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A NOSSA CAPA
Mês de Abril, mês da Revista. O leitor encontra 

nesta edição abordagem do tema como seria mister. 

Mas, para abrir fomos buscar uma evocação duma 

profi ssão a ela ligada, hoje extinta. Quem se lembra 

ainda do ardina e dos pregões com que anunciava 

o que vendia? O evoluir dos tempos ditou que de-

ixássemos de o ver … e com esta profi ssão muitas 

outras mais. Já reparou?

Mais imagens da nossa “Gala”

Uma das mesas que compuseram a vasta assistência.

 A “Saudação às Bandeiras”.
Outra das mesas.

O Presidente da Associação “Portugal 
Rotário” entrega uma lembrança ao 
Director do R.I.,Paul Kniff .

O Vice-Presidente da Direcção da APR, 
Gov. José Carlos Estorninho, na sua 
intervenção.

O Presidente da Direcção da APR, Gov. A. 
Gonçalves Afonso, mostra a peça de arte que o 
Gov. José Coelho acaba de lhe oferecer.

Quando actuava a apreciada fadista Elsa Matos 
Gomes.
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              Artur Lopes Cardoso
                                Gov. 1988-89 (D. 197)

                                                                                                  
                                               Editor

O Rotary dedica o mês de Abril de cada ano à Revista Rotária. 
Certamente que decidiu assim fazer por reconhecer o seu 
relevante papel, quer no seu contributo para a melhoria de 
qualidade dos Rotários e, logo, dos Clubes, quer para o aprimorar 
da imagem pública do Rotary.
Cobrindo a totalidade do nosso planeta, as revistas rotárias 
procuram constituir instrumento de influência para a consecução 
do Objectivo do Rotary, o que fazem pela divulgação de textos 
de formação e de fornecimento de informação rigorosa e de 
qualidade, textos e informação que possam constituir inspiração 
a acções novas de serviço, onde quer que seja entendido 
como adequadas para a melhoria das condições de vida, seja 
na promoção social, seja na defesa do meio ambiente, seja na 
dignificação da pessoa humana. Tudo para a construção da 
paz mundial.

Se o mês é dedicado à Revista, como é, não podemos 
esquecer que, para além da existência de toda uma rede 
mundial de Revistas Rotárias, existem ainda milhares doutras 
publicações editadas no seio do nosso Movimento, de qualidade, 
apresentações e periodicidade as mais diversas, também elas 
muito importantes no panorama formativo e informativo 
rotário. Todas elas influentes, se bem que em diferentes e 
diversificadas medidas, na imagem pública. Lá fora quanto no 
nosso País. São as “cartas mensais” dos Governadores, são 
Boletins de Rotary Clubes, tenham a designação que tiverem, 
são as novíssimas “newsletters” a pretexto e determinadas 
por díspares motivações.
Uma publicação, não importa qual seja, transmite uma 
imagem para o exterior que se pretende seja a de melhor 
qualidade possível. E essa qualidade pode ser alcançada, ou 
não, consoante o aspecto estético, a riqueza do conteúdo, a 
ilustração gráfica que patenteia, o uso da língua em que essa 
publicação é redigida, etc. Uma publicação pouco atractiva logo 
no seu rosto, dificilmente gera vontade de que a folheiem e 
(muito menos) que a leiam. Um texto mal redigido... ninguém 
o lê. Fotografias sem qualidade não despertam atenção. Erros 
ortográficos ou citações mal feitas geram sorrisos de desdém 
que não abonam. 
A título de exemplo, temos que certa publicação rotária 
portuguesa desde há anos nos brinda com locução latinoide 
errada que fácil e prudentemente poderia ser evitada, e com 
vantagem evidente para a imagem pública. E, “mirabile visu!”, 
logo em jeito garrafal de título de texto! Claro que não está 
bem e, embora o erro provenha de autor não conhecido, 
acaba por manchar quem é responsável pela publicação no 
seu todo. É que, quando se não sabe (e ninguém sabe tudo...), 
é insensato presumir de conhecedor, e melhor avisado seria 
evitar o latim e, simplesmente, ater-se ao vernáculo. Ficaria 
imensamente melhor. Enfim, exibicionismos dispensáveis e até 
contraproducentes... Mas que vão persistindo a despeito de 
chamadas de atenção e, infelizmente, para gáudio geral.

A Revista Rotária quando nasceu, já no remoto ano de 1911 e 
no seu primeiro mês, sob o impulso de Chesley Perry, era então 
intitulada “The National Rotarian”, humilde mas já com boa 
qualidade de conteúdo. Vão passados mais de cem anos! Tinha 
escasso número de páginas, nada de cor e era sóbria. Era tão 
realista e frágil que a sua segunda edição tardou cerca de meio 
ano. Como Paul Harris chegou a advertir quanto à evolução do 
mundo e a adaptação do Rotary, também ela acompanhou a 
mudança que o próprio tivera de sofrer ao internacionalizar-se, 
e mudou o nome para “The Rotarian” a curtíssimo prazo.
As Revistas Rotárias regionais começaram poucos anos a seguir, 
em 1915, com o aparecimento da primeira ao serviço da Grã-
Bretanha e da Irlanda. A nossa Revista – “Portugal Rotário” 
- surgiu pela primeira vez em 1941, apresentada, e em condições 
quase épicas, na Figueira da Foz, na oportunidade da realização 
da VI Reunião Magna (a antiga designação depois equivalente 
à de Conferência de Distrito), realizada a 4 de Julho desse ano. 
Não havia, a esse tempo e ainda, nenhum Distrito Rotário no 
nosso País e o pioneiro foi o inesquecível Compº. Cruz Filipe, 
Rotário do Rotary Club de Lisboa.
Quando em 1984, na Conferência do Distrito 197 que teve lugar 
em Viseu em Maio, o Gov. Nuno Argel de Melo, ao tempo membro 
do Rotary Club de S. João da Madeira, apresentou a primeira 
edição da nossa Revista, de que era o editor, na sua série actual, 
também foi avisado e prudente, apresentando-a com apenas 
algumas páginas em quadricromia e com uma periodicidade 
bimestral. Hoje a sua obra veio para ficar e dispomos duma 
revista nacional oficial do Rotary, com integral uso da cor e de 
frequência mensal.

A Revista tem de ser dirigida com as devidas cautelas e com 
sentido de responsabilidade. Como o têm de ser todas as 
publicações. Se Rotárias, razões acrescidas há para todos 
os cuidados se observarem. Designadamente por quem seja 
responsável pelo seu conteúdo e apresentação.
Seja, pois, o leitor o primeiro a contribuir para isso, trate-se da 
Revista, trate-se doutra qualquer publicação a que esteja ligado. 
Estude um pouco. Cultive a sua língua materna. Não escreva 
nunca o que não tenha a certeza de ser correctamente escrito. 
Amadureça o seu pensamento rotário.
No fundo, e em termos de toda a publicação rotária, prepare-se 
para, se e quando necessário, assumir a responsabilidade de 
editar. É que, como sabe, qualquer de nós deve estar à altura 
de assumir responsabilidades no nosso querido Movimento, 
o Rotary...
Entretanto, espero que aceite um afectuoso abraço do
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A Mensagem do 
Presidente 

Para ler discursos e notícias 
do Presidente do R.I.,
Kalyan Banerjee, vá a 

www.rotary.org/president  

Meus caros irmãos e irmãs em Rotary,
 

O Rotary é um dos principais lutadores contra um dos maiores problemas da actuali-
dade: a fome. Quando falamos em escassez de alimentos, geralmente queremos referir-
nos a problemas locais. No mundo, há alimentos mais do que sufi cientes para alimentar 
a todos; o difícil é fazer com que eles cheguem onde é necessário e garantir que pessoas 
de regiões com carências tenham acesso à alimentação.

Em muitas áreas, a agricultura de subsistência é a única forma de se ter que comer. Mas 
nesses casos, um período de clima adverso, ou mesmo uma única tempestade, pode sig-
nifi car catástrofe. Infelizmente, locais com sistemas precários de suprimento de alimentos 
são os que recebem menos atenção quando um desastre realmente acontece. 

As maiores vantagens do Rotary são a nossa presença em tantas partes do mundo e a 
nossa capacidade de reagir perante crises quando elas ocorrem. Ainda mais importante 
é o nosso compromisso com uma abordagem de longo prazo para tratar das causas do 
problema. 
 

No Rotary, podemos fazer muito com relação à fome global mas, como sempre, con-
fi amos nos Rotários para levar ajuda aonde for preciso. Quando analisamos o mundo de 
hoje em termos de fome e de pobreza extrema, a nossa prioridade deve ser a África – o 
que explica porque precisamos de expandir o Rotary por lá.

A “Iniciativa Ajuda à África” visa aumentar o quadro associativo no continente, mobilizar 
Rotários africanos para atender às necessidades locais e aumentar a consciencialização 
de Rotários de países mais desenvolvidos quanto aos problemas da África. Esta é apenas 
uma maneira de conectarmos as pessoas que precisam de ajuda com aquelas que querem 
dar assistência, mas não sabem por onde começar. 

Não há dúvida de que são muitos os obstáculos para que todos tenham acesso à alimen-
tação, mas estas barreiras não são intransponíveis e a estrutura do Rotary talvez seja 
um dos caminhos mais promissores para o desenvolvimento. Contudo, precisamos de 
continuar a trabalhar para transformar a nossa Organização em um agente de mudança 
global ainda mais efi caz.

