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Delegados dos Clubes

DISTRITO 1960
ABRANTES: Paulo Sousa; ALBUFEIRA: Arnaldo Guerreiro; ALCOBAÇA: José Manuel 
Patrício Lemos da Silva; ALGÉS: Cristina Bello; ALMADA: João Rafael F. de Almeida; 
ALMEIRIM: António Manuel Pratas Brites; AMADORA: Avelino Matos; BARREIRO: 
Manuel António Esteves Mendes; BENEDITA: José Cavadas; CALDAS DA RAÍNHA: 
Jaime Simões Neves; CARNAXIDE: Benedito Braz; CASCAIS-ESTORIL: Gabriela 
Carvalho; CASTELO BRANCO: José Carlos Mocito; COSTA DA CAPARICA: Jorge 
Pedrosa de Almeida; ENTRONCAMENTO: Teresa Lucas; ÉVORA: Prazeres Rosa Nunes; 
FARO: Tito Olívio Henriques; FUNCHAL: António Castro Pestana; HORTA: Manuel 
Fernando Ramos de Vargas; LISBOA: Vítor Pires; LISBOA-BELÉM: Armandino Ezequiel 
Duarte dos Santos; LISBOA-BENFICA: Miguel Mendes Real; LISBOA-CENTENNARIUM: 
José Rodrigues de Almeida; LISBOA-CENTRO: Manuela Pinto Ribeiro; LISBOA-
ESTRELA: Maria Fernanda Jesus Silva; LISBOA-LUMIAR: João Silva; LISBOA-NORTE: 
Joaquim Esperança; LISBOA-OESTE: Óscar Amorim; LISBOA-OLIVAIS: Margarida 
Domingos; LOULÉ: Fernando Messias; LOURES: Júlio Joaquim Pereira Gonçalves; 
MACHICO-SANTA CRUZ: João Luís Rodrigues Jardim; MAFRA: César Anselmo de 
Castro; MOITA: Afonso Malho; MONTIJO: António Fortunato; ODIVELAS: Manuel 
Rodrigues; OEIRAS: António Dinis da Fonseca; PALMELA: Fernando M. F. Martins; 
PAREDE-CARCAVELOS: Vítor Cordeiro; PENICHE: António Bandarrinha; PORTALEGRE: 
Manuel Garcia; PRAIA DA ROCHA: João Pereira Antunes; RIO MAIOR: Maria Júlia 
Figueiredo; SANTARÉM: António Francisco Batista Valente; SESIMBRA: Luís Ferreira; 
SETÚBAL: Maria do Rosário Lopes; SILVES: Maria de Lurdes R. Marreiros; SINTRA: 
José Monteiro Martins; TAVIRA: António Manuel Viegas da Silva; TOMAR: Ângelo 
Bonet; TORRES VEDRAS: Ana Margarida Silva Santos.

DISTRITO 1970
ÁGUAS SANTAS/PEDROUÇOS: Ricardo Marques; ÁGUEDA: António José Mota 
Rodrigues; AMARANTE: José Francisco Rodrigues; ANSIÃO: Fernando Silva; ARCOS 
DE VALDEVEZ: Andreia Fernandes e Pedro Pinto; AROUCA: Luís Bruno de Pinho 
Teixeira; AVEIRO: Jorge Greno; BARCELOS: António Sousa; BRAGA: Artur Guimarães 
Marques; BRAGA-NORTE: Gil Duarte Pereira; BRAGANÇA: Carlos Alberto Veiga 
Moura Alves; CALDAS DAS TAIPAS: José Manuel Teixeira de Matos; CAMINHA: 
Mário Alegria; CASTELO DE PAIVA: Isidro Manuel Beleza; CELORICO DE BASTO: 
Francisco Carlos da Cunha; CHAVES: Francisco José Freitas Ramos; COIMBRA: 
José Ferreira; COIMBRA-OLIVAIS: João Ramalho; COIMBRA-SANTA CLARA: Maria 
Madalena Carvalho; COVILHÃ: Jorge Humberto Alves Saraiva; CURIA-BAIRRADA: 
Fátima Ferreira; ERMESINDE: Carlos José Saraiva Faria; ESPOSENDE: Manuel 
dos Passos Ferreira Vicente; ESPINHO: Ezequiel Figueiredo Jorge;  ESTARREJA: 
António Manuel da Silva Melo; FAFE: Manuel Ribeiro Mendes; FEIRA: Carla Adriana; 
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Castilho Freira; LEÇA DO BALIO: Rodolfo Gomes; LEÇA DA PALMEIRA: Manuel 
O. P. Ferreira; LEIRIA: António Silva Gordo; MAIA: Adelino Miranda Marques; 
MARINHA GRANDE: Fernando Manuel Santos Pedro; MATOSINHOS: Manuel 
Falcão; MIRANDELA: João Luís Teixeira Fernandes; MONÇÃO: Cristina Carvalho de 
Sousa Bártolo Calçada; MONTEMOR-O-VELHO: Augusto Lusitano Simões Raínho; 
MURTOSA: Pedro Tomás Pereira Marques;  OLIVEIRA DE AZEMÉIS: Manuel Bastos 
Pinto; OLIVEIRA DO BAIRRO: Raúl Abrantes Lincho; OLIVEIRA DO HOSPITAL: Telmo 
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A NOSSA CAPA
Os Grupos de Companheirismo do Rotary estão em especial evidência no mês de 
Junho. Por isso, resolvemos abrir esta edição com a reprodução de alguns dos seus 
símbolos de identifi caímbolos de identifi caí ção. Fundamentalmente, hádois grandes Grupos destes: o dos 
Rotários em Acção, que congregam na acção concreta os que têm em comum lutar 
em favor de determinada causa, e os de Companheirismo propriamente dito, nos 
quais os Rotários se agregam tendo como causa próxima afi nidades de interesses 
culturais ou lúdicos. Na teia internacional rotária, eles, todos, desempenham 
um relevante papel no desiderato essencial do Rotary: a construção da Paz e da 
Compreensão Mundial.

ESTATUTO EDITORIAL DE
PORTUGAL ROTÁRIO

1º   A Revista “PORTUGAL ROTÁRIO” tem por fi -
nalidade divulgar e aprofundar o Ideal Rotário 
e fomentar e estimular a prossecução do seu 
objectivo no mundo.

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

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

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

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

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

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

 

 

Para obter uma lista completa dos vendedores autor-
izados, em todo o mundo, vá a:

www.rotary.org/support/licensee

ou então contacte o 
Coordenador de Licen-

ciamentos em 
Rotary International, 
One Rotary Center, 

1560 Sherman Avenue, 
Evanston, IL 60201-

3698

rilicensingservices@rot
aryintl.org
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              Artur Lopes Cardoso
                                Gov. 1988-89 (D. 197)

                                                                                                  
                                               Editor

O  panorama geral dificilmente 
poderia apresentar-se como mais 
preocupante.
Já são invulgarmente altos os níveis de 
desemprego atingidos praticamente 
em todos os países da Europa (e 
até não só). Mas já se anuncia que, 
só neste ano, iremos ter mais cerca 
de 200 milhões de desempregados. 
Para já, os “campeões” vão sendo a 
Espanha e a Grécia.
Mas Portugal mostra uma situação 
da qual se não pode orgulhar: 15% da 
população activa está sem trabalho, 
numa situação que afecta 35% dos 
jovens. Já fora dos dados fornecidos 
pela estatística, temos à volta de um 
milhão de pessoas excluídas do mer-
cado de trabalho.
E anuncia quem pode que o aumento 
do desemprego no nosso País irá ainda 
prosseguir por mais uns três anos...

O fenómeno do desemprego não 
apareceu subitamente e só agora. 
Ele tem que ver com o que pode 
denominar-se por “mecanização das 
economias”, ou seja, pela cada vez 
maior entrada em cena dos meios de 
produção mecânicos, com o que eles 
ocasionam de substituição progres-
siva da mão de obra pela máquina: 
começou com a chamada “revolução 
industrial”. Sofreu, isso sim, acelera-
ções cada vez maiores, determinadas 
pelo consumismo e propiciadas pela 
globalização económica.
Todo esse processo veio a originar, 
historicamente falando, as lutas dos 
trabalhadores por direitos sempre em 
crescendo (não se falava, ao mesmo 
ritmo, em deveres). E assim se foi em 
crescendo até que, afinal, o processo 
acabou por entrar em reversão, como 
agora se encontra.

A dignificação da pessoa humana 
pelo trabalho e pelo salário justo, 
meta que todos compreenderam e 
aceitaram, está a ponto de se reduzir 
a mera piedosa intenção; o que mais 
vai havendo é uma nova categoria 
social: a dos desempregados e de 
longa duração. É que a, assim consid-
erada, idade produtiva baixou e está 
a baixar e desapareceu o conceito de 
estabilidade no emprego.

Como quer que seja, os números 
aí estão, frios, com aquela frialdade 
metálica inexorável e dura do que 
“o que é, é”; são insensibilizantes 
dados os níveis que já atingiram e que 
ameaçam crescer ainda mais. É que, 
paradoxalmente, os números, quando 
pequenos, suscitam apreensão e pro-
testo. Mas, quando se apresentam em 
dimensão gigante, geram indiferença, 
porventura fruto de sentimento de 
impotência ou de incredulidade. Mas 
eles não mentem...
O ambiente dos tempos actuais não 
parece augurar nada de bom, de nada 
de esperançoso, pouco sentido de 
futuro. Os jovens mostram-se as mais 
das vezes desorientados e inseguros 
quanto ao seu futuro. Diz-se que está 
em colapso o “soit disant” estado 
social. Os de meia idade fazem contas 
à vida e os mais idosos, excluídos que 
se vêem, resignam-se pois que mais 
não podem fazer.
Diga-se o que se disser, está a minar-se 
o consenso social que é o fundamento 
essencial de uma democracia.

