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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: Firmino Falcão; 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: Janete 
Bento; 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: 
José de Palma; 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: Armando Leal  Rosa; 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: Manuel Albano Abrantes 
da Costa; 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; ESPINHO: Ezequiel Figueiredo 
Jorge;  ESPOSENDE: Manuel dos Passos Ferreira Vicente; ESTARREJA: António Manuel 
Simões Pinto; FAFE: Manuel Ribeiro Mendes; FEIRA: Carla Adriana; FELGUEIRAS: 
Octávio Pereira; FIGUEIRA DA FOZ: António Jorge Rodrigues Pedrosa; GAIA-SUL: 
Maria Benilde de Almeida Teixeira; GONDOMAR: Ernesto Luís Santos Ferreira da 
Silva; GUARDA: Maria de Lurdes Lopes; GUIMARÃES: António Jacinto Gonçalves 
Teixeira; ÍLHAVO: João Emanuel Senos Resende; LAMEGO: André Luiz 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 dos Anjos Miranda; 
OVAR: Bráulio Manuel Pacheco Polónia; PAREDES: José Armando Baptista Pereira; 
PENAFIEL: Joaquim Babo F. Soares; POMBAL: Alfredo A. Faustino; PONTE DA 
BARCA: Luis Arezes; PORTO: José Guedes Rodrigues; PORTO-ANTAS: Ribeiro da 
Silva; PORTO-DOURO: Maria de Lourdes Moura; PORTO-FOZ: Maria Regina F. Gomes 
Vieira; PORTO-OESTE: Jorge Santos; PORTO PORTUCALE – NOVAS GERAÇÕES: 
Emília Pereira; PÓVOA DE LANHOSO: Cristiano Brandão Lopes; PÓVOA DE VARZIM: 
Miguel Rodrigues Loureiro; RÉGUA: Edgar Filipe Guedes; RESENDE: Brites Inácio; 
S. JOÃO DA MADEIRA: Celestino Pinheiro; S. MAMEDE DE INFESTA: Bernardino 
Castro; SANTO TIRSO: Rui Ribeiro; SEIA: Alcina Catarino; SENHORA DA HORA: Jorge 
de Jesus Bastos Amaral; SEVER DO VOUGA: Hildebrando Vasconcelos; TONDELA: 
Artur Jorge Amaral Leitão; TRANCOSO: João Marinho Monteo; TROFA: Joaquim 
Vilela de Araújo; VALE DE CAMBRA: Manuel Joaquim Almeida; VALENÇA: Paulo do 
Souto Álvares da Cunha; VALONGO: José Carmindo Cardoso; VALPAÇOS: Maria 
Angelina Cardoso; VIANA DO CASTELO: José dos Santos da Costa Lima; VILA DO 
CONDE: Manuel Filipe Santos; VILA NOVA DE FAMALICÃO: Jorge Gonçalves; VILA 
NOVA DE FOZ CÔA: António Carlos Duarte Marques; VILA NOVA DE GAIA: Jorge 
Santos; VILA REAL: Luís Pinto Pereira; VILA VERDE: Nuno Vilela; VISEU: Idalino de 
Oliveira Almeida; VIZELA: Lina Coelho.

Nesta Edição

Conselho Editorial
 
Alberto Maia e Costa – Rotary Club de Cascais-Estoril
Artur Lopes Cardoso - Rotary Club de Vila Nova de Gaia (Editor)
Henrique Maria Martins Alves - Rotary Club de Porto-Antas
João Pereira Antunes – Rotary Club de Praia da Rocha
Joaquim Vilela Araújo – Rotary Club da Trofa
Luís Miguel Duarte – Rotary Club de Lisboa-Olivais
Manuel Cordeiro – Rotary Club de Vila Real
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OS JOVENS EM NÚMEROS 
Com dados reportados a Maio deste ano, os Rotaract 
Clubes eram 9.296 e encontravam-se em 189 diferentes 
países. Eram 213.808 os Rotaractistas. Quanto ao Interact, 
havia 14.465 Interact Clubes distribuídos por 155 países. 
Os Interactistas andavam em 332.695.

NOVO CLUBE
Em 9 de Junho recebeu festivamente o seu Certifi cado de 
Organização o Rotaract Club de Sesimbra que é presidido 
pela Compª. RTC Cláudia Cação. Na festa rija que teve lugar 
esteve,  além doutras individualidades e vários Rotários 
do clube patrocinador, a Vice-Presidente da Câmara Mu-
nicipal, D. Felícia Costa. A foto mostra a Presidente do 
novo Clube ostentando o Certifi cado.

E OUTRO QUE RETOMA 

Foi reactivado o Interact Club de Póvoa de Varzim em 
reunião muito animada que se realizou em 26 de Maio 
passado.

A NOSSA CAPA
Um novo ano se inicia agora, seguindo o calendário do Rotary, numa renovação profunda ao nível dos ível dos í
responsáveis do nosso Movimento, desde logo com o assumir de funções de um novo Presidente do 
Rotary International.
 Como é  da tradição, em todo o universo das Revistas Rotária, sejam regionais ou  não o sejam, a fi gura do 
nosso novo Presidente (se casado, juntamente com o cônjuge) é a ilustração da capa da edição de Julho, 
o mês em que um novo ano rotário se inicia.
O Presidente Sakuji Tanaka, com sua Mulher, Kyoko, abre, pois, esta edição da nossa Revista e o leitor deve 
procurar conhecer quem ele é, sob vários ângulos, indo às págs. 9 e seguintes, e lendo-as. Faça isso.

Pelos Serviços Internacionais

Os Clubes dos JovensOs Clubes dos Jovens

CIP PORTUGAL/FRANÇA
O Rotary Club da Maia apresta-se para formalizar a sua geminação com o Rotary Club de Balma, Toulouse. Em 
Maio último de França uma deputação deste Rotary Clube que foi gentilmente acolhida pelos nossos Companheiros 
Maiatos e foi protocolarmente recebida na Câmara Municipal pelo seu Presidente, Bragança Fernandes, acompan-
hado pelo Presidente da Assembleia Municipal, Luciano Gomes, e pelo Vereador para as Relações Internacionais, 
Paulo Ramalho. Para além da reunião festiva entre os dois Rotary Clubes, os visitantes foram admirar as instalações 
da Universidade Senior do Rotary Club da Maia.
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              Artur Lopes Cardoso
                                Gov. 1988-89 (D. 197)

                                                                                                  
                                               Editor

Em intervenção que proferiu na opor-
tunidade da Convenção de Bangkok do 
R.I., o então ainda Presidente Kalyan 
Banerjee assinalou que o Rotário não 
vale tanto pelo que diz, mas pelo que 
é e pelo que faz.
Sábias palavras estas que nos convocam 
para uma realidade dura mas de cujo 
rigor não é possível duvidar. Palavras 
que, mau grado ter-se já virado a pá-
gina do “consulado” de Banerjee, se 
mostram de ajustada realidade, agora 
que, segundo o calendário rotário, o 
quadro social é trazido para a ribalta 
das nossas atenções. Aliás, afigura-se 
matéria intemporal do Rotary, por 
muitos anos que já tenha percorrido 
e venham os mais que o Rotary ainda 
vier a percorrer.
É que, quando tanto se fala (e nunca 
será excessivo falar-se...) da imagem 
pública do Rotary e de quanto é decisivo 
mantê-la em … bom estado, e melhorá-
la sempre, cumpre não perder de vista 
que essa imagem é fruto e consequência 
de muitos aspectos ligados ao nosso 
Movimento, mas dentre estes avulta, e 
avulta sempre, a figura do Rotário.
E esta vertente introduz um elemento 
importante, mas, de certo modo, 
perturbador: a tolerância. Tolerância 
que nos impele a apreciar o que é e o 
que faz o “rotariável” e o Rotário com 
indulgência e outorga do “benefício da 
dúvida”, seja, pois, no recrutamento, 
como seja na manutenção no quadro, 
mas nos coloca sérias dificuldades no 
que tange a encontrar aquela linha 
ténue de fronteira que estabelecerá o 
limite dessa tolerância para que esta 
não passe a ser vocábulo cuja raiz recaia 
em … tolo...

Rotário é uma “pessoa adulta, pos-
suidora de carácter ilibado e de boa 
reputação comercial, profissional e/ou 
na comunidade” - assim se pode ler na 
Secção 2 do art. 5 (“Membros”) dos Es-
tatutos do Rotary International (edição 

de 2007 do “Manual de Procedimento”, 
pág. 183). Mais adiante um pouco, a 
mesma Secção enumera qualificações 
especiais mas que somente têm que 
ver com a actividade concreta de cada 
um. Nos “Estatutos do Rotary Clube” 
da mesma publicação, a Secção 1 do 
art. 7 reza o mesmo que aquela Secção 
2 (pág. 264 do MP).
Portanto, temos como adquirido que 
são dois os aspectos fulcrais a pon-
derar na análise do perfil do Rotário: 
ter carácter ilibado e gozar de boa 
reputação.
O primeiro aspecto tem essencialmente 
que ver com a personalidade de cada 
um, no dizer simples de Kalyan, com 
o que somos. Nesta vertente, importa 
que o Rotário tenha qualidades pes-
soais de rectidão, prudência, tolerância, 
lealdade, solidariedade, generosidade, 
espírito de serviço e de respeito pelos 
outros.
O segundo aspecto resulta do primeiro 
e já corresponde ao modo como nos 
comportamos. Segundo Kalyan, traduz 
o que fazemos. Porque é, justamente, 
dos nosso actos, da nossa conduta, 
que é o que, por aparente, é visível dos 
demais, que se constrói a reputação 
pública.

