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A NOSSA CAPA
Na anterior edição procurámos sensibilizar o leitor para a indispensável participação na Convenção de Lisboa do R.I.. Então, tratá-
mos de enaltecer alguns dos principais monumentos lisboetas que, no aproveitamento da altura da Convenção, poderá visitar com 
especial detença
Só que, se Lisboa, só por si, oferece incontáveis motivos de interesse, menos os não há em seu redor. Por isso, nesta edição deixamos 
diversas sugestões para outras visitas em locais periféricos da capital.
E a capa desta edição tem que ver com isso mesmo: mostra-lhe o Palácio Valenças, mandado construir pelo Conde de Valenças em 
1870, onde está actualmente a Biblioteca Municipal de Sintra, e, mais abaixo, a “Casa dos Penedos”, também em Sintra.

Canções comoventes
 

O fado, a música melancólica de Portugal, é parte tão intrínseca da sua cultura que a sua origem se perdeu na 
história. Uns dizem que o fado começou com os cânticos dos Mouros, ocupantes de parte da região entre os Sécs. 
VIII e XIII. Há quem diga que ele evoluiu da música dos escravos brasileiros; e uma outra teoria diz que o fado é 
a música dos marinheiros portugueses que sentiam saudades de casa. A palavra fado vem do latim fatum, 
que signifi ca “destino”, e as canções expressam o tipo de nostalgia 
a que chamamos “saudade”.
Esta música criou raízes em Lisboa entre a classe operária. A madrinha do fado, 
Maria Severa Onofriana, cantava na taverna da sua mãe, em meados de 1830. 
A fadista mais famosa, Amália Rodrigues, tornou a música popular durante 
os seus 50 anos de carreira. Quando faleceu em 1999, o governo português 
declarou três dias de luto. 
O fado tem dois estilos dintintos: um associado a Lisboa e o outro à Universidade 

de Coimbra. No primeiro, as letras têm um apelo à classe operária, e no segundo, o fado refl ecte uma 
perspectiva da alta sociedade, e geralmente os homens são os cantores. Ambos os estilos usam a guitarra 

portuguesa, um instrumento de doze cordas, em formato de 
pera. Os Rotários que comparecerem à Convenção do R.I. de 
2013, de 23 a 26 de Junho, poderão ouvir fado ao vivo em bares 
e tavernas no Bairro Alto ou no de Alfama, em Lisboa. 
                                                                                                          

          Susie Ma

Inscreva-se para a Convenção do R.I. de 2013: 
www.riconvention.org/pt.
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              Artur Lopes Cardoso
                                Gov. 1988-89 (D. 197)

                                                                                                                   
                              Editor

A cimeira “Rio + 20”, realizada há meses no Brasil e especialmente 
debruçada sobre o desenvolvimento sustentável e a eliminação da 
pobreza, teve como um dos seus momentos mais extraordinários o 
improviso proferido já no seu final pelo Presidente do Uruguai, José 
Pepe Mujica. Em palavras simples e sinceras, o Presidente Mujica 
surpreendeu tudo e todos com a visão e a sensatez que transmitiu, 
através de uma análise fria e lúcida em torno das sociedades que a 
economia de mercado afinal gerou e acerca do rumo que entende 
imperioso adoptar para a própria salvação da Humanidade.
Confesso que já ouvi uma e mais vezes as palavras que ele proferiu 
na altura referida e sempre isso me causou inquestionável impressão, 
admiração e respeito.

Economias do consumo, comandadas pela concorrência desen-
freada, têm, na verdade, levado, em muitas latitudes, a índices 
consumistas exponenciais, economias em que importa produzir a 
baixo custo e bens de curta durabilidade, justamente para incre-
mentar esse mesmo consumo. Tudo sob pena de as economias 
estagnarem e, assim, grassar o desemprego. 
O homem torna-se, por via disso, como que prisioneiro do sistema 
e condenado a tentar produzir cada vez mais e ao menor custo, 
como maneira de dar resposta às imperiosas solicitações dos seus 
incontidos desejos de consumir, sempre e cada vez mais.
Por assim ser, José Mujica invocou a reflexão de pensadores da 
Antiguidade, particularmente de Séneca, que advertia que não é 
pobre quem pouco tem. Verdadeiro pobre será quem necessita 
crescentemente de cada vez mais bens para consumir e os deseja 
incontidamente.
Por assim ser, o homem tornou-se “escravo” do trabalho e, sem 
embargo de ter, em muitas partes, alcançado regalias como a própria 
redução de horários de trabalho, acaba por chegar ao ponto de 
ter de arranjar mais que um emprego remunerado, por isso que 
aumentam incessantemente as solicitações e os apetites com que 
se vê confrontado, o volume das suas contas para pagar.
Por assim ser, as agressões ao meio ambiente multiplicam-se, a água 
é mal gerida, o aquecimento global aí está com todo um cortejo de 
perturbações na própria natureza. 
Não se trata, pois, de causas; trata-se de consequências.
E, no entanto, o ser humano não veio ao mundo para produzir e ... 
consumir. Veio, isso sim, para tentar ser feliz.

É curta a vida humana. Volvido um punhado de anos, maior ou 
menor, envelhece-se e acabam-se os dias da vida permitida na 
Terra a cada um. Por isso, o desenvolvimento económico não 
pode ir contra a felicidade, uma felicidade que a cada um de nós 
cabe construir e gozar enquanto for tempo. Que fraternidade, que 
solidariedade existirá em sociedades em que tudo gire em volta da 

competição, do possuir cada vez mais, do consumir sem freio, do 
ter em detrimento do ser?
O problema acaba por não ser, pois, propriamente económico: é, 
antes, um problema político e um problema cultural. É necessário 
criar condições para que não sejam apenas os mercados a mandar: 
há que tomar opções políticas na regulação dos mercados. Temos 
de destrinçar: controlamos a globalização ou vamos continuar a 
ser subjugados e controlados por ela?
Vamos persistir no vórtice da sociedade do consumo, da sociedade do 
descartável, do “usa e deita fora”?! Ou, diferentemente, mudamos as 
nossas atitudes, alteramos o nosso teor de vida, para a frugalidade, 
para a simplicidade, para nos contentarmos apenas com o que se 
considere necessário, desprezando o supérfluo?

Nesta mudança, que importa fazer, de mentalidades, nesta fun-
deira alteração comportamental, é que tem o Rotary uma importante 
palavra a dizer. E faz isso, justamente, através da sua Fundação 
Rotária, muito especialmente pelos seus programas educacionais 
e humanitários. Por eles se visa ajudar à felicidade do homem, 
pela melhoria das suas condições de vida, pelo incremento da sua 
educação e instrução, pela dignificação da vida quotidiana.
A desaceleração consumista, o apaziguamento competitivo, a 
extirpação da pobreza, do analfabetismo e da miséria a que aquele 
inexoravelmente conduz, tudo isso são mudanças positivas para a 
construção da paz e do respeito mútuo, tudo isso se encontra na 
mira do Rotary, muito particularmente na da The Rotary Foundation. 
Razões, pois, mais que sobejas para que todos e cada um de nós, 
Rotários (e mesmo quem o não seja formalmente), investirmos na 
nossa Fundação.
Quanto mais meios puderem ser colocados nela, mais programas 
e projectos humanitários e educacionais ela estará habilitada a 
prosseguir. Com isso, todos ficaremos a ganhar, não apenas os 
directos destinatários deles, se não também toda a humanidade 
no seu todo e como reflexo disso.
A felicidade é assim que se constroi, dia-a-dia. Melhorando, respei-
tando, desenvolvendo, tudo com o menor desperdício possível e 
tudo numa acção concertada, que não crispada.
 Afinal, já viu que o primeiro e mais importante elemento do meio 
ambiente reside na felicidade humana?
Seja feliz e faça felizes os seus concidadãos. E aqui vai mais um 
abraço amigo do que vai já enviar um contributo (modesto) para 
a Fundação,
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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 …………………………………  34.353
Rotários ……………………………………  1.215.709
(Rotárias) …………………………………… 215.215
Países e regiões com Rotary  ……………………… 216
Distritos Rotários ………………………………… 532

Núcleos Rotary de Desenvolvimento 
Comunitário …………………………………… 7.606
Países com NRDC ………………………………… 92
Voluntários não Rotários nos NRDC  ……… 174.938

(dados reportados a Setembro de 2012)

O ROTARY EM NÚMEROS

Prezados Companheiros,
 
Há várias formas de descrever a nossa Fundação Rotária. Eu penso nela como o alicerce 
de todo o Rotary. 
Muitas vezes não paramos para pensar no chão em que pisamos ou nas paredes que 
sustentam as nossas casas. São coisas que não valorizamos como deveríamos, e só nos 
lembramos delas quando não estão mais lá.
Há não muito tempo, no Japão, literalmente perdemos o chão. No dia 11 de Março 
de 2011, um terremoto de magnitude 9 atingiu o País no seu âmago. Mais de 15.000 
pessoas morreram, cerca de 6.000 fi caram feridas, e outras 4.000 continuam desapa-
recidas. Os estragos causados por este desastre são estimados em mais de 300 biliões 
de dólares.
Numa questão de horas, meio milhão de pessoas num dos países mais ricos e desen-
volvidos do mundo perdeu tudo. Passaram do conforto e da segurança dos seus lares 
para um futuro incerto vivido em ginásios de escolas, em barracas e em edifícios ar-
ruinados. 
No Japão, estamos habituados a terramotos, e achávamos que estávamos prontos 
para tudo, mas ninguém esperava algo daquelas proporções.
O que aconteceu naquele dia mudou o País e fez-nos perceber a fragilidade das nos-
sas vidas. Eu dei-me, então, conta do pouco que me separa das pessoas que ajudamos 
através do Rotary.
É fácil dizer que aqueles que ajudamos através da nossa Fundação são diferentes de 
nós. Eles moram longe, não sabemos o idioma que falam e não conhecemos a sua 
cultura. Não sabemos o que é não ter acesso a água corrente, ao saneamento básico, 
a cuidados médicos ou à educação. Vemos fotos e lemos notícias sobre pobreza, guer-
ras e desastres. Porém, assistimos a tudo de tão longe, e observamos aquelas pessoas 
passando por situações tão terríveis, e é difícil colocarmo-nos no lugar deles.
Hoje, digo que não há nada que nos separe daqueles que ajudamos. Somos todos iguais; 
apenas as circunstâncias que nos cercam são diferentes. 
Com a nossa Fundação, temos o poder de colocar em prática o seu lema: “Fazer o 
Bem no Mundo”. Através dela, podemos fazer muito mais do que poderíamos fazer 
sozinhos. E isso importa muito para pessoas como nós. 
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HERBERT PIGMAN
Em 18 de Maio, com 78 anos, 
faleceu o Compº. Herbert 
Pigman, membro do Rotary 
Club de Boswell, Indiana (EUA). 
O Compº. Herb Pigman foi um 
notável servidor do Rotary 
International, designadamente 
desempenhando em dois 
períodos as funções de 
Secretário-Geral: de 1979 a 
1986 e, mais tarde, de 1993 
a 1995.

