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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; AMADORA: Avelino Matos; ANGRA DO HEROISMO: 
Péricles Pereira Ortis; BARREIRO: Manuel António Esteves Mendes; 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: Cátia Vieira Pestana; HORTA: Manuel Fernando Ramos de Vargas; 
LISBOA: Vítor Pires; LISBOA-BENFICA: Miguel Mendes Real; LISBOA-
CENTENNARIUM: José Rodrigues de Almeida; LISBOA-CENTRO: Janete 
Bento; LISBOA-ESTRELA: Alexandra costa Artur; LISBOA-LUMIAR: João 
Silva; LISBOA-NORTE: Joaquim Esperança; LISBOA-OESTE: Óscar Amorim; 
LISBOA-OLIVAIS: LISBOA-PARQUE DAS NAÇÕES: Luis Julião; Margarida 
Domingos; LOULÉ: Fernando Messias; LOURES: Júlio Joaquim Pereira 
Gonçalves; MACHICO-SANTA CRUZ: João Luís Rodrigues Jardim; MAFRA: 
Patrícia Pereira; 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; PRAIA DA ROCHA: João Pereira Antunes; RIO MAIOR: 
Maria Júlia Figueiredo; SANTARÉM: Armando Leal  Rosa; SESIMBRA: Luís 
Ferreira; SETÚBAL: Maria do Rosário Lopes; 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: Ana 
Maria Brás Ferreira; 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: Maria Teresa Portal; CAMINHA: Mário Alegria; CASTELO DE 
PAIVA: Isidro Manuel Beleza; CELORICO DE BASTO: Francisco Carlos da 
Cunha; CHAVES: Fernando Nogueira; CINFÃES: Carla Gomes; 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 Luís Senos; 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; 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: Luisa Machado Magalhães; SEIA: Alcina Catarino; SENHORA DA 
HORA: Jorge de Jesus Bastos Amaral; SEVER DO VOUGA: Hildebrando 
Vasconcelos; TONDELA: Artur Jorge Amaral Leitão; TRANCOSO: Tomás 
Trigo Martins; 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 GAIA: 
Artur Lopes Cardoso; VILA REAL: Luís Pinto Pereira; VILA VERDE: Manuel 
Martins Costa; VISEU: Idalino de Oliveira Almeida; VIZELA: Lina Coelho.
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A NOSSA CAPA
Em altura de colocar em evidência a juventude resolvemos apresentar jovens especiais, até porque, por muito que façam (e até muitas vezes fazem), 
não se lhes dá nos “media” a atenção e o reconhecimento de valor que merecem. O leitor sabe, por exemplo, que Portugal foi recentemente o campeão 
do mundo de atletismo de pessoas com o síndrome de Down? A foto com que esta edição se apresenta mostra precisamente a alegria da celebração da 
vitória que os nossos jovens com “mongolismo” alcançaram.
Nos Olímpicos de Londres gastámos grossas somas e os resultados globais foram os que se viram: uma meritória “prata” em “K2” e alguns diplomas. Em mé-
rito prestativo realçaram-se os medalhados e talvez que apenas a nossa atleta dos 3.000 ms. obstáculos. Méritos, porém, de pessoas ditas “normais”.
Seguiram-se os Paralímpicos dos “fi lhos de um Deus menor”... Quase sem apoios económicos ou com estes ... relutantes. E foi o que se viu.
Se é justo celebrar os desempenhos de quem tem a saúde toda, e é, quanto mais justo não será fazê-lo relativamente a quem a não possui?!  

A menos de  33 kms. a oeste de Lisboa, Portugal, os Rotários que venham à Convenção 
de 2013 do R.I., de 23 a 26 de Junho, podem admirar vistas formidáveis do Atlântico do 
cimo de altas falésias, repousar em praias de areias fofas e frequentar o casino onde 
esteve James Bond, situado numa estância balnear que em outros tempos era local aonde 
afl uíam as realezas europeias.

As praias do Estoril e de Cascais estão sufi cientemente perto para justifi carem um dia 
de viagem a partir de Lisboa. Cascais oferece praias, lojas e restaurantes, e ainda a 
bela formação rochosa conhecida por “Boca do Inferno”, ali a cerca de 20 minutos 
a pé desde a cidade. O Estoril – uma calma mas popular área de lazer a menos de 4 
kms. de Cascais e acessível a partir daqui pela marginal – é onde se encontra um dos 
maiores casinos da Europa.
 
O “Cabo da Roca”, ponto mais ocidental da Europa continental, situa-se a 16 kms. na 
costa, a partir de Cascais. O farol do “Cabo da Roca”, implantado em local dominante 
sobre o Atlântico, é sítio ideal para fazer uma bela fotografi a ao pôr-do-sol. Um artístico 
monumento em pedra dedicado pelo Rotary Club de Sintra ao Rotary aquando do 
seu 75º aniversário em 1980, é igualmente uma referência costeira. 

 
A região do Algarve, a cerca de 160 kms. para sul de Lisboa, é um privilegiado destino para férias 
muito frequentado pelos Europeus. As suas cidades oferecem panoramas magnífi cos sobre o 
oceano e extraordinárias praias, além de “greens” para a prática do golf e oportunidades para 
as delícias do “windsurf”. Tal como acontece na maior parte de Portugal, o interior evidencia 
uma forte infl uência marítima: no Séc. XV, o Príncipe Henrique, “O Navegador”, escolheu a 
cidade de Lagos, no Algarve, como base para as viagens dos Descobrimentos.
                                                                                                                        

 Susie Ma

Faça a sua inscrição na Convenção de Lisboa do R.I., em 
2013, através de ww.rotary.org/convention.
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              Artur Lopes Cardoso
                                Gov. 1988-89 (D. 197)

                                                                                                                   
                              Editor

“Cada Rotário um exemplo para a Juventude”. Assim proclama adentro do Rotary o lema que preside, ou deve presidir, aos relacionamentos 
dos Rotários com os jovens, especialmente dos Clubes que a estes estão destinados. Em tempo que, no calendário rotário, é dedicado à 
Juventude, afigura-se oportuno escrevinhar algumas considerações em torno dessa exemplaridade.

Nos clubes destinados aos jovens pelo Rotary, e noutros dos seus programas, à frente dos quais se poderá elencar o RYLA, está sempre 
em foco a liderança. Ademais, nesta edição, o leitor encontra outras abordagens do mesmo tema. E, convenhamos, é conceito angular 
da nossa centenária Organização.
Desde logo, e como razão de fundo, porque, ao nível de base de recrutamento para o Rotary, quem pode ser Rotário é aquele que é ou foi 
bem sucedido sob o ponto de vista profissional. Daqui emerge logo a ideia de que o Rotário se tornou líder no exercício da sua actividade 
profissional, um conceito que, todavia, não equivale, necessariamente, a que revelou, ou revele, qualidades de liderança.

É que a liderança tem muito mais que se lhe diga, mormente quando encarada no seio de… líderes, quando traduzida num concreto 
liderar com líderes, quanto é o nosso caso.
A liderança não é um quero, posso e mando: é a capacidade de congregar acções, boas-vontades, desempenhos, e de tudo coordenar.
Um dirigente rotário, líder, não manda: comanda, ou seja… manda com. Para isso, tem de convencer, sugerindo, que não impondo; tem 
de persuadir, não ditar;  tem de dar o exemplo de trabalho, de serviço, de dedicação, de desprendimento.
Não censura, mas ncoraja. Não desfalece: ajuda e incentiva no tentar de novo. Não impõe, mas, para controlar o que tem em mira alcançar, 
exige contas do que está a ser feito nas várias áreas de trabalho que lhe caiba liderar.
O líder rotário não pode – muito menos ele – ser um “tiranete”, um déspota ou um simples ditador.  É um dirigente especial que tem de 
estar norteado pelo equílbrio das atitudes, pelo bom senso da prudência, pela generosidade da tolerância. A qualidade do seu “poder” 
advem-lhe da sua própria conduta e da solicitude, atenção e brandura com que lide com os outros, da sua capacidade de compreender, 
aceitar e ultrapassar as dificuldades deles, pois que, embora todos sejamos igualmente Rotários com experiência de vida e sucesso 
profissional, é da humana condição… uns serem mais iguais que os outros…

A nível do Clube, o líder tem de estar atento aos sinais que se manifestam com relação a qualquer dos seus membros, no seio da família 
deles como no que tanja ao andamento do seu negócio ou da sua profissão. É indicador a assiduidade, como o é o seu modo de estar nas 
reuniões e no tratar com os demais Companheiros. E o líder deve conservar o Clube na sua inteireza máxima (a natureza às vezes causa 
desfeitas…) e procurar acrescentá-lo de novos membros.
A nível de Distrito, líder deve porfiar por conferir-lhe coesão, nunca discórdias nem dissensões. Cumpre-lhes motivar cada um, é de seu 
dever vigiar por que cada Clube se fortaleça e incentivá-los a todos para a realização de profícuos projectos de serviço autosustentáveis. 
Não pode deixar de os acarinhar sempre, seja qual seja a sua  dimensão, seja qual seja a importância do projecto, de os felicitar. Não 
decisivo, porém.
A nível mundial, o líder  deve reunir em si todas as apontadas qualidades e sublimá-las mesmo. Ele polariza toda a imagem pública de 
uma Organização de Paz e de Compreensão Mundial incontornável. Uma imagem pública que deve ser cultivada, e sempre apromorada a 
todos os níveis, desde o da comunidade local ao da global, hoje tão intercomunicante, graças às tecnologias da informação e comunicação 
sempre em crescendo de eficácia e de conhecimento.

“Cada Rotário um exemplo para a Juventude”. Vale isto por dizer e reconhecer que todos os jovens tendem a ter os olhos postos em 
si, leitor. Em si enquanto Rotário de base. Em si enquanto dirigente ou líder do seu Clube. Em si na alta missão, que é um sacedórcio, de 
governar um Distrito. Em si na consagração da liderança máxima enquanto Presidente de todos e de cada um, no nosso imprescindível 
Movimento.
Nunca julgue que é um líder. Procure sê-lo como melhor souber. Os outros, esses, são quem acerca disso ajuizará. E em seu devido 
tempo…
E aqui lhe oferce renovado 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.
 

