carlos Alegria, 
foi a personalidade 
a s s i n a l a d a  p e l o 
R o t a r y  C l u b  d e 
O l i v e i r a  d e 
Azeméis.

No Rotary Club de Águas Santas/Pedrouços foi homenageada 
a figura de notável empresário de António Ambrósio.

O Rotary Club de Espinho homenageou os conhecidos e 
consagrados voleibolistas João Brenha e Miguel Maia que ladeiam 
o Presidente do Clube, o Compº. António Pinto Oliveira.

COMPANHEIRISMO 
O Rotary Club de Alcobaça organizou o IV Convívio 
Rotário no qual, além de muitos membros do Clube, 
participaram ainda Companheiros dos Clubes de Amadora, 
Arouca, Caldas da Raínha e Sintra, e individualidades bem 
conhecidas como António Fortuna, antigo empresário 
artístico, o cançonetista Paulo Alexandre e a famosa 
intérprete Maria de Lurdes Resende. O evento foi 
aproveitado para angariação de fundos a aplicar na 
valorização da “Sala Snoezelen” do CEERIA (Centro 
de Educação Especial, Reabilitação e Integração de 
Alcobaça). 
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O Rotary Club de Mayy-
azhi (D. 3202) equipou 
a Estação Central Fer-
roviária local com equi-
pamentos automáticos 
que permitem fazer 
reservas de bilhetes 
dos comboios e dão 

informação sobre a colocação das composições ferroviárias, 
iniciativa que proporcionou também um incremento da imagem 
pública do Rotary (foto “Rotary News”).

O Rotary Club de 
Montluçon (D. 1740) 
proporcionou a quatro 
jovens portadores da 
doença de Prader Willi 
um passeio em ciclo-rail 
no recinto de Noyant 
d’Allier. Esta doença 

é uma afecção que aparece em apenas um caso entre 20.000 
nascimentos e caracteriza-se por uma disfunção duma parte do 
cérebro, o hipotálamo (foto “Le Rotarien”).

U m a  p a r c e r i a 
estabelecida entre 
o Rotary Club de 
B u l a w a y o - S u l  ( D . 
9210) e o Distrito 
6170, Arkansas (EUA), 
permitiu que passesse a 
dispor de água potável 

o Liceu de Inyathi, o mais antigo estabelecimento de ensino do 
Zimbabwe. O projecto teve a ajuda de um Subsídio Equivalente 
da Fundação Rotária e foi do valor de 11.820 dólares (foto “Rotary 
África”).

ZIMBABWE

O Rotary Club de Amesbury (D. 
1110) ofereceu às crianças com 
8 e 9 anos que estudam nas 
15 escolas do ensino básico da 
sua comunidade dicionários 
“Usbourne Illustrated” (foto 

“Rotary Today”).

INGLATERRA

Nada menos que dez motos-
ambulância como a que a 
fotografia mostra foram enviadas 
para a Guiné pelo Rotary Club 
de Mantes-la-Jolie (D. 1660) 
num projecto internacional em 
que também participaram os 
Rotary Clubes de Harrow (UK), 

Bad-Driburg (Alemanha), Vilvoorde (Bélgica), Saronno (Itália) 
e Palma (Espanha), unidos na Fundação Gilbert-Chatenay, a 
Associação “Elora”, o Distrito 1660 e o Rotary Club de Fria, da 
Guiné (foto “Le Rotarien”).

GUINÉ

Apoiado com um 
Subsídio Equivalente da 
The Rotary Foundation 
e em parceria com o 
Rotary Club de League 
City, EUA (D. 5910), 
o Rotary Club de São 
Paulo-Liberdade (D. 

4430) equipou com uma lavandaria industrial o Centro de 
Reabilitação Psicossocial Yassuragui Home, de Guarulhos (foto  
de Luci Vzima/Nippak).

BRASIL

Graças à colaboração 
dos Rotary Clubes do 
Distrito 9650 e dos 
clubes da área de Port 
Macquarie, no Estado 

de Nova Gales do Sul, e a ajudas de diversas empresas, foi possível 
construir  este estupendo Centro “Rotary Community”, em Port 
Macquarie que é agora usado por diversas entidades com os 
mais diversificados propósitos (foto “Rotary Down Under”).

