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A NOSSA CAPA
Em transição de ano, abrimos esta edição com uma alegoria de casa feita e com várias portas. Estas são as miríades de hipóteses 
de encaminhamento da vida de cada um em direcção ao progresso. Claro que a referenciada com relação ao dia de Natal aparece 
em especial destaque. E é isso o que, sinceramente, desejamos ao amigo leitor nesta altura em que o mundo inteiro é chamado 
a vivenciar a Paz e a concórdia.
Os melhores votos de Feliz Natal e de Bom Ano vão estendidos aos nossos colaboradores a todos os níveis e a quantos nos 
distinguem com a inserção de mensagens publicitárias.

Durante a Era dos Descobrimentos, os navegadores 
portugueses desembarcaram em lugares que hoje em 
dia são o lar de muitos dos Rotários que irão participar 
na Convenção de 2013 em Lisboa, de 23 a 26 de Junho. 

O Infante D. Henrique, príncipe fi lho de D. João 
I, abriu caminho para o domínio de Portugal na 
descoberta de novos mundos, patrocinando a 
realização de viagens que iam desde o sul do 
País até à costa da África, no início do século 
XV. (Em 1984, Cristóvão Colombo apresentou 
a D. João II a proposta de navegar na direcção 
oeste em busca das Índias, mas a sua proposta 
foi rejeitada e a Espanha ganhou o crédito pela 
famosa viagem).  

Dentre os famosos navegadores portugueses 
estava Bartolomeu Dias que, em 1488, dobrou 
o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da 
África, provando aos europeus que era possível 
alcançar as Índias (e suas valiosas especiarias) 
contornando o continente africano. 

Em 1497, Vasco da Gama foi ain-
da mais longe, navegando para 
norte ao longo da costa oriental 
da África e em todo o Mar da 
Arábia para chegar à Índia, como 
chegou. Três anos depois, Pedro 
Álvares Cabral, em rota para o 
ocidente e, julgando que chegaria 
à Índia por este lado, navegou até 
ao que hoje é o Brasil. 

Em 1519, Fernão de Magalhães 
liderou a primeira expedição para 
circum-navegar o globo – embo-
ra tenha morrido numa batalha 
nas Filipinas, não completando, 
assim, a viagem. Apesar de ser 
português, Magalhães navegava 
sob a bandeira espanhola.  

O leitor poderá conhecer um pouco da história de Por-
tugal desta época em algum dos locais mais bonitos de 
Lisboa, como o Mosteiro dos Jerónimos, que abriga o 
túmulo de Vasco da Gama, e a Torre de Belém, construída 
nas margens do Rio Tejo para defesa de Lisboa. 
                                                                                                                 

Susie Ma

A alegria dos marinheiros 

Inscreva-se para a Convenção do RI de 2013 até 15 de Dezembro e pague uma taxa especial. 
Visite www.riconvention.org/pt.



3

              Artur Lopes Cardoso
                                Gov. 1988-89 (D. 197)

                                                                                                                   
                              Editor

A pensar em Dezembro, escrevo este excurso em Outubro ainda. 
Faço-o na medida em que, depois de tanto ouvir de apreciações 
negativas acerca do nosso País, senti a necessidade de colocar 
em evidência aspectos nos quais a índole do Povo Português se 
agigantou ou agiganta, o que vai dito sem que seja lícito extrair a 
conclusão de que outros aspectos, além dos que refiro neste texto, 
não haja também eles evidenciadores de que, dêem-se as voltas que 
se derem, somos realmente especiais e dignos credores do maior 
apreço. Fujo, pois, um tanto, ao tema rotário deste mês, um mês 
no qual, sem embargo, ocorrem Dias Internacionais, o dos Direitos 
Humanos e o do Voluntário.  
Acompanhe-me o leitor, pois, em dois aspectos que vieram a ter-
reiro por estes dias.

Portugal é pioneiro mundial no respeito pela vida humana, a des-
peito do eventual mau uso que alguns possam dela fazer, sabia? 
Com efeito, somos o País que há mais tempo aboliu a pena de 
morte, uma pena que, só de pensar nela, qualquer consciência bem 
formada estremecerá, e muito, uma vez que a verdade (a verdadeira 
verdade) nem sempre é irrefragavelmente apurada. É que, vejamos, 
a execução da pena de morte nunca consente arrepio quando venha, 
embora mais tarde, a descobrir-se que o executado até nem fora 
quem cometera o crime que lhe ditara a condenação.
 A pena de morte foi oficialmente abolida no nosso País pela Lei de 
1 de Julho de 1867, na sequência ampliativa duma proposta saída da 
Câmara dos Deputados dessa época, mas apenas confinada a delitos 
políticos, apresentada na sessão de 10 de Março de 1852. Veio a 
constituir um aditamento ao Acto Adicional à Carta Constitucional, 
ficando a constituir o art. 16º daquele Acto, em 5 de Julho de 1852. 
Todavia, este processo legislativo e político bem poderia dizer-se que 
encontrava raízes no próprio sentir popular. Na verdade, já desde 
1834 que não se executava, na prática, pena de morte aplicada a 
crimes políticos. E no que se referia a condenação por delito civil, a 
última execução de pena de morte ocorrera em Lagos, em Abril de 
1846. Quanto ao sexo feminino, tinha sido executada havia ainda 
mais largo tempo, em 1 de Julho de 1772, uma tal Luísa de Jesus, 
em Coimbra, jovem de 22 anos que assassinara nada menos que 33 
“expostos” que retirava da “roda” para se apropriar dos bens de 
que eram acompanhados e beneficiar do estipêndio a que tinham 
direito.
O caminho no sentido da rejeição da pena de morte em Portugal 
veio a adquirir contornos peculiares na pessoa de Ayres de Gouveia, 
que veio, a seguir, dar expressão à repulsa por esta pena de ma-
neira singular: em 3 de Julho de 1863 propôs que o orçamento do 
Estado deixasse de contemplar o ofício de “carrasco” e, portanto, 
dotação de verba para pagamento ao executor público. E assim se 
fez. No entanto, foi mantida a aplicabilidade da pena capital para 
crimes do foro militar e em teatro de guerra até ao Decreto com 

força de Lei de 16 de Março de 1911. A Constituição Política de 1911 
aboliu-a, finalmente.
São estes, em traços muito gerais, os factos históricos que levaram 
a que Portugal seja pioneiro na abolição da pena de morte, punição 
dramática que, no entanto, ainda persiste em muitas partes do 
nosso mundo de hoje.