39º CAMPEONATO DA EUROPA
GRUPO DE COMPANHEIRISMO DOS 

ROTÁRIOS GOLFISTAS

Voltamos a lembrar que 
se irá realizar de 18 a 21 
de Junho de 2013, sob a 
organização conjunta dos 
Rotary Clubes de Cascais-
Estoril e de Porto-Douro, 
este 39º Campeonato 
Europeu que é aberto a 
todos os Rotários amantes 
da prática do golfe e a seus 
acompanhantes.
Este torneio disputar-se-
á nos “greens” de Belas 
Clube de Campo e do Clube 
de Golf do Estoril, como se 

vê, imediatamente antes da realização da Convenção de 
Lisboa do Rotary International, que tem lugar de 23 a 26 
do referido mês (veja o cartaz).
Será esta a terceira vez que o nosso País acolhe 
Campeonatos dos Golfi stas Rotários, pois a primeira foi 
em 1995, nessa altura para a 21ª edição do Campeonato 
Europeu, e a segunda em 2002, para o 39º Campeonato 
Mundial. Foi no fi nal do 38º Campeonato Europeu, que teve 
lugar em Estrasburgo (França), que, mais exactamente 
em 27 de Julho passado, se procedeu à formal e solene 
entrega ao representante de Portugal da bandeira do 
IGFR (a foto ilustra o referido acto).
Espera-se que na cerimónia de abertura deste 39º 
Campeonato da Europa, que terá lugar no Hotel Palácio, 
do Estoril, a 18 de Junho do próximo ano, esteja presente 
o Presidente do R.I., Sakuji Tanaka.
Neste certame podem participar golfi stas com “handicap” 
igual ou inferior a 28 (homens) e 36 (senhoras). Estarão em 

disputa prémios para 3 divisões 
(“handicaps” 0 a 12, 12 a 18 e > 
18) e ainda prémios especiais 
para senhoras e para seniores (+ 
de 65 anos).
Também acontecerá uma 
prova de companheirismo 
que será seguida de dois dias 
de campeonato modalidade 
“stroke play”, para a 1ª divisão, 
e modalidade “stableford” para os “handicaps” mais 
altos.
Os resultados líquidos alcançados através da realização 
deste Campeonato serão entregues a “SIC-Esperança” 
para apoio à criação de “Bancos de Ajudas Técnicas”
Mais pormenores acerca deste torneio, assim como 
programa detalhado de programa pre-Convenção que se 
desenvolverá na semana que antecederá a Convenção, o 
leitor pode encontrar no “site” <www.igfr2013-portugal.
com>.
Estão já abertas as inscrições e estas podem ser efectuadas 
“online”, no aludido “site”.

8º CONCURSO ANUAL DE
FOTOGRAFIA DE THE ROTARIAN

A Revista Ofi cial do Rotary - THE ROTARIAN – lançou a 8ª 
edição do seu Concurso annual de Fotografi a, devendo 
ser os trabalhos que se apresentem a concurso inspirados 
no espírito do Rotary. O Concurso abrirá no próximo dia 
1 de Dezembro.
Se pretender concorrer e conhecer mais detalhes em torno 
desta iniciativa, vá a www.rotary.org/photocontest.

PARTICIPE NA 
INICIATIVA 

DESENVOLVIMENTO 
DA PAZ

Os “Fora” da Paz Global do 
Rotary desenvolvem laços de 
amizade que são capazes de 
promover a Paz e alterações 
positivas e duradoiras em 
toda a comunidade mundial. 
Incremente a Paz Através do 
Serviço participando num dos 
três eventos especiais agendados 
para o ano de 2012-13. Saiba mais 
e inscreva-se através de  www.rotary.org/peaceforums.
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Carolina do Sul (EUA)

Shekhar Mehta
Rotary Club de Calcutá-Mahanagar 
(Índia)

Juin Park
Rotary Club de Suncheon (Coreia)

Gideon Peiper
Rotary Club de Ramat Hasharon 
(Israel)

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

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

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

DIRIGENTES DE CÚPULA 2012-13 DO ROTARY INTERNATIONAL

Carta do Assistente de Relações Públicas e Imagem 

Caros(as) Companheiros(as).

No seguimento da minha nomeação por Rotary International para desempenhar as tarefas de 
Assistente de Relações Públicas e Imagem para os dois Distritos portugueses, venho colocar-me à 
disposição dos Governadores dos dois Distritos para ser o elo de ligação entre os clubes portugueses 
e o Coordenador Regional, o Compº. Pablo Ruiz, que é quem reporta a Rotary International.
É nosso objectivo contribuir para que o Rotary em Portugal seja ainda mais conhecido, pois só 
assim poderá apoiar quem mais necessita. Se não nos dermos a conhecer, não somos solicitados 
para prestar ajuda.
Nos tempos em que vivemos, qualquer instituição só terá êxito se conseguir passar para o público-
alvo, uma imagem de seriedade e de capacidade para atingir os seus objectivos. Doutro modo, está 

condenada a ser uma instituição de duvidosa utilidade. 
Com a nossa actuação pretendemos ajudar a divulgar tudo o que se faz, a nível dos nossos Distritos e dos nossos 
Clubes, no âmbito das relações públicas e imagem, e informar sobre o que se faz a nível de Rotary International e que 
nos pareça interessante e possa ser inspirador para melhorarmos ainda mais a nossa imagem em Portugal.
Estamos à disposição de todos os Rotários Portugueses para lhes dar a conhecer o que Rotary faz e recomenda que 
todos os Distritos e Clubes devem fazer para que, com a contribuição de todos, consigamos fazer com que Rotary 
seja ainda mais conhecido e tenha uma imagem ainda mais convincente para dar esperança a muitos milhões de 
pessoas que necessitam de apoio.
Para conseguirmos atingir estes objectivos pretendemos dispor de uma interface com todos, que se consubstanciará 
numa pequena NEWSLETTER, sem periodicidade defi nida, na qual divulgaremos tudo o que emana de Rotary 
International sobre relações públicas e imagem. 
Podem contar connosco sempre que necessitem, e considerem útil a nossa ajuda.
Todos juntos não somos demais para valorizar a imagem de Rotary.
Saudações rotárias, 

Manuel Cordeiro
Contactos: cordeiro@utad.pt; 932925992
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Pelos Serviços Internacionais

Os Clubes dos Jovens

CIP PORTUGAL/S. TOMÉ E PRÍNCIPE 
Juntaram esforços os Rotary Clubes de Algés, Cascais-Estoril, 
Lisboa-Olivais, Moita, Oeiras, Palmela, Portela e Santarém, 
de Portugal (D. 1960), e o Rotary Club de São Tomé, de S. Tomé e 
Príncipe (D. 9150), e candidataram-se junto da The Rotary Foundation 
para a concessão de um Subsídio Equivalente, que foi concedido. 
Foi, assim, possível 
reabil itar a Escola 
de Poto, localidade 
a cerca de 20 kms. 
de S. Tomé, escola 
que se encontrava 
fortemente degradada 

e até, por isso mesmo, desactivada. Este projecto orçou em mais de 
30.000 dólares.
As fotos mostram a Escola reconstruída e um grupo de estudantes que 
agora a podem, de novo, frequentar.

OS JOVENS EM NÚMEROS
Com dados reportados a Setembro deste ano, os Rota-
ract Clubes eram 9.565 e encontravam-se em 189 dife-
rentes países. Eram 219.995 os Rotaractistas. Quanto ao 
Interact, havia 14.927 Interact Clubes distribuídos por 
155 países. Os Interactistas andavam em 343.321.

INTERCÂMBIO
O Rotary Club de Almancil Internacional patrocinou um 
intercâmbio de jovens mercê do qual o Clube enviou para os Es-
tados Unidos, mais exactamente para o Distrito 5890, Houston, 
Texas, a jovem estudante Helena Spencer. Pois ela participou 
ali numa reunião festiva, em que estiveram outros estudantes 
doutros países também, aí se tendo encontrado, nada mais, 
nada menos, que com o Presidente do R.I., Sakuji Tanaka.
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NOVO CLUBE 
Está em formação o Rotaract Club de Cascais-Estoril, no 
Distrito 1960.

JUVENTUDE

A Representadoria do Rotaract do Distrito 1960 lançou o projecto 
“Preparar os Jovens para o Futuro”. Através dele é pedida a co-
laboração das empresas no sentido de proporcionarem a jovens um 
dia de contacto com a actividade que desenvolvem como maneira 
de os iniciar na abordagem de uma via profissional.

O Rotaract Club de Póvoa de Varzim levou a efeito um 
percurso nocturno pela Cividade de Bagunte, oportuni-
dade de desenvolvimento do companheirismo

 

Assinalando o “Mês das Novas Gerações”, o Rotary Club de Mafra 
organizou a “Noite de Juventude” que consistiu num animadíssimo 
espectáculo musical em que a juventude imperou.

PALESTRAS
O Rotaract Club de Póvoa de Varzim convidou o Dr. 
João Costa para proferir no Clube uma palestra sobre “A 
Indústria Têxtil em Portugal”, que foi muito apreciada.

SERVINDO                                                
 O Rotaract Club de Oliveira 
de Azeméis organizou 
um animado “Open Day”, 
no centro da cidade, que 
incluiu as práticas de yoga, 
“combat” e “zumba”, 
evento que foi método 
de realizar fundos para 
ajudar ao jovem Mateus, 
a braços com preocupante 
enfermidade.

ENCONTROS DISTRITAIS D. 1970 
A 29 de Setembro, Santo Tirso acolheu o XV Encontro 
Interact e o XXII Encontro Rotaract. Estes Encontros mobi-
lizaram um significativo de jovens, pois que se verificaram 
as presenças de representações dos Interact Clubes de 
Águeda, Marinha Grande, Póvoa de Varzim, Trofa, Santo 
Tirso, Viana do Castelo e Vila Nova de Famalicão, e dos 
Rotaract Clubes de Águeda, Coimbra, Estarreja, Felguei-
ras, S. João da Madeira, Santo Tirso, Trofa, Vila Nova de 
Famalicão e de Vizela. Como observadores, comparece-
ram ainda elementos do Rotary Kids de Santo Tirso. E as 
actividades levadas a cabo foram ainda acompanhadas 
por Rotários dos Rotary Clubes de Braga, Penafiel, Trofa, 
S. João da Madeira, Santo Tirso, Senhora da Hora, Viana 
do Castelo e Vila Nova de Famalicão.
 