AUSTRÁLIA

ÍNDIA FRANÇA

Juntando esforços, os Rotary 
Clubes de Randburg (D. 9400), de 
Richmond-Sunset, Canadá (D. 5040) 
e ainda três clubes de Taiwan (D. 
3500), com os apoios do Projecto 
“Refilwe Community” e de um 
Subsídio Global da Fundação Rotária, 
lograram realizar um projecto 
do valor de 300.000 dólares que 
reformulou inteiramente o edifício 

da escola pre-primária de Lanseria que ajuda 43 crianças órfãs 
ou em risco e ainda dotá-la de uma carrinha para o transporte 
das crianças (foto “Rotary África”).

ÁFRICA DO SUL
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 The Rotary Foundation

Áreas de enfoque são as causas 
que movem o Rotary

Percorremos metade do caminho da fase experimental do Plano “Visão de Futuro” e, ao tentar 

imaginar este futuro, eu acho que o legado mais importante que faremos terá sido a adopção das 

seis áreas de enfoque, e não apenas em termos da Fundação Rotária. O Director de RI Stuart Heal, 

Presidente da Comissão de Planeamento Estratégico, disse que as áreas de enfoque se alinham 

perfeitamente com o Plano Estratégico do RI.

A geração de hoje prefere apoiar causas em detrimento de organizações. Assim, nós, em Rotary, 

devemos ser capazes de identificar claramente as causas que nos movem. Quando alguém lhe per-

guntar o que é o Rotary, não é preciso pensar muito. Bastará dizer que o Rotary é uma organização 

internacional de pessoas interessadas no servir, e que trabalham para fazer deste um mundo melhor 

nas áreas de paz e prevenção/resolução de conflitos, prevenção e tratamento de doenças, recursos 

hídricos e saneamento, saúde materno-infantil, educação básica e alfabetização e desenvolvimento 

económico e comunitário. Pronto: não leva mais do que 20 segundos para dizer tudo isso!

Esta declaração tem muita força e pode motivar as pessoas a associarem-se  ou a doarem para 

a Fundação. Ao procurarem-se contribuições de empresas, elas irão sentir-se mais propensas a 

contribuir se souberem que o seu dinheiro será bem empregue. Há tempos que vimos construindo 

um percurso histórico sólido de actividade, como tem sido dito em várias ocasiões por Bill Gates, 

um homem que depositou um grande voto de confiança em nós ao doar uma elevada soma para 

a PolioPlus.

Embora esteja a escrever isto a partir da perspectiva de uma Fundação, o factor quadro associativo 

não pode ser ignorado. Muitas organizações falam sobre problemas, mas Rotary é acção, que não 

palavras.

William B. Boyd
Presidente do 
Conselho de 
Curadores
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IMPORTANTE PARCERIA
Foi celebrada em fi nais de Novembro passado uma parceria entre a Fundação Rotária do R.I. e o Instituto UNESCO-
IHE para a Educação em Água, uma iniciativa que doravante permite aos Rotary Clubes colaborar na formação de 
engenheiros e cientistas para lidarem com problemas relacionados com os recursos hídricos e o saneamento, desig-
nadamente nos países em vias de desenvolvimento.
Mercê desta parceria, os Clubes podem candidatar-se à concessão de Subsídios Globais destinados ao fi nanciamento 
de até oito Bolsas de Estudos por ano a atribuir a profi ssionais da área dos recursos hídricos, para mestrados no 
Instituto Delft (Holanda).
Note que 80% das doenças de que sofrem os países do terceiro mundo são provocadas por falta de água limpa ou 
por causa de saneamento inefi ciente.

VENCEDORES DOS PRÉMIOS DA 
FUNDAÇÃO ROTÁRIA

Foram proclamados os galardoados com o Prémio por Serviços Distintos da Fundação Rotária, e também os que receberam 
a Citação por Serviços de Mérito, em 2010-11. O Prémio por Serviços Distintos é o maior reconhecimento da Fundação pelo 
serviço, sendo que este terá de ir além do âmbito do Distrito e fazer sentir os seus efeitos por largo tempo. Os Rotários 
podem ser candidatos a este Prémio quatro anos após terem sido distinguidos com a Citação por Serviços de Mérito. Esta 
distingue os indivíduos que prestaram relevantes serviços à Fundação durante mais de um ano. Apesar de ser possível 
a todos propor um candidato para receber a Citação, os Governadores de Distrito têm de dar a sua aprovação a cada 
candidatura. Os Curadores podem galardoar um Rotário do seu Distrito em cada ano, com a Citação.

