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A NOSSA CAPA
Nesta edição o leitor fi el encontra o convite formal do nosso Presidente Sakuji Tanaka para que nos associemos a ele na ocasião da 
Convenção do R.I. que, como sobejas vezes temos sublinhado, se vai realizar no nosso País, muito particularmente na belíssima cidade 
de Lisboa.
 É, pois, referente à nossa Capital, o motivo que constitui o rosto desta edição da nossa Revista. Um motivo que se refere ao imponente 
Palácio dos Marqueses de Fronteira, algo que (arriscamos), porventura o leitor ainda não terá ido admirar.
 Sim, porque a cidade de Lisboa está cheia de lugares de rara beleza e carregados de história. Inscreva-se na Convenção e, além do 
mais, aproveite para conhecer um pouco mais que seja os encantos da Capital.

 

Fale português

Portugal representa apenas 0,15% da população global – um número pequeno em 
comparação com a grande infl uência deste país. O seu idioma – o português - é o 
sétimo mais falado no mundo e língua ofi cial em nove países. Os Rotários que forem 
à Convenção do RI de 2013 em Lisboa, de 23 a 26 de Junho, ouvirão participantes falar 
português com diferentes sotaques, dependendo de onde forem originários - de  Angola 

e Brasil, até Macau e Moçambique, e não só... 
Inscreva-se na Convenção do RI de 2013 RI em Lisboa em www.riconvention.org/pt. ou use o formulário que, em separata, é distribuído 
com esta edição de PORTUGAL ROTÁRIO.

O CONVITE DO PRESIDENTE
  
Meu caro Companheiro 

Uma Convenção do Rotary é algo de extraordinário. Nunca esquecerei a minha primeira Convenção, em Chicago em 1980. Pareceu-me 
impressionante e notável como, ao trabalharem juntos, voluntários de todas as partes do mundo conseguiam alcançar tanto.
 
Eu participei nessa Convenção como associado de Rotary Clube e regressei como Rotário. Aquele sentimento vivido em Chicago nunca mais 
me abandonou. Todos os anos desfruto dessa experiência outra vez, em Convenções organizadas em diferentes partes do mundo.
É com enorme prazer que o convido para a 104ª Convenção do Rotary International em Lisboa, Portugal, de 23 a  26 de Junho de 2013. 
Como Presidente do RI natural do Japão, sinto-me especialmente agradado com o facto de esta Convenção se realizar em Lisboa, uma 
vez que Japão e Portugal partilham uma história de amizade que começou em 1542, o ano em que uma nau portuguesa atracou numa ilha 
no sul do Japão. Os marinheiros portugueses não tinham planeado visitar o Japão, mas ventos fortes obrigaram a embarcação a arribar. 
Este acabaria por ser um desvio afortunado e o começo duma próspera e pacífi ca relação.
Os Portugueses encontraram o Japão por acaso. Mas não foi por acaso que Lisboa foi escolhida para esta Convenção. Lisboa é um “Porto 
para a Paz”, e a paz será o tema desta Convenção, tal como tem sido o tema entre Japão e Portugal durante quase 500 anos.
Todos os anos, quando nos juntamos para uma Convenção do Rotary, vislumbramos, durante alguns dias, como poderia ser o mundo. 
Vemos pessoas de todas as cores e curturas unidas. Olhamos para além das nossas diferenças e focamo-nos no nosso objectivo: construir 
um mundo melhor.
Em 2013, teremos um porto para a Paz em Lisboa através do Rotary. Será para mim uma grande honra presidir a esta Convenção, onde 
espero contar com a sua  presença.

                                                                                                                                                             Sakuji Tanaka
                                                                                                                                                             Presidente do R.I. 2012-13
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              Artur Lopes Cardoso
                                Gov. 1988-89 (D. 197)

                                                                                                                   
                              Editor

O  panda gigante siberiano diz-se em risco de extinção e, 
compreensivelmente, as autoridades chinesas adoptam medidas 
tendentes a corrigir a trajectória de modo a salvaguardar essa tão 
cativante espécie. No Tibete ameaçam desaparecer o macaco dourado 
e o lobo íncola e o tigre de Bengala preocupa a Índia, e, também 
compreensivelmente, procuram os que aí mandam inverter a situação 
que lhes corresponde. No Quénia procura-se defender da extinção 
o gorila e o rinoceronte branco, por exemplo. E a América do Norte 
luta por preservar a águia real e o puma. Na Oceania assiste-se a 
uma preocupação quanto ao futuro do Koala e mesmo do “diabo da 
Tasmânia”. Por cá já há quem se queixe da redução da quantidade de 
sardinha e o atum já conheceu melhores dias no Algarve. Entretanto, 
lutam com empenho os responsáveis por evitar o total desaparecimento 
do lince ibérico, especialmente da Malcata, e até na Lousã se cuida de 
reintroduzir o urso pardo.
Convenhamos que é justa a tomada de decisões tendo em vista a defesa 
doutros seres na natureza. Contudo, a prioridade das prioridades tem 
de ser o ... bicho Homem.
E no nosso País deste se não cuida ou muito mal se cuida.
 
Volvendo os olhares em nosso redor todos os dias vemos que são 
fechadas centenas e centenas de escolas e de jardins de infância, 
multiplica-se o número de professores em “horário zero” e baixa 
drasticamente o número deles no activo, são desactivadas em catadupa 
maternidades, a população envelhece a olhos vistos, caminham para 
o colapso o sistema de segurança social e o serviço nacional de saúde, 
o desemprego alastra sem freio e a ociosidade campeia na estagnada 
economia. Tudo tendo por causa a enorme quebra de natalidade e o 
inerente envelhecimento populacional.
E, no entanto, continuamos a ter uma Secretaria de Estado da Juventude 
mas, paradoxalmente, ninguém fala na criação de uma Secretaria de 
Estado da 3ª Idade.  
Na verdade, o que se faz, perante um quadro geral, cuja dureza só não 
vê quem ver não queira, sabe a medidas avulsas tomadas a juzante pelo 
poder administrativo (fechos sucessivos de serviços), tudo numa acção 
desconexa e incongruente na área do poder legislativo. Reage-se às 
consequências, mas asnaticamente ignoram-se as causas, veja o leitor! 
Como é que se legisla?

Fomenta-se o desemprego e aumenta-se a carga fiscal. Nesta, 
penalizam-se as famílias constituídas: paga mais impostos quem é 
casado, corta-se o abono de família, etc. Que o que importa (?!) é proteger 
a “família” monoparental e até um arremedo de “família” constituída 
por pessoas do mesmo sexo. Até se inventa um “casamento gay”!!!
Abortar está na moda e até se paga (pagamos todos!) todo o aborto, 
mesmo as fazedoras “profissionais” de abortos, ou sejam as pluri-
repetentes no acto. 
Numa sociedade assim que é que se espera que aconteça? Como é que 
alguém minimamente inteligente pode manifestar surpreza perante 

o quadro a que se chegou: emigração e desmembramento familiar, 
deseducação e redução forte da natalidade, um país de velhos e com 
o futuro ... progressivamente sem futuro?
Na geração entre os 35 e os 40 anos do nosso País já em 2008 apenas 
se verificou um filho por casal, maioritariamente! E a tendência não 
evoluiu para melhor desde então.
Não vale a pena escamotear esta realidade: a de que nada se tem 
feito, nem faz, para defender o bem mais precioso que qualquer país 
digno deste nome tem: a sua população, o seu povo. E este só se 
defende através da defesa da família regular, a autêntica. As outras, 
se é que o são, podem ser muito “interessantes” e se calhar podem 
ir ao encontro de situações e de patologias dignas de respeito, de 
piedade e de comiseração, que o são sem dúvida. Mas não podem, 
nem devem, alcandorar-se a único motivo de atenção, como foram 
alcandoradas estultamente por governantes e legislador parvamente 
... escravos de modas.

 Temos, de facto, um gravíssimo problema, um problema intolerável: 
está em vias de extinção o povo português. Caminhamos a bom passo 
para, em algumas décadas, sermos apenas um território (se os outros 
deixarem) com um “povo” meramente virtual. Não iremos, assim e 
muito provavelmente, atingir o milénio.
Retomando, ninguém discute que é meritório providenciar pela 
conservação do lince ou do urso pardo, pelo reequilíbrio da fauna 
marinha. Todavia, e muito mais importante, será criar condições para o 
nascimento de novas gerações e para o assegurar do seu futuro. E isso 
tem estado a ser sistematicamente esquecido: diminuem os casamentos, 
aumentam os divórcios, hipertrofiam-se as situações de ajuntamentos 
descomprometidos e sem estruturação, as famílias esboroam-se com 
facilidade e são mesmo hostilizadas, a taxa de natalidade decresce de 
maneira preocupante e a níveis nunca atingidos em qualquer dos cerca 
de nove séculos da nossa nacionalidade, a educação e o ensino vêm 
sendo cada vez mais facilitistas e perfunctórios.
Que lógica tem, pois, a preocupação com os outros animais num 
quadro como este?
Precisamos, e urgentemente, de meninos. E para estes aparecerem 
são precisas famílias a sério.
Somos nós, à cabeça, os portugueses, os “em vias de extinção” e, 
por favor, não tenhamos a veleidade de pretender que venha depois 
o lince ibérico, o urso pardo ou a sardinha a desenvolverem políticas 
tendentes a salvar-nos da extinção para que caminhamos. Tudo tem 
limites: até a estupidez!...
 