Segundo deu notícia a “Amnistia Internacional” na altura em que se 
cumpria uma década desde que foi instituído o Dia Mundial Contra 
a Pena de Morte, há hoje menos países nos quais são aplicadas 
penas capitais, mas, em regiões quanto a Arábia Saudita, Gaza e 
o Iraque, aumentou o número de execuções. Desde 2011, mais 17 
foram os países que deixaram de aplicar penas destas, penas que, 
no entanto, ainda hoje são aplicadas no país onde o Rotary nasceu, 
os Estados Unidos (em alguns dos seus Estados, que não em todos 
eles), uma potência mundial que se reivindica de líder na defesa dos 
ideais democráticos, dos direitos humanos e da liberdade. É, por 
outro lado, na China que maior número de execuções de penas de 
morte se regista, isto a despeito de a aplicação da pena de morte ter 
passado a ser vedada quanto a 13 crimes não violentos ou quando 
o condenado já tenha mais de 75 anos. E países como o Botswana, 
a Gâmbia e o Japão reintroduziram tal pena, do mesmo passo que 
a Índia parece preparar-se para o fazer também.
Actualmente, são 170 os países sem pena de morte, mas nós ... 
demos o mote!

Noutro pendor, que dizer da jovem famalicense Isabel Fernandes, 
de 24 anos?
Em Florença, no Palácio dos Medici, a 19 de Outubro recebeu o 
Prémio Europeu de “Melhor Voluntário”, um galardão instituído 
pela “Active Citizens of Europe”.
Esta nossa concidadã foi-se, a certa altura, para Moçambique, 
como voluntária e, durante um ano, coordenou o projecto “Tutor 
à  Distância” da ONG lusa “Ataca”. Foi ajudar nada menos que 900 
pessoas no sul daquele País Lusófono, na província de Gaza. Mas já 
tinha andado noutros cometimentos de serviço. Combate a pobreza, 
a miséria, a ausência de saneamento e de higiene sanitárias. No seu 
dizer “morre lentamente quem não troca o certo pelo incerto, em 
busca de um sonho”. Uma Portuguesa que sabe o que quer, mesmo 
em tempos que se dizem de crise!

O Rotary é o SONHO, designadamente no que pode proporcionar 
que se faça através da sua Fundação. Os exemplos exemplares 
que trago à consideração de si, leitor, devem encher de orgulho, 
legítimo, o nosso ego. Use o Rotary com sapiência para, também, 
fazer a diferença.
Tenha um Santo Natal e que 2013 não lhe seja tão complicado quanto 
o que profetas da desgraça tanto arreceiam. E aqui tem um renovado 
abraço do seu Companheiro ao dispor,
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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 ………………………………………… 34.368

Rotários  …………………………………………… 1.215.488

(Rotárias)  ………………………………………… 215.286

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

Distritos Rotários  ………………………………………  532

Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário … 7.620

Países com NRDC ……………………………………… 92

Voluntários não Rotários nos NRDC ……………… 175.260

(dados reportados a Outubro de 2012)

O ROTARY EM NÚMEROS

Prezados Rotários,
 
O ano de 2012 está a chegar ao fi m e metade deste ano rotário já decorreu. É hora de 
refl ectirmos sobre as metas que estabelecemos e sobre o progresso alcançado em relação 
a elas. Estamos no caminho certo para alcançar aquilo que nos propusemos fazer? 
Acredito muito na importância de defi nirmos metas desafi adoras, porém realistas. Uma 
meta deve estar ao nosso alcance, mas, ao mesmo tempo, exigir um pouco mais de cada 
um de nós. Enfrentar novos desafi os ajuda as pessoas a descobrirem do que realmente 
são capazes – o que pode ser muito mais do que imaginam.
Em 1 de Julho iremos ter um grande desafi o na nossa Organização: o lançamento global 
do Plano “Visão de Futuro”, a nova estrutura de subsídios da Fundação Rotária. No 
Rotary, temos uma meta simples e essencial: fazer o bem no mundo com os recursos que 
temos. Assim, trabalharemos para reduzir custos, melhorar a transparência fi nanceira e 
o controle local da aplicação dos fundos e concentrar as nossas iniciativas nas áreas em 
que podemos causar maior impacto.    
Com o “Visão de Futuro” implementaremos uma estrutura simplifi cada de subsídios que 
incentivará os Rotários a servirem nas seis áreas de enfoque: paz e prevenção/resolução 
de confl itos; prevenção e tratamento de doenças; recursos hídricos e saneamento; saúde 
materno-infantil; educação básica e alfabetização; e desenvolvimento económico e 
comunitário. Estas são áreas em que os Rotários já actuam desde há muitos anos e nas 
quais têm experiência e êxito comprovado quanto à sustentabilidade de projectos. 
A sustentabilidade será um factor importantíssimo no “Visão de Futuro”, pois daremos 
ênfase a projectos que tenham longa duração e alto impacto. De forma simples, um 
projecto sustentável é uma actividade que continua a benefi ciar a comunidade mesmo 
depois de esgotado o subsídio. O melhor exemplo de um projecto sustentável é a iniciativa 
de erradicação da pólio. Quando a doença for eliminada, o resultado do trabalho que 
fi zemos será mantido para sempre. E as lições aprendidas com o PólioPlus são universais. 
Um projecto realmente sustentável exige ênfase em planeamento e colaboração, uma 
perspectiva de longo prazo e uma abordagem que considere os membros da comunidade 
como parceiros na iniciativa, não como simplesmente benefi ciários.   
 Abraçar a ideia do “Visão de Futuro” signifi ca acreditar num ponto de vista rotário mais 
ambicioso, trabalhando para resolver problemas de forma mais séria e defi nitiva. Esta é 
uma nova maneira de avaliarmos os nossos projectos e uma abordagem que, em minha 
opinião, permitirá à Fundação a fazer o Bem no Mundo de forma ainda melhor.