Rotary Clubes  ………………………… 34.161
Rotários  …………………………… 1.213.534
(Rotárias) …………………………… 209.476
Países e regiões com Rotary  ……………  216

Distritos Rotários  ………………………  533
Núcleos Rotary de Desenvolvimento 
Comunitário ……………………………… 7.401
Países com NRDC  ………………………… 80
Voluntários não Rotários nos NRDC … 170.223

O ROTARY EM NÚMEROS

Kalyan Banerjee
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O 39º CAMPEONATO EUROPEU 
DE GOLFE ROTÁRIO

Numa realização dos Comités Mundial e Europeu de Golfe Rotário, 
vai realizar-se de 18 a 21 de Junho de 2013 o 39º Campeonato Europeu 
de Golfe Rotário nos “greens” de Cascais e Estoril. A sua Comissão 
Organizadora está constituída e confiada a Rotários golfistas dos 
Rotary Clubes de Porto-Douro e de Cascais-Estoril e o evento terá 
como uma das suas principais finalidades a recolha de fundos a 
favor da IPSS “SIC Esperança”.
O 39º Campeonato Europeu vai, pois, ocorrer poucos dias antes da 
realização da Convenção de Lisboa do R.I., que, como se sabe, decor-
rerá de 23 a 26 de Junho de 2013. Os “greens” já alocados para este 
evento de elevado alcance são o Campo de Golfe do Estoril (www.
clubegolfestoril.com) e o Belas Clube de Campo (www.belasgolf.com), 
mas é provável que outros sejam também reservados pois que se 
espera uma afluência muito grande de participantes.
A organização pbteve já preços especiais para alojamento em duas 
unidades hoteleiras. O Hotel Palácio (www.palacioestorilhotel.com) 
e o Hotel Inglaterra (www.hotelinglaterra.com.pt), ambos com a 
possibilidade de oferecer as mesmas condições a quantos queiram 
prolongar a estadia para a Convenção.
Igualmente está a ser organizado um programa “pre-Convenção” a 
ter lugar na semana de 10 a 16 de Junho de 2013 e para um mínimo 
de 30 e um máximo de 50 participantes. Este programa terá início 
no Porto (que foi Capital da Cultura em 2001), com visitas ao seu 
Centro Histórico que a UNESCO declarou “Património da Humani-
dade” em 1996. Durante o decorrer dele jogar-se-á golfe e haverá 
viagens de barco e de combóio até ao Alto Douro (região vinhateira 
também declarada “Património da Humanidade” pela UNESCO 
em 2001). Os participantes seguirão pelo centro do País e o programa terminará no Estoril justamente a tempo de 
poderem treinar na véspera do início do 39º Campeonato Europeu.
Se o leitor quiser conhecer mais acerca do que é o Grupo Rotário de Acção dos Rotários Golfistas (IGFR) e das activi-
dades que desenvolve, vá ver em www.igfr.info. 

MICROCRÉDITO PARA MULHERES 
NA PALESTINA

Os “Emprestadores de Microcrédito” são avaliados por uma equipa suíça que 
é dirigida pelo Rotário Rahel Scherz da ASALA, uma ONG nascida no seio do 
Rotary. Todos os anos, uma delegação vai de visita à Palestina para manter 
contacto pessoal com o “staff” da ASALA e os “Emprestadores”.
Em 2010, houve sete projectos que foram financiados pelo “Westbank” 
e outros dez pelo “Gaza Strip”. São projectos em torno de actividades 
como “boutique”, mini-mercado, loja de costura, salão de beleza, criação 

de ovelhas e ainda projectos ligados à agricultura.
O retorno integral mostra-se excelente. Em somente seis meses, 45% dos 

http://www.clubegolfestoril.com/
http://www.clubegolfestoril.com/
http://www.belasgolf.com/
http://www.palacioestorilhotel.com/
http://www.hotelinglaterra.com.pt/
http://www.igfr.info/
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Directores
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Rotary Club de Ambala (Índia)
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Rotary Club de Sault Ste. Marie, 
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Secretário-Geral
John Hewko

DIRIGENTES DE CÚPULA 2011-12 DO ROTARY INTERNATIONAL

valores mutuados foram reembolsados e o valor assim recuperado pode ser reinvestido em novos projectos.
Após a visita efectuyada em Setembro de 2011, 30 novos projectos foram acrescentados. O projecto integral está a 
ser processado em colaboração com a ASALA e a Associação Mulheres de Negócios da Palestina (www.asala.pal.org). 
Estes empréstimos ajudam as mulheres a obter independência económica e fi nanceira, além de segurança. A ASALA 
está também a apoiar a educação das mulheres através de um projecto denominado IRADA.

LIVROS PRECISAM-SE
Na imensidão do estado de Yukon (Canadá) é muito difícil 
encontrar livros. Em face dessa enorme difi culdade, a 
antiga Presidente do Rotary Club de Whitehorse-Ren-
dezvous, Claire Derome (2009-10) lançou um projecto de 
alfabetização em benefício das comunidades do Yukon e, 
nesse sentido, criou uma parceria com a Biblioteca “Dolly 
Parton’s Imagination”. Todos os meses esta Biblioteca 
passou a remeter livros em quantidade e adequados à 
idade das crianças de idades até aos cinco anos. Graças 
a esta parceria, 85% das famílias locais recebem livros 
diariamente para as suas crianças lerem (na foto, Dolly 
Parton autografa um dos livros que irá ser entregue a um 
miúdo).
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O Distrito 4730 recebeu da 
Universidade Federal do Paraná 
três gabinetes de odontologia 
que, através do Rotary Club 
de Jaguariaíva, entregou ao 
Projecto “Vida”, à APAE de 
Sengés e à Secretaria Municipal 
de Saúde de Jaguariaíva (foto 

“Brasil Rotário”).

BRASIL ÍNDIA

BRASIL MÉXICO

ÁFRICA DO SUL BÉLGICA

SENEGAL

BRASIL

O Rotary Club de Nashik 
Midtown (D. 3030) ofer-
eceu a vários estudantes de 
famílias de poucos recursos 
bicicletas para que com 
maior comodidade e rapidez 
se possam deslocar às aulas 
(foto “Rotary News”).

O Rotary Club de Mairiporá, 
de São Paulo (D. 4430), 
ofereceu vários instrumentos 
musicais à Banda Marcial Tia 
Emília. Orçado em 56 mil 
reais, o projecto teve a ajuda 
de Subsídios Equivalentes da 

Fundação Rotária e as parcerias dos clubes italianos de Sesto 
Calende-Angera-Lago Maggiore (D. 2040) e de Pesaro (D. 2090) 
(foto “Brasil Rotário”). 

O Rotary Club de Guerrero, Chihuahua, dispõe duma clínica na 
qual conta com o apoio de médicos dos Estados Unidos e do 
México. Nela, e sem custos para os doentes, se faz um elevado 
número de operações a cataratas, aplicações de lentes de 
contacto e se prescrevem óculos, que também são fornecidos, 
tudo além de tratamentos dentais e a doenças do ouvido (fotos 
“Rotarismo en México”). 

O Rotary Club de Noon Gun, da Ci-
dade do Cabo (D. 9350) aproveitou 
a circunstância de, com a eliminação 
do “muro de Berlim” e a conse-
quente unificação da Alemanha, 
terem sido fechadas várias escolas 
na antiga Alemanha Oriental em 
virtude do forte êxodo de popu-
lações para o ocidente. Então o 
Clube, com a ajuda de patrocínios, 

foi buscar a Chemnitz (Alemanha) muito material escolar que, 
num contentor, trouxe para a escola primária de Ukhanyo (foto 
“Rotary África”).

O Rotary  C lub de 
Wezembeek-Kraainem 
(D. 2170), pondo em 
prática o seu Plano de 
Liderança (PLC), e com o 
concurso do Rotary Club 
de Sint-Genesius-Rode, 
Rhode-Saint-Genèse, e 

doutras entidades, conseguiu adquirir e oferecer à IPSS “Samu 
Social” um mini-autocarro (foto “Rotary Contact”).

O Rotary Club de Barbezieux, 
França (D. 1690), foi ajudar a 
escola Saint-Blaise Statues, de 
Savoigne, criada já em 1996 pelo 
Pe. Emmanuel Zanaboni, um 
estabelecimento dedicado aos 
jovens, cristãos e muçulmanos, 

que não prosseguiram os estudos dando-lhes formação profis-
sional no fabrico de imagens. Uma máquina de costura “último 
grito” foi a mais recente oferta que o Clube fez a essa escola 
(foto “Le Rotarien”).

O Rotary Club de 
Agudos, São Pau-
lo (D. 4310), ofer-
eceu, com a ajuda 
da sua “Casa da 
Amizade”, nada 
menos que duas 
macas para fi-

sioterapia, um forno micro-ondas, uma impressora, um projec-
tor e um carrinho-de-mão ao Lar da Criança do município (foto 
“Brasil Rotário”). 
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“REFLEXÕES ROTÁRIAS”
O pensamento rotário que as páginas de “PORTUGAL RO-
TÁRIO” tem difundido ao longo dos anos.

Uma colectânea de quase 300 páginas devidamente arru-
madas por grandes temas que pode servir de inspiração ao 
Rotário e de esclarecimento ao candidato 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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                                                                                    Frank Bures

Durante séculos, Bangkok, na Tailândia, viu inúmeros barcos a chegar com artigos para serem vendidos nos seus 
mercados. No século XIX, a maioria da população morava em palafi tas nas vias navegáveis e comprava aos comer-
ciantes que passavam de barco junto das suas casas. Na década de 1960, os 6.000 quilómetros de rios e canais da 
Tailândia passaram a transportar mais da metade da carga produzida no País. Apesar de muitos dos canais terem 
sido aterrados, os mercados fl utuantes que ainda restam continuam a dar à cidade o ar de uma Veneza oriental, 
e quem for à Convenção do R.I. de  6 a 9 de Maio irá desfrutar deste e de outros encantos da cidade. Por causa 

das últimas cheias, quando estiver em Bangkok pergunte no hotel que 
mercados podem ser visitados antes de decidir para onde ir.