Oh! Como eu gostaria de não ter razão!!! Será que a não tenho 
mesmo?
Um abraço para si, antes que se extinga, do muito amigo mas 
preocupado,
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Para ler discursos 

e notícias do Presi-

dente do R.I.,

Kalyan Banerjee, 

vá a 

www.rotary.org/

president  

Rotary Clubes ………………………………  34.326
Rotários …………………………………  1.217.370
(Rotárias)  …………………………………  215.205
Países e regiões com Rotary  ……………………  216
Distritos Rotários  ……………………………… 532

Núcleos Rotary de Desenvolvimento 
Comunitário ………………………………… 7.578
Países com NRDC  ……………………………… 92
Voluntários não Rotários nos NRDC  …… 174.294

(dados reportados a Agosto de 2012)

O ROTARY EM NÚMEROS

Caros Companheiros Rotários,
 

Cada um de nós é diferente. Cada Rotário teve uma razão que o motivou para se associar 
e muitos se lembram vividamente de seu primeiro Momento Rotário – quando deixaram 
de ser simples associados de Rotary Clubes para se tornarem verdadeiros Rotários.
 Eu adoro ouvir estas histórias e descobrir o que levou cada pessoa a associar-se. Para 
algumas foi uma função rotária, um projecto ou a Convenção Internacional. Para mim foi 
um palestrante em uma das reuniões do Rotary Club de Yashio, mais ou menos dois anos 
depois que me tornei Rotário.
 Sou associado fundador do meu clube e fui convidado pelo primeiro presidente que 
tivemos. Nunca tinha ouvido falar sobre o Rotary e, na época, não sabia exactamente o 
que signifi cava servir. Eu era novo na cidade de Yashio e não conhecia muita gente, pois 
havia acabado de me mudar de Tóquio. Achei que o Rotary seria uma boa maneira de 
fazer novos amigos e de ajudar a minha empresa, e, como respeitava a pessoa que me 
convidou, acabei por me associar.
Mas, para ser sincero, não fi zemos muito durante os primeiros dois anos. Todas as sema-
nas eu ia para a reunião, almoçava e assistia a uma palestra. Além disso, pagava minhas 
quotas e fazia doações à Fundação Rotária. Porém, não participava em projectos e não 
sabia como poderia servir no Rotary.
Tudo isso mudou quando um palestrante falou aos Rotários do clube sobre os Serviços 
Profi ssionais, um conceito novo para mim. Até então, nunca tinha pensado muito sobre 
o propósito da minha vida ou sobre o motivo de ter uma carreira. Vivia sempre muito 
ocupado, sempre a trabalhar, e apenas me concentrava na minha empresa e em como 
poderia torná-la maior e melhor. Nunca tinha parado para pensar de forma mais profunda 
no propósito do meu trabalho.
 Entender o signifi cado dos Serviços Profi ssionais mudou completamente o meu compor-
tamento com relação ao meu trabalho e ao propósito de minha existência. Percebi que a 
meta de um profi ssional não é apenas ganhar dinheiro, mas contribuir para a comunidade, 
torná-la mais forte e ajudar a fazer com que a vida das pessoas melhore. Quando entendi 
este aspecto e compreendi o que signifi ca “Dar de Si Antes de Pensar em Si”, a minha vida 
mudou e passei a dedicar-me integralmente ao servir. Este é o meu Momento Rotário. 
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O ROTARY PORTUGUÊS DE LUTO
Em 9 de Setembro, e após doença que o atingiu, faleceu o Gov. 1986-87 do Distrito 196, 
Compº. Joaquim da Silva Gonçalves. O Compº. Joaquim Gonçalves foi membro do Rotary 
Club de Algés e foi um Rotário que, pelo seu aprumo e sinceras convicções, se impôs sempre 
à inabalável consideração de todos os Rotários de Portugal. Serviu como Governador do 
Distrito sob a presidência de MAT Caparas, das Filipinas, e sob o  lema “Rotary leva a Espe-
rança”. Foi, como Rotário, um expoente no serviço, tendo dado valiosíssimos contributos 
do seu saber e do enorme zelo que toda a vida demonstrou em variadas missões do Rotary. Joaquim Gonçalves foi 
um distintíssimo profissional como gestor no ramo da distribuição alimentar.
Era casado com a Exmª. Srª. D. Engrácia, para todos a querida “Tucha”, que foi dele uma dedicada esposa e de elevada 
dedicação ao Rotary também.
Com o passamento deste grande Rotário todos ficámos verdadeiramente a perder. A sua viúva, “Tucha”, e ao Rotary 
Club de Algés, apresentamos sinceras manifestações de pezar.

FORMAR LÍDERES
Tem sido digna dos maiores elogios a cooperação que 
já de há uns anos vem ocorrendo entre o Rotary Club 
de Abrantes e a Escola Prática de Cavalaria que, como 
se sabe, tem sede nesta cidade.
De 6 a 11 de Setembro passado realizou-se o III Curso 
de Liderança, numa iniciativa que tem por finalidade 
complementar e valorizar a formação académica dos 
jovens, designadamente ao nível do aprimorar das 
suas qualidades de liderança a partir do qual melhor 
preparados poderão estar para enfrentar o mundo 
laboral.
Este III Curso interessou jovens de ambos os sexos (na 
foto, o grupo dos participantes) da faixa etária entre os 
16 e os 22 anos. Participaram nada menos que 28 jovens 
(13 raparigas e 15 rapazes) originários de Abrantes, 
Lisboa, Mação, Oeiras, Portalegre e Sardoal e o Cirso 
estendeu-se por seis dias, tendo os cursistas ficado 
instalados na Escola Prática de Cavalaria.
As actividades desenvolveram-se nas instalações mili-
tares, dentro e fora da Escola e os formadores foram elementos da Escola Prática, também elementos da Academia 
Militar, e do Serviço de Psicologia Aplicada do Exército, da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes e ainda do 
próprio Rotary Club de Abrantes.
Com acções de formação teórica, os jovens realizaram também provas de situação através das quais eles evidenciaram 
e aplicaram os conhecimentos que iam aurindo.
Também a Câmara Municipal de Abrantes, a “PEGOP”-Energia Eléctrica, SA. e a “SOFALCA”-Aglomerados e Regranu-
lados de Cortiça Expandida deram apoio a esta actividade formativa, cuja sessão de encerramento contou com as 
destacadas presenças do Comandante da EPC, Cor. Vítor Manuel Meireles dos Santos, da Presidente da Câmara, Drª. 
Maria do Céu Albuquerque, do Gov. do D. 1960, Compº. Luís Miguel Duarte, do Compº. Manuel Amaral, em represen-
tação da Fundação Rotária Portuguesa, e de vários elementos do Rotary Club de Abrantes, especialmente do seu 
Presidente, Compº. Augusto Maia Alves, e familiares dos jovens.
Aos que participaram neste III Curso foram entregues diplomas.
Um trabalho de elevado gabarito cujo mérito nunca será demasiado reconhecer. E o Clube de Abrantes já se posiciona 
para levar por diante um IV Curso de Liderança! Bravo!
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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)
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Rotary Club de Barrie-Huronia, 
Ontário (Canadá)

Secretário-Geral
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Rotary Club de Kyev (Ucrânia)

DIRIGENTES DE CÚPULA 2012-13 DO ROTARY INTERNATIONAL

NOVO DIRECTOR DO R.I.
O Conselho Director do R.I. elegeu, por unanimidade, o Compº. Jacques di 
Constanzo, membro do Rotary Club de Marselha-Phocea (França), para o 
exercício das funções de Director no mandato de 2012-14 e no preenchimento 
da vaga surgida no CD respeitante à Zona 11. O novo Director é médico gas-
troenterologista nos hospitais de Marselha e é Rotário desde 1989. Já serviu 
o Rotary como formador e representante do Presidente do R.I. e preside à 
Secção Francesa do Instituto Rotário de Liderança. Muito interessado em 
história, é o Presidente de Pre-história, Epistemologia e Filosofi a e Vice-Presi-
dente da Sociedade Napoleónica. É Companheiro “Paul Harris” e reside em 
Marselha com sua Mulher, Jeanne.

 EM FUNÇÕES DE DESTAQUE
 
O Gov. 2009-10 (D. 1970), Compo. Manuel Cordeiro, membro do Rotary Club de Vila 
Real, foi designado para exercer as funções de Assistente de Relações Públicas e 
Imagem, na Zona 13B, em 2012-13, do Rotary International. Coadjuva o respectivo 
Presidente, o Compo. Pablo Ruiz.
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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 organiza-
ção “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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Se ainda não formalizou a sua inscrição na Convenção do Rotary International que se realizará entre nós, mais exactamente 
na cosmopolita e cheia de encantos cidade de Lisboa é tempo de o fazer, e mais que tempo...

Muitas são as razões justifi cativas para a sua adesão a este supino evento rotário que lhe vai proporcionar entrar em contacto 
directo com a verdadeira dimensão internacional do Rotary, conviver e fazer novas amizades com Rotários das mais inesperadas 
partes do planeta, ouvir oradores de especial referência e desfrutar de espectáculos inolvidáveis, gozar do companheirismo 
rotário a alto índice e conhecer melhor a cidade que acolhe a Convenção de 2013, de 23 a 26 de Junho.
E tudo em uníssono com o Presidente do R.I. Sakuji Tanaka, com a sua Esposa e com vários líderes Rotários de vanguarda.
Aproveite, ainda, para conhecer um pouco mais das belezas da nossa Capital, que muitíssimas tem. Revista-se da humildade de 
reconhecer que, se pode ser verdade que já tenha admirado alguns locais de interesse de Lisboa, pode acontecer que os não 
tenha fi cado a conhecer sufi cientemente bem e, certamente, muitos outros haverá que ainda não foi ver, sequer.
Deixamos, pois, aqui e agora, algumas sugestões para uma visita atenta sua.

LLISBOA ESPERA POR SI!ISBOA ESPERA POR SI!

