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Delegados dos Clubes

DISTRITO 1960
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Manuel Patrício Lemos da Silva; ALGÉS: Cristina Bello; ALMADA: João Rafael F. de 
Almeida; ALMEIRIM: António Manuel Pratas Brites; AMADORA: Avelino Matos; 
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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-
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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.
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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: Artur 
Lopes Cardoso; VILA REAL: Luís Pinto Pereira; VILA VERDE: Nuno Vilela; VISEU: 
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A NOSSA CAPA
Mês de Agosto. Tempo quente. O apogeu da criação e da Natureza.
Foi com este pensamento que resolvemos abrir esta edição com a reprodução de uma “natureza morta” que parece estuante de vida. É seu autor o italiano Giachino 
Marcello, e o leitor há-de concordar que até apetece trincar e saborear os suculentos morangos que ele pintou com maestria.
É um convite a que dê o seu contributo empenhado para que a “mãe natureza” possa continuar a abençoar-nos com o que ela tão generosamente coloca ao nosso 
dispor.

Pelos Serviços Internacionais

Os Clubes dos JovensOs 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 (D. 1750). 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, acompanhado 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. Depois disso, esta visita foi 
retribuída em Junho, com a deslocação a terras gaulesas de um grupo de 
Rotários Maiatos, em que foram visitadas por estes as modelares instalações 
da fábrica “Airbus”, ocasião em que também se associaram ao amigável 
encontro elementos do Rotary Club de Blagnac.

Graças à cooperação do Rotary Club de Parentis, Pays de Born, seu 
clube parceiro, o Rotary Club de Pombal pode dotar a Associação de 

Doentes de Alzheimer e a ATEC 
(Associação de Ajudas Técnicas) 
com diverso equipamento, do qual 
se destacam 12 cadeirões de rodas, 6 
cadeiras sanitárias, 2 armários para 
medicamentos, 5 cadeiras de rodas, 4 
andarilhos, bengalas e canadianas.

No âmbito de Protocolo que foi em tempos celebrado com o Rotary Club 
de Gonesse, Paris, também o Rotary Club de Pombal ofereceu € 2.500,00 
em apoio à construção de um centro-abrigo para crianças desfavorecidas 
do Camboja (projecto “Foyer Lata”) iniciado neste país pelo Clube de 
Gonesse. A entrega do referido donativo teve lugar na ocasião da reunião 
de Transmissão de Mandatos do clube gaulês, a que compareceu uma 
deputação do Rotary Club de Pombal.

OS JOVENS EM NÚMEROS 
Com dados reportados a Junho deste ano, os 
Rotaract Clubes eram 9.417 e encontravam-se em 
189 diferentes países. Eram 216.591 os Rotarac-
tistas. Quanto ao Interact, havia 14.599 Interact 
Clubes distribuídos por 155 países. Os Interactistas 
andavam em 335.777.

NOVOS CLUBES 
Conforme já demos notícia, a 9 de Junho recebeu 
festivamente o seu Certifi cado de Organização 
o Rotaract Club de Sesimbra. É presidido pela 

Compª. RTC Cláudia Cação. 

 Em 12 de Junho recebeu o 
Certifi cado de Organização o 
Rotaract Club de Aveiro.

Em 26 do mesmo mês foi a vez 
de o Rotaract Club de Vizela o receber seu Cer-

tifi cado de Organização, também em cerimónia a 
que presidiu o então ainda Governador, Compº. 
António Goes Madeira.

Entretanto, em 1 de Julho foi a vez do Interact Club 
de Marinha Grande receber, e também das mãos 
do Gov. Goes Madeira, o seu Certifi cado.

AO SERVIÇO
O Rotaract Club de Lisboa organizou com muito 
êxito o 1º BTT “Dê Mais Coração”, iniciativa que 
se realizou no Parque da Cidade de Loures. 
Contou com dois percursos em BTT (um de 30 
kms. e o outro de 60 kms.), além de um percurso 
pedestre.

O programa respectivo foi muito completo, 
envolvendo ainda outras actividades como aulas 
de “fi tness”, “workshop” de danças latinas e 
actividades lúdicas para as crianças. Esta louvável 
iniciativa teve por fi nalidade ajudar a Associação 
“Dê Mais Coração” - Movimento Daniela, que 
apoia o Instituto do Coração de Moçambique para 
rastreio e tratamento de doenças cardíacas.

O  R o t a r a c t 
Club de S. João 
da  Madeira 
p r o m o v e u 
na Praça Luís 
Ribeiro, uma 
recolha pública 

de sangue, para o que teve a colaboração do 
Instituto Português do Sangue e os apoios da 
Câmara Municipal, da Polícia de Segurança Pública, 
da “Dezaine” e do Rotary Clube seu patrocinador. 
Quase quarenta foram os dadores benévolos que 
corresponderam.
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              Artur Lopes Cardoso
                                Gov. 1988-89 (D. 197)

                                                                                                                   
                              Editor

Foi notícia bem recente a de que o nosso País foi eleito para 
presidir nos próximos três anos à Rede Europeia Anti-pobre-
za. Com efeito, foi o vencedor das eleições respectivas que 
tiveram lugar no decurso da 23ª assembleia geral da referida 
Organização.
Ao que é sabido, na sessão aludida foram severamente criticadas 
as políticas de austeridade que têm vindo a ser aplicadas draco-
nianamente em países europeus, “et pour cause” no nosso.
Vai, pois, Portugal passar, nos tempos mais próximos, a estar 
em posição cimeira da linha da frente na Europa da luta contra 
a pobreza, ou seja numa área de enfoque do Rotary e da sua 
Fundação Rotária, à luz do Plano Estratégico do Rotary. E a provar 
esta prioridade aí está a parceria não há muito solenizada entre 
o Rotary International e a “Global FoodBanking Network”.
Para nós, Portugueses, é decididamente uma honra e igualmente 
uma acrescida responsabilidade a eleição aludida. Portugal passa 
a ser líder europeu no combate à pobreza, por um lado, e nós, 
enquanto Rotários conscientes e empenhados, coerentes com 
as chamadas de atenção e com o lema definido pelo Presidente 
Sakuji Tanaka, temos por obrigação corresponder e ser, no País, 
uma falange influente na linha da frente nesse combate.

Esta responsabilidade encaminha-nos, queiramos ou não, para 
o sempre candente problema do fortalecimento dos Clubes. Uma 
questão, de resto, enquadrável no calendário do Rotary fixado 
para a época que estamos a atravessar. Trata-se, com efeito, 
duma altura do ano em que o Rotary chama à ribalta das nossas 
primordiais preocupações o quadro social, estas desdobráveis 
em duas vertentes fundamentais: a do recrutamento de novos 
membros e a da retenção do quadro social.
Sugiro que, desta feita, deixemos a primeira delas, por já em 
outras vezes a termos abordado, e que foquemos a atenção na 
segunda, seja a da retenção.
 Há, nesta sede, razões incontornáveis que podem impor que 
não seja de todo possível a retenção: a morte à cabeça delas; 
mas também a doença grave, a mudança de domicílio para 
longínquo lugar e outras mais.
Há outras, porém, que o não são tanto quanto isso: a vontade 
do próprio.

Quem é admitido num Rotary Clube é ordinariamente levado 
a aderir ou por interesse moral, ou por mera curiosidade, ou por 
genuína vontade de participar e de ser útil aos outros.
 Creio, no entanto, que se haverá de reconhecer que aceita 
o convite para ingressar no Rotary Clube detentor de fracos 
conhecimentos acerca do Rotary mas com a esperança de se 
sentir bem no Clube, no seu relacionamento com os demais 
Companheiros e na sua participação nos projectos e nas acções 
que o Clube leve a cabo. 
 Mas, entendamo-nos: o Rotário não pode ser um agente pas-

sivo do Clube ou daquilo que o Clube faça. O Rotário é (deve 
ser) um líder e, por conseguinte, tem de ser nele um elemento 
ou um agente activo. Se o Clube no qual está incluído lhe não 
agrada, no que quer que seja, é porque ele, também, não fez, 
ou não está a fazer, o suficiente e o necessário para que o Clube 
seja moldado a seu contento. 
Um Rotary Clube não é o que for o Presidente, ou o Secretário, 
ou este ou aquele dos seus demais membros: é a resultante 
de quantos compõem o seu quadro social. Portanto, o Clube 
será do agrado de cada um consoante cada um o molde. Não 
é como, porventura, acontece noutra qualquer organização, 
em que a Direcção respectiva dita o que se fará e como se irá 
fazer. O Rotary não é assim: o Conselho Director exerce uma 
função (importante) de orientação (MP, págs. 3 e 4, 283 e 
201), instituindo comissões quanto a cada área de trabalho e 
coordenando-as.
É claro que é muito importante ocupar os novos membros em 
actividades concretas do clube. Mas é decisivo alcançar a forma-
ção dos novos membros. Estes não são verdadeiros Rotários só 
porque foram admitidos no seio do Clube. A este nível vestibular 
serão apenas formalmente Rotários.
Mas o que importa, isso sim, é que se tornem substancialmente 
Rotários. Quando entram sabem ordinariamente pouco sobre 
o Rotary e sobre o que representa ser-se Rotário. Então têm 
de ler, têm de estudar sempre mais, de jeito tal que conheçam 
cada vez melhor acerca do Movimento, e que, por conhecerem, 
ganhem orgulho em estar no Movimento, e que, mercê do seu 
espírito e da sua vontade, tornem o seu Clube melhor, mais 
incisivo, mais realizador, no fundo um lugar onde a gente se 
sente bem. Ninguém nasce Rotário; pode, é, nascer rotariável, 
o que tão só significa que houve alguém que viu nessa pessoa 
as qualidades de base indispensáveis para vir a ser um Rotário. 
É que o Rotário é feito pelo próprio e todos os dias um pouco 
mais. Então, haverá os que se fazem e os que nunca chegam a 
sê-lo verdadeiramente.
E isso depende fundamentalmente de cada um de nós, da nossa 
vontade, do nosso empenho. Se durmo mal na cama que fiz, 
não me poderei queixar a não ser de mim próprio. Não vou 
deitar, certamente, a cama fora: mas vou tentar fazê-la melhor 
doravante.
Por isso me interrogo por vezes quando vejo um Companheiro 
dizer que não voltará ao Clube porque o Clube o não satisfaz 
neste ou naquele aspecto. Porque há quem assim procede, que 
julgam?! Será que esse era mesmo um genuíno Companheiro 
Rotário? Ou, afinal, mais não era que ... um equívoco?
 Boas férias de verão! Faça do seu Clube o Clube, e aceite 
um apertado abraço do
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Prezados Companheiros Rotários,
 