Muitos de vós sabem já que dispomos agora de cinco Avenidas de Serviço em Rotary. A 
quinta, que é a de mais recente defi nição, é a do Serviço das Novas Gerações. Existem 
muitas maneiras de servir através desta avenida, e iremos ter o ensejo de ler acerca de 
algumas delas na edição deste mês.
Todo o trabalho que realizamos para a educação das crianças, para melhorar a saúde 
maternal, para ajudar as famílias a terem uma vida mais saudável, tudo isso se integra 
no Serviço às Novas Gerações. Também servimos as Novas Gerações trabalhando para 
erradicar a polio, ajudando assim a garantir que as futuras gerações de crianças nascerão 
num mundo inteiramente livre de polio.
Os nossos programas para os jovens e para os jovens adultos, como o Rotaract, o  Inter-
act, os Prémios Rotary de Liderança Juvenil (RYLA) ou o Intercâmbio de Jovens, são uma 
parte muito signifi cativa desta Avenida de Serviço. Temos que ter presente que os jovens 
de hoje irão ser os líderes de amanhã. Ajudando ao desenvolvimento de líderes jovens e 
trazendo elementos de pouca idade para os nossos Clubes, estaremos a fortalecer comu-
nidades e o futuro do Rotary.
Durante a maior parte da vida tenho sido um comerciante. Há muito que aprendi que ser 
um bom comerciante não é tudo. Temos de ter, ainda, um bom produto para vender. Se 
se for um bom vendedor, ir-se-á fazer a primeira venda. Mas, se se não dispuser de um 
bom produto para vender, apenas faremos aquela primeira venda e nenhuma outra mais. 
Não haverá uma segunda, sequer.
Não é sufi ciente trazer novos membros para o Rotary. Queremos que eles entrem e 
fi quem. Queremos gente nova que venha a tornar-se e ser membro durante muito tempo. 
Queremos que ela se torne em líderes Rotários durante 10, 20 ou 30 anos.
 Como conseguiremos isso? Temos de olhar para o nosso produto. Temos de olhar para 
o Rotary não apenas com os nossos olhos, mas com novos olhos. Quando convidamos 
para aderir um novo membro e essa pessoa se recusa, devemos perguntar porquê. Não 
se trata de pressionar ninguém a aderir. É para alcançar mais informação. Que obstáculos 
existirão? Será a data das reuniões menos conveniente? Ocupa tempo demasiado? Existirá 
outra qualquer razão que não nos ocorre?
Temos de fazer perguntas e temos de estar abertos para aceitar as respostas. Não podemos 
simplesmente dizer: -“Não, não faremos isso.” - apenas porque nunca o tínhamos feito já. 
Porque não haveremos de ter serviço de acolhimento de crianças na nossa reunião? Porque 
é que não envolvemos as famílias nos nossos projectos? Porque é que não fl exibilizamos 
as exigências da frequência, ou não fazenos as reuniões com periodicidade mais larga?
 A nossa nova Avenida do Serviço das Novas Gerações constitui um importante passo no 
sentido de garantir muitas futuras gerações de Rotários, e de Dar de Si Antes de Pensar 
em Si.
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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

UMA NOVA FERRAMENTA 
DO ROTARY

Rotary International criou recentemente o “Rotary Club 
Central”, uma ferramenta “on-line” que permite a gestão 
correcta dos passos dados para o atingir das metas 
defi nidas pelo Clube, seja na área do desenvolvimento 
do quadro social, seja no das suas actividades de carácter 
humanitário, seja no campo das doações feitas para a 
Fundação Rotária do R.I..
A utilização deste meio exige que se aceda ao Portal do 
R.I., na zona de Directrizes para Avaliar a Efi cácia dos Ro-
tary Clubes e que, no Rotary Club Central  se inscrevam 
as informações respeitantes às metas defi nidas, o que 
irá permitir a consulta não só dos membros do Clube, 
mas também do Governador ou do seu Assistente. Estes 
poderão alterar os dados do panorama do Clube, o que 
será por eles notifi cado ao Presidente por meio do cor-
reio electrónico.

O DESAFIO “ATRAVESSAR 
O EGIPTO”

Entre 12 e 20 de Outubro 
deste ano, vai realizar-se 
nova edição deste De-
safi o, a segunda, já que 
este evento de aventura 
teve primeira realização 
em 2011.
Desta vez, o percurso 
terá uma extensão de 
2.400 kms.e desenvolv-

er-se-á pela parte ocidental do deserto do Sahara, em 
território egípcio, atingindo alguns dos lugares mais fas-
cinantes do norte da África e mesmo do mundo.
Começará no Cairo (Praça Tahrir) e prosseguirá por Al-
exandria, no litoral mediterrânico antes de atingir Marsa 
Matrouh. A partir desta cidade será o Sahara, com etapas 
em cinco oásis (Siwa, Bahareya, Farafra, Dakhla e Kharga) 

até chegar a Luxor e Karnak, verdadeiros museus ao ar 
livre.
O custo de participação é de 1.600 dólares, e inclui aco-
modações, refeições, transporte, manutenção, etc. Este 
Desafi o tem por fi nalidade de promoção do turismo no 
Egipto.
Para alcançar mais informação e também para se inscrever 
neste Desafi o, aceda a www.facebook.com/CrossEgyptCh-
allenge ou vá admirar o “site” www.CrossEgyptChallenge.
com.
Pode ainda contactar o Compº. Ahmad Elzoghby, membro 
do Rotary Club de Alexandria Cosmopolitan (D. 2450) 
usando o Tel.: 00 20 (100) 721-0000 ou pelo correio elec-
trónico <crossegyptchallenge.com>.

“FORA” DO ROTARY 
SOBRE A PAZ

O  P r e s i d e n t e 
do R.I.,  Sakuji 
Tanaka, convida 
os Rotários de 
todo o mundo a 
que participem 
nos três “fora” 
dedicados à paz 
como segue:

•  em Berlim (Alemanha), de 30 de Novembro a 2 de 
Dezembro de 2012, no qual estará particularmente em 
foco o papel das Comissões Inter-Países na promoção 
da mútua compreensão entre os povos;

•  em Honolulu (EUA), de 25 a 27 de Janeiro de 2013, que 
será consagrado à protecção do meio ambiente e à 
redução dos efeitos das catástrofes naturais;

•   em Hiroshima (Japão), de 17 a 19 de Maio de 2013, 
subordinado ao tema de como cada um de nós 
poderá agir em favor da construção da paz na vida 
de todos os dias.

  Mais detalhes pode encontrar em <www.rotary.
org>.
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(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

Já depois de fechada esta edição veio a ser conhecido que GARY C. K. HUANG, 
membro do Rotary Club de Taipé, Taiwan, foi escolhido pela Comissão de Indi-
cação de Presidente do Rotary International 2014-2015 para Presidente nesse 
ano. Huang passará à condição de Presidente Indicado 2014-15 a partir de 1 de 
Outubro, caso não surja nenhum candidato de oposição.
 
Gary Huang foi Presidente das empresas Taiwan Sogo Shinkong Security Co, 
Ltd., Shing Kong Life Real Estate Service Co., P. S. Insurance Agency, Inc. e 
Malayan Overseas Insurance Co., e director da Corporação Federal. Também 
foi membro do Conselho de Administração da Associação Taipei Life-Line e é 
Secretário-Geral do Conselho para o Desenvolvimento Industrial e Comercial 
de Taiwan.
 

É Rotário desde 1976 e já serviu como Vice-Presidente e como Director do R.I., Curador da Fundação Rotária, 
Governador do Distrito 3450 (ano em que criou 19 novos Rotary Clubes), formador em Assembleia Internacio-
nal e noutras funções. Foi o convocador dos Institutos de 2000 (Hong Kong), de 2001 (Kuala Lumpur), de 2002 
(Manila) e 2003 (Singapura).
 
É casado com Corinna Yao, de quem tem três fi lhos.
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BRASIL NEPAL

FRANÇA

ÍNDIA

HAITI

INGLATERRA

ESTADOS UNIDOS

ILHAS SALOMÃO

O Rotary Club de Mogi-
Guaçu, São Paulo (D. 4590), 
organizou um evento social 
a que deu o nome de “Pizza 
da Solidariedade” , com o 
produto que através dele 
obteve, adquiriu e ofereceu à 
Associação de Apoio às Pes-
soas com Lesão Medular um 
flexmotor, um equipamento 

para a realização de exercícios físicos passivos em pessoas 
portadoras de lesão medular (foto “Brasil Rotário”).

Os Rotários da Tasmânia ar-
ranjaram uma equipa de vol-
untários para trabalharem 
num Campo Oftalmológico 
de Operações às Cataratas 
e eles, para além desse tra-
balho, instalaram uma fonte 

de água limpa que está a servir uma população escolar de 1.500 
crianças (foto “Rotary Down Under”).

Em sexta edição, os Rotary 
Clubes de Marennes-Oléron 
e de Rochefort (D. 1690), ag-
ora em parceria com o Inner 
Wheel de Rochefort, volta-
ram a organizar o Campe-
onato do Mundo de Tirantes, 

para o que criaram a organização “Synapse17”. O certame 
contou com a participação de 55 equipas originárias de todas as 
partes da França e da zona de Braine-l’Alleud, sul da Bélgica, e o 
percurso a cumprir foi de cerca de 10 kms.. Com ele, os clubes 
organizadores procuraram angariar fundos para financiamento 
dos seus projectos de serviço (foto “Le Rotarien”).

Na Austrália existe umas 
organização rotária desig-
nada por “Rotary Austrália 
World Community Service” 
(RAWCS) que desenvolve 
forte acção de adestramento 
profissional em países em 

vias de desenvolvimento. Aqui a acção é desenvolvida junto 
das pessoas carenciadas das Ilhas Salomão e na actividade de 
marcenaria, sendo instrutor o Compº. Norm Millhouse, membro 
do Rotary Club de South Gladstone, de Queensland (foto “Rotary 
Down Under”).

O Rotary Club de Sarcelles/
Saint-Brice/Picop/Villiers-
le-Bel, da França (D. 1770), 
reagiu aos efeitos devasta-
dores causados no Haiti pelo 
sismo que atingiu este País 

em 2009. Criou a Associação FHAH (Associação Franco-Hai-
tiana de Amigos do Haiti), através dela obteve do município de 
Gressier Laferronay, que fora duramente tocado pelo sismo, a 
cedência de terreno e aqui edificou uma nova escola para 300 
alunos e 12 salas de aula com materiais e técnicas anti-sísmicas 
que foi inaugurada a 12 de Janeiro passado. A FHAH está agora 
apostada na construção de um dispensário em colaboração com 
a Câmara de Gressier Laferronay (foto “Le Rotarien”).