O Padrão dos 
Descobrimen-
tos.
Está na Avenida de 
Brasília e, com excepção 
de 2ªs-feiras, é visitável 
das 10 às 17 horas dos 
restantes dias.
É uma obra de referência 
da autoria de Cotinelli Telmo e Leopoldo de Almeida que 
foi inaugurada quinhentos anos após a morte do Infante D. 
Henrique, ou seja em 1960. Corresponde à versão defi nitiva 
da Nau Portugal que tinha sido construída para a célebre 
Exposição do Mundo Português que se realizou em 1940. 
Em forma de caravela, de ambos os lados ostenta esculturas 
representando personagens da gesta dos Descobrimentos 
Portugueses, desde Vasco da Gama a Camões. Na frente do 
Padrão está uma rosa-dos-ventos que foi oferecida a Portugal 
pela África do Sul.

Palácio da 
Ajuda.
Fica na Calçada da Ajuda. 
Encerra às 4ªs-feiras e 
pode ser visitado das 
10 às 17 horas.
A construção deste belo 
palácio real resultou dos receios causados pelo terramoto 
de 1755 que, além doutras destruições, causou a perda total 
do Paço da Ribeiro, junto da Praça do Comércio, que era a 

residência dos Reis desde o reinado de D. Manuel I. O Rei 
D. José decidiu, por isso, que se construísse um novo Paço 
Real em local mais elevado da cidade e, nessa altura, fora 
das portas da urbe. Foi primeiro edifi cada, para isso, a”Real 
Barraca”, que, porém, veio a ser destruída por um incêndio 
ocorrido em 1794. Depois, e para a substituir, este Palácio cujo 
projecto inicial foi de Manuel Caetano de Sousa, substituído 
em 1802 por Francisco Xavier Fabri e José da Costa e Silva 
que modifi caram o primitivo projecto barroco para o estilo 
neoclássico. Do projecto apenas foi edifi cada metade da 
construção prevista e, em 1826, começou a habitar nela a 
família real. Teve ainda arranjos em 1844 e em 1861.  Nele se 
podem admirar  notáveis obras de pintura e de estatuária, a 
biblioteca e a capela, além dos seus magnífi cos jardins.

Torre de Belém.
Situa-se na Praça do Império. Encerra 
nas 2ªs.-feiras e também se pode 
visitar das 10 às 17 horas.
Foi construída entre 1514 e 1520 sobre 
um afloramento de basalto. Em 
conjunto com a Torre de S. Sebastião 
da Caparica, na margem sul do Tejo, 
era uma defesa da entrada do rio 
e dela se vigiavam os trabalhos 
da construção do Mosteiro dos 
Jerónimos. É projecto de Francisco 
de Arruda e tem influências medievais (as ameias), 
renascentistas (nas varandas) e, sobretudo, manuelinas (as 
esferas armilares e as cruzes de Cristo). Na ponta de sudoeste 
pode ver-se a representação de um rinoceronte evocando a 
célebre embaixada que D. Manuel enviou ao Papa em 1513. 
No período fi lipino foi usada como prisão. Hoje é Património 
Mundial da UNESCO desde 1986.
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O ascensor de Santa Justa.
Em ferro e estilo neogótico, situa-se na baixa 
pombalina. Pode ser usado de 2ª a 6ª-feira, das 7 às 
22,45 horas.
É da autoria do Engº. Raoul Mesnier de Ponsard, que 
foi discípulo de Gustave Eiffel. Tem 45 ms. de altura 
e uma estrutura composta por duas torres metálicas 
geminadas, com um total de sete andares.

Igreja de São Roque.
No Largo Trindade Coelho.
A sua construção começou em finais de quinhentos 
e é um dos primeiros testemunhos da presença 
dos Jesuítas em Portugal. É um dos principais 
monumentos maneiristas e o seu interior é 
formidavelmente rico designadamente em talha 
dourada. Nela se inclui a Capela de S. João Baptista, 
joanina, feita em Itália por Luigi Vanvitelli e Nicola 
Scalvi. Tem estupendos painéis de azulejos dos 
Sécs. XVI e XVII.

Castelo de S. Jorge.
No Bairro do Castelo. Pode 
visitar-se todos os dias, das 
9 às 23 horas.
É uma fortificação mourisca 
do Séc. X. Teve significativas 
obras de restauro no tempo 
de D. João I e é dessa 
altura que passou a ter a 
designação de S. Jorge, 
na sequência da aliança 
estabelecida entre Portugal 

e a Inglaterra. O castelo chegou a ter 10 torres mas apenas 
restam, hoje, a de Ulisses, a da Porta de Alfofa e a albarrã. 
Ainda podem nele admirar-se traços da construção da cisterna 
e do salão ogival. O terramoto de 1755 causou-lhe sérios 
estragos mas o castelo veio a ser recuperado entre 1938 
e 1940. Dele se desfruta um belo panorama sobre a cidade.

Casa dos Bicos.
Rua Rua dos Bacalhoeiros, Campo 
das Cebolas. Pode visitá-la das 10 às 
17 horas.
Foi edificada a encomenda de Brás 
de Albuquerque, filho de Afonso 
de Albuquerque. Caracteriza-a a 
fachada virada para o Tejo, que é toda 
ornamentada com bicos ponta-de-

diamante, ao jeito renascentista italiano. 

Museu Nacional de Arte Antiga.
Fica na Rua das 
Janelas Verdes. Pode 
visitar-se de 4ª-feira 
a domingo, das 10 às 
18 horas, e das 14 às 
18 horas de 3ª-feira.
É, sem dúvida, um dos 
mais importantes 
Museus de Lisboa, 

instalado, que está, no que foi o Palácio Alvor, mandado 
edificar por D. Francisco de Távora, primeiro Conde de Alvor, 
em finais do Séc. XVII. O seu espólio é muito variado e de 
incalculável beleza e valor. Uma visita imperdível!

Mosteiro dos Jerónimos.
F o i  m a n d a d o 
construir por D. 
Manuel I como 
panteão para si 
e sua família, na 
hoje denominada 
Praça do Império. 
É visitável das 
10 às 17 horas e 
encerra nas 2ªs.-

feiras. Exemplar típico do estilo manuelino, na sua construção 
houve intervenções de diversos artistas portugueses e 
estrangeiros de especial gabarito, como João de Castilho, 
Boytac, Nicolau de Chanterenne, Diogo de Torralva e 
Jerónimo de Ruão. É Património Cultural da Humanidade, 
assim declarado pela UNESCO em 1983.

Aqueduto das Águas-Livres.
Grandíssima obra 
de engenharia 
do tempo de D. 
João V, destinou-
se a solucionar 
o problema do 
abastecimento 
de água potável 
a Lisboa.  Foi 
construído entre 
1732 e 1834 e 

nasce a 2 kms. de Belas, em Águas-Livres, e, considerando 
galerias e ramais, atinge mais de 59 kms. de extensão. De 
Caneças até Amoreiras, porém, estende-se por cerca de 18 
kms.. A cidade de Lisboa começou a ser abastecida de água 
por este aqueduto monumental a partir de 1848. Pelo menos 
vá admirar o tramo sobre o Vale de Alcântara.
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A Paz e a 
Compreensão Mundial

O lema de Rotary “Dar de Si Antes 
de Pensar em Si “ tem, intrin-

secamente, uma intenção pri-
mordial que é a de, através 
do comportamento de cada 

indivíduo na sua comunidade e 
por, reflexo, no mundo inteiro, 

ajudar a construir a paz através da 
compreensão entre todos os povos. 

Mas é também ao recordarmos os objectivos 
de Rotary que começamos por encontrar o 

princípio do caminho que nos pode levar a essa contribuição 
colectiva e consciente para a construção da paz conforme está 

descrito a seguir : 

1º.  O desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz 
de proporcionar oportunidades de servir. 

2º.  O reconhecimento do mérito de toda a ocupação útil e a 
difusão das normas de ética profi ssional. 

3º.  A melhoria da comunidade pela conduta exemplar de cada 
um, na sua vida pública e privada. 

4º.  A aproximação dos profi ssionais de todo o mundo para con-
seguir a consolidação das boas relações, da compreensão e 
da paz entre as nações.

Como diz o Manual de Procedimento, a missão do Rotary, por outro 
lado, é defi nida como sendo a de servir o próximo, difundir altos 
padrões éticos e promover a boa vontade, a paz e a compreensão 
mundial por meio da consolidação de boas relações entre líderes 
profi ssionais, empresariais e comunitários. 

Disse Paul Harris em certa ocasião : -”O programa rotário para o fo-
mento da melhor compreensão entre grupos raciais diferentes e entre 
os crentes de religiões distintas, que foi iniciado auspiciosamente com 
simplicidade, tem tido maior sucesso até agora do que as negociações 
de diplomatas . Rotary tem sempre acentuado os ideais nas coisas ma-
teriais que estejam de acordo, em lugar de acentuar as coisas materiais 
que estejam em desacordo. Rotary tem demonstrado satisfatoriamente 
que a amizade pode facilmente atravessar as fronteiras nacionais e 
religiosas”. Mas, acrescente-se, nos dias de hoje, principalmente, se 
estas não são radicais. 

O dia 23 de Fevereiro, como aconteceu recentemente numa reunião 
festiva com os clubes da cidade de Matosinhos, é considerado em 
Rotary, o dia da Paz e da Compreensão Mundial por ter sido a data 
em que se realizou a primeira reunião rotária. Em tal data tivemos a 
presença do antigo Ministro e actual deputado do Parlamento Europeu 
Dr. Silva Peneda, que proferiu, então, uma palestra sobre o sentido 
de consenso nas sociedades actuais. 

Para promover os ideais da Paz e da Compreensão Mundial, tão im-
prescindíveis, temos em Rotary as Comissões Interpaíses, que foram 
criadas, justamente, para estabelecer o contacto entre Distritos e 
Clubes de dois ou mais países. O nosso Clube tem uma já longa partici-
pação na CIP Portugal/França, principalmente pela sua geminação com 
o Rotary Club de Bordeaux-Nord, bem como na CIP Portugal/Brasil, 
aqui através, mais directamente, da nossa geminação com o Rotary 
Club de Botafogo, de Rio de Janeiro, designação que, curiosamente, 
está ligado à lembrança de um conhecido galeão português que deu 
nome ao lugar onde fi cava acostado no Séc. XVIII. 