O que é o Rotary? Quando faço esta pergunta a Rotários, geralmente as suas respostas 
são vagas. E quando faço esta pergunta a mim mesmo, tenho que pensar na resposta 
que devo dar. Como Agosto é o Mês do Desenvolvimento do Quadro Associativo e da 
Retenção, quero que todos os Rotários sejam capazes de transmitir a mesma mensagem 
sobre o que o Rotary é e porque se associaram a ele.
 
Para aumentarmos o quadro social, é essencial que cada um de nós esteja convencido 
de que é bom ser Rotário e saiba transmitir isso a outras pessoas. No Rotary, temos a 
tendência para ser humildes e guardar as nossas realizações para nós mesmos. Todavia, 
precisamos compartilhá-las com o próximo e com todo o mundo. 
 
Todo o Rotário tem um momento de destaque e de signifi cado especial na sua vida rotária. 
Alguns referem-se a tais ocasiões como “Momentos Rotários”. Acredito que é muito impor-
tante compartilharmos tais histórias com os outros. Factos e números são bons até certo 
ponto; mas só uma experiência pessoal pode abrir portas e trazer novas amizades. 
 
Por isso, decidi criar mensagens simples, com duração de um a três minutos, chamadas 
“Momentos Rotários”. Tais mensagens podem ajudá-los a responder à pergunta “O que 
é o Rotary?” de uma forma que seja especial para cada um, contribuindo para que falem 
sobre os projectos em que participam, como eles ajudam a comunidade e qual deles é o 
mais relevante para si. 
 
Para fortalecer o Rotary, precisamos de mais associados; mas só teremos sucesso se to-
dos os Rotários estiverem convencidos dos benefícios que a Organização proporciona e 
possam compartilhar a sua paixão pela Organização com os outros.  
  
Se cada Rotário se sentir feliz com a sua Associação e divulgar tal sentimento ao mundo 
através de uma mensagem clara e unifi cada, o efeito colectivo será enorme. Estes exem-
plos de mensagens ajudar-nos-ão a demonstrar o nosso entusiasmo, o que resultará no 
aumento e retenção do quadro associativo.
As mensagens podem ser encontradas no “site” do R.I. e outros materiais relacionados 
com o desenvolvimento do quadro social podem ser adquiridos em <shop.rotary.org>. 
Acredito que o propósito de cada um de nós é ajudar o próximo e contribuir para socie-
dade. Quando os Rotários começarem a usar tais mensagens, o mundo tornará-se-á mais 
ciente de como o Rotary está a ajudar as pessoas. Portanto, peço que compartilhem os 
vossos momentos rotários com Rotários e não Rotários.

Sakuji Tanaka 
Presidente, Rotary International

Para ler discursos 

e notícias do Presi-

dente do R.I.,

Kalyan Banerjee, 

vá a 

www.rotary.org/

president  
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NOVO DESIGN DO “SITE” DO R.I.

Rotary International lançou um pedido de colaboração para estabelecer um novo design no “site” <rotary.org>, tendo 
por escopo facilitar a navegação e o acesso a informações.
Pede, por isso a sua opinião franca e informação sobre o local em que normalmente busca informação rotária e as 
suas preferências no que tange a comunicados do R.I..
Use<https://rotary.qualtrics.com/SE?Q_DL=8kMYzd2H876ABPC_1Lc34MW3IZWx0dm_MLRP_6XQvuav6F Cp-
SZM0>.

“CANÇÕES PARA A PAZ”

Interpretando o sentido do lema deste ano rotário – PAZ ATRAVÉS DO SERVIÇO – o Compº. 
George Barkett, do Rotary Club de Vero Beach, Florida (EUA), e criador do projecto “Canções 
para a Paz” (www.songsforpeace.net), lançou um novo video 
no âmbito desse projecto (YouTubehttp://www.youtube.
com/watch?v=Jid7JoPmj24), que é dedicado ao Presidente 
Sakuji Tanaka.
Neste video está incluída a cerimónia da primeira “Canções 
para a Paz” que se realizou no centro da cidade de Montreal 
(Canadá), na altura da Convenção do R.I. de 2010.
Mais informação pode ser obtida em www.songsforpeace.
net. Ou através do correio electrónico <contest@gmail.
com>.

    

ROTARY NO MÉDIO ORIENTE

Mais um país se veio juntar ao vasto elenco de países com Rotary, agora reforçando a presença rotária no Médio 
Oriente.
Em 30 de Junho foi admitido em R.I. o Rotary Club de Abu Dhabi, no emirato do mesmo nome que faz parte da 
organização internacional dos Emiratos Árabes Unidos, uma Organização que tem ainda o Qatar e Oman. Foi 
representante pessoal do então Presidente do R.I., Compº. Kalyan Banerjee, o ex-Director Örsçelik Balcan, e o novo 
Rotary Clube teve o alto patrocínio de Sua Alteza Sheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nayan, Ministro da Educação dos 
Emiratos Árabes Unidos.
O Rotary Club de Abu Dhabi é presidido pelo Compº. Dr. Nabil Mitry e, para a sua criação, Örsçelik Balcan contou com 
os apoios que lhe foram dados pelos PGDs Mohamed Delewar e Usama A. Barghouti. 

Rotary Clubes ………………………………… 34.445

Rotários …………………………………… 1.230.695

(Rotárias) …………………………………… 216.915

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

Distritos Rotários ………………………………… 532

Núcleos Rotary de Desenvolvimento 

Comunitário …………………………………… 7.536

Países com NRDC  ………………………………… 92

Voluntários não Rotários nos NRDC  ……… 173.328

(dados reportados a 2 de Junho de 2012)

O ROTARY EM NÚMEROS
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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
Rotary Club de Kerman, Califórnia 
(EUA)

Yash Pal Das
Rotary Club de Ambala (Índia)

Allan O. Jagger
Rotary Club de Elland (Inglaterra)

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

Takeshi Matsumiya
Rotary Club de Chigasaki-Shonan 
(Japão)

Ann L. Matthews
Rotary Club de Colúmbia-Este, 
Carolina do Sul (EUA)

Shekhar Mehta
Rotary Club de Calcutá-Mahanagar 
(Índia)

Juin Park
Rotary Club de Suncheon (Coreia)

Gideon Peiper
Rotary Club de Ramat Hasharon 
(Israel)

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

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

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

DIRIGENTES DE CÚPULA 2012-13 
DO ROTARY INTERNATIONAL

PRESIDENTE NO AFEGANISTÃO

Então ainda Presidente do R.I., Kalyan Banerjee esteve em 2 de Abril em Kabul, no 
Afeganistão, onde se encontrou, em audiência privada, com o Presidente Afegão, 
Hamid Karzaĭ. Entregou-lhe nessa ocasião uma medalha em reconhecimento do 
apoio que o Presidente Hamid tem concedido às campanhas de vacinação contra 
a polio já levadas a cabo no seu País.

AS FINANÇAS DO R.I. EM 2010-11

No ano rotário de 2010-11 o total de receitas arrecadadas por R.I. atingiu a cifra de 105,9 milhões de dólares, o que 
foi superior em 10,3 milhões comparado com o exercício anterior. Orçamentada a receita prevista no montante de 
85 milhões de dólares, o realizado foi signifi cativamente superior.
Na despesa, esta atingiu o valor total de 80,1 milhões de dólares, abaixo 4 milhões em relação ao valor constante do 
orçamento que tinha sido aprovado.
Em relação à posição existente em 2009-10, verifi ca-se um aumento de 31 milhões de dólares no que toca a fundos 
próprios do R.I..
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TAHITI COSTA DO MARFIM

ÍNDIA

MÉXICO

MALI BRASIL

FRANÇA

NOVA ZELÂNDIA

Na península de Iti, 
P o l i n é s i a  f r a n c e s a , 
o  R o t a r y  C l u b  d e 
Taravao Tahiti Iti, em 
colaboração com a 
Associação Desportiva 
de Tamarii Punaruu e a 

Federação Atlética da Polinésia Francesa, organizou a corrida 
“Presqu’îlienne”, de cinco quilómetros, como maneira de 
despertar a atenção da população para as questões da obesidade 
e da diabetes (foto “Rotary Down Under”).