Não é “rotariável” e não pode ser 
Rotário quem, por exemplo, age com 
imponderação, ou com deslealdade, 
quem usa de desonestidade na sua vida 
profissional, quem seja intriguista ou 
quem seja mais pronto em escusar-se 
a dar o seu contributo pessoal do que 
em aceitar um serviço sem que tenha 
para isso motivo visivelmente sério, 
ou quem despreze os outros ou lhes 
falte ao respeito, a começar pelos seus 
familiares mais próximos. 
A reputação de cada um terá, pois, de ser 
boa, no sentido de que dúvidas justifica-
das não existem de que ele é geralmente 
tido como pessoa de bem, em quem 
qualquer um poderá confiar.
E tudo isso terá de ser aferido com 

elevado grau de boa-vontade, nunca 
ao jeito de … Catão.
É interessante notar que o nosso Manual 
de Procedimento, ao abordar as qualifi-
cações do dirigente rotário, nada mais 
acrescenta de significativo e substancial 
quanto às que ficaram definidas para 
se ser Rotário. Na edição a que nos 
reportamos, com efeito, pode ler-se 
que os dirigentes “devem ser sócios 
representativos em pleno gozo dos 
seus direitos” (pág. 4), o que se mostra 
reafirmado “ipsis verbis” mais adiante 
nos “Estatutos do Rotary Clube”, no seu 
art. 10-Secção 5-c), (pág. 269).
E compreende-se perfeitamente: é que 
todo o Rotário deve oferecer capacita-
ção para ser dirigente ou director. Vir 
a sê-lo, pois, configura algo de absolu-
tamente natural, lógico, e só assim não 
será se, para tanto, motivos muito fortes 
houver que o justifiquem.

De sorte que, numa especial altura de 
sensibilização para com as questões 
tão candentes do desenvolvimento e 
da retenção do quadro social, numa 
época em que, porventura fruto duma 
adversa conjuntura económica, se vai 
sentindo seu quê de perda de sócios, e 
em que, portanto, urge contrariar esta 
tendência, não percamos de vista a indis-
pensabilidade de assegurar a qualidade 
de quem deve estar e de quem deve 
permanecer no Movimento. Recrutar, 
sim, conservar, certamente. Mas não a 
qualquer preço.
É que … não é Rotário qualquer um, e 
nisto, ah, sim! somos elitistas. No bom 
sentido.
A estatística é o que quisermos dela 
fazer. A qualidade ou está … ou não 
está. E importa de largo que esteja, pelo 
menos num mínimo aceitável que a sua 
tolerância equilibrada definirá.
Espero que concorde. Mas, mesmo não 
concordando, oferece-lhe um afectuoso 
abraço o
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Para ler discursos 

e notícias do Presi-

dente do R.I.,

Kalyan Banerjee, 

vá a 

www.rotary.org/

president  

Caros Companheiros Rotários.

Faço parte da primeira geração que cresceu no Japão após uma guerra terrível. Creio, 
pois, que seja natural que os meus concidadãos assumam uma grande prioridade na zona 
da paz. Vimos aonde o militarismo levou o nosso País, e assistimos também ao grande 
desenvolvimento económico que se seguiu quando a nossa nação fez a sua escolha no 
sentido de abraçar a paz. 
Foi essa a decisão que permitiu ao Japão crescer e desenvolver-se. Ela proporcionou a 
gerações de crianças um crescimento em segurança, serem educadas, desenvolverem as 
suas vidas. Essencialmente, ela mudou a atitude japonesa em relação aos outros países e 
às outras culturas. Suscitou em nós um espírito de abertura para sermos mais tolerantes 
e procurar um maior clima de compreensão. 
E possibilitou que redireccionássemos as nossas energias no sentido de atingirmos metas 
positivas. No Japão é tradicional atender antes de tudo o mais às necessidades colecti-
vas, em detrimento das individuais. Foi coisa que sempre fez parte da nossa cultura. Nas 
semanas e mesmo nos meses que se seguiram ao desastre do grande sismo de Março de 
2011, foi justamente isso o que nos ajudou a sobreviver e a reconstruir. 
Esta é uma lição que penso que o mundo inteiro pode aprender, num sentido positivo. 
Quando vemos as necessidades dos outros e as consideramos como maiores que as nossas 
– quando atendemos como prioridade a uma meta comum, ou seja um bem colectivo – isso 
muda tudo. Muda o modo por que nos relacionamos com o mundo. Muda a defi nição das 
nossas prioridades. E altera a maneira como entendemos a ideia de paz. 
No ano rotário de 2012-13, a paz será a nossa linha orientadora e irei pedir a todos os Ro-
tários que trabalhem activamente pela Paz Através do Serviço. 
Acreditar no poder do serviço está imanente no fundo do coração do Rotary. Fazendo 
do serviço a nossa prioridade, colocamos as necessidades dos outros acima das nossas. 
Condoemo-nos ainda mais profundamente com as difi culdades das outras pessoas; tor-
namo-nos ainda mais generosos oferecendo mais do nosso tempo e dos nossos recursos 
e estaremos ainda mais atentos a novas maneiras de pensar. Ao mudarmos as vidas dos 
outros, reconhecemos que todos e tudo têm qualquer coisa a ensinar-nos. 
Através do serviço, tornamo-nos mais tolerantes quanto às nossas diferenças e mais que-
ridos das pessoas que roçam pela nossa vida. O nosso sentimento de gratidão conduz-nos 
a compreendermos melhor os outros e a ver o que há de bom em cada um. Graças a uma 
melhor compreensão mútua, aprendemos a respeitar os demais. Com o respeito mútuo, 
vivemos em paz com os outros.
Por isso a todos peço que ponham a Paz Através do Serviço como linha orientadora 
do trabalho rotário neste ano, e catalizadora de uma meta do Rotary para um mundo 
mais pacífi co. 

                 Sakuji Tanaka 
Presidente do Rotary International
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PRÉMIO INTERNACIONAL
“DAR DE SI ANTES DE PENSAR EM SI”

Foram dados a conhecer os galardoados com este importante Prémio do Rotary International com relação ao ano 
de 2011-12. É um Prémio atribuído a Rotários que evidenciaram um desempenho exemplar no serviço humanitário, 
especialmente quantos serviram como voluntários e observaram um envolvimento activo no Rotary. São eles:

Distrito  Distrito Distrito Distrito Distrito
1100 Ian Beattie 1290 Geri Parlby 1860    Heinz Braun 1930 Hans-Peter Richter 1960  Teresa Mayer
2080 Marco Squicciarini  2120 Vito Scarola       2230 Olexii Kozhenkin  2420 Hasan Tahsin Tugrul    2430 Malik Aviral
2450 Doros Jeropoulos 2470 Mike Varotsos 2620 Tak. Yamaguchi  2650 Chohei Hashimoto 2690 Tad.Nobuhara 
2710 Kazuso Tsutsui   2720 Yasunori Tanoue 2770 Toyoji Yoshida  2820 Megumi Sakayori 3030 M. Rughwani
3050 Joitabhai Patel 3060 R.R. Tongaonker 3031 Mukund Abhyankar 3132 Dat.Kashyapi 3140 Bharat Pandya
3180 K.Krihna Shetty 3212 Veda Vincent 3250 Rajesh K.Gupta 3260 Asha Mishra 3271 Majida Razvi
3272 Abdul Q.Alav 3280 Rina Chowdhury 3291 Sohan R.Singhv 3300 Joseph Jeshurun 3450 Bayar L.Mongol
3480 Chin Mei Lu  3510 Tao-Fo Chang 3520 Jenn-Horng Wang 3590 Myung-Yong Park 3610 Byung Ju Her
3640 Byung Seol Choi  3650 Kwi-Won Park 3660 Jung-Boo Kang 3700 Jae Yoon Lee 3710 Sang-Keun Lee
3740 Young So Kwon 3790 Marquez Go 3800 José Peralta 3810 Edison Ong 3830 Edwin Afzelius
4060 Juan Crisóstomo  4240 Mª. José Alvarez 4280 Juan Mesa Gomez 4400 Elvia A. Bravo 4680 Gilberto Gastaud
5000 Mohamed El-Dak 5020 Pieter Koeleman  5030 Ezra Teshome 5040 Michael Crean 5050 James Guzek
5100 Denny Jones 5110 Tim Bewley 5160 Cecil Padilla  5170 Allart Ligtenberg 5190 Scott Kellermann
5220 Jane Winning  5240   Robert Skankey 5280  José R. Vasquez 5340   Douglas Arbon           5360 Michael Smith
5370 Zaheer Lakhani 5450   Nor. Hermsmeyer 5490 Martin Feldman     5500   Eugene Friesen          5510 Melvin Taunt
5690 Geri Appel  5710   William Kromer 5730 Roger Sepúlveda   5770   Jaci Williams              5790 Scott Hendricks
5810 Mark Warchol 5840   Richard Cavender 5870 William Lopez       5890   Victoria Brentin         5950 Tim Murphy
5960 David Newman 6000   Kenneth Earnhart 6080 Duane Sterling      6150   Robert Warner            6200 Michael Collins
6250 Jan White 6420   John Prabhakar 6510  Wayne Schlosser   6560   Jerry Erskine              6760 James Johnston
6820 Bill Boykin 6860   John Coon 6900 Stephen Stanfi eld  6930   Larry Labadie            6950 Timothy Schuler
6960 Robert Stuart 6970   James Burt 7020 Robert Leger          7030   David Edwards          7040 Linda Bradley
7250 Sammy Hsiao 7350   Kelly Wike 7450 Russel de Furia      7490   Patrícia La Rocco    7500 Richard Isackson
7510 Suresh Patel 7600   Stephen Beer 7610 Wayne Chiles         7620   Geetha Jayaram        7710   Don Buckner
7720 Jay D. Jacobs 7730   Nancy Barbee 7750 Al Steele                 7770   Robert Onorato         7780 John Dennen
7790 Elaine Toussaint 7870   Macy Lawrence 7890 Frank Wargo           9110   Joseph Sanwo           9210   Eurico Marques
9350 Peter Hugo 9500   Robert Brookes 9550 John Gough            9570   Gerard Meijer       9680 Raymond Southren
9690 William Little 9700   Alok Sharma 9800 John Steven            9920   Geoff rey Amos         9970 Keith Stanton

INSTITUTO ROTÁRIO DO MAR DO NORTE
Vai realizar-se em Novembro próximo na cidade de Amesterdão (Holanda) este Instituto do qual é convocador o 
Director do R.I. Paul Knyff .
Este Instituto terá como tema central “O que é que os Rotários esperam do Futuro...”
O seu programa pode ser conhecido em detalhe acedendo a www.rotary.institute-amsterdam-2012.nl, sítio através 
do qual a sua inscrição pode ser feita, também.
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Presidente
Sakuji Tanaka
Rotary Club de Yashio (Japão)

Presidente-Eleito
Ron D. Burton
Rotary Club de Norman, Oklahoma 
(EUA)

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

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

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

Ann-Britt �sebol
Rotary Club de Falun-Kopparvâgen 
(Suécia)

John B. Boag
Rotary Club de Tamworth Norte 
(Austrália)

Kenneth R. Boyd
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DIRIGENTES DE CÚPULA 2012-13 DO ROTARY INTERNATIONAL

PELO QUADRO SOCIAL
O Presidente-Eleito, Compº. Sakuji Tanaka, acaba de produzir um video especial com recomendações no que tange 
ao desenvolvimento e à retenção do quadro social do seu Clube. Nele são sublinhados os aspectos das realizações 
do Rotary, do especial signifi cado e importância de se ser Rotário e se anuncia a disponibilização de um novo “pin” 
a ser concedido aos Rotários que contribuam de algum modo para o alargamento e a retenção do quadro. Pode 
obter-se este video em www.shop.rotary.org..