 Temos também a rede global de Grupos Rotários, que é composta 
por Rotários de vários países que têm interesses comuns em diversas 
actividades. No entanto, está vedado que seja usada para tratar de 
assuntos políticos, religiosos ou semelhantes. 
Estes grupos estão divididos em Grupos de Companheirismo de Rotary 
e Grupos de Rotários em Acção, como o que se constituiu em 28 de 
Fevereiro passado, em Fátima, designado por “Motorcycling Rotarians 
Group” e que congrega os Rotários adeptos de motos. 
Os primeiros, geralmente, além de interesses semelhantes, têm pro-
fi ssões comuns, e o Rotary escolheu, para pôr em relevo as actividades 
e reconhecer o espírito de amizade vividos nestes grupos, dentro do 
calendário rotário, o mês de Junho, o mês assim dedicado aos grupos 
de companheirismo em Rotary. 
Os Grupos de Rotários em Acção são integrados por Rotários que 
realizam projectos de prestação de serviços internacionais que visem 
os objectivos de Rotary.
 Outro programa muito importante neste aspecto é o do Intercâmbio 
de Jovens porque temos de, através dos jovens, plantar sementes 
de compreensão. 
O nosso Clube, entre outras acções neste sentido, teve a satisfação 
de reunir por duas vezes,  ambas durante 20 dias, jovens de diversos 
países que fi caram hospedados, da primeira vez no “Stella Maris”, 
e na última na Pousada da Juventude, quando tivemos entre nós 20 
jovens de 18 países diferentes, desde a Europa à Asia, passando pela 

 José Pereira Herdeiro
                                membro do Rotary Club de Matosinhos
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Austrália, o Canadá e o Brasil, e professando religiões diversas desde 
a católica à muçulmana. 

Temos ainda em Rotary o programa de Intercâmbio Rotário de 
Amizade destinado a Rotários e suas famílias. Traduz-se na realização 
de visitas recíprocas, geralmente com hospedagem nas próprias 
casas de cada um. 

Os Serviços à Comunidade Mundial, como aquele em que o nosso 
Clube está envolvido e visa equipar a Maternidade do Hospital Simão 
Mendes de Bissau, na Guiné-Bissau, têm, além da sua finalidade 
humanitária, a de propiciar e fortalecer laços que devem ser preser-
vados. No nosso caso,  não só com a Guiné-Bissau, mas também com 
os clubes que se juntaram a nós neste projecto, os do Rio de Janeiro 
e de São Paulo. 

Rotary, por outro lado, criou há algum tempo os Centros Rotary 
de Estudos Internacionais para intervir  na área da paz e resolução 
de conflitos. Neles, os bolseiros fazem o mestrado em relações 
internacionais, administração pública, desenvolvimento auto-sus-
tentável e tudo o que, de algum modo, diga respeito à construção 
da paz mundial. 
A Fundação Rotária do R.I. é a vigorosa árvore de onde brotam os 
apoios que permitem realizar todos os projectos com o objectivo de 
ajudar, principalmente no aspecto material, os que mais precisam, 
graças às contribuições voluntárias dos Clubes Rotários e de indivíduos, 
sendo de destacar neste particular a Fundação Bill & Melinda Gates 
com o seu apoio à Campanha de Erradicação Global da Polio, prestes 
a atingir a sua finalidade com a eliminação dos focos da doença, 
para que se possa ter menos sofrimento e mais saúde. Em Portugal, 
temos de lembrar o grande mérito da obra realizada pela Fundação 
Rotária Portuguesa. 
O lema oficial de Rotary pode parecer estranho ou contra-natura para 
alguns, que desconhecem Rotary. Mas está imbuído de uma sabedoria 
que poderá vir a tornar-se uma saída para a humanidade, sempre a 
lutar pela sobrevivência com uma ética que terá de prevalecer por 
uma vontade soberana. 
Em Rotary vemos f r e q u e n t e m e n t e 

Companheiros como voluntários, nas situações mais inóspitas e 
impensáveis, que nos dão razão para sermos optimistas e seguir dentro 
das nossas possibilidades os seus exemplos, além de divulgá-los. 
Não podemos, realmente, dissociar a ajuda humanitária resultante 
de doações materiais, dessa dedicação voluntária desinteressada 
como caminho para a paz. 
Queremos acreditar que o poder discricionário que origina tantos 
males seja apenas uma fantasia de alguns criada pela parte menos 
positiva do instinto humano e que sempre nos tem levado, ao longo 
da história, a situações que podem ser cada vez menos remediáveis, 
mas que podemos e devemos evitar. 
Já com esse mesmo sentido lembremos o que o historiador e político 
romano Tácito, com o destemor da imparcialidade, colocou nas 
palavras de um oficial adversário que combatia as possíveis benesses 
da Pax Romana a frase : “criaram um deserto e chamaram a isso paz 
“, como que a afirmar como é tão importante a verdadeira liberdade 
que evita, até, a queda de um império e um tipo de civilização, se 
privilegiar todas as possibilidades do diálogo aberto e justo. 

A defesa da paz autêntica e, como parte dela, duma liberdade 
responsável, não pode permitir que se venha a ceder a intimidações, 
mesmo veladas, como aconteceu no último conflito mundial quando 
o primeiro ministro inglês Chamberlain julgou ter conquistado o 
apaziguamento definitivo, de Hitler, no encontro de Munique, em fins 
de 1938, mesmo perante as atitudes dele que não eram fiáveis. 
 
O moderno conceito de liberdade individual que foi defendido 
principalmente por J.J. Rousseau, pensador francês, e também por 
John Locke, inglês, no Séc. XVIII, e a liberdade económica, em grande 
parte, pelo escocês Adam Smith na sua obra “A riqueza das Nações”, 
que pressupunha uma actuação ética de todos os intervenientes, 
mas que, pela desregulação dos mercados, não foi atingida, exige 
agora uma sábia correcção, e tem de ser, hoje, cada vez mais, uma 
liberdade económica responsável que evite a crise e os seus efeitos, 
de modo a que todos, e especialmente os que estejam em maiores 
dificuldades, a sintam e ela seja factor de paz social. 

Como também o conceito de soberania absoluta das nações tende 
a ter de se submeter a certas regras, comuns a todos, ainda que 
mínimas, pela vantagem de conquista, em tese, pela união, de mais 
prosperidade económica e compreensão mútua e pela possibilidade 
de, através de um diálogo mais próximo, superar conflitos. 
O apelo de Rotary, firmado com exemplos de acções de Compan-
heiros Rotários na mediação das disputas, no Oriente Médio, e em 
diversas ocasiões, tem sido reconhecido e convém lembrar até a 

contribuição de alguns Rotários que, pelas suas funções, partici-
param na génese da ONU. 

Devemos estar cientes de que, como dizia Paul Harris, 
através da amizade e do companheirismo, também se 

podem atravessar fronteiras nacionais e religiosas, pela 
desmistificação de preconceitos e não só, para con-

quistar a Compreensão e a Paz , mesmo quando 
as situações parecem quási irremediáveis. Assim 
será se permanecermos activos, vigilantes e sem 
esquecer o lema do ex-Presidente de R. I., Kalyan 
Banerjee: -“Conheça a si mesmo para envolver a 
humanidade”, e também o lema do Presidente de 
R. I. para este ano, Sakuji Tanaka: -“Paz através 
do Servir “.  
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“O nosso primeiro 
adversário somos nós 
próprios. Por inércia 
ou por receio, são, 
por vezes, os próprios 
Rotários quem coloca 
obstáculos à procura 
ou à entrada de novos 

membros. Por isso, o primeiro passo tem de ser 
nosso: temos de resolver-nos a dedicar a nossa 
atenção a recrutar os líderes que convivem com 
os nossos Clubes, atraindo-os para Rotary.”

                                                        Luís Miguel Duarte 
   Gov. Distrito 1960

CM de Agosto

“Para nos tornarmos atractivos a potenciais 
Rotários temos de saber fazer, e fazer bem, 
a nossa missão: criar e desenvolver projectos 
de serviço que beneficiem quem deles necessita, 
colocando, como profissionais, as nossas capa-
cidades ao serviço do Movimento. Dificilmente 
conseguiremos atrair novos membros se a nossa 
actividade se reconduzir a reuniões e refeições 
sem consequências. Temos de ter acção.”
                                                            

     Idem  

“Ser Rotário é procurar 
estar informado e 
actualizado com toda a 
estrutura da Organização. 
Conhecer minimamente 
as suas potencialidades 
e recursos, para poder 
colocar à disposição 

dos clubes e das comunidades que eles servem as 
capacidades do Rotary International.”

Teresinha Fraga
Gov. Distrito 1970 do Guia Distrital

“Somos voluntários e temos como objectivo comum 
promover a paz, a compreensão e o bem-estar no 
mundo, de forma a alcançarmos todos os nossos 
objectivos e construirmos com eficácia todas as 
tarefas e projectos que assumimos.”

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

 
21º   A Revista pretende ser, e visa ser, ponto de encontro dos Rotários Portugueses, local privilegiado da afirmação 

do seu zelo rotário.
 
3º   Sendo, como é, uma Revista Rotária prescrita e recomendada pelo Rotary International, é fiel às orientações 

do Presidente do Movimento e do seu Conselho Director, e visa apoiar o Rotary apoiando os Governadores de 
Distrito Rotário de Portugal.

 
4º   A Revista é o veículo por excelência de divulgação das actividades dos Rotary Clubes de Portugal e órgão forma-

dor e informador dos Rotários Portugueses.
 
5º    A Revista não deve dar acolhimento a polémicas nas suas páginas que se situem fora do espírito de tolerância e 

do respeito mútuo.
 
6º   A Revista deve ser veículo de construção da Paz e da Compreensão Mundial.
 