O Rotary Club de Abidjan 
(D. 9100) ofereceu ao 
hospital de Abidjan/
Cocody larga quantidade 
de papel especial utilizável 
para tratamento de cerca 
de 6.000 doentes, um 
papel que é o indicado 

para a realização de electrocardiogramas. E  também atendeu ao 
desenvolvimento económico e social da comunidade piscatória 
de Kossou, localidade a cerca de 350 kms. da capital, tendo-lhe 
oferecido 116 canas de pesca, 10.700 ms. de fio de “nylon” e 
quase 50.000 anzóis (foto “Le Rotarien”).

O Rotary Club de Siliguri 
(D. 3240) adquiriu, e 
distribuiu por famílias 
de poucos recursos que 
tinham precisão delas, 
uma larga quantidade 
de cadeiras de rodas 
especiais (foto “Rotary 
News”).

Graças aos Rotary Clubes de Ferrymead 
e de Lincoln, 24 estudantes da Escola 
“Bamford”, de Christchurch, puderam 
visitar a exploração agrícola de Francine 
Murray, em Annat, e tomar contacto com 
as diversas actividades agrícolas e de 
criação nela desenvolvidas (foto “Rotary 
Down Under”).

Como modo de assinalar o 
cinquentenário do Rotary 
no País, o Rotary Club 
de Bamako (D. 9100) 
ofereceu vasta quantidade 
de artigos alimentares (2 

toneladas de arroz, sacos de açúcar e de sal e bidons de óleos 
alimentares) à UMAV (União Maliana de Cegos), numa cerimónia 
que foi valorizada com a actuação da Orquestra da UMAV e 
apadrinhada pelo Ministro da Solidariedade e das Pessoas Idosas, 
Harouna Cissé (foto “Le Rotarien”).

C o m  p a r c e r i a s  q u e 
estabeleceu com o Rotary 
Club de Leverkusen-
Opladen,  A lemanha, 
o Senai e a Prefeitura 
Municipal de Ilhabela, e 
o apoio de um Subsídio 
Equivalente da Fundação 
Rotária do R.I., o Rotary 

Club de Ilhabela, São Paulo (D. 4600) criou uma escola 
profissional de marcenaria para jovens e adolescentes (foto 
“Brasil Rotário”).

Um electrocardiógrafo 
foi oferecido pelo Rotary 
Club de Cidade do México, 
Distrito Federal, à Cruz 
Vermelha de Naucalpan, 
obtido através do Hospital 
Inglês (foto “Rotarismo en 
México”).

Desenvolveram o seu projecto “O meu 
Sangue para os Outros” os Rotary Clubes 
de Ile-de-France (D. 1660 e 1770), com o 
apoio de várias associações de dadores 
de sangue, uma campanha à qual aderiram 
664 pessoas. Nele foram utilizados veículos 
“ciclobulle” e duas fanfarras, o que lhe 
conferiu uma incrível visibilidade (foto “Le 
Rotarien”).
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O que terá o Rotary que ver com a crise global? Qual é o papel que o Rotary deve desempenhar nisto tudo? Certamente 
é prudente não trazer à  discussão em ambiente rotário assuntos que desagregam, tais como a política partidária, a 
religião, etc. Entretanto, sempre que o tema envolver as menções presidenciais, entendo que temos obrigação de nos 
posicionarmos – são valores que defendemos e que precisam de ser explicitados para a comunidade. Buscar as causas 
da pobreza sem coloração ideológica, ou abandonar a cambiante lógica de ideias substituindo-a pela invariável lógica 
da vida, é uma tarefa, sim, para Rotary. Se não pudermos defender os nossos valores, qual é o sentido da Instituição? 
Na sua última mensagem, o nosso presidente Kalyan Banerjee defi niu a fome como um dos maiores problemas da 
actualidade. -”Quando falamos em escassez de alimentos, referimo-nos geralmente a problemas locais. No mundo, há 
comida mais do que sufi ciente para alimentar a todos; o difícil é fazer com que ela chegue aonde é necessária e garantir 
que pessoas de regiões carenciadas tenham acesso à alimentação.” ...”Ainda mais importante é o nosso compromisso 
com uma abordagem de longo prazo para tratar das causas do problema. No Rotary, podemos fazer muito com relação 
à fome global”... e sugere: -”Contudo, precisamos de continuar a trabalhar para transformar a nossa Organização num 
agente de mudança global ainda mais efi caz”.
 
 O mundo assiste nos dias actuais, perplexo e impotente, a escândalos nos parlamentos e a burocracia dos governos. 
A questão é: mudar os poderosos de plantão mudará alguma coisa? A verdade é que este curioso bípede, que é o 
ser humano, vem sendo catequizado há pelo menos 4000 anos, desde o patriarca Abraão, origem das três principais 
religiões monoteístas, mas o egoísmo parece predominar (isto não é uma reclamação, mas uma constatação). Se todos 
obedecessem aos mandamentos religiosos, a convivência humana estaria resolvida. Contudo, o problema é de natureza 
sistémica, e urge retirar esta quantidade enorme de recursos fi nanceiros do alcance da vontade humana.
 
Defi nitivamente, o Rotary não é uma instituição de caridade, embora tenhamos orgulho dos milhares de projectos 
humanitários desenvolvidos por Rotários ao redor do mundo – penso que somos, sobretudo, a 
consciência da comunidade –, resgatando valores dos nossos fundadores. A discussão da 
crise global é, antes de tudo, de natureza ética: a invariável economia de mercado 
versus a questionável economia de comando. A presença dos governos na economia 
mostrou-se necessária somente porque três sectores não andam 
sozinhos: agricultura, saúde e educação. Governos do mundo inteiro têm 
que estimular, de alguma forma, esses sectores. É surpreendente esta 
afi rmação, mas, tirantes as funções em que os governos actuam como 
alcaides ou síndicos da comunidade ou prefeitos, tais como melhorias de 
interesse comum (estradas, pavimentação, esgotos, etc), a intervenção 
legítima dos governos na economia prende-se a esses três sectores, e 
as demais intervenções são todas consequências dessas três. Por uma 
ironia da natureza, esses três sectores são exactamente os que conferem 
igualdade de oportunidades – as pessoas precisam de se alimentar e de 
ter acesso aos sistemas de saúde e de educação.
 

Ronaldo Carneiro
Gov. 2008-09 (D. 4530 - Brasil)
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 A economia de mercado não produz o que é necessário, mas o que 
é rentável – uma obra da saudosa dama da economia europeia Joan 
Robinson, identificou este paradoxo com muita clareza, embora não 
tenha apresentado solução para ele. Este paradoxo do capitalismo só será 
superado com um novo pacto social, onde o trabalho seja um processo 
de transformação da energia humana em energia física ou intelectual, 
para que esta transformação possa prover comida, saúde e educação 
para todos os dependentes, devem ser assegurados a priori, o que vale 
por dizer, que é condição sine qua non para haver trabalho humano e não 
pagamento por trabalho executado. Significa reconhecer que a fome e a 
saúde das pessoas não variam conforme as forças do mercado, mas são 
necessidades biológicas, ou ainda, são a lógica da vida. Ninguém vem 

ao mundo para viver de caridade e não iremos fortalecer os fracos para enfraquecer os fortes. Isto não é um apelo 
de natureza emocional, filantrópico, mas a única forma de viabilizar a retirada dos governos das nações do processo 
económico.
Novamente aqui estamos a falar de ética (trata-se de uma constatação da natureza humana), e é preciso avaliar a criação 
para entender o Criador – estes três sectores (comida, saúde e educação) são interdependentes, não acumuláveis, e não 
dependem da vontade humana. Tal como um veículo que precisa de combustível, a natureza humana precisa de comida 
e de saúde para que possa haver trabalho e educação, para que possa haver progresso. Isso pode ser colocado como 
um contrato de adesão voluntária, em que a iniciativa privada assume essas responsabilidades sociais, comprando a livre 
preço de mercado – evidentemente que, para fechar a equação económica, os governos reduzem a tributação referente 
a estas novas responsabilidades sociais assumidas pelos empresários. Desta forma, os governos podem retirar-se da 
economia, pois a agricultura, a saúde e a educação passam a ser auto- estimuladas. Vamos chamar ao regime produzido 
por este pacto “humanismo”, em contraposição a “capitalismo” e a “socialismo”, e avaliar as profundas alterações 
introduzidas. Com a economia livre e os governos fora da economia, teremos o pleno emprego produtivo – a geração 
actual e muitas anteriores não conhecem o que isso significa –, os salários tendem a subir naturalmente pelas forças 
de mercado, não será necessário fixar um salário mínimo, todas as equações económicas se invertem, desaparece a 
inflação e ficam inviabilizados os conflitos armados.

  A qualificação para uma sociedade democrática será definida por sufrágio universal – voto livre e soberano -, 
imprensa livre e, sobretudo, por desconcentração de recursos ao alcance de burocratas de governos. Estaremos muito 
próximos das condições dos primórdios da revolução industrial do início do Séc. XIX previstas por Adam Smith, só que 
introduzindo a crítica não contestada sobre o trabalho humano de Karl Marx – a força de trabalho é preservada e não 
destruída. Novamente aqui se trata de questão ética. Estes dois pensadores são clássicos, vale dizer, são como uma 
sinfonia de Beethoven ou uma estátua de Michelangelo. A excelência das suas obras não tem prazo de validade, é 
eterna. Eles continuarão a ser apreciados daqui a 1000 anos e, portanto, não se trata de saudosismo extemporâneo, 
mas de valorizar a ética em estado puro. Com isso, estaremos a viabilizar as bem intencionadas Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, da Criança e do Adolescente e os objectivos do Milénio – firmaram um consenso em torno de 
ideias irrecusáveis, porém, esqueceram-se de dizer quem paga a conta!!...
 
