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A NOSSA CAPA
Abrimos esta edição, que se reporta a Maio, com uma imagem primaveril. Não tendo, no calendário 
rotário tema específi co, este mífi co, este mí ês, o leitor vai encontrar nesta edição uma carregada insistência sobre 
uma das prioridades essenciais do Rotary International: a dos recursos hídricos e do saneamento ídricos e do saneamento í
básico. O que é muito a propósito de um mês em que a natureza se renova e se afi rma com aspectos 
de estonteante beleza. Leia o que sobre estas transcendentes matérias esta edição lhe oferece e … 
ajude o seu habitat.

NOTA DO EDITOR – Com esta edição e em separata são divulgados o Relatório de Actividades, as 
Contas e o Parecer do Conselho Fiscal da Associação Portugal Rotário, documentos referentes ao ano 
fi scal de 2011 que foram aprovados na última Assembleia Geral.

NA VANGUARDA 
                                                 

 Arnold R. Grahl 
 Wayne Hearn

O Rotary está a fazer um investimento de longo prazo nas questões da água e do saneamento 
formando engenheiros e cientistas aptos para o afrontamento da crise instalada nos países em vias 
de desenvolvimento.
 
Através duma estratégia de parceria com o Instituto da Educação sobre a Água, da UNESCO, anunciada 
em Novembro, a The Rotary Foundation irá conceder subsídios aos Rotary Clubes e aos Distritos 
para que selectionem e apoiem fi nanceiramente estudantes no Instituto de Delft, na Holanda, – a 

maior estrutura do mundo no campo da pos-graduação em educação quanto à água. Mais de oito estudantes por 
ano poderão ser escolhidos para a frequência de programas de doutoramento em Ciência, sobretudo nas áreas do 
consumo público e suas infraestruturas, gestão da água ou ciências e engenharia relacionadas com a água. 
 
-“Identifi cando a alta qualidade e candidatos também de elevado gabarito e alto potencial para estas Bolsas, os Rotary 
Clubes poderão ajudar os países mais atingidos pela crise da água e do saneamento e poderão aumentar as respectivas 
capacidades até determinarem e implementarem soluções.” - disse o Presidente do Conselho de Curadores, William 
B Boyd.
 
Desde 1957, a UNESCO tem vindo a proporcionar ensino de pos-graduação a mais de 14.500 profi ssionais da água. 
98% dos países do terceiro mundo, nos quais as necessidades são maiores, e 87% dos licenciados radicam-se na área 
uma década mais tarde. O Instituto gere também uma rede educativa de 
Instituições e organizações, oferece especialização em educação no campo da 
água e ajuda a alcançar plataformas elevadas na educação quanto à gestão da 
água, em programas de pos-graduação e de formação profi ssional contínua. 
 
-“A cooperação com o Rotary é um marco importante na capacidade global em 
alta escala exigida para ultrapassar esta crise.” - disse András Szöllösi-Nagy, 
Reitor da UNESCO-IHE.
 
A água e o saneamento constituem uma das matérias em foco no âmbito do 
Plano “Visão de Futuro” da Fundação. 
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              Artur Lopes Cardoso
                                Gov. 1988-89 (D. 197)

                                                                                                  
                                               Editor

Foi o terceiro ano consecutivo e, quanto das outras vezes, 
cerca dos inícios da Primavera. Em número de adesões a 
esta iniciativa global, ele tem vindo sempre a aumentar de 
ano para ano, sinal claro de que cada vez mais, e no nosso 
País, o interesse e a preocupação em torno do escopo que 
lhe subjaz vêm em crescendo por igual.

Refiro-me à campanha “Vamos Limpar Portugal”, uma 
campanha que, ainda por cima, se mostra transversal 
a toda a sociedade, pois que se vêem a participar nela 
pessoas (milhares) de todos os extractos sociais, de 
todos os níveis culturais, pessoas jovens, de meia idade 
e mesmo idosos. 
Em cada ano das suas três edições já realizadas, mercê 
da participação de larga quantidade de voluntários, 
milhares de toneladas de lixos de toda a ordem vêm sendo 
removidos do meio ambiente. Curiosamente, se, tendo 
havido já mais que uma edição, poder alguém pensar que 
o volume de detritos retirado diminuiria, isso mostra-se 
errado: em cada ano acaba por ser maior o número de 
toneladas deles de que a natureza se viu aliviada. O que 
até parece paradoxal, mas não é, de facto.

Já há um bom par de anos que o Rotary lançou um grito 
de alarme relativamente às questões ambientais. Quem 
se lembrará ainda do saudoso Presidente do R.I., Paulo 
Viriato Corrêa da Costa (1990-91), e do seu programa 
“Preserve o Planeta Terra”? A ele se ficou a dever o grito 
de alerta para resposta urgente a um quadro terrível de 
degradação do nosso meio ambiente, um grito tão forte 
que esta matéria passou a entrar no quadro das questões 
prioritárias do Rotary a partir de então, o que permanece 
nos nossos dias e assim vai continuar, como se vê das 
linhas de força já traçadas pelo PE Sakuji Tanaka.
A partir daí assistiu-se ao surgimento, um pouco por todo 
o lado, de acções concretas de chamadas da atenção 
pública para a urgência de melhorar o ambiente como 
condição da própria sobrevivência da espécie humana. 
Também no nosso País. Quem, por exemplo, se não 
recorda da limpeza, a que deitaram mãos os nossos 
Companheiros Portimonenses, da Ribeira de Boina? Em 
tempos mais chegados, não andaram os pequenitos de 

certo Rotary “Kids” a retirar lixos de um parque público, 
com curiosidade e aplauso de muitos circunstantes? Rios, 
como o Trancão ou o Leça, não retomaram vida? Eles que 
estavam absolutamente mortos e mais não eram que 
canais pútridos?!
Não vamos sustentar que o aparecimento, vai em três 
anos, da iniciativa “Vamos Limpar Portugal” foi obra só do 
Rotary, nem isso alguma vez interessaria. Mas não custa 
acreditar que, no processo paulatino que lhe esteve na 
génese, o Rotary influiu. E é quanto lhe cabe fazer: influir, 
chamar a atenção, sensibilizar, persuadir.
 A causa da defesa do meio ambiente, a que já em outras 
vezes se fez referência nesta página, é daquelas que mais 
deve mobilizar as nossas energias, que mais deve ocupar 
as nossas atenções e ocupar mesmo o nosso tempo. É 
vital e condição essencial de qualidade de vida.
Perde algum do seu interesse tratar de erradicar doenças, 
de cuidar de instruir, ou de fomentar emprego e muitas 
outras igualmente nobres causas se não se conservar 
como saudável a natureza, o “habitat”, no fundo, a nossa 
casa. Viver em ambientes insalubres, conspurcados, 
deteriorados, vai fatalmente descambar em novas 
doenças, em más condições de trabalho e de vida. E isso, 
garantidamente que não traz felicidade a ninguém. Para 
quê o esforço científico (louvável, convenhamos) que 
busca aumentar as expectativas de vida do ser humano 
se acabar por ser o prolongar de uma vida sem qualidade? 
Uma vida que não vale a pena ser vivida?
 Há para aí quem se compraza em amuos, manifestações 
de despeito, vãs ambições de ser ou de ter, arrufos pueris, 
agastamentos mal refreados. Que inglórios consumos 
de energia! Energia e denodo que, certamente, melhor 
aplicados seriam se voltados para servir, e em causas tão 
nobres quanto esta, a da limpeza ambiental. É que, para 
além de tudo, essa limpeza acarretará, disso estamos 
certos, limpeza espiritual também.
E nunca será demais pensarmos e agirmos limpamente. 
Não é assim?
No seu m2 seja asseado e em todos os parâmetros. Admire 
e reconheça quem se aplica em trabalhos de limpeza, seja 
ela qual seja, e aceite o afectuoso abraço do



4

A Mensagem do 
Presidente 

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

www.rotary.org/president  

Queridos Irmãos e Irmãs em Rotary,

 
Quando falamos em aumentar o nosso quadro social, todos temos a consciência de que 
acolher um novo membro no Clube constitui apenas o começo do nosso trabalho. Para 
transformar um novo sócio num Rotário a sério, é preciso muito mais – e o primeiro 
passo está no ajudar esse novo sócio a sentir-se envolvido no trabalho do Rotary.
 
Cada Rotário de cada Clube deverá saber que é não só preciso, mas deve ser aproveitado. 
Cada Rotário deve desempenhar uma tarefa no Clube – um papel a cumprir. Ao fim e ao 
cabo, porque é que estamos no Rotary? Estamos para fazer a diferença. Sim, agrada-nos 
o nosso serviço rotário, mas isso não bastará se nos ativermos à rotina de fazermos 
do Rotary uma prioridade semana atrás de semana, ano a ano. Saber que estamos a 
produzir um impacte, que estamos a mudar vidas – é isso o que nos faz andar para a 
frente, a despeito doutras solicitações que requerem também do nosso tempo. E é 
por isso que cada um de nós, seja muito ou seja pouco o tempo por que já estamos no 
Rotary, tem de tratar, continuadamente, a crescer enquanto Rotário – para descobrir 
novas maneiras de ajudar os outros e levar a todos as mudanças positivas que possamos 
alcançar para eles. E é isso, mais que tudo o resto, o que leva a que o nosso serviço 
rotário alastre a todo o mundo.

Sejamos novos membros ou sejamos já antigos, cada um de nós pode encontrar meios 
para se tornar cada vez mais empenhado do serviço rotário – a nível do Clube, a nível 
distrital e mesmo a outros níveis. Os Grupos Rotários de Acção constituem uma estupenda 
oportunidade de colocação de específicas áreas de interesses ao serviço e duma maneira 
que aglutina Rotários de toda a parte do mundo rotário na busca do alcance de objectivo 
comum. Seja a água e o saneamento o vosso maior interesse, ou o micro-crédito, ou a 
prevenção da cegueira – seja quando se oferece como voluntário para pôr ao serviço a 
aptidão na área da medicina dentária ou na ajuda na organização de colheitas de sangue 
– há sempre hipótese de encontrar um Grupo Rotário de Acção que dá resposta a isso. 
Mas, se o não houver ainda, porque não o organiza você mesmo? Pode saber mais acerca 
dos Grupos Rotários de Acção em www.rotary.org/actiongroups.
 