Prémio por Serviços Distintos

        Distrito Nome
   

   1640 Jean Rouer
   2080 Antonio Lico
   2440 Osman Sahinoglu
   2770 Tetsuo Tanaka
   2820  Hitoshi Kitamura
   3020  Lakkaraju Satyanarain
   3050 Ravi Bhargava
   3060 Ashok Kantilal Kapadia
   3070 Arun Jain
   3100  Girdhari Lal Sawhney
   3110 Iqbal Singh Tomer
   3131  Shrikant V. Gogate
   3140 Gulam A. Vahanvaty
   3150 Ravi Vadlamani
   3170 Bazil J. D'Souza
   3260 Dilip K. Patnaik
   3291  Vishnu Dhandhania
   3300 Paul C. K. Lee
   3330 Chalermchat Chun-In
   3450 John Chung On Wan
   3490 Chin-Hsien Lee
   3630 Won-Tack Lee
   3660 Won-Shick Moon
   3670 Il Kyun Shin

   3710 Sang-Jin Lee
   3860 José Ma Luis N. Cupin
   4280 Carlos Alberto Saavedra Vallejo
   5020 Robert L. Lovely
   5280 Patrick M. Cashin
   5450 Talee Crowe
   6000 Herbert A. Wilson
   6800 George C. Rosentreter
   6820 James R. Stanley
   6890 Camilo A. Calvo
   6910 Richard L. Panyik
   7330 Stephanie A. Urchick
   7570 Eric E- L. Adamson
   7620 Robert S. Brown
   7770 Harry “Hal” L. Salisbury Jr.

Citação por Serviços de Mérito

   1080 Hugh Davies
   1450 Jørgen Eeg Sorensen
   1470 Grethe Christiansen
   1610 Ruud Hoorweg
   1770 George Hardy
   1780 Xavier Tabarin
   1800 Ulrich Heymann
   1980 Urs Herzog
   2100 Luigi Ascione
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   2120 Vito Casarano
   2410 Ragnar Fridman
   2420 Suleyman Girit
   2430 Güner Inci
   2440 Gölkhan Ozer
   2470 George Apostolakos
   2550 Haronobu Mori
   2710 Mikiya Okada
   2770 Yasuharu Nakamura
   2820 Ashish Ghosh
   3010 Madugula Vara Prasad
   3020 Chandru Shahani
   3040 Sarvpriy Bansal
   3050 Jayprakash Vyas
   3060 Sushil Kumar Sharma
   3080 Navjit Singh Aulakh
   3131 M. Radhakrishnan
   3140 T. N. Subramanian
   3150 K. Vikarm Reddy
   3170 Pranesh R. Jahagirdar
   3190 Rajendra Heroor Rai
   3211 Krishna G. Pillai
   3250 Rajesh Gupta
   3260 Shailendra K. Tamotia
   3291 Anirudha Roy Chowdhury
   3300 Thaw Chay Jimmy Lim Busabond
   3360 Jamroendararasame
   3490 Chi-Jea Yao
   3500 Tsu-Ying Yang
   3520 Shu-Chuan Chen
   3590 Hyo-Soo Kim
   3610 Jong-Ek Kim
   3630 Won-Pyo Kim
   3640 Jung-Ho Cho
   3660 Jung-Boo Kang
   3690 Sung-Woo Kim
   3710 Pan-Koo Shim
   3730 Sang Soon Choi
   3770 Mauro C. Villamar
   3790 Jesus Nicdao
   3800 Fabio Enriquez
   4430 Valdemar Lopes Armesto
   4620 Valter Zamur

   4630 Gilberto Sordi
   4835 Alberto Salido Pérez
   4890 Alfredo Jose Maria Corral
   5040 Kevin Conway
   5100 Edward P. Gronke
   5180 Clarence Parkins
   5300  Christine M. Montan
   5580 Keith Brokke
   5670 Martin Mack Teasley
   5690 Clare Lillis
   5710 William Richter
   5830 John A. Jetter
   5890 Suzi Howe
   6000 Dennis Skinner
   6190 David. T. Britt
   6200 Lance Linscombe
   6220 Eric Paulsen
   6360 Bill Dimond
   6400 David Carpenter
   6560 Bing Pratt
   6600 Frank C. Murray
   6740 Dean C. Hammond Jr.
   6900 William S. Woulfi n
   6950 Jared D. Brown
   6980 George R. Huff man
   7230 Robert O. Cucinell
   7330 Mary Berge
   7390 Allen D. Smith
   7430 Ronald W. Smith
   7530 Subramoniam Jayakumar
   7570 C. Ned Lester
   7600 Julie A. Keesling
   7710 Michael Glenn Hood
   7770 Hazel C. Smith
   7850 Dennis Bean
   7910 Klaus D. Hachfeld
   9500 Peter Rostron
   9700 Bruce Barber
   9780 Cathy Roth
   9800 Christopher K. Don
   9810 Peter Murie
   9910 Thierry Van Waerebeke