5

“LISBOA ROTARY CONVENTION TOUR 2013”
Numa organização da Secção Portuguesa do Grupo Rotário 
de Companheirismo dos Coleccionadores de Automóveis 
Antigos, realizar-se-á um passeio de automóveis com 
partida do Porto em 19 de Junho de 2013 e chegada a Lisboa 
(Casa da Amizade da Convenção) em 22 do mesmo mês, 
sendo a despedida a 23, para um máximo de 60 equipas. 
Durante o trajecto haverá pernoitas no Porto, em Tomar 
e duas em Cascais, em hotel de quatro estrelas.
O preço de participação, para cada equipa de duas pessoas, 
é de € 950,00, e nele estão incluídas as quatro dormidas, 
dois jantares, livros-de-estrada e seguros. Estão excluídas 
as bebidas.
Neste evento são admitidos automóveis antigos e também 
clássicos e modernos. O livro-de-estrada para o primeiro 
dia de prova será distribuído em 19 de Junho, às 18 horas, 
no Hotel Porto Palácio. O Jantar de Gala será às 18,30 horas 
numa das Caves do Vinho do Porto.
Faça a sua pre-inscrição através de <ealopes@planactivo.
pt> antes de 31 de Dezembro. Mais informação pode ser obtida em <www.achafr.eu> ou em <>. www.rraf.rotaryweb.
org

NOVO GRUPO DE COMPANHEIRISMO
O Conselho Director do R.I. deu a sua aprovação à constituição do Grupo de Companheirismo dos Rotários Cônsules 
Honorários. É seu especial propósito construir a Paz através das experiências vividas pelos Cônsules Honorários, 
através do desenvolvimento da compreensão mundial e da internacionalidade do Rotary.

INSTITUTO ROTÁRIO ZONA 21 A
 Mais de 600 foram os participantes neste importante 
evento rotário que teve lugar em Bogotá, Colômbia, de 
17 a 20 de Outubro passado, numa unidade hoteleira da 
cidade. A convite dos seus convocadores, nele desem-
penhou funções de destaque o Gov. 1990-91 (D. 1960), 
Compº. José Carlos Estorninho, que interveio nos tra-
balhos muito activamente, presidindo e moderando 
Grupos de Trabalho sobre Programas e Clubes-Piloto, 
além de, juntamente com o Presidente da Comissão 
Organizadora da Convenção de Lisboa, Ed Futa, ter 
assumido significativa intervenção de promoção da 
Convenção no decurso de sessão plenária.
Neste Instituto houve lugar a um painel dedicado às 
Revistas da RWMP, que foi presidido pelo Editor da 
Revista “Colômbia Rotária”, Enrique Jordan Sarriá, um 
painel que colocou especial ênfase no reforço da im-
portância das Revistas Regionais dentro do Rotary.

Numa pausa dos trabalhos, e da esquerda para a direita, Enrique 
Jordan Sarriá, o PERI Ron Burton, o PGD José Carlos Estorninho e 
Célia Giay, DERI. 

mailto:ealopes@planactivo.pt
mailto:ealopes@planactivo.pt
http://www.achafr.eu/
http://www.rraf.rotaryweb.org/
http://www.rraf.rotaryweb.org/
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DIRIGENTES DE CÚPULA 2012-13 DO ROTARY INTERNATIONAL

Junte-se à paz
Os “Fora” Rotary pela Paz Global visam fortalecer laços em prol 
de transformações positivas. Seja o exemplo de Paz Através do 
Servir participando num dos três “fora” programados para 2012-
13. Saiba mais em www.rotary.org/pt/peaceforums.

Os trabalhos foram acompanhados e enriquecidos com intervenções do Presidente Eleito do R.I., Ron Burton, dos 
ex-Presidentes Luís V. Giay (1996-97) e Frank J. Devlyn (2000-01), do Director Andy Smallwood, da Directora Eleita, 
Célia Giay (Argentina), e dos ex-Directores do R.I. José António Salazar (Colômbia), José Alfredo Sepúlveda (México), 
Jamil Dunia (Venezuela), Gustavo de Obaldia (Panamá), Luís Felipe Valenzuela (Guatemala), e outros.
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ILHAS SALOMÃO ÍNDIA

MÉXICO 

FIJI 

DISTRITO 4170
BRASIL

FRANÇA

Muitas das crianças de Munda foram 
contempladas com bicicletas novas 
que foram adquiridas e lhes foram 
distribuídas pelo Rotary Club de 
Childers, de Queensland (Austrália), 
uma acção que contemplou não só 
crianças mas igualmente adultos 
que experimentavam sérias dificul-

dades nas suas necessidades de deslocação diária para os locais 
de trabalho (foto de Don Grant).

O Rotary Club de Moga Royal 
(D. 3090) instalou um tanque 
de água potável no mercado da 
cidade para utilização pública 
(foto “Rotary News”).

A Escola de Telebacharelato 
de Atécuaro, Michoacán, foi 
construída graças à acção de-
senvolvida pelo Rotary Club de 
Morelia Yuritzi e a uma doação 
feita para este projecto pela 

Presidente do Clube, Compª. Carlota Mora de Seoane. Por isso, 
o Clube baptizou a Escola com o nome do falecido marido dela, 
Santiago Seoane (foto “Rotarismo en México”).

Os Rotários das Ilhas Fiji ofer-
eceram ao Ministério da Saúde 
72 camas, com seus colchões, 
em complemento doutra partida 
de 108 delas que já tinham dado 
no princípio deste ano. A foto 
mostra o Ministro da Saúde, 

Dr. Neil Sharma, à direita, verifica se o PGD Warwick Pleass se 
sente confortável numa dessas camas. Estas já foram beneficiar 
o Hospital CWM, a Maternidade de Nausori, os Hospitais de 
Korovou, de Vunidawa, de Labasa e de Nabouwalu e o Centro 
de Saúde de Raiwaqa (foto “Rotary Down Under”).