O Rotary é, sempre o foi, uma organização baseada nos seus Clubes. O propósito do 
Rotary International não é o de dirigir os seus Clubes, mas sim o de os conectar uns com 
os outros, os informar e os apoiar. Onde e como cada Clubes e cada Rotário escolha para 
servir é em absoluta decisão de cada um deles. Por isso, siga a sua própria inclinação e a 
sua visão pessoal. Abra os olhos para enfrentar os desafios do nosso mundo e utilize a 
sua força através do Rotary para descobrir novas maneiras de os ultrapassar. Cada um 
de nós tem tamanho potencial e pode atingir tanto sempre que se Conhece a Si Mesmo 
para Abraçar a Humanidde!

Kalyan Banerjee

http://www.rotary.org/president
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Rotary Clubes  ………………………………… 34.228

Rotários …………………………………… 1.230.501

(Rotárias)  …………………………………… 211.912

Países e regiões com Rotary  …………………… 216

Distritos Rotários  ………………………………  532

Núcleos Rotary de Desenvolvimento 

Comunitário …………………………………  7.432

Países com NRDC  ……………………………… 80

Voluntários não Rotários 

nos NRDC  ………………………………… 170.936

(dados reportados a 19 de Março de 2012)

O ROTARY EM NÚMEROS

CAMPEONATO DO 
MUNDO ROTÁRIO CICLISTA

Vai realizar-se em La Rochelle (França), sob a organização 
do Rotary Club local, o 28º Campeonato do Mundo Ciclista 
Rotário no próximo dia 8 de Setembro.

CONFERÊNCIA ROTARY/UNESCO
Em 17 de Março realizou-se na Sede da UNESCO, em Paris (França), a conferência “A Cultura da Paz: uma Visão par-
tilhada Rotary/UNESCO”.
O evento contou com as presenças do Presidente do R.I., Kalyan Banerjee, e de vários dirigentes da UNESCO. Nela 
estiveram em detalhada análise questões como as acções desenvolvidas quer pelo Rotary, quer pela UNESCO, quanto à 
gestão dos recursos hídricos e a educação, e as perspectivas que através delas se abrem para a construção da Paz.

PRÓXIMAS CONVENÇÕES DO R.I.
Anote as cidades e os anos das próximas Convenções do Rotary International:
  Em 2013, em Lisboa (Portugal).
  Em 2014, em Sydney (Austrália).
  Em 2015, em São Paulo (Brasil).
  Em 2016, em Seul (Coreia do Sul).
   Em 2017, em Atlanta, Geórgia (EUA).

CUIDADOS COM RECÉM-NASCIDOS
Para Santiago Atitlán (Guatemala), os Rotary Clubes de Guatemala-Norte e de Sunnyvale, Califór-
nia (EUA), numa parceria, editaram e fi zeram distribuir um DVD educativo na língua Tz’utujil, que 
é a falada no Município Maya. Este video apresenta conselhos de nutrição de bebés, prevenção e 
tratamento das doenças mais comuns neles, saúde materna e infantil, higiene, alcoolismo e violên-
cia doméstica, e está a ser continuadamente exibido na sala de espera do hospital. Já foi passado, 
também, no canal de TV por cabo local. Os clubes envolvidos neste projecto vão agora introduzir 
este DVD noutros municípios.
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Presidente
Kalyan Banerjee
Rotary Club de Vapi, Gujarat (Ín-
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Presidente-Eleito
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Élio Cerini
Rotary Club de Milano-Duomo 
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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 
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Stuart B. Heal
Rotary Club de Cromwell (Nova 
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Allan O. Jagger
Rotary Club de Elland (Inglaterra)

Paul Knyff 
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Norte (Holanda)
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Rotary Club de Senri (Japão)

Barry Matheson
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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

ALTERAÇÕES NO “STAFF”
Deixou de estar ao serviço Donna Polydoros que, durante alguns anos, teve a responsabilidade de coordenar a “Ro-
tary World Magazine Press” (RWMP).
O serviço respectivo passou a estar a cargo de Cynthia Edbrooks, que já servia no mesmo Departamento, e foi recru-
tada para apoio à RWMP Megan Ferringer.

AS MARCAS DO ROTARY
O Conselho Director do R.I. Criou um sistema de licenciamento e protecção das marcas do Rotary, de cuja observância 
cuida. Existem mais de 300 fornecedores agregados a R.I. em todo o mundo (pessoas singulares, sociedades e enti-
dades rotárias) autorizados para o fabrico de produtos assinalados com a marca do Rotary, com o nome do Rotary 
ou ostentendo o seu emblema ou outra qualquer das suas marcas.
Todos quantos pretendam tornar-se fornecedores de bens agregados ao Rotary têm de solicitar previamente au-
torização para isso, pelo que as reproduções ou as vendas não autorizadas do emblema do R.I. constituem violação 
da sua propriedade intelectual. Acresce que as licenças de venda e de fabrico de quaisquer artigos com uma das 
marcas do Rotary são controladas por R.I. de modo a assegurar uma absoluta uniformidade da qualidade, do rigor e 
da fi delidade de reprodução do seu emblema e das demais marcas suas aplicadas em bens sob autorização.
Rotary International chama a atenção dos Clubes, dos Distritos e dos Rotários individualmente para que não devem 
adquirir produtos, a qualquer, título, que ostentem marcas do Rotary, se não junto de fornecedores agregados. 
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O Valor do Mar

Rotários do Japão Trabalham 
para a Recuperação 
        da Economia 

Katie Hills
Fotos de Alyce Henson

  

Em Setembro, no sentido de comemorar o renascimento da indústria da pesca 

japonesa do nordeste após o sismo, seguido de “tsunami” de Março de 2011, cinco 

Rotary Clubes da zona de Oshu-Mizusawa organizaram uma festa no “Plaza Inn 

Mizusawa”. Os convidados tiveram um jantar à base de peixe de Ofunato, uma 

cidade costeira da Prefeitura de Iwate. Antes deste evento, o “Chef” Kowa Sato, 

do “Plaza Inn”, que é membro do Rotary Club de Mizusawa-Isawa, percorreu de 

automóvel cerca de 25 milhas com a sua equipa para ir comprar o peixe no mercado 

de Ofunato, que reabrira naquele preciso mês de Maio. No dia em que aconteceu 

o “tsunami”, a cidade fi cou submersa com 50 pés de água, e 80% da sua frota 

pesqueira desapareceram. A Prefeitura de Iwate, que alberga 4% dos portos de 

pesca do Japão, sofreu prejuizos da ordem dos 97,5 milhões de dólares nos barcos 

assim como nas estruturas portuárias, como consequência do desastre; as receitas 

da pesca no Japão avaliam-se em 21 biliões de dólares. O jantar festivo realizou-se 

numa área interior da Prefeitura, que não foi atingida pelo “tsunami”, e procurou 

evidenciar que o peixe 

fresco apanhado junto 

à costa continua a 

ser disponível para 

as comunidades do 

interior. Ao participarem 

nesta festa, os 500 

convidados, nos quais 

se incluiram cerca de 50 Rotários, fi zeram a demonstração de que 

o peixe do Japão é bom para comer. 

Membros da equipa do Rotário “Chef” Kowa Sato preparam o jantar 
no “Plaza Inn Mizusawa” (em baixo e à esquerda).

O mercado do peixe de Ofunato (acima) está 
de novo em funcionamento após o sismo e o 
“tsunami” de 2011, que provocou danos terríveis 
na frota pesqueira da cidade.
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 Frank Bures

 
Na Tailândia, como também acontece em muitas outras partes do mundo, negociar é um modo 
de vida. Mas os viajantes idos do Ocidente muitas vezes acham que os tailandeses estão a jogar 
um jogo mas não lhe conhecem as regras. Negociar pode ser divertido, apesar de tudo, e de-
ixar todos satisfeitos. Quando se dirigir para Bangkok para a Convenção de 2012 do R.I., que se 
realizará de 6 a 9 de Maio, recorde algumas dicas que lhe podem conferir vantagem perante o 
seu opositor nas compras:
 
Nos Centros Comerciais e em hiper-mercados, os preços são fi xos, mas em mercadps ou nas 
lojas mais pequenas, pode sempre tentar discutir os preços.
Se estiver interessado em comprar alguma coisa, pergunte quanto custa. Depois, olhe para o 
objecto durante alguns momentos e faça uma oferta um pouco abaixo do valor que está disposto 
a pagar por ele (ou do valor que acha que deve ser o justo). Uma pequena sondagem antes de 
se dirigir ao mercado pode ajudar na sua decisão. 

“Loat noi dai mai krup/kha?” signifi ca: -“Podes fazer um pequeno desconto?” “Dai” signifi ca “sim”, 
“Mai dai” quer dizer “não”. Por vezes, o vendedor pede um preço, e você pode contrapropor 
outro seguido de “dai mai?”
Não se trata de um procedimento litigioso. Está é a pretender-se chegar à defi nição de um preço 
mutuamente aceitável. Você pretende negociar, não insultar, e começar por oferecer demasiado 
baixo pode fazer abortar o negócio antes de que a negociação comece. Por outro lado, não se 
apresse. Envolva o vendedor numa pequena conversa. Negociar é mais uma interacção social 
do que uma transacção económica. 
Provavelmente não irá atingir o mesmo preço que os locais atingiriam. É que, para além das 
populares áreas turísticas, há aspectos a que você não tem acesso. 
Se se sentir desconfortável com o preço fi nal atingido, diga que vai pensar ainda, e retire-se. Pode 
desanuviar e voltar mais tarde se decidir que se trata de preço que pode suportar. 

I n s c r e v a - s e  n a  C o n v e n ç ã o  d e  2 0 1 2  d o  R . I .  C o n v e n t i o n  a t é  1  d e  M a i o  
e m  w w w. r o t a r y. o r g / c o n v e n t i o n  o u  n o  “ s i t e ”  d a  C o n v e n ç ã o .
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FILIPINAS NEPAL

FRANÇA AUSTRÁLIA

FRANÇA

BRASIL

BURKINA-FASO

O Rotary Club de Villiers-
sur-Marne/Le Plessis-
Trévise (França-D.1770) 
o f e r e c e u  u m  m i n i -
autocarro de 12 lugares 
à escola para surdos-
mudos sediada em Cavité, 

localidade a cerca de 40 kms de Manilla, a “Escola Cristã de 
Mudos”, estabelecimento que serve 110 estudantes surdos-
mudos (foto de John Nichols).

