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A NOSSA CAPA
Um dos expoentes máximos da nossa economia, eis o sobreiro, essa árvore verdadeiramente singular 
e mesmo mítica de que, alítica de que, alí ém doutras utilidades, se extrai a cortiça e faz com que Portugal seja líder íder í
mundial neste tão importante bem.
Finalmente, a nível ofi cial do nosso Paível ofi cial do nosso Paí ís, o sobreiro foi reconhecido pela Assembleia da Repís, o sobreiro foi reconhecido pela Assembleia da Repí ública como 
nossa “Árvore Nacional”, através da sua Resolução nº. 15/2012, aprovada em 22 de Dezembro do ano 
passado. Esta Resolução surgiu recentemente publicada em Diário da República (I Série, 10 de Fevereiro 
de 2012, nº. 30, pág. 666).
Sensível que baste e de lento desenvolvimento, o sobreiro toma dimensível que baste e de lento desenvolvimento, o sobreiro toma dimensí ões majestosas na sua fase 
“adulta” e é verdadeiramente uma árvore belíssima de rara utilidade para o equilíssima de rara utilidade para o equilí íbrio ambiental, um íbrio ambiental, um í
requisito que o nosso Presidente Eleito Sakuji Tanaka sublinha. É de singular longevidade, pois que 
chega a ultrapassar os 200 anos de vida. E, afi nal, estamos em mês que também assinala o Dia Mundial 
da Árvore...

“REFLEXÕES ROTÁRIAS”

O pensamento rotário que as páginas de “PORTUGAL 
ROTÁRIO” tem difundido ao longo dos anos.

Uma colectânea de quase 300 páginas devidamente 
arrumadas por grandes temas que pode servir de 
inspiração ao Rotário e de esclarecimento ao candi-
dato a Rotário.

Ao seu dispor por apenas 
€ 10,00

Encomende o seu exemplar na 

Associação PORTUGAL ROTÁRIO

use o “mail” 

portugalrotario@sapo.pt

ou o Tel. 22 372 1794
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              Artur Lopes Cardoso
                                Gov. 1988-89 (D. 197)

                                                                                                  
                                               Editor

Ao cabo de largos anos de edições da nossa Revista Regional 
Oficial do Rotary, surgiu finalmente uma iniciativa que só pode 
merecer aplauso e já tardava: a do reconhecimento oficial do papel 
do Delegado do Clube à Revista através da proclamação daquele 
que melhor assumiu a sua função, o “Delegado de Honra”. No caso 
da primeira distinção assim conferida a escolha foi inteiramente 
justa e o leitor vai encontrar algures nesta edição breve relato do 
que a tal respeito ocorreu na oportunidade da Gala do PORTUGAL 
ROTÁRIO que se realizou no mês passado. Mas, e felizmente, 
cumpre que se reconheça que, embora não abundem, em outros 
Delegados assentaria a distinção.
Figura a vários títulos importante para o assegurar da qualidade 
informativa à Revista assim como para fomentar a sua leitura, o Del-
egado à Revista nem sempre vem sendo encarado com a seriedade 
que é mister, umas vezes por falta de cuidado do clube respectivo, 
outras por displicência ou indiferença do próprio. 
O leitor encontra em cada edição a listagem dos Delegados dos 
Clubes. É evidente, porém, que nessa listagem não figuram todos 
os clubes de ambos os Distritos, por um lado, e, por outro, que pode 
dar-se o caso de alguns dos nomes que a listagem refere não sejam 
já, de facto, do Delegado de certo Clube. Assalta-nos, além disso, a 
suspeita de que, por vezes, não está presente o necessário cuidado 
na designação do Delegado pelo clube: escolhe-se para essa função 
apenas … em jeito de “verbo de encher”, alguém a quem muito 
pouco se exige e apenas … para que conste. Depois, e por muito 
que sejam promovidos todos os anos Seminários de Formação 
para Delegados dos Clubes à Revista, primam os seus destinatários 
pela ausência: o muito que se consegue é que se interessem por 
comparecer somente uns pobres 10% do total. E nem se diga que 
não vão a esses Seminários porque eles sejam falhos de interesse, 
pois que quem a eles tem comparecido não se coíbe de reconhecer 
o contrário. Depois, os que, pura e simplesmente, não participam 
nessas acções nem sequer mostram interesse em aprimorar o 
desempenho da sua importantíssima função, por exemplo recla-
mando, ao menos, o envio para si de um exemplar do “Manual do 
Delegado” para, quanto melhor não seja, assim, através da consulta 
dele, saberem o que devem e o que não devem fazer.

O Delegado do Clube à Revista é, no entanto (ou deve ser), uma 
peça-chave da máquina fundamental do Rotary para a sua boa 
imagem pública, para a mais operosa formação/informação dos 
Rotários, sejam eles de onde forem. 
Um bom Delegado está atento à saída de toda a edição da Revista, 
cumprindo-lhe verificar se houve algum membro do seu Clube que 
não recebeu o seu exemplar. Detectada que seja uma tal situação, 

deve denunciá-la ao editor e fornecer os elementos necessários a 
que uma tal falha seja prontamente corrigida (erro no endereço, 
falta de comunicação pelo Secretário do Clube da admissão de um 
novo sócio, etc.).
Um Delegado diligente tem por obrigação aproveitar a reunião 
do seu Clube para chamar a atenção dos seus Companheiros para 
este ou aquele texto que encontrou na edição da Revista e que, 
no seu critério, considere de maior interesse, como maneira subtil 
de despertar interesse pela consulta da Revista.
Um Delegado eficaz não pergunta até que data deve enviar para 
o editor a fotografia (técnica e esteticamente boa) ou a notícia: 
envia-a simplesmente e LOGO. Nunca “armazena” notícias, como 
nunca aguarda por juntar mais que uma em jeito de “lei do menor 
esforço”...
Um Delegado com boa visão do que é verdadeiramente notícia não 
perde tempo com fotos e relatos de realizações, sem dúvida que 
com seu quê de meritórias, mas repetitivas ou uniformes na vida de 
todos os Clubes, como são, por exemplo, os casos dos respectivos 
aniversários (com excepções, porém), das VOG, de festas de Natal 
ou de homenagem a estudantes qualificados (aqui também com 
possíveis excepções).
Um Delegado com escorreito critério e sentido da boa imagem, não 
se serve primacialmente de fotografias “paradas” de saudação a 
bandeiras, muito menos de imagens com pessoas à mesa, a almoçar 
ou a jantar e até com garrafas em evidência: privilegia a fotografia 
que mostre empenhamento na acção concreta de serviço.

A imagem pública do Rotary pode certamente melhorar, e muito, 
graças à pronta e correcta prestação do Delegado do Clube à Revista. 
A imagem do próprio clube, a sua capacidade de realização, a sua 
coesão interna e a susceptibilidade de retenção e de incremento 
do seu quadro social estão também em boa medida sob a influência 
do “nervo” do seu Delegado à Revista. Não se trata de que tudo 
dependa dele: trata-se, simplesmente, de reconhecer que o que 
ele faça, ou não faça, o modo por que assuma a sua tarefa, podem 
fazer a diferença, podem ajudar (e até devem).
É consigo, amigo e companheiro Delegado, que a Revista, a nossa, 
também conta. A sua função não é, de modo algum, equivalente 
a outra qualquer: é especial e de suma importância. Não a encare 
com enfado nem de forma desatenta. Comunicar é hoje em dia 
vital. Comunicar com prontidão e qualidade é “oiro”, é estar vivo, 
é projectar-se aos outros e no mundo.
Se o leitor é Delegado do seu Clube, examine como tem assumido tão 
importante função. Se o não é … ofereça-se para sê-lo e, aceite que 
seja a sua disponibilidade, esteja atento e assuma sem regateios.
E aceite o abraço humilde do seu
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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  

Caríssimos Irmãos e Irmãs em Rotary.

Na primeira mensagem que escrevi para esta Revista, em Julho passado, citei Mohandas 
K. Gandhi, que disse: -“Tens de partir de ti a mudança que queres ver aontecer no mundo.” 
E ao longo dos meses que, a partir daí, se seguiram, tive incríveis oportunidades de viajar 
pelo mundo do Rotary e de ver como os Rotários de toda a parte trouxeram tais palavras 
para a vida. 
 
Criar alterações positivas significa, simplesmente, usar os nossos conhecimentos e os nos-
sos recursos para resolver certo problema. Mas, quando falamos de resolver problemas 
humanitários e de maneira coerente e segura, o conhecimento, as ideias e os recursos não 
são o suficiente para garantir que se vão alcançar determinados resultados. Temos de não 
esquecer qualquer coisa mais que não é de menor importância: a sustentabilidade. 
 
Uma solução sustentável é aquela que vai continuar a funcionar mesmo depois que os 
Rotários que a propuseram e a implementaram, se foram embora. Isto quer dizer que, 
mesmo que o projecto tenha surgido, originariamente, do Rotary, a comunidade se vai 
tornar dona dele e assumi-lo. Claro que isso significa que, quando acontecer que se avarie 
uma bomba de água, por exemplo, irá haver um processo a adoptar para ela ser reparada 
e a voltar a pôr a bomba em funcionamento – assumido pela comunidade e sem neces-
sidade de renovado apelo a que o Rotary tenha de intervir. 
 
O primeiro passo para a sustentabilidade está na compreensão da necessidade – por 
exemplo, o problema, tão comum em muitas partes do terceiro mundo, do combustível 
necessário para cozinhar. Em muitas regiões, os fogões a energia solar são uma solução 
excelente: não têm custos; repousam numa fonte de energia não poluente, gratuita e 
inesgotável; e são simples de usar e de manter.
 
Mas, antes de se ir a certa comunidade para tentar solucionar o seu problema de combustível 
com fogões de energia solar, temos de compreender integralmente a situação dela – e 
de olhar para além do problema que vemos. Porventura os alimentos locais precisam de 
ser cozinhados a uma mais alta temperatura que a que é atingida pelos fogões solares. 
Talvez que aquela zona seja ventosa e os fogões solares vão pelo ar. Se calhar a tradição 
local é a de começar a cozinhar antes do pôr-do-sol, o que, evidentemente, se não pode 
fazer com recurso a fogão solar. São questões que, às tantas, nelas se não pensou mas 
que irão em breve revelar-se como impeditivos do recurso a fogões de energia solar em 
sótãos ou apenas destinados à alimentação animal em vez de para cozinhar. 
 
Se estamos a tentar fazer mudanças, não é suficiente dizer: - “O meu método é o melhor.” 
Temos de ouvir e de observar, não apenas falar. Só logramos ajudar os outros se tivermos 
um espírito aberto – e com conhecimentos, empenho e a perseverança de corresponder 
ao que prometemos.

http://www.rotary.org/president
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“MOTORCYCLING ROTARIANS GROUP”
Constituiu-se em 28 de Janeiro o Capítulo Português deste Grupo de Acção de Rotários unidos pelo gosto das mo-
tos, acto que teve o patrocínio dos nossos Governadores, Compº. José Coelho (D. 1960) e Goes Madeira (D. 1970). 
O acto solene, que teve lugar em Fátima, para além dos Governadores, contou com a presença do Secretário e Vice-
Presidente do IFMR, a nível mundial, Compº. Cornelius Neufert.
Se o leitor quiser aderir ao Capítulo Português deste Grupo, contacte com o Gov. 2009-10 (D. 1970), Compº. Manuel 
Cordeiro (manuel.r.cordeiro@gmail.com ou cordeiro@utad.pt), ou com o Compº. Mário Amado, do Rotary Club de Lis-
boa-Olivais, Vice-Presidente do IFMR-Capítulo Português (mario@amadogomes.com), ou com o Compº. Luís Pizarro, 
do Rotary Club de Vila Real, Secretário do IFMR-Capítulo Português (pizarro@sapo.pt).