Fazendo parte do México e dis-
posto a ajudar à campanha da 
Erradicação Global da Polio, o 
Distrito 4170 conseguiu que os re-
sultados da extracção da Lotaria 
Nacional realizada em 6 de Julho 
revertessem para financiamento 
da luta contra a poliomielite. 
No acto do sorteio, largamente 
concorrido de Rotários que 

adquiriram uma boa percentagem das cautelas, estiveram o 
Gov. Juan Ernesto Benitez Valle, o ex-Presidente do R.I., Frank 
Devlyn, e o Coordenador do PolioPlus para a Zona 21 A, PGD 
Manuel Cavazos (foto “Rotarismo en México”).

Uma máquina para hemodiálise foi ofe-
recida pelo Rotary Club de Guaxupé, de 
Minas Gerais (D. 4560), à Santa Casa da 
Misericórdia num projecto com o valor 
de 25.300 dólares que contou com a ajuda 
de Subsídios Equivalentes da Fundação 
Rotária e as parcerias dos Rotary Clubes  
de Ann Arbor Central (D. 6380) e de Central 
Chester County (D. 7450), ambos dos EUA 
(foto “Brasil Rotário”).

Todos os anos, e desde 
há cerca de dez, os nove 
Rotary Clubes de Allier 
(D. 1740) organizam a 
operação “Maçãs contra 
o Cancro e as Doenças 
Cerebrais”, iniciativa em 
que os Clubes fornecem 

2 maçãs por € 2,00. Os resultados da última edição permitiram 
criar uma sala de acolhimento na Casa de Repouso de Ebreuil 
e equipar o Hospital de Montluçon com 3 cadeirões de “relax” 
para os doentes com cancro que se têm de sujeitar a quimiote-
rapia (foto “Le Rotarien”).

ÍNDIA 

Eis um belíssimo reservatório 
para água, com filtragem, que 
foi colocado pelo Rotary Club 
de Malpura Green (D. 3050) no 
terreno adjacente ao Centro Co-
munitário de Saúde de Malpura, 

para utilização dos utentes deste Centro (foto “Rotary News”). 
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A ““HORTA COMUNITÁRIA” DO ROTARY CLUB DE MAFRA
 
Seguramente um dos Rotary Clubes mais activos do nosso “País Rotário”, o Rotary Club de Mafra afi rma-se como 
entidade atenta à conjuntura desfavorável local, que a é por igual na generalidade do nosso rincão nacional. O viver 
de grassante austeridade que atinge a população do nosso País nestes tempos de preocupante recessão económica 
e de galopante desemprego não foi coisa que os Companheiros Mafrenses deixassem em claro e, pelo contrário, 
deitaram mãos à obra de equacionarem acções tendentes a apontar caminhos que podem minorar em alguma medida 
as difi culdades que, no concreto das coisas, se deparam.
O Clube de Mafra teve, para tanto, a ideia da criar uma “Horta Comunitária” como sugestão à população de encarar 
de maneira positiva os desfavores da realidade quotidiana. Na sua colocação em prática, havia que, obviamente, 
descortinar um espaço onde a “Horta” se implantaria, o que foi facilmente logrado através do saudável relacionamento 
do Clube com a Associação dos Rogérios de Portugal, que tem justamente sede em Mafra, instituição com a qual, 
de resto, o Rotary Clube já vinha tendo uma relação próxima dentro de um projecto para construção de um lar para 
idosos: a Associação dos Rogérios de Portugal cedeu terreno para a instalação da “Horta Comunitária”.
Esta foi inaugurada em 28 de Janeiro deste ano e é uma iniciativa tomada com o desiderato de melhorar a qualidade 
de vida de famílias com difi culdades económicas. Para isso, os produtos obtidos e cultivados na Horta são entregues 
no “Espaço Social Enfrente”, um serviço social criado pela Câmara Municipal de Mafra em Maio de 2010 e do qual o 
Rotary Club de Mafra se tornou parceiro institucional.

Um Serviço de Referência

Um aspecto parcial da “Horta Comunitária” do Rotary Club de Mafra.
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Através das actividades levadas a cabo no cultivo e amanho da “Horta Comunitária”, por outro lado, o Clube procura 
interessar e estimular as crianças nesses trabalhos de maneira didáctica, levando-as as descobrir a importância de uma 
alimentação saudável e introduzindo-as nas técnicas da agricultura. A esta acção foi já possível alcançar a adesão das 
Escolas, que periodicamente levam os estudantes à Horta em visitas de estudo para travarem contacto e alcançarem 
conhecimentos em torno dos recursos naturais, do desenvolvimento dos produtos hortícolas e da sua colheita.
Instalada nas proximidades de Barreiralva, a “Horta Comunitária” tem, também, tido expontâneas colaborações 
de habitantes da localidade, particularmente no acompanhamento das referidas visitas e na explicação prática dos 
segredos da exploração aos jovens visitantes. Alfaces, tomates, couves, espinafres, alhos, rabanetes, beterrabas, 
cenouras e frutas são, dentre outros produtos naturais alimentares, o que a Horta está a produzir e, quase sempre, 
em produção biológica. E tudo isso 
está disponível para combate a 
carências alimentares de famílias 
em dificuldade.
O êxito desta “Horta Comunitária” 
é visível e confere acrescidos 
pontos na imagem pública do 
Rotary. Conforme já tivemos 
ensejo de, em termos muito breves, 
noticiar, órgãos da comunicação 
social, locais e nacionais, incluindo 
a TV, já se fizeram eco deste serviço 
original e decididamente útil e 
visionário, sob os mais diversos 
ângulos de análise.

A pequenada também dá um jeito!