O Rotary Club de Kathmandu-
Midtown (D. 3292) aplicou 
4.000 rupias na construção 
de uma rampa para que as 
crianças com deficiência 
motora  possam mais 
facilmente deslocar-se em 
cadeira-de-rodas para se 

dirigirem ao Centro CBR que as apoia, que se situa num primeiro 
andar, a assim fruir dessa estrutura (foto “Rotary News”).

Desde há cerca de dez 
anos que o Rotary Club 
de Armentières Val de 
Lys (D. 1520) organiza a 
“Feira das Ostras” como 
maneira de realizar fundos 
e, assim, financiar os seus 
projectos de serviço (foto 

“Le Rotarien”).

 O Distrito 9520, que abrange o sul 
da Austrália e parte dos estados de 
Victoria e de Nova Gales do Sul  (região 
de Broken Hill) ganhou um importante 
prémio atribuído pelo Governo do 
Estado de Victoria, Departamento de 
Sustentabilidade e Meio Ambiente, 
em reconhecimento da acção notável 
desenvolvida pelos “seus” Rotary 
Clubes na recuperação das partes 

destruídas por devastadores fogos florestais (foto “Rotary Down 
Under”).

TOGO

Os Rotary Clubes de Nîmes-
Mont-Aigoual (D. 1700) e 
de St. Mathieu-Pic Saint-
Loup (D. 1760) juntaram-se 
para apoiar uma escola 
de costura na diocese de 
Lomé, sob a supervisão 
do Revº. David Jopa (foto 

de Alain Dubois).

O Rotary Club de Les Hauts 
de Siagne (D. 1730) criou um 
simulador de voo a partir da 
fuselagem de um planador, que 
equipou com meios informáticos 
e video, tendo-o oferecido à 
escola de voo de Fayence. Na 
foto estão, junto do simulador 

e a partir da esquerda, J-L. Fabre, Presidente da Câmara de 
Payence, G. Chiocci, Presidente da AAPCA, e o Compº. J-F Hangen, 
Presidente do Clube (foto “Le Rotarien”).

O Rotary Club de Francisco 
Beltrão-Cidade Norte, 
do Paraná (D. 4640), 
construiu na Escola 
Municipal Higino Pires o 
Parque de Leitura, com 
mesas e bancos sob as 

copas das árvores. Neste novo espaço, cerca de 400 estudantes 
realizam agora novas actividades, lectivas e lúdicas (foto “Brasil 
Rotário”).

Os Rotary Clubes de Aix-en-
Provence, Sainte-Victoire 
e Gardanne en Pays d”Aix 
(D. 1680) juntamente 
com o Rotary Club de 
Milão-Sudeste (D. 2040), 
recolheram fundos a favor 
da Associação AMD, de 
Aix, que se dedica a acção 

de natureza sanitária há alguns anos, no sudeste deste país 
africano. A foto reporta-se à implantação de uma fonte de água 
potável na aldeia de Toroko, que fica a cerca de 135 kms. a sul de 
Bobo-Dioulasso. O projecto foi executado pela ONG Hidráulica 
Sem Fronteiras do Mediterrâneo (foto “Le Rotarien”).
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Pelos Serviços Internacionais

Os Clubes dos JovensOs Clubes dos JovensOs Clubes dos Jovens

CIP PORTUGAL/ALEMANHA
O Rotary Club de Mafra acolheu com elevada qualidade 
de companheirismo uma delegação do Rotary Club de 
Lippetal, Alemanha (D. 1900), que era chefi ada pelo 
Compº. Paul Bussler.

Por outro lado, esteve de visita ao Rotary Club de Praia 
da Rocha o Compº. Horst Scholtler, Presidente da Secção 
Alemã, a acompanhar um estupendo programa de for-
mação de jovens entretecido entre a Escola Secundária 
Manuel Teixeira Gomes e a Max Planck, de Dortmund, 
que tem tido o patrocínio desta CIP.

OS JOVENS EM NÚMEROS
Com dados reportados a Março deste ano, os Rotaract Clubes 
eram 9.203 e encontravam-se em 171 diferentes países. Eram 
211.669 os Rotaractistas. Quanto ao Interact, havia 14.268 
Interact Clubes distribuídos por 135 países. Os Interactistas 
andavam em 328.164.

Em 14 e 15 de Abril realizaram-se na Praia da Areia Branca e sob 
a organização do Rotaract Club de Lisboa, a XXXI Conferência do 
RTC e XI do ITC do Distrito 1960, como anunciámos. Tiveram como 
lema “Quebrar Barreiras, Construir Pontes”. Intervieram nelas 
como oradores as Compªs. Joana Pires, Cátia Tomé e Mara Duarte 
e o Revº. Carlos Jorge. Os participantes viveram uma animada 
“caça ao tesouro” e, no jantar festivo esteve o Gov. José Coelho. 
A animação foi contagiante sobretudo com a vivência da I edição 
do Concurso “Rotaract IDOL”.

AO SERVIÇO 
O Rotaract Club de Coimbra tomou a iniciativa de limpar a 
cidade, procedendo à pintura das paredes dos seus edifícios 
que se mostram conspurcadas por “grafi ttis”. Os Rotaractis-
tas já conseguiram atingir cerca de 85% dos edifícios da zona 
alta de Coimbra, tendo começado a sua acção pelo bloco 
da Universidade. Os voluntários usam como seu ponto de 
encontro o Instituto Universitário Justiça e Paz e já aplicaram 
uma segunda mão de tinta nas paredes que limparam.

NOVO CLUBE SURGIU 
Em 12 de Abril recebeu festivamente o seu Certifi cado de 
Organização o Rotaract Club de Parede-Carcavelos das 
mãos do Gov. José Coelho. 

E NOVO CLUBE AVANÇA 
 Patrocinado pelo Rotary Club de Tavira avançam em bom 
ritmo as diligências tendentes à organização de um Interact 
Clube em Tavira.

RYLA
Sob a organização do Rotary Club de Vila Nova de Fama-
licão realizou-se de 2 a 6 de Abril um RYLA subordinado ao 
tema “Jovens Líderes em Acção”. Teve a participação de 14 
jovens inscritos pelos Rotary Clubes de Ansião, Montemor-
o-Velho, Oliveira de 
Azeméis, Pombal, 
Porto, Santo Tirso, 
Vila Nova de Fa-
malicão e Viseu. O 
desenvolvimento 
do programa deste 
RYLA proporcio-
nou aos jovens 
“rylistas” visitas 
guiadas a empresas bem sucedi-
das, como a “Vieira de Castro”, a 
“CITEVE” e a “Famasete”, assim 
como visita às instalações da Fundação “Mundos de Vida”. 
Na vertente cultural, eles tiveram oportunidade de ouvir 
duas magnífi cas palestras sobre liderança e de participar 
num “peddy paper” pela cidade, numa Tertúlia Literária e 
num Café-Concerto, além de terem feito uma caminhada e 
realizado visita à Casa-Museu Camilo Castelo Branco. As fotos 
que publicamos reportam-se a algumas das actividades deste 
RYLA que foi um êxito.
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Rich Casey, coordenador do Projecto Rotário de Los 
Altos contra a SIDA, está de pé próximo de uma das camas 
do Hospital de S. José, em Monróvia, Libéria, onde uma 
mulher acaba de dar à luz um menino. Casey olha para 
baixo, nota que o bebé está a receber um medicamento 
e sabe que ele e os seus amigos Rotários ajudaram assim 
a  salvar uma vida. Sem esse remédio – o “nevirapine” –, 
o bebé, que nascera de mãe infectada pela SIDA, iria ter 
fortíssima possibilidade de também ficar atingido pela 
SIDA, e provavelmente não iria além dos cinco anos de 
vida. A droga, de que cada dose custa somente um dó-
lar, ajuda a evitar a transmissão do vírus da SIDA a partir 
das mães e aumenta tremendamente as hipóteses de as 
crianças serem saudáveis.
Casey tem bem a noção de que os Rotários enfrentam um 
imenso desafio quando lutam contra a SIDA na Libéria: 
cerca de 5.000 liberianas são todos os anos infectadas. É 
crítica a intervenção a qualquer nível. O Projecto Rotário 
de Los Altos contra a SIDA tem angariado fundos para 
ajudar na compra do medicamento que salva vidas. 
Mas vai além disso no que se refere às mulheres, pois 
procura informá-las acerca da prevenção e tratamento 
da SIDA, medicação pos-natal que devem seguir, o que 
é essencial e exige um pequeno exército de voluntários 
treinados. Uma das missões de Casey tem sido arranjar 
ajudas económicas para financiamento destas acções. 

No passado mês de Janeiro, viajou até à Libéria para o 
lançamento de um projecto que dá formação a operadores 
da saúde na região – , o que, em boa medida, resultou de 
um Subsídio Global da Fundação Rotária concedido a uma 
parceria estabelecida entre os Rotary Clubes de Los Altos, 
Califórnia (EUA), e de Sinkor, condado de Montserrado, 
na Libéria.

Quando Casey foi acompanhar o caso do bebé em 
Monróvia, isso constituiu a sua primeira experiência 
directa com tal tratamento que ele e a Comissão do 
Projecto de Los Altos tinham trabalhado para levar por 
diante. -“Foi um dos momentos mais gratificantes da minha 
vida.” - segundo disse à família, a amigos e aos membros do 
seu Clube quando regressou a casa. E acrescentaria, com 
o entusiasmo que define o seu grau de empenhamento no 
projecto: - “Indignava-me o facto de que as crianças vinham 
ao mundo com uma sentença de morte. Nada tinham feito, 
porém, para não terem direito a um futuro.”
Era uma fatalidade que se traduzia em algo de crucial na 
viagem de Casey desde Silicon Valley até à Libéria. Cinco 
anos antes, estava na fila do “checkout” no supermercado 
local quando ouviu uma mulher atrás de si perguntar: 
-“Desculpe – não é o Rich?” A mulher, Mary Prochnow, 
já não via Casey desde os bancos da escola, pelo menos 
iam decorridos quase 40 anos. -“Como é que ela ainda 
se lembrava de mim, não imagino.” - diz Casey, que já ia 

AS ENTREGAS ESPECIAIS

RECÉM NASCIDOS DE 
MONRÓVIA , NA LIBÉRIA , 
RECEBEM MEDICAÇÃO 
VITAL PARA DETER O 
ALASTRAMENTO DA SIDA               

Stephen Yafa

 Eis uma das mal-nutridas crianças 
a receber alimentos.
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nessa altura nos 50s e se tinha reformado da sua profissão 
de industrial. Prochnow, por seu lado, não fazia a mais 
pequena ideia de como o tinha reconhecido: -“Algo mo 
disse. Um sexto sentido...” Após terem-se mutuamente 
cumprimentado, descobriram que, afinal, andavam na re-
colha de fundos enquadrados em organizações diferentes 
mas com um propósito comum: a erradicação da SIDA. A 
ambos se tornou claro que estavam destinados a juntar 
esforços para educar e ajudar a salvar mães africanas e 
seus filhos. Os dados estatísticos eram conhecidos de 
ambos: 33 milhões de crianças e de adultos estão global-
mente infectados; quase 70% deles vivem em países a sul 
do Sahara, como é o caso da Libéria. 