Não merece a pena, porém, olhar 
para trás, se não para tentar com-
preender o porquê do estado a que se 
chegou. Importa, e muito, é encontrar 
caminhos novos que contrariem a 

espiral demoníaca do desemprego 
de modo a restituir às pessoas e às 
famílias dignidade e esperança em 
melhores dias, de modo a levar a que 
os jovens têm um futuro promissor 
para viver.
Austeridade, sim, mas não a qualquer 
preço, não ao ponto de esmagar a pes-
soa e de lhe tirar qualquer sentido de 
afirmação pessoal e de independên-
cia. Há, certamente, uma margem de 
reserva, um ponto determinante, que 
permitem o desenvolvimento.
Nas prioridades do Rotary, nas suas 
áreas de enfoque, nunca se viu in-
cluída a austeridade. Esta é apenas um 
meio, nunca um fim absoluto em si.
Tanto quanto se sabe, no Rotary é 
área de prioridade o desenvolvimento 
económico e comunitário, e já o vem 
sendo desde há alguns anos. Neste 
também o é e igualmente já se sabe 
que continuará a sê-lo no vindouro.
Os tempos destes dias já parecem 
senti-lo, a avaliar por declarações 
públicas de alguns responsáveis mun-
diais: ou seja, a indispensabilidade de, 
para além da austeridade, suscitar o 
desenvolvimento. É que, a não ser as-
sim … morreremos todos da cura...
O Rotary é um Movimento influente 
na vida dos povos e das nações. O 
leitor, embora minúsculo (como eu), 
é peça essencial desse Movimento. 
Não se conforme e assuma ser pala-
dino bem activo do desenvolvimento 
económico como meio determinante 
para o arredar duma crise que faz 
recear tempos convulsos. Depois … 
“casa onde não há pão...”
Vamos a isso e aceite o renovado 
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  

Kalyan Banerjee

Queridos irmãos e irmãs em Rotary,
 
O mês de Junho é um momento de reflectirmos sobre o ano rotário que acaba de ter-
minar e de olharmos para o ano que se vai iniciar. Olhamos para as nossas realizações e 
medimos os nossos progressos em direcção às metas que estabelecêramos. Em Rotary, 
fazemos uma pausa para reflectir, mas nunca para descansar sobre os louros da vitória: 
quanto mais conseguimos, mais conscientes ficamos do quanto podemos fazer.   
 
O ano de 2011-12 foi marcado por importantes progressos. Binota e eu tivemos a sorte 
de visitar diversas partes do mundo rotário e de testemunhar como os Rotários estão 
Conhecendo a Si Mesmos para Envolver a Humanidade. No Sudão do Sul, reunimo-nos 
com Rotários determinados a fazer a diferença apesar de terem que enfrentar enormes 
desafios. Falta ajuda humanitária no País e são grandes as necessidades, haja em vista 
que lá não existe nenhum hospital em bom funcionamento. Espero que no próximo 
ano os  Rotários de todo o mundo forneçam apoio ao mais novo país rotário. 
 
No Uganda, fiquei muito feliz e satisfeito ao saber quantos ministros e funcionários do 
governo são Rotários e ao ver como eles incorporam os ideais do Rotary nas suas vidas 
e no trabalho. Em Kathmandu, fiquei feliz ao saber que países do sul da Ásia, como o 
Bangladesh, o Butão, a Índia, as Maldivas, o Nepal, o Paquistão e o Sri Lanka, uniram 
esforços para alcançar 100% de alfabetização na região até 2017.
 
Em Fiji e no Vanuatu, no Pacífico Sul, emocionei-me ao ver Rotários a trabalhar para 
reduzir a mortalidade infantil e proporcionar habitação segura para a comunidade.  Em 
Abu Dhabi, tive o prazer de escutar do Sheikh Nahayan Mubarak Al-Nahayan, Ministro 
para a Educação e Ciências dos Emiratos Árabes Unidos, que eles estavam ansiosos 
com a inauguração do seu primeiro Rotary Clube. Em Valdivia, Chile, o mais perto do 
Polo Sul que eu e Binota estivemos, emocionámo-nos com o trabalho dos Rotários em 
prol das crianças que têm deficiência mental.     
 
Acima de tudo, os nossos corações aqueceram-se com o acolhimento que recebemos 
– e por vermos Rotários a viver o ideal de Rotary, que escolheram Conhecer a Si Mesmos 
para Envolver a Humanidade. Agradeço imensamente a oportunidade de servir como 
Presidente, e estamos ansiosos para trabalharmos juntos para construir a Paz Através 
do Servir.

http://www.rotary.org/president
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Rotary Clubes ……………………………… 34.267

Rotários  ………………………………… 1.224.114

(Rotárias)  ……………………………… 213.258

Países e regiões com Rotary ………………… 215

Distritos Rotários  …………………………… 532

Núcleos Rotary de Desenvolvimento 

Comunitário ………………………………  7.435

Países com NRDC ……………………………  80

Voluntários não Rotários nos NRDC  …  171.005

(dados reportados a 2 de Abril de 2012)

O ROTARY EM NÚMEROS

NOVA FERRAMENTA 
DIGITAL

O Rotary acaba de lançar na Convenção de Bangkok o “Rotary 
Showcase”, o último grito no que respeita a meios digitais de 
comunicação/informação.
Com esta ferramenta, R.I. Procura dar uma boa ajuda aos Rotários 
de todo o mundo na divulgação de informações e na partilha de 
projectos de serviço. Através do “Rotary Showcase” os Rotários 
podem colocar projectos dos seus Clubes e entrar em contacto 
com outros Clubes e outros Distritos, assim logrando explorar as 
virtualidades de projectos de serviço de toda a parte do mundo. 
É uma acção exercitável mediante um aplicativo directamente 
ligado ao “Facebook”
A partir do “Rotary Showcase” podem fazer-se “uploads” de 
fotografi as, discutir iniciativas a acrescentar-se nomes a projectos 
publicados por outrem.

PARA IR MAIS ALÉM...
Um grupo de alpinistas rotários realizou em Dezem-
bro passado uma escalada do Pico Margarida, que 
é o de maior altitude no Uganda, para obter 25.000 
dólares a favor do Grupo de Rotários em Acção 
no Combate à SIDA e outros projectos de apoio 
a crianças africanas vítimas da SIDA. A façanha 
realizou-se no Dia Mundial de Combate à SIDA, ou 
seja no dia 1 do referido mês, e foi parte de uma 
iniciativa que vem sendo liderada pelo Rotary Club 
de Coolamon (Austrália).
Já em 2007 este Clube organizara uma escalada de 
montanha, nessa altura ao Monte Kilimanjaro, no 
Quénia, que o mais alto de toda a África.

O Rotary acaba de lançar na Convenção de Bangkok o “Rotary 
Showcase”, o último grito no que respeita a meios digitais de 

Com esta ferramenta, R.I. Procura dar uma boa ajuda aos Rotários 
de todo o mundo na divulgação de informações e na partilha de 
projectos de serviço. Através do “Rotary Showcase” os Rotários 
podem colocar projectos dos seus Clubes e entrar em contacto 
com outros Clubes e outros Distritos, assim logrando explorar as 
virtualidades de projectos de serviço de toda a parte do mundo. 
É uma acção exercitável mediante um aplicativo directamente 

A partir do “Rotary Showcase” podem fazer-se “uploads” de 
fotografi as, discutir iniciativas a acrescentar-se nomes a projectos 
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Presidente
Kalyan Banerjee
Rotary Club de Vapi, Gujarat (Índia)

Presidente-Eleito
Sakuji Tanaka
Rotary Club de Yashio (Japão)

Vice-Presidente
Noel A. Bajat
Rotary Club de Abbeville, Louisiana (EUA)

Tesoureiro
Élio Cerini
Rotary Club de Milano-Duomo (Itália)

Directores
José António F. Antiório
Rotary Club de Osasco (Brasil)

Yash Pal Das
Rotary Club de Ambala (Índia)

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

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

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

Allan O. Jagger
Rotary Club de Elland (Inglaterra)

Paul Knyff 
Rotary Club de Weesp, Vechtstreek-Norte (Holanda)

Masaomi Kondo
Rotary Club de Senri (Japão)

Barry Matheson
Rotary Club de Jessheim (Noruega)

Shekhar Mehta
Rotary Club de Calcutá-Mahanagar (Índia)

Samuel F. Owori
Rotary Club de Kampala (Uganda)

Juin Park
Rotary Club de Suncheon (Coreia)

Kenneth M- Schuppert Jr.
Rotary Club de Decatur, Alabama (EUA)

John C. Smarge
Rotary Club de Naples, Florida (EUA

Secretário-Geral
John Hewko

DIRIGENTES DE CÚPULA 2011-12 DO ROTARY INTERNATIONAL

RELATÓRIOS SEMESTRAIS
(SAR)

Com início em Julho próximo, o Rotary International possibilitará aos Rotary Clubes receberem por correio electrónico 
o Relatório Semestral.
Esta medida visa, por um lado, contribuir para a preservação do meio ambiente, já que a sua distribuição deixará de 
ser feita em papel, e, por outro, melhorar a prestação de serviços aos clubes através duma entrega que é mais rápida, 
segura e efi caz, provoca redução de custos e confere melhor efi ciência a todos os escritórios do R.I..
Os Clubes que optem pelo recebimento por e-mail do SAR, o que o Rotary recomenda vivamente, devem manifestar 
essa opção através do Portal do Associado, aqui “clicar“ em “Actualizar dados do clube”, depois em “Preferência 
– Relatório Semestral” e gravar. Esta opção fi cará disponibilizada antes de 1 de Dezembro e antes de 1 de Junho de 
cada ano.
O SAR electrónico irá ser-lhe oportunamente remetido através do e-mail <Rotary_International_SAR@microdg.
com>.
Vai ser na última semana deste mês que fi cará disponível a primeira versão electrónica do SAR.
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 Enquanto Presidente da Comissão Distrital da The Rotary 
Foundation (CDRF), julgo ser chegado o momento de dar a 
conhecer com pormenor o que tem sido o nosso trabalho, 
isto quando estamos prestes a atingir o fi nal do segundo 
ano da Fase Experimental do Plano “Visão de Futuro”, no 
qual o D. 1970 é piloto.
 Gostaria de, entretanto, partilhar alguns aspectos que me 
parecem primordiais e da maior importância para melhor se 
compreender o que é The Rotary Foundation e o que está 
a mudar com o Plano “Visão de Futuro”.
Os princípios nos quais assenta o “Visão de Futuro” são a 
simplicidade - traduzida no desejo de permitir aos Distritos, 
Clubes e Rotários um maior envolvimento no uso e na gestão 
de fundos - e a importância da sustentabilidade nas nossas 
actividades.
 É por isso que considero ser este um bom momento para 
avaliar o que já aprendemos. Deixem-me falar sobre algumas 
das lições aprendidas:

•  A curva da aprendizagem tem sido íngreme para 
todos nós, Rotários, e em particular para a CDRF 
- Subcomissão de Subsídios, mas também tem sido 
gratifi cante.