Que ninguém se iluda: os modelos de convivência humana actuais convergem inevitavelmente para um estado 
totalitário. Complementando Marx: -“Trabalhadores e burgueses do mundo inteiro, uni-vos”. Em nome da ética, não 
podemos permitir que as classes dos burocratas dos governos e dos políticos profissionais assumam a supremacia 
e o controle das sociedades – vale dizer, a vontade humana da economia de comando não pode prevalecer sobre a 
invariável e impessoal economia de mercado. A cada um conforme a sua necessidade biológica e, depois, conforme a 
sua capacidade. Com isso, o nosso trabalho de Rotário será reduzido, poderemos dedicar-nos mais como consciência 
da comunidade ao invés de filantropia e caridade. Essa é a minha contribuição para colocar o assunto na agenda rotária. 
Entendo que isso deva ser discutido à exaustão, pela importância e profunda consequência que a adopção dessas ideias 
e conceitos vai gerar. George Bernard Shaw, fecundo pensador irlandês, pontificou: -“Ninguém tem o direito de consumir 
felicidade sem produzi-la e tão-pouco o de consumir riqueza 
sem que a tenha produzido”. Cada criança que vem 
ao mundo será solução e não mais problema 
– voltará a ser uma bênção divina.

Celebremos a vida!!!
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BEM-VINDO AO ROTARY!
Você faz doravante parte de uma organização global de pessoas que 

colocam as suas capacidades de liderança, a sua experiência pessoal 
e profi ssional e as suas diversas perspectivas para dar solução 

a questões que se colocam de carácter social – e conseguem 
estabelecer fortes laços de amizade no que fazem.

Assim, de que maneira quer envolver-se mesmo em todo 
este processo?

OFERECER VOLUNTARIAMENTE 
AS MINHAS CAPACIDADES

 Procure saber junto dos demais membros do 
Clube em que áreas a sua experiência poderá ser 
mais necessária.

 Sirva numa das Comissões do seu Clube.
  Participe na próxima assembleia do Clube e 

ajude a planear actividades dele.

FAÇA PROGREDIR A 
COMUNIDADE

  Dê a sua ajuda para a realização de projectos do 
Clube – de modo a que o seu Clube se torne bem 
conhecido na comunidade.

  Trabalhe em programa virado para a juventude que 
seja patrocinado pelo Clube, como o Interact.

 Identifi que uma necessidade da sua comunidade e 
sugira um projecto exequível que possa dar-lhe adequada 

resposta.

CONSTRUA UMA REDE DE 
TRABALHO
  Vá a tantas  reuniões doutros Clubes quantas consiga. 

Contacte com diferentes pessoas em cada uma das vezes em que 
o faça.
  Adira a um Grupo de Companheirismo Rotário e entre em contacto 

com Rotários doutros países que tenham interesses similares aos seus.
  Vá à Conferência do seu Distrito e à Convenção do Rotary 

International.
  Frequente reuniões doutros Rotary Clubes.

Se sinceramente está disposto a ajudar a comunidade local – ou mesmo a mundial – adira 
ao Rotary. O Rotary tem a virtualidade de ultrapassar todas as barreiras. Fazer parte deste 
Movimento é muito decisivo.”

− Aruna Koushik, do Rotary Club de Windsor-Roseland, Ontário, Canadá.
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O nosso lema – MAIS SE BENEFICIA 
QUEM MELHOR SERVE – ilumina o 
nosso espírito humanitário. As Avenidas de Serviço do Rotary 
são o guião das nossas actividades:

   Através do Serviço no Clube, divertimo-
nos, construímos laços duradoiros de amizade 
e asseguramos que o Clube vai singrando 
adequadamente.

   Através dos Serviços Profissionais, 
colocamos voluntariamente as nossas habilitações 
e capacidades ao serviço dos outros e promovemos 
a integridade em tudo quanto fazemos.

   Através dos Serviços à Comunidade, 
procuramos dar resposta adequada às 
necessidades detectadas e trabalhamos com 
a nossa comunidade para a melhorarmos.

   Através dos Serviços Internacionais 
vamos ao encontra de necessidades humanitárias 
em qualquer parte do mundo e promovemos a 
compreensão mundial e a paz.

   Através dos Serviços às Novas Gerações 
trabalhamos com os jovens para os ajudarmos 
a a próxima geração de líderes, de visionários e 
de construtores da paz.

A PROVA QUÁDRUPLA, defi nida 
por um Rotário, orienta os nossos passos no sentido da 
integridade:

Daquilo que pensamos, dizemos ou fazemos

 1) É a VERDADE?

 2) É JUSTO para todos os interessados?

 3)  C r i a r á  B O A  V O N TA D E  e 
MELHORES AMIZADES?

 4) Será BENÉFICO para todos?

MAIS SE BENEFICIA MAIS SE BENEFICIA 
QUEM MELHOR SERVEQUEM MELHOR SERVE – – ilumina o ilumina o 
nosso espírito humanitário. As Avenidas de Serviço do Rotary nosso espírito humanitário. As Avenidas de Serviço do Rotary 

, divertimo-, divertimo-
nos, construímos laços duradoiros de amizade nos, construímos laços duradoiros de amizade 
e asseguramos que o Clube vai singrando e asseguramos que o Clube vai singrando 
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colocamos voluntariamente as nossas habilitações colocamos voluntariamente as nossas habilitações 
e capacidades ao serviço dos outros e promovemos e capacidades ao serviço dos outros e promovemos 

ComunidadeComunidade, , 
procuramos dar resposta adequada às procuramos dar resposta adequada às 
necessidades detectadas e trabalhamos com necessidades detectadas e trabalhamos com 

os Internacionaisos Internacionais
vamos ao encontra de necessidades humanitárias vamos ao encontra de necessidades humanitárias 
em qualquer parte do mundo e promovemos a em qualquer parte do mundo e promovemos a 

çõçõeses
trabalhamos com os jovens para os ajudarmos trabalhamos com os jovens para os ajudarmos 
a a próxima geração de líderes, de visionários e a a próxima geração de líderes, de visionários e 

, defi nida , defi nida 
por um Rotário, orienta os nossos passos no sentido da por um Rotário, orienta os nossos passos no sentido da 

para todos os interessados?para todos os interessados?

B O A  V O N TA D EB O A  V O N TA D E  e  e 
MELHORES AMIZADESMELHORES AMIZADES??

para todos?para todos?

-”Cada Rotary Clube existente no mundo, seja grande ou seja pequeno, tem sempre uma coisa 
em comum com os demais: o companheirismo. E é a partir desta base de companheirismo 
que servimos a nossa comunidade.”
− Kemal Attilá, do Rotary Club de Ankara-Tandogan, Turquia.

Como Rotário, será sempre 
BEM VINDO em qualquer 

reunião rotária de qualquer
 Clube, onde quer que seja que 

a reunião se realize. Use a ferramenta
 “Club Locator” disponível em 

www.rotary.org, ou o TLM grátis 
“Rotary Club Locator” para localizar 

Rotary Clubes, locais e 
horas das reuniões.
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-”Encontrei um ambiente de companheirismo em que cada nação, cada cor, tudo e todos da 
Humanidade inteira podem ser uma única família. Faço parte de um lugar onde posso servir 
a minha gente mais próxima e o mundo no seu todo.”

− Alinda Sawe, do Rotary Club de Dar-es-Salaam-Mzizima, Tanzânia.

SIRVA INTERNACIONALMENTE
  Participe nos projectos de serviço internacional do 

seu Clube.

  Use a base de dados do ProjectLINK “online” para 
conhecer acerca doutros projectos de clubes na área 
dos serviços internacionais para ver se eles precisam de 
voluntários ou doutro tipo de ajudas.

  Acolha em casa um estudante do Intercâmbio de 
Jovens que esteja de visita ao seu Distrito.

AJUDE O ROTARY A CRESCER
  Apresente um amigo ou um colega para ser admitido no 

seu Clube. Todos os Rotários podem – e devem – convidar 
novos membros.

  Participe num programa de clube para desenvolvimento 
da liderança.
  Diga a amigos e a colegas de que maneiras está o seu Rotary 

Clube a retribuir à sua comunidade.
  Saliente a rara oportunidade que o Rotary oferece de estabelecer 

redes de contactos com líderes de muitas e diferentes profi ssões.

A FUNDAÇÃO 
ROTÁRIA DO ROTARY 
INTERNATIONAL ajuda os Rotary 
Clubes e os Distritos a trabalharem em conjunto 
para a prestação de serviços signifi cativos e projectos 
auto-sustentáveis. Os Subsídios concedidos pela 
Fundação dão apoio a projectos que têm que ver com o 
fornecimento de água potável, cuidados de saúde, ensino 
e outros benefícios que são essenciais às pessoas com 
necessidades de todas as partes do mundo. Desde 1947, os 
Rotários já contribuiram com quase 2,9 biliões de dólares 
para a Fundação para fi nanciamento de acções deste 
género.