A esse tempo, Casey era o Presidente do Conselho 
Directivo da ONG “Save the Children’s HIV/AIDS”, e 
Prochnow, sócio fundador do Clube de Los Altos e pioneiro 
na “task force” da SIDA, além de ser um activo elementos 
da Comissão de Angariação de Fundos. -“O nosso projecto 
da SIDA precisava de um empurrão.” - diz. -“Tínhamos 
atingido um patamar tal que me levou a ir ter com o Rich.” 
Não perdeu tempo pois logo arranjou um encontro com 
Casey e Dushan ‘Dude’ Angius, um apoio que ia além do 
projecto. -“Dois dias depois do nosso encontro,” - recorda 
Casey -, “estava sentada com Dude no seu escritório de 
gestão imobiliária. Esta é Mary.”
Antes da reunião, Prochnow ajudara Casey na acção que 
ele desenvolvera com Angius na obtenção de fundos 
para o Projecto rotário de Los Altos, que tem por escopo 
apoiar os Rotários na luta contra a doença através de 
programas que proporcionem educação e ajudas. Numa 
reunião rotária que teve lugar em 1989, explicou ela, An-
gius, que nessa altura era o Presidente, anunciou claro e 
bom som que seu filho Steve estava a morrer com SIDA. 
Angius e a mulher, Bárbara, ouviram falar por essa altura 
que Steve era “gay”. -“O meu filho é a melhor pessoa do 
mundo.” - disse Angius a todos. -“Vamos fazer tudo o 
possível para evitar que a SIDA alastre e, para isso preciso 

da vossa ajuda.”
-“Ao que sei, era a primeira vez que alguém tinha pronun-
ciado a sigla SIDA em Los Altos.” - diz Prochnow. Trinta 
e três anos antes não constituía matéria para discussão 
neste subúrbio conservador de classe média alta. -“Estava 
abismada com a coragem e a integridade de Dude. Eis um 
verdadeiro Homem, antigo treinador de basquetebol, a 
não apenas informar os seus pupilos de que tinha um 
filho “gay” com SIDA, mas também a pretender que o 
seu Rotary Clube actuasse. Dude pôs as coisas de maneira 
simples: -”Os nossos amigos vão compreender. E, se não 
compreenderem, é porque não são nossos amigos”. -”Não 
havia precedentes. Arriscou num tempo e num lugar em 
que ninguém mais arriscaria.” 
 Prochnow foi o primeiro membro do Clubes a atingir 
o topo no apoio. -“Foi uma reacção de ímpeto da minha 
parte.” - lembra ela. Teve bem a consciência de que a 
tragédia que se abatera sobre a família de Angius podia 
ter acontecido noutra família qualquer. -“Se não fizesse 
nada, não poderia viver de bem comigo.”
Angius constituiu uma “task force” da SIDA, e 10 Rotários 
fizeram reuniões semanais durante mais de seis meses, 
com Mary e Dick Hasenpflug na situação de Presidentes. 
-“Éramos como uma equipagem, todos trabalhando 
na mesma direcção, e pudemos ver os efeitos do nosso 
trabalho. Foi uma experiência sublime.” - diz Prochnow. 
O Clube financiou um impressionante documentário 
de 30 minutos, A História de Los Altos Story, que 
relatava o modo por que a SIDA tinha alterado as vidas 
e as perspectivas dos membros do Clube de Los Altos. 
A “Fox-TV” divulgou-o por todo o País. Escrito e dirigido 
pelo antigo correspondente da NBC, Robin Young, o 
documentário começa na casa da família do Angius, 
vendo-se Steve na cama, demasiado fraco para conseguir 
movimentar-se, e, depois, o que foi o seu último dia de vida. 
Ganhou um Prémio “Peabody”, o que foi a primeira vez 
em que um clube de serviço alcançou tal galardão. Hoje 

em dia, mais de 20.000 cópias desse documentário 
de 1990 estão em circulação por todo o mundo; 
com a ajuda de um Subsídio Equivalente de 20.000 
dólares da Fundação Rotária, foi traduzido em sete 
línguas. O decurso do tempo não fez diminuir o seu 
impacto: O Clube de Los Altos fornece DVDs de graça 
para motivação dos Rotários para a luta em todo o 
mundo contra a epidemia da SIDA.

A despeito de tais bastidores terem preparado 
Casey para o seu encontro inicial com Angius, 
nada o levava a imaginar a força anímica da 
personalidade dele. Angius, apesar de andar com a 
ajuda de uma bengala e de ter perdido a vista, ainda 
mantinha a alma de um verdadeiro guerreiro. Ouviu 
atentamente toda a exposição de Casey acerca 
do seu trabalho na prevenção da SIDA, depois 

Rich Casey visita órfãos da SIDA na clínica das Missionárias da 
Caridade que tem capacidade para 30 camas.
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respirou fundo e sorriu: -“Isso tem muito interesse, Rich, 
mas se queres chegar a algum lado, tens de te aproximar 
do Rotary.”
-“Não sou dos que se juntam.” - respondeu Casey.
-“Não interessa.” - respondeu-lhe Angius. -“Os líderes 
doutros países são membros do Rotary, e esses Rotários 
não te irão levar a sério se não fores um deles. Faz o teu 
percurso dentro do Rotary.”
Não havia volta a dar-lhe. Casey entrou para o Rotary Club 
de Los Altos, e Angius juntou-se-lhe pouco tempo depois. 
-“A minha saúde está a ir-se abaixo, como vês.” - disse. -
“Preciso de ti para levar por diante o projecto.” Também 
perante este quadro não havia objecção possível.
Casey encontrou-se com o membro do Clube Allart Lig-
tenberg, responsável na ajuda à impressão e circulação 
de 10.000 cópias duma tradução do nepalês de um livro 
educativo, HIV Health and Your Community. Cerca 
de 100.000 adultos e crianças do Nepal estão infectadas. 
Igualmente se encontrou com a ex-Presidente Marlene 
Cowan, que andava a pedir ajuda financeira em empresas 
da zona de Bay e a solicitar a Companheiros que fizes-
sem apresentações sobre a SIDA junto dos Conselhos 
Directores dos seus respectivos clubes. -“A intervenção 
sobre drogas reside principalmente nas empresas de bio-
medicina, e é nelas onde há dinheiro.” - explica ela. Casey 
aproximou-se da “Gilead Sciences”, uma empresa líder 
na área farmacêutica que fabrica medicamentos para 
combater a SIDA e acabou por tornar-se na maior fonte 
de recolha de fundos. 
Casey e a Comissão do Projecto voltaram as suas aten-
ções para a Libéria depois de terem estudado a epidemia 
da SIDA em África. Elegeram-na como alvo principal, 
segundo esclareceram Casey e Angius, e por sete mo-
tivos: não existiam barreiras da língua e, num país com 
relativamente pouca população, reduzir a incidência 
do vírus em recém-nascidos a quase zero era uma clara 
possibilidade. Por outro lado, o Clube de Los Altos tinha 
a rara oportunidade de liderar com o apoio incondicional 
do especialista pediátrico em matéria da SIDA, o Dr. Art 
Ammann e da sua organização, a “Estratégias Globais na 
Prevenção do HIV”. Ammann tornara-se famoso por ter 

sido quem fez o primeiro diagnóstico na área da pediatria 
e SIDA. -“Para nós, afirma Casey, a Libéria era uma situação 
controlável.” – e, ao fim e ao cabo, campo de teste para 
uma erradicação global da SIDA.
 Mas existem desafios. Um estigma social cerca a 
SIDA: só poucos homens, na Libéria, aceitam sujeitar-se 
ao teste e as mulheres têm relutância em deixar que os 
outros saibam que precisam de ajuda. Para responder a 
este estado de coisas, as clínicas foram melhoradas, com 
a ajuda da Fundação, em hospitais como o de S. José, 
onde as mulheres podem ir tratar-se com a garantia de 
qualidade na assistência médica. Mais de 3.000 pessoas 
já foram submetidas ao teste em quatro clínicas.
Outro desafio era o de controlar a saúde das mães infecta-
das e dos seus bebés. Num país com poucas moradas, 
ir em busca das mães pode constituir um trabalho bem 
penoso, mas “é decisivo”, diz Casey. -“Art Ammann e a 
sua equipa tomavam boa nota de quantas mulheres davam 
teste positivo, mas era preciso fazer quanto a elas “fol-
low-up” durante ano e meio após o parto, com colheitas 
de sangue do bebé.” 
Foi isso o que levou Casey e outros dos membros da equipa 
do Projecto Rotário da SIDA de Los Altos até à Libéria em 
Janeiro. Os 60.000 dólares do Subsídio Global da Funda-
ção ajudaram a levar lá oito profissionais médicos para 
fazerem a formação de mais de 50 operadores da saúde 
liberianos. Na “workshop” Tratamento e Prevenção da 
SIDA, que se realizou em S. José, os participantes apre-
nderam como evitar a transmissão do HIV, recolheram 
dados e tomaram boas notas dos modos de procedimento 
fundamentais. 
Angius reconhece em Casey um espírito semelhante ao 
seu quando ele o desafia a ser o próximo guerreiro para 
prosseguir na cruzada, mobilizar as suas tropas e travar 
a batalha contra um inimigo formidável. E Casey assumiu 
tal papel com orgulho. -“Quem poderá não ligar a uma 
criança que veio ao mundo com SIDA, quando pode ser 
dela defendida por uma limpeza?” É o discurso de Casey, 
numa voz que não pode ser ignorada. 