 Clubes vários do Reino Unido 
celebraram o Jubileu da 
Raínha com uma festa de 
jantar nas ruas (foto “Rotary 
Today”)

Os Clubes do Distrito 9940 (Aus-
trália) criaram, já em 1996, a CERDS 
– Chaithanya Educational and Rural 
Development Society -, uma orga-
nização rotária que toma iniciativas 
de fornecimento de água potável às 
populações da Índia. A foto retrata 
a acção levada a cabo em Chilakal-
uripet, no estado de Madras (foto 
“Rotary Down Under”).

O Rotary Club de Monterey Penín-
sula-Sunrise, Califórnia, patrocina 
o ensino da música (foto “The 
Rotarian”).
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José Pereira Herdeiro
                                �

  Em função das opiniões expressas ultimamente por vários jornalistas e escritores bem conhecidos  sobre aspectos 
do Brasil, em parte devido à nossa ligação histórica, como  também pelo facto, recente, de a cidade do Rio 
de Janeiro ser, desde o início do mês de Julho, considerada , por decisão do Comité da UNESCO 
reunido na Rússia, a primeira cidade a receber o titulo de Património Mundial com Paisagem  
Cultural Urbana, achei que devia fazer uma breve análise sobre tudo isso sem, esquecer 
o papel dos portugueses residentes, em especial no Rio de Janeiro, alguns deles  
bons Rotários.
Nem sempre a intervenção do homem na natureza  é, como sabemos, pacifica, e, 
ao que parece, neste caso, foi mesmo a conjugação dos atributos da natureza e 
dessa intervenção ao longo da história, apesar das acções decorrentes dos inte-
resses económicos, que foi considerada positiva, inclusive a partir do início 
da colonização portuguesa  e de todo o período posterior até 
aos nossos dias.
Para isso contribuíram os brasileiros, mas 
também muitos 

O Rio de Janeiro, 
    a Unesco,  
        Rotary 
e os 
   Portugueses
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portugueses. Quando D. João VI chegou ao Brasil começou, 
entre outras coisas, por criar o Jardim Botânico com 
espécimes de todo o mundo o que, aliás, o ex- Presidente 
de R. I.  Paulo Viriato da Costa  não esqueceu  quando, 
para expressar o significado do lema do seu ano rotário 
- «Preserve o Planeta Terra» -   iniciou ali o seu mandato, 
de modo simbólico, com o plantio de uma árvore.  
Também convém realçar a Floresta da Tijuca, a 
maior floresta  urbana do mundo, com recantos bem 
interessantes, como o Lago das Fadas, onde existem 
robustos eucaliptos como para demonstrar que eles têm 
ali o seu lugar apropriado .
Recordemos ainda o Aterro do Flamengo, que é uma 
grande área conquistada ao mar e que, na época dessa 
conquista, o Gov. Carlos Lacerda mandou executar depois 
de encarregar o Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
de Lisboa dos estudos da sua viabilidade, a que foram 
acrescidos os jardins do conhecido Arquitecto paisagista 
Roberto Burle Marx, que valorizaram ainda mais esse 
espaço. Mas não vamos lembrar, agora, todas as belezas  
já conhecidas, como o Cristo Redentor no morro do 
Corcovado, o morro do Pão de Açúcar, a Lagoa, o Centro 
Histórico da cidade, etc.

  Como se disse, o contributo de tantos portugueses 
que lá chegaram antes e depois da década marcante de 
trinta do século passado, em confronto com os doutros 
povos que vieram da Europa, nâo pode ser esquecido, 
pois muitos lá chegaram sem que lhes tenha  sido dado 
o mínimo de cultura a que tinham direito, o que não 
impediu que tenham, de um modo geral, aprimorado o 
seu saber  e sem muitos auxílios, alterado em parte, no 
que puderam, algumas  imagens do passado e procurado 
construir um futuro melhor sem negligenciar o desejo de 
serem úteis à sociedade .
Creio que podemos lembrar alguns, só como exemplos 
mais recentes, que conhecemos, sem que os outros 
deixem de continuar na nossa memória, e dizer que não 
há talvez nenhum brasileiro, amante da música, que não 
reconheça o extraordinário valor do Maestro português 
Armando Prazeres, de origem modesta, fundador da 
Orquestra  Petrobras  Sinfónica, uma das melhores do 
Brasil, no entanto vítima imerecida da sua vontade de 
levar a música também aos meninos da rua desprotegidos, 
das favelas.
E até na política, sempre controversa, a Professora de 
Economia Maria da Conceição Tavares, que a actual 
Presidente do Brasil Dilma Roussef acaba de condecorar 

mas não sem antes 
lhe dizer que ela foi a 
principal responsável 
pelas teorias socio-
e c o n ó m i c a s  q u e , 
nas Universidades 
onde leccionou e na  
acção pública que 
desenvolveu, ajudaram a dar o cariz de desenvolvimento 
e solidariedade social que hoje se mostra mais presente 
na sociedade brasileira. 
 Mesmo longe do Rio, no  norte, mais desigual, ao longo 
dos tempos, desejamos não esquecer a Professora 
e escritora Laura Areias, com mais de setenta obras 
publicadas, cidadâ   honorária do Recife e directora no 
melhor hospital do norte do Brasil, como é o Hospital  
Português. Nâo esconde, assim, pelas qualidades, o facto 
de ser prima da nossa maior escritora  viva, Agustina 
Bessa–Luiz, e lembra quem antes viveu nessa região norte 
e em Minas, como os escritores portugueses Ferreira de 
Castro e Miguel Torga.
No teatro e na sociedade, não podemos olvidar a 
importância do Ginástico Club Português, pois por lá 
passaram, e até se formaram, alguns nomes conhecidos do 
teatro brasileiro, sem esquecer, no entanto, a contribuição 
de outros, como a de um conhecido director ucraniano 
e outro checo, e ressaltar que esta Instituição tem 
também um papel formador no campo da música e das 
artes e mesmo na gastronomia. E, neste último aspecto, 
lembramos o Restaurante e Confeitaria “Colombo”, de 
origem portuguesa, que é uma referência centenária da 
cidade.
Mas, mesmo na divulgação da música erudita, temos o 
chamado “Projecto Candelária” (ISSC), de cuja directoria 
participa uma maioria de portugueses, através da 
utilização dos espaços das Igrejas, como a grande nave 
da Igreja da Candelária, onde actuam os melhores solistas 
e orquestras da Europa e dos Estados Unidos que vêm 
ao Brasil e de cuja direcção cultural faz parte uma ilustre 
professora de música que é nossa Companheira no Rotary 
Club de Rio de Janeiro.
 E  não se poderia, de forma alguma, omitir o Real Gabinete 
Português de Leitura,  muito bem dirigido pelo dedicado 
poveiro Dr. António Gomes da Costa, que tem o segundo 
maior acervo de obras literárias do Rio de Janeiro, logo a 
seguir à Biblioteca Nacional. Isto leva-nos a lembrar aquele 
que foi um dos principais responsáveis pela continuidade 
da sua  importância, esse português de grandes qualidades 
e Rotário de eleição que foi António Rodrigues Tavares, 
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do  Rotary  Club de Rio de 
Janeiro, onde criou, na sua  
Presidência, uma Fundação 
do seu Clube que perdura  e 
com muito bons resultados. 
E, já agora, porquê não falar 
no desporto e realçar o Club 
de Regatas Vasco da Gama, 
fundado por portugueses, 
e que, na presidência desse 
nosso Compº.  António 
Rodrigues Tavares, chegou 
a ser considerado, quási que 
por unanimidade, o melhor 
clube do Brasil, pois veio a 
ter como titulares da selecção 
brasileira oito jogadores 

e o treinador, depois de ter também conquistado o 
campeonato sul-americano de clubes.

  Como é natural, existem também portugueses que, por 
diversos motivos, foram para o Brasil, como até acontece 
ainda hoje, e com uma excelente bagagem cultural, como, 
por exemplo, Augusto Camossa Saldanha, um executivo de 
grande competência, formado também em Antropologia e 
Rotário, que esteve à frente de grandes empresas e que foi 
braço direito de António Rodrigues Tavares na preservação 
das obras literárias do Real Gabinete Português de Leitura. 
Reunia, semanalmente, em sua casa, alguns dos políticos 
e escritores mais importantes da cidade para com eles 
discutir todos os problemas do mundo e do País, e por  
isso nâo deixaram de lembrar  o seu nome numa das ruas 
do bairro da Barra da Tijuca.
 E porque não lembrar, na ética profissional, modos de agir 
que começaram já em meados do Séc. XIX e vieram quási 
até aos nossos dias, de que damos, só como exemplo, os 
Lopes que, para além do procedimento ético por todos 
realçado, já naquela altura criaram uma empresa na qual 
tornaram obrigatório o acesso periódico, por mérito, 
dos funcionários à condição de sócios, como gérmen 
de uma mudança de mentalidades, até incentivador da 
produtividade.