Ao trabalho!...
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Em Memória de

A Liberdade é o bem mais precioso que tem o ser humano. 
A sua liderança profi ssional muito enriquece e fortalece a 
nossa comunidade. Voluntários do seu porte, com serviços 
prestados à sociedade, são um orgulho e uma fonte de 
inspiração para todos. 
 
Pretendo colocar na agenda de discussões a identifi cação 
das causas da pobreza, uma vez que a alimentação, a saúde 
e a educação se têm constituído em prioridades, ano após 
ano, juntamente com a busca da paz mundial. A questão 
é simples: se as causas da pobreza não forem conhecidas 
e resolvidas, permanecerão as consequências! E cada vez 
com maior intensidade. Isso nos motiva, inevitavelmente, 
a questionar os modelos e os  conceitos básicos dos pensa-
dores que originaram o capitalismo e o socialismo. Para sua 
refl exão, vamos focar os conceitos básicos:

•  Economia é uma ciência em que todos os  agentes 
são regulados pela inexorável, impessoal e incon-
trolável lei da oferta e da procura, sempre que não 
haja manipulação do mercado;

•  A política é uma arte em que os protagonistas 
decidem conforme a questionável, circunstancial 
e personalista vontade humana. 

 
Com estes conceitos em mente, vamos considerar alguns 
factos marcantes do mundo moderno:

• Duas guerras mundiais;
• Competição espacial – visita do homem à lua;
• Corrida armamentista – guerra fria;
• Carbonização da matriz energética;
•  Corrupção nos parlamentos e em burocracias gov-

ernamentais e empresariais;
• Invasão do Iraque;
• Confl ito palestino–judaico

•  Onze de Setembro/2001 e o novo ter-
rorismo global.

Qualquer que seja a postura que se 
adopte em relação a esses eventos, 
invariavelmente o vilão tem nome 
e sobrenome: sistema tributário 
– esta quantidade enorme de 
recursos fi nanceiros à disposição 
de uma elite dirigente. Nada a 
opor, se a elite dirigente 
decidisse conforme a von-
tade colectiva. Todavia, 
parece que as decisões 
atendem mais a uma 
espúria relação público-
privada de interesses pes-
soais em torno do poder 
económico, ou seja, a 
vontade colectiva, como 
somatório das vontades 
individuais, é o que menos 
conta. 
 
Este é o fulcro do problema: se queremos buscar a paz 
mundial, urge reduzir os recursos arrecadados pelo sistema 
tributário e aumentar os recursos regulados pelo mercado. 
Monetaristas “keynesianos” legitimaram o governo na 
economia, num mundo destruído pela segunda guerra; 
aquilo foi como que tomar uma aspirina para atenuar a dor 
de cabeça. Mas, a médio e a longo prazo, o resultado tem 
sido desastroso. 

Voltando aos conceitos básicos – economia e política não 
se podem misturar – são como óleo e água – e a mistura é 
potencialmente explosiva. 
A escalada da interferência governamental na economia não 
nos vai levar a lugar nenhum: apenas vai reforçar a crescente 
ditadura da burocracia e dos políticos profi ssionais. No fundo, 

ADAM SMITH E KARL MARX
 Ronaldo Carneiro

 ex-professor da USP/FEI
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é a vontade humana de poucos sobrepujando-se às leis do 
mercado. 
Por outro lado, a competição de mercado a que se assiste 
hoje é como uma corrida de atletismo: alguns de barriga 
cheia e com acesso aos sistemas de saúde e de educação, 
disparados lá na frente; e uma multidão de excluídos lá na 
cauda. O mínimo decente e justo a fazer será colocá-los na 
mesma linha de partida ou igualar as oportunidades de mani-
festação dos talentos e potenciais individuais, em benefício 
da sociedade. 
Pretendo estimular reflexões e motivar propostas de solução 
para a busca da paz mundial e para combater as causas da 
pobreza. 

Considerando que a economia de mercado produz apenas 
o que é rentável e não o que é necessário, é preciso um 
novo pacto social onde a iniciativa privada – proletários e 
burgueses - assuma directamente a alimentação, a saúde 
e a educação de todo o núcleo social dependente da 
produção, comprando a livre e real preço de mercado e 
embutindo nos custos da produção, e que o governo reduza 
a tributação correspondente a estes custos sociais. A falta 
de oportunidades iguais levou governos do mundo inteiro 
a tirar dos fortes para dar aos fracos ou a empobrecer os 
ricos para enriquecer os pobres. Ora, esta visão filantrópica 
“Robin Woodiana” destrói duas das forças motivadoras mais 
poderosas do ser humano: a iniciativa e a dignidade.
O trabalho humano é um processo de transformação de 
energia: para que a energia humana possa manifestar-se, a 
alimentação, a saúde e a educação devem ser asseguradas 
a priori e não como pagamento do trabalho executado. Tal 
como o veículo precisa de combustível e de  manutenção 
para circular. 

Em retorno a textos enviados, os comentários que recebi 
do mundo pensante foram tão estimulantes, provenientes 
de líderes de todo o planeta, que decidi compartilhar alguns 
deles com todos – vide abaixo.
Pretendo, assim, estimular as discussões em torno do tema, 
de nenhuma forma movido por vaidade pessoal ou egoísta: 
quando o prato de comida de crianças está em discussão, 
vaidade seria o pecado capital mais insano e imperdoável.

Os dois comentários abaixo foram particularmente 
gratificantes, pela perfeita sintonia dos comentaristas com 
as minhas teses:
 -”Quanto à sua proposta para o sector saúde, é tudo o que 
os democratas dos EUA querem desde há décadas – saúde 
para todos. Porém, tal como você propõe que se faça, isso 
nem se vê no modelo britânico, onde o estado faz tudo, nem 
no canadiano, onde o estado paga à iniciativa privada para 
fazer: a sua proposta segue um terceiro modelo, ao estilo dos 
republicanos, directamente pela iniciativa privada!!!” Vincular 
o lucro económico à saúde das pessoas terá um impacto 
extraordinário no equilíbrio ecológico do planeta;
-”A ser válido o critério proposto – descentralização de 
recursos das mãos de burocratas e políticos – para qualificar 
a democracia  não existem sociedades democráticas no 
planeta, embora todas assim se autodenominem.” 