CLUBE VÊ-SE DISTINGUIDO
O Rotary Club de Lisboa-Norte fez jus a um Certifi cado de Apreço do “Desafi o dos 100 Milhões de Dólares do 
Rotary” que justamente lhe foi outorgado. O Certifi cado de Apreço apenas é atribuído aos Clubes que contribuam 
com, pelo menos, 2.000 dólares para resposta ao mencionado Desafi o.
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Presidente
Willliam B.Boyd
Rotary Club de Pakuranga (Nova Zelândia)

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

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

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

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

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

António Hallage
Rotary Club de Curitiba-Leste (Brasil)

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

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

John Kenny
Rotary Club de Grangemouth (Escócia)

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

Ashok M. Mahajan
Rotary Club de Mulund (Índia)

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

Kazuhiko Ozawa
Rotary Club de Yokosuka (Japão)

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

Secretário-Geral
John Hewko

O CONSELHO DE CURADORES EM 2011-12

Novos membros da Sociedade ARCH C. KLUMPH
Na Sociedade ARCH C. KLUMPH têm assento as pessoas que tenha feito doações à Fun-
dação Rotária de, pelo menos, 250.000 dólares. Os membros desta Sociedade passam a 
ter a sua fotografia na Galeria “Arch C. Klumph”, na Sede Mundial do R.I., em Evanston, 
Illinois (EUA). Entraram recentemente para a Sociedade ARCH C. KLUMPH

 Patrick W. e Janet R. Carlton, dos Rotary Clubes de Las Vegas e de Las Vegas-Oeste, 
Nevada  (EUA)
 R. Lee e Judith A. Harman, do Rotary Club de Arlington, Washington (EUA)
 James R. e Janice E. Heinrich, do Rotary Club de St. Marys, Ohio (EUA)
 Lawrence W. e Linda R. Jubie, do Rotary Club de Marysville, Washington (EUA)

 J. B. e Marlene Kamdar, do Rotary Club de Madras (Índia)
 Frank H. e Judith H. Rothermel, do Rotary Club de Knoxville, Tennessee (EUA)
                                     todos a 22 de Setembro de 2011

 Henry Hsi-Shih Chang e Jolly Li-Yueh Ku, do Rotary Club de Taipé An Ho (Taiwan)
 Rubber Ying-Chuan Chang e Kiko Pi-Yun Lin, do Rotary Club de Taipé-Oeste (Taiwan)
 Matt Ming-Hung Chen e Susan Hu, do Rotary Club de Taipé-Castle (Taiwan)
 Computer Chiu-Lin e Jasmine Chiu, do Rotary Club de Feitsui (Taiwan)
 Dato’Ng Kim-Poh Amko e Lucille Huang, do Rotary Club de Southgate (Taiwan)
  Angela Ming-Chu Lu Lee e Steve Chen-Tai Lee, dos Rotary Clubes de Taipé-Chang An e de Taipé-Norte 

(Taiwan)
 May Chin-Mei Lu, do Rotary Club de Taipé-Fu-Jung (Taiwan)
    todos a 23 de Setembro de 2011.



27

Tribuna Livre

OUTROS ASSUNTOS, 

OUTROS PONTOS DE VISTA
                               José  Oliveira

                       