SEMINÁRIO DA RWMP
De 15 a 17 de Fevereiro último realizou-se em Evanston, IL (EUA), na 
Sede Mundial do Rotary, mais um Seminário dos Editores das revistas 
rotárias que constituem a Rotary World Magazine Press. Mais de meia 
centena de representantes de 31 Revistas Rotárias de todo o mundo, 
entre editores e responsáveis administrativos delas, participaram nos 
trabalhos que foram dirigidos pelo ex-Director do R.I., Barry Rassin e se 
estenderam por dez sessões. Uma destas sessões de trabalho foi feita 
em conjunto com a Comissão de Comunicações do Rotary, presidida 
por John T. Blount.
O Presidente Eleito do R.I., Sakuji Tanaka acompanhou interessadamente 
os trabalhos, tendo tido mesmo o ensejo de se dirigir aos participantes 
com palavras de apreço e de definição do seu lema e da acção que se 
propõe desenvolver no próximo ano. Outros intervenientes de destaque 
acompanharam o Seminário e tiveram mesmo intervenções de fundo, 
como foram os casos do Secretário-Geral John Hewko, do Director e 
elemento de ligação com a Comissão de Comunicações Allan O. Jagger, 
do Chefe da Divisão das Revistas e Editor da The Rotarian, John Rezek, 
de Pete DeBerge, Peter Markos e Theodore D. Griley II e dos vários el-
ementos do “staff” ligados à comunicação social do Rotary.
Ao longo das diversas sessões foram discutidos largamente assuntos 
de reconhecida importância para o Rotary, designadamente na área 
de enfoque da sua imagem pública, como as relações do “board” com 
a RWMP, o papel dos Governadores de Distrito junto das Revistas, as 
revistas digitais e as redes sociais e a política do Rotary quanto a estes 
meios de comunicação e o Conselho de Legislação.
Tendo-se mantido a dinâmica de realização bienal de Seminários da 
RWMP, foi manifestada a preferência por que eles se realizem sempre 
na Sede do Rotary porquanto isso facilita sobremaneira alcançar apoio 
rápido e mais eficaz do pessoal do Secretariado e o encontro com os 
elementos da Comissão de Comunicações. Intercalarmente poderão 
continuar a realizar-se Seminários Regionais, como tem sido o caso 
dos Seminários de Editores das Revistas Europeias. Neste pendor, foi 
renovada a candidatura de “Portugal Rotário” para a organização de 
um tal Seminário em 2013, o que foi unanimemente aceite. Em princípio 
irá ter lugar imediatamente antes do início da Convenção de Lisboa, e 
nesta cidade, até como maneira de concitar mais adesões estrangeiras 
à Convenção e aligeirar custos.
No geral, bem poderá reconhecer-se que este Seminário da RWMP foi um dos mais vivos e determinados de sempre, 
significativamente influente e francamente voltado para as novas tecnologias da comunicação.

Aspecto parcial dos participantes no 
Seminário.

 Na sessão de abertura, quando usava da palavra 
o Presidente Eleito do R.I., Sakuji Tanaka.

mailto:manuel.r.cordeiro@gmail.com
mailto:cordeiro@utad.pt
mailto:mario@amadogomes.com
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Presidente
Kalyan Banerjee
Rotary Club de Vapi, Gujarat (Ín-
dia)

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 (Norue-
ga)

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

LÍDERES ROTÁRIOS PARTICIPARAM
NO FORUM ECONÓMICO MUNDIAL

                                                        Ryan Hyland

O Presidente do R.I., Kalyan Banerjee, e o Secretário-Geral, John Hewko, representaram o Rotary nas sessões do 
Forum Económico mundial que se realizou na  Jordânia e na Índia nos fi nais do ano passado. O Forum Económico 
Mundial, criado em 1971, agrega líderes mundiais nos campos dos negócios, da política e académicos para a discussão 
de assuntos de interesse global que incluem a economia, a saúde e o meio ambiente. 
Banerjee participou na reunião do Forum Económico Mundial realizada na Jordânia em Outubro, que se debruçou 
sobre o desenvolvimento humano, a criação de emprego e as questões da gestão da água no mundo árabe. -“Espero 
que o Forum Económico Mundial se torne cada vez mais receptivo ao fortalecimento das suas ligações ao Rotary.” - disse. 
-“Estes são encontros muito importantes nos quais deveremos continuar a insistir e a neles participar.” 
A pedido de Banerjee, Hewko foi juntar-se aos líderes dos Estados Unidos e da Índia numa mesa-redonda realizada 
na Cimeira Económica da Índia que se realizou em Novembro em Mumbai, para aí falar acerca  do papel que o Rotary 
tem tido no desenvolvimento de iniciativas no campo da educação. Num artigo que foi publicado no Hindu Busi-
ness Line durante a cimeira, Hewko escreveu sobre as maneiras através das quais o Rotary se tem esforçado pela 
erradicação da polio e isso vai contribuir directamente para o crescimentos económico da Índia. 
-“Em termos estrictamente monetários, se a polio for erradicada nos próximos anos, em termos globais, o investimento 
total mundial aplicado nesse objectivo – nesta altura, de mais de 8 biliões de dólares – gerará benefícios calculados entre 
40 e 50 biliões até 2035, segundo um estudo publicado no ano passado no jornal Vaccine. A maior parte desses benefícios 
recaírá nos países em que a polio esteve presente durante mais tempo.” - escreveu Hewko. 
O desenvolvimento económico e comunitário constitui uma das áreas prioritárias de intervenção do Rotary. 
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A Convenção em 
Contagem Decrescente

Frank Bures

Quando chegar a Bangkok para tomar parte na Convenção 
de 2012 do R.I., de 6 a 9 de Maio, o clima irá ser, pro-
vavelmente, o factor determinante das suas principais 
escolhas. 
Há alguns anos, porém, as cores tinham um profundo sig-
nifi cado político na  Tailândia e a côr da camisa envergada 

por qualquer pessoa, dava a conhecer o partido político da sua simpatia. Foi coisa que começou 
durante o consulado do Primeiro Ministro Thaksin Shinawatra, um magnata das telecomunicações 
que saltou para a arena política com o seu partido populista “Thai Rak Thai”. Em 2006, Thaksin foi 
afastado por um golpe militar pacífi co – nada de extraordinário na Tailândia, que já teve 18 golpes 
desses a partir de 1932. 
O que constituiu novidade foram as 100.000 pessoas que foram para a rua em apoio de Thaksin 
e das suas políticas, envergando as camisas vermelhas que se tinham tornado o símbolo do seu 
movimento. Os contrários, de camisas amarelas, opuseram-se-lhes. Ambas as partes proclamavam 
toda a lealdade ao Rei, que tem a sua côr própria, igualmente o amarelo; a da Raínha é o azul. Outras 
facções, cada uma com as correspondentes camisas de côr, surgiram mais tarde, complicando todos 
os dias as decisões a adoptar no vestir.
As cores derivam muitas vezes dos dias da semana, cada uma delas tem a sua divindade planetária 
e a correspectiva côr: vermelho para o Domingo, amarelo para a Segunda-feira, rosa para a Terça, 
verde para a Quarta-feira, laranja para a Quinta, azul quanto à Sexta-feira e roxo para o Sábado. A 
côr negra não é considerada uma côr de bom augúrio.
As cores perderam, entretanto, grande parte da sua carga política, pelo que, se o visitante se sentir 
em difi culdades para decidir quanto ao que há-de vestir, faça como os tailandeses fazem – use a côr do dia e vai ver que está a vestir 

adequadamente.
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  Se você dispõe de apenas poucos minutos para 
reagir perante um desastre iminente e apenas puder 
salvar um item, que escolheria para isso? A maioria 
das pessoa escolhe algo de seu que frequentes vezes 
se torna impossível substituir: as suas fotografias. Em 
Ishinomaki, no Japão, que foi fortemente atingida por 
um sismo e por um descomunal “tsunami” em Março 
que passou, os sobreviventes escaparam com a vida e 
com mais nada. A fotojornalista Allison Kwesell viajou 
de autocarro em Novembro para Ishinomaki a partir de 
Tóquio, cidade na qual ela é Companheira Rotary da Paz, 
levando consigo duas máquinas fotográficas, álbuns de 
fotografias e filmes “Fuji” que lhe tinham sido oferecidos. Juntou-se a dois outros fotógrafos que tinham criado o 
Projecto “Photohoku”, especialmente para a região de Tohoku, aquela em que o desastre mais duramente se abateu. 
Os seus propósitos desinteressados ajudaram os sobreviventes a refazer novos álbuns - e novas recordações. -“Como 
jornalista, sinto muitas vezes que retiro histórias a partir das vítimas de desastres, da guerra e da pobreza.” - diz Kwesell. 
-“Creio que essas histórias têm o condão de provocar mudanças, mas as minhas fotos e as minhas palavras podem nunca 
ajudar directamente as pessoas  que me deixaram penetrar nas suas vidas.”
Esta viagem foi diferente. A equipa começou por perguntar aos sobreviventes se gostariam de posar para se tirarem 
fotografias e, depois, ofereceu-lhes instantâneos. Os fotógrafos começaram a organizar álbuns para eles e listaram as 
respectivas experiências. Kwesell lembra-se de fotografar uma mulher com os netos em frente da sua casa provisória: 
-“Disse-me que se sentia feliz com o facto de eu a ter escolhido para lhe tirar uma fotografia naquele lugar, porque eu lhe 
dera a coragem de seguir para diante. Disse-me que acreditava que um dia, ela e a família, iriam olhar para trás através 
daquela fotografia e recordar o que tinham conseguido ultrapassar.” 

Quase uma quarta parte dos que morreram ou foram dados como desaparecidos após o “tsunami” do ano passado, 
vivia em Ishinomaki (em baixo). 

Um voluntário dos trabalhos 
de recuperação mostra 
um álbum de famíl ia 
oferec ido através  do 
Projecto “Photohoku”, 
que ajuda os sobreviventes 
a reconstruirem as suas 
vidas.
Uma criança vê as suas 
fotografias, tiradas pela 
equipa do “Photohoku”.

Fotos de Allison Kwesell

Vista do Japão
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 Uma mulher afirmou acerca das fotografias que lhe tiraram: -“Foi esta 
a primeira vez em que me vi a sorrir 
desde há muito tempo.” 

Três crianças que sobreviveram ao 
desastre, tal como foram fotografadas 
pela Companheira Rotary da Paz, Allison 
Kwesell.