  Sabemos que o Brasil, no seu todo, vive momentos 
promissores, pois, para além do petróleo, do pre-sal e do 
gás, que agora apareceu, e até a borbulhar à face da terra, 
ouro. Pelas pesquisas também recentemente efectuadas 
a grande profundidade, o Brasil terá hipóteses de retirar, 
no futuro, por processos técnicos modernos, ouro até 
quinhentas e quinze toneladas/ano, do seu  subsolo, 
muito longe, portanto, das dez toneladas que eram as 
conseguidas no melhor período do Brasil-colónia.
 As lamentações do escritor Jorge de Sena, em carta de 
Julho de 1965 dirigida a Vergílio Ferreira durante a sua 
estadia no Brasil, quando  sentia que o queriam tornar 

culpado do que outros é que teriam feito de errado, 
estão ultrapassadas em grande parte pela qualidade das 
novas elites brasileiras e de muitos portugueses que não 
esquecem o eco da palavra poderosa e sábia de António 
Vieira, e não só, para um desenvolvimento com Ética. 
Parece, realmente, que, como defendia o Prof. Ernâni 
Lopes na obra “Lusofonia”, está a criar-se um capital de 
confiança que continuará a permitir a implementação 
de parcerias de grande interesse para todos. Em Rotary, 
podemos também fazer muito neste aspecto com as 
possibilidades que o nosso Movimento nos proporciona 
através de geminações com Clubes brasileiros e projectos 
a realizar em comum.
 Mas esta é apenas um pequeno número dos que, apesar 
de suas contingências, a grande maioria no anonimato 
e em profissões muitas vezes modestas, conviveram e 
convivem com a sociedade brasileira de todos os extractos 
sociais, desconhecendo mutuamente possiveis sequelas 
da  história, para participar da alegria característica do 
povo brasileiro na construção de uma cidade com os 
predicados do Rio de Janeiro e que levaram também a 
esta recente distinção.
E porque não aproveitar ainda melhor a boa imagem 
geral criada por esses portugueses através dos tempos, 
apesar das dificuldades vividas, que, além do Brasil, 
sempre mantêm também  o pensamento em  Portugal, 
para  melhorar ainda mais a interpretação  que  se faz 
dos problemas e das realizações do nosso passado 
palmilhado, conjuntamente, em toda a extensão do Brasil, 
durante séculos, preservando-lhe a unidade geográfica e 
linguística nos seus  8.514.876 Kms 2?.
Seria, e por todos os motivos, uma boa oportunidade 
para felicitar os nossos Companheiros(as) do Rotary Club 
de Rio de Janeiro-Botafogo, Clube com o qual estamos 
geminados, e do Rotary Club de Rio de Janeiro, o primeiro 
clube de língua portuguesa a ser  fundado e com o qual 
temos uma colaboração estreita, e, já agora, na pessoa 
do seu novo Presidente, o nosso Compº. Des. José Carlos 
S. Murta Ribeiro, ex-Presidente do Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro, por este reconhecimento que foi feito à 
sua cidade do Rio de Janeiro  pela UNESCO.
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Solidariedade entre Gerações 
ou Pactos de Amor?

Jorge H. A. Saraiva
 membro do Rotary Club de Covilhã

  

Este ano é o ano europeu do envelhecimento activo 
e da solidariedade entre as gerações, duas coisas que 
andam, ou devem andar, de mãos dadas desde sempre. 
Todavia, a sociedade, através do endeusamento da eterna 
juventude, pretende ignorar isso, e mesmo apagá-lo da 
nossa memória. Não acreditam? Pensem... Quando se cria 
um ano seja lá do que for, para ser lembrado e enfatizado 
durante 365 dias, estamos, nada mais, nada menos, a 
lançar um alerta, para a memória colectiva, que necessita 
de ser salva, deixando de ser passado, para no presente 

garantir o futuro! Mas vejamos… 
O mundo está a envelhecer, a desumanizar-se, e a esperança média de vida da população está a aumentar 
consideravelmente. Como consequência, a taxa de reposição humana, melhor dito de fertilidade ou fecundidade, 
está em queda livre, situação que acarreta consequências dramáticas, quer em termos sociais, quer económicos, cujas 
tensões sociais e geracionais latentes só poderão ser debeladas com uma maior solidariedade entre as gerações. 
Porque solidariedade gera mais solidariedade e com ela se reduz o espaço para todas as formas de confl itualidade, 
ela é um imperativo humanista por que vale a pena “batalhar”! 

Os países da Europa apresentam taxas de natalidade demasiado baixas para manter o seu actual nível populacional 
(taxa de reposição humana). Estão divididos em dois grupos, a saber: países com taxas acima de 1,7 fi lhos por mulher 
adulta em idade fértil, que são os que mais se aproximam da média do nível de reposição (casos, por exemplo, da 
França, do Reino Unido, da Irlanda e dos países da Escandinávia, com médias entre 1,8 e 2,0 fi lhos por mulher); países 
com taxas de fecundidade que variam entre 1,3 e 1,5 fi lhos por mulher (casos dos demais 
países europeus, inclusive os de língua alemã). Estas são as conclusões dum estudo de 
análise demográfi ca realizado pelo Instituto Max Planck, de Rostock. 

Em Portugal, segundo o Eurostat, a taxa de fertilidade em 2009 era de 1,32, ou seja 
dentro da média do segundo grupo europeu. Assim, podemos concluir de forma quase 
“peregrina” que, atendendo aos números e deixando de lado a névoa ilusória da eterna 
juventude, para velhos todos caminhamos, desde o dia em que nascemos, e que muito 
devemos, enquanto espécie, aos denominados “ mais velhos”, cuja principal instituição na 
pirâmide geracional, assegurada ao longo dos tempos, é uma demonstração inequívoca 
de envelhecimento activo e de solidariedade intergeracional. Que é, e foi, factor decisivo 
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para que o ser humano seja a única 
espécie que se desenvolve a bom 
ritmo, prevalecendo sobre todas as 
restantes, do Pólo Norte ao Pólo Sul, 
estando, por isso, no “topo da cadeia 
alimentar”. 

S abem como se chama esta 
“instituição”? São os avós, que, com 
a sua generosidade, permitem que os 
seus descendentes (entenda-se filhos), 
quando se encontram no auge da sua 
robustez física e cognitiva, continuem 
a desenvolver-se, sem terem de se 
preocupar pelos seus filhos (netos dos 
primeiros), porque estes se ocupam 
deles e os substituem como apoio e 
referência. Almejando em silêncio por 
idêntica dedicação, quando agastados 
pela idade e pela falta de saúde, esperam que os seus sejam mais benevolentes, tolerantes e atenciosos para com 

as suas fragilidades, que derivam da sua longevidade e que 
tantas vezes se esquecem da máxima, de que “de velho 
se volta a menino(a)”. Esta solidariedade, imprescindível 
para uns e desejada para outros, deve-se impor entre as 
gerações, deixando de ser de cariz unívoco e passando a 
biunívoco, por um imperativo de amor, assente no princípio 
de sustentabilidade que deve nortear as decisões do 
presente, procurando que a nossa voracidade por tudo 
e por todos não comprometa o acesso ao mesmo nível 
de vida que temos hoje, também às gerações futuras, e 
garanta um futuro digno para todos.

Termino citando a sabedoria e o perfume das palavras de um autor desconhecido de língua castelhana: Os pais vêem 
o filho como um pedaço da sua própria carne. Os avós, sábios, vêem o neto como um prolongamento da sua essência. 
A carne cresce, reproduz-se e desvanece-se. A essência purifica-se, transforma-se e perpetua-se. Por isso, enquanto 
os primeiros ambicionam da sua semente fazer um Homem, os segundos procuram transformar esse Homem num 
Anjo.
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Aprendendo com 
os Mais Velhos

Um amigo convidou Dan Nicholson para ir a uma reunião de um 
Rotary Clube da zona nos princípios do ano passado. Dono de uma 
empresa de contabilidade de Seattle, Nicholson procurava mais 
signifi cativas ligações com a sua comunidade. Mas encontrava-se 
céptico.
-“A minha perspectiva do Rotary era a de que se tratava de um grupo 
de gente idosa, e eu pensava que iria ter problemas ligando-me a 
ele.” - recorda Nicholson, que conta 31 anos. Porém, o tal amigo 
garantiu-lhe que o Clube queria gente nova nele, e por isso ele foi 
à reunião. Agora é membro do Clube. 
O ponto de partida do Rotary Club de Seattle. Há cerca de 10 anos, o  
Clube – então conhecido por Seattle 4 por ser o quarto mais antigo 
Rotary Clube da cidade – arrancara com a mais baixa média etária de 
quadro social como maneira de planear correctamente o futuro. 
 Enfrentou o mesmo problema que é vulgar surgir em muitos Rotary 
Clubes: uma  geração de líderes assumidos que atingiu uma idade em 
que a sucessão na liderança passa a ser uma preocupação premente. 
O Clube ia funcionando com determinada variedade de actividades, 
fi nanças sólidas e um programa de palestras que rivalizava com os das 
sumidades da elite dos negócios local. Mas alguns dos seus membros 
olhavam para o nível etário e pensavam em quem iria estar à altura de 
dirigir o Clube no futuro. 
  Não havia nenhuma fórmula mágica para o recrutamento de uma 
nova geração para o clube de Seattle – hoje em dia o maior Rotary Clube 
do mundo, com mais de 600 membros. Como um dos mais poderosos 
clubes de profi ssionais da área de Puget Sound, o Seattle 4 era um clube 
bem conhecido pelo seu companheirismo tanto quanto pelo nível das 
suas doações cívicas. Mas, para assegurar a sua sobrevivência, o Clube 
concluiu que precisava de abrir as portas a elementos mais jovens. Desde 
os fi ns de 2003, o Seattle 4 admitiu 56 novos membros de idades abaixo dos 40 anos. A história de como logrou 
atingir esta façanha e integrar a sua nava geração líderes dá algumas lições bem úteis.
  

Jovens líderes Rotários de Seattle desafi am a 
tradição com a bênção dos seus conselheiros

                                                                                                             
                                                                               

 Kate Nolan
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O  pensador fundamental que esteve na base dos esforços para 
recrutamento de membros mais jovens foi Ralph Munro, que entrara para 
o Clube em1977 e serviu Secretário de Estado em Washington durante 21 
anos. -“Eu disse: olhemos à volta desta cidade. Tudo o que há que fazer é ir até 
ao cemitério e ver o que está escrito nas pedras tumulares. Os grandes clubes 
de Seattle eram o Clube Moose e o Clube Elks, e já lá vão na sua maior parte.” 
- explicou. -“O nosso Clube era brilhante. Em 2001, tinha cerca de 700 membros. 
Mas olhei para a sua média de idades.”
Munro, que foi Presidente do Clube em 2002-03, concluiu que, a despeito 
de ser prestigiado o nível do quadro social, estava a falhar um aspecto 
importante: uma nova geração tinha surgido em Seattle como influente mas 
estava muito fracamente representada no Clube.
-“Olhando parente a os anos de 1950 ou 60, apenas 20 ou 30 famílias do Estado 
dispunham de um milhão de dólares ou mais.” - diz Munro. -“Actualmente, 

existem em Seattle centenas e centenas de milionáirio com menos de 
40 anos. Deram início a novas empresas e tiveram êxito. A Microsoft 
é um vespeiro de empresas. Temos de olhar à volta de nós mesmos 
e perguntar: “esta gente  está no Clube?”” 
Claro que a resposta foi “não” – o Clube usualmente só admitia 
CEOs e donos de empresas com mais de 40 anos. -“Isso já não podia 
funcionar agora.” - afirma Munro. - “Não se pode estar à espera de que 
venham a presidir à sua própria empresa. Estarão tão ocupados e, se 
não tiveram noutros tempos qualquer tipo de ligação ao Rotary, terão 
poucos motivos para se envolverem com ele ao nível desejado.” 
Com a ajuda de alguns, ele iniciou uma campanha para mudar 
a política do Clube  quanto ao recrutamento de novos sócios 
procurando alcançar novos e jovens líderes. -“Entrámos numa 
acesa discussão acerca do assunto.” - recorda Munro, salientando 
que a a maior parte dos membros do Clube não tinha examinado 
as descoroçoantes estatísticas do quadro social e não tomara 

consciência do que iria ser o futuro do Clube já pouco 
adiante. 
Alguns receavam que o impacte dos membros mais 
novos iria comprometer o nível. Disporiam os mais 
novos dos recursos económicos exigidos pelo seu 
ingresso no Clube? Para além das obrigações para 
com a família e com o trabalho, ainda lhes restaria 
algum tempo? Seriam capazes de oferecer um sério 
empenhamento na vida do Clube?