Também a Fundação Rotária concede Prémios de Bolsas 
de Estudos para a Paz, destinadas a frequência de estudos 
nos Centros Rotary da Paz espalhados em diversas partes 
do mundo. Desde 2002-2003, mais de 660 Bolseiros 
de mais de 100 diferentes países benefi ciaram deste 
programa.

As nossas contribuições para a Fundação Rotária 
garantem que podemos introduzir mudanças 
sustentáveis nas nossas comunidades com 
carências. Pergunte ao Presidente da Comissão 
da Fundação Rotária do R.I. do seu Clube 
como pode apoiar a nossa Fundação.
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S o m o s  u m a 
ORGANIZAÇÃO
DE BASE.
Prestamos os nossos serviços 
mais signifi cativos através do 
nosso Cada Clube elege os 
seus próprios responsáveis 
e goza de considerável 
autonomia dentro das 
regras contidas no Manual 
de Procedimento. Os 
Distritos Rotários (grupos 
de Clubes) apoiam estes 
esforços e são dirigidos 
por Governadores de 
Distrito. Os Rotary 
Clubes pertencem à 
organização global que 
dá pelo nome de Rotary 
International, dirigida 
pelo Presidente do R.I. 
e pelo Conselho Director 
do R.I.. 

Canalisamos o nosso serviço para seis ÁREAS 
EM FOCO: paz e prevenção/resolução de 
confl itos  prevenção e tratamento de doenças  água e 
saneamento básico saúde materna e infantil ensibo básico 
e alfabetização desenvolvimento comunitário.

Cada Clube procura refl ectir a DIVERSIDADE 
da sua comunidade na panóplia das profi ssões, género, idades 
e etnias. Isso assegura que fi ca disponível no Clube uma larga 
variedade de aptidões para os projectos do Clube.

Ofereça APOIO:
  ajude o seu Clube ou o seu Distrito na angariação 

de fundos para a erradicação da polio.

         dê através da Fundação Rotária para
         fi nanciamento de programas. 

        Estabeleça para si uma meta de contribuições
   pessoais para apoio aos objectivos do
 Clube no que toca ao Fundo Anual 

para Programas.

CONTACTE com outros Rotários pelo “Facebook”, pelo “Twitter”, pelo “Linkdin”, pelo “Flickr” ou pelo “YouTube”.
 Veja em www.rotary.org/socialnetworks.
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Rotary em números
 1,2 milhões de Rotários espalhados por todo o mundo

7,330
Núcleos Rotary de 

Desenvolvimento 
Comunitário 

532 Distritos 
Rotários

34 Zonas

Dados reportados a Março 2012

34,200
Rotary clubes

14,310
Interact clubes

9,170
Rotaract clubes

 A nossa prioridade máxima é
 ERRADICAR A POLIO.   
 Graças ao Rotary e aos nossos
 parceiros internacionais, o número
 de casos de poliomielite caiu 99%
 em todo o mundo  desde 1988. Mas 
enquanto a polio ameaçar mesmo que seja apenas 
uma criança, estarão em  risco as crianças onde 
quer que estejam.

O Rotary já contribuiu com maais de 1 bilião de 
dólares para a luta contra a polio. Os Rotários têm 
trabalhado afi ncadamente na aplicação no terreno 
deste investimento, servindo como conselheiros 
nas comunidades, sobre a matéria, e junto de 
líderes governamentais, de maneira a despertar-
lhes e a manter-lhes a atenção na erradicação da 
doença.

Os parceiros do Rotary incluem o UNICEF, 
os Centros Norte-Americanos de 
Controle e Prevenção de Doenças, a 
Organização Mundial da Saúde e a 
Fundação Bill & Melinda Gates.

VEJA MAIS
   acerca de projectos de serviço de todo o mundo em www.

rotary.org/showcase.

   descubra histórias pessoais de Serviço Rotário de todas as 
partes do mundo em blog.rotary.org.

   leia a sua Revista Rotária e o Boletim do seu Clube ou as 
“newsletters” do seu Distrito.

   visite os “sites” da Internet do seu Clube e do seu Distrito.

   encomende publicações rotárias e videos em shop.rotary.
org. 

 A nossa prioridade m
ERRADICAR A POLIO

 Gra
 parceiros internacionais, o n
 de casos de poliomielite caiu 99%
 em todo o mundo  desde 1988. Mas 
enquanto a polio amea

 A nossa prioridade m

 Gra
 parceiros internacionais, o n
 de casos de poliomielite caiu 99%
 em todo o mundo  desde 1988. Mas 
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É BOM SABER
Assembleia do Clube – reunião destinada a discutir os programas do Clube e outras das 

suas actividades. Devem participar nela todos os membros do Clube.

Conferência do Distrito – é um encontro anual motivador no qual se ilustram as 
actividades dos Clubes e do Distrito. É aberta a todos os Rotários desse Distrito 
e a suas famílias.

Interact – é um Clube de Serviço para jovens dos 12 aos 18 anos de idade patro-
cinado por um Rotary Clube.

PolioPlus – programa da Fundação Rotária do R.I. direccionado para a erradi-
cação global da polio.

ProjectLINK – é uma base de dados que se encontra em www.rotary.org e que 
tem a listagem dos projectos de serviço rotário que necessitam de voluntários 
ou de apoio financeiro. Também põe em destaque projectos-modelo de 
todo o mundo.

Rotaract – Clubes de Serviço e Sociais para jovens adultos dos 18 aos 30 anos 
de idade patrocinados pelos Rotary Clubes.

Grupos Rotários de Acção – são grupos internacionais de Rotários que entre 
si partilham a sua vontade de servir em campos humanitários. Como mero 
exemplo, temos o Grupo Rotário de Acção quanto a Água e Saneamento.

Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário – são grupos de não-Rotários 
que se dedicam ao trabalho em projectos de serviço para as suas comuni-
dades. São organizados e patrocinados por Rotary Clubes.

Grupos de Companheirismo Rotário – são grupos internacionais de Rotários que 
partilham interesses comuns em áreas como, por exemplo, profissionais ou 
recreativas. É disso exemplo o Grupo Rotário Internacional de Esquiadores.

The Rotary Foundation – o braço filantrópico do Rotary International. Ajuda os Rotários 
a promover um mundo de mútua compreensão, de boa-vontade e de paz através 
do desenvolvimento de projectos humanitários e de programas educacionais.

Conselho de Curadores da The Rotary Foundation – órgão constituído por 15 membros 
que assegura a gestão da Fundação Rotária do R.I.. Os seus elementos são designados 
pelo Presidente do Rotary International para mandatos de quatro anos.

Rotary International (R.I.) - é uma associação internacional composta por cerca de 34.200 
Rotary Clubes espalhados por quase todos os países do mundo. Tem a sede em Evanston, 
Illinois (EUA) e dispõe ainda de escritórios em quatro Continentes.

Conselho Director do R.I. - órgão composto por 19 Rotários que define as políticas do Rotary 
International. Os seus membros são eleitos para mandatos com a duração de dois anos.

Convenção do R.I. - celebração anual do Rotary e do trabalho dos Rotários. Tem lugar em diferentes 
sítios do mundo em cada ano. É aberta a todos os Rotários e a suas famílias.

Presidente do R.I. - Rotário que preside ao Conselho Director do R.I.. É eleito para mandato de um ano.

Centros Rotary para a Paz – programa desenvolvido no seio de diversas Universidades de várias partes do 
mundo, que oferece graus avançados e certificação profissional nas áreas da paz e da prevenção/resolução 
de conflitos.

Bolseiro Rotary da Paz – é quem recebe uma Bolsa da The Rotary Foundation para fazer estudos num dos Centros Rotary 
para a Paz.

Intercâmbio Rotário de Jovens – programa de intercâmbio cultural destinado a jovens dos 15 aos 19 anos de idade. O intercâmbio 
pode durar por períodos que vão de uma semana a um ano.

Prémio Rotário de Liderança Juvenil (RYLA) – programa de formação organizado por Rotary Clubes ou pelos Distritos para desenvolvi-
mento de qualidades de liderança e actividades de desenvolvimento das qualidades pessoais, para jovens adultos de idades entre os 14 
e os 30 anos.
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Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 EUA

Veja mais em www.rotary.org

http://www.rotary.org/
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AO SERVIÇO 
O Rotary Club de Almada dotou a Associação Almadense “Rumo 
ao Futuro” com uma banheira para hidromassagem.
Com a fi nalidade de angariar fundos a favor da “Casa do Gaiato”, o 
Rotary Club de Senhora da Hora levou a efeito uma “Festa de 
Verão”, com churrascada.

Igualmente o Rotary Club de Mafra lançou uma larga 
campanha de recolha de livros escolares que, depois, irá 
distribuir por estudantes de famílias carenciadas segundo 
a necessidade de cada caso.

O Rotary Club de Valongo realizou um sarau de 
fados no salão da Santa Casa da Misericórdia local 
para angariação de fundos destinados ao fi nancia-
mento dos seus projectos de serviço.
Foi bastante pronta a reacção dos Rotary Clubes 

de Funchal e de Machico-Santa Cruz que contaram com o apoio 
do Governador do Distrito 1960, Compº. Luís Miguel Duarte, e com a 
cooperação da “ShelterBox Portugal” na ajuda à população madei-
rense duramente atingida pelos catastrófi cos efeitos do incêndio que 
lavrou na Ilha da Madeira em meados de Julho passado.
 