Yuko Yoshikawa (abaixo), do Japão, 
posa com um sobrevivente. 
Kwesell afirmou: -“Estamos a ajudar as 
pessoas a andarem para a frente.” 

Meses após o desastre, ainda há 
voluntários a remover montanhas de 
destroços. Entretanto,  há bebés a 
quem nascem os primeiros dentes, e 
crianças que estão a crescer. Graças ao Projecto “Photohoku”, os seus pais têm consigo 
fotografias destas etapas marcantes.
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CIP PORTUGAL/CABO VERDE
O Rotary Club 
de Barcelos 
prossegue na 
sua actividade de 
ajuda  à Aldeia da 
Baía, em parceria 
com o Rotary Club 
Maria Pia, da 
Cidade da Praia. 

No mês de Dezembro deslocou-se ali uma pequena comitiva 
de Rotários do clube barcelense, composta pelo Presidente 
do Clube, Compº. José Costa Pimenta, pelo Presidente da 
Comissão de Serviços à Comunidade, Compº. Miguel Marote 
Henriques, e pelo realizador Carlos Araújo (na foto).  Já em 
31 do passado mês de Janeiro, o Clube realizou um jantar/
cerimónia para divulgação do estado actual do Projecto de 
Apoio ao Desenvolvimento Integrado da Aldeia da Baía e 
seus próximos desenvolvimentos, evento no qual esteve 
presente o Cônsul Honorário de Cabo Verde no Porto, 
Engº. Carlos Machado, em representação da Embaixadora 
de Cabo Verde no nosso País, a Presidente da CIP, Compª. 
Cecília Sequeira, a Vereadora da Acção Social do Município de 
Barcelos, Drª. Ana Maria Silva, e o assistente do Governador, 
Compº. Armindo Silva, e vários representantes de empresas 

UM RYLA INTERDISTRITAL
Os nossos Distritos (1960 e 1970) decidiram avançar com 
a organização de um RYLA conjunto, sendo a iniciativa 
da responsabilidade dos dois Presidentes das Comissões 
Distritais, respectivamente os Compºs. Bandeira Martins 
e Cláudio Pereira.
O Clube organizador é o Rotary Club de Oliveira de Azeméis 
(D. 1970) e deverá ser igual o número de participantes, 
que podem ser de ambos os sexos, 6 de cada Distrito, dos 
16 aos 20 anos. Sob o tema “Juventude de Hoje, Líderes 
do Amanhã”, este RYLA decorre de 27 a 31 de Março. Por 
cada participante deverá ser paga a inscrição no valor de 
€ 100,00.
Dado que esta importante iniciativa só tardiamente foi 
dada a conhecer, será na nossa próxima edição que maior 
destaque lhe dedicaremos. Mas sempre podemos adiantar 
que do respectivo programa fazem parte visitas guiadas a 

lugares de muito interesse 
quanto o são o Museu da 
Cidade, o Arquivo Municipal, o Museu Ferreira de Castro e 
a diversas empresas de sucesso, além de uma Conferência 
sobre “Como nos Tornarmos Líderes”, a cargo da Drª. Any 
Onofre, e de vários momentos lúdicos. 

XXXI CONFERÊNCIA DO RTC E ITC DO DIS-
TRITO 1960 
Realizar-se-á em 14 e 15 de Abril próximo este importante 
evento sob a organização do Rotaract Club de Lisboa. 
Decorrerá na Praia da Areia Branca, Lourinhã, sendo os 
trabalhos centrados na Pousada da Juventude local. Do 
seu programa faz parte, além de sessões de trabalho e ac-
tividades lúdicas, uma visita ao Museu dos Dinossauros. 

Pelos Serviços Internacionais

Os Clubes dos Jovens

RECTIFICAÇÃO
Na pág. 10 da anterior edição fi cou a constar que seria o 
PGD Henrique M. Correia Pinto o Coordenador Nacional 
das CIP, informação errada pois que o Coordenador 
Nacional é o PGD Luís Carlos Araújo Delgado, Gov. 1999-
00 do D. 1960. Pelo lapso, aliás involuntário, cometido 
pedimos desculpa ao leitor, assim como, ao Coordenador 
Luís Delgado.

patrocinadoras, a Tertúlia Crioula do Porto, elementos do 
Lions Clube de Barcelos, a Tertúlia Barcelense e Rotários de 
vários Clubes.
Durante esta reunião houve exposição de vários artefactos 
de artesanato de Cabo Verde, cafés e bebidas locais, além de 
literatura de divulgação turística caboverdeana. E foi exibido 
o documentário “Natal Solidário 2011”.
De notar que o Rotary Club de Barcelos foi intermediário 
entre os Bombeiros Voluntários de Barcelinhos e os Bom-
beiros Voluntários de S. Domingos (Cabo Verde) num relac-
ionamento que culminou com a oferta de uma ambulância 
daquela Corporação a esta, que foi baptizada com o nome 
de “Pe. António Cachada”, barcelense que durante largos 
anos esteve em serviço pastoral em Cabo Verde. O Clube 
ofereceu ainda abundante quantidade de brinquedos para as 
crianças da Aldeia da Baía e dois estetoscópios e um medidor 
da tensão arterial à Unidade de Base da Aldeia.
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A Missão 
“Projecto Global Contra
      a Pobreza”

O “Projecto Global contra a Pobreza” constitui uma 
campanha educacional internacional com a vocação de 
infl uenciar as políticas do mundo inteiro de maneira a 
torná-las verdadeiramente efi cazes para se alcançar a 
eliminação da pobreza extrema .  Procura, pois, levar a 
que essas políticas constituam fundos para apoio a aju-
das internacionais e, ao mesmo tempo, educar as novas 
gerações de maneira a que compreendam que é de facto 
possível eliminar a pobreza extrema.

A nossa visão é a de um mundo sem pobreza na nossa 
geração, e a nossa missão é a de impulsionar e aumentar 
o número e a efi cácia de pessoas concertadas na acção 
de acabar com a pobreza extrema.

Procuramos servir o movimento de escala global para 
exterminar a pobreza extrema através de acções ágeis e 
pragmáticas a desenvolver no terreno. Trabalhamos em 
parceria  e em colaboração com outras organizações, 
conforme se considerar recomendável. A nossa mensagem 
e os valores que defendemos são globais. Adaptamos e 
contextualizamos o nosso trabalho a cada país, a cada 
cultura e a cada comunidade.

Temos a ambição de ver um dia acabar a pobreza extrema 
e de ter justiça para todos. Acreditamos que a justiça 
para todos está ao nosso alcance e apenas é meta que 
precisa que cada um de nós aja, ainda que pouco, nesse 
sentido.

É por isso que colocamos especial ênfase na educação 
e na mobilização do público em geral no âmbito de seis 
vectores – aprendisagem, fala, voluntariado, doação, 
mercado ético e políticas correctas.

Procuramos infl uenciar as políticas nacionais para alca-
nçar mais transparentes relações comerciais, a melhor 
qualidade na ajuda internacional, boa gestão, e, ao mesmo 
tempo, educar as futuras gerações para que acreditem 
que é possível acabar com a pobreza extrema.

Fazemo-lo porque sabemos que o melhor contributo que 
podemos dar para o crescimento deste movimento é o 
de habilitar as pessoas a que acordem para o problema e 
exijam mais apoios dos governos e das economias.

As preocupações do GPP:

As principais preocupações do GPP centram-se nas áreas 
da Qualidade do Ar, do Comércio Justo, da Erradicação da 
Polio (www.TheEndOfPolio) e das Boas Políticas Governa-
mentais e seu relacionamento com os 1.4 biliões de pessoas 
que vivem presentemente em pobreza extrema. 

O actual estado das coisas mostra que mais de 1 bilião 
de pessoas não dispõe do sufi ciente para comer, 884 
milhões de pessoas não têm acesso a água potável, em 
cada dia 22.000 crianças morrem de fome e de doenças 
que sabemos serem evitáveis, e que 75 milhões de crian-
ças não frequentam as escolas, na sua maioria meninas. 
Em resumo, há muita gente que não benefi cia do direito 
a viver uma vida decente.

Ainda só existem 5 países que atingiram 0.7% do que or-
çamentaram para a ajuda necessária, e a maior parte dos 
países encontra-se severamente presssionado a cortar 
nos seus compromissos para essa ajuda.

Os principais obstáculos para uma resposta efi caz àquelas 
preocupações são a corrupção, as difi culdades de acesso 
ao capital (dinheiro e mão de obra) é o tráfi co. A corrupção 
constitui o principal e incontornável problema. O segundo 
obstáculo é a falta de dinheiro para investir no desenvolvi-
mento para a “boa ajuda”. Sabemos que os apoios podem 
ajudar, mas somente se aplicados da maneira correcta. 
O derradeiro obstáculo que identifi camos é o comércio 
– precisamos que as nações desenvolvidas abandonem as 
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suas políticas aduaneiras proteccionistas. Precisamos da 
adopção de práticas comerciais transparentes e justas. 

Os principais actores institucionais que intervêm neste 
ecossistema são organizações como a “Global Witness”, a 
Fundação “Gates”, o CAMFED, a RESULTS, a “Fair Trade” 
e os governos do mundo industrializado. No entanto, o 
GPP reconhece que os verdadeiros agentes de mudança 
são as pessoas comuns que tomam decisões informadas 
de como comprar bem, como votar e pensar.

A visão do GPP:

A visão do Projecto “Pobreza Global” é a de alcançar um 
mundo sem pobreza extrama ainda nesta geração. 

A história mostra-nos que podemos resolver este 
problema. A percentagem de polulação mundial que vive 
em situação de pobreza caiu de 52% em 1981 para 25% em 
2005, e continua a baixar.
Para obter o necessário apoio para aliviar o índice de 
pobreza e alargar o espaço social e político no qual 
se movimenta a nossa acção, são precisas respostas 
maiores e maior empenhamento. A estratégia precisa 
terá de centrar-se em valores, que não somente em 
mensagens, dar a conhecer êxitos alcançados quanto aos 
desafios presentes e, com honestidade, corresponder às 
preocupações futuras.
A nossa intenção quando criámos a nossa apresentação de 
abertura 1.4 Um Bilião de Motivos foi criar uma ferramenta 
educativa que possa ter uma influência significativa nas 
atitudes  e nas acções  do cidadão comum quanto à 
pobreza extrema. 

1.4 Apresentação do Projecto “1.4 
Um Bilião de Motivos”:

O Projecto “Pobreza Global” desenvolveu um esquema 
de apresentação “multi-media” - 1.4 Um Bilião de 
Motivos – que se encontra a viajar por toda a América 
procurando envolver e inspirar audiências de modo a que 
compreendam e se empenhem no movimento que visa 

acabar com a pobreza extrema
Essa apresentação desdobra-se em cinco aspectos:

• O que é a pobreza extrema?
• Podemos fazer o que quer que seja quanto a ela?
•  Quais são as barreiras que se nos colocam para 

acabar com a pobreza?
• Porque devemos preocupar-nos com este 
assunto?
• O que posso eu fazer?
 