Rotary Clubes ………………………………… 34.336

Rotários …………………………………… 1.228.788

(Rotárias) ……………………………………  215.078

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

Distritos Rotários ………………………………… 532

Núcleos Rotary de Desenvolvimento 

Comunitário …………………………………… 7.481

Países com NRDC  ………………………………… 92

Voluntários não Rotários nos NRDC ………… 172.063

(dados reportados a 2 de Maio de 2012)

O ROTARY EM NÚMEROS
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23 de Junho 19,45 h. - € 25,00
Haverá a “Noite da Hospitalidade”, consistente numa 
grande festa que terá lugar em local da margem es-
querdado Tejo. Será Lisboa em todo o esplendor, com 
marchas, música e danças, e a oportunidade de apreciar 
mais de 25 diferentes pratos típicos portugueses. A HOC 
providenciará pelos transportes de ida e vinda.

24 de Junho 20 h. - entre € 25,00 e 
€ 70,00
“Noite de Fado” na 
histórica e renovada 
Praça de Touros do 
Campo Pequeno. Opor-
tunidade invulgar de 
apreciar interpretações 
da música que consti-
tui hoje Património 
Cultural Imaterial da 
UNESCO. Também aqui 
a HOC proporcionará os transportes.

25 de Junho 19,45 h. - € 110,00
Trata-se do programa “Experienciar Portugal” e desenro-
lar-se-á nas austeras instalações de um Mosteiro do Séc. 
XV. Inclui “cocktail”e jantar requintado, tudo enriquecido 
com actuações musicais. É de capacidade limitada a 80 
mesas e a HOC também cuida de lhe proporcionar os 
transportes.

Como vê leitor, razões não faltam para que participe na 
Convenção de Lisboa.

EU VOU!!!

A Comissão Local de Organização da Convenção de 
2013 do Rotary International, que irá decorrer de 23 a 26 
de Junho e, como todos sabemos, terá como tema “Um 
Porto para a Paz”,  divulgou já o elenco de espectáculos 
e de eventos culturais que preparou para enriquecimento 
do programa da Convenção propriamente dita.
Cumpre reter que os bilhetes de ingresso em todas estas 
actividades culturais à margem da Convenção poderão 
ser adquiridos por quem se tenha inscrito para participar 
na Convenção, e para si e seus familiares ou convidados. 
Tais bilhetes deverem ser adquiridos “online” e até ao 
dia 7 de Junho de 2013. Depois desta data  limite, eles 
poderão ser, ainda, comprados em local situado junto 
das Bilheteiras dos Eventos Locais e entre 20 e 26 do 
referido mês de Junho, na medida em que os haja ainda 
disponíveis. Serão aceites desistências até 7 de Junho, e 
os bilhetes são transmissíveis.
 Em situações de cancelamento será devida uma taxa 
de 20% sobre o valor dos bilhetes e não serão, de todo, 
reembolsáveis os cancelamentos feitos após 17 de Maio 
de 2013.
Os preços dos bilhetes que sejam adquiridos no “guichet” 
dos Eventos Locais da Convenção de R.I. 2013, são mais 
elevados em cerca de 20% em relação ao custo deles se 
adquiridos “online”.

Eis os eventos que a HOC de Lisboa preparou para si:
 

22 de Junho 20 h. - € 60,00 
 Será no Teatro Camões a final do Concurso Internacional 
de Ópera, no qual irão participar mais de 20 jovens orig-
inários de diversas partes do mundo. Um Júri internacional 
escolherá os três melhores e a própria audiência atribuirá 
também um prémio.

À MARGEM DA 
CONVENÇÃO DE LISBOA
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Há cerca de um ano, aqui na sede do Rotary 
International tivemos o prazer de compartilhar 
o elevador, a cafetaria, o “lobby”, e um 
recanto do 18º andar com um homem de 
cabelos brancos e de maneiras irrepreensíveis 
que com facilidade ria e parecia genuinamente 
feliz só por nos ver. Um sorriso irrompe-lhe 
no rosto quando simplesmente diz “hello”, 

inclina a cabeça e faz uma pequena vénia. Dirige-se a nós gentilmente – com a sua intérprete Eiko Terao ao lado 
– mantendo a sua postura sem revelar o que mais lhe possa estar a passar pela cabeça. Mas, provavelmente, 
está a pensar no Rotary. Quem o ouvir conclui que o único tempo em que Sakuji Tanaka não está a pensar no 
Rotary é quando dorme ou come. E isso só acontece quando não está a jantar com outros Rotários. 
 -“O Rotary ocupa bastante do meu tempo.” - reconhece o novo Presidente do Rotary International rindo. 
Tanaka diz que a Mulher, Kyoko, o descreveria como “noz rotária.” Uma vista de olhos a um resumo da sua 
vida dá justifi cação a tanto. Tem sido membro do Rotary Club de Yashio, no Japão desde há 37 anos e já serviu 
o Rotary a todos os níveis, incluindo como Governador de Distrito, formador, Coordenador Regional da The 
Rotary Foundation, membro da “Task Force” e Conselheiro da Erradicação da Polio e da Comissão “Visão de 
Futuro”, Presidente da Comissão Organizadora da Convenção de Birmingham de 2009 e da Comissão do Fundo 
Permanente para o Japão, Director do R.I. e Curador da Fundação Rotária. Em todas essas funções, e após 49 
anos de matrimónio, Kyoko tem sido uma companheira preciosa na sua caminhada rotária. Juntos, ela e Tanaka 
são Companheiros “Paul Harris”, Benfeitores 
e Grandes Doadores. Apesar de ela não falar 
inglês, ele afi rma que a esposa tem um especial 
poder de comunicação com as outras pessoas 
através de linguagem gestual e de expressão 
corporal, e que ela é “uma pessoa alegre e 
encantadora.” 
O casal igualmente se manteve sempre unido 
através de toda a carreira de Tanaka na área da 
indústria. Quando confl itos ocasionais o impe-
diram de participar em reuniões de negócios 
ela sempre foi avisada disso e para esperar por 
ele. Todas as vezes em que ele teve de viajar 
telefonava-lhe todos os dias. 

No seu escritório de casa, o Presidente do R.I., 
Sakuji Tanaka, exerce a sua profi ssão de maneira 
familiar: respondendo à correspondência com uma 
chamada telefónica. Tanaka afi rma que gosta de 
manter vazia a caixa do correio electrónico. 
Uma estante com portas de vidro é útil para 
Tanaka, quando trabalha em casa. Tanaka admira 
o “campus” da Universidade Internacional Cristã 
onde se vê um grupo de bolseiros Rotary da Paz. 
Ele mesmo criou e patrocinou uma bolsa dessas.
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Os  Tanaka criaram três filhos – um filho e uma filha que vivem no Japão, e outra filha que está a viver na Malásia 
– e têm seis netos e mais um que vem a caminho. A família junta-se em casa do casal, em Yashio, todos os anos, 
para a passagem de ano. 
-“Ser respeitador e afável com o parceiro é o segredo de um casamento bem sucedido.” - afirma Tanaka. -“Sou 
um homem afortunado por ter uma esposa que tem tanta paciência comigo.” E acrescenta que, na sociedade 
japonesa, “talvez os homens tenham mais liberdade para exprimir a sua raiva ou as suas frustrações do que 
as mulheres. Eu tento, conscienciosamente, ser paciente, não somente para com minha Mulher, mas também 
com as outras pessoas.”