•  Estamos a fazer mudanças conforme assimilamos 
as melhores maneiras de atingir as metas.

•  O Distrito, enquanto Distrito piloto, está a fazer um 
excelente trabalho. Termos tomado a dianteira foi 
um desafi o e um acto de coragem, uma vez que os 
primeiros momentos são sempre os mais difíceis.

•  Os projectos começam a aparecer. Um grande 
número de Clubes do nosso Distrito já compreen-
de como é fácil fazerem projectos apoiados por 
Subsídios Distritais, e já se começam a conhecer 
vontades para projectos apoiados por Subsídio 
Globais.

•  As áreas de enfoque são apropriadas e dão uma 
resposta mais adequada às necessidades das co-
munidades locais e mundiais.

O Plano “Visão de Futuro” está a dar novas energias aos Clu-
bes, para que abandonem o ciclo vicioso de fi car repetindo 
projectos anteriores. Precisamos de ser inovadores e de 
melhorar a nossa aprendizagem e os nossos projectos.
  
O Presidente da CDRF e a Subcomissão de Subsídios, desde 
que o D.1970 foi seleccionado como piloto, têm feito um 

O que acontece no Distrito 1970 
com o Plano“Visão de Futuro” 

esforço permanente e contínuo na sua própria formação, e 
na coordenação das suas actividades, efectuando para tal 
reuniões periódicas e concretizando um conjunto de Acções 
de Formação. 
Veja o quadro:

Ano Rotário Reuniões 
efectuadas

Acções de 
Formação

2009-2010 12 5
2010-2011 10 10
2011-2012 10 4

  
Releve-se ainda a formação obrigatória através dos Semi-
nários Distritais da The Rotary Foundation, todos eles com 
bastante participação. Saliente-se o realizado em Guimarães, 
em 19 de Novembro de 2011, sob o tema - “Visão de Futuro”: A 
Fundação em Época de Mudança, com a presença do Curador 
da Fundação António Hallage, de cinquenta e cinco Clubes 
e de cento e cinquenta e cinco participantes.
Cumpre ainda salientar que o Presidente da CDRF e a Sub-
comissão de Subsídios nunca deixaram de estar presentes 
sempre que solicitados por qualquer Clube.
 Se a avaliação, até aqui, nos parece positiva, não deixo de 
fazer um apelo à necessidade de todos continuarem aten-
tos e fazerem um esforço de melhoria contínua para que 
aproveitemos todo o apoio da espinha dorsal do Rotary – a 
Fundação Rotária.
 O Plano “Visão de Futuro” é completamente diferente dos 
procedimentos antigos e julgo que já todos compreenderam 
essa grande mudança.
 É ainda necessário que todos continuemos a aprender e a 
melhorar o uso do sistema on-line de pedido de subsídios. 
Podem encontrar tudo o que precisam on-line.
 Tem sido um privilégio muito grande liderar a equipa de 
Rotários que fazem parte da CDRF, em particular a Sub-
comissão de Subsídios, que nunca regateiam esforços para 
estarem presentes em todos os momentos, aprendendo e 
apoiando. Acredito que, juntos, vamos continuar a mostrar 
o caminho do Rotary.
Durante os dois anos da Fase Experimental do Plano “Visão 
de Futuro” que vão passados, o D. 1970, através do seu 
FDUC, já está envolvido num conjunto signifi cativo de par-
cerias em apoio a Projectos de Subsídios Globais, e apoiou 
um conjunto de projectos de Subsídios Distritais. Os valores 
que vamos dar a conhecer, são relevantes. Que projectos 
estão a ser apoiados?

Álvaro Gomes
Gov. 2006-07 (D. 1970)
Presidente da CDRF
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PROJECTO 
Nº

DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 
PROJECTO

PARCERIA FINANCIAMENTO 
D1970 (USD)

LOCAL INTERNACIONAL FDUC CLUBE

25243 Dotar Instituto Pediátrico de Oncologia de 
equipamento neurocirúrgico - Hospital S. Paulo

34.574,00 D. 4420 (Brasil) D. 1970 3.500,00  

25296 Aquisição de equipamentos para cozinha 
industrial e refeitório de instituição que acolhe 
pessoas em risco social - S. Paulo

122.047,00 D. 4610 (Brasil) D. 1970 5.000,00  

25391 Banco de leite da Maternidade Amador Aguiar 
- S. Paulo

31.783,00 R.C.Osasco- Quitauna 
(D. 4610)

D.1970 3.500,00  

25408 Reequipamento da Maternidade do Hospital 
Simão Mendes - Bissau

46.622,00 R.C. Bissau (D. 9100) R.C.Matosinhos 
D. 1970

6.450,00 15.322,00

25434 HEMOPE - ampliar e descentralizar colheitas de 
sangue na região metropolitana do Grande Recife

100.000,00 R.C.Recife-Boa 
Viagem (D. 4500)

R.C. Leça Balio D. 
1970

3.375,00 1.500,00

25436 Inclusão social - criação de "Escola de Manicure e 
Pedicure" na Favela do Moínho

43.006,00 D. 4610 (Brasil) D. 1970 3.500,00  

  TOTAIS 378.032,00   25.325,00 16.822,00

PROJECTO 
Nº

DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 
PROJECTO

PARCERIA FINANCIAMENTO 
D1970 (USD)

LOCAL INTERNACIONAL FDUC CLUBE

25727 Stop ao Cancro do Pulmão, a favor do IPO de 
Coimbra

36.857,00 D. 1970    R.C. Viseu D. 4420 7.674,00 8.627,00

25787 Construção de reservatório para captação de 
águas pluviais

44.342,00 R.C.S.Paulo Nove 
Julho (D. 4420)

D. 1970 5.000,00  

25875 Hemocentro - ampliar e descentralizar colheitas 
de sangues na região metropolitana de João 
Pessoa

90.000,00 D. 4500 D. 1970 15.000,00  

 Cegueira evitável para a India (em elaboração)  R.C. Esposende  6.000,00 4.000,00 

 Cegueira evitável para a Indonésia (em 
elaboração)

  R.C. Esposende  5.000,00 3.000,00 

 Apoio à Casa do Gaiato do Porto (em elaboração) 65.000,00 R.C. Senhora da Hora D. 4500 10.000,00  

  TOTAIS 236.199,00   48.674,00 15.627,00

CLUBE DESCRIÇÃO DO PROJETO
VALOR 

PROJETO
FINANC.° 
DISTRITO

  EUR USD EUR USD

Viana do Castelo Oferta Ecógrafo Amigos Hospital V. Castelo 21.000,00 28.767,12 9500,00 13.014

Senhora da Hora Prevenir para Viver - apoio ao Padroense 1.850,00 2.534,25 855,00 1.171

Penafiel Apoio B.V. de Penafiel e Entre-os-Rios 4.856,02 6.652,08 2240,00 3.068

Coimbra Apoio à ACERSI - Ass. Coz. Econ. Rainha Santa Isabel 754,00 1.032,88 301,60 413

Oliveira de Azeméis Centro Lúdico de Oliveira de Azeméis 4.841,76 6.632,55 2235,00 3.062

Coimbra Santa Clara Apoio à Fundação Esperança Viva 945,00 1.294,52 378,00 518

Valongo Apoio B.V. de Valongo 2.217,60 3.037,81 1025,00 1.404

Coimbra Olivais Apoio à Casa de Infância Doutor Elísio de Moura 948,00 1.298,63 379,20 519

TOTAL 37.412,38 51.249,84 16.913,80 23.169

SUBSÍDIOS GLOBAIS - ANO ROTÁRIO 2010-11

SUBSÍDIOS GLOBAIS - ANO ROTÁRIO 2011-12

ANO ROTÁRIO 2010-11 - SUBSÍDIO DISTRITAL
FDUC DISPONÍVEL: US$ 23.179,00 / € 16.920,67
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CLUBE DESCRIÇÃO DO PROJECTO VALOR PROJECTO
FINANC.° 
DISTRITO

  EUR USD EUR USD
Senhora da Hora Apoio aos escuteiros (equipamentos diversos) 1.263,20 1.779,15 442,12 623
Viana do Castelo Apoio a IPSS (tábua industrial de passar a ferro) 1.968,00 2.771,83 688,80 970
Guimarães Aquisição de 20 camas articuladas 10.000,00 14.084,51 3000,00 4.225
Penafiel Aquisição de equipamento informático 3.760,21 5.296,07 1128,06 1.589
Ovar Aquisição de Sala Snoezelen (CERCIVAR) 4.502,32 6.341,30 1350,70 1.902
Tondela Aquisição de elevador de transferência para lar residencial 990,00 1.394,37 346,50 488
Coimbra Aquisição equipamento informático para LAHULC (Liga dos Amigos Hospital de Coimbra) 2.850,00 4.014,08 912,00 1.285
Montemor-o-Velho Remodelação de cozinha e WC para APPACDM 18.000,00 25.352,11 5400,00 7.606

Oliveira do Hospital Aquisição de 2 camas articuladas (Centro Social Paroq. Ervedal da Beira) 1.055,00 1.485,92 369,25 520

TOTAL 44.388,73 62.519,34 13.637,43 19.208

CLUBE DESCRIÇÃO DO PROJECTO VALOR PROJECTO
FINANCIAMENTO 

DISTRITO
  EUR USD EUR USD

Braga Apoio Associação Solidariedade S. Tiago Fraião 3.850,00 5.000,00 1925,00 2.500