Coube aos Interact e Rotaract Clubes de Santo Tirso a 
tarefa da organização, muito bem conseguida, sendo 
os participantes ruidosamente aguardados no Parque 
da Rabada pelo Conjunto de Bombos de S. Mamede do 
Coronado, após caminhada ao longo do Rio Ave. Não faltou 
uma demonstração de Yoga do Riso e, já no anfiteatro, 
outra de aeróbica ainda antes da sessão solene de abertura 
dos trabalhos, que foi presidida pelos Representantes 
Distritais, José Diogo (ITC) e Filipe Dias (RTC).
O almoço de convívio foi servido no Claustro da Escola 
Agrícola e também serviu de ocasião para a realização de 
uma pintura colectiva. Aliás, o programa incluiu mesmo 
uma visita guiada e muito instrutiva às instalações da 
Escola Agrícola Conde São Bento, liderada pelo Engº. 
Almerindo.
Nesta jornada jovem, plena de alegria e de companheir-
ismo, de resto inspirada pelo mote “Rir e Mexer ajuda a 
Rejuvenescer” participaram a Gov. Teresinha Fraga, assim 
como a GE Goreti Machado e o GI Fernando Laranjeira, 
além dos PGD Gonçalves Afonso e Diamantino Gomes e 
elementos da Comissão Distrital das Novas Gerações.
A foto mostra a maior parte de quantos tomaram parte 
neste evento.
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Os Vencedores de Prémios 
da Fundação 

Os distinguidos com o Prémio da Fundação Rotária por Serviços Eminentes e 
com a Menção da Fundação Rotária por Serviços Meritórios de 2011-12 já foram 
anunciados. O Prémio por Serviços Eminentes é a maior homenagem outorgada pela Fundação por 
serviços exemplares prestados além do âmbito distrital e durante um longo período. Os Rotários tornam-se elegíveis 
para este Prémio depois de receberem a Menção por Serviços Meritórios, que reconhece aqueles que prestaram 
serviços signifi cativos à Fundação durante mais de um ano. Embora qualquer pessoa possa indicar um candidato para 
a Menção, os Governadores de Distrito têm de aprovar cada indicação. Os Curadores da Fundação Rotária podem 
homenagear apenas um Rotário de cada Distrito, por ano, com a Menção.  

Prémio por Serviços Eminentes
 Distrito Nome Distrito Nome

 1100 Jill Johnston
 1130 Mortimer Raath
 1150 David Warrell
 1250 Sanarrebdra Nath Das
 1270 David Black
 1480 Jørgen Ørum
 1570 Jacobus Iseger
 1610 Hans van Reijsen
 1630 Jean-Pierre Coheur
 1640 Jean-Pierre Lemercier 

 1660 Lucien Moreau
 1740 Pierre Sicaud
 1900 Christoph Kuhnen
 1910 Günter Franz Ertler
 2040 Luigi Cella
 2050 Giovanni Jandolo
 2080 Alberto Cecchini
 2110 Salvatore Abbruscato
 2390 Carl-Gustaf Olofsson
 2410 Elizabeth Zander

 2430 Sedef Bircan
 2440 Faik Tokatlioglu
 2470 Maria Delivoria
 2550 Tatsuo Seshita
 2650 Norio Otsuka
 2710 Shigeru Maeda
 2760 Tomohiro Fukaya
 2770 Hitoshi Iwabuchi
 2820 Toshihiro Inoue
 3010 Amit Jain

Menção por Serviços Meritórios
 Distrito Nome Distrito Nome

 1160 Howard Caskie
 1420 Kari H. Tallberg
 2440 Yesim Yöney
 2481 Heinz Kounio
 2650 Yasuo Kamitani
 2710 Jiro Kawatsuma
 2770  Kenzo Tsuda
 3040 Ravi Prakash Langer
 3050 Ajay Kala
 3060 Chetan Patel
 3070 Harish Singla
 3100 Pallav Agarwal
 3110 Deepak Narain Raizaday
 3310 Kenneth Mei-Kwang Chew
 3500 Jason S.C. Hsu
 3520 Wei-Lin Shao
 3630 Sang-Ha Choi
 3710 Sung Soo Kim
 3800 Manuel R. Reyes
 3830 Guiller E. Tumangan
 4110 Celso Reyes Garcia
 4250 Angel Augusto Mendoza

 4340 Jose Miguel Oportus Mateluna
 5000 David A. Berry
 5010 Gayle Knepper
 5040 Chris Off er
 5060 Stan Fike
 5080 Ron Ross
 5160 Donovan Jenkins
 5170 Bradford R. Howard
 5280 Richard Mendoza
 5500 Alan M. Chesser
 5510 Barbara Feder
 5710 R. Wesley McCoy
 5790 Janet Holland
 5890 D’Lisa R. Simmons
 6880 Robert J. Kelley
 6910 Scott Rankin Parmenter
 6950 Keith C. Kurber
 7390 Charles I. Cenkner
 7570 William R. Long
 7690 Everett B. Padgett Jr.
 7720 Thomas S. Payne III
 7820 Peter Smith
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 3020 Damodar Reddy Patchipala
 3030 Sangramsingh Bhonsle
 3040 Chandrashekhar Rao
 3060 Jatin Mody
 3070 Prem Shankar Singh
 3100 Akhilesh Saran Kothiwal
 3131 Anil Goel
 3132 Kishor Anandrao Pawde
 3140 Jayant Kulkarni
 3150 Rajyalakshmi Vadlamani
 3170 Vinaykumar Sripad Pai Raikar
 3190 U.B. Bhat
 3201 T.T.S. Bhaskaran
 3260 Bajrang Lal Bagra
 3272 Shakil Ansari
 3300 Rajindar Singh
 3310 Yik-Fah Michael Yee
 3360 Virachai Jamroendararasame
 3400 Andrian Tanuadji
 3450 Yuk-Shing Chow
 3470 Jen-Te Chen
 3490 Kou-Wen Hsu
 3500 Pai-Chou Tu
 3510 Ming-Hui Han
 3520 Hsiu-Ming Lin
 3590 Sang-Rae Lee
 3610 Byung-Ju Her
 3630 Jun-Hong Choi
 3670 Gyo-Seong Lee
 3710 Yong Chae Kim
 3730 Yeon Ho Kang
 3750 Young-Il Kim
 3800 Albert Ang
 3820 Edwin M. Gonzaga
 3850 Ramon Locsin
 4150 Sandra M. Loridans
 4170 José J. Aviles L.
 4250 Jurg Egli
 4310 Pedro Luiz Schmidt
 4390 Eliziário Silveira Sobral
 4430 Ronald D’Elia
 4590 Miguel Carlos Vasconcellos Anfe
 4630 Amaury Cesar Cruz Couto
 4825 Anna Maria Colombo
 5000 Rosalynn Cooper
 5050 James Eric Bolduc
 5060 Roger Perry
 5080 Doreen Kelsey
 5100 Dennis Wickham
 5150 Tom Sutton
 5160 Mark von Hoetzendorff 
 5170 Cecelia Babkirk
 5220 Nicholas Mascitelli
 5230 Gloria M. Clinton
 5260 Kenneth C. Banks Jr.
 5280 Charles M. Anderson

 5300 Eugene J. Hernandez
 5320 Helen Maxwell
 5400 Marianne Barker
 5470 Warren Hill
 5490 Charles B. Tegarden
 5500 Ernest R. Montagne
 5650 Dorothy Zimmerman
 5710 Andrea Norris
 5750 Clayton C. Taylor
 5790 Thomas F. Sheriff 
 5830 Steve R. Brown
 5840 Douglas R. Whinnery
 5870 Richard Kaye
 5890 Charles Thorp
 5950 Bruce Hedblom
 6000 Corliss Klaassen
 6060 Elizabeth Self
 6290 Gernot Runschke
 6450 Richard L. Galitz
 6510 Michael Nowobilski
 6600 Robert Ruehl
 6690 Mel P. Simon
 6780 Karen K. Wentz
 6820 Walter Luther Dickerson III
 6880 Richard Bollinger
 6900 Frank J. Simon
 6920 Lynford B. Hadwin
 6950 Roger B. Proff er Sr.
 6980 Christopher Stubbs
 7030 David Edwards
 7280 Robert Smith
 7330 Colleen Wood
 7370 Michael Nailor
 7390 John Judson
 7500 Nicholas Michals
 7530 Michael Palma
 7570 Lee A. Beam
 7600 Jerry W. Fields
 7620 Andrew M. Baum
 7630 Thomas A. Talley
 7680 Bobby G. Smith
 7690 David M. McCoy
 7710 James L. Peacock
 7720 Robert Manning
 7850 Jan Draper
 7870 Steve Puderbaugh
 7890 Larry N. Ottoson
 7910 Salvatore De Fazio III
 9140 Uduak E. Inyang
 9500 John Rowe
 9630 Ray Brand
 9810 Denis Hyland
 9910 Angela Bowey
 9920 John C. Ross
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O Rotary Club de São 
Manuel, São Paulo (D. 4310), 
promoveu a 15ª edição da 
Festa do Queijo & Vinho, 

uma iniciativa que o Clube já faz desde 1998 mas sempre 
renovada. Nesta edição verificou-se a participação de 430 
produtores e o resultado líquido obtido foi aplicado pelo Clube 
na compra de aparelhos para o seu Banco Ortopédico (foto 
“Brasil Rotário”).

BURKINA FASO INGLATERRA 

FRANÇA

BRASIL

CONGO 

NO “GUINESS WORLD RECORD BOOK”

BRASIL

TURQUIA

O Rotaract Club de Es-
trasburgo (França – D. 
1680) financiou a obra que 
elevação da barragem de 
Gaskaye, a cerca de 35 kms. 
de Ouagadougou, uma obra 

que aumentou substancialmente a capacidade desta reserva 
de água e, consequentemente, maior aproveitamento para 
a agricultura e uso doméstico. Tratou-se duma notável acção 
levada a cabo via Associação “Água Sem Fronteiras”, uma ONG 
internacional (foto “Le Rotarien”).