A clínica materno-infantil de S. José.

Casey com a Presidente do Rotary Club de Sinkor, Elizabeth Mulbah 
(sentada), fala acerca da sua ligação ao Projecto da SIDA numa 
das reuniões do Clube de  Sinkor.
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UM NOVO ROTARY CLUBE 

Em 19 do passado mês de Abril foi admitido no R.I. o Rotary Club de 
Celorico de Basto no Distrito 1970. Presidido pelo Compº. Fernando 
Vilas Boas e com um quadro social de 30 membros, este novo Clube do 
Distrito 1970 recebeu já a sua Carta de Admissão em R.I. no passado dia 
5 de Maio (veja a foto), em reunião muito festiva que, além do Gov. A. 
Goes Madeira, contou com as presenças de Rotários de 21 dos clubes 
do Distrito em festa, do Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Mota e 
Silva, e doutras individualidades locais de referência. Abrilhantou a 
reunião, que se realizou na Quinta do Forno, o Grupo Folclórico “Ami-
gos do Castelo” com seus cantares. Foi Representante Especial para a 
formação do Clube o Compº. Manuel José Oliveira, membro do Rotary 
Club de Guimarães, aliás clube-padrinho. O Rotary Club de Celorico de 
Basto faz as suas reuniões semanais nas 3ªs-feiras, em local cedido 
pelo Município na “Mesa do Agricultor”, sendo a da primeira 3ª-feira 
do mês de jantar e no Restaurante “Nova Vila”.

AO SERVIÇO 
Como maneira de angariar fundos para ajudar a Casa Mãe do Gradil, 
o Rotary Club de Mafra editou um vistoso calendário a que deu o 
nome de “Forever Love 2012”, cuja venda ao público promoveu.
Numa iniciativa que abrangeu cerca de três centenas de crianças, 
alunas do 1º ciclo das escolas do ensino básico do concelho, o Rotary 
Club de Ponte da Barca realizou um rastreio visual com os apoios 
do Grupo Conselheiros da Visão e do Agrupamento de Escolas de 
Ponte da Barca. Esta acção estendeu-se por três dias e atingiu, com 
o contributo de técnica especialista em oftalmologia, os estudantes 

da Escola Básica e Secundária Diogo Bernardes, de Ponte da Barca, 
e os dos Centros Escolares de Entre-Ambos-os-Rios e de Crasto.

E no sentido de angariar fundos para Bolsas de Estudos, o Rotary Club de S. 
João da Madeira organizou um excelente espectáculo a que deu a desig-
nação de “Simbiose Musical”, em que actuaram o músico sérvio Alexander 
Caric e a banda “Lucky Charm”.

Numa iniciativa da “Casa da Amizade” do Rotary Club da Maia 
realizou-se o “Chá Solidário” que contou com as presenças do 
Casal Governador do Distrito 1970 e de representações de vários 
dos Clubes do referido Distrito. O evento teve por escopo angariar 
fundos para a construção do “Lar da 
Nazaré”, uma iniciativa da Paróquia 
da Maia, e decorreu na Quinta das 
Laranjeiras, em Vila Nova da Telha. 
Durante ele realizou-se uma des-
file de moda da “Factos e Fatos”, 
moda masculina e feminina, sendo 
os modelos dos Rotaract e Interact 
Clubes da Maia.

Com os apoios da Fundação Rotária 
Portuguesa e do “Continente”, o Rotary 
Club de Marinha Grande fez uma larga 
recolha de bens de primeira necessidade 
que depois distribuiu por famílias com 
dificuldades económicas.
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À custa da sua campanha a nível concelhio de recolha de tampinhas 
de plástico, só no primeiro trimestre deste ano o Rotary Club de 
Mafra conseguiu recolher cerca de 13 toneladas delas que o Clube 
vai “transformar” em equipamentos para deficientes.

PARCERIA
Em união de esforços com o Lions Clube de Cascais-Cidadela, o 
Rotary Club de Cascais-Estoril levou a efeito um grande rastreio 
público, gratuito, de visão, colesterol, tensão arterial, peso e IMC, 
assim como de aconselhamento sobre saúde e higiene oral, no 
Centro Comercial CascaisVilla.
Em parceria com a Câmara Municipal, dentro do programa “Câmara 
Amiga”, o Rotary Club de Vila Real candidatou a um subsídio da 
Fundação Rotária Portuguesa um projecto destinado a lutar con-
tra o problema da fome na sua comunidade. Através dele foram 
distribuídos bens alimentares e de primeira necessidade a diversas 
famílias carenciadas.

PRÉMIOS ROTARY
Como pode já entender-se como uma tradição, e de todo louvável, o 

Distrito 1960 atribuiu os Prémios ROTARY, edição de 2011-12. As 
personalidades desta vez assinaladas foram:

Prémio Solidariedade – Luiz Villas Boas, Director do Refúgio “Aboim 
Ascensão”.

Prémio Empresário – Alfredo Casimiro, Presidente do CA do Grupo 
“Urbanos”.

Prémio Carreira Profissional – Miguel Castro Pereira, da sociedade 
“Abreu-Advogados”.

Prémio Arte – Nadir Afonso, Arquitecto e Pintor, Presidente da Funda-
ção “Nadir Afonso”.

Prémio Ciência e Tecnologia – António Coutinho, Director do Instituto 
Gulbenkian de Ciência e Catedrático de Imunologia da Faculdade 
de Medicina da Universidade de Lisboa.

Prémio Comunicação Social – Judite de Sousa, jornalista e directora 
de informação da TVI.

A cerimónia de entrega dos Prémios realizou-se no Auditório da Tagus 
Park, em Oeiras, e foi abrilhantada com execuções musicais pela Orques-
tra Cascais/Oeiras e pela cantora Sandra Fidalgo, numa Gala cujo produto 
reverteu a favor da Campanha de Erradicação Global da Polio.

INTERESSANDO-SE 
Excelente iniciativa a do Rotary Club de Mafra que organizou uma 
série de conferências, todas subordinadas ao tema “Profissões” e 
desenvolvidas com os jovens da sua comunidade, como maneira de 
os orientar nas suas opções profissionais. Contou com os apoios da 
ACISM-Associação do Comércio, Indústria e Serviços do Concelho 
de Mafra e da EPTM-Escola Técnica e Profissional de Mafra, além 
da Comissão Distrital dos Serviços Profissionais.

CULTURA E NÃO SÓ 

Compª. Isabel Madaleno, membro do Rotary Club de Carnaxide, apresentou 
a obra literária de sua autoria “Os Outros Somos Nós”, em cerimónia da 
iniciativa da Câmara Municipal de Loures que se realizou na Biblioteca “José 
Saramago”.

Juntaram-se os Rotary Clubes do Barreiro e da Moita e realizaram uma 

digressão cultural que os levou em visita ao Conjunto Museológico da antiga 
CUF, no que participou o Gov. José Coelho. Na ocasião, o Clube do Barreiro 
ofereceu a viatura de transporte de mercadorias aqui mostrada à Associação 
Comunitária do Barreiro-IPSS, que, além doutras valências, presta ajuda ali-
mentar diária a cerca de 2.300 pessoas. A oportunidade foi ainda aproveitada 
para o reconhecimento da PGD Teresa Mayer, dos Presidentes dos dois Clubes, 
respectivamente os Compºs. Pedro Gameiro e João Candeias, e de mais três 
membros do Clube da Moita e quatro do do Barreiro. 

NA TOPONÍMIA                                      

Foi com solenidade que a Câmara Municipal de Faro inaugurou uma 
nova centralidade da cidade, que é doravante denominada por Praça 
“Paul Harris”.
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PALESTRAS 
Foi orador convidado no Rotary Club de Cascais-Estoril o Prof. 
Doutor Artur Anselmo, que dissertou sobre “A Evolução das 
Instalações do Centro Helen Keller. Aproveitamento dos Professores. 
Melhoria do Ensino Orientado para os Cegos”. Também aqui 
proferiu uma palestra sobre ”Personagens Femininas nas Crónicas 
dos Naufrágios da História Trágico-Marítima” a Compª. Ana Maria 
Tönnies.
“A Troika em Portugal” foi o tema de muita actualidade que versou 
o Dr. Paulo Morais no Rotary Club de Porto-Antas.
O Dr. Gonçalo Couceiro foi palestrante no Rotary Club de Faro onde 
expôs sobre “Património Cultural e Desenvolvimento no Algarve”. 
Também neste Clube foi oradora a Prof. Doutora Luísa Monteiro 
que expôs sobre “Fernando Pessoa e o Algarve”.
“O Espaço t” foi o tema tratado no Rotary Club de Matosinhos 
pelo Prof. Doutor Jorge Oliveira.
E no Rotary Club de Tavira esteve a Drª. Isabel Macieira a orar 
acerca de “Teodora Andino – Pintora Tavirense do Séc. XVIII”.
O Dr. Ricardo Jorge Pinto esteve no Rotary Club do Porto a proferir 
uma palestra sobre “O Mundo dos Media”.
O Rotary Club de Algés teve ensejo de ouvir o Prof, André Freire 
dissertar sobre “Reformar o Sistema Político, Reforçar a Democracia: 
a Constituição e o Sistema Político-Eleitoral”.

O Dr. Manuel Malícia, Presidente da Assembleia Municipal de Ovar, foi 
palestrante no Rotary Club de Ovar onde falou sobre “O Alfa e o Ómega 
da Alfabetização”.

“Como Vemos as Florestas” foi o tema que tratou no Rotary Club de 
Lisboa-Centro o Engº. José Luís de Almeida Carvalho. Igualmente 
neste Clube esteve o Prof. Doutor António Dias Farinha a palestrar 
sobre “Portugal e o Mundo Árabe e Islâmico”.
Foram oradores convidados do Rotary Club de Senhora da Hora 
o Dr. Germano Silva, que expôs sobre “As Pontes do Porto”, e a Drª. 
Ana Sá, que discorreu sobre “Música Medieval – Enquadramento 
Ibérico”.
“Saúde e Enfermagem” foi o  assunto tratado no Rotary Club de 
Praia da Rocha por José Cândido Rangel.
E esteve no Rotary Club da Feira o Compº. Francisco Zamith, membro 
do Rotary Club de Guimarães, a expor sobre “Viver Rotary”.
No Rotary Club da Maia falou-se sobre “Morte Súbita – DAE”, pela 
autorizada palavra do Dr. Victor Sanfins.