Damnoen Saduak,  o mer-
cado flutuante mais famoso e 
agitado, fi ca a um dia inteiro de 
viagem. Para poder ver todas as 
áreas de Damnoen Saduak,  é 
aconselhável reservar também um 
dia inteiro para a visita..

Não muito longe de Damnoen Saduak fi ca o Amphawa Floating 
Market. Menos agitado que outros, era o destino predilecto de turistas tailandeses. 

 
Apesar de afastado, o Tha Kha Floating Market ainda fi ca na província Samut 
Songkhram, a sudoeste de Bangkok. Este mercado tradicional é ligado a vários canais  
e é possível fazer um passeio a partir dele.

Para visitar Don Wai Market dá para sair de 
manhãzinha e voltar no mesmo dia para Bangkok. 
Quem gosta da culinária local não pode perder 
este mercado, pois o rio Tha Chin está repleto de 
bons restaurantes fl utuantes.

– Frank Bures

Inscreva-se na Convenção de 2012 em Bangkok pelo site 
www.rotary.org/pt/convention.

                                                                                    Frank Bures
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 A Terra que a chuva esqueceu

                                                                                                                     

Frank Bures
 

Na África oriental, há chuva duas vezes por ano. Na primavera, 
chuva persistente ensopa a terra, enche os poços, faz os rios 
transbordar e alimenta as plantas. A seguir, chuvas menos abundantes 
vão mantendo os solos até que volte a ser primavera. Nos anos bons, 
os agricultores conseguem fazer três colheitas, os nómadas têm o 
gado alimentado com sufi ciência e as famílias riem juntas e felizes 
depois do jantar. Nos anos maus nada disso acontece.
Em 2010 que passou, falharam as chuvas de menor intensidade 
e veio a fome. Nos princípios de 2011, as pessoas olhavam para o 
céu com olhos de esperança, mas também não vieram as chuvas 
maiores. A fome generalizou-se e piorou rapidamente. Cerca de 
70% dos animais em rebanho morreram. Era a maior seca na região 
dos últimos 60 anos e em breve se foram concentrando refugiados 

em campos apinhados deles. Ao longo do “Corno de África”, a fome afectou cerca de 12 milhões de pessoas, que 
enfrentaram riscos acrescidos derivados do confl ito armado, tráfi co de pessoas e surtos de doenças como a cólera, 
tudo a somar à fome. 
 Numa tarde de domingo, em Julho, Paula Lanco-Mutua, membro do Rotary Club de Karen-Nairobi, estava em casa 
a ver um fi lme juntamente com seus três fi lhos quando o telefone tocou. A chamada era de Abbas Gullet, presidente 
da Cruz Vermelha do Kénia, que opera na linha da frente sempre 
que o país se encontra perante uma situação de crise: cheias 
na costa, incêndios na cidade, violência após as eleições.
Desta vez a situação era de tal sorte que se estendia para além 
das fronteiras do Kénia. Tratava-se, ainda por cima, de problema 
que alguns dos membros do governo queniano teimavam em 
negar que existisse: a fome. 
Na remota região de Turkana, as pessoas estavam a morrer. 
A crise na Etiópia e na Somália constituia as parangonas dos 
jornais, mas a fome no norte do Kénia não era notícia para a 
comunicação social. Gullet precisava da ajuda dos Rotários 
para mostrar ao mundo o que estava a acontecer e arranjou 
um avião que lhe permitisse partir para Turkana na manhã 
seguinte. Poderia Lanco-Mutua acompanhá-la? 

Rotários do Kénia Respondem 
à Fome que Grassa na sua Terra
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Claro que sim, disse ela, e logo perguntou se também 
poderia levar com ela alguns outros Rotários. -“Geeta 
Manek foi o primeiro de quem me lembrei.” - diz Lanco-
Mutua. -“Sempre que há uma situação de crise, Geeta 
aparece.” Juntamente com Manek, que é o Governador-
Eleito do Distrito 9200 (Eritreia, Etiópia, Kénia, Tanzânia 
e Uganda), pediu a Janet Mathenge, presidente do clube 
de Karen-Nairobi, que também viesse, assim como a Harry 
Mugo, membro do Rotary Club de Nairobi-Norte. 

Na manhã seguinte, 25 de Julho, os quatro Rotários 
encontraram-se no aeroporto, juntamente com uma 
falange de repórteres que Gullet tinha também convidado. 
Enfiaram-se para dentro de um frágil avião e seguiram 
para norte. Puderam ter um primeiro contacto com a 
seca lá do alto.
-“Era um território imenso – vasto, desértico.” - diz Lanco-
Mutua. -“Não se conseguia ter uma noção exacta lá de cima. 
Parecia tal qual um deserto. Era tão seco! Não se avistava 
qualquer sinal de vida – nenhumas árvores, nenhuma água, 
nada de animais, absolutamente nada.”
São precisos quatro dias de viagem por terra para se chegar 
a Turkana desde Nairobi, mas chega apenas uma hora de 
avião. Depois de aterrarmos, o grupo teve de viajar 50 
milhas, passando por animais mortos e terra estéril até 
que atingimos a aldeia de Lotitanit, a cerca de 30 millas 
da fronteira com o Sudão do Sul.
-“Durante toda a viagem, nunca vimos um reservatório de 
água.” - diz Manek. -“Só muito esporadicamente vimos 
alguns sinais de vida. Todas as árvores estavam secas. Dos 
camelos podia ver-se-lhes o esqueleto. Vimos uma ou duas 
crianças com um pequeno “jerry can” com alguma água. 
Estavam tão magras como palitos.”
Em Lotitanit, a Cruz Vermelha tinha instalado uma 
improvisada clínica médica para a qual uma multidão convergia na esperança de ali encontrar alguma comida ou 
água. Uma das pessoas ali presentes, um “velho” de 28 anos que já não comia desde havia vários dias, morreu pouco 
antes de lá chegarem os Rotários. O seu cadáver ali estava no chão coberto com um cobertor. 

A equipa médica pesava crianças e recolhia informação, enquanto os jornalistas tiravam fotografias e os Rotários 
tomavam notas. Abbas trouxe uma criança para o grupo.
-“Perguntou, ‘que idade julgas tu que tem esta criança?’.” - recorda Lanco-Mutua. -“Dissemos, ‘Três anos.’”. E ele então 
disse: -‘Não, esta criança já tem nove anos.’ Não chegava a pesar 5 kilos. Era tão pequena, tão leve. Abbas quis levar-nos 
até uma outra aldeia, mas as autoridades locais não nos autorizaram. Disseram-nos que era devido a terem lá cadáveres 
a jazer por todo o lado.”
O dia foi-se passando. O grupo visitou também uma Missão Católica que tinha um jardim cheio de frutas e de outros 
vegetais, além de um poço. Aí o solo era fértil e a água não distava lá muito. Mas as pessoas dessa área são nómadas 
e as suas tradições colocam-nas à mercê da natureza. 
-“Encontrámos duas avós que já não comiam nada havia uma semana.” - disse Lanco-Mutua. -“As crianças sugavam 
praticamente as mães até à morte. Houve uma altura em que pensámos que a mulher estava já morta. Estava deitada 
no chão e o bébé ainda mamava.”
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Foi uma viagem sombria a de regresso a Nairobi. -“Quando retornámos 
íamos entorpecidos.” diz Manek. -“Todos tínhamos as nossas pequenas 
garrafas de água nas mochilas, mas não ousávamos beber por pouco 
que fosse. Cada um de nós tinha no pensamento o que tinha visto. Nem 
podíamos acreditar que fosse verdade. Quando lá fôramos, não sabíamos 
o que nos esperava. Regressar era um sossego.”
Na manhã seguinte os Rotários voltaram a encontrar-se. Sabiam que 
tinham de fazer alguma coisa e depressa. -“Dissemos, vamos mobilizar.” 
- lembra Manek. -“Enviei um comunicado para ver se arranjava mais 
ajudas. Lá para o final do dia já tinha 20 reacções.”
Bateram a rua. Enviaram “emails”. Puseram-se ao telefone. Visitaram 
Rotary Clubes da cidade. -“Fui a cinco clubes expor o problema.” afirma 
Lanco-Mutua. -“Numa semana fizemos uma reunião em cada noite.” Ela 
e Mathenge foram a igrejas implorar ajudas.
A resposta foi rápida. Houve quem visse reportagens em jornais e na TV, 
e que manifestavam raiva e até vergonha pelo que se estava a passar no 
seu próprio país. O patrão de Lanco-Mutua, Rasik Kantaria, presidente 
de um banco e membro do Rotary Club de Nairobi-Sul, prometeu 
oferecer um camião de alimentos e Lanco-Mutua convenceu o pessoal 
do banco a arranjar um outro. Nos Rotary clubes de Nairobi-Langata e 
Nairobi-Norte, e também noutros, os Rotários abriram as respectivas 
carteiras. Em apenas quatro semanas recolheram o suficiente para a 
compra de 101 toneladas – cerca de sete meios-camiões cheios – de 