7º   “PORTUGAL ROTÁRIO” é elo de ligação entre os Rotários que se exprimam na Língua Portuguesa ou estejam 

historicamente ligados a Portugal.
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AO SERVIÇO 
O Rotary Club de Guimarães ofereceu quatro desfibrilhadores à 
Universidade do Minho e promoveu a formação de 12 docentes e 
não-docentes no manejo destes instrumentos, distribuindo-lhes os 
respectivos diplomas.
O Rotary Club de Entroncamento equipou o ginásio do Centro de 
Ensino e Recuperação do Entroncamento (CERE) e, aproveitando as 
óptimas instalações do Centro de Férias do Rotary Club de Peniche, 
organizou turnos de férias para benefício dos utentes daquele CERE 
em Julho e Agosto passados.
Por seu lado, o Rotary Club de Águas Santas-Pedrouços, jun-
tamente com o Rotaract Club da Maia, organizou com o concurso 
da Real Companhia Velha a campanha “Pink White Party-Milk for 
Life”, que visou dar apoio a jovens mães e arranjar leite para bébés. 
O evento decorreu no Bar Fuzelhas, em Leça da Palmeira e foi dar 
uma boa ajuda ao Centro de Apoio à Vida – Semente.
Entretanto, o Rotary Club de Pombal equipou a Delegação do Centro 
da Associação de Doentes de Alzheimer com 12 cadeirões com rodas, 
1 cadeira sanitária e 2 armários-farmácia, e o Banco de Ajudas Técnicas 
(ATEC) com 5  cadeiras de rodas, 5 cadeiras sanitárias, 4 andarilhos, 
bengalas e canadianas.

O Rotary Club de Cascais-
Estoril, em parceria com o 
Inner Wheel local, criou um 
“Banco de Troca de Livros 
Escolares”.

Com a finalidade de ajudar a Associação de Pais e Amigos dos 
Acamados Profundos, o Rotary Club de Lisboa-Norte organiza 
um Torneio de Golfe que irá decorrer em 17 de Novembro, das 9 às 
14 horas, no “green” do Clube de Golfe “Campo Real”, em Turcifal, 
perto de Torres Vedras. O Torneio terminará com almoço durante o 
qual se procederá à distribuição dos prémios em disputa, ou seja aos 
três melhor classificados.
O custo da inscrição é de € 80,00, e já inclui o almoço, e as in-
scrições devem ser formalizadas até 3 de Novembro através de 
<rclisboanorte@gmail.com> ou <golfecom@mail.telepac.pt>. 
Por seu lado, o Rotary Club de Ílhavo realizou um espectáculo musical 
no Centro Cultural de Ílhavo, para angariação de fundos destinados 

a ajudar a acção desenvolvida pela Santa 
Casa da Misericórdia de Ílhavo e pelo Lar 
de São José. Nele actuaram o Orfeão da 
Santa Casa da Misericórdia, o Orfeão de 
Vagos e a Orquestra Ligeira de Vagos.
Para obter receitas e fazê-las reverter a 
favor da Liga dos Amigos dos Hospitais da Universidade de Coimbra, 
o Rotary Club de Coimbra-Santa Clara promoveu um “jantar 
solidário” no qual esteve a Drª. Isabel de Carvalho Garcia a expor 
acerca da acção desenvolvida pela Liga, a que, aliás, preside.

CLUBE TERMINADO 
Por deliberação tomada em 30 de Junho pelo próprio Clube, foi 
extinto o Rotary Club de Estremoz.

COM SEDE PRÓPRIA 
O Rotary Club de Lisboa-Olivais inaugurou festivamente a sua sede 
que fica instalada na Escola Secundária António Damásio, à Avª. Dr. 
Francisco Luiz Gomes, em Santa Maria dos Olivais, 1800-181 Lisboa.

PUBLICAÇÃO 
Sob o título REFERÊNCIAS, o Rotary Club de Abrantes editou 
um pequeno opúsculo de 32 páginas que lhe serve de guião 
dos Cursos de Liderança que, com a colaboração da Escola 
Prática de Cavalaria, tem organizado para os jovens, Curso que 
já contou com três edições.

PARCERIAS 
Em conjugação de esforços com a Câmara Municipal, 
a ADAL (Associação Distrital de Atletismo de Leiria) 
e o Rotaract Club de Leiria, o Rotary Club de Leiria 
organizou a 3ª Mini-maratona e Caminha Solidária de 
Leiria, prova desportiva que concitou grande visibilidade e adesão.
                                              
Colaborando com a Associação Alzheimer de Portugal, o Rotary Club de Oeiras 
co-organizou o “Passeio da Memória”, e nele 
participou, um passeio que se estendeu desde 
Caxias à Praia da Torre com larga adesão e 
que teve por escopo sensibilizar quanto à 
prevenção da doença de Alzheimer.

mailto:rclisboanorte@gmail.com
mailto:golfecom@mail.telepac.pt
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Os Rotary Clubes de Lisboa-Norte, Lisboa-Estrela e Lisboa-
Centro, juntamente com a Fundação Rotária Portuguesa e a 
Federação Portuguesa de Cicloturismo, celebraram um Protocolo de 
Cooperação para a organização do projecto “Pedalar Contra a Fome”, 
um passeio cicloturístico que se realizará em Maio do próximo ano 
como maneira de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das 
pessoas e para angariação de fundos destinados ao financiamento 
de projectos de luta contra a fome.

O Rotary Club de Cascais-Estoril celebrou 
um protocolo com as clínicas médicas do Dr. 
Olívio Dias – Dias & Teixeira, Ldª., Instituto de 
Oclusão, SANUSBEL-Clínica Médica Cirúsgica, 
CDO-Clorotonditic, Clínica Médica Ortodôn-
tica, Instituto de Oftalmologia de Algés e 
Residência Geriátrica de Santa Inês – para 
a concessão de benefícios aos membros 
do Clube na prestação de serviços clínicos 
e geriátricos.

CULTURA E NÃO SÓ 
O Rotary Club de Vila Nova de Gaia organi-
zou um programa de visitas guiadas à cidade 
de Guimarães em altura em que a  cidade é a 
Capital Europeia da Cultura.

Um Concurso “Desenho de Rua”, com a finali-
dade de sensibilizar  os jovens para as belezas 
da cidade de Lisboa, especialmente quanto à 
sua “Baixa Pombalina”, foi lançado pelo Rotary 
Club de Lisboa-Norte.

VISIBILIDADE & INFLUÊNCIA
O Rotary Club de Arouca organizou 
o “III Arouca Racing Event” em par-
ceria com o “Porsche Club de Portu-
gal”, com rali na Serra da Freita, para 
angariar receitas a aplicar nos seus 
projectos e dar maior visibilidade 
pública da sua existência.

O Rotary Club de Mafra, 
por sua vez, organizou no 
pavilhão polivalente da Liga 
dos Amigos do Sobreiro, uma 
animada “Noite da Juven-
tude”, cuja receita foi ajudar 
os Bombeiros Voluntários de 
Mafra na construção do seu 
novo quartel.

Com as presenças do Presidente da Câmara de Loulé, Dr. Seruca Emídio, do 
Vereador, Aníbal Moreno, do Presidente da Junta de Freguesia de Almancil, 
João Martins, do Comandante da GNR e de várias outras personalidades, o 
Rotary Club de Almancil-Internacional inaugurou festivamente a rotunda 
junto do cruzamento para Vale do Lobo e Quinta do Lago, a que foi dado o 
topónimo “Internacional Rotary Clube de Almancil”, aí ficando um artístico 
Marco Rotário. De notar que o Clube assumiu a coordenação e o patrocínio 
das obras de arranjo urbanístico, assim como a execução da pavimentação do 
local e a plantação duma árvore a alindá-lo.

COMPANHEIRISMO

O Rotary Club de Sever do Vouga, juntamente com a sua Universidade 
Senior, levou a efeito uma “sardinhada” de convívio na Serra do Arestal que 
juntou muitos Rotários e amigos, designadamente o PGD Goes Madeira e o GI 
Fernando Laranjeira.
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Em ano em que a ci-
dade de Guimarães 
é a “Capital Euro-
peia da Cultura”, 
o Rotary Club de 
Guimarães tem 
tido uma enorme e 
profícua actividade 

através da sua disponibilização para mostrar a grupos forasteiros as belezas 
da cidade, que são inúmeras. A foto ilustra a visita que à cidade fez, guiada 
pelo PGD Francisco Zamith, de um assinalável grupo de Rotários do Rotary 
Club de Gaia-Sul juntamente com Companheiros dos Rotary Clubes, com que 
está emparceirado, os Clubes de Gien-Sully sur Loire (França) e de Hamburg 
Bergedorf (Alemanha).

PALESTRAS 
No Rotary Club de Aveiro Delfim Bismarck pronunciou-se sobre “A 
Região de Aveiro ao Longo dos Séculos”.
O Rotary Club de Faro teve como palestrante a Drª. Mariana Fer-
nandes a dissertar acerca de “Os Três Pilares da Fundação da Civilização 
Ocidental”.
“A Importância Estratégica da CPLP no Mundo Global” foi tema versado 
pelo Dr. Domingos Simões Pereira, Secretário Executivo da CPLP, no 
Rotary Club de Porto-Foz.
No Rotary Club de Parede-Carcavelos falou-se de “Saúde e Bem 
Estar”, tendo sido oradores o Dr. Viriato Horta, médico de família, o 
Dr. Carlos Cardoso, psiquiatra, e o “personel trainer” Marco Seixo.
A Compª. Maria Castro foi palestrante no seu próprio Clube, o Rotary 
Club de Fafe, onde dissertou sobre “A Educação e a Paz”.
“Criacionismo e Evolução das Espécies” foi o tema versado no Rotary 
Club de Carnaxide pelo Compº. António Craveiro.
O Rotary Club de Porto-Oeste escutou o Dr. Américo Moreira a 
dissertar sobre “Onde Termina a Ética Médica e a Responsabilidade 
do Paciente”.
No Rotary Club de Torres Vedras expôs sobre “A Vida depois dos 
50” a Drª. Isabel Antunes.
No Rotary Club de Leça do Balio proferiu uma palestra sobre 
“Protocolo Rotário” o Compº. Jorge Pereira.