O “1.4 Um Bilião de Motivos” foi talhado para grupos 
específicos de audiências e é exposto por especialistas na 
matéria em sessão que dura de 45 a 90 minutos noz locais 
de trabalho, em escolas, em Universidades, em igrejas, em 
grupos de certa comunidade e em conferências, sempre 
com 100 ou mais pessoas.

“1.4 Um Bilião de Motivos” está 
disponível em:

http://www.youtube.com/watch?v=I1mp0t0qc80&feat
ure=relmfu

Parcerias:
Trabalhamos com mais de 50 outras organizações, em 
termos globais.
Atendendo a países, são nossos parceiros:

Austrália: “PLAN AU”,  a “Opportunity International”, a 
“Compassion”, a “AUSAID”, a Fundação “Oaktree”, 
o Rotaract, a “Micah Challenge”, a “Make Poverty 
History”, a “Australian Youth Forum”, etc.

UK: o “CAF”,  a “VSO”, a “ONE Campaign”, o “Exército 
de Salvação”, a “Results UK”, o Departamento do 
Reino Unido para o Desenvolvimento Internacional, 
o “One Young World”, a “Oxfam”, a “Compassion”, 
a “Islamic Relief”, o “Micah Challenge”, A Fundação 
“Fair Trade”, a Engenheiros Sem Fronteiras, etc.

Nos Estados Unidos: a “CARE”, a “Millennium Promise”, 
a Fundação  Bill & Melinda Gates, a “Raising the Vil-
lage”, etc.
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O dia 25 de Fevereiro de 2012 fica certamente a constituir uma 
data histórica no já alongado percurso de vida da Associação 
“Portugal Rotário”: nele se realizou uma iniciativa da sua 
Direcção, cujo produto foi reverter para a causa da Campanha 
da Erradicação Global da Polio, e através da qual a Associação 
procurou homenagear as memórias de dois Rotários de eleição 
que estiveram na base do lançamento e afirmação da nossa 
Revista Regional Oficial do Rotary, Octávio Lixa Filgueiras e 
Nuno Argel de Melo e o actual director/editor da mesma Revista, 
que subscreve este breve apontamento, do mesmo passo que 
distinguir o mais distinto Delegado de Clube à Revista, escolha 
que muito justificadamente recaiu no Compº. José Manuel Patrício 
Lemos da Silva, do Rotary Club de Alcobaça.

Todas as acções decorreram no salão “Alibabar” do Casino 
de Póvoa de Varzim, repleto de Rotários, seus familiares e 
convidados. O Director do R.I. para a área que abrange o 
nosso País, Paul Knyff, com sua mulher, Rita, vieram participar 
no evento, e nele se verificaram as presenças dos nossos 
Governadores, Compºs. José Coelho (D. 1960) e António Goes 
Madeira (D. 1970), este com sua mulher, Isabel, assim como 
do Director do Casino, Dr. Dionísio Vinagre, dois dos filhos de 
Octávio Lixa Filgueiras assim como a viúva de Argel de Melo, 
Srª. D.ª Maria Bárbara, e seus três filhos.

Após o jantar, o Presidente da Direcção, A. Gonçalves Afonso, 
deu início à sessão solene, com saudação às bandeiras e a 
observância de um momento de silêncio em memória dos já 
falecidos, e dedicou algum tempo à explicação da razão de ser 
da Gala, tendo, a final, apresentado a colectânea “Reflexões 
Rotárias” editada pela Associação e que constitui uma recolha 
de textos seleccionados das autorias dos que exerceram ou 
estão a exercer as funções de Director ou de Editor da Revista, 
e nesta foram sendo publicados.

  Um dos filhos de Octávio Lixa Filgueiras recebe um título 
“Paul Harris” das mãos do Presidente do Rotary Club de 
Castelo de Paiva, Compº. Paulo Ramalheira Teixeira, o que 
é testemunhado pelo Gov. José Coelho.

   O Gov. António Goes Madeira procede à imposição de um “Paul Harris” 
na pessoa da viúva de Nuno Argel de Melo, Srª. D.ª Maria Bárbara.
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Seguiram-se intervenções de Waldemar V. de Sá, Manuel R. 
Cardona e Francisco Zamith cada uma aludindo às personalidades 
humanas, profissionais e de Rotários dos homenageados, sendo 
depois a cada um destes oferecido um título “Paul Harris”. O Vice-
Presidente da Direcção, José Carlos Estorninho, veio a referir-se 
depois à figura do Delegado do Clube à Revista, sublinhando a 
sua importância para a qualidade da Revista e a imagem pública, 
terminando por se referir às qualidades, notáveis, do escolhido 
como Delegado de Honra, o Compº. Lemos da Silva, a quem foi 
igualmente entregue um título “Paul Harris”, assim como um 
Diploma.

A sessão teria ainda as intervenções dos Governadores dos 
nossos Distritos e, em remate, a do Director do R.I., Paul Knyff, 
sendo a este oferecido um álbum musical. Quer a ele, quer aos 
Governadores, quer ao Sr. Director do Casino, o Presidente 
ofereceu um exemplar autografado da obra lançada nessa noite, 
“Reflexões Rotárias”.

A noite iria terminar com excelentes interpretações de fados por 
Elsa Matos Gomes, uma melodiosa voz que a todos encantou 
e contagiou.

  O Director/Editor de “Portugal Rotário”, Artur Lopes Car-
doso acaba de receber também um título “Paul Harris” que lhe 
foi entregue pelo Director do R.I., Paul Knyff, vendo-se ainda o 
Presidente da Direcção da APR, Compº. Gonçalves Afonso, e o 
Gov. 1989-90 (D. 197), Francisco Zamith de Passos.

  Também foi distinguido com um “Paul Harris” o Delegado 
do Rotary Club de Alcobaça à Revista, Compº. José Manuel 
Patrício Lemos da Silva, como “Delegado de Honra”, título que 
lhe imposto pelo Presidente da Assembleia Geral da APR, Hen-
rique Gomes de Almeida. À esquerda estão o Vice-Presidente 
da Direcção da APR, José Carlos Estorninho, e o Presidente do 
Clube, Compº. Américo Sabino.  O Director do R.I., Paul Kniff, profere algumas palavras … e em língua 

portuguesa!
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AO SERVIÇO
O Rotary Club de Olhão promoveu um “workshop” solidário a 
favor da IPSS “Verdades Escondidas”, dedicado à recuperação de 
vestuário antigo.
O Rotary Club de Cascais-Estoril organizou, em parceria com o 
“Soroptimist International”, um Recital de beneficência a favor do 
Centro de Apoio Social do Pisão (CASP). Nele actuou o Trio “Thalia”, 
composto por Uta Kerner (violino), Sunita Mamtani (violoncelo) e 
Helena Rocha Von Hoertzen (piano). O evento decorreu no Teatro 
Gil Vicente.
Por sua vez, o Rotary Club de Bombarral levou a efeito o “Wine 
Party”, na Quinta do Sanguinhal, iniciativa através da qual angariou 
fundos para equipar a sala da multi-deficiência do Bombarral.
Entretanto, o Rotary Club de Lisboa-Oeste lançou o seu Programa 
Frente Rotária Anti-Diabetes (FRAD), em luzida cerimónia que se 
realizou na Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha. Por ele se 
procura reduzir a incidência da doença em cerca de dois milhões 
de pessoas.
Por seu lado, o Rotary Club de Almancil Internacional doou 
€ 10.000,00 à “ACTA-A Companhia de Teatro do Algarve”, para 
financiamento da reparação, manutenção e adaptação da sua 
viatura Autocarro/Teatro com a qual realiza espectáculos de teatro 
itinerante para crianças do ensino básico.

ATENÇÃO ÀS NOSSAS 
CONFERÊNCIAS DE DISTRITO 
Não  se atrase no inscrever-se para participar nas grandes festas 
distritais do ano rotário, ou seja nas Conferências de Distrito.
No Distrito 1970 ocorre a XXIX, em Viseu. Tem como lema “Reflectir 
Rotary para Dignificar a Humanidade” e decorrerá em 18 e 19 de 
Maio próximo. Será o resultado duma organização conjunta dos 
Rotary Clubes de Mangualde, Tondela e Viseu, e é seu “chairman” 
o PGD Diamantino Gomes.
Virá a seguir a 66ª Conferência do Distrito 1960, de 25 a 27 do mesmo 
mês, em Tróia. Terá como lema “Mudar para Melhor Servir”  e é 
seu clube organizador o Rotary Club de Setúbal. O “chairman” 
respectivo é o PGD Frederico Nascimento.
Os nossos Governadores António Goes Madeira e José Coelho, 
respectivamente, bem merecem ver-se rodeados de todos os 
Rotários de Portugal.

PROJECTO “FRAD”  
Na Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha, em Lisboa, foi 
apresentado a 17 de Fevereiro este importante Projecto em cerimónia 
que teve as presenças do Gov. José Coelho, do Dr. Aires de Sousa, 
Director da Escola, da Vice-Presidente da Cruz Vermelha, Drª. Cristina 
Louro, assim como do Dr. Pardete Correia em representação da 
Direcção-Geral da Saúde e de vários Rotários.
Na circunstância, o Projecto foi descrito pelos Compºs. António 
Felgueiras, Presidente do Rotary Club de Lisboa-Oeste, e Rui Campos. 
Com a duração prevista de 4 anos, esta iniciativa – Frente Rotária 
Anti-Diabetes - visa lutar pela prevenção da doença que conta já, só 
no nosso País, com cerca de dois milhões de pre-diabéticos.
Começará por acções de sensibilização que importam o 
preenchimento de uma ficha de avaliação de risco e espera-se que 
os Clubes de todo o País incentivem a colaboração de organizações 
locais, como Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, Escolas, IPSS, 
Empresas e Paróquias.
Segundo um estudo desenvolvido pela Drª. Ana Júlia Monteiro, da 
Escola Superior de Saúde, (pelo qual foi galardoada pelo Rotary Club 
de Lisboa-Oeste), existem nesta altura 983 mil doentes em Portugal 
e, em 1995, eles eram cerca de 135 milhões em todo o mundo. 
Para 2035, as previsões apontam no sentido de que tenhamos uns 
300 milhões de diabéticos no mundo inteiro se não se atalhar ao 
problema. Veja, pois, o leitor a candente importância deste Projecto 
e faça-o seu no seu Clube.

IGE
O Distrito 1960 fará um Intercâmbio de Grupos de Estudos com o 
Distrito 6880, de Alabama (EUA). A 7 do próximo mês de Abril partirá 
a equipa portuguesa para os Estados Unidos em cumprimento do 
programa previsto, e regressará a 5 de Maio seguinte em viagem 
em que será acompanhada pela equipa do Distrito 6880. Constituída 
por cinco elementos, a equipa norte-americana tem como “team 
lider” a Compª. Molly Smart, e conta ainda com April Hopkins, Erin 
Boyd, Cody Mclain e Justin St. Clair. Permanecerá entre nós cerca 
de um mês.

PARCERIAS 
Em união de esforços com a Casa da Ameixoeira da “Crescer Ser”, o 
Rotary Club de Lisboa Centennarium proporcionou a 12 crianças 
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visitas guiadas aos estúdios da “Económico TV” e à redacção do 
“Diário Económico”.