“Unimix”, uma mistura de feijão e milho própria para fazer face a crises alimentares.
Assim, numa fresca manhã de Agosto, cerca de uma centana de Rotários encontrou-se na parte norte de Nairobi, 
no “Visa Oshwal”, um templo e centro comunitário, para assistir à partida dos camiões. O ambiente era sério mas 
excitante. Algumas pessoas comentavam.
-“Estamos aqui, vamos falar disto e, depois, vamos todos regressar aos nossos trabalhos e esquecer tudo até que volte 
a vir a fome, e faremos, nessa altura a mesma coisa.” - disse Manek. -“Temos de acabar com esta situação. Temos de 
garantir que dispomos de projectos sustentáveis, porque não estamos dispostos a fazer a mesma coisa ano após ano.”
Quando acabou o discurso, todos se retiraram. A engrenagem voltou à vida. Os Rotários levantaram as bandeiras e 
os camiões seguiram pela estrada em direcção ao norte.
-“Os Rotários vieram de Nakuru, de Thika, de Mombasa.” - diz Lanco-Mutua. -“Éramos tantos! Foi um momento de que 
me orgulho. Foi uma altura daquelas em que se 
pode sentir o poder do Rotary a agir.”
Lá por Outubro chegou alguma chuva, aliviando a 
situação de seca. No final desse mês, a campanha 
de luta contra a fome entrou numa nova fase. 
Agora, o objectivo é encontrar soluções de longo 
prazo, como abrir poços, plantar sementes 
resistentes às secas, restabelecer centros locais 
de saúde e expandir programas de formação 
para a agricultura. Continuam a afluir fundos e 
o “Fundo Rotary da Fome no Corno de África e 
Ajuda aos Refugiados” aceita doações até final 
de Junho (veja em www.rotary.org/contribute). 
A Comissão Rotary do “Corno de África” está 
a trabalhar no sentido de implementar os mais 
eficazes projectos; Manek e Lanco-Mutua são 
membros dessa Comissão. 
.

Mulheres que receberam empréstimos concedidos 
pelo Banco “Grameen” encontram-se no Bangla-
desh. Yunus considera o crédito como o direito 
nº. 1 da pessoa.
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O que mais Recentemente
Decidiu o “Board””

Tendo reunido de 23 a 27 de Janeiro, em Coronado, Califórnia (EUA), o Conselho Director 
do Rotary International analisou relatórios apresentados por dez Comissões e tomou 
91 deliberações de que são de destacar as seguintes:

I – ASSUNTOS DOS CLUBES E DOS DISTRITOS

1   Foram tomadas várias decisões sobre matérias relacionadas com Distritos, 
inclusive no sentido de diversos deles aglutinem os seus clubes mais pequenos 
quando tanto for achado conveniente e para que proponham medidas de redistrita-
mento se determinadas metas não forem atingidas.

2   O Conselho reformulou o Distrito 2070 (Itália) tendo criado dois novos Distritos, os 2071 e 2072, que começarão 
em 1 de Julho de 2013.

3  O novo país Sudão do Sul foi confi ado ao Distrito 9212, com efeitos a partir de 1 de Julho de 2013.

4   Foram alteradas as regras de procedimento para o Distrito de maneira a permitir aos Governadores, em 
lugar de ser à Comissão de Distritamento ou ao Secretariado, gerir o método de votação dos Clubes quanto 
a matérias que tenham que ver com propostas de redistritamento.

5   O Conselho manifestou concordância em que preenchem os critérios exigidos para a expansão do Rotary 
os países Butão e Maldivas. Os Rotary Clubes que se formarem no Butão fi carão adstritos ao Distrito 3292 e 
os que surjam nas Maldivas ao Distrito 3220.

6   Serão incluídas nas programações quer dos Institutos Rotários quer nos GETS que se realizem em 2012-13 e 
em 2013-14 formações sobre a nova estrutura de subsídios da Fundação Rotária resultante do Plano “Visão 
de Futuro”.

7   Com a concordância do Conselho de Curadores da Fundação Rotária, o Conselho aprovou um projecto de 
parceria com a “ShelterBox Trust, Ltd.” uma organização para ajudas em situações de desastres sedeada 
no Reino Unido.

II - PROGRAMAS, COMUNICAÇÕES E PRÉMIOS

8   No sentido de enaltecer o papel dos cônjuges e amigos dos Rotários, que evidenciaram exemplar serviço 
humanitário através do Rotary, o “Board” criou um novo Prémio Rotário de Serviço Cônjuge/Amigo. Em cada 
ano se seleccionarão 100 pessoas a contemplar com este Prémio por indicação de um elemento para tanto 
designado pelo Presidente do R.I..
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9   Na área das Novas Gerações, foi deliberado que os Clubes e os Distritos devam criar comissões destinadas a 
incrementar a apoiar as actividades daquelas e de levar a que os Clubes e os Distritos incluam uma dimensão 
de serviço em todos os programas das Novas Gerações.

10   Foram escolhidos 137 Rotários para, em 2011-12, serem distinguidos com o Prémio “Dar de Si Antes de 
Pensar em Si”.

11   Foi aprovado um novo Grupo de Companheirismo Rotário: o Grupo Internacional de Companheirismo dos 
Rotários Fotógrafos.

12   Foi criada a Comissão Rotary Ásia Sul de 2011-12 com o propósito da promoção da compreensão mundial e 
da paz pelo estreitamento dos laços de cooperação e de desenvolvimento no sul da Ásia.

13   Verificando que, na Índia, não foi detectado nenhum novo caso de polio durante um ano, o Conselho Direc-
tor deliberou financiar uma cimeira PolioPlus a realizar nesse País para sublinhar os esforços desenvolvidos 
pelo Governo Indiano para a erradicação da doença e o papel do Rotary no apoio a esses esforços.

14   Foi definido um mínimo obrigatório do valor do seguro a fazer para viagens de estudantes em Intercâm-
bio de Jovens, que deve ser fiscalizado pelos Distritos e suportado pelos pais ou pelos encarregados de 
educação dos jovens.

III – REUNIÕES INTERNACIONAIS

15   O “Board” concordou em que, na Convenção de Bangkok, neste ano, haja intérprete da língua italiana. 
Quanto a russo, havê-lo-á se se verificarem 100 ou mais inscritos originários da Rússia, da Ucrânia e da 
Bielorrússia.

16   Foi definido o valor de 265 dólares para custo da inscrição na Convenção de Lisboa.

17   As reuniões do Conselho de Legislação de 2013 e de 2016 terão lugar no Hotel “Marriott”, em Chicago, Il-
linois (EUA), aquela de 22 a 26 de Abril, e esta de 11 a 15 de Abril.

IV – ADMINISTRAÇÃO & FINANÇAS

18   Foram escolhidos Ray Klinginsmith, Michael K. McGovern, Samuel F. Owori e Júlio Sorjús para servirem, em 
mandato de quatro anos, como Curadores da The Rotary Foundation, com início em 1 de Julho deste ano.

19   Foi adoptada a declaração seguinte sobre estratégia na sua comunicação social: O Rotary deverá incremen-
tar a utilização do formato digital e as estratégias sociais para interessar os Rotários, a “família rotária” e 
o público em geral. As ferramentas que se devem escolher para o adoptar deverão ser válidas para todo o 
Rotary. Deverão tornar mais fácil para os Rotários criar e fortalecer relações de amizade entre si e discutir 
e colaborar em assuntos relacionados com o Rotary. Deveremos fomentar o uso das tecnologias sociais 
compatíveis com estes objectivos e com o desenvolvimento de novas tecnologias onde isso seja possível.

20   O Conselho analisou um relatório da agência de marcas “Siegel+Gale” tendo em vista reforçar os esforços 
neste domínio.
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AO SERVIÇO
O Rotary Club de Mafra fez entrega de nada menos que 6 cadeiras 
de rodas, 2 ao Centro de Saúde de Mafra, e 1 a cada uma das entidades 
Santa Casa da Misericórdia da Ericeira, APERCIM de Mafra, ao Lions 
Clube de Sintra e a um residente da freguesia de Mafra.
A II Grande Noite de Fados, nas instalações do LAFOS (Lar Académico 
dos Filhos de Oficiais e de Sargentos de Oeiras) foi realizada pelo  Rotary 
Club de Oeiras como maneira de angariar fundos para financiamento 
dos seus projectos de serviço. Nela actuaram, para fados de Lisboa, 
Cândida Saldanha, Zé do Porto, Maria do Mar e Manuel Melo Gomes, 
e para fados de Coimbra, Delfim Monteiro e Toni Ramos.
Enquanto isso, o Rotary Club da Maia realizou o seu XII Chá Inter-Clubes 
como maneira de angariar fundos que foram dar uma boa ajuda ao Lar 
de Nazaré da paróquia da Maia.
Foi oferecer uma boa quantidade de livros ao Polo Infantil da Junta de 
Freguesia de S. Francisco Xavier o Rotary Club de Lisboa-Belém.
Por seu lado, o Rotary Club da Moita ofereceu ao Centro Social e Pa-
roquial da Baixa da Banheira avultada quantidade de bens alimentares, 
suficientes para 150 utentes desse Centro, numa acção apoiada pela 
Fundação Rotária Portuguesa.

O Rotary Club de Faro promoveu no Hospital Central do Algarve mais uma 
sessão inserida no projecto “Saúde Brincando”.

VISIBILIDADE & PRESTÍGIO

O III FESTIVAL DO VINHO DO 

PORTO
Cerca de duas centenas de pessoas par-
ticiparam neste projecto co-organizado 
pelos Rotary Clubes de Gaia-Sul e de 
Vila Nova de Gaia, com participa-
ções dos demais clubes ligados ao Rio 

Douro. Patrocinado pelo Governador do Distrito 1970, Compº. A. 
Goes Madeira, este evento teve uma vez mais por escopo criar 
visibilidade acrescida e de qualidade quer para o Rotary quer para 
a região duriense, especialmente através do produto de excelência 
quanto é o Vinho do Porto.