Em reunião em que esteve o Gov. 2011-12 (D. 1970), Compº. A. Goes Madeira, e 
o GI do mesmo Distrito, Compº. Fernando Laranjeira, o Rotary Club de Porto-
Foz teve ensejo de escutar o Compº. Salvato Trigo, membro do Rotary Club de 
Porto-Oeste, sobre “De que falamos quando falamos em Rotary”. A reunião foi 
ainda valorizada com as interpretações de peças ao piano de Beethoven, Lizt e 
Chopin por uma aluna finalista da ESMAE.

No Rotary Club de Ovar falou-se sobre “A Política como Apelo 
Cívico e Exercício de Cidadania”, sendo orador o Deputado Dr. Raúl 
Almeida.

O PGD Frederico Nascimento foi palestrante no Rotary Club de 
Lisboa-Estrela, clube no qual dissertou sobre “END POLIO NOW 
– Um Desafio do Rotary para 2013”.
“Felicidade nas Organizações” constituiu o tema de palestra que o 
Compº. Sérgio Almeida, do Rotary Club de Arouca e Vice-Presidente 
da Associação Portuguesa de “Coaching”, proferiu na “Casa das As-
sociações” em reunião do Rotary Club de S. João da Madeira.
O Rotary Club de Cascais-Estoril ouviu o Engº. Ribeiro e Castro 
numa palestra que ele proferiu sobre “Economia do Mar”.
“Compreender a Crise, Encontrar Soluções” foi o tema tratado no 
Rotary Club de Ílhavo pelo Dr. Camilo Lourenço em sessão que se 
realizou no Auditório do Museu Marítimo de Ílhavo.

DISTINÇÕES 
O Rotary Club de Aveiro, juntamente com os seus clubes afilhados, 
prestou justa homenagem ao seu sócio fundador o Compº. Américo 
Reboredo em reunião festiva na qual proferiu uma lição sobre “Ci-
dadania para as Novas Gerações” o Prof. Fernando Seara, neto do 
homenageado.
No Rotary Club de Sesimbra foram homenageados José Manuel 
Rasteiro, como profissional de hotelaria, e a “Rádio Sesimbra”.
Por seu lado, o Rotary Club de Gaia-Sul distinguiu como profissional 
de referência o Dr. Silvestre Lacerda, Director do Arquivo Nacional 
da Torre do Tombo.
E o Rotary Club de Sintra homenageou a industrial Maria Leonor 
Eva Cunha, da Fábrica de Queijadas “Piriquita”.

ESTUDANTES EM DESTAQUE 

Nesta altura, e como é tradicional, a quase totalidade dos nossos 
Rotary Clubes promove iniciativas de colocação em evidência os 
melhores alunos do precedente ano lectivo, especialmente nos 9º e 
12º anos de escolaridade. É, pois, de todo impossível mencionar todas 
as realizações a este título levadas a cabo, pelo que, de um vasto 
leque, seleccionamos o que fez o Rotary Club de Loulé que realizou 
uma reunião toda especial no Cine-Teatro Louletano dedicada a ho-
menagear os estudantes que mais se evidenciaram nos 9º e 12º anos. 
Nessa reunião actuou o Grupo “Stompitos” (veja a foto) dirigido pela 
Prof. Antonieta Semedo, com a colaboração do Prof. Rui Machado, 
e ainda, em danças latino-americanas, a Escola Secundária de Loulé 
com um grupo de alunas e intervindo a finalista Marina Mateus como 
solista, numa actuação muito apreciada. 



18 1918 19

O Brasil assumiu decididamente a liderança da iniciativa de fazer vingar a Língua Portuguesa como língua ofi cial 
na Organização das Nações Unidas (ONU), já que o nosso País não parece dedicar a tal objectivo o empenhamento 
que se afi gura ser o devido.
Ideia que se integra no objectivo da valorização do nosso idioma, recebeu um forte impulso em Fevereiro do ano 
passado, altura em que, com o apoio da Cooperativa Editora “Brasil Rotário” (que edita a Revista Regional Ofi cial 
do R.I. “Brasil Rotário”), foi instituída a Academia Brasileira Rotária de Letras (ABROL).
Uma deputação de personalidades rotárias ligadas à ABROL e à Cooperativa referida foi, em Maio de 2011, até Nova 
Iorque para aí entregar ao Secretário-Geral da ONU o memorando que a seguir reproduzimos no sentido de que 
a Língua Portuguesa passe a ser considerada como língua ofi cial desta tão importante Organização internacional. 
O memorando foi encaminhado para o Secretário-Geral através da representação diplomática brasileira junto da 
ONU.

Mais tarde, já em Novembro de 2011, o Presidente da República Portuguesa, Doutor Aníbal Cavaco Silva, teve ensejo 
de proferir um discurso no Conselho de Segurança da ONU no qual, e a dado passo, aludiu, com ênfase, à justiça da 
inclusão da Língua Portuguesa como idioma ofi cial da ONU, ponto de vista que se mostrou, pois, em sintonia com a 
iniciativa que tinha sido tomada a partir do Brasil.

Esta abordagem do mesmo tema constituiu 
justifi cado motivo de júbilo para os nossos 
Companheiros do “País Irmão”, que logo 
procuraram manifestar o seu regozijo através 
de uma moção que procuraram encaminhar 
para Cavaco Silva via autoridades consulares 
portuguesas acreditadas no Rio de Janeiro, 
especialmente no Consulado Português. 
Contudo, lamentáveis entraves e difi culdades 
burocráticas, aliás de muito difícil compreensão 
e aceitação, impediram que essa moção fosse 
entregue.
Não obstante, esta afi gura-se constituir uma 
verdadeira causa nacional que deverá ser 
tomada em mãos por todos os Rotários de 
Portugal e mesmo por todos os Portugueses. 
Deixamos, pois, o assunto à consideração de 
todos, especialmente dos nossos Governadores 
de Distrito, mormente no ano em que é em 
Lisboa que se vai realizar a Convenção Anual 
do R.I..

Em Prol da 
 Língua Portuguesa

Parte da delegação brasileira que se dirigiu aos serviços da Delegação Diplo-
mática do Brasil junto da ONU em Maio de 2011, a que o  texto alude.
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Pelos Serviços Internacionais

Os Clubes dos Jovens

OS JOVENS EM NÚMEROS 
Com dados reportados a Agosto deste ano, os Rotaract Clubes eram 9.533 e encontravam-se em 189 diferentes 
países. Eram 219.259 os Rotaractistas. Quanto ao Interact, havia 14.872 Interact Clubes distribuídos por 155 países. 
Os Interactistas andavam em 342.056.

AO 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.

O Rotaract Club de Coimbra lançou o Projecto “Bem-vindo a Coimbra” 
com o objectivo de acolher e de informar os estudantes recém-chegados 
à cidade. Através deste programa são-lhes fornecidas informações úteis 
sobre bolsas de estudo, programas de mobilidade, habitação, saúde, 

CIP PORTUGAL/GUINÉ-BISSAU 
 O Rotary Club de Matosinhos fez seguir com destino à maternidade do Hospital Simão Mendes, de Bissau, um con-
tentor contendo uma incubadora com sistema de reanimação, ventiladores, monitores de sinais vitais, aspiradores de 
secreções e outros equipamentos hospitalares. De sublinhar que esta foi uma acção levada a efeito com o concurso de 
um Subsídio Global de The Rotary Foundation.

CIP PORTUGAL/ESPANHA
 Em Guimarães, e estendendo-se pelos dias 12 e 13 de Outubro, teve lugar 

o “Encontro Ibérico”, sendo que a Assembleia Plenária ocupou o dia de Sábado. Os 
participantes, além de terem passado em revista as actividades desenvolvidas no 
seio da CIP, designadamente a acção do INROT 6, tiveram ensejo de realizar algumas 
visitas guiadas na “Cidade-Berço”, designadamente ao Castelo, ao Paço dos Duques 
e ao Centro Histórico. A sessão de trabalhos foi presidida pelo Presidente da Secção 
Portuguesa, Joaquim Matos, do RC Caldas das Taipas, e, além da Gov. D. 1970, Teresinha Fraga, foram acmpanhados pelo 
Gov. D. 2203, Juan Manuel Arenas Ricart, que representava também o Gov. D. 2201, Rafael Buceta, do RC Vigo, Presidente 
da Secção Espanhola, Rui Amandi, Vice-Coordenador Nacional das CIP, em representação do Coordenador, Luís Delgado. 
A próxima reunião desta CIP terá lugar em Cáceres (Espanha), em 12 de Outubro do próximo ano.
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lazer, desporto, cultura e outros campos, tudo sob a forma 
de “workshops” temáticos. Nas instalações do Instituto 
Justiça e Paz, tiveram lugar “workshops” em 20 e 27 de 
Setembro, e em 4 de Outubro.

INTERCÂMBIO 
O Rotary Club de Almancil Internacional enviou, à 
sua custa, os Jovens Patrícia Soares e Milton Mateus, 
de 16 anos, para Manchester (UK) a fim de participarem 
no “Summer Camp” de Petty Pool Outdoor Centre que 
é organizado pelo Rotary Club de Manchester e tem a 
duração de duas semanas.