Juntaram-se na acção o Rotary 
Club de Espinho e o Lions Clube 
de Espinho e, como maneira de 
angariarem fundos para levarem 
por diante os seus projectos de 
serviço, organizaram uma 
animadíssima festa de carnaval 
em que mais de centena e meia 
de pessoas participaram e 
decorreu na Quinta da Serração, 
em Esmojães.

Entretanto, em parceria com a Xerox Portugal e a Junta de Freguesia 
de Santa Maria dos Olivais, o Rotary Club de Lisboa-Olivais 
promoveu o seu IX Concerto para a Infância, que teve ainda merenda 
gostosa para as crianças que a ele assistira. O evento teve a presença 
e a intervenção da Sócia Honorária Catarina Furtado, e as actuações 
do fadista Pedro Castro e do Grupo Coral da Xerox Portugal.

CULTURA E NÃO SÓ 
No Rotary  Club de Lisboa-Estrela proferiu uma conferência sobre 
“Fernando Pessoa” o Dr. Afonso de Albuquerque.
Também este Clube assinalou o 107º aniversário do R.I. com 
a realização do Concerto de Inverno – Concerto da Paz e da 
Compreensão Mundial, que se traduziu num belo “Serão no Séc. 
XVII” com interpretações musicais da época.
Entretanto, o Rotary Club de Porto de Mós deu solenemente 
início às actividades da sua Universidade Senior do Rotary.
E o Rotary Club de Tavira escutou a Drª. Isabel Macieira numa 
evocação de “Teodora Andino – Pintora Tavirense do Séc. XVIII”.
Ao abrigo de Protocolo que tem celebrado com o Centro de História 
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e em parceria com 
esta Faculdade, o Rotary Club de Lisboa está a organizar uma visita 
de estudo ao Egipto, que será liderada pelo egiptólogo Compº. Prof. 
Doutor Luís Manuel de Araújo. A visita irá decorrer de 29 de Março a 
10 de Abril, e abrangerá o Cairo, Sakara, Mênfis, Guiza, Abu Simbel, 
Assuão, Kom Ombo, Esna, Lucsor, Abido, Bendera e Hurghada.

Em parceria com a Escola 
Júlio Brandão, o Rotary 
Club de Vila Nova de Fa-
malicão premiou a jovem 
estudante Jessy Ariana 
Faria Silva, a melhor aluna 
do 9º ano, em cerimónia 
muito concorrida e na qual 
esteve presente a Drª. Fer-
nanda Costa, Directora do 
Agrupamento. O Prémio a 
que Jessy fez jus consistiu 
em um artístico diploma e 
pecuniário de € 250,00.

Uma reunião conjunta dos Rotary Clubes de Moita, Palmela, 
Sesimbra e Setúbal contou com a presença e dissertação do 
Sheik Ismael sobre “Diversas Culturas: Muçulmana, Cristianismo 
e Judaica”.
O Rotary Club de Oeiras levou a cabo uma “Noite Tailandesa”, jantar 
com serviço tailandês enriquecido com palestra proferida pelo Dr. 
Alexandre Correia sobre “As Relações Históricas Portugal/Sião” e 
com exibições de danças típicas da Tailândia.
 

FALECIMENTO 
É com profundo pesar que comunicamos o 
óbito em 22 de Fevereiro do Gov. 1998-99 (D. 
1960), Compº. Ricardo José d’Almeida Júnior, 
membro do Rotary Club de Almada. Serviu 
como Governador do Distrito sob a Presidência 
de James Lacy, sob o lema “Torne Real o seu 
Sonho de Rotary”, com absoluto aprumo e 
espírito rotário notável. A sua viúva, Srª. D. 
Maria Helena, a sua demais família e ao Rotary 
Club de Almada tributamos as mais sentidas condolências.

PALESTRAS 
“A Sustentabilidade Ambiental” constituiu o tema versado no Rotary 
Club de Setúbal pela Compª. Isabel Rosmaninho.
No Rotary Club de Gaia-Sul esteve como orador convidado o 
Prof. Mike Webber, Director da  ELA (Estação Litoral da Aguda), 
que dissertou sobre “A Riqueza Submarina da Costa de Vila Nova 
de Gaia”.
“Medicina Desportiva, Jogos Olímpicos de 2012” foi tema que tratou 
no Rotary Club de Barreiro o Dr. António Valério Rosa, Chefe do 
Serviço de Clínica Geral do Hospital de Nossa Senhora do Rosário.
O Rotary Club do Porto escutou o PGD Artur Lopes Cardoso que 
se debruçou sobre o tema “Rotary Promotor da Paz”, e o Bispo do 
Porto, D. Manuel Clemente, sobre “Compreensão Mundial”.
Esteve no Rotary Club de Alcobaça o Dr. José Realinho de Matos, 
do Conselho Directivo do IEFP, a dissertar acerca de “Qualificação 
para Novos Desempenhos Profissionais”.

 “A Ética e a Comunicação” foi o tema que versou no Rotary Club de S. João 
da Madeira o Compº. Prof. Doutor Salvato Trigo em evento que decorreu 
no auditório do Museu da Chapelaria.
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No Rotary Club de Lisboa foi orador convidado o Dr. Almeida 
Santos, que expôs sobre “Que nova Ordem Mundial?“.
O Rotary Club de Vizela teve consigo o Compº. Constantino Sá a 
expor sobre “A Paz e a Harmonia Mundial”.
“Turismo, Saúde e Bem-Estar” foi o assunto sobre o qual falou o Dr. 
Carlos Martins no Rotary Club de Praia da Rocha.
O Rotary Club de Senhora da Hora teve o ensejo de ouvir o Dr. 
Germano Silva expor acerca de “O Porto e as suas Pontes”.
Foi orador no seu clube, o Rotary Club de Lisboa-Parque das 
Nações, o Compº. José Moreno, que dissertou sobre “Parque das 
Nações: Passado, Presente e Futuro”.
No Rotary Club de Porto-Antas esteve como oradora convidada a 
Compª. Rita Carqueja, membro do Rotary Club de Porto-Portucale-
NG, que falou sobre “Arte e Restauro”.
O Compº. Marques Torres proferiu uma palestra no Rotary Club de 
Lisboa-Norte sobre “Paul Harris – O SONHO”.

No Rotary Club de Cascais-Estoril foi orador convidado o Dr. Alberto 
Ramalheira que no Clube proferiu uma dissertação sobre “Actualidade da 
Economia Social”.

O Gov. 2006-07 (D. 1970), Compº. Álvaro Gomes, fez uma intervenção 
sobre “Compreensão Mundial” no Rotary Club da Feira.
E esteve no Rotary Club de Faro o Prof. Doutor Jorge Bacelar Gouveia 
a expor sobre “Compreensão Mundial e Situação Económica do País 
e seu Futuro, com ou sem o Euro na Comunidade Europeia”.
Foi palestrante no Rotary Club de Vila Nova de Gaia Miita Lopes 
Cardoso que, com projecção de imagens ilustrativas, descreveu a 
“Sede Mundial do Rotary”.
“O Orçamento do Estado e os Temas Críticos da Economia Portuguesa 
em 2012; os Impactos na Comunidade Local” constituiu o tema tratado 
no Rotary Club de Portela pelo Dr. Rui Henriques, fiscalista da 
“Baker “Tilly Portugal”, e Dr. João Vieira Pereira, Director-Adjunto 
do “Expresso”.
No Rotary Club de Lisboa-Estrela esteve o Dr. Amândio Azevedo 
Evangelista, da ZON, a dissertar sobre “A Evolução do Mercado da 
Televisão por Subscrição e o Advento da TDT em Portugal”.
O Gov. Eleito (D. 1960), Compº. Fernando Martins, membro do 
Rotary Club de Palmela, proferiu uma exposição no Rotary Club 
de Carnaxide sobre “O Plano “Visão de Futuro””. 
“Rotary e a Paz” foi o tema versado no Rotary Club de Évora pelo 
Gov. 2002-03 (D. 1960), Compº. Henrique Gomes de Almeida, membro 
do Rotary Club de Cascais-Estoril.

COMPANHEIRISMO 
 Um animado convívio, a que deu a designação de “Tromba Pequena”, 
com churrasco, promoveu o Rotary Club de Tavira em Asseca.

DISTINÇÕES 
O Rotary Club de Machico-Santa Cruz consagrou como 
“profissional do ano” o Com. António Nunes Nóbrega.
A Prof. Rosinda de Oliveira foi homenageada pelo Rotary Club 
de Oliveira do Bairro que lhe conferiu o diploma de “Mérito 
Cultural”.

O Rotary Club de Portimão resolveu efectuar uma das suas mais recentes 
reuniões semanais no Hospital de São Camilo para levar ânimo e calor de 
amizade ao seu sócio fundador, o Gov. 1980-81 (D. 196), Compº. João Menéres 
Pimentel, ali internado por se encontrar doente. Na circunstância, deslocou-se 
expressamente a essa reunião o Gov. 2006-07 (D. 1960), Compº. Artur Almeida e 
Silva, para entregar ao Compº. Menéres Pimentel um Diploma de Bons Serviços 
à Fundação Rotária Portuguesa. Esta iniciativa, merecedora que é de todo o 
aplauso, teve a colaboração pronta da Direcção do Hospital.

O Rotary Club da Trofa assinalou festivamente os méritos 
profissionais dos estilistas Micaela Oliveira e Júlio Torcato.

O Rotary Club de Fafe 
homenageou o profissional 
da banca Eduardo Oliveira 
Martins.

O  R o t a r y  C l u b  d e 
Almeirim distinguiu 
como “profissional do 
ano” a cantora Cristina Branco.
E no Rotary Club de Faro esteve em especial destaque a figura de 
Parreira Afonso, do Grupo Rolcar.
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COSTA DO MARFIM

Numa pronta reacção aos efeitos 
devastadores do terramoto de 
Tohoku ocorrido em Março do 
ano passado, o Rotary Club de 
Tóquio Chuo (D. 2750), além de 
ter doado 30 milhões de ienes 
(cerca de 380.000 dólares) à Cruz 
Vermelha do Japão para ajudar 

as vítimas, empenhou cinquenta dos seus membros como vol-
untários, e ainda Rotaractistas, nos trabalhos de limpeza das 
zonas afectadas (foto “Rotary-No-Tomo”).

O Rotary Club de Cotonou 
Rive Gauche (D. 9150) 
abriu um poço artesiano 
para fornecimento de 
água potável ao Hospital 
de Saint-Jean-De-Dieu, de 

Tanguiéta, na região norte deste país, um hospital que serve 
doentes do Benin mas também de Burkina Faso e do Níger. 
Esta acção de manifesto interesse teve as comparticipações dos 
Rotary Clubes de Festus Crystal e de Belleville e dos Distritos 
6060, 6190, 6510, 6540 e 9100 (foto “Le Rotarien”).

INGLATERRA JAPÃO

BENIM

O Distrito 1220 correspondeu 
ao apelo que lhe foi feito pelo 
Município local no sentido de 
ajudar os militares desmobi-

lizados na sua reintegra-
ção na sociedade civil e 
organizou para isso uma 

enorme feira de utilidades (foto “Rotary 
Today”).