A Conferência que foi o “prato forte” da 
manhã do dia 10 de Março, esteve a cargo 
do Prof. Doutor Engº. Luís Braga da Cruz, 
e foi de todo magnífica. Os trabalhos da 
sessão foram interessadamente acom-
panhados pelo Secretário de Estado da 
Solidariedade e da Segurança Social, Dr. 
Marco António Costa (veja a foto, que mostra, 
da esquerda para a direita, o Gov. Goes Madeira, 
o Presidente Interino do Rotary Club de Gaia-Sul, 
Compº. Bernardo Nunes, e o Sr. Secretário de Estado), que em improviso 
que proferiu, teve palavras de grande apreço para com o Rotary e 
a sua abnegada acção no favor das populações. Presentes, ainda, o 
Governador, o Vereador, Dr. Mário Fontemanha, em representação 
do Município, e outras individualidades de referência.
A qualidade organizativa, a adesão que concitou e a riqueza do 
seu conteúdo conferiram a este evento uma mais valia séria para a 
imagem pública do Rotary o que nunca é demais realçar.

MEIO AMBIENTE 
Na coerência de Protocolo que celebrou com a Agência Municipal 
Cascais-Natura e a Câmara Municipal de Cascais, para co-gestão da 
“Mata Rotária, o Rotary Club de Cascais-Estoril dinamizou cerca 
de 40 crianças de duas das turmas de uma escola de Cascais para uma 
acção/aula de sensibilização delas quanto às questões da preservação do 
meio ambiente e para plantação de várias árvores, tudo com detalhadas 
explicações quanto a cuidados a ter na plantação e na manutenção da 
biodiversidade e sustentabilidade da floresta.

CLUBES EM EFEMÉRIDE 
ESPECIAL
Celebraram festivamente os cinquenta anos de 
existência e de notável trabalho rotário os Rotary 
Clubes de Estarreja e de Ovar, ambos do Distrito 
1970. A foto que inserimos assinala o acto do corte 
do Bolo de Aniversário neste Clube, assumido pelo 
seu Presidente, Compº. Manuel Catalão, sob o olhar 
atento do Gov. Goes Madeira.

MEMÓRIA FUTURA
Tendo completado 25 anos de existência, o Rotary 
Club de Senhora da Hora editou um livro re-
positório da sua história, a que deu o título “Rotary 
Club de Senhora da Hora – 25 Anos”.
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PARCERIAS
Com o franco apoio de vários voluntários não-rotários, o Rotary Club 
de Mafra levou para diante uma vasta recolha de bens alimentares 
em oito hipermercados, produtos de que fez entrega na loja do Espaço 
Social “Enfrente”, de Mafra.
Em parceria com o Clube Recreativo Penichense e a Associação Co-
mercial, Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche (ACISCP), 
o Rotary Club de Peniche contribuiu para a realização da “Grande 
Noite do Fado”, um óptimo espectáculo em que actuaram D. Vicente 
da Câmara, Manuel da Câmara, Cristina Luz, Carlota Fortes, António 
Parracho e Rosa Avelar, acompanhados pela guitarra de José Bacalhau, 
pela viola de Carlos Velez e pelo baixo de José Manuel Felício.

Por seu lado, o Rotary Club de Abrantes obteve os concur-
sos da DREL (Direcção Regional de Educação de Lisboa), dos 
Municípios de Abrantes, Mação e Sardoal, de 5 Agrupamentos 
de Escolas, de Técnicos da APPV (Associação Portuguesa de 
Prevenção Visual), da Clínica do Ouvido, da Caixa Geral de 
Depósitos, da Óptica Alípios, da SarClínica e da AMS-Publicidade 
e realizou um rastreio visual e auditivo que abrangeu todos 
os estudantes do 1º Ano do Ensino Básico dos concelhos de 
Abrantes, Mação e Sardoal.

ROTÁRIOS EM DESTAQUE 
O Gov. 2002-03, Compº. Henrique Gomes de Almeida (D. 1960), vai 
ser um dos oradores principais no Instituto de Bangkok (Tailândia) 
e sobre o tema “Como Motivar os ex-Governadores a Participar 
nas Acções Rotárias”, do qual é “chairman” o Ex-Director do 
R.I., José Alfredo Pretoni, e moderador o também ex-Director 
Ken Morgan. 
Entretanto, o Gov. 2009-10, Compº. Manuel Cordeiro (D. 1970), irá 
representar pessoalmente o nosso Presidente Kalyan Banerjee, a 
seu honroso convite, na Conferência do Distrito 2202, que se real-
izará de 25 a 27 de Maio em Huesca (Espanha). E, por seu lado, o 
Gov. 1990-91, Compº. José Carlos Estorninho (D. 196), representará 
o Presidente na Conferência do Distrito 4550 que decorre de 27 a 
29 de Abril em Vera Cruz, Bahia (Brasil).
Também o Gov. 1985-86 (D. 196), Compº. José  Manuel Cordeiro, 
recebeu um honroso convite do Presidente Eleito do Conselho 
de Curadores da The Rotary Foundation, Wilfried Wilkinson, para 
servir como Assistente do Coordenador Regional da Fundação para 
as Zonas 12, 13-B e 19 (parte) em mandato que iria de 2012 a 2015, 
convite que, porém, teve de declinar por motivos de saúde.

INTERESSANDO-SE 
O Rotary Club de Peniche realizou uma visita às instalações da As-
sociação do Centro de Dia de Serra d’El Rei”, para conhecer melhor o 
que ali se faz e como se trabalha.
No Rotary Club da Feira escalpelizaram-se os benefícios e os malefícios 
do programa “Novas Oportunidades”, através das intervenções dos 
Drs. Luís Costa, Marta Ribeiro e Patrícia Amorim, membros da CNO da 
Escola Secundária de Santa Maria da Feira.
Por seu lado, o Rotary Club de Oeiras inteirou-se sobre a actividade e 
problemas da APIAF (Associação para a Inserção e Apoio Familiar).
E o Rotary Club de Torres Vedras efectuou uma visita de reconhe-
cimento às instalações da JOPER.

ROTÁRIOS DE REFERÊNCIA                 
O Rotary Club de Coimbra preparou e fez editar uma fotobiografia 
evocando o seu saudoso membro, há vários anos falecido, Gov. 1981-82 

(D. 196) Mário Mendes, que além de eminente Rotário foi também um 
celebrado médico e professor catedrático da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra. A obra, que foi apresentada a 15 de Março, 
intitula-se “Mário Mendes – o Médico que foi Mestre e Cidadão”.

O Compº. Álvaro Malaquias é sócio fundador do Rotary Club de Ovar, Clube 
que, como noutro local assinalamos, comemorou as suas “Bodas de Ouro”. 
O que vale por dizer que o Compº. Malaquias é Rotário há mais de 50 anos e 
é por todos reconhecido como Rotário de eleição. A foto mostra-o a receber 
um Diploma de Reconhecimento das mãos do Gov. António Goes Madeira 
(D. 1970).

 

COMPANHEIRISMO 
 O Rotary Club de Olhão organizou um “Fim de Semana de Amizade e 
Companheirismo”, que foi o de 31 de Março a 1 de Abril, nas magníficas 
instalações do “Longevity Wellness Resort”, em Monchique.

CULTURA E NÃO SÓ 
O Rotary Club de Espinho premiou e homenageou um grande punhado de 
estudantes brilhantes das escolas da sua comunidade.

O Rotary Club de Oeiras dedicou uma das suas reuniões a ouvir 
falar sobre “Fernão Mendes Pinto e a Índia”, o que foi ainda por cima 
enriquecido com a exibição de danças tradicionais de Goa pelo Grupo 
EKVART da Casa de Goa.

O Concerto de Música 
Clássica para a Infância, 
agora na sua IX edição, 
conforme adiantámos 
na anterior edição, foi 
organizado pelo Rotary 
Club de Lisboa-Olivais 
como sempre apadrin-
hado pela sua sócia 
honorária Catarina 
Furtado. A iniciativa, 
que se realizou no belo 

auditório da “Xerox Portugal”, contou com os apoios desta Empresa e da 
Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais. Actuaram o Grupo Coral da 
“Xerox Portugal” e o guitarrista Pedro Castro, também sócio honorário do 
Clube, com interpretações de fados que explicou às crianças.
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O Compº. José Peixoto Lopes, membro do Rotary Club de Fafe lançou 
uma obra literária de sua autoria - “Confidências” - em cerimónia patro-
cinada pelo Clube que teve lugar nas instalações da Biblioteca Municipal. 
É já a terceira obra de poesia com que o seu estro nos brinda.

COM SEDE PRÓPRIA
O Rotary Club de Setúbal teve festivamente a chave da sua nova 
sede em espaço cedido pela Câmara Municipal. Em acto festivo e na 
presença de muitos Rotários, o Presidente do Clube, Compº. Neto de 
Campos, recebeu-a das mãos da Presidente da Câmara, a Drª. Maria 
das Dores Meira.