O Rotary Club de Oeiras, por sua vez, teve como palestrante o 
Prof. José Meco a falar sobre “O Japão na Época de Fernão Mendes 
Pinto – História e Arte Namban”.
“Informação: Comunicar ou Influenciar?” foi o assunto versado por 
Hélder Silva no Rotary Club de Vizela.
No Rotary Club de Mafra foi o Compº. Engº. José da Palma a expor 
acerca de “Angola Hoje: Retratos de um País em Mudança”.
O Dr. Messias Carvalho, advogado e professor universitário, foi 
conferencista no Rotary Club de Vila Nova de Gaia neste clube dis-
sertando sobre “Novas Perspectivas do Arrendamento Urbano”. 
No Rotary Club de Setúbal proferiu uma palestra sobre “Produção 
de Pasta e Energia ” o Engº. Óscar Arantes, Director da Fábrica de 
Pasta da “Portucel”, em Setúbal.
O Compº. Dr. José Manuel Pavão, membro do Rotary Club de 
Porto-Oeste e médico cirurgião pediatra que dirigiu o Hospital de 
Crianças Maria Pia, no Porto, foi palestrante no Rotary Club de 
Espinho aqui abordando o interessante tema “Pensamento e Vida 
da Raínha D. Maria Pia”.
O Rotary Club de Lisboa teve ensejo de escutar o Compº. António 
Salavessa da Costa numa palestra deste sobre “China Século XXI: 
um Enigma”.
O Rotary Club do Barreiro teve consigo o Dr. Horácio Sampaio, 
quiropodista/podologista, a falar sobre “Um Olhar sobre os Pés”.
Falou no seu Clube, o Rotary Club de Gaia-Sul, o Compº. Cancela 
Moura, que dissertou sobre “A Proposta de Lei nº. 44/XII e a Re-
organização Administrativa Territorial Autárquica (novo Mapa das 
Freguesias)”.
E no Rotary Club de Rio Maior foi orador o Arqº. José Manuel Pereira 
da Silva e relativamente ao tema “A Maçonaria e Simbolismos”.

COMPANHEIRISMO
 O Rotary Club de Castelo Branco está a organizar um fim-de-
semana de convívio e reflexão para 2/3 de Junho na Herdade do 
Regato, em Póvoa de Rio de Moínhos. A jornada incluirá visita 
guiada à Herdade e a um  moínho restaurado. As inscrições deverão 
fazer-se em <semedo.barata@gmail.com>. O dia 3 contará com uma 
excursão que levará os participantes a Proença-a-Velha, Monsanto, 
Manteigas e Serra da Estrela, com almoço aqui, prosseguindo para 
Covilhã, Fundão e Castelo Novo.
Entretanto, confraternizaram os Rotary Clubes de Ovar e de Algés 
com epicentro em Sangalhos. Aqui, os participantes na jornada 
fizeram uma visita guiada ao “Aliança Underground Museum”, 
com as suas sete colecções diferentes da Colecção “Berardo” e, 
durante o almoço de companheirismo, houve lugar a trocas de 
dádivas pecuniárias a favor de instituições de solidariedade que 
qualquer dos clubes apoia. 

 

DISTINÇÕES 
O Rotary Club de Vale de Cambra homenageou a Associação 
Valecambrense de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente.
O Dr. Viriato Horta, distinto médico, foi o profissional distinguido 
no Rotary Club de Parede-Carcavelos. 

mailto:semedo.barata@gmail.com
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William B. Boyd
Presidente do 

Conselho de 
Curadores

COM O NOSSO NOVO MODELO DE 
SUBSÍDIOS PODEMOS FAZER MELHOR BEM

NO MUNDO

Encontrei-me recentemente com certo número de Rotários que irão ser os responsáveis para 
falar convosco no próximo ano sobre o novo modelo de Subsídios delineado pelo Plano “Visão 
de Futuro”. Reconheço que estamos a pedir aos Distritos que não foram “pilotos” que assumam 
um assinalável acto de fé no desenvolvimento da nossa Fundação Rotária para o futuro. É difícil 
entender e aceitar as mudanças quando se não conhecem os pormenores.
 
Porquê “Visão de Futuro”? É para que possamos fazer ainda mais projectos bons em todo o mundo 
e usemos os nossos recursos da melhor maneira possível. Precisamos de mudar a nossa Fundação 
na medida em que enfrentamos maiores desafios. Temos de simplificar. Isto significa que temos 
de banir algumas das actividades que nos fazem “sentir bem” e temos de estar preparados para 
o fazer. Fazer o bem era a maior das prioridades, e quando o fazemos, as coisas boas vêm umas 
atrás das outras.
 
Este não é o Plano de qualquer um. O ponto de partida foi a resposta a milhares de Rotários que 
apresentaram os seus pontos de vista. Um dos resultados directos disso são as seis áreas prioritárias. 
É nestas áreas que os Rotários querem servir. 
 
Quase todos os Distritos-Piloto afirmam que o seu Rotary está mais forte graças ao Plano “Visão 
de Futuro”. Gostam da mmaior oportunidade que ele proporciona de tomarem as as suas próprias 
decisões com os Subsídios Distritais. Algumas das vezes, conseguir a sustentabilidade para os Sub-
sídios Globais foi um desafio, mas os Distritos-Piloto compreendem a importância disso e o nosso 
solícito “staff” pode e efectivamente ajuda. 
 
Que é que vos peço? Peço-vos que estruturem bem o vosso Distrito, de modo a que tudo esteja 
devidamente pronto em 1 de Julho de 2013, e que sejam pacientes já que estamos a fazer a nossa 
nova Fundação tão eficaz e produtiva quanto seja possível. Se puderem esperar apenas um pouco 
mais, vão ver com agrado as novas oportunidades que se abrem. 



18 1918 19

Presidente
Willliam B.Boyd
Rotary Club de Pakuranga (Nova Zelândia)

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

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

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

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

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

António Hallage
Rotary Club de Curitiba-Leste (Brasil)

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

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

John Kenny
Rotary Club de Grangemouth (Escócia)

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

Ashok M. Mahajan
Rotary Club de Mulund (Índia)

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

Kazuhiko Ozawa
Rotary Club de Kanagawa (Japão)

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

Secretário-Geral
John Hewko

O CONSELHO DE CURADORES EM 2011-12

SISTEMA DE MICRO-
AGULHAS

Eis o escopo de uma parceria estabelecida entre o Instituto 
de Tecnologia da Geórgia (EUA) e os Centros Norte-Ame-
ricanos de Prevenção e Tratamento de Doenças (CDC) 
que permite um modo mais simples de vacinação contra 
a poliomielite. Os cooperantes receberam recentemente 
um subsídio da Fundação Bill & Melinda Gates, através 
da sua iniciativa Explorações com Grandes Desafios, des-
tinado a testar a fiabilidade de um simples adesivo que 
tem incorporada uma micro-agulha, um sistema que se 
encontra ainda na sua fase experimental. A aplicação deste 
adesivo não exige o contributo de pessoal especializado 
e o adesivo também não precisa de refrigeração.

PRIMEIRO MINISTRO 
“CAMPEÃO DA LUTA 
CONTRA A POLIO”

O Primeiro Ministro britânico, David Cameron, foi distingui-
do pelo Rotary International com o Prémio “Campeão da 

Luta Contra a Polio”, em reconheci-
mento do importante envolvimento 
do  Reino Unido na causa da erradica-
ção global da doença. O Presidente 
do R.I., Kalyan Banerjee, fez entrega 
do Prémio na Câmara dos Comuns, 
em Londres, em meados do passado 
mês de Março, na pessoa do Ministro 
do Desenvolvimento Internacional, 
Andrew Mitchell. 

SANEAMENTO
Os Rotary Clubes de Lagos-Central (Nigéria) e de Dunwoody, 
Geórgia (EUA), associaram-se para o desenvolvimento e 
implantação de projectos de purificação da água e de 
saneamento em 12 escolas dos estados nigerianos de Lagos 
e de Ogun. Quando deitaram mãos à obra, chegaram à 
conclusão de que tão importante é dispor de água potável 
quanto de um eficaz sistema de esgotos, até porque ia 
em crescendo o índice das doenças provocadas pela água. 
Com a ajuda de um Subsídio Global da Fundação Rotária, 
os Clubes avançaram com um projecto no valor de 62.000 
dólares que lhes permitiu renovar as instalações sanitárias 
e ensinar os seus utilizadores quanto a um eficiente uso 
da água e a cuidados de higiene.
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Do Gov. 1999-00 (D. 1960), Compº. Luís Carlos Araújo Delgado, recebemos, por via electrónica, a carta que a seguir transcrevemos 
“ipsis verbis”:

No essencial, a carta acima transcrita aborda 3 aspectos:
a) – o espaço e o conteúdo dedicados à Convenção de Lisboa;
b) – o conteúdo da notícia sobre a Assembleia Plenária das CIPs;
c) – a renúncia do seu autor quanto a membro do Conselho Edito-
rial da Revista.
 a) – Estamos, mas apenas em parte, de acordo no que se refere ao 
primeiro ponto. Muitas foram já as vezes em que o Editor pediu à 
HOC de Lisboa que enviasse informação e textos para divulgação 
e fomento da Convenção de 2013 já que ela não tomava a iniciativa 
de o fazer. Lá os foi dando, mas a espaços. O que saiu na referida 
pág. 10 foi quanto de lá veio. Fora disso, não cabe ao Editor … 
divulgar o que não sabe. Mas não se perca de vista que … ainda se 
não realizara a Convenção de Bangkok...
 b) – Ressalvado lapso cometido, prontamente rectifi cado na 
precedente edição, o relato do que se passou na Assembleia Plenária 
das CIPs é objectivo e fruto das indagações feitas pelo Editor. Na 
verdade, o Coordenador Nacional nada lhe remeteu sobre o que 
foi o conteúdo da referida Assembleia, nem, aliás, ele diz que o 

tivesse feito. No mais, e a despeito de se dizer que o texto “é … 
duma irresponsabilidade atroz”, que “Não dignifi ca” ou que “é 
desagradável … o conteúdo da mesma” (notícia), trata-se de meros 
juizos opinativos ou juizos de valor que se não mostram sustentados 
em factos, pois que factos não contém a carta, designadamente 
visando desmentir essa mesma notícia no que quer que seja.
 c) – O Compº. Luís Delgado encontrava-se incluído no elenco dos 
elementos que integravam o Conselho Editorial por delegação do 
Governador do seu Distrito e, portanto, como seu representante, 
pois que, de acordo com o seu Regulamento, o lugar é desse 
Governador. Assim, é óbvio que a sua resignação pretendida ele a 
deveria ter colocado junto de quem representava, o que não fez. 
Não obstante, e porque se entende que ninguém deve permanecer 
contrariado onde deveria estar, dando satisfação ao pedido de 
renúncia, levado ao conhecimento da Direcção da APR, o nome 
do Gov. Luís Delgado foi já retirado do elenco de composição do 
Conselho Editorial, órgão que, de resto, jamais tinha contado com 
a sua colaboração efectiva.