O  R o t a r y  C l u b  d e 
Chippenham construiu uma 
piscina de água quente 
própria para sessões de 
hidroterapia em favor de 
pessoas com deficiências, o 
que conseguiu criando uma 

IPSS denominada “St. Nicholas Appeal for a Pool” (SNAP). Tratou-
se de um projecto no valor de £ 750.000 (foto “Rotary Today”).

O Rotary Club de Vernon (D. 
1640) organizou a 18ª Feira 
das Profissões em parceria 
com o agrupamento inter-
profissional regional que 
aglutina 140 empresas e 
9.000 assalariados. Nesta 
feira, os estudantes (mais 

de 800) tiveram ensejo de se encontrar com profissionais e 
com organismos de formação profissional. Durante o certame 
foram especialmente distinguidas quatro pessoas em razão do 
seu percurso profissional de referência (foto “Le Rotarien”).

Com fundos que logrou 
recolher através da or-
ganização de tômbolas 
e outras ajudas, o Rotary 
Club de Kinshasa-Binza (D. 
9150) conseguiu adquirir 
15 triciclos para pessoas 

deficientes motoras (foto “Le Rotarien”).

Um movimento rotário que é 
designado por “Rotary Global 
Swimarathon” é organizado 
pelo Rotary Club de Grantham, 
do Lincolnshire (Reino Unido). 
Destina-se a angariar fundos a 
favor da Campanha de Erradicação 
Global da Polio e consiste numa 
prova de 100 ms. de natação. O 

desafio consistiu em  se alcançar que, simultaneamente e em 
todo o mundo, o maior número de participantes nessa prova 
se concentrasse entre as 12 e as 13 horas de 25 de Fevereiro, 
em 64 diferentes locais. Pois, foram então registadas 4.546 
participações, sendo assim batido o anterior record que era de 
2.533. A foto mostra os organizadores do evento, Compºs. Paul 
Wilson e Roger Graves, exibindo o diploma que certifica o novo 
record “Guiness”  (foto Rebecca Warner). Nos finais de Junho pas-

sado, o Rotary Club de 
São Paulo-Nordeste Vila 
Maria (D. 4430) inaugurou 
um pavilhão desportivo 
coberto que construiu 
na Casa Dom Macário, 

um estabelecimento da Fundação Lar São Bento. Esta Casa 
serve actualmente mais de mil crianças a quem proporciona 
gratuitamente actividades culturais, de formação profissional 
e de lazer. O Rotary Clube obteve os fundos necessários para 
financiamento da construção desta estrutura organizando no 
ano passado uma estrondosa festa que denominou “Noite do 
Black Tie” (foto “Brasil Rotário”).

No sentido de angariar fundos para ajuda às 
famílias afectadas pelas consequências de 
grave sismo que atingiu a região, o Rotary 
Club de Çanakkale organizou o 26º Torneio 
Anual de Natação que consistiu na travessia 
dos canais dos Dardanelos. Mais de 500 na-
dadores participaram neste evento, incluindo 
160 estrangeiros, e, durante ele, a Comissão 
Turca de Recuperação de Desastres exibiu 

“Shelterboxes” e distribuiu publicações alusivas (cartaz no “Ro-
tary Dergisi”). 
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Em Queluz:
O Palácio de Queluz.

Com extraordinários jar-
dins barrocos, fachada e 
interiores “rocailles”, é 
nele que está o sítio dos 
eventos oficiais de maior 
pompa, concretamente 
a “Sala do Trono” ou dos 

Espelhos. O seu esplendor vem de tempos de D. Maria I e 
D. Pedro III (Séc. XVIII), que cometeram o seu arranjo aos 
Arqºs. Mateus Vicente e, depois, a Jean-Baptiste Robillion 
que lhe conferiu o estilo “rocaille”. Foi a residência da 
família real desde 1794 a 1808.
Pode visitá-lo das 10 às 17 horas e encerra às 3ª.-feiras.

Em Sintra:
Palácio da Pena.

Fica na Serra de Sintra e 
foi erigido no local onde 
estavam as ruínas do Mo-
steiro de Nossa Senhora da 
Pena. A construção dele foi 
iniciada em 1840 pelo Barão 
de Eschwege, inspirada nos 

castelos da Baviera.
Richard Strauss ficou tão entusiasmado com o palácio 
que o designou por “castelo do Santo Graal”. É obra 
extraordinária sobretudo de D. Fernando II, marido de D. 

Maria II, exemplar de rara valia do romantismo português. 
O seu recheio é riquíssimo. É uma larga mistura de estilos, 
desde o neogótico ao neorenascentista, passando pelo 
neomanuelino e pelo neoislâmico.
Pode visitá-lo de 15 de Junho a 15 de Setembro das 9 às 20 
horas. Nos demais períodos, das 9 às 19 horas.

Palácio Nacional de Sintra.

Encerra nas 4ªs.-feiras 
e pode ser visitado das 
10 às 17,30 horas. Fica 
no Largo da Raínha D. 
Amélia, no antigo local 
onde estivera uma vila 
muçulmana e seu alca-

zar. Teve duas fases na sua construção: a dos princípios 
do Séc. XV, no reinado de D. João I, e a do início do Séc. 
XVI, com D. Manuel. Admire nele, sobretudo, a “Sala dos 
Cisnes” e a “Sala dos Brasões”.

Palácio e Parque de 
Monserrate.

Está na Estrada de Mon-
serrate. Tira o nome em 
1540 dado pelo frade 
Gaspar Preto que ali 
fez uma capela sob a 
invocação de Nossa 
Senhora de Monserrate, 

Na anterior edição tivemos ensejo de lhe dar um punhado de boas razões para se inscrever na Convenção do R.I. de 2013, que 
(recordemos) se vai realizar na cidade de Lisboa de 23 a 26 de Junho.

A Convenção é invariavelmente o maior evento rotário de cada ano. Esta “nossa” de Lisboa arrisca a ser o maior evento jamais realizado 
no nosso País. Estima-se que mais de trinta mil Rotários e convidados venham até nós para nela participar.
Não pense que, lá porque já a ela muita gente virá, não se torna necessária a sua participação também. Nada disso: a sua presença 
nos actos diversos da Convenção de 2013 do R.I. é imprescindível como oportunidade, a não perder, de se dar conta da grandiosidade 
e do internacionalismo do Rotary. Depois, vai constituir a ocasião certa de estar e se sentir integrado no Rotary em torno do nosso 
Presidente Sakuji Tanaka.
Os dias da Convenção, assim como os dias que a antecedem e os que se lhe seguirão, podem constituir ocasião de travar mais detalhado 
conhecimento com alguns locais de interesse da nossa capital e já lhe sugerimos alguns deles. Mas há que não ignorar que também em 
locais não muito distantes de Lisboa existem outros igualmente dignos de admiração.
Aí tem alguns dos mais notáveis.
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de Barcelona, aonde tinha peregrinado. A sua construção 
ocorre muito mais tarde e ficou a dever-se ao comerciante 
inglês Gerad Devisme. Mercê de vicissitudes várias veio 
a cair na posse de Francis Cook, inglês também, que foi 
quem lhe conferiu o actual esplendor, designadamente 
quanto ao parque.

Em Mafra:
O Palácio Nacional.

Pode visitar de 4ª a 2ª-feira, das 10 
às 17 horas
O Palácio-Convento é a obra mais 
espectacular do reinado de D. João 
V. A sua construção deu trabalho a 
cerca de 45.000 operários e alberga 
um carrilhão com 106 sinos adquiri-

dos em Liège e em Antuérpia. Começou a ser erigido em 
1717 e tem uma área total de 37.790 m2. A direcção desta 
obra grandiosa recaiu no Arq. Ludovici, alemão de origem. 
A sua preciosa biblioteca tem cerca de 35.000 volumes 
do Séc. XVIII e o edifício está ornamentado com 58 está-
tuas de mármore de Carrara. A igreja tem um formidável 
conjunto de seis órgãos.

Em Oeiras:
Palácio e Jardins do Marquês 
de Pombal.

Fica no Largo Marquês de Pombal. 
Pode visitar os jardins todos os dias, 
das 9 às 20 horas.
Da traça de Carlos Mardel, os seus 
jardins são estruturados em quatro 
áreas ao gosto do Séc. XVIII. A visita 
ao Palácio só é possível uma vez por 

mês e sob marcação telefónica.

Aquário Vasco da Gama.

Na Rua Direita do Dafundo, 1. Pode 
visitar diariamente, das 10 às 17,30 
horas.
Foi inaugurado em 1898. Exibe cerca 
de 200 espécies e relata a oceanogra-
fia do tempo de D. Carlos, que foi o 
seu fundador.

Em Setúbal:
A Fortaleza de São Filipe.

Mandada fazer por Filipe I (II de Espanha) em 
1582, é da traça de Filipe Terzi. É em forma ir-

regular de estrela. Dela se pode admirar um dos melhores 
panoramas.

Convento da Arrábida.

Pertence à Fundação Ori-
ente. Pode ser visitado 
de 4ª-feira a Doingo, às 
15 horas, com prévia 
marcação.
Data de 1542 e começou 
a sua construção graças 

a Frei Martinho de Santa Maria, espanhol. A sua actual 
dimensão foi, porém, adquirida graças ao primeiro Duque 
de Aveiro que veio a mandar fazer o “Convento Novo”. Vá 
ver as celas, o claustro, e admire as vistas daquelas para 
o mar. O relógio do sino, oferecido por D. João V, tem 
um mecanismo singular. E veja as conduções da água de 
cinco diferentes nascentes.

Em Cascais:
Casa-Museu dos Condes de 
Castro Guimarães.

Foi desenhada em 1900 
por Francisco Vilaça e 
comprada em 1910 pe-
los Condes de Castro 
Guimarães que viriam a 
doá-la à Câmara Municipal 
juntamente com o Parque 

da Gandarinha. O seu interior, magnífico, está recheado 
de preciosidades.

A Cidadela.

Passou a ser mais no-
tabilizada com D. Luís, 
que fez dela a residência 
de verão em 1870. Está 
lindamente restaurada.

No Estoril:
O Casino.