PALESTRAS
No Rotary Club de Algés foi palestrante a Prof. Eva-Maria von Kemnitz, 
Coordenadora do Instituto de Estudos Orientais da Universidade Católica 
(IEO), que claramente expôs sobre “Primavera Árabe – Abordagem da 
Problemática Actual da Mudança nas Sociedades Árabes”.
Os Drs. Maria Adília Alves, farmacêutica, e Compº. Pinto de Oliveira, 
médico e membro do Rotary Club de Espinho, foram oradores no Rotary 
Club da Feira, aqui abordando o tema “Educação e Saúde”.
“A Situação Económica Actual e Perspectivas para o Futuro” constituiu o 
tema que tratou o Presidente da CIP, António Saraiva, no Rotary Club 
de Lisboa-Estrela.
No Rotary Club de Vila Nova de Gaia expôs sobre “A Sede Mundial 
do Rotary”, Miita Lopes Cardoso, numa charla ilustrada com imagens. 
Neste Clube esteve também o Compº. Salvato Trigo, membro do 
Rotary Club de Porto-Oeste, que brilhantemente expôs sobre o tema 
“Alfabetização”.
O Rotary Club de Amadora teve ensejo de ouvir o Dr. Inácio Fiadeiro 
dissertar acerca de “Os 5 Princípios da Comunicação e a sua Aplicação 
Prática”.
E no Rotary Club de Estarreja foi orador convidado o Prof. Doutor 
Agostinho Almeida Santos, catedrático jubilado da Universidade de 
Coimbra, que proferiu uma lição sobre “O Início da Vida Humana”.
O Rotary Club do Barreiro teve consigo o Capitão de Fragata José 
Zeferino Henriques que proferiu nele uma palestra sobre “Gestão 
Estratégica da Marinha”.
“Santuário do Sol e da Lua junto à Foz do Rio de Colares” foi o interes-
sante assunto que tratou no Rotary Club de Sintra o Dr. José Manuel 
Cardim Ribeiro.
Do Departamento de Psicologia e Ciências da Educação da Escola Su-
perior de Educação de Viseu, a Drª. Lia Araújo foi falar no Rotary Club 
de Viseu Sobre “Envelhecimento Activo”.

 A Compª. Madalena Teixeira (ao centro) foi palestrante no seu Clube, o Rotary 
Club de Guimarães abordando o tema “Alfabetização e Ética Profissional”. 
Na reunião da sua comunicação a “Saudação às Bandeiras” foi feita pelas três 
Rotárias que, então, faziam parte do quadro social do clube, da esquerda para 
a direita, as Compªs. Maria José Zamith, ela mesma e Susana Pinto.

 E no Rotary Club de Loures esteve a Vereadora da Câmara Municipal, 
Drª. Sónia Paixão, a expor sobre “A Área Social”.
“Empreendedorismo Social” constituiu o tema que versou no Rotary 
Club da Maia o Engº. Tiago Ferreira.
 O Engº. José Luís Carvalho foi palestrante no Rotay Club de Lisboa-
Centro onde dissertou sobre “Dia Mundial da Floresta”.
Foi palestrante no Rotary Club de Faro o Dr. Gonçalo Couceiro, que 
proferiu uma oração sobre “Património Cultural do Algarve”.
“O Deficiente na Sociedade” foi o tema versado por Elvira Pinto no 
Rotary Club de Vizela.
O Presidente da SHIP (Sociedade Histórica da Independência de Por-
tugal), Dr. Alarcão Tróni, dissertou sobre “Educação para a Cidadania 
– Contributo da SHIP”.
E os Rotary Clubes de Lisboa-Norte e Lisboa-Olivais fizeram uma 
reunião conjunta para escutar o Dr. Pedro Raposo a pronunciar-se sobre 
“A Importância do Rotaract na minha Carreira Profissional”, ele que foi 
Rotaractista, e como maneira de sublinhar a Semana do Rotaract.
No Rotary Club de Fafe foi orador convidado o Prof. António Magalhães 
que proferiu uma dissertação sobre “Regras de Trânsito”.
“Gestão Estratégica da Marinha” foi tema que tratou no Rotary Club 
de Barreiro o Compº. Zeferino Henriques. Também neste Clube 
proferiu uma palestra sobre “Censos 2011 Barreiro” o Compº. Armando 
José Alves Gomes.
O Rotary Club do Porto teve ensejo de ouvir a Drª. Teresa Miranda, 
Presidente do Agrupamento Vertical Augusto Gil, expor sobre “Ensino 
Básico e Secundário”. Também neste Clube esteve o Prof. Doutor Joa-
quim Azevedo, Presidente da Universidade Católica do Porto, a orar 
sobre “O Ensino Superior em Portugal: a Qualidade, o Financiamento, 
a Investigação”.
No Rotary Club de Praia da Rocha falou sobre “Competências 
Interculturais – Conhecer o Outro para Conhecer Melhor a Si Próprio” o 
Dr. João Carlos Alves.
David Guimaraens foi palestrante no Rotary Club de Porto-Douro 
tendo abordado o tema “Um Guimaraens de Nacionalidade Inglesa e a 
sua Ligação ao Vinho do Porto”.
“Celulose e Papel – Exploração e Comercialização Florestal” constituiu o 
assunto de palestra que, no Rotary Club de Setúbal proferiu o Engº. 
Vítor Coelho, da SOPORCEL Florestal.
Tratou o tema “Portugal – que Turismo? Caldas da Raínha – que Marca?” 
o Prof. Jorge Mangorrinha, Presidente da Comissão Nacional do 
Centenário do Turismo em Portugal, no Rotary Club de Caldas da 
Raínha.
O Compº. Salvato Trigo, membro do Rotary Club de Porto-Oeste e 
Reitor da Universidade Fernando Pessoa, foi orador convidado no 
Rotary Club de S. João da Madeira aqui abordando a temática 
“Ética e Comunicação” em concorrida sessão que se realizou no Museu 
da Chapelaria.

DISTINÇÕES                              
O Compº. Rogério Moreira, membro do Rotary 
Club de Praia da Rocha, foi alvo de apreço 
especial do Colégio do Rio, de Portimão, pela 
sua generosa prestação profissional que o levou 
a realizar um rastreio oftalmológico (é médico 
oftalmologista de profissão) que interessou 
cerca de 120 crianças.

No Rotary Club de Fafe foi homenageado 
Eduardo Oliveira Martins como profissional 
de referência na actividade da banca.
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CUMPRINDO A NOSSA PROMESSA DE UM 
MUNDO LIVRE DE POLIO 

 
Até agora, continuamos a comemorar um ano sem nenhum caso de poliomielite na Índia. Em 2009, 
havia mais casos de polio na Índia do que em qualquer outro país, e este marco é o resultado do 
tremendo esforço de Rotários e dos nossos parceiros: a Organização Mundial de Saúde, o Centro 
Norte-Americano de Controle e Prevenção de Doenças, o Governo da Índia e a Fundação Bill & 
Melinda Gates. Isto mostra o que pode ser feito quando pessoas de boa vontade trabalham juntas 
para um objectivo. Como Rotários, devemos orgulhar-nos dos nossos companheiros e de toda a 
família do Rotary na Índia.
Apesar destes resultados,  não podemos diminuir os nossos esforços, pois a Índia está próxima 
de dois países onde a polio continua endémica, e a China teve um surto em 2011 por causa da 
importação do vírus. A Índia mostrou que é possível vencer esta batalha. Porém, ainda temos 
muito trabalho a fazer. 
Um dos aspectos “pouco conhecidos” do nosso esforço é o trabalho de promoção feito por 
Rotários, através do qual governos de todo o mundo têm contribuído com biliões de dólares 
para a erradicação da polio. Os resultados têm sido significativos, embora o trabalho seja feito 
nos bastidores. 
Em Janeiro, a Fundação Gates anunciou uma doação adicional de 50 milhões de dólares ao R.I. 
para nos ajudar a continuar a ser um parceiro eficiente nesta iniciativa. Ainda faltam alguns anos 
até que o mundo seja certificado como livre da polio. Incentivamos os Rotários a que continuem 
a contribuir para esta causa, e não obstante termos atingido a meta do Desafio do Rotary, pois 
cada dólar arrecadado será destinado às actividades de erradicação. 
Nós fizemos uma promessa a todas as crianças do mundo: a de que elas viveriam num mundo 
livre da polio. Como Rotários, cumpriremos a nossa promessa!    
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COMO VAI A ERRADICAÇÃO DA POLIO
A incidência da polio no mundo caiu em mais de 99% desde 1988: de cerca de 350.000 casos anuais que se registavam 
em 1988, desceu para menos de 650 casos em 2011. Para além dos quatro países ainda considerados de polio 
endémica, que são o Afeganistão, a Índia, a Nigéria e o Paquistão (calcula-se que esteja por pouco a retirada da Índia 
deste elenco), há outros países que evidenciam risco: p. ex., em 2011, o Chade e a República Democrática do Congo 
assinalaram casos de polio “importada”, como também se verificou na China.

A ÍNDIA DEIXOU DE SER ENDÉMICA DA POLIO
A data de 25 de Fevereiro de 2012 fica na história da Índia e mesmo do mundo. Nesse 
dia, o Ministro Indiano da Saúde e dos Cuidados da Família, Gulam Nabi Azad, leu a 
carta que lhe foi dirigida pela Organização Mundial da Saúde informando que o seu 
País já tinha sido excluído do rol dos países de poliomielite endémica, o que significou 
que o vírus selvagem da polio tinha sido totalmente eliminado do meio ambiente.
Durante décadas, milhares de crianças eram, todos os anos, paralisadas pela doença. 
Na altura da feliz comunicação, o Primeiro Ministro da Índia, Mammohan Singh, 
afirmou que o êxito alcançado se fica a dever aos inúmeros voluntários que foram 
pacientemente vacinaqndo e revacinando as crianças ano após ano. O Presidente 
1991-92 do R.I., Rajendra K. Saboo, afirmou na altura que “este é o dia pelo qual lutei 
durante muitos anos”.
O Presidente do Conselho de Curadores da The Rotary Foundation, Bill Boyd, o 
Presidente do PolioPlus, Bob Scott, e Rotários vindos do Paquistão, do Sri Lanka, 
do Bangladesh, do Nepal, da Nigéria e do Afeganistão enalteceram os progressos 
evidenciados pela Índia neste combate.
Restam, pois, apenas três países de polio endémica: o Afeganistão, o Paquistão e 
a Nigéria.