Qualquer que seja o conceito que se tenha de democracia, 
nunca a sorte dos governados pode depender da virtude 
dos governantes. 
Ditaduras ou regimes de força só são defendidos por 
aqueles que gostariam de estar do lado do cabo do chicote; 
se estiverem do outro lado, defendem a democracia com 
toda a convicção.
Comentários de seres humanos do porte de Eudes de Souza 
Leão Pinto, Ives Gandra Martins, Geraldo Vilhena, Célio 
Borja, e tantos outros mais que respeito pela formação e 
experiência, sinalizam que o caminho por mim proposto, 
inovador como é, segue na direcção correcta. Ao confrontar 
a situação actual com aquela proposta, mais me convenci 
de quão injusta e cruel é a situação actual.

É oportuno lembrar o conselho de Platão – “o castigo para 
os que não se envolvem em política, auto-denominados 
apolíticos, é o de serem governados por seus inferiores”.
Antes que seja tarde demais, vamos voltar às nossas 
melhores origens para progressivamente corrigir a nossa 
sociedade e construir um futuro de paz, saúde e excelência 
para todos.
A busca pela paz mundial passa, inexoravelmente, pela 
redução de recursos ao alcance dos governos e pela 
disponibilização de alimentação, saúde e educação para 
todos.
Tenhamos todos um momento de reflexão sobre a situação 
actual.
Que Deus continue a abençoar as nossas crianças.
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O Intercâmbio de Jovens

Não poderá dizer-se que Rotary International seja a única entidade no 
mundo a desenvolver este tão importante programa interessando os 
jovens. Na verdade, é sabido que existem outras entidades que a ele se 
dedicam, e que até o fazem com indesmentível profi ciência. Trata-se de 
um programa de importância inquestionável que promove a formação 
dos jovens, lhes proporciona uma visão alargada do mundo e da hu-
manidade, os coloca em contacto com diferentes civilizações e outros 
modos de estar na vida, lhes confere uma visão de reconhecimento 
e de respeito pela diversidade das nossas sociedades, lhes incute um 
desembaraço e uma capacidade de compreensão e de adaptação muito 
úteis para a vida de cada um.
Através deste programa, desde há largo tempo acarinhado pela Funda-
ção Rotária do R.I., muitos milhares de jovens puderam já usufruir de 
estadias mais ou menos prolongadas em países diferentes do seu, 
estadias umas vezes com a dimensão de todo um ano de escolaridade, 
noutras de curta duração. Mas invariavelmente de forte e gratifi cante 
proveito.
Para o êxito deste programa concorre não só o jovem intercambiado, 
mas também a família de acolhimento, uma peça-chave na matéria. E 
a família de acolhimento também benefi cia do programa, pois que, ao 
admitir em casa um jovem que lhe é estranho, tantas vezes oriundo 
de região ou de meio em que se observam práticas e costumes bem 
diferentes dos que lhe são usualmente próprios, enriquece os seus 
horizontes e melhora a sua postura de compreensão mundial e humana, 
numa interpenetração que é evidência da nossa “Aldeia Global”.
É, pois, da família de acolhimento, que me proponho falar.

Qualquer família de acolhimento, para participar no programa de 
Intercâmbio de Jovens, deve corresponder a dois requisitos funda-
mentais, um objectivo e o outro subjectivo.
Como requisito objectivo, a família deve habitar em casa cuja área 
e cujos cómodos permitam alojar mais uma pessoa com um mínimo 
de condições de conforto. Não sendo necessário (aliás, nem reco-
mendável) que disponha de habitação luxuosa, é evidente que ela 
deverá ter condições tais que permitam albergar mais alguém sem 
difi culdades de maior. Ocupar o jovem forasteiro, na casa, um quarto 
que vai compartilhar com outro jovem ligado à família não terá nada 
de extraordinário, por exemplo.
Como requisito subjectivo, a família de acolhimento deve ser absolu-
tamente normal, constituída por pessoas vulgares, normalíssimas, de 
espírito aberto à ideia de passarem a acolher, simplesmente como 
mais um elemento do núcleo familiar, uma outra pessoa e com toda a 
naturalidade. Não há nenhuma razão para que a família altere no que 
quer que seja as suas rotinas diárias: o jovem que nela ingressa tem-
porariamente (como se fora mais um fi lho) é que terá de se adaptar 
ao ritmo e à disciplina reinantes na casa.
O jovem é acolhido em regime de voluntariado e a família de acolhimento 

proporciona-lhe graciosamente alojamento e alimentação e, sobretudo, 
um acolhimento carinhoso e afável quanto é normal acontecer em 
qualquer família que o seja. Da sua família de origem é usual que o 
jovem receba uma “mesada” para gastos pessoais.

Para a conveniente e prévia selecção da família de acolhimento que 
deverá ser a escolhida para receber determinado jovem em Intercâm-
bio, é necessário que essa família se inscreva junto da Sub-Comissão 
Distrital do Intercâmbio de Jovens, e que, na sua inscrição, em que 
se mostra disponível para apoiar este Programa, se descreva, quer 
quanto à identifi cação dos seus membros (número deles, sexo, idades, 
religião que praticam, estudos que frequentem e “hobbies” a que se 
dediquem), quer no que diga respeito às qualidades da sua habitação. 
Na verdade, tudo isso vai constituir informação que irá permitir ao 
responsável pela aludida Sub-Comissão discernir o melhor possível 
quanto a qual jovem se afi gurará mais de acordo com a “fi sionomia” 
da família na qual se irá integrar.
E é óbvio que, antes de determinado jovem ser confi ado a uma família 
de acolhimento, a esta se deverão transmitir os dados disponíveis acerca 
da identifi cação desse jovem, sua origem, seus estudos, etc. Tudo isso, 
aliás, consta obrigatoriamente da fi cha de inscrição que ele e os pais 
hão-de ter oportunamente preenchido.
Na sua estadia, o jovem benefi ciário do Intercâmbio está subordinado, 
durante o seu tempo de permanência numa família de acolhimento, 
àquilo a que é, em geral, chamado a “Regra dos 3 ND”:

• Não conduzir automóveis (“No Driving”).
• Não consumir drogas (“No Druggs”).
• Não namorar (“No Dating”).