Mas a questão do nível etário elevado acabou 
por falar mais alto que os medos. O primeiro grande 
passo foi iniciar um programa a que foi dado o nome 
de “Líderes do Amanhã”, que foi lançado quando 
Munro era Presidente. Foi além da preocupação de 
recrutar e enfrentou os obstáculos que se colocavam 
a que aderisse gente mais nova. O Clube criou um novo 
programa de cinco anos que impunha menos encargos 

a quem tivesse 35 anos ou menos. Em vez de limitar a 
entrada no quadro social a quem já fosse líder no mundo dos negócios e apenas um por empresa, o Clube deveria 
avaliar os candidatos pelo prisma do seu estatuto baseado no seu potencial de liderança. Decorridos cinco anos, o 
Clube  esperava que os membros mais jovens iriam ao encontro do seu usual critério de admissão de novos sócios.
 Pouco-a-pouco, gente nova foi entrando para o Seattle 4 e, segundo Munro, as resistências à admissão no Clube 
dissiparam-se quando se começou a falar de actividades concretas. Quem mais cedo aderiu foi Jean Seidler Thompson, 
uma advogada que se tinha afastado do envolvimento na comunidade quando fora frequentar a Faculdade de Direito 
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em Notre Dame. Thompson tornou-se Rotária há nove anos, quando tinha 30 anos, depois de ter passado por alguns 
outros grupos de profissionais de Seattle. O empenhamento do Rotary no bem comum foi o factor decisivo para ela. 
-”A gente nova mostra-se agora mais interessada no serviço internacional porque estamos numa comunidade global.” 
- diz Thompson, sugerindo que o Rotary é a escolha ideal para jovens profissionais em início de carreira.
Lembra-se de ver um bom número de pessoas de cabelos brancos nas reuniões quando começou a frequentar, e de 
desejar que houvesse uma significativa presença de sócios mais novos. Mais tarde iria encontrar uma colaboradora 
através do programa de líderes em engenharia e energia que foi lançado: Virginia Kirn, uma profissional em selecção 
de pessoal que se tornou Rotária em 2007. Kirn, naquela altura com 32 anos, tinha acabado de concluir o mestrado 
em desenvolvimento organizacional e estava desejosa de pôr em prática os seus conhecimentos. 
A primeira pergunta que se colocou foi: -“Onde estão todos os meus parceiros?” Imaginou que os membros mais 
velhos se estivessem nas tintas para as suas preocupações, mas, em vez disso, eles puseram-na em contacto com 
Thompson. Os líderes do Clube ajudaram este duo criando uma Comissão de Jovens Líderes Rotários. Esta Comissão 
viria a tornar-se na força que iria unir os jovens e os ajudaria a converterem-se em Rotários.
 As senhoras convidaram todos os membros do Clube que tinham idade abaixo dos 40 para fazerem parte da 
Comissão, e esta começava as reuniões com “happy hours” após o trabalho – até que os dirigentes da Comissão 
ouviram referir  que alguns Rotários mais velhos os estariam a marginalizar e apoucar considerando-a a “Comissão 
dos Copos.” A última coisa que este novo grupo precisava era de ter um problema de imagem, observa Kirn, pelo 
que o consumo de bebidas foi colocado no fim – uma ideia sugerida por Nicole Nazzaro, um autor de Seattle que 
entrara para o Clube em 2007. A Comissão, além disso, elaborou a seguinte declaração: “para dar um impacte positivo, 
vitalidade e longevidade ao Seattle 4, promovendo o recrutamento, a retenção e a importância dos jovens Rotários.” 
-“Queríamos muito servir.” - diz Nazzaro. -“Concentrámo-nos 
em conferir mais visibilidade aos nossos projectos de serviço 
e tratámos de que, em cada reunião, se falasse deles. Demos 
continuidade ao Clube.”
Isso deu certo com outra prioridade do Jovens Líderes 
Rotários: integração com os membros do Clube mais 
experimentados. A Comissão deu início a uma tradição de 
organizar uma série de eventos, o que permitiu a Rotários 
com experiência falar aos membros mais jovens e iniciá-los 
em actividades importantes do Rotary. Palestras sobre 
projectos internacionais, oportunidades de liderança 
e realizações a nível distrital, dentre outros assuntos, 
ajudaram a criar laços e despertaram o interesse dos mais 
jovens. O grupo fez certa vez um cruseiro no barco de um 
membro senior, que proporcionou, assim, solidariedade 
inter-geracional. Munro recebeu recentemente um 
grupo de 30 em sua casa para um churrasco de salmão e 
coordenação do projecto PolioPlus, que ela tem por cargo. 
Resultado? Alguns dos membros mais jovens inscreveram-
se para a sua próxima viagem à África Oriental.
 Tom Betts, Vice-Presidente do quadro social do Clube, foi 
solicitado para fazer uma palestra na Comissão Jovens 
Líderes Rotários e foi a maior de sempre. Betts tornou-
se interessado pelos Jovens Rotários quando ocupou a 
presidência da Comissão de Classificações, que aprecia 
todas as propostas de admissão.
-“Sou Rotário há 38 anos, e jamais vi um grupo tão motivado 
em sair para a rua e fazer alguma coisa.” - diz Betts. Ele 
aponta para uma nova campanha de recrutamento que 
inclua os vencedores definidos por uma publicação local 
anual de negócios, o Prémio “40 abaixo dos 40”. O grupo 
também participou em determinado número de projectos 
que têm um espírito activo e jovem, inclusive a Meia-
Maratona “Mercer Island”, iniciativa de angariação de 
fundos contra o cancro.
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  Uma das vantagens das ligações inter-geracionais foi a de que elementos de diferentes idades acabaram por 
se conhecer uns aos outros e por confiar uns nos outros, admitindo  mais gente nova em funções de direcção em 
Comissões. Muitos deles vieram a ser Presidentes de Comissão com as ajudas de Betts, e até alguns dos jovens vieram 
a fazer parte do Conselho Director do Clube.
 A experiência tem sido um bom mestre para o Clube, que descobriu assim uma certa variedade de estratégias trazendo 
para ele membros mais novos e estimulando ligações entre todos os Rotários. Elas incluem não só recrutamentos 
múltiplos de novos membros mas, ao mesmo tempo, propiciar que possam aprender os meandros em conjunto e 
resistir à tentação de relegar os jovens para a prateleira. O Clube de Seattle mostra aos Rotários mais jovens que eles 
são apreciados pela sua entrega a actividades importantes; por exemplo, em 10 pessoas que integram a Comissão de 
Planeamento de Estratégia, de cinco anos de mandato, 2 são membros dos mais jovens. Também, e como assevera 
Kirn, mantém os líderes rotários informados acerca das inovações introduzidas pelos membros jovens e ouve-os. E, 
acima de tudo, simplifica as coisas. 
 O Seattle 4 não é o único clube preocupado em atrair e reter sócios mais novos. Há outros Rotary Clubes orientados 
para atrair jovens em outras partes do país. O “Foothill Communities Rotary Club”, de Upland, Califórnia, e o Rotary 
Club de South Metro Minneapolis Evenings, de Minneapolis, foram formados por jovens Rotários e têm sido descritos 
como pontes entre o Rotaract e o Rotary. Tal como o clube de Seattle, eles afeiçoaram os custos de se ser membro 
do clube às possibilidades financeiras dos seus jovens membros, sem prejuizo do seu empenhamento em prol da 
comunidade. 
Munro, Betts e outros Rotários experimentados de Seattle que apoiam o movimento para recrutamento de novos 
membros mais jovens, vêem-no como caminho para alcançar um futuro seguro para o Rotary. 
-“Isto não vai ser o Rotary Clube do meu pai. O meu pai pensa que o Rotary irá ser como era há 50 anos, mas não poderá 
sê-lo e manter-se como tal.” - diz Betts. Faz notar que, mau grados os progressos do Clube de Seattle, é precisa uma 
mudança institucional uma vez que ainda se espera que todos os membros sejam proprietários, sócios de empresas, 
ou dirigentes de topo. -“Em determinada idade, os nossos novos membros terão de atingir o global dos requisitos. E 
se não o conseguirem? Teremos de 
arranjar maneira de os manter.” 
No Seattle 4, as gerações estão 
unidas no seu convencimento de que 
a Comissão Jovens Líderes Rotários 
é e será um factor crucial para a 
sobrevivência do Clube. -“Posso 
olhar em volta e ver o futuro do nosso 
Clube.” - diz Thompson, que, em 
Janeiro, fará 40 anos.

– Apoio nas buscas dado por 
Nicole Nazzaro.
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AO SERVIÇO

O Rotary Club de Cascais-Estoril entregou no Centro “Porta Amiga” da Torre, 
em Cascais, avultada quantidade e variedade de géneros alimentícios para 
distribuição por famílias que passam dificuldades. O Centro “Porta Amiga” é 
uma estrutura criada pela AMI.

O Rotary Club de Mafra promoveu uma “venda solidária” de bi-
joutarias, loiças, utilidades domésticas e outros artigos, no Passeio 
dos Navegantes, utilizando os fins de semana de parte de Julho e do 
mês de Agosto, como maneira de realizar fundos para financiamento 
dos seus projectos de serviço à comunidade. 