Tanaka conjuga a paciência com a eficiência prática. O antigo Presidente da Associação Nacional de Distribuição 
de Papeis do Japão diz que ele aprendeu o valor de uma secretária limpa, seja no sentido literal, seja no sentido 
virtual do termo. Utiliza abundantemente o correio electrónico e mantém um arquivo no qual apenas conserva 
as mensagens de que necessita. -“A minha personalidade é a de quem anda sempre a correr.” - diz. -“Não é da 
minha índole protelar as coisas. Gosto das coisas feitas e de pôr tudo a mexer. “
A despeito disso, no seu gabinete de trabalho tem uma vasta estante de cerca de três metros e meio com 
os seus diários e documentos de trabalho. Não os deixa acumular por muito tempo, afirma, e de tempos em 
tempos remove uma boa quantidade deles quando a sua utilidade para si terminou. Em alguns casos, material 
específico do Rotary vai para o seu Clube.
Quando viaja, diz Tanaka, aquilo de que sente mais falta é dos cozinhados feitos pela esposa. Esta é, sem 
dúvida, a melhor cozinheira. Prefere a comida japonesa a qualquer outra, mas considera que as versões dela 
que vai encontrar fora do Japão não chegam aos calcanhares do que se encontra no seu País. As almôndegas 
“ramen” sabem a coisa diferente fora de casa e é difícil encontrar “sukiyaki” que o satisfaça. Para ultrapassar 
as dificuldades culinárias originadas pelas viagens, muitas vezes experimenta as doutros sítios. Confessa ter um 
fraquinho pelo especial sabor do “barbecue” coreano, e Terao assinala que se pode sempre contentá-lo com 
um prato de “spaghetti”, desde que temperado com “marinara” ou com outro molho vermelho. Tomou boa 
nota do crescente interesse da América pela cozinha japonesa, incluindo o desenvolvimento espectacular do 
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negócio dos restaurantes de “sushi” nos Estados 
Unidos, e pensa que isto diz mais respeito ao maior 
interesse americano quanto às questões da saúde do 
que a uma moda que tenha que ver com a autêntica 
comida que se pode encontrar no Japão.
Tanaka não ocupa todo o seu tempo com os negó-
cios, mas, mesmo quando está a relaxar, mesmo 
aqui aplica os seus melhores esforços. Durante 
uma noite de “karaoke”, bateu um record pessoal 
cantando ininterruptamente 54 canções. Lembra-
se dessa maratona de três horas com um tímido sorriso e rapidamente coloca a dúvida de que fosse capaz de 
repetir a façanha. Mas, quantos o conhecem não vão lá muito nessa conversa.
Certamente que se recordam de que, não vai decorrido muito tempo, Tanaka e um outro amigo Rotário começaram 
a limpar as ruas do bairro. Tanaka varreu, removeu lixos e transportou-os para for a dali. Até chegou a retirar um 
cão ou um gato morto. -“Dantes,” - diz -  “havia ali alguns sítios sujos. Mas as pessoas iriam ver-me com outros a 
passar o dia a fazer a limpeza daquela zona em frente das suas casas. Alguns vieram juntar-se-nos e, ainda melhor, 
passaram a manter a área mais limpa e por sua própria iniciativa.” O que começou por ser o trabalho de dois 
homens envolvidos num projecto dos Rotary Clubes locais, provocou um trabalho colectivo de limpeza num 
mês. E isso fez expandir o trabalho a toda a comunidade, com 59 grupos a cobrirem os arredores de Yashio 
duas vezes por ano, e que até o Presidente da Câmara se associasse a este trabalho dos voluntários. 
  Tanaka dissera, após ter entrado para o Clube de Yashio, que tinha a consciência de que “ajudando os outros, 
mesmo das maneiras mais comezinhas, posso ajudar a construir a paz. A paz, seja qual seja a maneira de como a 
entendamos, é efectivamente uma meta e um objectivo realista para o Rotary.” Patrocinou uma Bolsa Rotary pela 
Paz, e, em Janeiro, comunicou que tinha escolhido Paz Através do Serviço para lema do R.I.. -”A paz não se obtem 
à custa da celebração de tratados entre os Governos, ou por via da prática de actos heróicos.” - explicou Tanaka 
.- “É qualquer coisa que podemos encontrar e que temos de atingir, todos os dias e das maneiras mais simples.”
Mais tarde haveria de afi rmar: -“A paz e a resolução de confl itos deverá começar em casa. A família é a unidade 
mais pequena da sociedade, por isso é por ela que temos de começar. Se se está em paz com o nosso parceiro e 
com as demais membros da nossa família, isso dar-nos-á a oportunidade de a fazer refl ectir na vida da família e de 
espalhar o sentido da paz através do exemplo. Famílias em paz transmitem paz ainda maior a todos.”

Tanaka e a esposa, Kyoko, bem dispostos 
num restaurante japonês. Quando viaja, 
afi rma Tanaka, aquilo de que mais sente 
a falta é dos cozinhados da Mulher. Ela é 
uma excelente cozinheira.

Tanaka aplaude e canta na reunião do 
seu Rotary Clube. 
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A tradição Japonesa de colocar as necessidades da sociedade 
acima das dos indivíduos é paralela ao conceito rotário de 
“Dar de Si Antes de Pensar em Si”, afi rma Tanaka. E faz notar 
que este entendimento tem sido um instrumento para ajudar 
o Japão a refazer-se após o “tsunami” e o sismo que avas-
salaram o País em Março de 2011.
A cooperação entre os indivíduos nos trabalhos de recupera-
ção também evidencia uma lição positiva com a qual o mundo 
inteiro pode aprender, diz também. -“Creio que o Rotary está a 
contribuir para essa lição, especialmente formando e educando 
elementos da nova geração através dos seus Centros Rotary da 
Paz. Eles irão assumir a responsabilidade pessoal na sociedade 
e trabalhar pela construções de um mundo melhor.” 

Tanaka ajudou nos trabalhos de limpeza levados a cabo na sua vizinhança por 59 grupos de voluntários numa campanha que se 
estendeu a toda a cidade de Yashio.

Tanaka afi rma que a paz começa em casa de cada um através da 
paciência. Nesta foto ele faz um bom teste à sua paciência  quando 
praticava “origami” com os netos. Acerca do “origami” diz: -“Não 
tenho nenhum interesse nele e confesso que não sou lá grande 
coisa com as minhas mãos.”
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Minhas amigas e meus amigos,
 

Porque decidi estar Governador em 2012-13?
Em primeiro lugar, porque entendo que servir é uma missão. Estamos na segunda década do século XXI e só um 

terço dos seres humanos tem acesso a água potável, saneamento básico, educação e cuidados de saúde. Nós, que 
temos isso por adquirido, não nos podemos declarar isentos de ajudar o próximo. A nossa vida não tem signifi cado 
algum se vivermos para nós próprios, ignorando o mundo em que vivemos. Entendi que tinha o dever de servir o 
Movimento Rotário, emprestando-lhe as minhas limitadas capacidades para com todos os Rotários portugueses, e 
contribuir com uma gota de esperança para o futuro da humanidade.
 
Em segundo lugar, tendo recaído sobre mim a responsabilidade de liderar a Comissão Local da Convenção de Lisboa, 
o maior congresso de sempre já realizado em Portugal (em que se espera a participação de cerca de 25.000 Rotários 
e que se vai traduzir numa receita de 77 milhões de euros para Portugal), entendi que a união do Distrito e Distritos 
em torno da Convenção teria de ser um objectivo comum dos Rotários portugueses.

No ano à frente estabeleci 5 prioridades para o nosso Distrito: 

1ª Erradicar a Pólio

2ª Serviço à Comunidade

3ª Imagem Pública de Rotary

4ª  Quantifi cação global do apoio de Rotary 

nas comunidades

5ª Qualifi cação do quadro social.

Com a vossa motivação construiremos a 

Paz Através do Servir 

 

“When an individual, a sect, a clique or a 

nation hates and despises another individu-

al, sect, clique or nation, he or they simply 

do not know the objects of their hatred. 

Ignorance is at the bottom of it.” Paul 

Harris, Fundador do Rotary International, 

Chicago, 1905

 

Palavras do Governador 
do Distrito 1960 
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Caras Companheiras e Caros Companheiros          
           

O movimento de prestação de serviços humanitários  a que pertencemos, é um dos mais antigos-107 anos,  e o 
que se encontra difundido por mais países e regiões geográfi cas.

Os valores que defendemos e praticamos como a Integridade, a Liderança, a Diversidade, o Companheirismo e a 
Prestação de Serviços Humanitários, são os meios que nos unem e nos conduzem ao nosso objectivo fi nal que é a 
Paz e Compreensão entre os Povos e as Nações.
Esta rede mundial de pessoas que aplicam voluntariamente as suas energias, o seu tempo e os seus recursos a Servir 
quem mais necessita, sem pensarem em retirar benefícios para Si próprios, merece o reconhecimento internacional 
por isso, e enche de orgulho os cerca de 1.200.000 Rotários em todo o Mundo.
No ano rotário de 2012-2013 o desafi o do Presidente Sakuji Tanaka é que façamos a Paz através do Servir.
Com a nossa força, determinação e companheirismo iremos contribuir para a melhoria de vida nas nossas comuni-
dades, no nosso país e no mundo.
Vamos divulgar mais os Serviços de Rotary.
Vamos trazer novos companheiros para os nossos clubes.
Vamos aumentar as contribuições para a Fundação Rotária 
Portuguesa e para The Rotary Foundation.
Vamos juntos construir um amanhã melhor, pensando nos 
nossos fi lhos, nos nossos netos e em todos os que nos 
rodeiam.
Conto com a colaboração e a participação de todos, para 
mostrarmos o quanto é grande e valioso o Rotary Interna-
tional.
A roda dentada, símbolo do Rotary, identifi ca bem como 
é o funcionamento de um Clube. Cada membro é como se 
fosse dela um dente. Quando todos estão lá presentes, a 
roda gira sem nenhum problema. Se um dente parte, se 
algum sócio tem algum problema, a roda ainda gira, mas 
perde a sua efi ciência. Gostaria muito de poder ver todas 
as nossas engrenagens a funcionar porque, por menor que 
seja essa engrenagem, quando todas funcionam, mesmo que cada uma da sua maneira, tudo fi ca mais fácil.
Tal como o desempenho do Presidente de um clube, o meu papel como Governadora será limitado no tempo. Façamos 
por isso tudo o que nos for possível para que nos nossos clubes sejamos lembrados pelos contributos que demos 
para a realização dos projectos, nas nossas comunidades. Desvalorizemos as críticas e juntemos as nossas forças 
em prol dos nossos Clubes e do nosso Distrito. Ultrapassemos as diferenças e as divergências, que devem fi car fora 
das nossas reuniões, porque o nosso objectivo é criar Boa Vontade e ajudar a resolver efi cazmente os problemas 
que afectam as nossas comunidades.
Deste modo Rotary será revigorado e estaremos a promover a Paz Através do Servir.

Teresinha Fraga
Governadora 2012-2013

Distrito 1970-Portugal

Palavras da Governadora 
do Distrito 1970 

Palavras da Governadora 
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AO SERVIÇO 
O Rotary Club de Algés promoveu um largo rastreio na área da 
saúde, acção pública desenvolvida no Parque Urbano de Miraflores, 
aproveitando a ocasião da realização das Festas da Freguesia de 
Algés.

Foi um êxito a Caminhada Solidária para Combate 
à Pobreza que em boa hora organizou o Rotary 
Club de Águas Santas/Pedrouços, evento 
a que já aludimos na precedente edição. Nela 
participaram várias dezenas de pessoas e através 
dela o Clube pode recolher mais de duas centenas 
de bens diversos de primeira necessidade, que fez 
distribuir por quem precisa. 

O Rotary Club de 
P o r t o - O e s t e 
i n a u g u r o u 
r e c e n t e m e n t e 
um Serviço Social 
d e  C o n s u l t a s 
G r a t u i t a s  d e 
Medicina Natural, 
na Paróquia de 

Ramalde, dando o seu apoio ao Instituto de Medicinas Naturais “Sunsimiao 
Medical Arts” e ao Instituto Português de Naturalogia. Na ocasião distinguiu 
com Diplomas de Mérito Social alguns dos terapeutas que, voluntariamente, 
dão do seu tempo a este serviço.

O 2º Passeio Pedestre e Cicloturismo voltou a ser oportuna iniciativa 
do Rotary Club de Praia da Rocha.