Porto Foz Projecto investigação - ação na sobredotação 7.097,50 9.217,53 2129,25 2.765

Vizela Equipamento Snoezelen para instituição AIREV 2.858,00 3.711,69 1429,00 1.856

Coimbra
Equipamento audiovisual para Casa Abrigo Pde. 
Américo

846,00 1.098,70 423,00 549

Marinha Grande
Combate fome/pobreza  - adoção 10 famílias - 6 
meses

3.600,00 4.675,32 1800,00 2.338

S. João Madeira Equipamento informático para apoio à CERCI 3.804,17 4.940,48 1902,09 2.470

Senhora da Hora
Bolsa licenciado voluntário apoio ONG para 
orientação qualificada jovens carenciados

3.850,00 5.000,00 1925,00 2.500

Oliveira de Azeméis 2 desfibrilhadores para instituições de apoio público 3.850,00 5.000,00 1925,00 2.500

Viana do Castelo Equipamento fisioterapia para utentes da APPACDM 2.258,50 2.933,12 1129,25 1.467

Leça do Balio
Mobiliário para IPSS Norte Vida apoio a 
toxicodependentes

1.399,80 1.817,92 699,90 909

Valongo
Cadeira de rodas eléctrica para IPSS desenvolvimento 
SUSÃO

1.632,40 2.120,00 816,20 1.060

Matosinhos
Equipamento para ALADI - apoio a deficientes 
mentais

2.500,00 3.246,75 1250,00 1.623

Penafiel Software apoio ao Centro Social (creche - lar - etc.) 2.543,00 3.302,60 1271,50 1.651

Felgueiras
Alfabetização de crianças e jovens com necessidades 
educativas especiais

3.840,00 4.987,01 1920,00 2.494

Castelo de Paiva
Equipamento para o Gabinete Social de Atendimento 
Familiar

2.632,00 3.418,18 1316,00 1.709

TOTAL 46.561,37 60.469,30 21.861,19 28.391

(*) Subsídio já aprovado pela CDRF - Subcomissão de Subsídios, aguardando-se agora a aprovação da Rotary Foundation

Verifica-se que o valor disponibilizado pelo Distrito através do seu Fundo Distrital de Utilização Controlada no apoio a 
projectos Globais e Distritais é já de US$ 144 767,00.
Isto significa que as nossas contribuições voluntárias ao Fundo Anual de Programas da Rotary Foundation são, não só 
necessárias, como imprescindíveis para que os Clubes continuem a envolver-se em projectos inovadores, quer para a sua 
comunidade, quer para a comunidade mundial.
O Fundo Anual de Programas é considerado o coração e a alma da The Rotary Foundation. Ele apoia grande parte do tra-
balho do Rotary em todo o mundo e possibilita que a Fundação alcance a sua missão de promover a boa vontade, a paz e 
a compreensão mundial pelo apoio a iniciativas de melhoria da saúde, da educação e do combate à pobreza.
A merecida reputação do Rotary é a de uma organização com gestão honesta, transparente e responsável. Com o “Visão 
de Futuro”, agora mais do que nunca, esta reputação se encontrará nas mãos dos Distritos - ou seja, em suas mãos.

ANO ROTÁRIO 2011-12 - SUBSÍDIO DISTRITAL
FDUC DISPONÍVEL: US$ 19.209,00 / € 13.638,39

ANO ROTÁRIO 2012-13  SUBSÍDIO DISTRITAL (*)
FDUC DISPONÍVEL: US$ 28.421,00 / € 21.884,17
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A “oportunidade e a responsabilidade de todos os 
Rotários de Portugal

                                                                                                        
 A. Gonçalves Afonso
Gov. 1999-00 (D. 1970)

                                                                                                                           
                 
  

Terminou, e com assinalável êxito, a 103ª Convenção de 
Rotary International, que ocorreu em Banguekok, Tailândia, 
entre 6 a 9 de Maio de 2012. A Convenção do nosso Presidente 
Kalyan Banerjee e sua mulher Binota. Mais de 35.000 pessoas 
de 181 países e áreas geográfi cas estiveram no Impact Center 
que, pese a distância dos principais e centrais hotéis de 
Banguekok, teve excelente organização e apoio de jovens 
nos respectivos transportes. Os Rotários de Portugal 
estiveram presentes com três pequenos grupos: o grupo 
da Comissão anfi triã de 2013, que trabalhou arduamente 
na “Lisbon Registration” alcançando cerca de duas mil 
inscrições; o grupo que aderiu à promoção anunciada 

pelo “Portugal Rotário” e que estendeu 
por mais alguns dias a sua viagem pela 
Tailândia (oito pessoas); o grupo do R.C. 
de S. João da Madeira, sete pessoas, que 
incluía o rotaractista Ricardo Laranjeira, 
tendo com eles inseridos o Henrique Santos 
e sua mulher Maria de Fátima, do R.C. de 
Barcelos.
 

No grande palco das sessões plenárias, o envolvimento de 
todo o Mundo rotário.

Grupo de rotários portugueses junto à Lisboa 
Housing. 
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A agora nossa Governadora-Eleita e Administradora-Eleita de 
R.I., Goreti Machado, Distrito 1970, pode fraternalmente, na 
Casa da Amizade, conviver com aquele que será Presidente no 
ano de 2013/2014, Ron D. Burton.
 
Do discurso de abertura de Banerjee, na sua humildade, 
elevação e serenidade, retivemos que “o que é importante em 
Rotary não é o que dizemos, mas sim o que somos e fazemos”.
 Na sua intervenção, o Presidente-Eleito, Sakuji Tanaka, que 
desde 1959 tem Rotary no centro da sua vida, incentivou-nos 
a alcançar a Paz através do servir.
 Luís Miguel Duarte, Presidente da Comissão Anfitriã da 
Convenção de 2013, esteve excelente na apresentação da 
Convenção de Lisboa, momento antecedido por um “fado-
canção” da nossa companheira, membro do R.C. de Setúbal, 
Sandra Fidalgo, que motivou os assistentes na quarta sessão 
plenária, dia 9 de Maio.
E agora?
  
Como disse Luís Miguel Duarte, Governador do Distrito 1960 
no ano da Convenção, “é uma oportunidade e responsabilidade” 
de todos os Rotários de Portugal. Cada Rotário terá de sentir 
essa oportunidade e essa responsabilidade.
 Mãos à obra! A nossa primordial tarefa rotária do ano que 
se avizinha será a nossa presença em Lisboa, não só para 
acolhermos os companheiros que nos visitarão nessa altura, 
mas também para sentirmos e conhecermos a expressão 
internacional do nosso Movimento.

 Viva Lisboa! Todos estaremos presentes!

A Companheira e exímia cantora Sandra Fidalgo.

Um grupo de portugueses na sessão plenária de 
encerramento.

O entusiasmo das companheiras tailandesas pela 
Convenção de Lisboa.

 Goreti Machado (Governadora eleita do D. 1970) e Ron Burton, Presidente 
eleito de R.I.
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Com os trabalhos distribuídos pelos dias 25 a 27 de Maio 
(a 26 e 27 apenas de manhã), a 66ª Conferência teve por 
tema central “Mudar para Melhor Servir” e decorreu em 
Troia. Os trabalhos, que ocuparam o dia 25 e a manhã de 26, 
desenrolaram-se nas instalações do Hotel “Aqualuz”.
Em representação pessoal do Presidente de R.I., Kalyan 
Banerjee, veio da Colômbia o ex-Director José António 
Salazar-Cruz. O “chairman” da Conferência foi o Gov. 2003-
04 do Distrito em festa, o Compº. Frederico Nascimento.

Verdadeiramente, a 66ª Conferência teve início cerca do 
meio da tarde de 25, altura em que, com luzimento, se 
realizou a sessão solene de abertura, que correspondeu à I 
sessão de trabalhos, com a “Apresentação das Bandeiras” 
e dos clubes do Distrito, seguida de diversas intervenções 
de índole protocolar. A circunstância de ter sido um tanto 
cerceado o tempo útil veio a determinar a necessidade 
de ajustamentos dos seus itens e algumas dificuldades 
no tocante à gestão do tempo. Haja em vista que houve 
que reduzir os momentos previstos no programa para 
intervenções do Gov. José Coelho.
No seu todo, e não obstante, esta 66ª Conferência foi magnífica de conteúdo e contou 
com as interessadas participações de cerca de três centenas de Rotários. Especialmente as 

 Aspecto parcial da Assistência.

 Os participantes entusiasmados.
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alocuções feitas pelo Representante do Presidente Salazar-Cruz 
foram a vários títulos notáveis e especialmente motivadoras.
Mas não lhes ficaram atrás as comunicações do Presidente da 
APEE (Associação Portuguesa de Ética Empresarial), Engº. Mário 
Parra da Silva, que falou sobre “A Ética em Tempo de Crise: 
o Rotary pode fazer a Diferença”, na 1ª sessão, da Drª. Isabel 
Meirelles, sobre “Portugal e a Europa – Mudar o Paradigma: 
Ousar Empreender, Ousar Vencer”, no Jantar “Paul Harris”, 
do Prof. Doutor Fernando Carvalho Rodrigues, sobre “Por 
um Homem Novo”, e da Profª. Doutora Engª. Elvira Fortunato, 
quanto a “Acreditar em Portugal”, estas duas em tempo da 3ª 
sessão de trabalhos.
A completar as sessões de trabalho, que foram quatro, foram 
tratados diversos assuntos de carácter administrativo do 
Distrito, e não só, sem esquecer intervenções dedicadas à 
Fundação Rotária do R.I. e à Fundação Rotária Portuguesa, à 
Convenção do R.I. de 2013  e outras. Claro que se realizaram 
a plantação da “Árvore da Amizade” e foi de elevado nível o 
“Jantar de Gala” do Governador.
A Conferência ofereceu aos participantes programas 
complementares de companheirismo e cultura, em que 
salientamos a visita às ruínas romanas e prova de vinhos na 
“Herdade da Comporta” e um passeio de barco no Sado.
Todo o ambiente sob o qual os trabalhos se desenvolveram foi 
francamente cordial e de pleno interesse, pelo que são fortes as 
razões que o Gov. José Coelho certamente tem para se sentir 
feliz com a “sua” Conferência.