Também este Clube, e como mais um resultado da 
sua campanha “Tampas & Tampinhas”, adquiriu e 
ofereceu ao jovem de três anos, Tomás Ambrósio, 
que padece de encefalopatia, a cadeira de rodas 
adaptada de que ele tanto carecia.  

Os Rotary Clubes de Amadora, Lisboa-Centro 
e Seixal desenvolvem em conjunto o Projecto 
RERICA (Recolha e Entrega de Roupa a Instituições 

de Caridade).  Na sua 
execução, fizeram entrega, 
recentemente, de largas 
quantidades de vestuário 
para criança e não só 
no Centro Paroquial da 
Arrentela.

 O Rotary Club de Oeiras levou a efeito um excelente e muito concor-
rido espectáculo de mímica, fados e poesia através do qual logrou 
realizar fundos que foram aplicados na Campanha de Erradicação 
Global da Polio.

O Rotary Club de Vila 
Nova de Famalicão 
tratou de reabilitar 
a casa onde, sem as 
mínimas condições 
de habitabilidade, 
vivia Rosa Ferreira 
Rodrigues, em Mões, 
acção para a qual con-
tou com as ajudas da 
Associação “Dar as 
Mãos” e da Fundação 

Rotária Portuguesa. Agora a casa dela é ... outra coisa.

VOLUNTARIADO                                      
Na oportunidade 
da VOG do Gov. Luís 
Miguel  Duarte,  o 
Rotary Club de Lis-
boa-Centro proce-
deu à apresentação 
e formalização de 
um pequeno Corpo 
de Voluntários, não-
Rotários, que o irá 
coadjuvar em serviços 

à comunidade através de projectos desenvolvidos pelo Clube assim como na 
divulgação pública do Rotary.

SOLIDARIEDADE
Reagindo à enorme catástrofe que constituíram os incêndios  florestais 
que assolaram a região em Julho passado, o Rotary Club de Tavira 
lançou uma vasta campanha de solidariedade com as vítimas para 
recolha de fundos. Para esse efeito foi aberta no Banco Popular a 
conta cujo NIB é 0046.0337.00600011469.13 na qual o seu donativo 
deve ser depositado.
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CULTURA E NÃO SÓ 
O Compº. Alberto Alves, membro do Rotary Club de Fafe, apresentou 
solenemente a obra literária da sua sua autoria “Palavras da Memória”. 
A sessão de lançamento teve lugar no Auditório da Biblioteca Municipal 
e contou com as presenças de individualidades de referência como 
o Presidente da Câmara, Dr. José Ribeiro, os Vereadores Srs. Antero 
Barbosa e Pompeu Martins, o Pároco Revº. Pedro Daniel e muitos 
Rotários e familiares. A cerimónia foi abrilhantada com interpretações 
musicais pelo quinteto de saxofones da Academia José Atalaya, e, 
no final, com uma representação cénica - “Os Patos” - tirada da obra 
apresentada pelo “Teatro Vitrine”.
Nada menos que 1.853 livros escolares, produto de vasta recolha que 
fez na sua comunidade, distribuiu o Rotary Club de Mafra.
O Rotary Club de Oliveira de Azeméis promoveu uma série de 
visitas guiadas às instalações da empresa “Bosch Portugal” e da 
Universidade do Minho, em Braga. 

VISIBILIDADE & INFLUÊNCIA

O Rotary Club de Caminha, com a sua Universidade Senior, participou na Feira 
Medieval levada a efeito na comunidade com um “stand” no qual vendeu bolos e 
salgados confeccionados pela família rotária. O produto assim obtido foi ajudar 
a Associação “Vencer e Viver”, que apoia mulheres que sofrem de cancro da 
mama e financiar Bolsas de Estudo da Universidade Senior local.

O Rotary Club de Mafra lançou a campanha “Latinha dos Tostões”, 
uma acção de angariação de fundos que se traduz na colocação nos 
vários estabelecimentos comerciais de uma artística lata-mealheiro 
onde quem quer pode depositar pequenos trocos.
Por seu lado, o Rotary Club de Murtosa organizou com absoluto 
sucesso o 2º Passeio de Automóveis Clássicos e Antigos.
 

A realização da VII Feira de Artesanato, ali próximo da Praça de Armas, nos 
princípios de Agosto, foi oportunamente aproveitada pelo Rotary Club de 
Lagos para acção de divulgação rotária e angariação de fundos.

COMPANHEIRISMO 
Um animado Encontro Gastronómico foi organizado pelo Rotary Club 
de Oliveira de Azeméis no Parque Molinológico de Ul em que 
cada participante foi portador de uma iguaria, pelo menos, típica da 
sua região de origem.
Entretanto, o Rotary Club de Setúbal, em parceria com os Rotary 
Clubes de Amadora, Lisboa-Centro e Lisboa-Olivais e o apoio 
da sYnapsis, organizou um agradabilíssimo “Passeio no Sado”, com 
partida e chegada na Doca das Fontaínhas, que, além do mais, contou 
com oportunidades de nadar no rio e almoço “bufet” a bordo.
Por seu lado, o Rotary Club de Senhora da Hora realizou um bem 
concorrido churrasco/companheirismo como maneira de realizar 
fundos a favor do seu projecto “Casa do Gaiato”.
Entretanto, o Rotary Club de Águeda organizou a X Festa Rotária do 
Leitão e do Espumante da Bairrada, edição que, desta vez, teve uma 
recepção na Biblioteca Municipal “Manuel Alegre”, ocasião em que 
foi apresentado  um projecto de cinco Rotary Clubes denominado 
“Saberes & Sabores da nossa Terra”.

Uma animada “sardinhada” foi mais uma vez organizada pelo Rotary Club de 
Lagos que contou com a adesão de Rotários de ambos os Distritos. O convívio 
teve lugar de novo na quinta do Compº. Lopes que veio a ser o feliz contemplado 
com um belo relógio italiano na altura sorteado e que ele ostenta na foto ao 
lado do Presidente do Clube, o Compº. António Ramos.
 
PARCERIAS 
Com o apoio da Escola Superior de Saúde de Lisboa, o Rotary Club de 
Algés esteve presente, com “stand”, na II Mostra Social de Algés, aí 
realizando diversos rastreios públicos em diversas áreas da saúde.

                          
O Rotary Club de Arouca 
organizou o “III Arouca Rac-
ing Event” em parceria com 
o “Porsche Club de Portugal”, 
com rali na Serra da Freita, 
para angariar receitas a aplicar 
nos seus projectos e dar maior 
visibilidade pública da sua 
existência.
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O Rotary Club da Moita, em colaboração com a Associação dos 
Diabéticos do Barreiro e Moita, aproveitou a realização das Festas de 
Nossa Senhora da Boa Viagem para, em “stand” próprio, proceder à 
realização de rastreios da diabetes.

PALESTRAS 
O Rotary Club de Portimão teve como palestrantes o Engº. António 
Miranda, que expôs sobre “Campos de Golfe – Construção, Manutenção 
e sua Importância para o Desenvolvimento da Fauna e da Flora Locais”, 
e o Dr. António Miranda, que se debruçou  sobre “As Substâncias na 
Nossa Vida”. 
No Rotary Club de Ílhavo foi orador convidado o Pe. Vítor Feytor 
Pinto, que expôs sobre “A Paz e o Desenvolvimento Solidário”. Neste 
mesmo Clube esteve o Prof. Doutor Manuel Antunes a dissertar sobre 
“O Sistema Nacional de Saúde”. 
E no Rotary Club de Loulé foi orador o Compº. Silvério Guerreiro 
que dissertou sobre “O que é o Rotary”.

O Rotary Club de Espinho teve consigo, como palestrante, a Prof. Doutora Engª. 
Maria Teresa Nogueira, Coordenadora do grupo de trabalho sobre a China da 
“Amnistia Internacional”, que orou sobre “Paz e Compreensão Mundial”.

No Rotary Club de Lisboa foram oradores os Compºs. Bruno Vicente 
- “Rotary no Brasil” - e António Aires Gonçalves - “Património Cultural 
Português no Mundo – 2ª Parte”.
O Compº. Salvato Trigo, Reitor da Universidade Fernando Pessoa, 
foi orador no Rotary Club de Barcelos aqui expondo sobre “Ética 
Rotária e Companheirismo”.
“Bionascimento” foi o assunto objecto de tratamento no Rotary Club 
de Sesimbra por Sandra Oliveira.
O Agente Principal da PSP, António Jorge Gonçalves Bispo, foi 
palestrante no Rotary Club de Senhora da Hora e para tratamento 
do tema “Retrato Social de Senhora da Hora”.
No Rotary Club de Lisboa-Estrela falou sobre “Os Encantos da Ásia” 
o PGD António Guimarães Ferreira.
No Rotary Club de Cascais-Estoril estiveram como oradores 
convidados o Dr. Luís Belchior, Notário, a dissertar sobre “Testamento 
Vital”, e o Engº. Luís Godinho Lopes, Presidente do Sporting Clube de 
Portugal, a falar acerca de “A Gestão de um Clube de Futebol”.  
O Prof. Doutor Carlos Alegria foi palestrante no Rotary Club de Vale 
de Cambra, clube onde dissertou sobre “A Biomassa como Potencial 
de Redução da Dependência Energética”.

No Rotary Club de Algés foi proferida uma palestra sobre “As Novas 
Gerações em Rotary” pelo Compº. Messias Gomes, membro do Rotary 
Club de Alcobaça.
A jovem Catarina Botelho proferiu uma intervenção sobre “Europe 
for Europe” no Rotary Club da Feira, clube de que foi representante 
neste projecto. 
“Empreendedorismo – Novos Negócios” constituiu o tema que versou 
no Rotary Club de Lisboa-Centro o Dr. Nuno Cruz. Neste Clube 
dissertou também a Compª. Piedad Arias abordando o assunto 
“Intercâmbio de Estudantes e Experiência como Rotária no Clube 
Sierra de Madrid”. 

DISTINÇÕES 
Na ocasião em que a Escola Prática de Infantaria (EPI), de Mafra, 
assinalava o seu 125º aniversário, a 14 de Agosto, o Rotary Club 
de Mafra foi honrado com convite especial para as respectivas 
cerimónias. Na ocasião, o Presidente do Clube, Compº. Virgílio 
Gomes, foi recebido pelo Chefe do Estado Maior do Exército, Gen. 
Pina Monteiro. 