PARCERIA                                                 
O Rotary Club de Aveiro 
celebrou um Protocolo com 
a APOMA (Associação de 
Produtores de Ovos Moles 
de Aveiro) mediante o qual 
o Clube diligenciará estender 
a justifi cada notoriedade dos 
ovos moles por iniciativas de 
promoção para tanto direccio-
nadas e pelo aproveitamento 
de eventos rotários.

UM PEDIDO ESSENCIAL

Pedimos  aos Presidentes de todos os Rotary Clubes:

a)   assume importância fundamental a função de DELEGADO 
DO CLUBE À REVISTA, pois que dele depende em grande 
medida a sua qualidade informativa  e a sua efi cácia como 
órgão regional ofi cial do Rotary.

b)   agora que se iniciou um novo ano rotário, nomeie o DELEGADO 
do seu Clube à Revista, ou confi rme a indicação que se 
encontra na pág. 1.

Pedimos aos Secretários de todos os Rotary Clubes:

a)   está na altura de enviar para a Associação Portugal Rotário a 
relação de todos os membros que compõem o quadro social 
do clube, com a correcta indicação das moradas actuais de 
cada um.

b)   assegure-se de que cada Companheiro recebe efectivamente 
o seu exemplar da Revista.

CULTURA E NÃO SÓ    
O Rotary Club de Porto de Mós encerrou 
festivamente as actividades do ano lectivo da 
sua Universidade Senior com uma animada tarde 
cultural, em que foram intervenientes os seus 
próprios alunos.

O Rotary Club de Vila Nova de Gaia organizou um programa de visitas 
guiadas à cidade de Guimarães em altura em que a  cidade é a Capital Europeia 
da Cultura.

UM PEDIDO ESSENCIAL

Pedimos  aos Presidentes de todos os Rotary Clubes:

a)   assume importância fundamental a função de DELEGADO 
DO CLUBE À REVISTA, pois que dele depende em grande 
medida a sua qualidade informativa  e a sua efi cácia como 
órgão regional ofi cial do Rotary.

b)   agora que se iniciou um novo ano rotário, nomeie o DELEGADO 
do seu Clube à Revista, ou confi rme a indicação que se 
encontra na pág. 1.

Pedimos aos Secretários de todos os Rotary Clubes:

a)   está na altura de enviar para a Associação Portugal Rotário a 
relação de todos os membros que compõem o quadro social 
do clube, com a correcta indicação das moradas actuais de 
cada um.

b)   assegure-se de que cada Companheiro recebe efectivamente 
o seu exemplar da Revista.
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CONFERÊNCIA INTER-DISTRITAL
 Anote que, em 2013, haverá, uma vez mais, a Conferência não respei-
tante apenas a um Distrito mas comum aos nossos Distritos, ou sejam 
os Distritos 1960 e 1970. A Conferência Inter-Distrital irá realizar-se 
em 23 de Fevereiro (apenas de um dia, pois) e nas instalações da 
EXPONOR (Matosinhos).
 
VISIBILIDADE & INFLUÊNCIA
Assinalando os 50 anos de existência e constante actividade, o Rotary 
Club de Ovar fez uma Exposição retrospectiva do que tem sido a vida 
do Clube que, durante uma semana, esteve ao dispor do público na 
Biblioteca Municipal. A Exposição, muito largamente frequentada, 
incluiu abundante documentação fotográfica e recortes da imprensa, 
além doutros materiais de especial significado, como a Carta de 
Admissão, placas e medalhas.

Integrada no “Mês do Coração”, o Rotary 
Club de Ansião levou a cabo uma 
caminhada mobilizadora da população da 
sua comunidade, a que conferiu a designação 
“Juntos para um Envelhecimento Activo”, 
evento que se realizou a 17 de Maio.

O Rotary Club de Vila Nova de Famalicão valorizou esteticamente 
a cidade com a oferta e colocação de um excelente Monumento ao 
Rotary International que ficou na rotunda da Alameda Caminhos de 
Santiago. A cerimónia da sua inauguração, muito concorrida, teve a 
presidência do Presidente da Câmara, Arqº. Armindo Costa.

EFEMÉRIDES COM VISIBI-
LIDADE
Os seus 20 anos de existência e empenhada 
actividade foram assinalados pelo Rotary Club 
de Sesimbra, além do mais, através de uma 
excelente Exposição que esteve patente no 
átrio da Biblioteca Municipal.
 

Por seu lado, o Rotary Club de Mafra provocou na sua transmissão 
de mandatos uma Passagem de Modelos da autoria da estilista, a 
Compª. Ângela Melnic, que teve a particularidade de integrar um 
original confeccionado de tampas e tampinhas. O evento foi ainda en-

riquecido com actuações musicais a cargo 
dos artistas Jorge Vadio, Nuno Flores, Flora, 
Mário Leão e Compº. Nuno Barros.

Entretanto, o Rotary Club de Valongo assinalou 
os seus 19 anos de vida com a colocação no Jardim 
Nunes da Ponte, no centro da cidade, de um 
vistoso monumento rotário.

COMPANHEIRISMO
O Rotary Club de Espinho organizou um “Convívio de Verão”, que 
envolveu música ao vivo, danças e poesia.

O Rotary Club de Cascais-Estoril assinalou alegremente as Festas de Santo 
António com a realização, no Hotel da Cidadela, de um animado arraial dançante. 
Na ocasião, o Compº. Horácio Brito fez uma dissertação muito feliz sobre a 
personalidade e a vida de Santo António, que é padroeiro de Cascais.

PÉRIPLO PELA ERRADICAÇÃO DA POLIO 
O Compº. Ten.-Cor. 
Fernando Mana, 
sócio represen-
tativo do Rotary 
Club de Mafra, 
concluiu a sua 
Volta a Portugal 
em Triciclo, uma 
notável iniciativa 
sua de sensibiliza-
ção pública relati-

vamente à Campanha de Erradicação Global da Polio e o papel do 
Rotary na liderança deste propósito. Tendo partido a 1 de Abril e 
percorrido todo o País, o Compº. Fernando Mana viu-se, ao longo 
de toda a jornada, recebido e apoiado por muitos dos nossos Rotary 
Clubes e concluiu festivamente a sua proeza em 19 de Junho. O seu 
Clube honrou-o com a atribuição de um Título “Paul Harris” em 
reconhecimento pelo seu abnegado feito.

SUBLIMAÇÃO DA DOR
Em 16 de Junho passado um trágico desastre de viação ocorrido na VIM 
(estrada inter-municipal que liga Caldas de Vizela a Joane) causou a 
morte do jovem Nuno Gonçalo, filho da Compª. Maria do Resgate Salsa, 
membro do Rotary Club de Vizela e Secretária do Clube. A despeito do 
inimaginável desgosto da súbita perda do filho, jovem profissional em 
início de promissora carreira, a nossa Companheira pediu a quantos 
compareceram no funeral dele (e foram em elevadíssimo número) 
que não gastassem dinheiro em flores: quando muito, que levassem 
uma simples flor branca. E que, em vez disso, dessem um contributo 
a favor de duas IPSS da comunidade às quais ela própria e o Nuno 
Gonçalo estavam muito ligados. Assim se fez e as duas Instituições 
foram generosamente apoiadas e, no funeral, viu-se um verdadeiro 
mar de flores brancas. À consideração de todos... 
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6º CONCURSO DE CANTO LÍRICO 
Realizou-se a 17 de 
Junho a final deste 
i m p o r t a n t e  e v e n t o 
cultural da Fundação 
Rotária Portuguesa, que 
contou com as presenças 
dos então Governadores 
Compºs. José Coelho (D. 
1960) e António Goes 
Madeira (D. 1970) e de 

muitos Rotários de ambos os nossos Distritos. Em representação 
dos Municípios de Lisboa e de Cascais estiveram, respectivamente, 
presentes o Dr. Manuel Brito, Vereador do Pelouro da Educação 
lisboeta, e a Drª. Ana Clara Justino, Vereadora homóloga em Cascais. 
Este 6º Concurso constituiu uma iniciativa de elevadíssima qualidade 
cultural e de grande visibilidade rotária. Os laureados foram:
Prémio “Melhor Interpretação de Lied/Mélodie” (1º Prémio) – Tiago 
Matos, barítono (Bolsa de Estudo “Câmara Municipal de Lisboa”, no 
valor de € 4.000,00).
Prémio “Melhor Pianista Acompanhador” - Ana Luísa Monteiro (Bolsa 
de Estudo “Rotary Club de Porto-Foz, no valor de € 500,00).
Prémio “Melhor Interpretação da Canção Portuguesa” - Raquel Luís, 
mezzo-soprano (Bolsa de Estudo “NUCASE”, no valor de € 300,00) 
- a quem a foto se reporta.
Prémio “Público” - Iria Perestrelo, soprano (Bolsa de Estudo “Rotary 
Club de Lisboa-Estrela”, no valor de € 500,00).
Bolsa de Estudo “BICAFÉ”, no valor de € 1.500,00 – Marina Pacheco, 
soprano (3º Prémio).
Bolsa de Estudo “Câmara Municipal de Cascais”, no valor de € 2.500,00 
– André Baleiro, barítono (2º Prémio).

PALESTRAS 
Delfim Bismarck foi orador no Rotary Club de Estarreja em palestra 
que proferiu sobre “A Região de Aveiro ao Longo dos Séculos versus 
Análise Genealógica”, no Auditório da Biblioteca Municipal.
No Rotary Club do Cascais-Estoril foi oradora, sobre “A Ética na 
Vida e a Vida na Ética”, a Compª. Fátima Geada.