Em sua terceira edição, foi um enorme êxito a Maratona em BTT “Rota do 
Bacalhau”, de novo organizada, e de maneira exemplar, pelo Rotary Club 
de Ílhavo. A foto mostra o numeroso grupo dos que nela participaram, um 

feliz evento através do qual 
mais de € 20.000,00 foram 
beneficiar a “Obra da Criança” 
do Património dos Pobres da 
freguesia de Ílhavo. A prova 
teve como vencedores, em 
mascul inos,  João Ramos 
Moreira, e, quanto a senhoras, 
Cristiana Valente.

O Rotary Club de Oliveira de Azeméis 
organizou no Estádio “Carlos Osório” um 
Jogo Solidário de futebol para angariação 
de fundos que permitam requalificar 
a casa da jovem Mónica, portadora de 
deficiência.

Entretanto, o Rotary Club de Mafra 
iniciou o Ciclo de Conferências sobre 
“As Profissões”, que se realizam 
no Auditório da ETPM. Já intervieram os Compºs. Virgílio Gomes 
(“Técnicas de Vendas”) e Luís Arriaga (“Comunicação”), sendo esta 
iniciativa dirigida aos jovens como motivação profissional.

O Rotary Club de S. João da Madeira organizou um belo Espectáculo 
Infantil, em que actuou o Grupo “Canto Nosso”, para angariação de fundos 
a aplicar na compra de uma cadeira elevatória de que necessita uma criança 
com deficiência.
 
“SHELTER BOX PORTUGAL” -

Esta jovem e prestimosa 
Associação tem agora novos 
Corpos Gerentes: na Assembleia 
Geral, preside o Compº. José 
Alberto Puig dos Santos Costa, 
secretariado pelos Compºs. 
Luís António Dias Vasques, 
todos membros do Rotary 
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Club de Ermesinde; a Direcção é presidida pelo Compº. Serafim Alves Ferreira 
dos Santos, do mesmo clube, sendo Vice-Presidente a Compª. Ana Paula Lima 
Santos, Secretária a Compª. Elsa Maria da Costa Brás, ambas do Rotary Club de 
Águas Santas/Pedrouços, Tesoureiro o Compº. Manuel Feliciano Sobral Pires, 
do Clube de Ermesinde, e Vogais a Compª. Claire Marie Larson, do Rotary Club 
de Loulé, o Compº. RTC José Miguel Correia de Lemos Pavão, que foi membro 
do RTC da Maia, a Compª. Cristina Henrique, do Rotary Club de Águas Santas/
Pedrouços, e Cláudia Luís Gouveia dos Santos; no Conselho Fiscal preside o 
Compº. Fernando Martins Pires Laranjeira, membro do Rotary Club de S. João 
da Madeira, assessorado pelos Compºs. Rui Manuel Vieira Alves Cerqueira, do 
Rotary Club de Porto-Portucale, NG, como secretário, e Manuel António Dias 
da Costa Andrade, do Rotary Club de Matosinhos, vogal. A Associação esteve 
presente, com “stand” próprio em qualquer das Conferências de Distrito, como 
a imagem evidencia.

CULTURA E NÃO SÓ 
Nas galerias da Junta de Freguesia, o Rotary Club de Espinho 
organizou uma bela Exposição de Arte designada por “ROTARTE 1”, 
aberta ao público, com trabalhos de Antonieta Castro, José Sollari 
Allegro, Mónica Mota “Moki”, Raúl Cardoso, Rodrigo Pombeiro e 
Rosa Pereira.
                                 

O Rotary Club de Abrantes foi 
contemplado pela Fundação 
Rotária Portuguesa com o Pré-
mio “Ferreira da Silva”, dentro 
da panóplia dos Prémios dos 
Fundadores. O Clube atribuiu 
aquele Prémio, no valor de € 
500, ao recém-licenciado Engº. 
Luís Filipe Martins da Silva, 
que se formou em engenharia 
mecânica na Escola Superior 

de Tecnologia de Abrantes, que foi seleccionado entre várias candidaturas em 
razão do trabalho que realizou nas Oficinas Gerais de Material Aeronáutico, em 
Alverca, com um inovador projecto na área da manutenção de componentes 
de avião.

O Forum “Rotary e Almada 60 Anos: Perspectivas e Prospectivas” 
foi organizado com muito nível pelo Rotary Club de Almada nas 
instalações do Forum Municipal “Romeu Correia”.

O jovem estudante Fábio 
Manuel Taveira da Rocha, 
agora a frequentar o curso 
de engenharia electrotécnica 
e  c o m p u t a d o r e s  d a 
Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto, foi 
homenageado pelo Rotary 
Club de Ponte da Barca por 
ter sido o melhor finalista do 
12º ano com 18,5 valores.

AJUDANDO A FRP 
Com relação ao ano fiscal de 2010, a Fundação Rotária Portuguesa 
recebeu nada menos que o montante de € 38.908,47 graças à 
destinação de parte do IRS que muitos Rotários assinalaram no 
local próprio!

EM PARCERIA    

Em união de esforços, a Fundação Rotária Portuguesa e os Rotary Clubes 
de Curia-Bairrada e de Oliveira do Bairro lograram adquirir e oferecer, 
como celebração do 21º aniversário deste Clube, uma viatura para serviço do 
CAT-Casa da Criança.

6º CONCURSO DE CANTO LÍRICO DA FRP 
Foram finalistas deste prestigiado Concurso as sopranos Marina 
Pacheco, Iria Perestrelo e Liliana Nogueira, todas apuradas no Porto, 
e a soprano Inês Simões, a mezzo-soprano Raquel Luís e os barítonos 
André Baleiro e Tiago Matos, apurados em Lisboa. O Júri da final é 
composto por António Wagner Diniz, cantor lírico e docente na EMCN, 
que lhe preside, Marina Ferreira, cantora lírica, Cecília Sequeira, da 
Direcção da ESMAE, António Salgado e Rui Taveira, cantores líricos 
e professores na ESMAE, Elsa Saque, cantora lírica, José Brandão e 
Angel Gonzalez, pianistas e, respectivamente, docentes na EMCN e 
na ESML e na ESMAE, e Luísa Alcobia Leal, docente no Conservatório 
Regional de Angra do Heroísmo.
À hora de fecho desta edição ainda se não tinha realizado a final, aliás 
designada para o Jardim de Inverno do São Luiz Teatro Municipal.
Estão em disputa três Prémios: 1º (Bolsa de Estudo “Cidade de 
Lisboa”), € 4.000,00; 2º (Bolsa de Estudo “Câmara Municipal de 
Cascais”), € 2.500,00; 3º (Bolsa de Estudo “Bicafé”), de € 1.500,00. 
E ainda dois prémios, cada um de € 500,00 (“Prémio do Público”, 
Bolsa de Estudo Rotary Club de Lisboa-Estrela, e “Prémio Melhor 
Pianista Acompanhador”, Bolsa de Estudo Rotary Club de Porto-Foz), 
e mais outros dois prémios, cada um de € 300,00 (“Prémio Melhor 
Interpretação da Canção Portuguesa”, Bolsa de Estudo NUCASE, e 
“Prémio Melhor Interpretação de Lied/Melodie”, Bolsa de Estudo 
Câmara Municipal de Cascais).
   
A SENSIBILIZAR 

O Rotary Club da Maia reuniu todos os Bolseiros que, ao longo dos anos, 
patrocinou, como maneira de os interessar em torno das actividades do Clube 
e de lhes estimular o conhecimento sobre o Rotary.
Por seu lado, o Rotary Club de Mafra conseguiu, durante o pretérito 
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ano rotário, recolher e redistribuir por quem mais precisa mais de 17,5 
toneladas de alimentos!
O Rotary Club de Funchal, conjuntamente com o CLEPUL (Centro 
de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Universidade de 
Lisboa), organizou um excelente simpósio sobre “Acordo Ortográfico 
e Lusofonia?” no Auditório do Centro Cívico de Santa Maria Maior. 
Teve grande afluência e a liderança do Doutor Fernando Cristóvão, 
professor catedrático daquela Universidade e as colaborações dos 
docentes da Universidade da Madeira, Drªs. Aline Bazenga e Alcina 
Sousa. Seguiu-se uma mesa-redonda sobre “Lusofonia” com as 
participações de António Castro e do Presidente da Associação de 
Escritores, Octaviano Correia, assim como dos Profs. Maria José 
Craveiro e António Domingos Abreu, do Dr. Jorge Pestana e do Cônsul 
Honorário do Brasil, João Cunha Paredes. 

BELA ESTRUTURA AO SEU DISPOR

O Rotary Club de Peniche dispõe do “Centro de Férias” que a foto documenta, 
uma excelente ferramenta que fica situada perto do Cabo Carvoeiro. Neste 
Centro podem ficar instalados, e com todo o conforto, cerca de 20 utentes e 6 
monitores. Em todo o nosso País, esta é a única estrutura rotária do género e ela 
pode proporcionar inolvidáveis estadias junto ao mar. O Centro de Férias teve 
recentemente obras de remodelação que foram comparticipadas pela Fundação 
Rotária Portuguesa. Que tal o seu Clube organizar um programa formativo, 
designadamente para jovens, aproveitando este belo equipamento?

PALESTRAS 
No Rotary Club do Porto proferiram palestras o Bispo da Igreja 
Metodista em Portugal, D. José Sifredo Teixeira e o Pe. António 
Bacelar, sacerdote católico responsável pela Pastoral Universitária e 
pela Pastoral Juvenil, sobre “Companheirismo na Fé”, e a Drª. Anabela 
Mesquita sobre “Literacia Financeira em Portugal”. Neste Clube esteve 
ainda o Dr. Carlos Alberto Pereira, Chefe Nacional do CNE, a expor 
sobre “O Corpo Nacional de Escutas”.

“ P r o d u ç ã o  d e  P a p e l 
– Tecnologia, Novação e 
Experiência” foi tema de 
palestra que, no Rotary 
Club de Setúbal, proferiu o 
Engº. Carlos Brás, Director da 
Portucel em Setúbal.
 
O Engº. Manuel Leão dissertou 
no Rotary Club de Matosinhos 
sobre “Reforma Administrativa 
e Poder Local”.

A Prof. Engª. Tereza Nogueira esteve no Rotary Club de Espinho a 
falar sobre “Compreensão e Paz Mundial”.
O Compº. Luís O. Rodrigues foi palestrante no Rotary Club de Évora 
tendo feito uma dissertação sobre “A Caritas Diocesana de Évora”.
No Rotary Club da Feira foi oradora a Vereadora do Pelouro do 
Turismo, Biblioteca e Museus do Município local, Dr. Teresa Vieira, 
que proferiu uma palestra sobre “O Termalismo como Produto de 
Turismo e Bem-Estar”. 