É o maior da Europa e 
começou a construir-se 
em 1916 por iniciativa de 
Fausto de Figueiredo.
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AO SERVIÇO
Com a finalidade de angariar fundos a favor da Associação de Pais e 
Amigos dos Deficientes Profundos, o Rotary Club de Lisboa-Norte 
organizou um Torneio de Golfe que se realizou no Campo Real.
O Rotary Club de Chaves, através do Núcleo de Saúde e Acção Social 
da sua Universidade Senior e com as colaborações de 8 voluntários, 
do RI 19, do Laboratório do Alto Tâmega e da empresa Miminho aos 
Avós, promoveu um público rastreio da diabetes e da hipertensão, 
que se realizou na Praça de Camões- Foram atendidas mais de 400 
pessoas e a iniciativa foi enriquecida com a actuação da Tuna da 
Universidade Senior que ocorreu nas escadas da Santa Casa da 
Misericórdia local.
Por seu lado, o Rotary Club de Lisboa-Olivais promoveu acções de 
vacinação gratuita dos utentes do Centro de Dia de Santo Eugénio , 
assim como dos utentes doutros Centros idênticos que operam na 
freguesia de Santa Maria dos Olivais. Estas acções foram acompan-
hadas de interpretações de fados, sendo que, naquele, intervieram o 
guitarrista Pedro Castro e o “viola” André Ramos, que acompanharam 
os fadistas Fernanda Proença, Isabel Vitorino, Jorge Gonçalves e a 
jovem Joana Amendoeira.

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 (na foto) e a Or-
questra Ligeira de Vagos.

O Rotary Club de Funchal organizou uma “Serenata Solidária” sob 
o moto Unidos por Causas Comuns. O evento decorreu no Largo do 
Herédia, na Ribeira Brava e teve a actuação do Grupo Madeirense de 
Fados de Coimbra. Nele se realizou um animado leilão de quadros e 
veio a culminar com ceia. O produto obtido foi financiar projectos 
de serviço do Clube.
E o Rotary Club de Loulé organizou a XII Gala Solidária Rotária no 

Casino de Vilamoura, para angariação de fundos que foram apoiar a 
actividade do Grupo dos Amigos de Salir 
(Lar de Idosos de Salir).

O Rotary Club de Mafra pôs em marcha uma 
vasta recolha de géneros alimentícios cujo 
êxito se traduziu na obtenção de mais de 8,5 
toneladas que reverteram para a Loja Social 
de Mafra “Enfrente”, e, logo, beneficiaram 
famílias a atravessar dificuldades económicas. 
Para esta acção contou com os préstimos de 
36 voluntários

Por seu lado, o Rotary Club de Porto de Mós organizou um Jantar 
e Baile Solidário, que decorreu na Quinta do Moínho, em Alvados, 
para angariação de fundos a favor da Campanha de Erradicação 
Global da Polio.
O Rotary Club de Lisboa-Olivais promoveu a vacinação dos utentes 
do Centro de Dia de Santa Maria dos Olivais, acção acompanhada por 
fados em que foi guitarrista Pedro Castro e fadistas Joana Amendoeira 
e outros.

O Rotary Club de Algés realizou um conjunto 
de rastreios gratuitos, integrado na II Mostra 
Social da Freguesia de Algés, todos na área da 
saúde, que foram coordenados pela Compª. 
Joana Belo, do Rotary Club de Lisboa-Estrela, 
professora de cardio-pneumonologia, e da 
Drª. Ana Almeida, professora de análises clíni-
cas e saúde pública, esta na área da glicémia e 
do colesterol. Cerca de 825 foram os rastreios 
efectuados em aspectos como a glicémia, 
a tensão arterial, o colesterol, a avaliação 
respiratória e a avaliação nutricional.

COM SEDE
O Rotary Club de Lisboa-Olivais, juntamente com o seu Rotaract 
Clube, passou a dispor de espaço próprio para instalação da sede, 
que fica na Escola Secundária António Damásio. A festiva inaugu-
ração destas instalações ocorreu a 27 de Setembro e contou com 
as presenças do Presidente do Agrupamento de Escolas de Santa 
Maria dos Olivais, do Presidente da Junta de Freguesia e doutras 
individualidades civis e rotárias.
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UNIVERSIDADES SENIOR DO ROTARY

Cada vez mais se evidencia a importância do trabalho desenvolvido pelas 
Universidades Senior junto das respectivas comunidades. O incremento da 
procura de pessoas seniores quanto às actividades por elas levadas a efeito é 
visível em todas as partes. A foto ilustra uma aula de economia da Universidade 
Senior dos Clubes de Matosinhos, uma Universidade que está com a lotação 
possível esgotada, é frequentada por mais de centena e meia de pessoas e do 
ano passado para este ano teve um índice de retenção de 95%.

PUBLICAÇÃO
Assinalando o seu 50º aniversário, o Rotary Club de Leiria editou a 
obra “Rotary Club de Leiria – 50 Anos de Acção”, da autoria do Dr. 
Acácio de Sousa, e organizou uma vistosa Exposição sobre a história 
e a actividade do Clube.

PARCERIAS
Dentro da parceria que estabeleceu com a APOMA – Associa-
ção dos Produtores de Ovos Moles de Aveiro, o Rotary Club 
de Aveiro criou uma barrica de ovos moles de porcelana, 
com a capacidade de 200 grs. do saboroso produto.

COMPANHEIRISMO
O Rotary Club de Oeiras organizou uma digressão de companheirismo 
que levou os participantes até Elvas. Deu-lhe a designação de “Rota 
dos Sabores Alentejanos – Elvas” e o programa incluiu visitas a uma 
fábrica de enchidos e à adega “Marcolino Sebo”.

CULTURA E NÃO SÓ 
O Rotary Club de Esposende promoveu uma subida do Rio Douro, 
desde Vila Nova de Gaia até Peso da Régua.
O Rotary Club de Carnaxide levou a cabo uma visita guiada ao Teatro 
D. Maria II.

Os Rotary Clubes de Vila do Conde e de Portalegre, clubes emparceirados, 
em 2001 criaram os Prémios “José Régio” que distinguem os melhores alunos de 
português em cada ano lectivo e de cada uma das comunidades implicadas. Em 
29 do passado mês de Setembro a cerimónia de entrega dos Prémios realizou-
se em Vila do Conde, aonde veio uma comitiva de Rotários de Portalegre para 
o efeito. Os estudantes contemplados com os Prémios foram Rute Ramos, de 
Vila do Conde (Escola Secundária de José Régio), e André Filipe Conchinha, de 
Portalegre (Escola Secundária de Mouzinho da Silveira).

Entretanto, o Rotary Club de Penafiel, juntamente com o seu Ro-
taract Clube, organizou uma Tertúlia/Mesa Redonda sobre “Novas 
Gerações Rotárias: Testemunhos de Um Presente, Perspectivas de 
Um Futuro”, que foi moderada pelo Compº. Pedro Garcês Soares.

 VISIBILIDADE & INFLUÊNCIA
O Rotary Club de Amadora aproveitou nova oportunidade da 
“Feirarte” e nela participou com stand próprio, divulgando-se e 
divulgando o Rotary.
O Rotary Club de Vila Verde aproveitou com plena oportunidade a 
realização da “Festa das Colheitas”, certame em que esteve presente 
com “stand” próprio para divulgação das causas rotárias.
E o Rotary Club de Ansião esteve activo e presente, com o seu 
“stand”, nas Festas do Concelho, o que lhe permitiu angariar alguns 
fundos que serviram para a atribuição de uma Bolsa de Estudo a uma 
estudante de família com dificuldades da sua comunidade.

PALESTRAS
“Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário – Uma Realidade 
com Futuro” constituiu assunto que, no Rotary Club de Oliveira 
do Bairro, foi objecto de palestra proferida pela Compª. Ana Rita 
Carlos. Também neste Clube esteve a Vereadora do Pelouro da Cul-
tura e Educação de Oliveira do Bairro, Drª. Laura Pires, a expor sobre 
“Estratégia Concelhia para a Intervenção Social”.
“O Banco Alimentar Contra a Fome” foi o tema versado no Rotary 
Club de Évora pelo Engº. Bernardino Melgão.
O Prof. Doutor Paulo Morais foi orador convidado no Rotary Club de 
Senhora da Hora, onde dissertou sobre “Uma Visão da Crise”.
“Empreendedorismo: da Ideia ao Negócio” foi o assunto que, no Rotary 
Club de S. João da Madeira tratou o Dr. José Fontes.
No Rotary Club de Lisboa-Centennarium foi palestrante o Compº. 
Xiaomao Chen, que dissertou sobre “Banca de Investimento”.
O Rotary Club de Ovar pode ouvir o Dr. Raúl Mário Carvalho Camelo 
de Almeida orar sobre “Novas Gerações”.
O Compº. João Machado foi orador no Rotary Club de Guimarães 
tendo abordado o assunto “Ética Profissional no Contexto de Crise”.
O médico infecciologista, Dr. José Poças, foi ao Rotary Club de 
Setúbal falar sobre “Poliomielite”.
No Rotary Club de Porto-Antas esteve a Drª. Ana Moutinho, 
Coordenadora das Casas de Cedofeita e do Vale, no Porto, que se 
pronunciou sobre “Objectivos da Fundação Crescer Ser”.

O Rotary Club de Sesimbra 
deu início a um Ciclo de 
Conferências subordinado 
ao tema geral “O Rotary na 
Comunidade e no Mundo”. 
Trata-se de 7 Conferências 
abordando diversos aspec-
tos da acção rotária e que 
se estenderão desde 6 de 
Outubro deste ano até 1 de 
Junho de 2013. Os oradores 
serão todos Rotários.
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O Prof. Luís Geirinhas foi ao Rotary Club de Vila Nova de Gaia 
proferir uma palestra exemplificada sobre “Ginástica Senior”.
No Rotary Club de Faro dissertou sobre “O Contributo do Ensino 
Superior para o Desenvolvimento das Regiões Interiores do País” o 
Compº. Engº. Ilídio Mestre.
E o Compº. Orlando Leite foi palestrante no Rotary Club de Fafe com 
o tema “Os Empresários e a Paz”.
No Rotary Club de Lisboa proferiram excelentes palestras o Dr. José 
Vaz-Patto, sobre “Impacto Médico-social nas Doenças Reumáticas”, e o 
Prof. Doutor Daniel Serrão sobre “Bioética e a Fragilidade Humana”.
E o Rotary Club de Barcelos teve consigo o atleta olímpico, Medalha 
de Prata nas Olimpíadas de Londres recentemente, Fernando Pimenta, 
que abordou o tema “Ser Atleta de Alta Competição em Portugal”.
O Compº. César Anselmo de Castro esteve a expor no Rotary Club de 
Mafra sobre “Os Voluntários em Rotary”, “Rotary nos Dias de Hoje” 
e “Comunicação e Imagem em Rotary”.
“Economia e Privatizações...” constituiu o tema versado no Rotary 
Club de Chaves pelo Compº. Alfredo Pires.
O Compº. Felizardo Cota orou no Rotary Club de Lisboa-Centro 
sobre “A Fundação Rotária Portuguesa – FRP”.
Entretanto, o Rotary Club de Esposende teve como palestrante 
o Dr. Silva e Sousa, a dissertar acerca de “Insolvências e Processos 
Especiais de Recuperação de Empresas”.
A personalidade da Drª. Ana Teresa Vicente foi distinguida pelo Rotary 
Club de Palmela.
O Dr. José Rosa foi orador no Rotary Club da Feira em palestra 
subordinada ao tema “A Promoção das Literacias e as Bibliotecas 
Escolares”.
E no Rotary Club de Marinha Grande proferiu uma palestra sobre 
“A Missão e os Desafios da Universidade” o Reitor da Universidade do 
Minho, Prof. Doutor António Cunha.
“Cooperativas da Habitação” constituiu o tema de palestra que, no 
Rotary Club do Porto, proferiu Pedro Dias Ferreira, Presidente da 
SACHE.
O Rotary Club de Vila Verde teve consigo o Dr. Simão Pedro a expor 
sobre “Vinho Verde – Perspectivas de Futuro”.