 Falando  da Convenção de 2013.

 A actuação da Banda da Marinha.

 O representante do Presidente do R.I. José António Sala-
zar Cruz, o Gov.-Eleito Comp.º Luís Miguel Duarte,  o Gov. 
José Coelho e o Presidente do Conselho de Administração 
da F.R.P., Diamantino Gomes.

 Junto da “Árvore da Amizade”.
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sob o tema “Reflectir Rotary para Dignificar a Humanidade”, e numa 
organização conjunta dos Rotary Clubes de Mangualde, Tondela e Viseu, realizou-
se esta Conferência Distrital ocupando os dias 18 e 19 de Maio passado e com 
as sessões de trabalho decorrendo nas magníficas instalações do Instituto 
Superior Politécnico de Viseu.
Em representação pessoal do Presidente do R.I., Kalyan Banerjee, veio do Brasil 
o Director de R.I., Compº. José António F. Antiório, com sua Mulher, Ana Lúcia, 
e nos trabalhos terão participado cerca de três centenas de Rotários.
Bem poderá dizer-se que esta XXIX Conferência decorreu de modo a agradar 
a quantos nela estiveram, bem dirigida pelo Gov. António Goes Madeira, certo 
que todo o programa que fora delineado para ela foi cumprido e na observância 
dos horários previstos. A tudo acresceu o facto de a organização, em que 
pontificaram o “chairman”, PGD Diamantino Gomes, e o Presidente da Comissão 
Executiva, Compº. José Augusto Pereira, ter sido muito bem conseguida.

 A Conferência teve a singularidade de começar os trabalhos (após a cerimónia 
do hastear das bandeiras), antes da “sessão solene de abertura”. Na verdade, 
a 1ª sessão teve lugar nas primeiras horas da manhã de 18 e foi preenchida, 
com sucessivas abordagens de diversos aspectos, administrativos e não só, do 
Distrito. Só depois de observada uma pausa é que foi ocasião, já na segunda 
metade da manhã, de realização da Abertura Solene, na qual estiveram os 
Presidentes das Câmaras de Mangualde e de Tondela e representante do 
Presidente da de Viseu, o Reitor do Instituto, assim como o Director José 
Antiório e o Governador do Distrito. 
O dia iria terminar com um jantar “Paul Harris” na “Casa do Ermitão”, em 
Mangualde. Durante ele, a Compª. Maria José Santos foi justamente distinguida 
com um Título “Paul Harris”.

Sugestivo painel informativo de 
algumas das actividades realizadas 
no Distrito.

A Mesa que presidiu à sessão solene 
de abertura.

Numa das suas brilhantes intervenções, o Director do R.I. José Figueiredo 
Antiório, Representante Pessoal do Presidente Kalyan Banerjee.

O Prof. Doutor Rui Nunes profere a sua 
esclarecida lição.
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 O dia 19 veio a ser preenchido com mais quatro sessões de trabalho, após a 
realização da tradicional cerimónia da plantação da “Árvore da Amizade”.
Na primeira daquelas foram abordados os assuntos das actividades da Fundação 
Rotária Portuguesa, da Associação “Portugal Rotário”, da Fundação Rotária do 
R.I., designadamente no que tem que ver com o seu Plano “Visão de Futuro”. 
Houve também lugar às apresentações dos Governadores Indicados Fernando 
Laranjeira (2014-15) e Goreti Machado (2013-14).
A sessão seguinte teve como principal objecto a lição a cargo do Prof. Doutor 
Rui Nunes sobre “A Ética e o Comportamento Humano”, uma magistral oração 
que foi seguida de algumas achegas do auditório. Rematou o Governador e, 
por fim, o Director Compº. Antiório.
A seguir ao almoço foi a terceira sessão de trabalhos do dia que contou com 
a notável, e até bem humorada, comunicação a cargo do Sr. Ministro da 
Economia, Prof. Doutor Álvaro Santos Pereira debruçada sobre “Condicionantes 
Económicas do Desenvolvimento”. Foi uma etapa que prendeu visivelmente a 
vasta audiência e veio a determinar muitas ressonâncias, tudo num ambiente 
de larga loquacidade.
A última sessão começou com a apresentação da Gov.-Eleita, Compª. Teresinha 
Fraga, e da XXX Conferência do Distrito, para a qual será “chairman” o PGD 
Rui Amandi de Sousa. Seguir-se-iam a abordagem da realização da Convenção 
do R.I. de 2013, que terá lugar em Lisboa, o que esteve a cargo do Presidente 
da HOC local, o Gov.-Eleito do Distrito 1960, Compº. Luís Miguel Duarte, e a 
intervenção da Esposa do Governador, Isabel Madeira, para referência ao 
“Projecto dos Cônjuges”. Ultimou o Governador Goes Madeira com a alusão 
à actividade global do Distrito, e mais uma comunicação pelo Representante 
do Presidente do R.I..
O dia concluiu-se com um muito festivo “Jantar do Governador” excelentemente 
servido na Quinta da Magarenha, em Mangualde.

É de sublinhar que todas as intervenções de José Figueiredo Antiório 
foram muito motivadoras e de clara oportunidade, feitas num discurso leve e 
mesmo coloquial e espontâneo, sublinhadas que foram, sempre, com largos 
aplausos.
Para os acompanhantes, a Organização preparou um programa de muito 
interessantes visitas em Tondela.
Nota, pois, muito positiva por via dela, de que são merecedores não só o Gov. 
Goes Madeira mas também quantos mais para o êxito dela contribuíram, 
designadamente os elementos integrantes da sua Comissão Executiva.

ALC

Na plantação da “Árvore da Amizade”.

Sua Excª. o Ministro da Economia, Doutor 
Álvaro Santos Pereira, quando fazia a sua 
comunicação.

A Compª. Maria José, do Rotary Club 
de Viseu, quando lhe foi entregue um 
“Paul Harris”.

O Gov.-Indicado 2014-15, Compº. Fer-
nando Laranjeira, com sua Mulher, faz 
a sua apresentação.
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NOVO ROTARY CLUBE EM PREPARAÇÃO
O Rotary Club de Vila Nova de Gaia, com a concordância do Gov. Goes 
Madeira, decidiu avançar com as necessárias diligências e contactos 
visando a instalação de um Rotary Clube em Sandim, uma das mais 
populosas freguesias da sua comunidade. Para esse efeito, o Governador 
designou já, como seu Representante Pessoal para a formação do novo 
Clube em vista, o Compº. Jorge Silveira, membro do clube-padrinho. Já 
foram realizadas algumas reuniões visando o aludido escopo. 

AO SERVIÇO
O Rotary Club de Tavira promoveu uma animada Gala de Benefi cência 
cujo produto líquido foi apoiar a acção desenvolvida pela Conferência 
de S. Vicente de Paulo da Virgem Santíssima.

Com o apoio da Fundação 
R o t á r i a  P o r t u g u e s a ,  o 
Rotary Club de Vila Nova 
de Gaia logrou organizar 
100 “cabazes” com géneros 
alimentícios que distribuiu por 
famílias com necessidades.

O Rotary Club do Barreiro ofereceu uma viatura ligeira de mercadorias 
à Associação Comunitária do Barreiro (IPSS) que se dedica há anos a 
ajudar famílias com difi culdades económicas.

 
O Rotary Club de Abrantes, através do seu 
programa “Comunidade em Acção”, doou 
à Associação de Assistência Domiciliária de 
Alcaravela diversos equipamentos cuja 
necessidade nela se fazia sentir. A entrega 
teve lugar no decurso duma reunião 
festiva de jantar que foi valorizada com 
interpretações ao piano por elementos da 
Escola A. Teixeira. Na foto estão, à esquerda, 
Jorge Gaspar, Presidente da Assembleia 
Geral da Instituição contemplada, e, à 

direita, o Compº. Manuel Paulo Silva, Presidente do Clube.

O Rotary Club de Vila Real ofereceu 
um generoso donativo à APAV.

Uma Caminhada Solidária para Combate à 
Pobreza organizou o Rotary Club de Águas 
Santas/Pedrouços e o seu produto foi dar 
uma ajuda ao Centro Social e Paroquial de 
Águas Santas. Teve o percurso desde o Parque 
dos Moutidos até à Quinta da Caverneira.

E o Rotary Club de Setúbal organizou um Jantar 
Solidário com fados, no Restaurante “O Quintal”, cuja 
receita fez reverter a favor da Comissão de Protecção 
de Crianças e Jovens.

Para fi nanciamento do seu projecto comum de identifi cação 
e apoio de crianças sobredotadas, os Rotary Clubes que 
operam na área do concelho do Porto organizaram um 
excelente “Concerto Rotary” em que actuou a Orquestra de 
Jazz de Matosinhos, espectáculo de elevada qualidade que se 
realizou no auditório da Fundação Engº. António de Almeida, 
no Porto.

Por seu lado, o Rotary Club de Tavira organizou 
com absoluto sucesso a VII Gala de Benefi cência, 
como maneira de angariar fundos com que foi 
ajudar a acção socio-caritativa desenvolvida pela 
Conferência de S. Vicente de Paulo da Virgem 
Santíssima, de Tavira.

 Várias qualidades e quantidades de alimentos ofereceu 
o Rotary Club de Cascais-Estoril à AMI, seu Centro 
“Porta Amiga” - Torres, de Cascais.

O Rotary Club de Carnaxide levou a efeito 
Rastreios “Cuide de Si”, nas áreas da glicémia, 
do colesterol e da tensão arterial. Esta acção 
aproveitou muito bem a ocorrência da III Feira 
Social de Queijas e realizou-se no Jardim de 
Queijas.

O Rotary Club de Guimarães ofereceu desfi brilhadores 
externos automáticos às Corporações dos Bombeiros 
Voluntários de Guimarães e das Taipas.