O Rotary Club de Porto-Foz teve como palestrante o Engº.  Domingos Simões 
Pereira, Secretário Executivo da CPLP, que expôs sobre “A Importância 
Estratégica da CPLP no Mundo Global”, em reunião muito concorrida que, 
além doutros, contou com as presenças dos Cônsules da Guiné-Bissau, de 
Moçambique e de S. Tomé e Príncipe.

No Rotary Club de Praia da Rocha esteve o Dr. Luís Marques Mendes 
a dissertar sobre “Os Novos Desafios de Portugal”.
O Pe. Vítor Feytor Pinto foi palestrante no Rotary Club de Ílhavo e 
para dissertação sobre “A Paz e o Desenvolvimento Solidário”.
No Rotary Club do Cascais-Estoril foi oradora convidada a Drª. Ana 
Marta Teixeira, que abordou o tema “A Segurança do Medicamento 
e a Farmacovigilância”.

DISTINÇÕES 

No Rotary Club de Ponte da Barca foram postos em destaque os méritos 
profissionais do industrial da construção civil, Sebastião da Rocha Barbosa.
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A maioria dos observadores considerou os Jogos Olímpicos de Inverno de 
1984, realizados em Sarajevo, Jugoslávia, um êxito inesperado. Nesse ano, 
a cidade tinha feito o que praticamente se consideraria impossível: acolheu 
e alimentou o facho olímpico, albergou e alimentou os atletas, recebeu 
generosamente os turistas, providenciou pela segurança e transmitiu pelos 
media uma imagem positiva da Jugoslávia socialista para o resto do mundo. 
No exterior, os Jogos Olímpicos de Sarajevo pareciam  ser a expressão 
acabada do “Olimpismo” – o princípio de que o desporto deverá servir 
ao harmonioso desenvolvimento do homem através da promoção duma 
sociedade justa e pacífi ca. 
Os Jogos de Sarajevo foram os primeiros Olímpicos a juntar atletas soviéticos 
e dos Estados Unidos, após o boicote americano aos Jogos de 1980, de 
Moscovo. Foram os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno realizados num 
país comunista, e apenas os segundos a terem lugar na região balcânica. 
Um número record de 1.437 atletas de 49 diferentes países competiu em 
Sarajevo e cerca de 640.000 espectadores assistiram aos eventos, além de terem sido seguidos por dois biliões de 
pessoas pela rádio e pela TV.
 Nos 10 anos seguintes, até Fevereiro de 1994, a guerra na Bósnia estava acesa. Sarajevo está cercada. A cerimónia 
de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Lillehammer, Noruega, inclui, onforme é usual, a “parada dos 
participantes” – o icónico desfi le de todos os atletas perante milhares de espectadores entusiasmados. O desfi le 
começa com a Grécia, o simbólico “primeiro” país olímpico, seguida da Samoa Americana, dos Estados Unidos (ou 
“Amerikas Forente Stater”, em norueguês), Andorra, Argentina e ainda outros cinco contingentes. Depois, a Bósnia-
Herzegovina. A multidão manifesta a sua aprovação: a Bósnia, que tinha proclamado a independência em 1992, nunca 
tinha participado em Jogos Olímpicos de Inverno e a sua equipa tinha feito uma longa viagem para estar ali presente. 
Muitos dos seus elementos tinham treinado em campos de refugiados. Outros tinham estado debaixo de fogo e de 

atravessar campos minados para deixar Sarajevo, e dois lograram fugir da cidade 
num avião de carga das Nações Unidas usando livres-trânsito falsos de jornalistas.
Mau grado a guerra civil na Bósnia, a sua equipa olímpica tinha nove pessoas: dois 
croatas, três sérvios e quatro muçulmanos. No que se referia a “tobogan” de quatro, 
os membros de cada grupo iam no mesmo veículo. -“A nossa equipa de “tobogan” é 
um verdadeiro exemplo daquilo em que a maior parte das pessoas da Bósnia acredita.” 
- disse um dos elementos, croata. -“Procuramos representar o nosso País para mostrar 
ao mundo que podemos viver juntos”.  
Apesar de a Bósnia ter terminado a prova em 29º lugar de um conjunto de 30, em 
“tobogan” nesse ano, o Comité Olímpico Internacional louvou os seus esforços como 
“o melhor exemplo possível do espírito olímpico num tempo da maior adversidade.” 
E para a Bósnia era mesmo o pior tempo: uma semana antes um morteiro tinha 
caído num mercado de Sarajevo cheio de gente, matando 68 pessoas e ferindo 
outras 144. 
A trégua ocorreu no primeiro dia do que era suposto ser a Trégua Olímpica, um 
cessar-fogo com a duração de um mês que tinha sido proposto em Janeiro de 1994 
pelo Presidente do Comité Olímpico Internacional, Juan António Samaranch. Mau 

Jogos da Paz
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grado Samaranch reconhecesse por mais que uma vez que a observância da trégua iria ser coisa difícil, ele 
suplicou por paz. -“Por favor parem as lutas.” - disse imediatamente antes do início dos Jogos, numa 

reunião dos membros do Comité, em Lillehammer. -“Por favor acabem com as mortes. Por favor 
deponham as armas.” 
 Nessa altura, durante o desenrolar dos Jogos Olímpicos, Samaranch deixou Lillehammer para fazer 

uma visita de dois dias a Sarajevo. Chegou aqui num voo especial das Nações Unidas, envergando um 
casaco camuflado. Era o seu “maior desejo”, escreveu a Olympic Review, “ir a Sarajevo em Fevereiro 

quando se cumpria o 10º aniversário dos XIV Jogos de Inverno. Estes Jogos tinham-se realizado em 1984 na 
capital da Bósnia-Herzegovina, nessa altura uma miscelência multi-étnica e multi-cultural que oferecia ao 
mundo uma imagem impressionante de riqueza de tradições entrelaçadas.”
Mais adiante, até Fevereiro de 2002. A guerra na Bósnia terminara e Sarajevo candidatou-se a organizar os 
Jogos Olímpicos de Inverno de 2010. Muitos dos seus edifícios mostram-se ainda danificados e inabitáveis, 
o edifício da Câmara Municipal tem um grande buraco de lés-a-lés e milhares de refugiados e s t ã o 

aboletados no espaço que tinha sido a Aldeia Olímpica. -“Acreditamos que é possível acolher de novo 
os Jogos Olímpicos.” - disse o porta-voz da comissão de candidatura da cidade. -“Podemos fazê-lo 
– não há nenhum problema.” 
Sarajevo não albergou os Jogos Olímpicos de Inverno de2010. Também não quanto aos que 
se realizarão em 2014 e assim igualmente quanto aos de 2018. Mas os bósnios de todas as 
cidades multi-étnicas ainda vêem os Jogos como algo para além duma simples competição 
desportiva ou de um festival internacional. Vêem-nos como uma referência cultural marker, 
um símbolo, a apoteose de um tempo sonhado que passou no qual a Jugoslávia ainda existia 
e no qual sérvios, croatas e muçulmanos se irmanavam.
 Estamos em 2012. Neste mês, vão começar, em Londres, os Jogos Olímpicos de Verão. As 
entidades oficiais aguardam por 10.000 atletas de 200 países, incluindo a Bósnia. Não obstante, a Bósnia 
não é o único a ter conhecido uma guerra civil. Há ainda o Afeganistão, Angola, El Salvador, a Eritreia, a Etiópia, a 
Guatemala, o Líbano, a Líbia e, pelo menos, mais uma dúzia doutras nações nas quais – por questões de dinheiro, de 
poder, de religião ou de ideologias  – vizinhos, mesmo irmãos, andaram em guerra uns contra os outros. 
Os críticos dizem que os Jogos Olímpicos são demasiado nacionalistas. Têm razão. Frequentemente, as pessoas assumem 
as suas especranças colectivas, manifestam as suas frustrações a as suas paixões relativamente ao desempenho de 
um só atleta. Lembra-se de Zola Budd, o corredor de raça branca sul-africano que se defrontou com Mary Decker nos 
Jogos de Los Angeles em 1984? De certo modo, Budd, com apenas 18 anos, tornou-se no símbolo do “apartheid” e 
teve de ser escoltado até ao aeroporto por guardas armados.
Não obstante, o nacionalismo pode até ser uma coisa boa, especialmente quando países que andam em guerra enviam 
os seus atletas aos Jogos Olímpicos e eles aproximam as pessoas. Em 1992, etíopes de todas as etnias rejubilaram 
quando a fundista Derartu Tulu se tornou na primeira africana de raça negra a ganhar uma Medalha de Ouro olímpica. 
Este feito constituiu a primeira boa notícia na Etiópia após anos de fome e uma guerra civil que se travava havia já 17 
anos. Paddy Barnes, praticante de boxe e católico de Belfast, Irlanda do Norte, arrebatou uma Medalha de Bronze 
em Beijing no ano de 2008. Como afirmou outro “boxeur” local, “Se tu sabes lutar bem, não importa saber de que 

lado da tua comunidade vens: o povo de Belfast sairá de casa e apoiar-te-á.” 
 Em 1984, Jure Franko, esquiador jugoslavo da Eslovénia, ganhou a Medalha 

de Prata no  “slalom” gigante masculino. Foi a única medalha ganha pela 
Jugoslávia em Sarajevo, e a sua primeira medalha em Jogos Olímpicos 
de Inverno. -“Os Jogos aproximavam-se do fim e nós ainda não tínhamos 
ganho medalha nenhuma.” - diz-me Franko. -“As pessoas tinham trepado 
pelas torres de partida e gritavam e procuravam tocar-me quando passava 
por elas. Eram aos milhares pelo monte acima e na meta. Quando ganhei 
a minha medalha, aquela gente começou aos saltos comigo, beijavam-me, arrastaram-me no 

fundo e eu apenas ria e ria. Por causa da medalha, uma medalha para a Jugoslávia, tudo se ajustou 
para que o país se sentisse unido nestes Jogos. Passou a ter sentido todos se sentirem em harmonia, em paz, em 

amizade recíproca como jugoslavos.”
Para mim, é disto que se trata quando se fala de Jogos Olimpicos: paz e harmonia entre as nações, e amizade em torno 
de toda a gente. É por isso que, neste ano, eu torço pela Bósnia. Torço pela Libéria e pelo Líbano e pela Macedónia 
também, e igualmente por todo o país que precise de uma Derartu Tulu, dum Jure Franko ou de um Paddy Barnes. 
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Os Rotary Clubes de 
Tainan An Nan (D. 3470) 
e de Isahaya-Norte (D. 
2740 – Japão) fizeram 
uma parcer ia  entre 
si e ofereceram uma 
biblioteca móvel, com 
2.000 livros, à Câmara de 

Tonghe, condado de Taitung, para promoção da alfabetização de 
crianças que vivem em zonas remotas (foto “Rotary Taiwan”).