A Drª. Susana Galante Oliveira, do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar 
da Universidade de Aveiro, foi oradora no Rotary Club de Espinho onde 
dissertou sobre “Impacto do Tráfego Naval na Costa Portuguesa – A Poluição 
Ambiental por TBT”.

Neste mesmo Clube esteve o Prof. Doutor Lopes Gomes a orar sobre 
“Doenças Cardíacas”.
E no Rotary Club de Lisboa-Centro esteve Fernando Madeira a 
dissertar sobre “O Cavalo Lusitano”. 

No Rotary Club de Santo Tirso foi palestrante 
o Pe. Leonel Claro, Missionário Comboniano, que 
expôs sobre “A Missão e a Paz”.

“Reinserção Social” constituiu o tema 
candente exposto pela Drª. Liliana Moreno, professora de matemática 
no Estabelecimento Prisional de Lisboa, no Rotary Club de Vila Nova 
de Gaia.

O Dr.  Vasco Alves Dias, 
cardiologista no Hospital Geral 
de Santo António, no Porto, 
foi palestrante no Rotary 
Club de Ovar e para versar o 
tema “Prevenção das Doenças 
Cardiovasculares”.

“A Justiça e a Paz” foi o assunto que tratou no Rotary Club de Fafe 
o Compº. Jorge Barroso.
No Rotary Club do Porto foi conferencista o Advogado, Dr. José 
Faria, que abordou o importante tema “Alterações Laborais no Código 
do Trabalho”.

DISTINÇÕES             
Ao Dr. António d’Orey Capucho 
foi conferida a dignidade de seu 
Membro Honorário pelo Rotary 
Club de Cascais-Estoril.

O Rotary Club de Porto-Oeste homenageou postumamente o 
Maestro Pedro Osório.
Na ocasião da passagem do seu aniversário, o Rotary Club de 
Estarreja distinguiu com o seu Prémio “D. Francisco Nunes Teixeira” 
o empresário Engº. Manuel Avenilde Valente.

IV BOLSA INTERNACIONAL DE POESIA OU 
PROSA 
Numa renovada iniciativa da Fundação Rotária Portuguesa foi reali-
zado este concurso cultural internacional e tornados conhecidos os 
seus vencedores. Foi vencedora com o segundo Prémio a concorrente 
brasileira Rovana Chaves, que se apresentou sob o pseudónimo “Flor 
do Sul”, com a obra “O Tempo”, prosa. O Júri atribuiu ainda o terceiro 
Prémio, também em prosa, ao concorrente, também do Brasil, Thiago 
José Rodrigues de Paula (pseudónimo “Miguilim”), que apresentou 
a obra “A Bailarina Solitária”.
O Júri foi constituído por Maria Emília Andrés, que coordenou, Inês de 
Carvalho Roberto, Susana Maria Russo Neves e Isabel Maria Figueira 
Roldão Rocha da Silva, e decidiu não atribuir o primeiro Prémio. 
Apresentaram-se 12 trabalhos ao certame e o Concurso teve os apoios 
do Rotary Club de Lisboa-Centro e  da Junta de Freguesia de S. Jorge 
de Arroios. Os prémios em disputa eram de € 2.500, € 1,500 e € 1.000 
Euros, respectivamente.
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Guloseimas portuguesas
 

Depois de provar o macio e cremoso doce travesseiro, poderá perguntar-se porque não 
haverão de ser os doces portugueses tão famosos quanto os franceses. Quem for a Lisboa 
para a Convenção do Rotary, de 23 a 26 de Junho de 2013, terá ocasião de experimentar 
esta e outras delícias, e constatar que Portugal não deixa nada a desejar ao país vizinho 
neste item.
 
Há muitas coisas lindas para se verem no bairro de Belém, como a Torre de Belém e o 
Mosteiro dos Jerónimos; e já que o assunto é o “doce”, o delicioso pastel de Belém, uma 
pequena tigela de massa folhada cheia com um creme maravilhoso e salpicada com canela 
e açúcar em pó que, acompanhada de um cafezinho, é uma óptima experiência durante 
uma pausa entre um passeio e outro. A receita desta guloseima, criada pelas freiras do 
Mosteiro dos Jerónimos, é guardada “a sete chaves” na Antiga Confeitaria de Belém, que 
fabrica estes famosos pasteis desde 1837. Os pastéis de nata são muito bons também e 
podem encontrar-se por todo o País.
 
As filas são longas na Pastelaria Piriquita, que 
fica em Sintra, a uns 13 quilómetros de Lisboa. 
Todos querem provar os seus famosos 
travesseiros e também a queijada, um 
bolo com recheio de gema de ovo, açúcar 
e queijo fresco. O local é tão visitado que 
os proprietários decidiram abrir um novo 
estabelecimento próximo dali. Vá cedo, 
antes de chegaram os autocarros com 
turistas, para evitar filas de espera. 
 
As padarias podem embalar as guloseimas 
para a viagem, e algumas delas, como as 
queijadas, duram até voltar para casa.

       Susie Ma

Inscreva-se para a Convenção de 2013 em 
Lisboa em www.rotary.org/pt/convention.

Contagem Decrescente 

para a Convenção

http://maps.google.com/maps/place?cid=13405366682695449700&q=cafe+piriquita&hl=en&ved=0CF4Q-gswAA&sa=X&ei=lMdsT_mNGMqowAHn7fjVBQ&sig2=ibpFxhAUQBH2xWXH6Lm7EQ
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 Álvaro Gomes
                                                                                         Gov. 2006-07 (D. 1970)

                                                                           membro do Rotary Club de Ovar
                                                                                                        Presidente da CDRF

                   
 

Assim como um construtor utiliza cimento para juntar os tijolos e para levantar paredes 
capazes de sustentar edifícios inteiros, a liderança é o ingrediente fundamental que 
sustenta o Rotary e dá solidez às virtudes da própria Organização.
 
Para o Rotary, a liderança tem a mesma função que o combustível tem para um motor: 
ela gera a energia que causa o movimento.
 
A vida traz mudanças constantes. Infelizmente, muitas vezes as mudanças assustam-nos e até nos paralisam. As 
mudanças, no entanto, devem ser estímulos, não obstáculos, e, portanto, não devem ser temidas. Se desejamos dar 
ao Rotary um lugar adequado na sociedade do futuro, devemos eliminar os factores que limitam o nosso progresso 
investindo na liderança para fazer das mudanças um instrumento de acção.
 
É nossa responsabilidade e meta principal preparar hoje os líderes do amanhã – líderes que devem possuir ao menos 
algumas das seguintes qualidades:

*  Capacidade de pensar globalmente, já que não é mais possível separar uma comunidade, uma sociedade 
ou uma nação do resto do mundo.

*  Capacidade de comunicar efi cientemente, enfrentando com coragem os desafi os que surgirem, e com 
perspicácia para identifi car os melhores caminhos a seguir.

*  Flexibilidade e compreensão de que o trabalho em equipa é quase sempre melhor que o esforço individual. 
Muito pouco pode ser realizado sem a cooperação de outras pessoas.

*  Compreensão do valor potencial das novas gerações como elemento vital para o futuro e para o crescimento 
do Rotary, dedicando cuidados e atenção especiais aos jovens.

*  Capacidade de liderança e de dar o bom exemplo. Os povos sempre se orgulham dos seus líderes quando 
eles dão bons exemplos.

 
Estas são qualidades demonstradas pelos Rotários que lideraram e lideram tão prestigiada organização, tornando-a 
sólida e poderosa, e que certamente continuarão a impeli-la no sentido de um futuro grandioso, se assumirmos a 
responsabilidade de formar hoje os líderes de amanhã.
 
A liderança é, portanto, um recurso de grande valor para o Rotary. É ela que o move em direcção ao aperfeiçoamento 
e ao sucesso. Liderança é a base da ����� positiva e enérgica, e fonte de ����� idealista e progressista.

A Importância 
da Liderança em Rotary
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 The Rotary Foundation

Wilfrid J. Wilkinson
Presidente do Conselho 

de Curadores

PARA ATINGIRMOS AS METAS A QUE NOS 
PROPOMOS, PRECISAMOS DE CADA ROTÁRIO

Durante a Convenção de Bangkok, na Tailândia, em Maio passado, falei acerca das cinco mais 
importantes metas da The Rotary Foundation para este ano. São metas que exigem grandes es-
forços, não apenas em resultado da liderança do Rotary, mas também das dos Presidentes dos 
Clubes, das dos Governadores de Distritos, das dos Directores do R.I., também das dos Curadores 
da Fundação e ainda das de todos os 1,2 milhões de Rotários de todo o mundo – inclusive dos que 
não puderam estar na Convenção.
 A Fundação logrará atingir a nossa meta financeira apenas se cada Rotário, e cada Clube, con-
tribua em alguma medida neste ano rotário. E teremos êxito na implementação do nosso Plano 
“Visão de Futuro” em todo o mundo somente se cada Distrito, trabalhando de mãos dadas com 
o Coordenador Regional da Fundação Rotária e com os demais responsáveis distritais, montando 
a estrutura recomendada e formando, tudo isso venha a resultar num mais forte mais eficaz meio 
de Fazer o Bem no Mundo.
 Com uma Fundação mais eficiente, poderemos apoiar o objectivo do Presidente do R.I., Sakuji 
Tanaka de construir a Paz Através do Serviço. Iremos tratar de fazer isso enquanto planeamos 
introduzir os métodos e procedimentos adequados, especialmente no que toca à aplicação de 
Fundos Distritais de Aplicação Controlada.
Nenhuma meta poderá ser alguma vez atingida sem que haja um plano. O seu Clube e o seu 
Distrito deverá ter já definido e posto em prática um plano para que possam ser atingidos os 
objectivos definidos para 2012-13, e é agora a altura certa de o realizar. Para se atingirem as metas 
traçadas. Cada Rotário, cada Clube e cada Distrito devem participar na The Rotary Foundation, seja 
apoiando um projecto com Subsídio da Fundação, seja relatando aos demais o bom trabalho que 
o Rotary faz todos os dias, ou angariando fundos para serem aplicados em acções educativas e 
humanitárias. Convoco cada Rotário a que se aplique, hoje mesmo, para que sejam atingidas as 
metas definidas para 2012-13. Podemos fazê-lo mas apenas na medida em que cada Rotário do 
mundo INTEIRO faça a sua parte.