 
Este é um programa que contribui, e de que maneira, para a criação e 
cimentação de novas amizades, agora de teor internacional. O seu efeito 
multiplicador é extraordinário e a força que lhe está associada é tal que, 
em muitos casos, o jovem passa a reconhecer que tem, de facto, dois 
tipos de pais: os seus pais biológicos e os pais que o souberam acolher 
com simplicidade, com interesse em seu favor e com simpatia.
Por isso, não é raro que também se estabeleçam relações de amizade 
segura entre as duas famílias: a família natural do jovem e a família que 
o adoptou durante a estadia em intercâmbio. Por isso, é frequente, 
saudavelmente frequente, que, mais tarde, outros contactos próximos 
se venham a dar entre todos: serem convidados os “pais” portugueses 
para estarem no casamento do jovem, por exemplo; ou visitarem-se 
as famílias a pretexto do que quer que seja; ou o jovem voltar a passar 
novas estadias em casa de quem o acolheu no intercâmbio; etc..
A construção da Paz Mundial passa, dúvidas não haja a este respeito, 
também por aqui.
O autor deste breve apontamento … sabe do que fala!

                                                                                                                    ALC
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Convenção de 2013 do R.I.

um CONVITE DO “CHAIRMAN”

 
Meus caros Companheiros Portugueses.

É com indizível prazer e subida honra que encarecidamente convido cada Rotário Português para a 
Convenção de Lisboa a realizar em Junho de 2013. Esta Convenção foi concebida não apenas para 
celebrar o Ano Rotary da Paz, mas também para enaltecer e evidenciar as maravilhas  e os encantos 
da cidade de Lisboa e a cativante hospitalidade do Povo Português.

Lisboa vai apresentar-se-nos nas suas melhores vestes para nos mostrar as suas tão numerosas e diversifi cadas 
belezas. Então, precisamos de SI, dos nossos bons amigos Rotários Portugueses, para que todos 
participem nesta Convenção e acolham com calor e simpatia os nossos convidados que a ela virão 
a partir de todas as partes do mundo.

Por favor, inscreva-se e tome parte na Convenção Anual de 2013, em Lisboa. Espero com 
entusiasmo encontrar-me com cada um de vós na Convenção Internacional do Rotary de 2013, 
em Lisboa, Portugal.

                                                                                          Sinceramente,
 Ed Futa
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Visão de Futuro

OS PROJECTOS COM SUBSÍDIOS DISTRITAIS

Agora que, de pleno, passa a aplicar-se generalizadamente 
o Plano “Visão de Futuro”, convém assimilar as regras a 
observar no que tange a elaboração e a prestação de contas 
de projectos contemplados com Subsídios Distritais.
 
Logo de princípio, o Subsídio deve ser transferido pela 
Comissão Distrital de Subsídios para a conta do Clube que 
este indicou aquando da sua qualifi cação, conta que só 
poderá ser movimentada através da intervenção de duas 
assinaturas, em conjunto, pelo menos. Os pagamentos 
de despesas relacionadas com o projecto devem ser 
obrigatoriamente feitos por cheque nominativo passado 
sobre a conta do Clube, ou por débito directo ou por 
transferência bancária. A via da transferência bancária é 
a única admissível para valores superiores a € 1.000.
 
Todas as despesas devem estar suportadas por 
documentos emitidos em nome do Clube que, juntamente 
com os extractos bancários, devem ser devidamente 
arquivados e guardados por um mínimo de 5 anos. Os 
documentos de despesas serão inscritos em Mapa próprio 
a enviar para a CD de Subsídios com o relatório fi nal do 
projecto no prazo de dez meses após o recebimento do 
Subsídio ou até um mês depois de consumido o Subsídio 
ou da conclusão do projecto.
 
A partir da data de recebimento do Subsídio na conta do Clube, a CD de Subsídios deve ser informada do ponto da situação 
da implementação do projecto, por meio de relatórios intercalares a elaborar de três em três meses, sendo que o projecto 
tem de ser iniciado e concluído durante o ano rotário em curso.
 
As doações em espécie têm de ser avaliadas e a preços de mercado e serão documentadas em instrumento do qual 
constem os produtos ou a prestação de serviços doados, sua quantidade, seu valor e identifi cação do doador. Se este 
não emitir documento de suporte, será o Clube a elaborá-lo. Se o documento de suporte tiver sido emitido em nome 
de membro do Clube, deve elaborar-se um documento substituto em nome do Clube, levando anexos os documentos 
originais. Os documentos devem ser assinados, se possível, pelo doador e, não sendo possível, pelo Presidente do Clube 
e pelo responsável pelo projecto.

Quanto aos tipos de documentos a inserir no mapa de despesas para classifi cação dos documentos integrados no mapa, 
eles devem ser identifi cados como segue: a. FAT (factura); b. VD (venda a dinheiro ou factura-recibo); c. ESP (oferta em 
espécie); d. SUB (documento substituto elaborado pelo Clube); e. TR (transferência bancária); f. CHQ (cheque); g. DD 
(débito directo); h. NUM (numerário).
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AO SERVIÇO 
Para angariação de fundos a favor da Campanha de Erradicação Global 
da Polio, o Rotary Club de Porto de Mós realizou um “Jantar e Baile 
Solidários” na Quinta do Moínho, em Alvados.
Um Torneio de Bridge foi organizado pelo Rotary Club de Lisboa-
Norte com a finalidade de angariação de fundos que foram ajudar 
a associação “Acreditar” que se ocupa de crianças com cancro.
Actuando em conjunto, os Rotary Clubes de Coimbra, Coimbra-
Olivais e Coimbra-Santa Clara, juntamente com o Rotaract 
Club de Coimbra,  procederam à limpeza do Jardim Botânico da 
cidade.