Graças à acção desenvolvida por um 
grupo de Rotary Clubes britânicos 
do D. 1020, coordenada pelo Rotary 
Club de Edinburgh, foi inteiramente 
restaurada e reequipada a Escola 
“David”, numa zona rural a sudeste 
de Freetown, uma escola que tinha 
sido fundada pelo Compº. David 
Wallwork. As fotos mostram o 
exterior da escola antes e após as 
obras nela efectuadas (foto “Rotary 
Today”).

O Rotary Club de Lajeado-
Engenho (D. 4700), do 
Rio Grande do Sul, dotou 
a Fundação para Reabili-
tação de Deformidades 
Crâneo-Faciais, sediada 

no Hospital Bruno Born, com equipamento para a realização de 
cirurgias gratuitas. Fez para isso parceria com o Rotary Club de 
Geldern, da Alemanha (D. 1870) e obteve um Subsídio Equiva-
lente da Fundação Rotária (foto de Deoli Gräff).

O Rotary Club de Nokha (D. 
3050) tomou a iniciativa de 
organizar um largo campo 
de medicamentos para servir 
as pessoas de muito fracos 
recurso da comunidade local. 
Nele se realizaram testes rela-

cionados com a saúde em diversos campos e foram distribuídos 
gratuitamente os medicamentos que se impunham em face das 
enfermidades detectadas (foto “Rotary News”).

 Uma onda de limpeza pública percorreu 
o Reino Unido. As fotos mostram equipas 
dos Rotary Clubes de Biggleswade Ivel 
e de Bodmin quando se dedicaram à re-
moção de toda a espécie de detritos das 
ruas das respectivas comunidades (foto 
“Rotary Today”).

O Rotary Club de Alcobaça (D. 1960) 
organizou com enorme visibilidade 
uma caminhada denominada “Caminhe 
pela Saúde”, inserida numa excelente 
campanha de prevenção e controlo da 
diabetes. A caminhada teve início junto da 
entrada principal do belíssimo Mosteiro 
Cisterciense.

 Com a cooperação do Rotary Club 
de Big Bear Lake (D. 5330 – EUA), e 
um Subsídio Equivalente da Funda-
ção Rotária do R.I., o Rotary Club de 
General Salgado (D. 4480) instalou 
um sistema de aquecimento de água 
através de energia solar no Asilo 

Maria Donizete Zoccal, o que determinou sensível redução de 
custos e acrescentou qualidade de vida aos idosos utentes do 
estabelecimento (foto “Brasil Rotário”).

 O Rotary Club de Nabeuel 
Néapolis (D. 1790 – França) foi 
até à cidade de Thala (D. 9010), 
na região centro-oeste da 
Tunísia e a cerca de 900 ms. de 
altitude, com um carregamento 
de “kits” contendo material 

de cozinha destinado aos internos do liceu local, cobertores, 
pratos e copos além de larga quantidade de bens alimentares. 
De notar que Thala tem invernos muito rigorosos que a cobrem 
de neve (foto “Le Rotarien”).
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 The Rotary Foundation

Wilfrid J. Wilkinson
Presidente do Conselho 

de Curadores

AS NOSSAS METAS PARA ESTE ANO
 

Aceitar a chefia da  The Rotary Foundation após os meus predecessores – especialmente o ex-Presi-
dente do R.I. Bill Boyd –, que tão extraordinário trabalho fizeram, é um enorme desafio. Não se 
pode ter sido Rotário durante 50 anos sem se conhecer e se amar o trabalho que a nossa Fundação 
realizou, está a realizar e vai prosseguir.
 
Bem sei que tudo se resume a três aspectos: angariar fundos, investir verbas sensatamente e gastá-
las convenientemente. Sem prescindir, se os Curadores e eu mesmo pretendemos alcançar um ano 
verdadeiramente significativo, temos de ter um plano, e cada Distrito, cada Clube e mesmo cada 
Rotário individualmente considerado precisam de fazer parte integrante desse plano.

Temos cinco metas para alcançar:

1. Erradicar a polio.

2.  Familiarizar  os Distritos e os Clubes com a adopção global do Plano “Visão de Futuro” a partir 
de 1 de Julho de 2013.

3.  Apoiar o Presidente do  Sakuji Tanaka in his quest to achieve Peace Through Service. The success-
ful projects and programs of our Foundation are what will bring about that peace.

4.  Convencer todo o Rotário e todo o Clube, de qualquer parte do mundo, a sentiram-se imensa-
mente orgulhosos da nossa Fundação e traduzirem esse orgulho em darem o que quer que seja 
para o seu Fundo annual. O decisivo será que dêem, mas, estabelecendo uma meta razoável de 
pelo menos 100 dólares por cada membro, obteremos um volume annual record e poderemos 
crescer o índice do nosso serviço a nível nunca antes atingido.

5.  Garantir que os Distritos e os Clubes introduzam maneiras uniformes de actuação  que comple-
mentem as oportunidades que terão de decidir e de apoiar projectos humanitários no âmbito 
do Plano “Visão de Futuro”. Isso irá tornar o Rotary mais visível e mais atractivo para os seus 
próprios membros. 

 
Bem sei que estas metas podem ser fáceis de atingir para alguns e bastante difíceis para outros 
mas, aceites com entusiasmo e confiança, podem não só, nas palavras do ex-Presidente do R.I., 
Ray Klinginsmith, fazer o Rotary maior e melhor, mas mais forte.
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PARA A ERRADICAÇÃO DA POLIO
O Rotary Club de Peniche realizou um animado almoço de companheirismo que incluiu um estupendo leilão 
de vinhos, alguns deles de assinalável qualidade. Na circunstância, o Clube apresentou mesmo um “néctar” com 
sugestivo rótulo alusivo ao fim visado por esta iniciativa: angariação de fundos a favor da Campanha da Erradicação 
Global da Polio.

ÍNDIA COM 
BILL GATES

Em 31 de Maio, Bill Gates esteve de visita à Índia 
em representação da Fundação Bill & Melinda 
Gates, para se inteirar acerca dos progressos 
registados na luta contra a poliomielite no 
País. Teve então ensejo de se avistar com o 
ex-Presidente do R.I., Rajendra K. Saboo, e 
com o ex-Director do R.I. Ashok Mahajan, nessa 
altura responsável da Comissão Internacional 
PolioPlus, e foi distinguido com uma salva 
alusiva.
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(EUA)

Samuel F. Owori
Rotary Club de Kampala (Uganda)

Kazuhiko Ozawa
Rotary Club de Yokosuka, Kanagawa (Japão)

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

Júlio Sorjús
Rotary Club de Barcelona Condal (Espanha)

Stephanie A. Urchick
Rotary Club de Canonsburg-Houston, Pensilvânia (EUA)

Secretário-Geral
John Hewko
Rotary Club de Kyiv (Ucrânia)

O CONSELHO DE 
CURADORES  EM 2012-13

COLUNA DO 
COORDENADOR REGIONAL 
DE
THE ROTARY FOUNDATION
PGD  HENRIQUE ALMEIDA                                       
RC Cascais-Estoril 

O Presidente do Conselho de Curadores da The Rotary Foundation, 
Wilf Wilkinson, Presidente 2005-2006 de RI, e os demais membros 
do Conselho, estabeleceram cinco metas para o Ano Rotário de 2012-
2013:

Primeira  Fortalecer a Campanha END POLIO NOW.
De facto “Falta só isto” para que todos estes anos de combate à doença 
cheguem a um final feliz. Demos passos largos em 2011-2012, mas o vírus 
ainda circula por alguns países. O risco ainda persiste.
Segunda  Preparar o lançamento global do Plano “Visão de 

Futuro”.
Durante o ano 2012-2013, importante ano de transição, todos os nossos 
Clubes e os nossos Distritos deverão ser adequadamente preparados, 
pois, a partir de 1 de Julho de 2013, a forma como trabalharão com a 
RF irá mudar significativamente. Para melhor.
Terceira  Promover a Paz através dos programas da The Rotary 

Foundation.
O Presidente Sakuji Tanaka dedica especial ênfase ao compromisso do 
Rotary com a Paz. Os Programas nas áreas de enfoque da RF ajudam 
a resolver problemas cruciais das comunidades e a promover a paz 
social.”Paz através do Serviço”.   
Quarta  Incentivar todos os Rotários a contribuir para The Rotary 

Foundation.
Muitos  Companheiros e até mesmo Clubes não fizeram qualquer 
contribuição no ano passado. Se cada um contribuir e cada Clube 
estabelecer uma meta “per capita” (ideal seria de 100 dólares), a 
nossa capacidade de servir através dos programas rotários aumentará 
significativamente, com reflexos positivos nas nossas comunidades e 
na comunidade mundial. Cada Rotário constitui um elo nesta corrente 
de solidariedade. 
Quinta  Garantir uma gestão transparente, eficaz e responsável dos 

fundos de The Rotary Foundation.
Os recursos vindos de Rotários e não Rotários, de Clubes, de Distritos e 
doutros parceiros foram obtidos através de doações feitas com o intuito 
de fazer o bem no mundo. Não podemos, pois, permitir que este nobre 
objectivo seja defraudado pela indevida utilização destes recursos.  
Confiamos na liderança e no espírito rotário dos nossos Governadores 
Luís Miguel Duarte e Teresinha Fraga, para desempenhar um papel 
mobilizador dos Rotários e das suas Comissões Distritais da RF, para 
promover os eventos e as acções que permitirão alcançar, em Portugal, 
as metas estabelecidas para 2012-2013.                                           
Para este efeito, podem desde já contar com a experiência, o apoio e a 
colaboração dos Companheiros:  PGD  Mário Rebelo, do RC de Santarém, 
Assistente do Coordenador  Regional  em Portugal.
GI  Arrigo Rispoli, do RC de Fiesole (Itália),  Coordenador  “End Polio 
Now”.                        
Em breve será designado o Coordenador de ex-Participantes em Pro-
gramas do Rotary (“Alumni”). 
Contem connosco!
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O Conselho Director do R.I. é composto por 19 elementos: o Presidente do R.I., o Presidente-Eleito, e 17 
Directores designados pelos clubes, que são eleitos na Convenção do R.I.. O “Board” dirige os assuntos 

e gere os fundos do R.I. de harmonia com o Manual de Procedimento e as disposições legais do Rotary. Oito 
novos Directores e o Presidente-Eleito entraram em funções em 1 de Julho.