O Rotary Club de Deesa 
(D. 3050) promoveu um 
seminário sobre Tecno-
logias de Vanguarda em 
Ortopedia no Hospital 
Ashirwad que teve a par-
ticipação de 55 médicos 
especialistas, unânimes 

em reconhecer que esta iniciativa fora muito esclarecedora e 
útil (foto “Rotary News”).

 “Operação Kilo” foi o nome dado 
pelo Rotary Club de Juanico Ma-
turín ao seu projecto em bene-
fício da Casa-Abrigo “Menino 
Jesus” através do qual o clube 
ofereceu a esta Instituição de 

Solidariedade Social artigos de primeira necessidade e alimentos 
não perecíveis (foto “Revista Rotária”). 

O Rotary club de Palm Beach, oeste 
australiano, fez uma parceria com o 
Departamento do Meio Ambiente e da 
Conservação (DEC) e realizou assim uma 
intervenção em “Coomallo Creek”, a 
norte de Badgingarra, para reparação de 
25 ninhos naturais e colocação de mais 
outros 30 para catatuas. A foto mostra 
os membros do clube Rick Dawson e Des 

Mant ocupados nessas operações realizadas a grande altura 
(foto Kelvin Robinson).

 O Rotary Club de Aspley, 
Queensland (Austrália), 
concluiu um formidável 
projecto que tem por es-
copo melhorar o regime 
alimentar no liceu Goldie, 
na Ilha Mbanga, situada 

na parte oeste do arquipélago. Este liceu tem cerca de 500 
estudantes. A foto mostra Tony Chant, Wayne Stanton, Ron 
Day e Don Bridgwater, membros do Clube e o reitor do liceu 
Dexter Lilo posando no exterior das instalações novas para o 
efeito criadas (foto “Rotary Down Under”).

Uma delegação do Rotary Club de 
Abidjan (D. 9100), chefiada pelo 
seu presidente, Lazare Kaunant, 
em que se integraram ainda 
membros dos Rotary Clubes de 
Yamoussoukro e de Daloa, foi 
entregar 850 livros escolares para 

a biblioteca do Colégio Koffi Gadeau, de Tiebissou, a cerca de 
300 kms. de Abidjan. Os livros tinham sido oferecidos pelo Ro-
tary Club de Chamonix através do clube de contacto na Itália, 
o Rotary Club de Chiavari-Tigullio (foto “Le Rotarien”).
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William B. Boyd
Presidente do 
Conselho de 
Curadores

PREPARE-SE PARA UMA 
FUNDAÇÃO MAIS SIMPLES E MAIS 

PODEROSA  COM O PLANO 

“VISÃO DE FUTURO”
Continuo a perguntar-me porque é que se foi desenvolver o nosso Plano “Visão de Futuro”.  A 
questão é a seguinte: se a Fundação não estava falida, para que é que ele servirá? A verdade é que 
a nossa Fundação, que tão bem serviu o Rotary e o mundo ao longo de mais de 90 anos, se tinha 
tornado um pouco ultrapassada. Estávamos a ver-nos confrontados com um mundo em mudança 
acrescentando apenas mais um programa ou alterando as regras, o que tornava a Fundação cada 
vez mais complicada e de dispendiosa administração. Era, pois, tempo de encarar a realidade e, ou 
mudávamos, ou assistiríamos à diminuição progressiva do nosso impacto no mundo.
Pedimos a mais de 10.000 Rotários a opinião acerca de que mudanças deveríamos introduzir e 
começou a partir daí o trabalho para tornar a Fundação mais simples e fácil de compreender, o 
que determinou um maior envolvimento dos Clubes e dos Distritos no seu trabalho  e criou maior 
sustentabilidade nas nossas actividades.
Tal como a erradicação da Polio foi emblema do Rotary na comunidade internacional nos anos mais 
recentes, no futuro, as nossas seis áreas em foco vão passar a constituir os nossos estandartes. 
Vamos crescer para além da multiplicidade de pequenos projectos que, sendo em si bons, apenas 
atacam sintomas, não as causas, e frequentemente têm somente um impacte de curto prazo. Já 
demonstrámos, através dos nossos esforços contra a Polio, o que podemos fazer, e vamos mostrar 
ao  mundo que existem respostas a outras questões ainda de maior dimensão, e que o Rotary 
está preparado para liderar o cominho. Não podemos fazer tudo sozinhos, mas a verdade é que 
podemos fazer a diferença.
Os Distritos Piloto dizem que o “Visão de Futuro” é óptimo, conduz a maior envolvimento e a um 
crescente entusiasmo, é mais eficiente, está a provocar maior interacção entre os Clubes, desperta 
os Rotários para o abraçar de oportunidades, aumentou a dimensão do tamanho de projectos e 
está a conduzir para um patamar mais elevado de doações à Fundação. Como Presidente da nossa 
Fundação, só posso concordar com eles!
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A CAMINHO DO CENTENÁRIO
Em 2017 a Fundação Rotária do Rotary International completará cem anos 
de existência a fazer o bem.
Tendo em vista assinalar a tão importante efeméride, foi já delineado o 
calendário previsto para a preparação e edição de um circunstanciado 
livro que descreva o que foi o percurso da Fundação nos seus primeiros 
cem anos de actividade. Desse livro, já em preparação, é autor David 
Forward, o mesmo que já fora quem escrevera a obra “Um Século 
de Serviço: a História do Rotary International”, obra que constituiu 
um “best seller” e é hoje imprescindível a todo o Rotário.
O calendário definido é o seguinte:
 Em 2014, decorrerá o concurso destinado a seleccionar o nome 
que o livro terá.
 Em 2015, são aceites encomendas antecipadas do 
livro.
 Em 2016, o livro será apresentado na Assembleia 
Internacional.

 Em 2017, comemorar-se-á o centenário da Fundação.

Uma obra, pois, a não perder por forma alguma.

 FUNDAÇÃO “BILL & MELINDA GATES” VOLTA A 
AJUDAR A CAUSA DA POLIO

Sensível ao espantoso desempenho dos Rotários de todo o mundo em resposta 
ao “Desafio dos 200 Milhões do Rotary” - recordemos que se tratava de angariar 
mais 200 milhões de dólares para a Campanha da Erradicação Global da Polio 
até 30 de Junho deste ano, e que logo a 17 de Janeiro passado os Rotários 
tinham arrecadado 202,6 milhões – a Fundação “Bill & Melinda Gates” decidiu 
fazer mais uma doação para a mesma causa, agora de 50 milhões de dólares. 
Esta nova doação não constitui um novo desafio lançado por ela ao Rotary.

ERRADICAÇÃO EM DIA
 

Para que possa ser declarada mundialmente a erradicação da poliomielite torna-se necessário 
que tenham decorrido três anos seguidos sem que se tenha assinalado nenhum novo caso 
da doença.
Para o atingir desta tão desejada meta, os progressos já alcançados são de tal monta que a sua 
simples constatação deverá encher-nos a todos de coragem para tenazmente continuarmos 
a lutar por ela.
Veja-se que, quando em 1985 o número de novos casos de pessoas atingidas de paralisia 
infantil era de 350.000, no ano pretérito de 2011 já só foram assinalados 644. Dos 125 países 
de todo o mundo que tinham poliomielite, restam agora somente quatro como endémicos da 
polio, e, destes, a Índia está a ponto de deixar este tão pequeno número. Restarão apenas, 
pois, o Afeganistão, a Nigéria e o Paquistão. Aliás, de 2009 ao ano seguinte cerca de 95% 
dos casos de polio assinalados ocorreram apenas na Nigéria, o que leva à conclusão de que 
também quer o Afeganistão, quer o Paquistão, estão no bom caminho.
Conforme já noticiámos na edição anterior, a resposta dos Rotários ao desafio dos “200 Milhões 
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O CONSELHO DE CURADORES EM 2011-12

de Dólares do Rotary” lançado pela generosa Fundação “Bill & Melinda 
Gates”, foi de tal modo pronta e forte que essa meta de angariação de 
duzentos milhões para as acções de vacinação, que se encontrava colocada 
em 30 do próximo mês de Junho, foi já atingida em Janeiro passado. Sabe-se 
agora que em meados de Fevereiro os Rotários já tinham angariado 203,7 
milhões de dólares!

Numa tão transcendente 
causa de saúde pública de 
âmbito planetário quanto 
esta, porém, é muito mais o 
que está em causa para além 
da eliminação duma doença 
incapacitante, e mesmo letal, 
como é a poliomielite. O que 
está em jogo é de tão magna 
importância que não é, sequer, pensável, muito menos admissível, falhar. 
Por isso, e a despeito da formidável resposta dada pelo Rotary ao aludido 
desafio, o Conselho de Curadores da Fundação decidiu que a campanha 
de recolha de fundos não abrande e prossiga até 30 de Junho, o final 
do corrente ano rotário. 
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Artur Lopes Cardoso
                                                                                                                                                Gov. 1988-89 (D. 197)

A realizar em Lisboa, de 23 a 26 de Junho de 2013 (o leitor já se inscreveu para nela participar?), a 
Convenção de Lisboa “arrisca-se” a ser a capital da Paz Mundial.
Como é por demais sabido, ela terá concretização em fi nais da presidência de Sakuji Tanaka, um 
Presidente que defi niu como lema do seu mandato, que é o de 2012-13, “Paz Através do Servir”.
Em coerência com tal lema, e buscando dar um sério contributo para a caminhada em direcção à 

suprema meta da Paz Mundial, o Presidente Tanaka colocou o maior empenho na realização, ao longo 
do ano rotário de 2012-13, de três “Fora”, todos subordinados à ideia central de “Rotary pela Paz Global”.
Cada “Forum” será:
  de 30 de Novembro a 2 de Dezembro de 2012, em Berlim (Alemanha), e terá como tema “Paz sem Fron-

teiras”;
 de 25 a 27 de Janeiro de 2013, em Honolulu, Hawai (EUA), visando “O Caminho Verde para a Paz”;
 de 17 a 19 de Maio de 2013, em Hiroshima (Japão), com “A Paz Começa em Si”.
 
Repare que a escolha de cada um dos locais apontados para servirem de anfi trião dos “Fora” foi fruto de um qualquer 
acaso. Pelo contrário. Mostra-se intencional e é facilmente compreensível por cada um deles estar historicamente 
ligado a um nefando acontecimento que tantos milhares de vítimas causou e tanta destruição também, como o foi 
a II Grande Guerra: Berlim a origem do “nazismo”; Honolulu, com o episódio de Pearl Harbour; Hiroshima … bom: 
quem não se lembra do que fez a bomba atómica?!

No primeiro “Forum” será discutido o papel da democracia na formação da paz e na promoção de oportunidades para 
o entrosamento de todos na compreensão e na cooperação mundiais. Haverá especial destaque para a importância 
das Comissões Inter-Países.
No segundo abordar-se-á a importância da conservação e preservação dos recursos naturais e a defesa contra de-
sastres ambientais como pre-requisito da Paz. Especial atenção se colocará então quanto às Novas Gerações e como 
lhes caberá concretizar ideias de Paz.
O terceiro terá especialmente presente o que cada um de nós poderá e deverá fazer para a promoção da paz no 
dia-a-dia e na sua própria comunidade.
Em súmula de cada um deles será elaborado um texto/relatório conclusivo dos trabalhos respectivos.