“Meu Bom Amigo e Companheiro
Artur Lopes Cardoso,

Antes de mais, sou Rotário por prazer e convicção e não por 
obrigação.

Posto isto, esta minha missiva, que mais não é, do que um enorme 
desabafo, ao fi m de todos estes anos, permite-me dizer tudo o 
que me vai na alma quanto ao maravilhoso Movimento do qual 
fazemos parte.

Este introito vem, a propósito, da última edição do nosso PORTU-
GAL ROTÁRIO.

Ou a revista não é do nosso País, ou alguém perdeu a noção da 
realidade quando a compaginou.

Folheando a Revista, depois das transcrições habituais, é chegada 
a página 10. Aqui a surpresa é total. A importância atribuída à 
CONVENÇÃO DE LISBOA é, a todos os títulos, ridícula, não só pelo 
destaque que deve merecer, como também pela obrigatoriedade da 
sua divulgação, mas, acima de tudo, pela importância da motivação 
que se impõe, cada vez mais, junto de todos nós para serem parte 
activa neste evento único que, de certeza absoluta, será um marco 
inesquecível nos nossos dois Distritos e no mundo inteiro.

Continuando; na mesma página, pasme-se, a Assembleia das 
CIP’s.

A notícia é, a todos os níveis, duma irresponsabilidade atroz. Não 
dignifi ca quem deve assumir a responsabilidade pela publicação 
da mesma.
Mais comentários não serão necessários para demonstrar quão 
desagradável é o conteúdo da mesma. De certeza absoluta que 

todos os Companheiros que estiveram presentes na referida As-
sembleia, não se reveem nesta descrição.

Falando por mim, estivemos reunidos, confraternizámos, trocámos 
impressões, opiniões, esclarecemos mal entendidos provocados 
por quem, muitas das vezes se põe em bicos de pés para se 
evidenciar e nada fazer em prol de, uma realidade que se chama, 
pura e simplesmente, desenvolver o relacionamento humano, 
vulgo, COMPANHEIRISMO.

Meu Caro Artur, ROTARY, para mim não é isto.

Gostaria de ver uma Revista mais interventiva, mais objectiva, mais 
motivadora e, acima de tudo, mais virada para o positivismo que cada 
vez se torna mais importante para a sociedade que nos rodeia e, 
onde poderemos semear o interesse  pelo conhecimento e o desejo 
de conhecer os princípios básicos que nortearam PAUL HARRIS e os 
seus seguidores a nos indicarem o caminho do diálogo, da tolerância, 
da simpatia e, fundamentalmente, da motivação que leva ao bem 
mais precioso do relacionamento humano – A AMIZADE.

Chegado aqui, só me resta solicitar, com toda a sinceridade, a 
minha excusa de membro do Conselho Editorial do PORTUGAL 
ROTÁRIO.
Duma vez por todas, promova-se o essencial em detrimento de tudo 
aquilo que não nos interessa e só serve para nos separar.

ROTARY É UNIÃO  –  VALE A PENA LUTAR POR UM MUNDO MELHOR 
E MAIS JUSTO.

Um abraço sincero
Luís Delgado

Funchal, 21 de Março de 2012”.

NOTA DO EDITOR
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U M A  P R I O R I D A D E  D O  R O TA R Y

UM GUIA DO ROTARY PARA CORRECTO USO DA ÁGUA E PARA A HIGIENE
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1Examine as suas prioridades 
em dar. Mais crianças com 
menos de cinco anos de idade 

morrem de diarreia – na maior parte 
dos casos provocada por patogenes 
presentes em água de beber imprópria 
para consumo – a que depois se juntam 
combinações de SIDA, malária ou 
sarampo. Mas, provavelmente, o leitor 
não o saberia senão olhando para a 
mais popular causa de morte entre as 
celebridades. O “HIV/SIDA e a malária 
despertam tal atenção que as pessoas até 
pensam que elas são a causa principal de 
doenças em crianças, o que, porém, não 
é exacto.” - diz Greg Allgood, Director 
do Programa “Água Potável para as 
Crianças”, da Procter & Gamble. E o 
dinheiro oferecido para as acções de 
preservação da água e de saneamento 
nunca acabam por chegar aonde é 
necessário. O “Water Global Annual 
Assessment of Sanitation and Drinking-
Water”, de 2010 das Nações Unidas 
mostra que apenas 42% das ajudas para 
a água e o saneamento benefi ciam países 
em vias de desenvolvimento, e que só 
16% fi nanciam os sistemas básicos que 
se encontram ao serviço de pessoas sem 
acesso a água. 

Faça com que a Água seja verdadeiramente Útil
água e o saneamento, uma das seis 
áreas em foco do Rotary, constitui 
uma preocupação local de importância 
global. Para descobrir o motivo por 
que estas necessidades básicas 

continuam a ser um problema fundamental 
nos países em vias de desenvolvimento, fomos 
falar com sete peritos nas questões da água. 
Deram-nos nove maneiras de alterar o nosso 
pensamento neste domínio – e para mudar o 
mundo.         As ilustrações são de OTTO STEININGER.

2 Junte as peças. Colocar a água 
no topo das preocupações começa 
a fazer todo o sentido quando se 

repare em quantas são as áreas onde 
as vidas das pessoas são afectadas por 
este recurso. Por exemplo, as crianças 
que sofrem de diarreia persistente 
em consequência de patogenes que 
receberam da água jamais estarão em 
condições de reterem os nutrientes 
dos alimentos sem que tenham a 
possibilidade de dispor de água boa 
para beber. -“O custo dos alimentos é 
tremendamente mais elevado que o custo 
de fornecer água potável. Se se começar 
a gastar água limpa, menos dinheiro 
se tem de gastar com alimentação.” 
- afi rma Allgood. E acrescenta que viu 
os “Efeitos de Lázaro” em doentes com 
SIDA nos países do terceiro mundo que 
receberam água boa para beber. 
Desenvolver o acesso à água e 
ao saneamento  também ajuda a 
aumentar os níveis de alfabetização 
entre as mulheres e as raparigas, que 
frequentemente não recebem educação 
em virtude do tempo que têm de 
despender a ir buscar água ou devido 
às defi cientes condições de instalações 

PRIORIDADES DOS 
DADORES INTERNACIONAIS 

Percentagem de grandes 
doadores internacionais no 
“ranking” desta área nas 3 
maiores prioridades:



GLOBAL OUTLOOK 23

sanitárias nas escolas. E depois, a água 
de melhor qualidade reduz o índice de 
faltas à escola causadas pela diarreia.

3 Aponte ao essencial. Em 
cada 20 segundos, morre 
uma criança devido a fraco 

saneamento. Se esta constatação pode 
traduzir-se num argumento moral para 
que se invista na defesa da água e em 
saneamento, o argumento económico 
é por igual motivador: por cada dólar 
investido em saneamento, cerca de 
nove retornam para incremento do 
desenvolvimento económico. Ir ao 
encontro das metas quanto a água 
e saneamento fi xadas nas Metas das 
Nações Unidas do Desenvolvimento 
do Milénio deverá conduzir a 
benefícios económicos no valor anual 
dos 38 biliões de dólares nos países 
em vias de desenvolvimento, através 
do aumento da produtividade, da 
diminuição das despesas com a saúde 

e do desenvolvimento do turismo. 
-“Quando se vai falar com o Governo 
do Camboja e se lhe diz que a fraca 
cobertura em saneamento está a provocar 
diarreia, isso será um problema para 
o Ministro da Saúde. Quando se diga 
que o país está a perder 7% do seu PIB 
devido ao seu fraco saneamento, isso é 
conversa para o Ministro das Finanças, 
e logo se assiste a uma vincada e súbita 
mudança no discurso.” diz Jae So, 
coordenador do Programa da Água e 
Saneamento do Banco Mundial.
A água é igualmente muito importante 
para o sector privado. Só a indústria 
consome cerca de 20% da água 
utilizada em todo o mundo. -“Muitas 
empresas estão a dar-se conta de que a 
água é uma questão séria que se coloca 
às suas actividades e, por isso, estão a 
dar passos no sentido da defesa de tal 
recurso, seja nas suas próprias operações, 
seja em benefício das comunidades no 
seio das quais operam.” - afi rma Mónica 

Áreas em foco do Rotary

ENSINO BÁSICO 
E ALFABETIZAÇÃO

PAZ E PREVENÇÃO/
RESOLUÇÃO DE 
CONFLITOS

PREVENÇÃO E 
TRATAMENTO DE 

DOENÇAS

DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO E 
COMUNITÁRIO

SAÚDE MATERNAL E 
DAS CRIANÇAS

ÁGUA E 
SANEAMENTO

  custos:      benefícios:

AVALIAÇÃO DE CUSTOS 
E DE BENEFÍCIOS do
desenvolvimento do 
acesso a água e a 

saneamento no mundo em 
biliões de dólares:

11,3 biliões 
de dólares

84,4 biliões de 
dólares



24 GLOBAL OUTLOOK

Ellis, chefe executiva do projecto 
Desafi o Global da Água, uma parceria 
de organizações envolvidas no sector 
da água (incluindo o Grupo de Acção 
Rotária da Água e do Saneamento). -“É 
a um tempo um trabalho de projecção 
e de diminuição do preço a pagar pelo 
licenciamento, especialmente nos mercados 
emergentes.”