E o Rotary Club de Senhora da Hora organizou a “Noite do Gaiato” 
a favor da Casa do Gaiato, abrilhantada com a actuação do Grupo de 
Cavaquinhos do Porto.
Entretanto, o Rotary Club de Mafra organizou para os jovens um Ciclo 
de Conferências sobre “Profi ssões”.

UNIVERSIDADES SENIOR DO ROTARY
Realizou-se a 28 de Abril, em Ansião, o VIII Encontro das Universidades 
Senior, nas instalações do Centro de Negócios. Além da sessão de 

O Rotary Club de 
um generoso donativo à APAV.

Uma Caminhada Solid
Pobreza organizou o Rotary Club de 
Santas/Pedrou
uma ajuda ao Centro Social e Paroquial de 
Águas Santas. Teve o percurso desde o Parque 
dos Moutidos at

organizou um Jantar 
Solidário com fados, no Restaurante “O Quintal”, cuja 
receita fez reverter a favor da Comissão de Protecção 

o 
as sobredotadas, os Rotary Clubes que 

organizaram um 
excelente “Concerto Rotary” em que actuou a Orquestra de 

culo de elevada qualidade que se 
nio de Almeida, 



18 1918 19

trabalho, o Encontro foi abrilhantado com as actuações de Tunas, de 
Grupos Musicais e outros das USR. Numa organização, aliás de muito bom 
nível, que esteve a cargo do Rotary Club de Ansião, foram participantes 
mais de 800 pessoas, entre convidados e frequentadores das USR. Nos 
trabalhos verificaram-se  intervenções do Dr. Ribeiro e Castro, deputado e 
Presidente da Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República, 
o Presidente da Câmara Municipal local, assim como o Representante da 
Comissão Distrital das USR e o Presidente do clube organizador, tendo 
encerrado o Governador do Distrito 1970, Compº. Goes Madeira. Foram 
nada menos que 19 as USR que convergiram para este bem concorrido 
e bem conseguido evento.
 

CLUBES EM COOPERAÇÃO
Foi um êxito a realização do VI “Aquanostra”, uma iniciativa renovada 
dos Rotary Clubes da Covilhã, Guarda, Mangualde, Oliveira do 
Hospital, Seia, Tondela, Trancoso e Viseu e que, nesta edição, 
se realizou na Mêda, na Casa Municipal da Cultura. Este Seminário, 
lisonjeiramente assistido, contou com dois painéis. O primeiro, presidido 
pela Compª. Cláudia Ribeiro, teve as intervenções da Prof. Veronika Lapa 
(“As Origens do Termalismo”), do Prof. Pedro Cantista (“Termalismo, 
Talassoterapia, Turismo e Saúde”), de Teresa Vieira (“Termalismo 
– Produto de Excelência de Turismo, Saúde e Bem-Estar”) e de Isabel 
Santos (“Investigação no Termalismo”). O segundo painel foi moderado 
pelo Compº. Mário Murça e objectivou as intervenções do Prof. Ferreira 
Gomes (“Aproveitamentos Geotérmicos”), Ana Viseu e Manuel Estêvão 
(“Controlo de Qualidade de Águas Termais”) e Jorge Ramos (“Termas 
de Longroiva – da Origem à Situação Actual”).
O evento concluiu-se com visita guiada ao Pólo Termal de Longroiva.

PARCERIA 
Para ajudar na reconversão da casa, num projecto a que 
deu a designação de “Casa da Mónica”, o Rotary Club de 
Oliveira de Azeméis associou-se  ao Ginásio Companhia 
do Corpo para a realização de um espectáculo. A Mónica é 
uma jovem afectada de paralisia cerebral congénita, que 
lhe diminui em 70% a mobilidade e a torna dependente 
de terceiros. Mesmo assim, entrou no ensino superior no 
Porto. Mas vive, com a família, muito pobre, numa casa 
sem as mínimas condições: não dispõe de água corrente 
nem de instalação sanitária!

CULTURA E NÃO SÓ 
Numa acção meritória que se repete já desde há nove anos, o Rotary Club 
de Oeiras distinguiu 6 jovens estudantes do ensino secundário como 
“Melhores Companheiros”, assim reconhecidos pelos seus colegas, o 
que é distinção que salienta a sua nobreza de carácter e o seu espírito 
solidário e de probidade.
O Rotary Club de Lisboa-Belém organizou uma Exposição de trabalhos 
de Rui Cardoso, certame que esteve patente nas instalações da Junta de 
Freguesia de S. Francisco Xavier.

 O Rotary Club de Matosinhos 
distinguiu 13 alunos distintos 
aos quais impôs Prémios 
Escolares em cerimónia na 
qual o Gov. Goes Madeira se 
fez representar pelo Gov. 
1984-85 (D. 197), Compº. Rui 
Sequeira.

O Compº. Nuno Barroso, membro do Rotary Club de Mafra, lançou mais 
um CD com peças da sua autoria, denominado “Música Mundi”.

FUNDAÇÃO ROTÁRIA PORTUGUESA 
Na ocasião em que assinalou festivamente o seu 53º aniversário, a 
Fundação Rotária Portuguesa homenageou o Compº. António Amorim 
da Costa, membro do Rotary Club de Coimbra, e o Gov. 2003-04 (D. 1960), 
Compº. Frederico Nascimento, que por anos serviram zelosamente no 
seu Conselho de Administração.

VISIBILIDADE ROTÁRIA 
O Rotary Club de Vizela organizou com grande êxito a sua “Festa da 
Primavera”, evento que decorreu na Praça da República.

O Rotary Club de Matosinhos assinalou, em parceria com o Lions Clube de 
Matosinhos, a Junta de Freguesia local e outras entidades, a atenção quanto ao 
autismo, realizando a “Caminhada pelo Autismo”, numa acção de rua em que 
participaram cerca de meio milhar de pessoas.

Entretanto, o Rotary Club de Oliveira de Azeméis imaginou e está 
a desenvolver um projecto, a que deu o nome de “Roteiro pelas 
Freguesias”, nos termos do qual o Clube efectua reuniões sucessivas 
na sede de cada freguesia do concelho como maneira de enaltecer 
e e de divulgar nacos de história e conhecimento de personalidades 
locais, além de difundir e dar a conhecer o Rotary por todas aquelas. 
Uma das mais recentes realizou-se na freguesia de Carregosa e evocou 
a figura e obra de D. Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo da Igreja 
Católica de saudosa memória.

Em parceria com o 
Interact Clube e com a 
sua “Casa da Amizade”, 
o Rotary Club de Pombal 
participou com uma 
equipa no projecto 
“Um Dia pela Vida”, 
da iniciativa do Núcleo 
Regional do Centro da 
Liga Portuguesa Contra 
o Cancro, no sentido de 
sensibilizar a população 
para a prevenção da 

doença. Uma das sessões em que o Clube interveio teve a participação do conhecido 
radialista António Sala (como se vê) e a outra teve por escopo a angariação de fundos 
para a LPCC e realizou uma concentração de automóveis clássicos e de “Vespas” 
que percorreram a cidade a divulgar a iniciativa.

Por seu lado, o Rotary Club de Senhora da Hora organizou com 
retumbância o “2º Raid Fotográfico”, desta vez destinado somente a 
máquinas digitais, um concurso de fotografia que veio a culminar com 
Exposição dos trabalhos concorrentes e luzida cerimónia de entrega dos 
prémios aos vencedores.
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O Rotary Club de Amadora dispõe agora de “site” na Internet, aliás 
bem atractivo. Vá a <http://www.rotary.pt/amadora>.

PALESTRAS 
No Rotary Club de Loulé proferiu uma palestra sobre “A Importância 
da Homeopatia no Tratamento e Prevenção de Doenças” o Dr. Helmuth 
Lehman.
O Revº. Pe. António Almiro Mendes, Pároco de Ramalde, esteve no 
Rotary Club de Vila Nova de Gaia a falar sobre “O Desporto no 
Sacerdócio”.
No Rotary Club de Lisboa-Norte falou-se sobre “O Cavalo Lusitano: 
Filho do Vento” sendo oradores a Embaixadora D. Beatrice Bulteau e 
Fernando Machado.
“O PSI 20” foi tema de palestra que, no Rotary Club de Matosinhos, 
proferiu o Dr. Pedro Borges.
O Rotary Club de Lisboa escutou a Prof. Doutora Teresa Paiva numa 
palestra sobre “O Síndrome da Apneia do Sono”.
Por seu lado, o Rotary Club da Feira teve como orador convidado o Prof. 
Doutor António Jorge Costa, que dissertou sobre “Turismo: Tendências 
e Oportunidades”.
“Solidariedade e Inclusão” foi sobre o que falou o Prof. Doutor Adriano 
Pimpão no Rotary Club de Praia da Rocha.

O Prof. Doutor Machado Caetano foi palestrante no Rotary Club de Cascais-Estoril 
com uma oração sobre “Humanização em Saúde”.
 
Neste mesmo Clube proferiu uma palestra a Compª. Lisete Ferrero sobre 
“A Crise de 1383-85”.
No Rotary Club da Maia falou sobre “As Casas Inteligentes” o Engº. 
Bernardino Gomes, especialista em domótica.
E o Rotary Club de Faro teve consigo os Drs. Luís Henriques e Maria 
do Céu a orar sobre “Feridas Emocionais e Depressão”, e o Prof. António 
Pereira a expor acerca de “Método de Rose – Alta Performance Profissional 
e Desportiva”.
No Rotary Club de Amadora ouviu-se falar sobre “Os Cinco Princípios 
da Comunicação” pela palavra do Dr. Inácio Fiadeiro.
“Enfermagem: da Obediência à Competência” foi o bem interessante tema 
tratado no Rotary Club de Vizela pelo Enfº. Jorge Oliveira, Director 
Técnico da UCCI de Vizela.
O Rotary Club de Lisboa-Estrela escutou o Compº. José Maria 
Gonçalves Pereira, membro do Rotary Club de Lisboa-Norte, a expor 
sobre “A Palavra Justiça”, e o Prof. Doutor Manuel Carrajeta sobre 
“Como Prevenir o AVC”.
O Dr. Fausto Leite foi palestrante no Rotary Club de Carnaxide, aqui 
dissertando sobre “As Alterações da Legislação Laboral”
E no Rotary Club de Évora estiveram os Engºs. António Correia e João 
Rocha a expor acerca da “Antártida”.
O Rotary Club de Palmela teve ensejo de ouvir Pedro Cordeiro a dissertar 
sobre “Termalismo – Saúde e Bem-Estar”.