INTERACÇÃO COM A COMUNIDADE
Ou há comunidade justifi cável que não vive no “Paraíso”, e há Clube Rotário, ou há “Eden terreno” e, então, não se 
justifi ca o apoio e a presença assistencial de serviços societais. Logo, a maior motivação que faz emergir um clube, é 
a verifi cação “in loco” de carências substantivas que conduzem à inquietação de um grupo de seres pensantes que 
se mobilizam e induzem o seu futuro trabalho em função da solidariedade. Faz, assim, todo o sentido que um Clube 
Rotário “salte a terreiro”, mostrando-se valorativamente.
Naturalmente que a interacção com a comunidade deverá revestir-se de foros próprios e surgir como sendo uma 
presença incontornável, dando a imagem positiva quer de integração, quer de presença visível e necessária.
Com os Rotary Clubes deverão estar as forças vivas da localidade de inserção, que serão as que representam a socie-
dade e também aquelas que nos solicitam apoio. O exemplo vivo mais próximo passou-se com o meu Clube, ao qual foi 
pedida ajuda para a instalação e abertura duma “loja social” para a comunidade menos favorecida. O Município tinha 
os meios e o Rotary Clube dispunha dos recursos humanos e mesmo alguns físicos, não onerosos, que permitiram o 
seu funcionamento. São acções assim, presenciais de chamamento, que dão a conhecer os nossos atributos.
Um Rotary Clube ignorado é unicamente uma associação amorfa, que se limita, quando muito, a um papel secundário 
de sedentarismo social, a umas reuniões intra-paredes, que vive num suposto secretismo e mesmo, em algumas 
situações, em elitismo desusado nos dias “mexidos” contemporâneos.
É essencial, pois, que os clubes sejam uma parte “buliçosa” da sociedade local, de presença assegurada em eventos 
sociais em que se discuta o conceito do serviço em áreas como a educação, a saúde, as forças da ordem e paramili-
tares (bombeiros), a vida autárquica, a satisfação pessoal e o bem-estar dos cidadãos, procurando conhecer a fundo 
a assertividade das etapas circunstanciais da vida e se estão a ser cumpridas por quem de direito, ou seja, pelas 
instituições a que são cometidas as funções de formação estrutural, estruturante e de apoio ao crepúsculo da vida, 
já no entardecer das manifestações existenciais.
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O ASSISTENTE DO GOVERNADOR
Segundo a perspectiva que mentalmente desenho da figura do Assistente do Governador, ela só tem razão de ser se 
o for verdadeiramente no terreno. O Assistente do Governador que não esteja presente em momentos cruciais do 
Clube não cumpre uma parte primordial da sua tarefa. Esta asserção implica que haja, e atempadamente, uma plani-
ficação calendarizada, ajustando as visitas a fazer regularmente aos clubes em sede de reuniões semanais e conluio 
com eles, naturalmente. Não pode haver surpresas, não vá a visita perder a sua dimensão de ajuda, aconselhamento, 
resolução de conflitos imbricados no Clube, caindo no ridículo de ser entendida como uma simples “inspecção”.
Julgo que a sua acção deverá revestir-se de uma importância considerável, mesmo e principalmente desligada, em 
certa medida, da presença do Governador no seu périplo de visitas oficiais. Se o Assistente estiver presente juntamente 
com o Governador, assemelhar-se-á a uma assessoria, que não a um “instrumento” humano de trabalho disponível 
em momentos particulares de recurso imediato. A sua presença autónoma torna-se, deste modo, desejável aos ol-
hos dos clubes, por menos formal, apenas pragmática, despida da “carga” festiva que envolve o jantar/convívio na 
recepção ao Governador do Distrito, logo mais leve e monitorizada.

NOVAS GERAÇÕES
As novas gerações constituem uma área de enorme sensibilidade social para o Rotary. Elas poderão constituir-se num 
valioso “recheio”, ou tão só num esvaziamento, dos clubes, mas uma coisa já são neste momento: a certeza de que 
os clubes adultos necessitam delas. Sem continuidade não há vida, e os testemunhos perdem-se.
Sempre que um “estafeta” menos bem preparado, azarado ou ansioso retarda o precioso toque de ligação, quer na 
entrega quer na recepção, toda a equipa se confunde e deixa de ganhar... As dissertações sobre a vida dos Interact, 
dos Rotaract e dos Rotary Kids deveriam produzir eco biunívoco e de tal sorte que uns e outros, semanalmente, 
quinzenalmente ou mesmo de mês em mês, os seus elementos, em representação ou em acção, se visitariam, sendo 
que o mesmo deverá passar-se com os Rotary Clubes, em alternância de cavalheiros! Seria uma forma simpática, 
pedagógica e processual de manter uma ligação estreita sobre os fins e os grandes objectivos do Rotary Nacional e 
Internacional. Quiçá, não se perderiam tantos jovens com enormes potencialidades rotárias e a “chama olímpica” 
chegasse em boas condições ao facho que há-de depois sustentá-la “ad aeternum”, ou não se tratasse, esta corrida 
encetada por Paul Harris, de uma “marcha de fundo” em que só irãqo até ao fim ao mais motivados e os melhor 
preparados, física e emocionalmente. 