Depois, os três textos serão lidos no decorrer dos trabalhos da Convenção de Lisboa e irá ser nesta que, em remate 
global deles, surgirá uma Declaração sobre a Paz surgida, pois, do Rotary que será então apresentada e lida para o 
mundo inteiro.
Ainda no sentido da construção da Paz Mundial, note que o Presidente Eleito Takuji Tanaka convida todos os Gover-
nadores de Distrito a que lhe dêem a conhecer, através duma breve descrição, o melhor Clube promotor da Paz em 
2012-13, comunicação que devem fazer até 15 de Abril de 2013. As actividades escolhidas quanto a esse desiderato 
serão postas em destaque no “site” do R.I. e haverá um clube que será seleccionado para ser distinguido especial-
mente em palco na Convenção de Lisboa.
Mais razões, e decisivas, para estar na Convenção de 2013
Para mais detalhes com relação aos “Fora” que se referiram procure-os em www.rotary.org/pt.

A Convenção de 2013
        na Senda da Paz

Convenção de Lisboa em 2013!                Eu vou!
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A crise global da água não é mais que uma ilusão. É uma 
manobra de diversão que muitas vezes se nos coloca no 
caminho da resolução dos verdadeiros problemas da água 
que afligem 40% da população mundial. 
Os problemas da água são diferentes. Quase todos são locais 
ou regionais. São a consequência ou de deficiente gestão 
da água ou de má compreensão acerca dela, de questões 
ambientais ou de desordenado crescimento económico, pois 
é por via destas questões que os problemas acontecem. E as 
soluções para eles são locais e regionais, também. Podemos 
resolver os nossos próprios problemas relacionados com a água 
quase que em qualquer parte onde vivamos. Ninguém mais os 
consegue resolver, nem ninguém mais está posicionado para o 
fazer. Quando a gente se dá conta disto, muda-se o nosso sentido 
de urgência e a ideia do poder que temos para além deles.
Encontrei uma ilustração disto num subúrbio de Delhi, na Índia, 
designado por  Rangpuri Pahadi, local onde vivem 600 famílias 
– cerca de 3.500 pessoas no universo da população de Delhi de 21 
milhões. Há poucos anos, chegaram ao limite da paciência com 
o método que tinham adoptado para dispor de água. O povo 
de Rangpuri Pahadi estava farto. Mau grado viver no centro de 
uma febricitante e moderna metrópole, próximo do Aeroporto 
Internacional de Indira Gandhi, não tinha água canalizada. Todos 
os dias, vários membros de cada família tinham de aguardar na 
fila, cercados de garrafões e doutros recipientes para transporte 
de água, num fontenário público. Esse fontenário secava entre 
22 e 23 horas no dia. A água voltava a correr por uma hora ou 
duas, com frequência incerta. Tinha-se de estar ali, na bicha, 
à espera da água, viesse ela às quatro da manhã ou à uma da 
tarde. Se isso fosse achado inconveniente – impeditivo de que 
as crianças fossem para a escola, ou de que os adultos fossem 
trabalhar – tanto pior. Se não se estivesse na bicha, nem o 
próprio nem a sua família teriam água naquele dia.
O povo de Rangpuri Pahadi melhorou o seu teor de vida com 
o menor custo possível.  Precisamente no seu pequeno bairro, 
onde as casas são ainda mais pequenas que “colmeias”, criaram 
um serviço de distribuição de água. As famílias que querem 
receber água em casa dispõem dela durante 30 ou 60 minutos 
por dia, num tempo por elas escolhido. Há duas pessoas que 
asseguram o funcionamento do sistema. As famílias que se 
inscreveram para beneficiarem deste serviço – 500 das 600 
– pagam o equivalente a 2,50 ou a 5 dólares por mês.
E estão entusiasmadas com a melhoria. -“Isto evita que se tenha 
de estar em pé na fila junto da bomba de água.” - disse Bhawan 
Devi, que pertence à direcção que supervisiona o sistema. -
“Isso significava, pelo menos, uma hora por dia, o que significava 

A GESTÃO DA ÁGUA

que, muitas vezes, não se podia ter um emprego para trabalhar 
a horas certas. É por isso que as pessoas até querem pagar para 
ter água.”
A história de Rangpuri Pahadi constitui um pequeno êxito, mas 
é uma parábola crucial e reveladora. Aquela gente está entre 
os mais pobres do mundo nos aspectos económico e político. 
Contudo, muitos dela trabalham nas casas de gente da alta e 
de homens de negócios de Delhi, pelo que estão claramente ao 
corrente de que serviço relacionado com a água é possível criar. 
Por isso, com um pouco de energia e um ligeiro aconselhamento, 
e com recursos que obtiveram lá entre eles, souberam resolver 
o seu próprio problema da água.
Porventura, e como o mais importante de tudo, o povo de 
Rangpuri Pahadi sabe três coisas que as pessoas com facilidades 
de acesso à água não sabem. Sabe que, seja ou não seja a água 
um “direito humano”, a sua declaração como tal não chega para 
encher a quem quer que seja um copo de água. Sabe o real valor 
económico da água potável. E Bhawan Devi e os seus vizinhos 
sabem que a água de graça é muitas vezes bem cara.
A água fornecida pelo fontenário público era, realmente, gratuita, 
pelo menos no sentido de que ninguém tinha de gastar rupias 
para a recolher. E a água de que os residentes agora dispõem, 
em termos ocidentais, custa dinheiro. Uma família gasta entre 
um e dois dias inteiros de salário por mês em água. Para uma 
família norte-americana, com um rendimento médio de 50.000 
dólares anuais, andará por cerca de uma conta mensal para 
pagar de 140 a 280 dólares.
No entanto, as pessoas que vivem com muito menor flexibilidade 
económica a quem apresentamos essa espécie de conta da água 
para pagar, ficam melhor pois que, dispor de um ou até dois dias 
de água lhes liberta toda a família de ir em busca dela. As crianças 
podem ir à escola, os pais podem cumprir com as obrigações 
do seu emprego e a água que recebem não é suspeita, é limpa. 
Água limpa e de confiança é básico não apenas para a saúde 
e uso indiscriminado – é básico de melhores oportunidades 
económicas. Nos Estados Unidos, com uma média de despesa 

Charles Fishman
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mensal de consumo de água da ordem dos 34 dólares e sendo 
assunto em que se não tem de pensar nem dez minutos em 
cada ano, perde-se a noção do actual valor do benefício de se 
ter água em casa e do seu custo, também.
Realmente, a água “de graça” de que o povo de Rangpuri Pahadi 
gozara durante tantos anos era apenas gratuita simplesmente no 
sentido mais enganador da palavra. Era de facto uma espécie de 
água “escrava”: os residentes eram todos os dias escravizados 
pela bomba e pela escala peremptória ditada pelos funcionários 
da água da cidade.
Em todo o mundo, uma incrível onda de inovações se tem 
verificado no mundo da água. Novas tecnologias têm permitido 
reutilizar a água e monitorizar o seu uso de sorte a que se alcan-
cem menores perdas de água. No fundo, é a mesma espécie de 
transformações profundas por que têm passado as telecomu-
nicações, os computadores, a  medicina e a comunicação social 
nos últimos 20 anos. Vêm um pouco mais tarde quanto à água, 
mas vêm a tempo.
Os aspectos económicos da água são os factores que mais 
limitam os consumidores em qualquer parte do mundo. Todos 
pagamos demasiado pouco pela água que consumimos. No 
terceiro mundo há a ideia de que a disponibilidade de água para 
os mais pobres, gratuita, é justa. Mas a gente pobre de todas as 
partes do mundo já suporta custos tremendos pela sua água “de 
graça”, através de uma saúde precária e de fracas oportunidades 
económicas; muitos desses gostosamente pagariam um pouco 
por um verdadeiro serviço de água.
Falar apenas de uma “crise global da água” é não somente 
enganador mas, pior que isso, desencorajador. Em vez de 
motivar as pessoas, desinteressa-as. Os problemas da água são 
locais. As soluções deles são também locais. E logo que certa 
comunidade os tenha solucionado, toma consciência, de facto, 
de que controla o futuro da sua água. Por toda a parte por que 
andei encontrei sempre a mesma atitude que tem a gente de 
Rangpuri Pahadi: não estamos à espera de mais ninguém para 
resolver as nossas questões referentes à água. As pessoas de 
toda a parte encaram os seus próprios problemas e dão-lhes 
as devidas soluções.
Pode ser que haja importantes pontos em comum acerca 
das questões da água em Dallas, Delhi e Los Angeles, mas 
apenas quanto a permuta de conhecimentos, de estratégia e 
de experiência alcançada. Se Delhi pode equacionar os seus 
problemas relacionados com a água, o uso da água em Atlanta 
pode ignorá-los. Trata-se duma outra falsa verdade no campo 
da água: a conservação em Chicago não ajuda as pessoas que 
se debatem com a escassez dela no Texas ou em Delhi. Mas, se 
cada um solucionar o seu próprio problema de água, ninguém 
vai deixar de adoptar a solução global.
É esplêndido imaginar que se obtem água limpa e de confiança 
para uso das pessoas em qualquer parte e de graça. Mas um 
dos efeitos mais corrosivos para a água no mundo – que leva ao 
desperdício facilmente – é o de que ela perde rapidamente valor. 
E, claro, a água nunca pode ser gratuita. O povo de Rangpuri 
Pahadi sabe isso melhor que muitos de nós que temos acerca 
da água uma visão “sofisticada”.

Hed TK
                               Paul Engleman

Há muitas causas diferentes de poluição da água – as condições 
gerais do meio ambiente, como a sobrepopulação, acidentes 
como derramamentos de óleos, patogenias específicas derivadas 
da mau saneamento ou dos fertilizantes. E há-as de diversas 
categorias: fontes de poluição, como uma tubagem deficiente 
numa unidade industrial,  e poluição sem fonte, em que os 
contaminantes atingem os cursos de água por causa de fugas, 
saturação dos solos, águas subterrâneas e águas das chuvas. 
Justamente porque são locais os problemas da água, com tantas 
causas a provocá-los, não há uma solução apenas para eles. Eis 
12 causas comuns de poluição a ponderar. 

OPERAÇÕES DE MINERAÇÃO
Rio King, Austrália

A mineração pode contribuir para po-
luição da água de diversas maneiras 
que não somente quando surjam fen-
das na mina. As águas pluviais podem 
“lavar” os desperdícios mineiros e 
fazê-los penetrar noutros ambien-

tes aquosos, nestes deixar metais e compostos sulfurosos das 
rochas que ficaram expostas durante as escavações. Nas minas 
de ouro, o cianeto utilizado para o extrair contamina os lençois 
friáticos. Exemplo clássico de contaminação desses lençois é 
o do Rio King, numa zona onde o cobre foi extraído de minas 
durante mais de um século. A despeito de tal mineração ter 
cessado em 1995, os seus efeitos persistem como o resultado 
das descargas de desperdícios com metais dissolvidos ainda 
presentes no rio.  