DISTINÇÕES 
No Rotary Club de Lisboa-Olivais teve honras de “profissional 
do ano” o Dr. José Rodrigues dos Santos, jornalista, professor e 
escritor.
O artista plástico José de Guimarães foi o profissional distinguido no 
Rotary Club de Guimarães.
No Rotary Club de Amadora esteve em especial evidência a figura 
de António Rodrigues.
A Doutora Isabel Veiga Simão foi homenageada pelo Rotary Club de 
Coimbra-Santa Clara.
No Rotary Club de Águas Santas/Pedrouços esteve em evidência 
a Drª. Teresa Bragança Fernandes.
O Rotary Club de Vila Verde salientou os méritos profissionais de Mar-
tinho Gonçalves Antunes, antigo Ajudante Técnico de Farmácia.
No Rotary Club de Penafiel foi posta em destaque a personalidade 
do Prof. José Ferreira Mendes.
E o Rotary Club de Moita enalteceu os méritos profissionais do Prof. 
Fernando Carvalho Rodrigues.

O Rotary Club de Ovar distinguiu especialmente o jovem campeão em ginástica 
artística, Diogo Lopes Gomes.

Esteve em destaque no Rotary Club da Feira o Dr. Carlos Martins, 
Director Executivo de “Guimarães 2012 – Capital Europeia da Cul-
tura”.
Por seu lado, o Rotary Club do Porto homenageou o jornalista e 
escritor Dr. Júlio Magalhães.
E o Rotary Club de Vila Nova de Gaia assinalou os méritos pro-
fissionais de Fernando António da Silva Carvalho, cantoneiro de 
referência.

No Rotary Club de Porto-Foz foi especialmente evidenciada a personalidade 
de Rui Moreira, Presidente da AEP.

Por sua vez, foi a Drª. Emília Tracana a profissional assinalada no 
Rotary Club de Trancoso.
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 The Rotary Foundation

Wilfrid J. Wilkinson
Presidente do Conselho 

de Curadores

Visão de longo prazo

Ao nos aproximarmos de 1 de Julho, estamos na fase final da preparação para o lançamento 
global do Plano “Visão de Futuro”. A nossa meta é simples: possibilitar que a nossa Fundação 
continue a “Fazer o Bem no Mundo”, garantindo que façamos o melhor uso de cada dólar, 
real, euro, yen e peso que tivermos.
 
Em tudo quanto fazemos em Rotary, buscamos o maior impacto possível. Para isso, man-
temos enfoque em sustentabilidade, em projectos cujos efeitos durarão por muitos anos, e 
em trabalhos que continuarão a transformar vidas após o fim do envolvimento dos Rotários. 
Quando a pólio for erradicada, todas as crianças que nascerão serão beneficiadas, e por 
muito tempo após a última gota de vacina ser ministrada. O PólioPlus é, sem dúvida, um 
programa singular do Rotary, e chegou a hora de levarmos essa perspectiva a longo prazo 
a todas nossas iniciativas.
Parte da nossa meta no “Visão de Futuro” é manter um enfoque na visão de longo prazo em 
tudo o que fazemos. Consequentemente, temos que fazer do apoio à Fundação Rotária e ao 
Fundo Anual uma prioridade. A nossa meta é: “Todos os Rotários, Todos os Anos”, com cada 
Rotário a fazer uma doação de 100 dólares em cada ano para o Fundo Anual. Alcançar essa 
meta representa duas coisas: 120 milhões de dólares por ano para a prestação de serviços 
rotários, e uma Organização na qual cada associado está apoiando e investindo no sucesso 
da Fundação Rotária, fazendo com que ela seja verdadeiramente a Nossa Fundação.

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



18 1918 19

“VISÃO DE FUTURO”
CANDIDATURAS JÁ 

DISPONÍVEIS

É neste mês que os formulários para candidatura, “online”, 
a Subsídios Distritais para 2013-14, destinadas a projectos e 
actividades a iniciar em 1 de Julho de 2014, passam a estar 
disponíveis através do “site” Member Access.
Antes de se poderem candidatar a Subsídios Distritais 
no âmbito do Plano “Visão de Futuro”, segundo o novo 
modelo de subsídios adoptado pela Fundação Rotária do 
R.I. que irá ter aplicação universal a partir de 1 de Julho de 
2013, os Distritos têm de se qualificar. Para obterem esta 
qualificação, os Distritos têm de mostrar que o Governador 
2013-14, o seu Governador-Indicado 2014-15 e o Presidente 
da Comissão Distrital da Fundação Rotária reportado a 
2013-14 foram dados a conhecer ao Rotary International 
e têm conta aberta no “Member Access”.

QUALIFICAÇÃO OBTIDA

Ambos os nossos Distritos se encontram já qualificados 
desde os princípios do mês de Outubro para o ano rotário 
de 2013-14. Recordemos que o Distrito 1970 foi um dos cem 
Distritos Piloto escolhidos no âmbito do Plano “Visão de 
Futuro”. Assim, os nossos Distritos estão já aptos a solicitar 
a concessão de Subsídios Distritais, de Subsídios Globais 
e Subsídios Pre-Definidos da Fundação Rotária.

CARTÕES DE CRÉDITO 
ROTARY

A utilização dos bem conhecidos cartões de crédito rotá-
rios, em todo o mundo, permitiu recolher já a bonita soma 
de 417.000 dólares, essencialmente para o Fundo PolioPlus. 
Porém, no caso do Japão, os fundos assim arrecadados 
foram aplicados no socorro às vítimas do “tsunami”.
No ano rotário de 2011-12, os encaixes obtidos através 
do uso destes cartões foram assim distribuídos: Estados 
Unidos – 266.000; Japão – 77.000; Canadá – 34.000; 
Taiwan – 17.000; França – 15.000: Reino Unido – 5.000; 
e Filipinas – 3.000.

VISANDO A 
ERRADICAÇÃO

Em conjugação de esforços, os Rotary Clubes de Cascais-
Estoril, Oeiras e Parede-Carcavelos, coadjuvados pelo 
Rotaract Club de Cascais-Estoril (em formação), puseram 
de pé no Centro Comercial Cascais Villa uma Exposição-
Venda de obras de desenho, escultura, fotografia e de 
pintura, que denominaram “Rotary-Arte-Solidariedade-V”, 
certame cujo produto líquido obtido fizeram reverter a 

favor da Campanha de Erradicação Global 
da Poliomielite. Os autores participantes 
foram Gabriela Carvalho, António Lourei-
ro, ainda Sousa Dias, Vítor Cordeiro, Miguel 
Costa, Maria de São Pedro, Andreia Ajouz, 
Maria Teresa Braz e Nilza Fernandes.
Entretanto, o Rotary Club de Setúbal 
assinalou de maneira especial o “Dia 
Mundial da Polio”, ou seja a data de 24 de 
Outubro. Para o efeito mobilizou todos os 
15 Bares da Avenida Luísa Todi, nos quais 
foram aplicados dísticos ostentando “END 
POLIO NOW” e promoveu na “Casa da 
Baía” um espectáculo com música popu-
lar portuguesa e outras atracções. Estas 
iniciativas tiveram por escopo sensibilizar 
para a causa da erradicação da doença e 
angariar fundos para bani-la da face da 
Terra (veja os cartazes alusivos a esta notável 
iniciativa). 

“MISE EN JOUR” DE 
SUBSÍDIOS

O Distrito 1970, distrito piloto no âmbito do Plano “Visão 
de Futuro”, é detentor de um Subsídio Distrital identificado 
pelo nº. 26.020. Este Subsídio tem o valor de 21.804,07 
Euros (28.391 dólares) e houve 15 Rotary Clubes que 
apresentaram à respectiva Comissão Distrital projectos 
concretos assim se candidatando à obtenção de apoios 
financeiros para eles à custa dele.
Cumpre salientar que, como se trata de um só Subsídio 
Distrital, é indispensável que todos os Clubes que candi-
dataram projecto para ser subsidiado no aproveitamento 
dele têm necessariamente que cumprir devida-
mente as regras que presidem à concretização 
do projecto subsidiado, designadamente no 
que respeita à demonstração da aplicação das 
verbas e quanto ao envio, especialmente, do 
relatório final, sob pena de todo o Distrito ficar 
comprometido e impedido de obter novos 
Subsídios Distritais.
O Distrito dispõe nesta altura de um FDUC 
de 110.912,99 dólares que, todavia, só são 
utilizáveis em Subsídios Globais. Estes, porém, 
só são atribuíveis para projectos de valor não inferior a 
30.000 dólares.  
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COLUNA DO COORDENADOR REGIONAL DE
THE ROTARY FOUNDATION

PGD  HENRIQUE 
ALMEIDA                                       
RC Cascais-Estoril 

Caras Companheiras e Caros Companheiros

Novembro  é o mês que Rotary  International  dedica 
à nossa  The Rotary Foundation.                                                                                   
É um bom momento para passarmos em revista 
o que de mais importante temos feito, fazer uma 
refl exão sobre os desafi os dos próximos tempos 
e de como os poderemos ultrapassar.  