Na altura da celebração do 
seu Feriado Municipal, a 
Câmara Municipal de Ovar 
atribuiu ao Rotary Club de 
Ovar a Medalha de Prata do 
Município quando o Clube 
cumpria o seu meio século 
de serviço.

O Rotary Club de Figueira da Foz promoveu no Hotel Mercure uma excelente 
conferência, aliás fortemente concorrida, a cargo do Prof. Horst Engels sobre 
“Biodiversidade no Triângulo do Cabo Mondego”.
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Pelos Serviços Internacionais

Os Clubes dos JovensOs Clubes dos JovensOs Clubes dos Jovens

CIP TRIPLA 
O Rotary Club de Gaia-Sul recebeu fi dalgamente deputações dos Rotary Clubes de Gien-Sully (França), 
com 17 elementos, e de Hamburgo-Bergdorf (Alemanha), com 22 elementos. Do programa constou um 
jantar de gala na Quinta da Velha, em Crestuma, durante o qual foi formalizada a geminação entre o clube 
anfi trião e o germânico (com o clube francês já desde há anos que a geminação existe). No dia seguinte, 
houve um jantar com fados no Restaurante Gourmet do “El Corte Inglés”.

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

AO SERVIÇO 
Com o produto que obtiveram através da sua partici-
pação com uma quermesse nas festas da Senhora de 
Mércoles, os Interact e Rotaract Clubes de Castelo 
Branco adquiriram e ofereceram ao Serviço de Pedia-
tria do Hospital Amato Lusitano larga quantidade de 
brinquedos, jogos e material didáctico para melhoria 
da qualidade do tempo de internamento a que as 
crianças doentes estão sujeitas.

O Rotaract Club de Póvoa de Varzim organizou 
uma “Exposição de Solidariedade” como maneira 
de sensibilizar o público e angariar fundos para 
fi nanciamento de projectos de serviço.

O Rotaract Club de Vila Nova de Famalicão organizou 
um “Concerto Solidário” no Auditório da Escola D. 
Sancho I que quase fi cou inteiramente lotado. Esta 
iniciativa foi levada a cabo em parceria com a escola 
“Forave” e nele actuou o grupo de Celina Tavares e 
visou angariar fundos para ajudar uma pessoa que 
vive com difi culdades na Vila de Esmeriz.

Com as parcerias do seu Rotary Clube patrocinador e 
do Interact Clube, o Rotaract Club de Póvoa de Varzim 
organizou, agora em 10ª edição, a iniciativa “Verão 
& Prevenção”, uma grande acção de sensibilização 
para os cuidados com a saúde. Contou ainda com as 
colaborações da Escola Superior de Enfermagem de 

Santa Maria, do CAD do Porto, do pedólogo Dr. Zacarias 
Lima e do terapeuta de massagens Miguel Sá. Na 
logística, foram preciosas as ajudas da Escola Prática 
de Serviços da Póvoa de Varzim e dos Bombeiros 
Voluntários da Póvoa de Varzim.

 

NOVOS REPRESENTANTES 
No corrente ano rotário, e quanto ao Distrito 1970, 
são Representantes do Interact e do Rotaract junto 
da Governadora, respectivamente, o Compº. ITC José 
Diogo, do Interact Club de Santo Tirso, e o Compº. 
RTC Filipe Dias, do Rotaract Club de Vila Nova de 
Famalicão. Para o Distrito 1960, é Representante, 
quer quanto ao Interact, quer relativamente ao 
Rotaract, a Compª. RTC Joana Pires, do Rotaract 
Club do Entroncamento. 

XXIX CONGRESSO NACIONAL 
DO ROTARACT & XIV 
CONGRESSO NACIONAL DO 
INTERACT 
Sob o tema “Vamos fazer o que Ainda não foi Feito”, 
vão realizar-se estes Congressos Nacionais em Braga, 
estendendo-se o programa de 16 a 18 de Novembro 
próximo. Os Congressistas poderão fi car alojados no 
Hotel Meliã de Braga, com livre direito a usar a piscina 
e o “helth club”, sendo os preços os seguintes, para 
formalização de inscrições até 10 de Outubro: para 
o programa completo de 3 dias, com alojamento, € 
140,00 por pessoa em quarto “single”, € 95,00 em 
“duplo” e € 90,00 em “triplo”; para apenas 2 dias 
(sábado e domingo), são, respectivamente, de € 
120,00, € 90,00 e € 80,00; sem alojamento e para o 
programa total, o preço é de € 55,00; apenas para 

qualquer dos almoços de sábado 
e de domingo, € 15,00 cada um; 
e para o jantar de gala, € 30,00. Os 
preços terão um agravamento de 20% 
para inscrições posteriores a 10 de Outubro. Os 
pagamentos podem ser feitos em prestações, até ao 
máximo de 3, em 20 de Agosto, em 10 de Setembro 
e em 10 de Outubro. Os pagamentos devem ser 
feitos por transferência bancária e para a conta 
da Caixa Agrícola cujo NIB é 0045 1282 4025 1500 
9307 7 (Hélder Santos), que deve ser comunicada 
(nome, data, hora e valor) pelo “mail” <congres-
sortc_itc2012@hotmail.com>.
O programa abre a 16 com um “coktail” no Hotel 
ao fi nal da tarde e tem os seus desenvolvimentos 
fundamentais nos dois dias seguintes. A 17, de manhã, 
terá lugar a sessão principal de trabalhos e, após 
ela, os Congressistas serão transportados para Vila 
Nova de Famalicão, onde almoçarão. Após o almoço 
terá lugar uma visita guiada ao Centro Histórico da 
cidade e, nela, cerimónia de plantação da “Árvore 
da Amizade”. Em seguida, e no Auditório da “Casa 
das Artes”, haverá uma palestra sobre liderança a 
cargo de Miguel Gonçalves, fundador da SPARK e 
dinamizador do projecto “So Pitch”. Regressados 
a Braga, os Congressistas terão o “Jantar de Gala” 
no Hotel.
A 18, o dia abrirá com nova cerimónia de planta-
ção da “Árvore da Amizade” em Braga, a que se 
seguirá uma visita guiada ao Museu D. Diogo de 
Sousa terminando os Congressos com almoço nas 
instalações da Associação de Solidariedade Social 
de S. Tiago de Fraião.

CLUBE REACTIVADO
Na situação de inactivo durante alguns anos, foi 
reactivado o Rotaract Club do Barreiro. A cerimónia 
festiva que assinalou o “ressuscitar” do Clube teve 
lugar na oportunidade da Transmissão de Mandatos 
do seu Rotary Clube patrocinador, o Rotary Club do 
Barreiro. O renovado Rotaract Clube dispõe agora 
de um quadro social de 18 elementos de ambos os 
sexos e é presidido pela Compª. RTC Inês Costa. 
São seus Vice-Presidente, Secretária e Tesoureira, 
respectivamente, os Compºs. RTC João Rodrigues, 
Ana Catarina e Jannifer Pestana.  
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 The Rotary Foundation

Wilfrid J. Wilkinson
Presidente do Conselho 
de Curadores

DIVULGUE O BOM TRABALHO DA NOSSA FUNDAÇÃO
  

Em Julho, coloquei em destaque os objectivos definidos pela vossa Rotary Foundation para 2012-
13. Em Agosto, deixei sublinhado que, embora seja essencial definir metas, não as poderemos 
alcançar sem um plano para isso. 
 Muitos clubes e distritos são sensíveis a esta necessidade e definiram ambos, metas e plano, e 
apresento-lhes as minhas sinceras congratulações. Contudo, quase 50 anos de experiência em 
Rotary dizem-me que um número deles ainda maior só agora está a começar a planear. Por isso 
quero dar-lhes algumas ideias.              
 Cada Clube deve fazer uma reunião na qual se saliente o bom trabalho que é levado a cabo pela 
nossa Fundação. Por exemplo, uma descrição de um projecto recente que foi por ela subsidiado, 
um Intercâmbio de Grupos de Estudos, ou uma equipa de Formação Profissional, ou uma palestra 
feita por um antigo Bolseiro Rotary pela Paz ou um Bolseiro Educacional. Se calhar há Rotários 
no seu Clube ou no seu Distrito que participaram num Dia Nacional de Vacinação e pode assim 
assistir em primeira mão ao trabalho que se faz no âmbito do “End Polio Now”.
Depois de sublinhar a acção da nossa Fundação em todo o mundo, é essencial que apele para 
o apoio não só pessoal mas também financeiro. Que tal discutir os projectos locais apoiados 
pela Fundação? Que tal desafiar cada membro do Clube a que dê o seu contributo? Ou suscitar 
que contribuam outras pessoas não Rotárias? Ou oferecer a oportunidade de se tornarem 
Companheiros “Paul Harris”, ou “Grandes Doadores”, e até mesmo membros da Sociedade de 
Doadores? Porventura a sua reunião dedicada à Fundação seja assim tão influente, ao ponto de 
levar determinada pessoa a tornar-se membro da Sociedade “Arch C. Klumph”.
 O meu pedido vai no sentido de que cada Rotário faça alguma coisa e, mais importante que isso, 
leve outros a que façam alguma coisa. 
O mundo precisa do Rotary, mas o Rotary precisa de gente com cabeça e generosidade que se 
junte a nós para que continuemos a Fazer o Bem no Mundo.

 Wilfrid J. Wilkinson
 Presidente do Conselho de Curadores



24 2524 25

NOVA FERRAMENTA PARA A 
ERRADICAÇÃO DA POLIO

Presidida por Robert S. Scott, 
a Comissão PolioPlus do Rotary 
International acaba de lançar um 
novo sítio destinado a incrementar 
a caminhada decidida para a global 
erradicação da poliomielite.
Começando por ser apresentado em 
língua inglesa, o novo “site” surgirá 

em breve noutras línguas adoptadas pelo R.I. e está em 
<endpolionow.org>.
Nele podem ser encontradas narrativas de histórias de 
sucesso no campo da luta contra a doença, informação in-
teractiva, explicação de como fazer doações para esta causa 
humanitária, instruções para divulgação e sensibilização 
social e “links” para acesso a outras ferramentas de apoio à 
causa da erradicação.
O mundo já teve artes de erradicar da Terra uma doença 
infecto-contagiosa há anos: a varíola. O Rotary, juntamente 
com os seus parceiros PolioPlus, está a um pequeníssimo 
passo de conseguir a erradicação doutra grave doença, agora 
a poliomielite. Ajude a conseguir tão importante meta! 