No Rotary Club de Parede-Carcavelos proferiu uma palestra sobre 
“Ser Médico” o Dr. Viriato Horta. Neste mesmo clube esteve a Drª. Aline 
Betencourt a dissertar sobre “Voluntariado: uma Resposta Actual”, visando 
a formação de um Rotaract Clube.
 O Prof. Doutor Ernesto Rodrigues, da Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa, foi palestrante no Rotary Club de Lisboa, onde abordou o 
tema “Relações Ibéricas em 1605, segundo Fastigínio, de Tomé Pinheiro 
da Veiga”.
O Dr. Anselmo Borges foi orador no Rotary Club de Senhora da Hora 
em reunião que englobou os Clubes das 5ªs.-feiras, proferindo uma 
dissertação sobre “Rotary e os Caminhos da Paz”.
“Volta ao Mundo com Um Litro de Combustível” foi o intrigante tema 
que versou o Dr. Francisco Vilhena da Cunha no Rotary Club de Lisboa-
Centennarium.
No Rotary Club de Ovar foi orador convidado o jornalista Júlio Magalhães 
e para dissertar sobre “Comunicação e Marketing”.

IV BOLSA INTERNACIONAL DE POESIA OU 
PROSA 
A Fundação Rotária Portuguesa volta a organizar, com as colaborações 
do Rotary  Club de Lisboa-Centro e da Junta de Freguesia de São Jorge de 
Arroios, esta Bolsa Internacional, agora em sua quarta edição. O certame 
destina-se a jovens estudantes de língua portuguesa na faixa etária dos 
18 aos 30 anos de idade. Estão em disputa três  prémios dos valores de 
€ 2.500,00, € 1.500,00 e € 1.000,00.
Mais informação pode ser obtida junto do Rotary Club de Lisboa-Centro, 
contactando a Compª. Manuela Pinto Ribeiro através do TLM 917 328 186 
ou pelo correio electrónico manuelapintoribeiro@hotmail.com.

COMPANHEIRISMO 
O Rotary Club de Ílhavo organizou uma digressão cultural com visita 
guiada ao Museu Marítimo de Ílhavo, seguida de visita a uma unidade 
de seca e transformação de bacalhau e rematada com almoço de 
companheirismo juntamente com a Confraria Gastronómica do Bacalhau 
no Navio-Museu “Santo André”, ancorado no Jardim Oudinot.
Por seu lado, o Rotary Club de Oeiras levou por diante uma digressão 
ao Cabo Espichel e à “Festa da Coqueira”, como maneira de angariar 
fundos destinados ao financiamento de Bolsas de Estudo.

DISTINÇÕES 
O Gov. 1990-91 (D. 197), Compº. Fernando Lima Marques, que é membro 
do Rotary Club de Braga, foi homenageado pelo Rotary Club de Vila 
Verde.                       

O Rotary Club de Oeiras foi distinguido pela Junta de Freguesia de Oeiras e São 
Julião da Barra com a Medalha de Ouro de Mérito pelos relevantes serviços que já 
prestou à sua comunidade. Na sessão solene da entrega do justo galardão (na foto) 
esteve também o Presidente da Câmara de Oeiras. 

http://www.rotary.pt/amadora
mailto:manuelapintoribeiro@hotmail.com
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INGLATERRA ÍNDIA

MADAGASCAR

FIJI

ÁFRICA DO SUL

NOVA ZELÂNDIA

BRASIL

O Rotary Club de Wolstan-
ton (D. 1210) fez distribuir 
por dezenas de crianças 
de famílias de poucos 
recursos da Europa do 
leste caixas contendo 
brinquedos, artigos de 
higiene pessoal, material 
didáctico e guloseimas, 

em cuja organização tiveram papel activo os estudantes de duas 
escolas do ensino básico de Wolstanton (foto “Rotary Today”).

O Rotary Club de Bhopal 
Hills (D. 3040) criou um 
Instituto de Formação em 
computadores destinado 
ao ensino de pessoas com 
dificuldades económicas 
ou físicas de modo a pro-
porcionar-lhes meios de 

poderem obter emprego melhor remunerado e, assim, se 
poderem tornar financeiramente independentes (foto “Rotary 
News”).

O Rotary Club de Metz La 
Fayette (D. 1790 – França) 
está a apoiar a construção 
do hospital de Santa Ana 
de Mananjary, uma peque-
na cidade da costa leste 

de Madagascar, tão necessário numa região quanto ela, pobre 
e na qual têm recrudescido doenças como a lepra e a tuber-
culose. O hospital em construção terá 12 pavilhões e disporá 
de três polos: acolhimento e consulta, cirurgia com 15 camas 
e medicina com 25. O Clube de Metz La Fayette financiou já o 
equipamento desta estrutura em material médico-cirúrgico e 
para o laboratório (foto “Le Rotarien”).

O Rotary Club de Suva 
equipou a Sociedade de 
Cegos das Ilhas Fiji com 
cinco máquinas de es-
crever em “Brayle” e 
cinquenta bengalas para 
cegos. A foto refere-se 

à sessão de entrega, vendo-se, à esquerda, o Compº. Michael 
Dennis, ex-Presidente, e Kalpesh Solanki, Presidente do Clube 
(foto “Rotary Down Under”).

O Rotary Club de Botany 
East Tamaki procedeu à 
limpeza e total remodela-
ção do Parque Rongomai, 
em Otara, Auckland do Sul 
(foto “Rotary Down Under”).

Desde há 17 anos que o Rotary Club de 
Vanderbijlpark (D. 9400) organiza com fortís-
sima animação um festival no Rio Vaal, que 
se traduz numa regata em que participam 
embarcações das mais diversas espécies, 
evento que constitui modo de angariação 
de fundos para a realização de projectos de 
serviço (foto “Rotary África”).

 Como maneira de celebrar o 107º 
aniversário do Rotary Interna-
tional, o Rotary Club de Cachoeira 
de Itapemirim (D. 4410) instalou na 
cidade cinco grandes “outdoors” 
e aplicou dez mensagens publici-
tárias em outros tantos autocarros 
referentes à Campanha de Erradi-

cação da Polio (foto “Brasil Rotário”).

MÉXICO

Os Rotary Clubes de Atiza-
pán, Bellavista, La Villa, San 
Miguel Chapultepec, Tiza-
yuca e Vallescondido (D. 
4170) uniram-se para dotar 
seis bibliotecas públicas 
de Atizapán de Zaragoza 
e de Faro Escandón da 
Delegação Miguel Hidalgo 

com larga quantidade e excelente qualidade de livros, jogos e 
outro material didáctico próprio para os estudantes do 2º ao 6º 
ano do ensino básico (foto “Rotarismo en México”).
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Os Clubes dos JovensOs Clubes dos Jovens

OS JOVENS EM NÚMERO
Com dados reportados a Abril deste ano, os Rotaract 
Clubes eram 9.224 e encontravam-se em 171 diferentes 
países. Eram 212.152 os Rotaractistas. Quanto ao Interact, 
havia 14.299 Interact Clubes distribuídos por 135 países. 
Os Interactistas andavam em 328.877.

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 fundamentalmente 
de um Curso de Liderança ministrado por militares e con-
vidados 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 lan-
çaram o “Projecto Páscoa na Colónia de Férias” através do 
qual proporcionaram 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 Óbi-
dos e a Vila de Peniche, além de terem feito o “Percurso 
do Ninho da Cegonha”.
O Rotary Kids de Estarreja realizou com muito sucesso 
uma “Venda de Páscoa” de produtos hortícolas, arte-
sanato, doçaria, etc., para fi nanciar a sua actividade de 
serviço.
Por seu lado, os Interact e Rotaract Clubes de Castelo 
Branco mais uma vez aproveitou o evento das Festas de 
Nossa Senhora de Mércoles aproveitando para se dar a 
conhecer na comunidade e vender rifas para angariação 
de fundos a aplicar na ajuda ao Serviço de Pediatria do 
Hospital Amato Lusitano.
O Rotaract Club de Vila Nova de Famalicão organizou 
um animado jantar para angariação de fundos destinados 
à compra de uma cadeira de rodas de que precisa o Sr. 
Avelino, de Esmeriz.

Entretanto, o Interact Club de Setúbal, em parceria com 
o Rotaract Clube e o Rotary Clube locais, organizou um 
Jantar “Polio Free”, numa jornada que começou a meio 
da tarde com actuação de Rancho Folclórico, torneios 
de matraquilhos e de malha, corridas de sacos e jogos de 
cadeiras e do galo, e competições de tracção-à-corda, tudo 
culminado com um “Portugal/Turquia”. Ao jantar actuou 
o trio “Meia Noite” e o produto obtido foi dar mais um 
impulso à Campanha de Erradicação Global da Polio.

NOVOS CLUBES QUE SURGEM 
Em 4 de Maio foi a vez de entrar na posse do seu Certifi -
cado de Organização o Rotaract Club de Coimbra, a qual 
lhe foi entregue solenemente pelo Gov. António Goes 
Madeira no decurso de uma reunião festiva e de grande 
signifi cado de exaltação rotária.
Posteriormente, também o Rotaract Club de Sesimbra 
recebeu do Gov. José Coelho o seu Certifi cado de Orga-
nização em reunião marcante que se realizou em 9 de 
Junho no restaurante “O Canhão II”.