INTERCÂMBIOS  

Com os patrocínios dos Distritos 1960 e 5890 (este 
de Houston, Texas, EUA), o Rotary Club de Almancil 
Internacional recebeu a jovem Alexandra (Lexi) Carley, 
de 17 anos, que permanecerá em Portugal durante todo o 
corrente ano lectivo e frequentará para estudos a Escola 
Secundária Drª. Laura Ayres, de Quarteira. Lexi, na foto à 
chegada ao aeroporto de Faro,  será acolhida em casas de 
famílias de Rotários

Também o Rotary 
Club da Feira recebeu 
a jovem estudante 
S c a r l e t t  R o s e 
Tanous, de 18 anos, 
vinda de Carmel, 
Cal ifórnia (EUA), 
Distrito 5230. Está 
agora a frequentar 
a Escola Secundária 
de Santa Maria da 
Feira, sobretudo para 
a aprendisagem da 
língua portuguesa e 

encontra-se a morar com uma família rotária do Clube e vai 
permanecer entre nós por todo o ano lectivo.

“RENTRÉE” 
Sob a organização logística do Rotaract Club de Lisboa-
Olivais, os Rotaract e Interact Clubes do Distrito 1960 
confraternizaram alegremente nas excelentes instalações 
da Colónia de Férias do Rotary Club de Peniche. Um 
bem elaborado programa para o evento proporcionou 
excelentes momentos de companheirismo e de diversão, 
avultando uma aula de “Chi Kung” e uma apresentação, 
que esteve a cargo de Rosalina Silva, do Instituto 
Macrobiótico Português, sobre “Economia Ambiental”.

O IV ENCONTRO DE 
ROTARY KIDS 
No Distrito 1970 e em 
Coimbra, realizou-se 
a 15 de Setembro este 
IV Encontro Distrital, 
que foi organizado 
pelo Rotary Kids de 
Coimbra e coordenado 
pela Compª. Catarina 
Amorim da Costa, 
membro do Rotary 
Club de Coimbra. Nele 
participaram elementos 
dos Rotary Kids de Coimbra, Estarreja, Santo Tirso e Viana 
do Castelo e o evento foi atentamente acompanhado pela 
Gov. Teresinha Fraga e moderado pelo Compº. António 
Simões Pinto, do Rotary Club de Estarreja e Coordenador 
Distrital (veja a foto do grupo dos “kids”).
Durante o Encontro, para além da plantação da 
“Árvore da Amizade”, foi apresentado o projecto 
distrital “Sorrisinho”, que tem por escopo minorar os 
padecimentos e incrementar o sorriso de crianças que 
sofrem de doenças do foro oncológico e se encontram 
hospitalizadas. Neste sentido, entre os participantes foi 
lançado um concurso para a criação da figura mascote 
do Projecto, tendo ganho a proposta apresentada pelo 
Rotary Kids de Estarreja. O Projecto “Sorrisinho” irá 
doravante administrar um banco de material de apoio às 
crianças doentes, banco que está sediado em Estarreja 
e inclui tudo quanto possa contribuir para o conforto e a 
alegria delas: pijamas, roupa interior, jogos, livros infantis, 
“puzzles”, materiais para “bijouteria” infantil, pensos 
rápidos coloridos, fraldas, etc. A Gov. Teresinha Fraga 
logo aproveitou para fazer uma entrega de material para 
este Projecto que contemplará quatro campanhas anuais 
de recolha de bens para o banco.
Após o almoço, este IV Encontro teve os seus momentos de 
diversão, com um “peddy paper” no Jardim da Sereia.
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 The Rotary Foundation

Wilfrid J. Wilkinson
Presidente do Conselho 

de Curadores

Uma nova abordagem aos serviços e 
formação profissionais 

 

Em 2013, todos os distritos têm a oportunidade de apoiar as equipas de formação profissional 
- EFPs (ou VTTs no inglês) através dos subsídios da Fundação Rotária. Estas equipas, formadas 
por profissionais rotários e não rotários, viajam para outros países para irem ao encontro das 
necessidades humanitárias, ensinando profissionais locais sobre um campo em particular ou 
aprendendo eles mesmos as práticas locais. 
 Assim como o que acontece com o Intercâmbio de Grupos de Estudos (IGEs), as EFPs podem ser 
patrocinadas por Subsídios Distritais, os quais não se exige que se concentrem numa das áreas 
de enfoque. Os Distritos 6200 e 9600 usaram Subsídios Distritais para organizar um intercâmbio 
de EFP para abordar o impacto ambiental dos derramamentos de óleo. As equipas de formação 
profissional também podem ser patrocinadas por Subsídios Globais. 
 Alguns distritos expressaram o seu desapontamento com o término do suporte da Fundação ao 
programa de IGE. No entanto, muitos distritos têm tido dificuldade em encontrar profissionais 
que cumpram os requisitos do programa, forçando a Fundação a outorgar anualmente dezenas 
de excepções às normas do programa de IGE. Sob o Visão de Futuro, os distritos ainda podem 
patrocinar tais actividades através dos Subsídios Distritais e procurar parceiros no “District Grant 
VTT Partner Forum” do “LinkedIn”.
 Diferentemente dos IGEs, as equipas de formação profissional não restringem a idade dos par-
ticipantes nem a duração do estágio. Além disso, oferecem uma oportunidade para actividades 
práticas de impacto duradouro, algo que muitos participantes de IGE têm solicitado. O programa 
de IGE firmou o compromisso da Fundação com a formação profissional; as EFPs estão a levar 
este compromisso a um nível novo e muito mais dinâmico.
 Quero incentivar cada distrito a aproveitar as oportunidades para serviços humanitários oferecidas 
pelas EFPs, logo que o Visão de Futuro seja lançado globalmente em 1 de Julho. Isto não significa 
que a Fundação não permitirá a formação de equipas de IGE. Elas continuarão a ser financiadas, 
porém com o dinheiro disponibilizado ao distrito e somente quando a Comissão Distrital achar 
que o intercâmbio será significativo.
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HONROSA VISITA
Foi uma grata surpresa a visita que, sem prévio aviso, fez ao 
Rotary Club de Lisboa-Estrela o Presidente do Conselho de 
Curadores da Fundação Rotária do R.I., Wilfried Wilkinson, 
que já serviu o Rotary como seu Presidente em 2007-08. Na 
circunstância, o Presidente Wilkinson teve palavras inspiradoras 
e de grande admiração pelo Rotary em Portugal.

COM A “OIKOCREDIT”
Foi fi rmado um acordo entre The Rotary Foundation e a Oikocredit International, 
uma instituição fi nanceira que tem sede na Holanda e promove o investimento 
social, acordo que se integra no Plano “Visão de Futuro” e constitui a primeira 
parceria estratégica fi rmada na decorrência dele.
De harmonia com este acordo, a Fundação Rotária irá conceder subsídios 
pre-defi nidos para Rotary Clubes e Distritos e que irão permitir a cooperação 
com instituições micro-fi nanceiras da rede da Oikocredit.
Em conjugação de esforços, as instituições micro-fi nanceiras (IMFS) e os 
Rotários procurarão identifi car as necessidades a nível local para atender a 
elas de modo efi caz e concederão apoios fi nanceiros a donos de pequenos 
negócios.
A Oikocredit International foi fundada em 1975 e já investiu cerca de 685 
milhões de dólares em mais de 800 entidades de 70 diferentes países, com 
benefício para 20 milhões de pessoas.

LUGAR A CONCURSO
Existe uma vaga na Comissão de Investimentos de The Rotary Foundation ao preenchimento da qual podem concorrer 
Rotários e visando início de exercício de funções em 1 de Julho de 2013. Os candidatos a este lugar devem preencher 
as seguintes qualifi cações: experiência em investimentos, domínio da língua inglesa e ser cidadão norte-americano. 
As candidaturas deverão ser formalizadas junto de Jeanette Hamilton, CFA, CTP Manager, Divisão de Investimentos 
e Tesouraria, através do telefone 00 1 847 866 3120 ou pelo correio electrónico <Jeanette.Hamilton@rotary.org>.
 

PLANO “VISÃO DE FUTURO”
Aplicável em todo o mundo a partir de 1 de Julho do próximo ano, a partir de 31 de Outubro os Governadores de 
Distrito 2013-14, os Governadores-Eleitos e os Presidentes das Comissões Distritais da Fundação Rotária podem 
aceder ao “Member Access” para início do processo de qualifi cação distrital, processo que inclui o conhecimento 
e a adesão aos termos do memorando de entendimento do Distrito. Os Distritos, que serão também responsáveis 
pela qualifi cação dos seus Clubes, terão de ser previamente qualifi cados para poderem candidatar-se à concessão 
dos novos Subsídios Distritais.

Foi fi rmado um acordo entre 
uma instituição fi nanceira que tem sede na Holanda e promove o investimento 
social, acordo que se integra no Plano “Visão de Futuro” e constitui a primeira 
parceria estratégica fi rmada na decorrência dele.
De harmonia com este acordo, a Fundação Rotária irá conceder subsídios 
pre-defi nidos para Rotary Clubes e Distritos e que irão permitir a cooperação 
com instituições micro-fi nanceiras da rede da 
Em conjugação de esforços, as instituições micro-fi nanceiras (IMFS) e os 
Rotários procurarão identifi car as necessidades a nível local para atender a 
elas de modo efi caz e concederão apoios fi nanceiros a donos de pequenos 
negócios.
A 
milhões de dólares em mais de 800 entidades de 70 diferentes países, com 
benefício para 20 milhões de pessoas.
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Caras Companheiras, 
Caros Companheiros.

Na coluna de Setembro fi zemos referência à 
importância do mês de Outubro de 2012 na 
calendarização para os Distritos e os Clubes, 
com vistas ao lançamento global do Plano 
“Visão de Futuro” da The Rotary Foundation 
em 1 de Julho de 2013.

De facto, em todo o mundo rotário, tem 
início neste mês a qualifi cação dos Distritos 
e acelera-se a preparação dos Clubes para 
futura qualifi cação, o que só poderá ocorrer 
após terem participado no Seminário sobre 
Gestão de Subsídios e depois da qualifi cação 
do Distrito. 