FUNDO ANUAL PARA PROGRAMAS
Não se tratando ainda de resultados confirmados, pode, no 
entanto, já dizer-se que, em 2011-2012, se verificou um dos 
melhores resultados no que se refere a doações efectuadas 
para o Fundo Anual: cerca de 110,6 milhões de dólares, o que 
corresponde a um aumento de mais de 3,72% em relação ao 
patamar que se atingira no ano anterior.
Este desempenho terá resultado do incremento do sistema 
“Rotary Direct”, que permite aos Rotários adoptar um 

esquema de doações periódicas certas automáticas para o 
Fundo, de base mensal, trimestral ou anual.
O campeão de doações para o Fundo Anual no periodo con-
siderado foi o Rotary Club de Honolulu-Sunset (EUA), que, 
para além de todos os seus membros terem doado a favor 
dele, alcançou um valor “per capita” médio de doações de 
946 dólares. 

ERRADICAÇÃO DA POLIO, 
PRIORIDADE ABSOLUTA

A OMS (Organização Mundial 
de Saúde) acaba de declarar 
a erradicação global da po-
lio como uma emergência 
perante a constatação de 
ocorrência de recidivas em 
países que já tinham sido de-

clarados livres da poliomielite. Está, por isso, apostada no 
desenvolvimento de programas reforçados de combate à 
doença nessas zonas.
Para além dos países ainda endémicos de polio – Afegan-
istão, Nigéria e Paquistão -, após décadas de ausência de 
manifestações, surgiram nos últimos dois anos novos casos 
na China, noutras regiões da África, até na Europa!, como 
advertiu o mais alto responsável da OMS para a campanha 
de erradicação, Bruce Aylward.
John T. Österlund, da Fundação Rotária, anunciou em Maio 
que as estimativas de custos anuais para a erradicação da 
polio, em todo o mundo, vão além dos 800 milhões de dólares, 
e que se prevê que neste ano e em 2013 se tenha um déficit 
de cerca de 1,09 bilião de dólares.
Não obstante, note que, cada valor de 60 dólares que seja 
doado como resposta ao “Desafio dos 200 Milhões de Dólares 
do Rotary” vai permitir a vacinação de 100 crianças.
Faça a sua doação através de <www.rotary.org/endpolio>. 

As crianças do ensino básico do Japão são doidas pelo “baseball”. Mas, depois do terramoto e do “tsunami” de Março de 
2011, houve muitas equipas que perderam os seus campos para a prática da modalidade, espa-
ços que, temporariamente, foram destinados a albergar os que se viram obrigados a deixar 
as suas terras. No sentido de lhes conseguir dar um novo local para praticar o “baseball”, o 
Rotary Club de Ofunato-Oeste deu início a um projecto apoiado por um Subsídio da The Rotary  
Foundation, e com a ajuda do Fundo Rotário Japonês de Reconstrução do Desastre de 2011. 
Um campo de jogos pode não parecer coisa de especial prioridade após a ocorrência de um 
desastre, mas os Rotários reconheram que era importante. -“Não dispor de lugar algum para 
jogos poderia ter um impacte muito negativo nas crianças que estão na idade do crescimento.” 
- disse o membro do clube Toyoaki Hamamori, que, em Setembro, reparou em que outras neces-
sidades, como um abrigo e material escolar, tinham já tido abundantes respostas. O projecto 
oferece um significado pessoal para Hamamori, que tem dois netos que praticam “baseball”. 
-“No Japão o “baseball” é o desporto mais popular junto das crianças.” - disse. O novo recinto 
que o seu clube ajudou a construir é um pequeno passo no retorno à normalidade. -“Os Rotários 
telefonavam-me todos os dias para me incentivarem.” - afirmou Hamamori.

                                                                
 Katie Hills



24 2524 25

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

Presidente-Eleito
Dong Kurn (D. K.) Lee
Rotary Club de Seul 
Hangang (Coreia do Sul)

Vice-Presidente
Stephen R. Brown
Rotary Club de La 
Jolla Golden Triangle, 
Califórnia (EUA)

Curadores
António Hallage
Rotary Club de Curitiba-
Leste (Brasil)

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

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

John Kenny
Rotary Club de 
Grangemouth (Escócia)

Ray Klinginsmith
Rotary Club de 
Kirksville, Montana 
(EUA)

Ashok M. Mahajan
Rotary Club de Mulund 
(Índia)

Michael K. McGovern
Rotary Club de 
South Portland-Cape 

Elizabeth, Maine (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
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C a r a s  C o m p a n h e i r a s ,  C a r o s 
Companheiros

Em 2005, os Curadores da The Rotary 
Foundation (TRF) iniciaram a elaboração 
de um plano de longo prazo visando 
preparar a Fundação para o seu segundo 
século de actuação. Este plano, o Plano 
“Visão de Futuro” (PVF), tem como 
objectivo capacitar a TRF a responder 
rápida, eficaz e estrategicamente às 
necessidades mundiais identificadas pelos 
Rotários.   
A simplificação dos subsídios e dos 
processos, a sustentabilidade, a eficiência 
na utilização dos recursos e o foco em áreas 
de vital importância para a Humanidade 
constituem elementos estruturantes do 
Plano “Visão de Futuro”.
Em 2010, a TRF deu início a um período 
experimental de três anos, com a aplicação 
do novo Plano em 100 Distritos-Piloto, a 
fim de preparar o seu lançamento, a nível 
global, em 1 de Julho de 2013.
O Ano Rotário de 2012-2013 é, pois, 
um ano-chave. É o ano da transição de 
um modelo para outro que devemos 
aproveitar para concluir a formação e o 
treinamento dos Rotários e para testar 
os novos procedimentos.
O Conselho de Curadores e a equipa 
da TRF estabeleceram um calendário 
de actividades e compromissos para 
Clubes e Distritos a fim de que todos 
possam ficar preparados atempadamente 

para trabalhar com o novo sistema de 
subsídios.
Outubro de 2012 é um mês com especial 
relevância neste calendário. Para os 
Distritos e para os Clubes.
Os Distritos deverão iniciar o Processo de 
Q u a l i f i c a ç ã o  p a r a  2 0 1 3 - 2 0 1 4 .                         
                 
Os Governadores, Governadores Eleitos 
e Presidentes das CDRF terão acesso ao 
sistema on-line para qualificar os seus 
Distritos, através do Portal do Associado, 
e para implementar o Memorando de 
Entendimento ( MDE-Distrito), que inclui 
a realização de Seminários sobre Gestão 
de Subsídios, condição necessária para 
qualificação dos Clubes.   
Cada Clube deverá indicar pelo menos 
um representante (que poderá ser o 
Presidente da Comissão da TRF do Clube, 
já designado anteriormente segundo o 
referido calendário), para participar neste 
Seminário.   
E deve assinar o Memorando de 
Entendimento (MDE-Clube) e enviá-lo 
ao Distrito.
Entretanto, estarão já disponíveis os 
pedidos de Subsídios Distritais para 2013-
2014. No período de Outubro de 2012 
a Junho de 2013, deverão entregar ao 
Distrito as suas propostas de projectos 
com recursos de Subsídios Distritais.

Durante o GETS e o Instituto  Rotário, que 
serão realizados em Amsterdão (Holanda) 

de 7 a 11 de Novembro, 
os líderes Rotários terão 
uma formação sobre o PVF, 
preparada e ministrada por 
Coordenadores Regionais da TRF e suas 
equipas.     
O Seminário Distrital da TRF, neste 
ano para os dois Distritos em parceria 
e a ter lugar nos dias 23 e 24 de 
Novembro, em Leiria, poderá constituir 
um importante foro de debate sobre o 
PVF, em que os Companheiros possam dar 
sugestões, dissipar dúvidas e, no final, ficar 
completamente esclarecidos sobre todos 
os aspectos relativos ao novo Plano.

 A nossa Equipa Regional está disponível 
para colaborar na preparação deste im-
portante evento de nível Distrital, bem 
como para participar directamente no 
mesmo, com intervenções no âmbito das 
suas responsabilidades.

O “site” de RI,  www.rotary.org, é uma 
inesgotável fonte de pesquisa, com 
informações detalhadas e actuais sobre 
os pontos mais relevantes do PVF. Módu-
los de e-learning, simples e objectivos, 
constituem valiosa ajuda para os Com-
panheiros que queiram estar preparados 
para ajudar a construir o Amanhã da nossa 
Fundação. 

Saudações Rotárias

“Uma Organização está viva quando tem um projecto para o Amanhã”  
                                         

http://www.rotary.org/
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A criança, logo à nascença,
Da vida dá o primeiro sinal:
ua … ua … ua … é o seu grito!
Cresce, na escola tem presença,
Mas um dia porta-se mal
E do castigo se ouve o seu grito! 
Brinca sem cessar no recreio.
Mas um murro dado em cheio
Provoca dor, choro e o seu grito!

Os anos correm, vem a adolescência
E na Primavera a primeira paixão,
Surge também certa irreverência
Nascendo então alguma desilusão
E lágrimas, dor d’alma e seu grito!
Olham-se ao espelho as meninas,
Exibem gordurinhas e vaidade,
E os rapazes vêem borbulhas traquinas
E na sua voz soa mudança com vontade.

Mas a insegurança acorda seu grito!
Uns estudam na Universidade 
Outros optam por diferente caminho.
Mas, entre imensa contrariedade,
Todos querem construir seu ninho.
E obstáculos, decepções e … seu grito!

Adultos com responsabilidades familiares
Assistem aos seus ideais que são pisados
Por políticos imberbes e parlamentares
Que vivem altaneiros, mui inchados,
E logo se escuta bem alto o seu grito!
A vida é uma infi nita estrada,
Com curvas, buracos e pontes.
A cada momento ela é conquistada
Para chegar a distantes montes,
Valorizando, assim, nossa empreitada
O grito, de desânimo, é sinal,
Mas também o é do êxito real.
Hoje e amanhã, grito! Grito! Grito!

                                           Marta Oliveira Santos