| End Polio Now.
No decorrer de um evento especial para erradica-
ção da paralisia infantil, convocado pelo Secretá-
rio Geral da ON, Ban-Ki-Moon, o Rotary assumiu 
um novo compromisso fi nanceiro de 75 milhões 
de dólares nos próximos 3 anos para a Iniciativa 
Global de Erradicação da Pólio. Para conhecer os 
detalhes desta nova fase do Programa, o Rotary 
lançou um “site” especial: www.endpolio.org/pt. 
Nele podemos ter acesso a informações actua-
lizadas, a formas de contribuir e a novas acções 
destinadas a arrecadar recursos para esta fase da 
campanha. O nosso secretário-geral, John Hewko, 
e sua esposa Marga, dão um belo exemplo destas 
acções  num criativo projecto de arrecadação de 
fundos para a luta contra a pólio. Eles irão participar 
numa corrida de 180 kms. em bicicleta, em Tucson. 
O “Tour de Tucson” é um grande evento ciclista dos 
EUA e contará com mais de 9.000 participantes. 
Para fazer uma contribuição, basta entrar no “site” 
www.rotary.org - Portal do Associado, e seleccionar  
a opção John Hewko – Corrida contra a pólio. Todas 
as doações contam para obtenção do título de 
Companheiro “Paul Harris”, e serão creditadas a 
favor dos respectivos Clubes e Distritos.

| Plano “Visão de Futuro”.
Os nossos 2 Distritos já foram qualifi cados por  
para participar do Plano “Visão de Futuro”. Está 
dado, assim, o primeiro passo para usufruirmos 
do novo modelo de subsídios: Distritais, Globais 
e Pré-Definidos. A partir de agora, os Clubes 
podem apresentar os seus projectos para Sub-
sídios Distritais, em que o Distrito estará apto a 
utilizar até 50% do seu FDUC ( Fundo Distrital de 
Utilização Controlada), decorrente do sistema 
“Share”. Caberá ao Distrito seleccionar, com 
base em critérios por ele defi nidos,  os projectos 
a fi nanciar. Para participar em Subsídios Distritais 
os Clubes não necessitam de estar qualifi cados.                                                                              

Porém, para participar em Subsídios Globais, 
com equiparação de recursos pela The Rotary 
Foundation, é exigido que os Clubes estejam 
qualifi cados. Trata-se de um processo simples 
em que a qualifi cação é concedida pelo Distrito.                                                                                           
                                                           
Os Companheiros poderão ter maiores informações 
e dissipar todas as dúvidas sobre o PVF durante o 
Seminário Distrital da The Rotary Foundation, con-
junto dos 2 Distritos, que vai realizar-se em Leiria 
nos dias 23 e 24 deste mês.  
É muito importante que todos os Clubes, dos 2 
Distritos, estejam ali representados.             

| Programa de Bolsas para Paz.
Durante o mês de Outubro passado reuniu-se a 
Comissão dos Centros Rotary para a Paz, para 
seleccionar a 12ª turma para os 7 Centros Rotary 
para a Paz, com as 7 Universidades parceiras. É uma 
prova do êxito deste conceituado Programa, do 
qual ainda não tivemos oportunidade de usufruir, 
não por falta de bons candidatos mas por falta de 
os identifi car em nossas comunidades.

| Arrecadação de Fundos.
Sem qualquer sombra de dúvida, o maior desa-
fi o que nós, Rotários, temos pela frente é o de 
aumentar as doações para a Fundação Rotária 
numa conjuntura  económica, fi nanceira e social 
extremamente adversa. Ideias criativas, formas 
inovadoras de obtenção de meios, parcerias com 
entidades não-rotárias, estarão entre as muitas 
respostas que os nossos Clubes e Distritos cer-
tamente darão para que The Rotary Foundation 
continue a cumprir a sua missão de “Fazer o Bem 
no mundo”. 
Mas em matéria de criatividade e capaci-
dade de superação de dificuldades, melhor 
farão as Companheiras e os Companheiros..                                                                                      
                                   
Saudações Rotárias
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m 1 de Julho de 2013, a Fundação Rotária 
lançará mundialmente o seu novo modelo 
de subsídios, o Plano “Visão de Futuro”. 
Embora a Fundação esteja a manter as suas 
principais oportunidades de serviços – projectos 
humanitários, bolsas de estudos e formação 
profissional -, o novo modelo simplifica as 

opções de programas e ajuda Clubes e Distritos a causar 
um impacto mais sustentável. Anteriormente, a Fundação 
gastava cerca de 20% do seu orçamento anual para 
programas em subsídios de grande escala e alto impacto. 
Agora, sob o “Visão de Futuro”, o alvo é aumentar esta 
percentagem para 80% – o que ajudará a promover o 
Rotary como líder em desenvolvimento global e em serviços 
humanitários. Além do PolioPlus e das bolsas de estudos 
nos Centros Rotary pela Paz, os quais continuarão, o novo 
modelo simplifica a estrutura de subsídios da Fundação, 
oferecendo três opções em vez de doze. Leia abaixo mais 
sobre as novas possibilidades.
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É totalmente financiado pelo 
Fundo Mundial e por parceiro 
estratégico – não há exigência 
de contribuição financeira 
dos Clubes e dos Distritos 
participantes.

A Fundação e os seus parceiros 
estratégicos fornecem a estrutura 
para projectos e actividades 
pre-desenvolvidos; os Rotários 
concentram-se na implementação 
deles.

Longa, sustentável, com parceiros 
estratégicos

Resumo dos Novos Subsídios

 SUBSÍDIO DISTRITAL SUBSÍDIO GLOBAL  SUBSÍDIO PRE-DEFINIDO

Financiamento

Tipos de projectos

Duração

Até 50% do FDUC pago 
anualmente de uma só vez, 
solicitado pelos Distritos.

Os distritos decidem como usar o 
dinheiro para promover a Missão 
da Fundação, seja em actividades 
locais, internacionais ou ambas.

Relativamente curta

Concede, no mínimo, 15.000 
dólares do Fundo Mundial, 
quantia que deve ser equiparada 
para resultar em projecto de 
custo total mínimo de 30.000 
dólares.

Os projectos deverão ser de 
alto impacto, alinhados a pelo 
menos uma das áreas de enfoque 
e desenvolvidos através de 
parcerias internacionais com 
outros Rotary Clubes.

Longa, sustentável

PAZ E PREVENÇÃO /
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

EDUCAÇÃO BÁSICA
E ALFABETIZAÇÃO

RECURSOS HÍDRICOS E
SANEAMENTO

SAÚDE
MATERNO-INFANTIL

PREVENÇÃO
E TRATAMENTO

DE DOENÇAS
DESENVOLVIMENTO

ECONÓMICO E SOCIAL
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Subsídios Distritais.
Os distritos podem solicitar até 50% do seu Fundo Distrital 
de Utilização Controlada (FDUC) num único subsídio 
anual para distribuir por projectos de Clube e Distrito 
em apoio à Missão da Fundação. Os Subsídios Distritais 
apoiam actividades de duração relativamente curta, tanto 
locais quanto internacionais. 

Exemplo de projectos
•    O Distrito 4420 (Brasil) comprou uma autoclave para 

pasteurizar leite armazenado num banco de leite mu-
nicipal em Peruíbe.

•    O Distrito 5360 (Canadá) concedeu a formandos de en-
sino médio bolsas de estudos para o ensino superior.

•    Distritos na Itália e na Venezuela emparceiraram-se para 
a realização de um intercâmbio cultural entre músicos, 
parecido com o tradicional Intercâmbio de Grupos de 
Estudos. 

•    O Distrito 1860 (Alemanha) apoiou um projecto de saúde 
familiar no Senegal para abertura de poços e exploração 
hortícola.

O Distrito 2650 (Japão) usou um Subsídio Distrital para apoiar 45 projectos no primeiro ano da fase piloto do 
Plano “Visão de Futuro”. Após ter sido aprovado o subsídio de 271.700 dólares foi aprovado e pago em Julho de 
2010, o Distrito imediatamente distribuiu os fundos pelos projectos que haviam sido identificados pela equipa de 
liderança distrital no seu plano de gastos (conforme é exigência do processo de candidatura a Subsídio Distrital). As 
actividades incluíram o fornecimento de computadores, máquinas de costura e outros equipamentos para formação 
profissional numa aldeia nas Filipinas e para a reforma de uma escola primária danificada por um terramoto em 
Shaanxi, na China. Os Clubes também ajudaram a financiar muitas iniciativas locais, incluindo bolsas de estudos.

Como utilizar os fundos do seu Subsídio Distrital.

87.500 dólares
(16 projectos)

Projectos de 
desenvolvimento 

comunitário locais

Distribuição de fundos de Subsídio 
Distrital de 2010-11 no Distrito 2650

Projecto de 
saúde local

5.000 dólares
(1 projecto)

Projectos internacionais
40.600 dólares
(6 projectos)

138.600 dólares
(22 projectos)

Projectos 
educacionais locais

Estudo 
de um caso Um Distrito, muitos projectos.

Júlia Phelps, Presidente da Comissão da Fundação Rotária 
do Distrito 7930 (EUA), dá alguns conselhos:

1 |  Descubra o que querem os Rotários. Uma 
vez que o seu Distrito fora seleccionado para 
participar na fase piloto do “Visão de Futuro”, 

Julia resolveu descobrir de que maneira os Rotários 
do seu Distrito quereriam usar o FDUC. Fez um 
inquérito junto dos Clubes destinado a saber quais 
as áreas de enfoque mais importantes para eles, 
onde deveriam ser implementados os projectos 
e para obter informações sobre outros tópicos. 
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As informações coligidas foram úteis e às vezes 
mesmo surpreendentes, e ajudaram a explicar 
aos Rotárias como são tomadas as decisões 
sobre financiamento. Outro ponto positivo da 
pesquisa é a transparência. -“Pedir feedback numa 
conferência, grupo de enfoque ou pesquisa faz 
com que os Rotários sintam que fazem parte das 
decisões do Distrito.” - disse ela.

2 |   Simplifique o processo de subsídios. 
  Júlia e a sua Comissão Distrital da Fundação 

Rotária decidiram estabelecer critérios para 
Subsídios Distritais parecidos com os dos 
Subsídios Globais, simplificando o processo 
ainda mais. A expectativa é de que os projectos 
de Subsídio Distrital se encaixem numa área de 
enfoque e que tenham um efeito significativo 
na comunidade. -“Decidimos seguir o que os 

Subsídios Globais nos pedem, ou seja, ter um 
impacto mais significativo, aumentar a promoção 
da imagem pública do Rotary e ser mais visível 
na comunidade”. - disse Júlia.

3|  Eduque os Rotários.   
Apesar de o Rotary International apenas exigir 
que um associado de cada clube adquira formação 
sobre gestão de subsídios, o Distrito 7930 resolveu 
enviar duas pessoas para essa formação. Como 
resultado, os Rotários do Distrito de Júlia criaram 
projectos mais criativos e com maior impacto 
do que acontecia antes. -“Se mais Rotários 
entenderem a forma como o novo modelo de 
subsídios funciona a nível distrital e global, 
teremos mais oportunidades de fazer a diferença”. 
- assim explica.
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Subsídios Globais.
Os Subsídios Globais têm impacto de longo prazo, 
apoiando actividades internacionais de grande dimensão 
que geram resultados sustentáveis em pelo menos uma 
área de enfoque. 