JOVENS EM CONFERÊNCIA 
Realizaram-se em Pombal, ocupando os dias 21 e 22 de 
Abril, as XII Conferência do ITC e XXI Conferência do 
RTC do Distrito 1970, numa organização de qualidade 
da responsabilidade do Interact Club de Pombal. Nelas 
participaram oito dezenas de jovens dos vários clubes de 
jovens do Distrito, em trabalhos que foram atentamente 
acompanhados pelo Governador, Compº. A. Goes Madeira. 
Os participantes foram solenemente recebidos no Salão 
Nobre do Município pelo próprio Presidente da Câmara, 
Narciso Mota, que, em palavras simples, disse do seu 
apreço pelas acções de serviço desenvolvidas pelo Rotary 
e incentivou os jovens a redobrarem esforços particular-
mente nos domínios da acção de serviço social.
Nas sessões de trabalho foi passado em revista todo o 
trabalho já levado a cabo ao longo do corrente ano rotário 
e foram lançadas linhas de força de acções a desenvolver. 
O Governador, em momentos em que interveio, expres-
sou o reconhecimento do Distrito pelas actividades, aliás 
bem meritórias, dos Interactistas e dos Rotaractistas. O 
evento veio a culminar com a plantação da “árvore da 
amizade”  junto à piscina municipal, na zona do parque 
de autocaravanismo.



PB 23

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

Uma colectânea de quase 300 páginas devidamente arrumadas 
por grandes temas que pode servir de inspiração ao Rotário e de 
esclarecimento ao 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

ário que as páginas de “PORTUGAL ROTÁRIO” 

áginas devidamente arrumadas 
por grandes temas que pode servir de inspiração ao Rotário e de 
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 The Rotary Foundation

William B. Boyd
Presidente do 

Conselho de 
Curadores

UM ANO DE CONQUISTAS
 

O fim do ano rotário é o momento em que reflectimos sobre o que alcançámos nos últimos 12 
meses.
Sem dúvida, um dos grandes acontecimentos foi o facto de a Índia ter conseguido interromper 
a transmissão do vírus da pólio no seu território. Embora isto seja motivo de grande alegria, não 
podemos baixar a guarda, pois ainda restam três países endémicos da doença.

Este ano foi um ano marcante para o Plano “Visão de Futuro”. O primeiro ano de piloto foi um 
desafio para os Distritos participantes e para os funcionários, pois todos estavam a aprender e a 
adaptar-se à nova estrutura. Já no segundo ano, os pontos positivos sobressaíram e agora, neste 
terceiro ano que se inicia, o enfoque será em formação e no lançamento mundial em 1 de Julho 
de 2013.
O secretário-geral, John Hewko, deu novas ideias de como melhor integrar as capacidades dos 
Rotários com as dos funcionários, visando um desempenho mais eficaz.  
 
O anúncio, feito em Janeiro, de mais uma doação da Fundação Bill & Melinda Gates, agora de 
50 milhões de dólares, para a erradicação da pólio, chama-nos a atenção para a posição do Rotary 
no cenário mundial. Bill Gates vê-nos como peça fundamental para erradicar a doença e reconhece 
as milhões de horas de trabalho voluntário dos Rotários, muitas vezes em condições adversas, que 
nos aproximam cada vez mais do dia em que a poliomielite será coisa do passado.
Não posso terminar sem ressaltar a generosidade dos Rotários. A verdade é que vocês não doam 
para a Fundação Rotária, mas sim para o trabalho que ela faz. Ao doarmos para o trabalho da 
Fundação estamos a fazer o bem no mundo.
Os meus sinceros cumprimentos.
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COM O AFEGANISTÃO
O Presidente Kalyan Banerjee avistou-se recentemente com o Presidente do 
Afeganistão, Hamid Karzai, a quem fez entrega de Medalha de Reconhecimento 
pelos esforços que o seu Governo tem desenvolvido no âmbito da vacinação 
contra a poliomielite. Banerjee fez-se  acompanhar pelos Rotários Brown, Moini e 
Ajmal Pardis, que é o Presidente da Comissão Nacional PolioPlus do Afeganistão, 
além de Mohammad Ishal, membros do Rotary Club de Jalalabad.

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.

Entretanto, o Rotary Club de La Guerche (França), com um quadro social de 20 membros e admitido em R.I. em 
2010, tornou-se no primeiro Clube em todo o mundo no qual todos os Companheiros são utilizadores do cartão Visa 
Premier Prestige do Rotary.
Este cartão permite que, no valor de cada compra efectuada mediante a utilização dele, saia uma parte a favor da 
Fundação Rotária do R.I., mais exactamente para financiamento da Campanha de Erradicação da Poliomielite, sem 
qualquer encargo para o seu utilizador.

CAMPEÃO DA ERRADICAÇÃO DA POLIO
Na sequência da Cimeira da Polio, que se realizou em Nova Delhi (Índia) em Fevereiro passado, foi distinguido com 
o “Prémio Campeão da Erradicação da Polio” o famoso astro cinematográfico da “Bollywood” Amitabh Bachchan. 
O galardão a que fez jus foi-lhe entregue em Mumbai a 19 de Abril passado pelo ex-Presidente do R.I., Rajendra K. 
Saboo e pelo Curador da Fundação Rotária Ashok Mahajan, que é simultaneamente o Presidente da Comissão Na-
cional PolioPlus da Índia.

http://www.rotary.org/
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O CONSELHO DE 
CURADORES  EM 2011-12

“TERTÚLIA DE JAZZ”
O Rotary Club do Barreiro organizou, no Bar “Be Jazz Café” 
um espectáculo com música de “Jazz” (veja o cartaz na sua 
peculiar redacção) através do qual logrou reunir fundos 
que foram dar mais um impulso a favor da campanha de 
erradicação global da poliomielite. Cerca de 120 pessoas 
aderiram a este significativo evento, tendo cada uma 
recebido, além do mais, um “pin” alusivo à erradicação.
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 Frank Devlyn
                                           

 

Por estes dias podem estar a realizar-se muitas 
Conferências de Distrito, tanto a nível nacional, 

quando a nível mundial. E isso leva-me a tentar fazer-vos 
ver porque é que é importante participar nelas.
Lembro-me da primeira Conferência de Distrito a que 
assisti, em Tampico, Tamps, já lá vão mais de 40 anos, 
porque nessa Conferência pude ter uma perspectiva 
mais alargada do que a que me dava o Clube Rotário 
a que pertencia. Desde então, não deixei de assistir às 
Conferências do meu Distrito porque elas continuam a 
causar em mim o mesmo impacto: continuam a abrir-
me os olhos para o que vai sucedendo, tanto no meu 
Distrito como a nível internacional.

Uma Conferência de Distrito proporciona a oportunidade 
de conhecer novos amigos, e também de fortalecer os 
laços de amizade criados através dos anos com outros 
Rotários. O Governador do Distrito e a sua equipa 
fazem sempre um esforço titânico para fazerem de 
cada Conferência um evento memorável. Pensaram em 
tudo, desde o local para a realização da Conferência, 
passando por quem poderão ser os oradores que nos irão 
inspirar para sermos melhores Rotários, em relatos das 
actividades dos Clubes, possibilidades e oportunidades 
de que eles podem benefi ciar, quais irão ser os eventos 
sociais que serão do nosso melhor agrado, etc.
Pude ver que em todas as Conferências do Distrito 
sempre surgem novas ideias que podemos desenvolver 
nos nossos respectivos Clubes. A Conferência oferece um 

VIVA ROTARY!
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sem-número de assuntos interessantes para os cônjuges, para os convidados não-Rotários e para os nossos filhos. 
Pessoalmente, admiro as pessoas que levam os filhos, porque lhes dão o ensejo de se irem familiarizando com o 
muito que fazemos em Rotary para que também sintam o orgulho se fazerem parte da Família Rotária. Em muitas 
das Conferências de Distrito temos a oportunidade de conviver com os jovens do Intercâmbio que vêm de muitos 
países. Vemos igualmente os jovens do Rotaract e do Interact.

A Conferência do Distrito também nos permite conhecer Rotários distintos e seus cônjuges, que foram seleccionados 
pelo Presidente mundial do R.I. para que o representem. Trata-se de pessoa que pode ser, ou ou ela, representante 
do Presidente e que nos fornece informação quanto ao que vai sucedendo no seio do Rotary a nível mundial e passar 
uma mensagem do nosso Presidente mundial.
Minha mulher, Glória Rita, e eu sempre desfrutamos tanto do aspecto organizativo como do companheirismo e dos 
eventos que se desenvolvem ao longo das Conferências Distritais.
São tão importantes as Conferências Distritais que sempre recomendo a Rotários meus amigos doutros Distritos, 
seja do México seja doutros países, que se informem de onde têm lugar as diferentes Conferências doutros Distritos 
para a elas também poderem assistir, porque, ao fazê-lo, isso nos permite ser embaixadores dos nossos Clubes e dos 
nossos Distritos perante os Clubes e os Distritos que visitamos.

Participar em outras Conferências doutros Distritos é conselho que dou sem hesitar até porque vi já a que ponto 
quem o faz tira partido disso e, por vezes, dou comigo a pensar que o mantêm quase como em segredo. Não existe 
a obrigação de apenas se ir à nossa própria Conferência de Distrito. Nada vejo de mal que um determinado Distrito 
convide Rotários doutro Distrito; pelo contrário, vejo os benefícios que resultam quando se convida Rotários doutros 
países na medida em que os incentivamos a colaborarem connosco nos nossos projectos.

Por outro lado, exorto-os a que convidem amigos que não sejam Rotários para que venham assistir às nossas Confer-
ências pois que lhes garanto que se irão sentir tentados a fazerem parte da grande Família Rotária. Vejo que muitos 
Rotários o fazem, mas demos-lhes maior força para contarem com mais convidados que irão apreciar o tomarem 
parte da nossa Família Rotária. Invariavelmente, o custo da participação numa Conferência de Distrito é um preço 
atractivo, em consequência do muito que se faz nos bastidores do evento no sentido de que, como Rotários, 
fiquemos satisfeitos e contentes.

Espero, com esta breve mensagem, tê-los sensibilizado no 
sentido de que assistam às suas respectivas Conferências 

de Distrito, e a que animem outros sócios, doutros 
Rotary Clubes para que façam o mesmo.

      
  

Viva Rotary!