O PROJECTO “SAÚDE DAS MULHERES”
Uma excelente acção conjunta dos Rotary Clubes de Innsbruck (Áustria), Brixen e Meran 
(Itália), München-Nymphenburg (Alemanha) e Kinshasa-Limete (República Democrática 
do Congo), que contou com o apoio de um Subsídio Equivalente da Fundação Rotária 
do R.I., levou ao lançamento deste importante Projecto na província de Kivu Norte 
(República Democrática do Congo), cuja capital é Goma, situada junto da fronteira 
leste. Trata-se de uma região gravemente afectada pelo conflito entre Hutus e Tutsis, 
no Ruanda, pois que se tornou o destino de incontáveis refugiados sem dispor das 
estruturas sanitárias e outras em termos suficientes para acolher tanta gente.
Daí um altíssimo índice de mortalidade infantil e materno-infantil, assim como provocado 
pela SIDA e por outras doenças epidémicas. Os níveis de alfabetização não vão além 
de 46%.
Esta dramática situação provocou o aparecimento do Projecto “Saúde das Mulheres” 
através do qual se procura melhorar a situação na área da saúde com o ensino de cuidados 
primários neste campo e criação de uma rede de pessoal médico e de orientadores na 
profilaxia contra a SIDA
Os Rotary Clubes que participam neste Projecto cooperam com a Diocese e a “Caritas” 
de Goma e também com a ONG austríaca “Programa de Ajuda da Áustria” e com 
a secção austríaca do Grupo Rotário de Acção para o Crescimento Populacional e 
Desenvolvimento Sustentável.
Trata-se de uma iniciativa com o valor de 66.650 dólares e os quatro Rotary Clubes 
europeus que nele participam já criaram um Centro de Análises Clínicas no Hospital 
Católico de Goma. Veja mais em www.maternal-health.org.
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O CONSELHO DE CURADORES EM 2011-12

CARTÃO DE CRÉDITO ROTÁRIO
 
Está disponível  não só nos Estados Unidos mas também noutros países como a Alemanha, 

o  Canadá, a Coreia do Sul, as Filipinas, a França, o Japão, o México, o Reino Unido e Taiwan. 
Sempre que é utilizado, é ajudada a causa da erradicação da polio e quem faz uso dele obtém 
um desconto de 3% no gasto em combustíveis e de 2% na compra de bens alimentares. Se quiser 
saber mais acerca do uso deste cartão, aceda a www.rotary.org.

DE BICICLETA/TRICICLO!
Numa iniciativa inédita no nosso País, o Compº. Fernando Mana 
da Silva, membro do Rotary Club de Mafra e Oficial do Exército, 
iniciou no passado dia 1 uma volta a Portugal em bicicleta/triciclo 
que o fará percorrer cerca de 3.000 kms. envolvendo todo o 
território e por dois meses. O Compº. Mana da Silva está 
a pedalar uns 60 kms. diários e o seu propósito é, através 
deste meio, sensibilizar a opinião pública para a causa 
da erradicação da Polio. Com todas as despesas por sua 
conta, este Rotário conta apenas com a boa vontade das 
Corporações de Bombeiros espalhadas por Portugal, que 
o acolhem para pernoitar. Um BRAVO! para ele.
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Pelos Serviços Internacionais

Os Clubes dos JovensOs Clubes dos Jovens

CIP PORTUGAL/ESPANHA
Em Ponte de Lima, realizou-se a 23 de Fevereiro uma reunião das 
Secções Espanhola e Portuguesa desta CIP. Daquela, estiveram pre-
sentes o seu presidente, Compº. Rafael Legerén Buceta, membro do 
Rotary Club de Vigo, e o instrutor do Distrito 2201, Compº. Alejandro 
Amuedo Ruiz, do Rotary Club de Compostela e Gov. 2009-10 (D. 
2201). Da portuguesa, o seu presidente, Compº. Joaquim de Matos 
Fernandes, membro do Rotary Club de Caldas das Taipas, e o secre-
tário, Compº. Carlos Martins, do Rotary Club de Vizela. Durante esta 
reunião de trabalho houve, no geral, a preocupação de dinamizar 
mais a CIP, através do incremento dos contactos, de protocolos de 
intercâmbio e de colaboração e do fomento de projectos de inter-
esse recíproco. Foi decidido inventariar as parcerias já existentes 
e desenvolver o processo de designação do Delegado do Clube à 
CIP. Daqui saiu ainda a iniciativa de organização, em Guimarães, 
de um Encontro Ibérico, na segunda quinzena de Setembro ou na 
primeira de Outubro, deste ano.
A realização de um INROT (Iniciativas Rotárias Hispano/Por-
tuguesas) com o Distrito 2201 foi também deliberada, tendo 
sido indicados os Rotary Clubes de Vigo, Pontevedra, Orense 
e Ferrol como os melhor posicionados para o arranque deste 
projecto. Por outro lado, a CIP decidiu que seja preparado, com 
o Rotary Club de Guimarães e os Governadores dos Distritos 
1960 e 1970 e mais parceiros, um programa provisório de ac-
tividades até meados de Maio próximo. Com este propósito, 
o presidente Matos Fernandes irá acompanhar a Conferência 
do Distrito 2201, que se vai realizar nos princípios de Junho 
em Avilez, nas Astúrias. 

CIP PORTUGAL/GUINÉ-BISSAU 
Numa parceria a 
funcionar entre 
o  Rotary  C lub 
d e  B a r c e l o s 
e o Rotary Club 
de Maria Pia, 
de Cabo Verde, 
de resto clubes 
emparceirados, 
foram recolhidas 
e entregues às 
crianças da Escola 
C o n g r e s s o  d e 

Cassacá, de Bissau elevadas quantidades de 
brinquedos e artigos de vestir recolhidos em Barcelos junto de 
várias empresas locais. Na foto 1, vê-se o Compº. José  António 
Leitão, membro do Rotary Clube caboverdeano e Presidente da 
sua Comissão de Serviços à Comunidade Mundial, a fazer a entrega 
desses bens.
Na altura, o Compº. Leitão deu-se conta do mau estado de 
conservação da referida escola, que é habitualmente frequentada 
por 963 estudantes (veja as fotos 2 a 4), do que logo fez ciente o 
seu Clube, tendo este, em seguida, relatado o facto ao seu clube-
parceiro em Portugal. Os dois Rotary Clubes estão agora a envidar 
esforços para o restauro da escola e seu re-equipamento.  

OS JOVENS EM NÚMEROS
Com dados reportados a Fevereiro deste ano, os Rotaract Clubes 
eram 9.134 e encontravam-se em 171 diferentes países. Eram 210.082 
os Rotaractistas. Qquanto ao Interact, havia 14.182 Interact Clubes 
distribuídos por 135 países. Os Interactistas andavam em 326.186.

VISIBILIDADE 
O Rotaract Club de Lisboa-Olivais organizou com muito êxito uma 
Exposição sobre “Fernando Pessoa – Plural como o Universo”, que 
esteve patente na Fundação Calouste Gulbenkian.

RYLA
 Realizou-se de 1 a 5 de Abril corrente o “RYLA 2012”, em Estremoz, 
numa organização do Rotary Club de Sesimbra e com o apoio do 
Rotary Club de Estremoz. O RYLA foi gentilmente acolhido pelo 
Regimento de Cavalaria 3, onde os participantes fi caram alojados, 

e teve a participação de jovens de ambos os sexos. Tratou-se fun-
damentalmente de um Curso de Liderança ministrado por militares 
e convidados com qualifi cação e o seu programa incluiu visita às 
instalações do quartel, educação física e jogos, volteio, orientação 
por carta militar e bússola, marchas, técnicas de sobrevivência e 
deslocação em viatura blindada, além de palestras formativas.

AO SERVIÇO
As Representadorias do ITC e do RTC do Distrito 1960 lançaram 
o “Projecto Páscoa na Colónia de Férias” através do qual propor-
cionaram às 12 crianças da “Casa da Criança”, de Tires, o fi m de 
semana de 27 a 29 de Abril no Centro de Férias do Rotary Club de 
Peniche, ao Cabo Carvoeiro. Durante esse fi m de semana, para elas 
inesquecível, as crianças foram ver o Museu da Lourinhã, a Lagoa 
de Óbidos e a Vila de Peniche, além de terem feito o “Percurso do 
Ninho da Cegonha”.
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Lisboa vai ser como que a “capital do Rotary”, cidade que vai ser an-
fi triã da confl uência anual da família do Rotary, a sua Convenção em 2013, 

mais precisamente de 23 a 26 de Junho, a 104ª do Rotary International.
Estima-se que a “nossa” Convenção venha a constituir o evento interna-

cional que mais visitantes traga ao nosso País até hoje. O número de cerca 
de 35.000 mostra-se cada vez mais aventado e, pelo andar das coisas, é bem 

possível que até venha a ser excedido.
Se o leitor Rotário pretender conhecer pormenores sobre o programa que está a ser montado, meticulosamente, 
para a Convenção, e manter-se ao corrente quanto aos seus desenvolvimentos, vá antes de tudo registar-se em 
www.rotary.org/memberaccess. Depois disso, quer para conhecer a Convenção de Lisboa, quer para se inscrever 
nela e, caso precise, para fazer reserva de quarto em hotel, e para adquirir os bilhetes de entrada nos vários eventos 
e espectáculos do programa, poderá aceder ao “site” da Comissão de Promoção em rotary@lisboa2013.org e fazê-
lo “online”. Pode também por aí obter em papel o formulário para a inscrição e, depois de preenchido, enviá-lo por 
fax pelo nº. 239 837 180.