Ron D. Burton
Rotary Club de Norman, Oklahoma, EUA

Ron Burton, Presidente-Eleito do R.I., reformou-se de President da Fundação da 
Universidade de Oklahoma em 2007. É membro da “American Bar Association” e 

tinha sido admitido a exercer a sua actividade junto do Supremo Tribunal dos EUA. Ron 
foi fundador e Presidente da Fundação “Norman Public School”, e fundador e membro da 
Direcção da Fundação “Norman Community”. Foi Vice-Presidente do “Last Frontier Council” 
dos Escuteiros da América e foi galardoado com a Medalha de Prata. É Rotário desde 1979 
e serviu como Director do R.I., Vice-Presidente do Conselho de Curadores da Fundação 
Rotária, formador na Assembleia Internacional, membro de Comissão, conselheiro nacional 
do Fundo Permanente, Coordenador Regional da The Rotary Foundation, e ajudante do 
Presidente. Recebeu já o Prémio “Dar de Si Antes de Pensar em Si” do R.I. e o Prémio 
por Serviços Distintos da Fundação Rotária e o Prémio Internacional de Serviço por um 
Mundo Livre da Polio.Ele e a Esposa, Jetta, têm dois fi lhos e três netos. 

Ann-Britt Åsebol
Rotary Club de Falun-Kopparvågen, Suécia 

Ann-Britt Åsebol tem formação em educação e criou um liceu, Falu Frigymnasium, para  
estudantes de idades entre os 16 e os 19 anos. É também membro do Parlamento 

sueco. Ann-Britt serviu já o Rotary como Coordenadora Regional do quadro social do 
Rotary, Coordenadora Regional da The Rotary Foundation, formadora, representante em 
Conselho de Legislação e  representante do Presidente. Rotária desde 1993, participou 
em projectos de serviço no Nepal e na Rússia. Ann-Britt é Benfeitora da Fundação.

As Caras do R.I.
Novos Directores entram ao serviço
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John B. Boag
Rotary Club de Tamworth-Norte, Austrália 

John Boag, é um reconhecido especialista em assuntos imobiliários e director da “Everingham 
Solomons Solicitors”. É Rotário desde 1980. John serviu já o Rotary como Presidente 

da Comissão da Constituição e de Legislação, como Coordenador Regional da The Rotary 
Foundation, formador e Representante do Presidente. Foi Vice-Presidente dos Conselhos de 
Legislação de 2007 e 2010. John recebeu o Prémio por Serviços ao Distrito da Fundação Rotária 
e a Citação por Serviços Meritórios. Ele e a Mulher, Dianna, são Benfeitores da Fundação. 

Takeshi Matsumiya
Rotary Club de Chigasaki-Shonan, Japão
 

Takeshi Matsumiya é dentista em Kanagawa e já é Rotário desde 1982. Takeshi serviu já 
como Coordenador Regional do Quadro Social do Rotary International, Coordenador de 

Zona do Quadro Social, Coordenador de Zona do Grupo de Meios de Alfabetização, formador 
e como Representante do Presidente. Ele e a Mulher, Shigeko, são Grandes Doadores da 
The Rotary Foundation  e membros da Sociedade de Doadores. 

Anne L. Matthews 
Rotary Club de Colúmbia-Este, Carolina do Sul, EUA 

Anne Matthews serviu como Directora do Departamento de Educação da Carolina do Sul 
e como membro de numerosas Direcções nacionais e do Estado, inclusive da Sociedade 

Americana do Cancro. Rotária desde 1989, Anne foi Curadora da The Rotary Foundation, 
membro da Comissão “Visão de Futuro”, Coordenadora Regional da The Rotary Foundation 
e formadora. Participou em Dias Nacionais de Vacinação na Índia. Anne é Grande Doadora 
e membro das Sociedades de Doadores e “Paul Harris”.
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Gideon Peiper
Rotary Club de Ramat Hasharon, Israel 

Gideon Peiper, é arquitecto em Tel Aviv, especialista em projectos de edifícios públicos. 
Foi Presidente da “Elah”, um centro psicosocial de apoio a emigrantes holandeses, 

secretário da Direcção do Fundo Humanitário dos Judeus Holandeses e Vice-Presidente 
da “Israel Platform”. É Rotário desde 1978 e foi membro de “task force” e de Comissão, 
Coordenador Regional da The Rotary Foundation e formador. É Companheiro “Paul Harris” 
e Benfeitor, e foi já distinguido com o Prédio por Serviços Distintos da Fundação Rotária.

Andy Smallwood
Rotary Club de Gulfway-Hobby Aeroporto (Houston), Texas, 
EUA 

Andy Smallwood é advogado especialista em direito comercial, banca, direitos reais 
e direito internacional. É Rotário desde 1981 e já serviu o Rotary como membro de 

Comissão, Conselheiro Nacional do Fundo Permanente, Coordenador Regional da The 
Rotary Foundation, Coordenador para a América do Norte da “Task Force” da Alfabetização, 
formador, Representante em Conselho de Legislação e Representante do Presidente. Andy 
foi já distinguido com o Prémio “Dar de Si Antes de Pensar em Si” do R.I. e com o Prémio 
por Serviços Distintos da Fundação Rotária. Ele e a Mulher, Anita, são Grandes Doadores e 
membros da Sociedade de Doadores.

Bryn Styles
Rotary Club de Barrie-Huronia, Ontário, Canadá 

Bryn Styles é director farmacêutico e Rotário desde 1986. Já serviu o Rotary como 
Coordenador Regional da The Rotary Foundation, Representante em Conselho de 

Legislação e Representante do Presidente. Foi já galardoado com o Prémio “Dar de Si Antes 
de Pensar em Si” do R.I. e a Citação por Serviços de Mérito da Fundação. Bryn foi líder de 
equipa de IGE para a Austrália, e a mulher, Randy, acolheram em casa seis jovens estudantes 
do Intercâmbio de Jovens. São Grandes Doadores da Fundação e membros da Sociedade 
de Doadores. 

NOTA – faleceu entretanto o Director-Eleito Jean-Marc Chateigner, do Rotary Club de Cholet 
(França), que não chegou, pois, a tomar posse e será designado outrem em sua vez. 
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Estimado amigo e Compº. Lopes Cardoso

 Foi com surpresa que li os “Ecos dos Leitores” inserto na revista 
“Portugal Rotário” de Maio p.pº. e por isso dei-me ao cuidado de 
reler os artigos referentes à “Convenção de Lisboa” e “Assembleia 
Plenária das CIPs” e, se é verdade que o texto de cada uma das notí-
cias é reduzido, não é menos verdade que o que lá se diz é o que se 
passou e, pelos vistos, se mais não se diz é porque os responsáveis 
pelas organizações mais não quiseram dizer!!!
Mas, e esta é a razão deste meu “e-mail”, nada se diz nos refe-
ridos artigos que seja “duma irresponsabilidade atroz”, que seja 
“desagradável o conteúdo da mesma”, nem que “só serve para 
nos separar”, pois acho que o que está escrito é uma resumida 
informação do que se passou nos dois actos acima citados que tomo 
como correctos, porque não estive presente em nenhum deles e, 
repito, porque foram os responsáveis pela organização que assim 
o entenderam descrever e por isso nenhuma responsabilidade cabe 
ao Director-Editor da “Portugal Rotário”.
Para terminar, permita-me transcrever, adaptados ao movimento 
rotário, uma pequena parte de um texto cujo autor desconheço, 
mas que foi publicado no Boletim “De Colores”:
   
“QUANDO UM DIRIGENTE RENUNCIA.

Quando um dirigente renuncia porque não pode ser amigo de todos 
os seus companheiros, talvez não lhe explicassem que a amizade 
no Movimento Rotário deve ser entendida como uma atmosfera e 
não como uma relação forçada de todos com todos.
Quando um dirigente renuncia porque se ofende por alguma ex-
pressão de alguém, talvez não lhe explicassem que o Movimento 
Rotário é uma escola de vida, onde não há hipersensibilidade, porque 
todo o espaço está ocupado pela tolerância.
 …..
Quando um dirigente renuncia porque a conduta de alguns diri-
gentes não tem – a seu critério – as características de acordo com 
os nossos princípios a cem por cento, talvez não lhe explicassem 
que o Movimento Rotário é formado por homens, não por anjos, 
por homens que estão conscientes da sua imperfeição e com o 
desejo de melhorar tal condição. Que o Movimento Rotário, mais 
do que um conclave de perfeitos, é um campo de treino para nos 
aperfeiçoarmos.”

E mais não digo. Receba um abraço amigo do companheiro 
Fernando Xavier

N.B.
Pode fazer destes meus pobres comentários a utilização que 
entender.

Esclarecimento: o autor do “e-mail” é membro do Rotary Club 
de Guimarães.

ENTRE A REALIDADE 

E O SONHO
                                                                                                                       

                       Marta Oliveira Santos

A borboleta bailarina rodopia
no seu vestido multicor.
O elegante amor-perfeito sorri
da sua corola envaidecido.
A abelha dourada esvoaça
saltitando de fl or em fl or.
A ufana formiga caminha
carregando a despensa às costas.
O mar faz desenhos no areal...

Mas a criança não vê!
Ouve o zumbir da joaninha
e sonha
com o seu casaco vermelho
bordado com pintas pretas.
Escuta o marulho do mar
e sonha
com os seus beijos à areia.
Sente o calor do sol,
sente a frescura das fontes
e sonha
com a cor dos seus olhos...
Um dia, a criança feliz
um enorme sorriso esboçará
grata pelo singelo gesto rotário
em prol da “Cegueira Evitável”.