DERRAMES DE PETRÓLEO 
Delta do Níger, Nigéria 

Os derrames de petróleo contami-
nam tudo o que esteja à superfície da 
água e matam as plantas submersas 
por privadas da radiação solar. Os 
índices de morte de peixes e da vida 
em geral aumentam, seja devido à 

exposição directa, seja por comerem invertebrados contami-
nados. Calcula-se que no delta do Níger, na costa ocidental da 
África – onde foram abertos mais de 600 poços de petróleo – se 
sentem os efeitos comparáveis ao que aconteceu com o episódio 
do Exxon Valdez num ano. Os derrames podem vir de terminais 
em más condições, de condutas, de estações de bombagem ou 
de plataformas petrolíferas. A “Shell”, que claramente trabalha 
com o Governo Nigeriano, diz que 98% dos derrames são pro-
vocados por vandalismo ou roubos e que apenas uma pequena 
percentagem se deve a problemas estruturais.  
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POLUIÇÃO DE NUTRIENTES 
(EUTROFICAÇÃO)
Baía de Chesapeake, Carolina do Norte 
(EUA) 

Os nutrientes podem ser coisa que 
agrade ouvir, mas, em excessivas 
quantidades, alguns, como o 
nitrogénio ou o fósforo, podem 
causar sérios problemas nos ecos-

sistemas costeiros. Elevando os níveis de algas e causando a 
hipoxia – falta de oxigénio –, podem dar em resultado uma larga 
destruição de peixes e da vida marinha em geral. Os nutrientes 
vão para a água através dos desperdícios de fertilizantes e das 
descargas de resíduos, além da poluição atmosférica, e provocam 
sobreprodução de algas tóxinas, chamadas “marés vermelhas” 
ou “marés castanhas”. O “plancton” animal come estas algas, e 
as toxinas seguem entrando na cadeia alimentar, atingindo os 
seres humanos através dos moluscos. Quando morrem, as algas 
decompõem-se, criando graves condições de hipoxia, chamadas 
“zonas mortas”. Em 1997, várias zonas da Baía de Chesapeake 
conheceram um surto de Pfiesteria, uma produção de toxina 
patogénica que provocou uma larga mortandade de peixes e 
sérios problemas de sáude nas pessoas. 

RESÍDUOS RADIOACTIVOS
Lago Karachay, Rússia

Seria razoável perspectivar que 
toda a conversação que estabel-
ecesse ligação entre os resíduos ra-
dioactivos com certo local da antiga 
União Soviética trouxesse à baila o 

acidente de 1986 accident, em Chernobyl, na sua central nuclear. 
Mas, o Lago Karachay poderia ser então considerado o sítio mais 
poluído da Terra. Nos anos 50, foi usado como reservatório do 
lixo atómico e houve mesmo a estação militar de Mayak nele 
instalada. Em 1957, uma explosão em Mayak provocou a 
contaminação de toda a zona. E durante 1967, quando 
aconteceu um desastre que provocou um abaixamento 
do nível do lago, a poeira radioactiva, levada pelos ventos, 
sujou uma vasta área, o que foi provocar a contaminação 
até a uma distância de mais de 40 milhas dali.

 LIXO
Rio Citarum, Indonésia  

A relação entre o lixo e poluição da 
água é óbvia: o lixo que é lançado 
ou depositado num curso de água 
cria condições de falta de higiene 
que põem em risco as vidas dos 
peixes, prejudicam a vegetação e 

maltratam o ecossistema A maior situação de concentração de 

lixos parece acontecer no Rio Citarum. A própria superfície do 
rio está de tal maneira pejada de lixos que, em determinados 
locais, até é difícil ver a água. É mais fácil modo de vida apanhar 
lixo no Citarum do que pescar nele.  

POLUENTES AGRÍCOLAS
Rio Sarno, Itália 

Os poluentes originados pela 
produção agrícola são tidos na 
conta de fonte de poluição di-
versificada, pois que provêm 
de fontes difusas mais do que 
determinada fonte em concreto, 

como de plantações indistriais ou de estações de tratamento 
de águas residuais. A sua disseminação é causada pela chuva 
ou pelo derreter de neves, em que as águas transportam em 
si contaminantes e, depois, os deposita nos cursos de água 
próximos. Os poluentes agrícolas incluem pesticidas, fertili-
zantes, sais, metais e outros subprodutos da produção agrícola 
presentes nos solos. Métodos agrícolas inadequados – lavras 
feitas no tempo errado, pastagens excessivas para o gado, má 
irrigação – contribuem para aumentar o problema. Um curso 
de água que foi seriamente contaminado pelos poluentes da 
agricultura é o Rio Sarno River, que atravessa Nápoles e é hoje 
um dos mais  poluídos rios de Itália.

MERCÚRIO 
Lago Onondaga, Siracusa, Nova Iorque 
(EUA) 

O mercúrio, metal pesado – há 
outros como o cádmio, o crómio e 
o lítio – acumulam-se rapidamente 
na cadeia alimentar e podem ser 
nocivos mesmo em baixas con-
centrações. A exposião de um feto 

ao mercúrio pode causar danos neurológicos permanentes; a 
exposição de adultos ao mercúrio está associada a doenças do 
foro neurológico e a distúrbios no sistema nervoso central. Uma 
vez presente na água, o mercúrio converte-se em metilmercúrio 
e vai para a cadeia alimentar dos peixes. Usualmente, entra na 
água como um subproduto atmosférico de queimadas ou de 
operações industriais. Todavia, no caso do Lago Onondaga, 
próximo de Siracusa, a poluição resultante das descargas de 
cerca de 165,000 libras de mercúrio que fez a “Allied Signal 
Inc.” (agora denominada “Honeywell International”) desde 
1946 até 1970. Incluído no grupo dos mais poluídos lagos dos 
Estados Unidos, o Onondaga veio a ser colocado na lista das 
prioridades de limpeza de longo prazo dentro do Programa da 
Agência de Protecção Ambiental Norte-Americana, em 1994. O 
trabalho está a avançar, mas ainda está fora de questão tomar 
banho no lago.  
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EMISSÕES DE DIÓXIDO DE 
CARBONO
Oceano Glaciar Árctico

Um estudo feito em 2009 pelo Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente calculou que os oceanos do mundo 
inteiro absorvem cerca de uma quarta-parte de todas as 
emissões de dióxido de carbono (CO2). E que quanto mais CO2 
seja encaminhado para a atmosfera devido à combustão de 
combustíveis de origem fóssil e da desflorestação, os oceanos 
maiores quantidades de CO2 tomam para si. Enquanto esta ab-
sorção ajuda a reduzir o impacte das emissões, altera, por outro 
lado, o equilíbrio químico da água dos oceanos aumentando 
nestas a acidez. O relatório referido calcula que, lá por 2050, a 
acidez oceânica pode ter aumentado em 150% – 100 vezes mais 
depressa que em outra qualquer mudança ocorrida no mundo 
marinho durante 20 milhões de anos, o que deixa pouca margem 
para uma adaptação evolutiva das espécies marinhas. Também 
nele se prevê que cerca de 2032, o Oceano Árctico conheça 
um declínio em minerais carbonatados, o que pode causar 
distúrbios na produção de caranguejos, lagostas, mexilhões, 
ostras e camarão. 

SANEAMENTOS
Rio Yamuna, Índia 
Mesmo em países que dispõem de estruturas modernas 
de tratamento dos resíduos, por vezes as praias têm 

de ser interditas devido a altos níveis de bactérias. Isso nos 
dá uma perspectiva da qualidade da água em países em vias 
de desenvolvimento, nos quais cerca de 90% das águas sujas 
são descarregados em rios, em lagos ou em correntes sem 
nenhum tratamento. Os detritos humanos contêm bactérias, 
vírus e parasitas que podem provocar doenças sérias e mesmo 
a morte. O Rio Yamuna é usado para rituais religiosos, 
mas é também contaminado por centenas de milhões 
de galões de detritos que nele circulam diariamente, 
tornando impossível a sobrevivência de de peixes ou 
de plantas. Enquanto o Yamuna constitui um exemplo 
extremo, a menos que aconteça uma intervenção eficaz, 
a poluição dos cursos de água da Índia vai conduzir à 
escassez próxima de água.  

PETRÓLEO USADO E 
DEITADO FORA
Golfo do México
Mencionar o Golfo do México juntamente com o 

petróleo, e a catástrofe de 2010 acontecida com a “British 
Petroleum’s Deepwater Horizon”, é coisa que logo nos vem à 
lembrança. Mas, mesmo na ausência de um desastre ainda maior, 
a questão da água e a sua sujeição a uma excessiva exposição a 

óleos pode aliar-se a uma combinação de factores que podem 
agrupar-se  sob a categoria do seu uso no consumo. Segundo um 
estudo de 2003, denominado “Óleo no Mar”, feito pelo Conselho 
Nacional de Pesquiza, os oceanos que envolvem a América do 
Norte recebem cerca de 29 milhões de galões de petróleo em 
cada ano. Cerca de 85% dele não vem de grandes derrames, 
mas da acumulação de óleos abandonados por aviões e 
por barcos de recreio, assim como vindos de terra e de 
rios poluídos.  

POLUENTES INDUSTRIAIS
Rio Huai, China 

O lixo despejado nos rios por 
fábricas e outras estruturas in-
dustriais contém uma mistura 
de agentes químicos tóxicos que 
podem ser letais para os peixes e 
as plantas, envenenando a água ao 

ponto em que já não seja possível serem tratados e destinados 
ao consumo humano. Na China, cerca de uma terça parte de 
toda a água com desperdícios industriais é despejada nos rios 
sem tratamento. Segundo um relatório governamental, cerca 
de 70% dos rios, dos lagos e dos demais cursos de água do País 
estão seriamente poluídos, e 78% da água dos rios não são re-
comendáveis para o consumo humano. Ao longo do Rio Huai 
e dos seus afluentes, que nascem na Província de Henan, 
existem cerca de 100 “aldeias do cancro” – comunidades 
que apresentam elevados índices de cancro causado pela 
poluição. E isto é assim apesar da desactivação de mais de 
1.000 moínhos de papel e de 400 pojectos industriais. 

BIFENYLS POLICLORINATADO 
(PCBs) 
Serra de Aconcágua, Argentina.

Possivelmente a mais comum 
toxina industrial, a PCBs foi 
erradicada das manufacturas 
nos Estados Unidos em 1979 e 
do resto do mundo em 2004, tal 
como outros 11 agentes químicos 

(os primitivos “doze sujos”), de harmonia com a Convenção de 
Estocolmo para os Poluentes Orgânicos Persistentes. Os PCBs 
pertencem a um grupo de agentes químicos designado por 
compostos de clorina, que podem provocar o cancro, distúrbios 
no sistema nervoso e na reprodução humana. Usados em muitas 
aplicações industriais e comerciais devido à sua estabilidade, 
os PCBs podem permanecer no meio ambiente durante 
longos períodos. Em 2009, uma equipa de investigadores 
internacionais detectou pequenas concentrações de 
PCBs em amostras de neve recolhidas na Montanha de 
Aconcágua, a mais alta das Américas. 
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