Exemplos de projectos:
•  Claire Achmad, da Nova Zelândia, estudou direito 

internacional público na Holanda para melhorar os 
direitos humanos; recebeu bolsa de estudos através de 
Subsídio Global patrocinado pelo Distrito 9940 (Nova 
Zelândia) e pelo Rotary Club de Rottemeren, do Distrito 
1600 (Holanda). 

•  Rotários da Índia e de Taiwan, com ajuda de uma 
outra organização, desenvolveram um programa de 
distribuição de gado perto de Pune, na Índia, que inclui 
compra de gado e formação em administração pecuária 
e nutrição animal.

•  Parceiros de projecto na França e no Togo compraram 
equipamento e materiais para um centro de saúde 
pediátrico e implementaram um programa de 
treinamento sobre saúde pública e nutrição em Kpalimé, 
Togo.

•  Rotários dos EUA e da Guatemala forneceram 
equipamento médico neonatal para o Hospitalito 
Atitlán e formação especializada aos seus funcionários. 
Os parceiros do subsídio também produziram um DVD 
para ser exibido na sala de espera do hospital, educando 
a comunidade sobre saúde materno-infantil, higiene, 
nutrição e prevenção de doenças. 

•  Uma equipe de formação profissional formada por 
fisioterapeutas e professores com especialização em 
estudantes com necessidades especiais viajou da 
Inglaterra para o Quénia a fim de treinar professores 
de três escolas. Os Distritos 1070 (Inglaterra) e 9200 
(partes do leste da África) organizaram a actividade. 

•  Isis Mejias, bolseiro do Texas (EUA) patrocinado por 
um Subsídio Global de Rotários no Brasil e nos EUA, 
está a aprender sobre tratamento de água e gestão de 
resíduos na Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo.

EQUIPAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
FINANCIADAS POR SUBSÍDIO GLOBAL.

Financiamento:

Idade dos 
participantes:

Duração:

Número de equipas 
por ano por distrito:

Oportunidades 
profissionais:

Tamanho da 
equipa:

Os Rotários podem 
fazer parte da 

equipa?

O custo total mínimo para projectos 
financiados por um Subsídio Global deve 
ser de 30.000 dólares, valor que pode 
incluir outros projectos humanitários, 
bolsas de estudos ou até mesmo equipas 
de formação profissional adicionais.

Qualquer idade; a selecção é baseada 
na experiência relacionada com a área 
de enfoque.

Não há limite de duração.

Não há limite quanto ao número.

Receber ou fornecer formação.

No mínimo, um líder de equipa (Rotário 
ou, se necessário, não Rotário) e dois 
participantes não Rotários.

Além de servirem como líderes de 
equipa, os Rotários podem participar 
como membros de equipas de formação 
profissional fornecendo treinamento, 
desde que tenham as competências 
necessárias.

            Equipes de formação profissional financiadas por Subsídio 
Global.

Através de um Subsídio Global, uma equipa de formação profissional formada por dois Rotários e seis profissionais 
da área de saúde do Distrito 5170 (EUA) dirigiu um “workshop” para 50 médicos e enfermeiros em Monróvia 
(Libéria). O “workshop” abordou formas de evitar a transmissão do HIV de mãe para filho usando técnicas como 
educação de grávidas, cuidados médicos para mães e recém-nascidos e consciencialização pública sobre prevenção 
do HIV. Os membros do Rotary Club de Sinkor (Monróvia), estão a distribuir suplementos nutricionais a mulheres 
e crianças com HIV e a oferecer-lhes transporte até aos postos de saúde.

Estudo 
de caso.
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Elementos de um projecto sustentável.
Monitorização e avaliação.
Crie metas claras e 
mensuráveis para o projecto 
e identifique os métodos de 
recolha de dados. Estabeleça 
dados de base que sirvam 
como comparativo e possam 
demonstrar uma mudança 
significativa durante pelo 
menos três anos.

Financiamento.
Confirme uma fonte de 
financiamento local para operações, 
manutenção e reparações a longo 
prazo. Recompense os participantes 
do projecto de forma apropriada, 
pelo seu trabalho, para assegurar a 
continuidade dos serviços.

Materiais e tecnologia.
Compre equipamento 
e nova tecnologia de 
fornecedores locais quando 
possível, e assegure a 
disponibilidade de peças 
de substituição. Envolva 
líderes comunitários na 
escolha da tecnologia 
ou do equipamento, e 
ensine-os a operar e a 
fazer a manutenção dos 
equipamentos.

Necessidades e recursos 
da comunidade.
Peça aos parceiros 
locais para fazerem uma 
avaliação detalhada 
das necessidades para 
identificar um projecto 
e solução que estejam 
em conformidade com 
os valores e a cultura da 
comunidade. Envolva 
diversos parceiros 
comunitários no processo 
de planeamento.

Motivação.
Prepare a 
comunidade para que 
adquira um sentido 
de propriedade do 
projecto. Ofereça 
incentivos para que 
os moradores locais 
continuem a apoiá-
lo..

Conhecimento.
Forneça formação 
para ajudar os 
beneficiários a 
alcançar as metas 
do projecto e 
certifique-se de que 
tenham um plano 
para treinar outras 
pessoas no futuro.
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Subsídios Pre-definidos.
Os Subsídios Pre-definidos conferem a Rotary Clubes e a 
Distritos a oportunidade de trabalharem com parceiros es-
tratégicos da Fundação Rotária em projectos e actividades 
pré-estabelecidos e totalmente financiados pelo Fundo 
Mundial e pelos parceiros estratégicos. Os projectos e 
as actividades foram criados para serem sustentáveis e 
causarem impacto significativo em comunidades e nas 
áreas de enfoque.

Oportunidades de projecto.
Parceiro estratégico: a Universidade Aga Khan 
(AKU).

Área de enfoque: saúde materno-infantil.
Projecto: equipas de formação profissional.
Rotary Clubes e Distritos recrutam equipas de formação 
profissional para treinar professores de enfermagem e 
educadores da área de saúde da comunidade num dos 
três “campi” da Universidade, no leste da África. As 
equipas também participam em projectos humanitários 
em clínica existente ou em programa de serviços médicos. 
Disponibilidade de três subsídios por ano.

Projecto: bolsas de estudos.
Até 30 bolsas de estudos disponíveis anualmente para 
enfermeiros no Quénia, no  Uganda e na Tanzânia estuda-
rem no seu “campus” local da AKU. Os Rotários destes 
países seleccionam os bolseiros, e Rotários próximos dos 
“campi” fornecem apoio e orientação. 

Parceiro estratégico: o Instituto UNESCO-IHE para 
Educação em Água.
Área de enfoque: recursos hídricos e saneamento.
Projecto: Bolsas de estudos.
Oito bolsas de estudos disponíveis anualmente para es-
tudantes de pos-graduação em curso de recursos hídricos 
e saneamento no “campus” de Delft da UNESCO-IHE, 
na Holanda. Rotary Clubes ou Distritos seleccionam 
um bolseiro entre candidatos locais e mantêm contacto 
com ele durante o seu tempo de estudos. Ao retornar 
ao seu país de origem, o bolseiro colabora com Rotários 
na condução de um projecto relacionado com recursos 
hídricos. Rotários da Holanda envolvem os bolseiros em 
eventos culturais e rotários durante o ano lectivo.

Parceiro estratégico: “Oikocredit”.
Área de enfoque: desenvolvimento económico e comu-
nitário.
Projecto: formação empresarial.
Os Rotários colaboram com instituições da rede da “Oiko-
credit” para a criação e execução de acções de formação 
para aprimorar aptidões profissionais e empresariais de 
proprietários de pequenos negócios que receberam ou 
poderão receber empréstimos. Os subsídios actualmente 
estão disponíveis para Distritos da Índia, das Filipinas e 
do Uruguai, para projectos nestes países. Serão concedidos 
até quatro subsídios por ano.

Parceiro estratégico: “Mercy Ships”.
Área de enfoque: prevenção e tratamento de doenças.
Projecto: equipas de formação profissional.
Rotary Clubes e Distritos recrutam profissionais da área 
médica, como cirurgiões, enfermeiros e anestesistas, para 
viajarem para locais da “Mercy Ships” no leste da África, 
a fim de realizarem ou auxiliarem em cirurgias vitais e 
fortalecerem as competências profissionais de médicos 
locais. Serão concedidos até quatro subsídios por ano.

-“Eu sempre quis ajudar grávidas, mulheres e crianças com 
menos de cinco anos de idade, mas não tinha como fazer isso. 
O aparecimento da bolsa de estudos da AKU  deu-me a opor-
tunidade de lutar pela comunidade e de obter a ajuda de outras 
pessoas e organizações.” • Nansereko Hasifa, bolseiro de curso 
de enfermagem, Uganda.
 
 -“No nosso país, uma em cada 30 mulheres morre. Dá para 
imaginar o trauma emocional e o efeito económico que isto causa 
às famílias. Com este subsídio, estamos a atender a duas áreas 
específicas – saúde materno-infantil e prevenção e tratamento de 
doenças – usando recursos locais e sem deslocar estudantes dos 
países em que moram. Esta é a diferença interessante entre estes 
e outros subsídios que às vezes são muito amplos.” * Sam Farouk 
Mukasa Kajubi, Rotary Club de Kololo-Kampala, Uganda.

    Bolsas de estudos para enfermagem através da Universidade Aga Khan.
Através de um Subsídio Pre-definido, Rotários do Distrito 9200 estão a apoiar 24 bolseiros de enfermagem na 
Universidade Aga Khan. Os Rotários seleccionaram os bolseiros entre os estudantes admitidos na Escola de Enfermagem 
da AKU. Os primeiros bolseiros iniciaram os estudos em 2011 e devem formar-se no início de 2014; o segundo 
grupo de bolseiros foi seleccionado para iniciar os estudos em 2012. As bolsas oferecem formação avançada para 
enfermeiros que já trabalham no campo da enfermagem, permitindo que coloquem em prática o que aprenderem 
para causar um impacto imediato. Rotários locais servem de conselheiros aos estudantes.

Estudo 
de caso.



A Prova Quádrupla:

Do que nós pensamos, dizemos ou
fazemos.

1. É a VERDADE?

2. É JUSTO para todos os
interessados?

3. Criará BOA VONTADE e
MELHORES AMIZADES?

4. Será BENÉFICO para todos os
interessados?