4Ponha em primeiro 
lugar o comportamento 
higiénico. Nas zonas urbanas 

da Índia e doutros países em vias de 
desenvolvimento, a gente encontra 
sistemas públicos de tratamento e de 
distribuição da água – mas só para 
quantos podem usá-los no dia-a-dia. 
-“Podemos levar connosco, sempre, uma 
garrafa de água mas sempre com a 
noção de que existem milhões de pessoas 
que não podem comprar garrafas de 
água.” - diz Kamal Kar, o pioneiro 
da “Kolkata-Community-Led Total 
Sanitation” (CLTS), um método de 
mudanças comportamentais que tem 
por escopo acabar com a prática de 
as pessoas defecarem nos campos, em 
edifícios abandonados e à margem 
das estradas. As águas de junto do 
caminho de ferro ou do hospital estão 
contaminadas com matéria fecal. Um 
elevado número de amostras apresenta 
contaminação com coleiformes. A água 
não é limpa e segura – é “assassina”, ao 
que diz Kar. Alterar o comportamento 
demora tempo a alcançar pelo que os 
grupos humanitários necessitam de 
permanecer activos nas comunidades 
onde trabalham, adverte Steve Werner, 
membro do Rotary Club de Denver-
Sudeste, Colorado (EUA), e consultor 
em questões da água para ONGs, que 
costuma chefi ar a ONG “Water for 
People”. -“No essencial, é preciso ser-se 
agente de mudança do comportamento. 
Se as pessoas utilizam taras sujas para 

recolha da água, isso não traz muito de 
vantagem.” 

5Equilibre os dados 
tecnológicos e institutionais. 
A água é uma questão local. Há 

lugares que a têm demais, outros que 
não têm dela o sufi ciente. Alguma 
da água está poluída por agentes 
químicos, outra por matéria orgânica. 
-“Uma boa parte dos doadores, inclusive 
Rotários, enamorou-se de certa tecnologia 
– tecnologia de saneamento, tecnologia 
de bio-areia, mais sofi sticada tecnologia 
“UV”.” afi rma Werner. -“Mas a 
tecnologia é somente uma das peças 
do “puzzle”. Formação, capacidade de 
realização, fi nanciamento sustentável 
e envolvimento do Governo local são 
coisas tão importantes quanto serem 
auto-sustentáveis os programas.” Clarissa 
Brocklehurst, antiga responsável 
quanto a água, saneamento e higiene 
do UNICEF, acrescenta: -“Ao fi m e ao 
cabo, não importa se a sua bomba de 
água ou o seu fi ltro são muito bons se não 
tiver um sistema que os mantenha em 
funcionamento. É isto o que constitui o 
maior desafi o para as ONGs que estão 
no terreno, por isso que o empenhamento 
institucional tem de existir ao mesmo 
tempo e quanto a todos.”

6Trabalhe 
sistematizadamente. Se 
calhar o maior obstáculo ao 

desenvolvimento de meios de acesso 
a água e ao saneamento residirá no 
assegurar da sustentabilidade, que 
realmente exige a intervenção de um 
determinado número de entidades, 
dentre estas os Governos. -“Irão ser 
esses Governos que irão investir a maior 
parte do dinheiro e introduzir  a maior 
dose de mudanças e fazer com que 
as coisas andem em termos de longo 
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da 
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Nove maneiras de fazer o trabalho da água
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sanitários higiénicos, com água 
corrente e sanitas adequadas)
Avanços em parceria 
(têm sanitários higiénicos 
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Com dejectos a céu aberto.
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prazo.” - diz Brocklehurst. ONGs, 
empresas e doadores também 
precisam de colaborar se vão em 
demanda de respostas sustentadas 
quanto a problemas persistentes. 
-“Demasiado frequentemente, no 
sector em desenvolvimento os esforços 
são escusadamente duplicados, ou 
mesmo confl ituantes.” - afi rma Ellis. 
As parcerias público-privadas podem 
ajudar. -“Coordenando iniciativas, 
cada actor pode construir para alcançar 
as metas dos demais e criar sensíveis 
progressos tendo em vista a cobertura 
universal em água, saneamento e 
higiene.”

7Use a procura para fazer 
escolhas. Considere duas 
estatísticas: das 7 biliões de 

pessoas que há no mundo, 2,6 biliões 
biliões (37%) não têm acesso a 
estruturas de saneamento básico, e 
1,4 biliões (20%) vivem com menos 
de $1.25 por dia. Assim, quando 
famílias empobrecidas recebem para 
seu uso um quarto de banho do valor 
de 300 dólares, oferta duma ONG, 
isso passa a constituir o seu bem mais 
precioso. -“Se, diferentemente, o seu 
mais precioso activo é um par de cabras, 
a sua latrina gratuita vira seu local de 
oração ou sala de estudo do seu fi lho, e 
a defecação a céu aberto vai continuar 
a acontecer.” - adverte Kar. O seu 
método CLTS altera essa dinâmica 
ajudando as pessoas a entenderem que 
estão a comer e a beber lixo; quando 
aprenderem que é assim, então tratarão 
de resolver o problema. A iniciativa 
da mudança virá de dentro da própria 
comunidade. 
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8Envolva os Governos locais. A despeito do 
dinheiro oferecido por doadores internacionais para 
aplicação nas questões da água e do saneamento, 

as soluções não poderão ser sustentáveis sem o apoio dos 
Governos locais e nacionais. Mas, não poucas vezes, os 
Governos desprezam estas questões – particularmente a 
do saneamento. -“O saneamento fica entregue ao Ministro 
da Saúde numa série de países da África a sul do Sahara.” 
- adverte Brocklehurst. -“Os Ministros da Saúde usualmente são 
assessorados por pessoas interessadas apenas nas vertentes médica e 
curativa da saúde. O saneamento não é para elas assunto que os 
prenda.” 
Mesmo em países que se preocupam com a água e o 
saneamento, este sector mostra-se muitas vezes subfinanciado. 
No Kénia, por exemplo, o “Water Act” de 2002 procedeu 
a profundas reformas no capítulo da gestão da água. Mas a 
maior parte das agências criadas para a implementação de 
mudanças não podiam avançar nos seus propósitos devido a 
falta de fundos, diz Edward Kairu, membro do Rotary Club 
de Nairobi e director executivo do “Maji na Ufanisi” (Água e 
Desenvolvimento), uma ONG. -“Até agora, têm-se verificado 
fracos investimentos no sector da água, se comparados com a 
agricultura e a defesa, que têm elevados orçamentos.” afirma 
Kairu. -“Se dispuséssemos de mais recursos investidos na água e 
no saneamento, precisaríamos de menos fundos para a saúde, por 
exemplo, pois que há muitas doenças relacionadas com a água.”

9Exija mais. O investimento na ajuda ao 
desenvolvimento feito nos campos da água e do 
saneamento diminuiu na última década, segundo um 

relatório de 2010 da ONU. Para inverter esta tendência, as 
pessoas precisam de exigir  dos seus Governos que canalisem 
mais dinheiro para este sector. É aqui que os peritos no 
assunto dizem que os Rotários devem actuar. -“Muito gostaria 
de ver o Rotary transportar para este assunto quanto aprendeu na 
erradicação da polio e alcançar dos Governos melhor atenção a 
este assunto.” - proclama Werner. E Ellis ajunta: -“Precisamos 
de mais campeões desta causa a nível local e a nível nacional, 
seja em países industrializados, seja em países do terceiro mundo. 
Os Rotários dispõem do “know-how” e das técnicas necessárias 
para despertar a atenção para este trabalho, e os seus contributos 
não financeiros podem ser tão valiosos, ou mesmo maiores, que os 
financeiros.”    
                                             

                  – Diana Schoberg

INVESTIMENTOS POR ÁREA, “PER CAPITA”:

        MAIS DE 5 DÓLARES

        MAIS DE 5 DÓLARES

        MAIS DE 2 DÓLARES
        MAIS DE 1 DÓLAR
        0

        SEM DADOS DISPONÍVEIS

Nove maneiras de fazer o trabalho da água
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Investimentos em matérias de água e saneamento:
Em 2008, a OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico) 
estimou os investimentos globais em mais de 7,4 biliões de dólares aplicados em matérias 
da água e do saneamento. A OMS (Organização Mundial da Saúde) calcula que muitos 
dos países de baixos rendimentos, como o Bangladesh, o Camboja e o Ghana, precisam 
de um volume anual de investimentos de mais de 5 dólares por pessoa se quiserem 
alcançar as Metas do Desenvolvimento do Milénio da ONU nos campos da água e do 
saneamento básico. Este mapa mostra o índice anual “per capita” de investimentos das 
agências doadoras internacionais entre 2006 e 2008. 

INVESTIMENTOS POR ÁREA, “PER CAPITA”:

        MAIS DE 5 DÓLARES

        MAIS DE 5 DÓLARES

        MAIS DE 2 DÓLARES
        MAIS DE 1 DÓLAR
        0

        SEM DADOS DISPONÍVEIS
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Asustentabilidade é decisiva para um projecto relacionado com a água ter êxito. Ron Denham, 

Presidente do Grupo Rotário de Acção para a Água e o Saneamento, afirma que o mundo 

das ONGs está a tornar-se cada vez mais atento a esse facto. Assegurar a sustentabilidade 

implica apoio local para os esforços a desenvolver e garantir que a comunidade irá mantê-lo 

a funcionar, explica. Para montar um melhor projecto relacionado com a água, Denham recomenda 

as seguintes estratégias: 

1  Dirija a atenção para as necessidades locais. A comunidade desempenha um 

papel vital na identificação do problema e do tipo de projecto que poderá resolvê-lo.  

2   Procure clubes parceiros internacionalmente. Os outros clubes podem ajudar com 

a oferta de fundos e de conhecimnto. Procure um parceiro acedendo a www.startwithwater.

org.

3   Identifique a tecnologia mais adequada. Uma vez mais, a comunidade deve ser envolvida 

uma vez que a decisão irá ter influência no quanto ela irá ter de pagar para a manutenção do 

projecto. 

4   Providencie quanto à manutenção. Preservar a qualidade da água exige o uso correcto do 

equipamento. Faça formação e a cobrança das taxas para cobrir os custos das operações.
 
         Arnold R. Grahl

Quatro passos para fazer um projecto melhor quanto à água