 Então, Rotários, vamos a isto
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ROTARY CLUB DE SANTARÉM
Dez dos membros que compõem o quadro social do Rotary Club de Santarém tornaram-se Companheiros “Paul Harris”, 
títulos que lhes foram solenemente entregues pelo então ainda Governador do Distrito 1960, Compº. José Coelho.
Tudo visto, o valor assim entrado na Fundação Rotária do R.I. permitiu financiar a vacinação contra a poliomielite 
de mais de 16.500 crianças!

PARCERIA INTER-DISTRITAL
Em 7 de Julho foi formalizado um Protocolo 
entre os nossos Governadores de Distrito no 
sentido da adopção extensiva a todo o País 
de um sistema simples ao dispor de todos 
os Rotários, e não só, para poderem dar um 
pequeno contributo a favor da Campanha 
de Erradicação Global da Polio. Trata-se da 
criação de um número de telefone – 760 
302 013 – que, sendo usado, proporciona um 
ingresso de € 0,48 a favor da referida Cam-
panha. O custo de cada chamada telefónica 
para o aludido número importa em somente 
€ 0,60 + IVA.

AS FINANÇAS DA FUNDAÇÃO
resultados de 2010-11

Aumentaram as doações feitas no ano considerado se comparados os números 
com o desempenho em 2009-10. O Fundo de participação em programas recebeu 
107,7 milhões de dólares e as doações para o Fundo Permanente atingiram os 16,3 
milhões, um aumento de 55%. O Fundo PolioPlus recebeu 78,9 milhões de dólares, 
dos quais 400 milhões da Fundação Bill & Melinda Gates. O total das receitas foi, 
pois, de 208,5 milhões de dólares.
No ano considerado, as despesas totais feitas com os programas atingiram 168,6 
milhões de dólares, dos quais 77,9 na subvenção e funcionamento do programa 
PolioPlus.
Nos últimos dez anos, 88% das despesas efectuadas pela Fundação Rotária do R.I. 
foram realizados nos programas assegurados por ela.
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“Jamais desistir” – Sir Winston Churchill - 1941
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ALMEIDA                                       
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Estoril 

A prioridade número 1 do Rotary em 2012-2013 continua a 
ser a Erradicação da Pólio da face da Terra.
Todos têm acompanhado a luta incessante que a nossa 

Organização tem travado para alcançar este tão sonhado 
objectivo da Humanidade.
Ao longo do caminho, temos encontrado e ultrapassado 
obstáculos de toda a ordem. 
Neste momento, esses obstáculos estão localizados em 3 
países, considerados endémicos: Paquistão, Afeganistão e 
Nigéria.
No Paquistão, cerca de 200.000 crianças deixaram de ser vaci-
nadas porque os Taliban impediram, nos dois últimos anos, que 
as campanhas de vacinação pudessem ser implementadas, com 
a alegação de que a CIA (Serviço de Inteligência dos Estados 
Unidos da América) poderia aproveitar-se destas campanhas 
para acções de espionagem.
Isso foi  o suficiente para que os 144 casos da doença identi-
ficados em  2010 subissem para 198 em 2011.
Semelhantes acréscimos de incidência ocorreram no Afegan-
istão e na Nigéria, por motivos semelhantes e/ou por insufici-
ente envolvimento/compromisso das autoridades locais.
Tal situação implica um elevado risco de alargamento da área 
de incidência da doença, como recentemente ocorreu no su-
doeste da China, na Rússia e em países limítrofes da Nigéria, 
onde não se verificavam já casos da doença.
Estamos diante do grave risco do ressurgimento descontro-
lado da doença. 
Face à insuficiência de fundos, as campanhas de vacinação 
foram reduzidas. E, como já se sabe, o vírus espalha-se muito 
rapidamente se não for contido.

Conter, reduzir e levar a zero o número de casos é uma meta 
possível: o grande exemplo está na Índia, onde há mais de um 
ano e meio se não regista qualquer caso de Pólio. 
O Rotary preparou, então, um Plano de Emergência de Acção, 
já aprovado pela Organização Mundial da Saúde.
Ele constitui uma escalada de esforços, nacionais e internacio-
nais, públicos e privados, com vistas à erradicação.
O PEA tem como base o exemplo de sucesso da Índia  e como 
pressupostos essenciais: 
1 – foco na vacinação nos 3 países endémicos, de forma a 
conter a propagação do vírus.
2 – aplicação das novas estratégias de vacinação, específicas 
para cada país, de forma a reduzir o número de casos.
3 – aumento dos graus de responsabilidade, coordenação e 
supervisão dos governos e das organizações  envolvidos.
Para implementar este Plano e, desta forma, conferir a melhor 
eficácia às campanhas de vacinação, condição indispensável  
para a erradicação da doença, são necessários recursos finan-
ceiros adicionais da ordem de € 800 milhões, em 2012-2013. 
Uma tarefa difícil, nomeadamente nos tempos que correm.
Mas este novo e grande desafio, mais um para os Rotários, 
faz-nos lembrar as palavras do PPRI Kalyan Banerjee: “Temos 
que escolher entre legar um mundo livre da Pólio ou ter, 
de novo, um mundo com cerca de 200 mil crianças por ano 
paralisadas para o resto da vida”.
Nós, Rotários, sabemos qual tem sido e será sempre a nossa 
escolha. 

Saudações Rotárias
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Um Serviço de Referência

Haverá poucos lugares mais impressionantes e mais 
transmissores de compaixão que um Serviço de Pediatria de 

um hospital. Ir nele encontrar crianças a lutar contra a doença, 
por vezes sem êxito, vidas ainda em início de percurso e já tão 
duramente ameaçadas!

É por isso que são dignas do maior apreço e encómio as acções 
que vários Clubes desenvolvem e que se integram no projecto 
“Saúde Brincando”, a que por diversas vezes esta Revista tem 
feito alusão.

Entretanto, o Rotary Club de Senhora da Hora lançou um olhar 
atento ao Serviço de Pediatria do Hospital “Pedro Hispano”, 
na sua comunidade. Aí se dirigiu recentemente o seu Conselho 
Director com a fi nalidade de apoiar esse Serviço e no remate 
duma excelente parceria que o Clube fez com a sua “Casa da 
Amizade” e a Fundação Rotária Portuguesa.

Em 21 de Maio último, um grupo de membros do Clube foi visitar o referido Serviço Pediátrico, tendo à frente o seu 
Presidente da altura, o Compº. Adão Sequeira da Fonseca. E travou então contacto com um inovador programa - 
“Aprendendo com a Doença” - da autoria da Educadora de Infância do Serviço, Drª. Isabel Dias, um programa que, 
de resto, tinha sido distinguido com o Prémio “Hospital do Futuro”. Trata-se de um programa que tem por fi nalidade 
estabelecer uma relação de simpatia e de confi ança entre o Hospital e a criança hospitalizada e, simultaneamente, 

criar condições para um ambiente pedagógico são, não 
apenas para o doente infantil mas igualmente para os seus 
familiares. Tem mesmo uma vertente para ajuda a crianças 
de zonas de países subdesenvolvidos de África e zonas do 
Sri Lanka, locais para onde ele envia material didáctico.

No aproveitamento da visita, o Rotary Club de Senhora da 
Hora dotou o Serviço de Pediatria com um televisor, uma 
cadeira especial pos-parto e outro diverso equipamento 
útil cuja falta se fazia sentir ali.

                                                              Jorge Bastos Amaral

O painel informativo do programa “Aprendendo com a 
Doença”.

Membros do Rotary Club de Senhora da Hora, com elemen-
tos do Corpo Clínico do Serviço de Pediatria do Hospital 
“Pedro Hispano” junto da cadeira especial oferecida pelo 
Clube ao Serviço. O Presidente de então, Compº. Adão 
Sequeira da Fonseca, é o terceiro a contar da direita.
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Apresentando o novo modelo de Subsídios
O Plano “Visão de Futuro” contempla todas as ferramentas necessárias para mudar o nosso mundo. Os novos Subsídios vão

permitir aos Clubes disponibilizar significativas ajudas às comunidades de todas as partes do mundo, com especial incidência
nas áreas mais críticas: água e saneamento básico, prevenção/resolução de conflitos e construção da paz, saúde materna e
infantil, prevenção e tratamento de doenças, educação básica e alfabetização e desenvolvimento económico e comunitário.

DISPONÍVEL PARA TODOS OS CLUBES A PARTIR DE 1 DE JULHO DE 2013

WWW.ROTARY.ORG/FUTUREVISION