Os líderes rotários com certeza irão reservar, 
neste mês, um tempo especial para o estudo 
e a análise dos temas que serão abordados 
no Seminário da Fundação Rotária, que neste 
ano vai acontecer em Leiria nos dias 23 e 24 
de Novembro. Serão os Rotários dos dois 
Distritos portugueses reunidos em torno de 
assuntos importantes da nossa Fundação.

Os avanços e os obstáculos encontrados 
na nossa luta para a Erradicação da Pólio, 
as melhores estratégias para aumentar 
as doações num cenário de recessão da 
economia, desemprego crescente e imensas 
necessidades das pessoas e das empresas 

e o Plano “Visão de Futuro” com as suas 
mudanças estruturais, serão, certamente, 
alguns dos temas para refl exão conjunta e 
debate dos Companheiros presentes a este 
importante evento rotário, visando chegar 
a conclusões objectivas que possam ser 
convertidas em acções concretas dos nossos 
Clubes e Distritos.

Como o Distrito 1970 é um Distrito Piloto no 
Plano “Visão de Futuro”, abre-se, neste evento 
conjunto, uma oportunidade para este Distrito 
partilhar com o Distrito 1960, um Distrito não-
Piloto, a experiência grangeada em mais de 
dois anos de aplicação do Plano.

Conhecer as melhores práticas do novo 
modelo de subsídios, as dificuldades 
encontradas e as formas como o D. 1970 as 
tem ultrapassado, tudo isso representará um 
importante contributo para os Companheiros 
do D. 1960 e poderá permitir que, em 1 de Julho 
de 2013, os dois Distritos estejam igualmente 
preparados para o novo paradigma da nossa 
Fundação.

Destaco algumas considerações sobre o Plano 
“Visão de Futuro”, ponte para esta mudança 
de paradigma:
-   o novo modelo de subsídios aumenta a 

capacidade da RF em apoiar projectos 
humanitários e educacionais.

-   o novo modelo de subsídios é mais simples, 
mais fl exível, mais abrangente e tem foco 
na sustentabilidade dos projectos. Ou seja, 
os seus benefícios na comunidade con-
tinuam, mesmo depois da implementação 
dos projectos.

-   o novo modelo de subsídios propicia uma 
melhor gestão dos fundos e de sua aplicação 
nos projectos.

-   as seis áreas de enfoque constituem o fi o 
condutor para a elaboração de projectos 
em benefício das comunidades.

A adversa conjuntura económica e social 
do País constitui um desafi o ainda maior à 
criatividade e ao empenho das Rotárias e dos 
Rotários portugueses e uma responsabilidade 
acrescida quanto ao compromisso do Rotary 
de socorrer e apoiar as camadas mais 
vulneráveis das nossas comunidades, através 
de projectos sustentáveis, com recursos da 
The Rotary Foundation e doutros parceiros 
estratégicos. 

Parceiros que podemos convencer a jun-
tarem-se a nós, atraídos pela nobreza das 
nossas causas, pela experiência da nossa 
Organização, pela força da nossa imagem 
e pela reconhecida idoneidade da nossa 
Fundação.

Saudações Rotárias

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

COLUNA DO COORDENADOR REGIONAL DE
THE ROTARY FOUNDATION

PGD  HENRIQUE 
ALMEIDA                                       
RC Cascais-Estoril 

“A dificuldade não está em aceitar as novas ideias mas em 
abandonar as antigas.”

Lord John Maynard Keynes
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ROTARY/3P - Paz, Paz e Paz
                                                                                                

   Gil Teixeira
                                                                                      Membro do Rotary Club de Lisboa

 Um dos pilares, ou, se quisermos, um dos objectivos principais do Rotary International, assenta precisamente na 
paz no mundo.
 Por sua vez, uma das batalhas maiores do Rotary International tem sido o combate à pólio. Mas pode colocar-se esta 
questão: salvamos os seres humanos da doença e depois deixamos que morram em guerras inúteis?

 Todos sabemos que a guerra e a paz são actos volitivos, ou seja voluntários, e, portanto, não estão relacionados 
com o transcendente.

Parecendo um objectivo utópico, a paz é algo que está ao alcance de todos os que a defendem e praticam. Isto 
porque depende exclusivamente da vontade humana, como disse.

 No mundo inteiro, penso, não deve haver um ser humano que não deseje a paz, salvo se for uma pessoa mental-
mente doente.

Por outro lado, a guerra também é um acto que depende exclusivamente da vontade dos seres humanos.

 Concluindo aquilo que é óbvio, a paz e a guerra são ambas praticadas pelos humanos.

  

Sendo a guerra e a paz da exclusiva responsabilidade dos seres humanos, e não sendo estes irracionais, temos 
difi culdade em compreender como a guerra acompanha o ser humano há milhares de anos, apesar do sofrimento, 
e destruição, que isso causa à raça humana.

 Como resolver este problema?

 Sabe-se que a política, e bem, está arredada do Rotary International, assim como a religião.

 Todavia, nada na prova quádrupla impede que se aborde a política, e também a religião, em teoria.

 Onde estão os responsáveis pelas guerras, justas, injustas, santas ou profanas?

Haverá mesmo guerras justas, injustas, santas ou profanas?

 Tenha-se em conta que as guerras defensivas, legítima defesa, estão afastadas 
das apelidadas de justas, injustas, santas ou profanas.

 Os primeiros culpados pelas guerras justas, injustas, santas ou profanas 
são os responsáveis políticos máximos de todos os países. Os segundos 
culpados são todos os que nelas participam.

 Todavia, e surpreendentemente, todos os políticos e mesmo pessoas 
comuns dizem comungar do mesmo objectivo: a paz!

Estamos, pois, perante um paradoxo.

 O mesmo político e as pessoas comuns defendem a paz e a guerra em 
simultâneo, quando estamos perante guerras justas, injustas, santas ou 
profanas, embora atribuam sempre as culpas ao adversário.



28 PB

 Estamos no seio do movimento Rotary International, 
uma organização não governamental talvez com a maior 
influência em todo o mundo pela justiça e importância 
das causas que abraça, e que tem assento nas instituições 
internacionais máximas, como sejam a ONU e noutras 
organizações a nível mundial.

 É possível acabar com as guerras justas, injustas, santas 
ou profanas?

 Sim, isso é possível!

 Como?

 Haverá certamente diferentes maneiras de acabar com 
as ditas guerras justas, injustas, santas ou profanas.

Pessoalmente, eu propunha um desafio, um projecto, 
ou um programa denominado “ROTARY/3P”, ou seja 
“ROTARY – Paz, Paz e Paz”.

Como levar a cabo esse desafio, essa grande batalha 
cívica?

 Primeiro, abordando e discutindo dentro do Movimento 
Rotário esse objectivo.

Segundo, após uma larga discussão e obtido consenso, 
o Presidente do Rotary International, solicitaria a todos 
os chefes de governo ou da república de todos os países 
existentes no mundo que escrevessem, e subscrevessem, 
um texto, não superior a uma página formato A-4, dizendo 
o que pensam da guerra e da paz. Também deveriam 
participar os líderes das dez maiores religiões do Mundo, 
nas mesmas condições.

O texto seria redigido na língua oficial do país de origem 
de cada país, e seria  traduzido para a língua inglesa. A 
edição dessas declarações escritas, “ROTARY/3P – Paz, 
Paz e Paz”, teria o prefácio de uma página formato A-4 
escrita e subscrita, pelo Presidente do Rotary International 
e pelo Secretário-Geral das Nações Unidas.

Após a recepção de todos os textos de todos os chefes 
de governo ou de presidentes da república de todos os 
países, eles seriam compilados e publicados numa edição 
escrita, se quisermos, um livro, com o texto da língua do 
país de origem e a respectiva tradução na língua inglesa, 
com o título “ROTARY/3P – Paz, Paz e Paz”.

Essa edição escrita seria distribuída por todas as pessoas 
de todo o mundo.

Seriam admitidos sponsors para suportar os custos da 
edição e da distribuição da obra, e eles também poderiam 
contribuir com outras importâncias para a causa da paz 
no mundo. 

Os Rotary Clubes de todo o mundo seriam os centros de 
excelência de distribuição dessas declarações escritas 
intituladas “ROTARY/3P – Paz, Paz e Paz”.

Os exemplares de cada edição seriam entregue gratuita-
mente a todos os cidadãos de todos os países, embora 
lhes fosse atribuído o valor simbólico equivalente a 50 
cêntimos em moeda americana, que seria pago volun-
tariamente. 

O resultado da venda seria entregue a organizações não 
governamentais de apoio à pobreza, em todos os países 
do mundo.

Todos os cincos anos(?) seria feita uma nova edição dessas 
declarações escritas e assinadas pelos chefes de governo 
e presidentes da república dos países, e pelos líderes reli-
giosos que estivessem em exercício, sobre; “ROTARY/3P 
– Paz, Paz e Paz”.

O alcance desta ideia seria o de permitir que todos os seres 
humanos soubessem o que pensam todos os chefes de 
governo e presidentes da república de todo o mundo, assim 
como os dez principais lÍderes religiosos da humanidade 
sobre a guerra e a paz, e que essas declarações estivessem 
sempre associadas ao Rotary International.

 Penso que esta seria uma iniciativa, revelada numa 
edição escrita, que ajudaria a derrubar muitas bar-
reiras ideológicas, e constituiria como que um cordão 
psicológico que ligaria todas as pessoas no mundo à 
causa da paz mundial.

Nesta linha, também penso que o logotipo do Rotary 
International, bem como os seus lemas adoptados to-
dos os anos pelos Presidentes do RI, deveriam conter 
sempre a palavra “paz”. 

Por exemplo: “A paz traz amor e amizade”; “A paz mata 
a fome”; “A paz aumenta a vida”; “A paz dá emprego 
a milhares de pessoas”, etc...

 Sendo uma ideia, obviamente que terá de ser aper-
feiçoada com o contributo de todos os Rotários, e 
porventura recusada...

Aguardo as sugestões de todos os companheiros ro-
tários de todo o mundo.
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