Está já assegurada a participação da bem conhecida e muito apreciada fadista Sandra Fidalgo, que fará com que os 
participantes saboreiem a melodia do fado, esse género musical tão apreciado como que símbolo nacional nosso e 
que bem recentemente foi considerado pela UNESCO como “Património Mundial Imaterial da Humanidade”.
Quem fi zer a sua inscrição na Convenção de Lisboa pela via “online” receberá um emblema especial alusivo à Con-
venção.
Peça à HOC o DVD promocional editado e descubra “Um Porto para a Paz” com o Presidente-Eleito do R.I., Sakuji 
Tanaka e sua mulher, Kyoko.

A 8 de Maio de 2012 realizar-se-á o “Almoço da Liderança do Presidente-Eleito”, uma terça-feira, abrilhantado já 
com interpretações de fados por Sandra Fidalgo, em que será anfi trião o Presidente da Comissão Organizadora da 
Convenção de Lisboa, Ed Futa.

                                        LISBOA 2013, EU ESTOU!
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 Jorge Amaral

 Projecto “Cegueira Evitável”

Ser CEGO e POBRE é das coisas mais terríveis que 
podem acontecer a um ser humano. De facto, é difícil 
imaginarmos, nós que vivemos no “conforto” de um 
país europeu onde, sem dúvida, existem dificuldades. 
Mas, o que será isso se comparado com um país 
ou uma região sem água potável e sem cuidados 
médicos, onde milhões e milhões de seres humanos, 
grande parte deles crianças de tenra idade, não têm o 
mínimo indispensável a uma vida saudável!? Lembro 
um comentário do Dr. Chandra Sekhar, um dos 
responsáveis do “LV Prasad Eye Institute”, na Índia, 
com uma larga experiência na ajuda a pessoas em 
situação de extrema pobreza. Ele diz com frequência: 
-“Conheço milhares de MÃES que, criando os seus filhos 
numa pobreza ilimitada, a primeira coisa que lhes 
ensinam é saberem adormecer esfomeados.” Penso 
que, mesmo com muito esforço e boa vontade, nunca 
conseguiremos imaginar quão cruel será a situação 
de aprender como gerir uma situação destas com os 
nossos filhos ou netos…

Todas as Instituições com que o Movimento Rotário coopera, lideradas obviamente pela 
Organização Mundial de Saúde, têm a noção da extrema vulnerabilidade a que mulheres e 
crianças estão sujeitas nos países em vias de desenvolvimento. Não é por isso de admirar 
que uma das maiores prioridades seja a Cegueira Infantil.
De acordo com os dados disponibilizados pela OMS, a cegueira infantil refere-se a um 
grupo de doenças e condições que ocorrem na infância ou adolescência que, se deixadas 
sem tratamento, resultam em cegueira ou deficiência visual grave que são susceptíveis 
de serem irremediáveis mais tarde. As principais causas de cegueira em crianças variam 
muito de região para região, sendo em grande parte determinadas pelo desenvolvimento 
socioeconómico e as disponibilidades de cuidados de saúde primários e de serviços 
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oftalmológicos. Em países de altos recursos, as lesões do nervo óptico 
e maiores vias visuais predominam como causa da cegueira, enquanto 
cicatrizes corneanas de sarampo, a deficiência por falta de vitamina 
A, o uso de remédios nocivos oculares tradicionais, oftalmia neonatal 
e catarata rubéola são as principais causas em países de baixos 
rendimentos. Nestes países, a prevalência de cegueira em crianças 
é cerca de 2 por 1000. A retinopatia da prematuridade é uma causa 
importante em países de renda média. Outras causas importantes, 
em todos os países, são as anomalias congénitas, como a catarata, o 
glaucoma e as distrofias hereditárias da retina. 
Apesar do sucesso dos esforços já desenvolvidos, dada a elevada taxa 
de natalidade em algumas regiões os números continuam devastadores. 
O mundo continua a ter cerca de 1,5 milhões de crianças cegas, sendo 
que três quartos vivem nas regiões mais pobres da África e da Ásia. As 
causas de cegueira na infância, passíveis de prevenção e tratamento, 
têm de receber uma atenção de medidas prioritárias, temendo-se 
consequências terríveis se tal não for feito.

O Dia Mundial da Visão é comemorado anualmente na segunda quinta-
feira de Outubro e para chamar a atenção para a questão mundial da 
Cegueira Evitável e da Deficiência Visual. Neste dia, a OMS incentiva e 
encoraja todos os “parceiros” intervenientes na luta contra a Cegueira 
a destacar quais as áreas prioritárias em cada zona de actuação. Por 
outro lado, aproveita esse dia para lançar alguns desafios de acordo 
com as informações que vai recebendo do terreno nas zonas mais 
afectadas.
Por exemplo, neste ano foi lançado um alerta, também, para a subida 
enorme da perda de visão devido a doenças não-transmissíveis. Isto 

é, tendo em conta o aumento populacional e da esperança de vida, o número de pessoas que sofrem de doenças 
crónicas relacionadas com a idade do olho está a aumentar consideravelmente. As três causas principais da deficiência 
visual são os erros de refracção não corrigidos, a catarata e o glaucoma, sendo estas duas últimas as principais causas 
da cegueira, às quais se juntam o problema relacionado com a idade e a degeneração macular.
O Movimento Rotário tem, como é sabido, após a presidência de Frank Devlyn, dedicado uma especial atenção ao 
problema da Cegueira Global, apoiando iniciativas de vária ordem, dentro da perspectiva do programa “VISION 2020 
– O DIREITO À VISTA”, emanado da Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira (IAPB). Tal programa tem 
como objectivo a erradicação da Cegueira Evitável até ao Ano 2020.
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Cliff L. Dochterman, Presidente de R.I. 1992-3, declarava na 
Assembleia Internacional de 2010 em S. Diego, que os Rotários 
de todo o mundo haviam aderido ao programa da Prevenção 
da Cegueira, conseguindo financiar com a ajuda da The Rotary 
Foundation mais de meio milhão de cirurgias às cataratas 
em todo o mundo, assim dando uma feliz demonstração 
dos novos caminhos seguidos em Rotary pelos Serviços à 
Comunidade Mundial.
Também o Distrito 1970 tem, desde o ano 2000, aderido a 
este apelo de Frank Devlyn, movimentando-se os Rotários 
portugueses em felizes e eficazes iniciativas, das quais é justo 
destacar a “Noite de Fados”, com cujos produtos se têm 
financiado continuamente projectos de ajudas internacionais, 

que, a concretizarem-se os propostos para este ano, totalizarão perto das 10.000 cirurgias às cataratas.
Acresce dizer que, para além dos projectos financiados pela Fundação Rotária do R.I., há ainda a considerar os vários 
donativos em parcelas de 25€ (Equivalente ao custo médio de uma cirurgia) que nos chegam de várias Casas da 
Amizade e pessoas não rotárias sensibilizadas pelos nossos apelos, e que são canalizados para uma Instituição que 
tem trabalhado em parceria com o Movimento Rotário, a “Operation Eyesight Universal”. Esta Instituição envia ao 
doador um certificado com a ficha clínica do beneficiado pela Dádiva da Vista. Estes certificados têm tido o maior 
sucesso pois substituem, e com um significado enorme, as ofertas entre 
familiares e amigos em alturas festivas.
Importa não esquecer que, dadas as dificuldades criadas pelo Plano 
Visão de Futuro no que respeita aos critérios impostos para parcerias 
com outros Distritos, a nossa estratégia teve de ser alterada. No entanto 
não ficamos parados e, no passado ano rotário, levámos a cabo um 
projecto de USD 13.000,00, no qual o D.1970 participou com 2.230,00€. 
Esta acção, levada a cabo pelo Rotary Club Nuevo Medelin (Colômbia) 
consistiu na compra de um Refractómetro Automático, um aparelho 
destinado a detectar, prevenir e corrigir problemas visuais que geram 
ambliopia (olho preguiçoso - desenvolvimento deficiente da capacidade 
visual do olho), beneficiando mais de duas mil crianças de famílias de 
reduzidos meios. Este projecto teve ainda a colaboração de mais dois 
Distritos rotários, um dos EUA e outro da Bélgica.

Neste ano, o montante de 3.000,00€ angariado na última “Noite de 
Fados” será aplicado num projecto de Subsídio Global na área de Pune 
– Índia (D.3131), com um total de USD 33.000,00 para a execução de 
1.500 cirurgias às cataratas. O projecto está a aguardar aprovação da 
The Rotary Foundation para ser implementado.
-“Da cegueira total à visão funcional é como renascer. É um milagre que 
não pode ser descrito com palavras”. – Esta é uma declaração de um dos 
pacientes contemplados pela Dádiva da Vista numa das acções levadas 
a cabo pelo Rotary!
É verdadeiramente um privilégio pertencer a este grupo rotário de 
homens e mulheres que, há mais de dez anos, se preocupa em minorar 
o sofrimento dos mais desprotegidos. BEM HAJAM!
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