Também se aliaram nos seus esforços os Rotary Clubes de Lisboa-Centro e de 
Lisboa-Benfica, apoiados por jovens Escuteiros, integrados no Centro Social 
e Paroquial de S. Jorge de Arroios, para uma grande recolha de géneros junto 
dos hipermercados “Minipreço” e “Modelo Continente” que reencaminharam 
para famílias em apuros económicos.

O Rotary Club de Viseu, após ter celebrado um Protocolo com a 
Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento 
e Autismo (APPDA) de Viseu, lançou um excelente projecto de 
“Realização de Ateliers Educacionais para Crianças com Autismo” 
em colaboração com a referida Instituição.
Uma bem animada “Festa do Outono”, cheia de actuações musicais, 
foi levada a cabo pelos Rotary Clubes de Almancil Internacional 
e de Loulé como maneira de realizarem fundos para financiamento 
de Intercâmbios de Jovens.
Com a finalidade de angariar fundos a favor da Campanha de 
Erradicação Global da Poliomielite, o Rotary Club de Barreiro levou 
a cabo uma “Noite de Fados” no Bar “Be Jazz Café” à qual afluiu mais 
de uma centena de pessoas.

UNIVERSIDADES SENIOR DO ROTARY 
Não haja dúvidas que o surgimento das 
Universidades Senior do Rotary é um êxito e elas, 
um pouco por todo o lado, acabam por constituir 
razão de prestígio e mesmo de “hapening” social. 
Foi o que aconteceu com a Universidade Senior do 
Rotary Club de Fafe que, com elevado destaque, 
organizou uma cerimónia pública de abertura do 
ano escolar no Auditório da Biblioteca Municipal, 
uma acção que foi abrilhantada com as presenças 
do Vice-Presidente da Câmara, do seu Director, 
Compº. Alberto Alves, do Presidente do Clube, 
Compº. Peixoto Lopes, e do historiador e professor Dr. Daniel Bastos, a quem 
coube a “lição de sapiência” na qual versou “O Papel das Universidades Senior 
na Divulgação da História Local”.
 
O Rotary Club de Sesimbra organizou uma bela Exposição, que 
esteve patente na Biblioteca Municipal local, ilustrativa das actividades 
da sua Universidade Senior que já ultrapassa a meia centena de 
alunos e nas áreas de Línguas Alemã e Inglesa, Artes Decorativas, 
Culinária, Desenho, História (de Arte e do Património), Informática, 
Navegação e Saúde (nutrição, yoga e estilos 
saudáveis).
 
PUBLICAÇÃO
A Universidade Senior de Matosinhos, por acção 
do seu “Grupo de Escribas”, realizou uma animada 
sessão de apresentação pública da obra literária 
“Uma Vida em Contos”. Para conferir maior 
brilhantismo a este evento, actuou o seu Grupo de 
Violas e Cavaquinhos e com pleno agrado.

EFEMÉRIDE 
Conforme já demos notícia na pretérita edição, 
o Rotary Club de Leiria completou o seu 
cinquentenário. Pois, além da edição do livro sobre 

a história 
do Clube, 
e d i t o u 
t a m b é m 
um belo postal e uma 
medalha comemorativa, tal 
como ora reproduzimos.
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PARCERIA 
Com a finalidade de angariar fundos para Bolsas de Estudo a distribuir 
por estudantes de famílias com carências, o Rotary Club de Oeiras 
organizou em cooperação com a sua Universidade Senior, o Clube 
Desportivo de Paço de Arcos, a Junta de Freguesia de Paço de Arcos 
e o Centro Comunitário do Alto da Loba, um excelente espectáculo 
teatral que contou ainda com desfile de moda pela sua Academia de 
Costura  e com danças pelo Grupo de Dança Tradição Mix do CC do 
Alto da Loba. Foi interpretada “Meu Marido que Deus Haja”, de André 
Brun, pelo Grupo de Teatro da Universidade Senior, e o espectáculo 
teve lugar no Auditório Princesa Benedita, do IASFA-CASO.

COMPANHEIRISMO 
O Rotary Club de Oeiras realizou um animado “Magusto” para 
desenvolvimento do companheirismo e angariação de fundos para 
bolsas de estudo.
Idêntica iniciativa teve a Casa da Amizade do Rotary Club de Vila 
Nova de Gaia, que o fez na bela Quinta de Soeime, para gerar 
fundos para projectos de serviço.
Aliás, idêntica iniciativa se fez, sob a organização do Rotary Club de 
Curia-Bairrada interessando os Rotary Clubes da Bairrada.
E o S. Martinho também não foi esquecido pelos Rotary Clubes de 
Algés e de Carnaxide que o assinalaram alegremente num “ma-
gusto” conjunto com o qual reuniram alguns fundos para benefício 
da “APOIO”.

CULTURA E NÃO SÓ
O Rotary Club de Amarante organizou de maneira muito feliz o seu 
“1º Passeio Pedestre Rotário”, que decorreu na pista de Formão, na 
margem esquerda do Rio Tâmega. Durante ele foi também possível 
efectuar visitas à Igreja de S. Domingos (Museu de Arte Sacra) e à 
Igreja de S. Pedro, visitas em que foi guia Aurélio Patrício.

Em muito luzida cerimónia pública, que contou 
com as presenças do Vereador da Cultura, Compº. 
António Valente, e de várias outras individuali-
dades, o Rotary Club de Santarém distinguiu 
cinco jovens brilhantes estudantes – Ana Magda 
Nogueira Monteiro, Diogo José Carvalho Roque, 
Inês Moita Ladeiras Coutinho dos Santos, Joana 
Margarida Conde Bento e Samuel Santos Cardoso 
-, havendo a realçar o testemunho deixado pelo 
ex-Bolseiro do Clube, da FRP e da Fundação 
Rotária do R.I., Tiago da Neta.

VISIBILIDADE & INFLUÊNCIA
O Rotary Club de Mafra teve honras de referência especial nas pági-
nas da revista semanal “Visão”  e também destaque na RTP 1, no seu 
programa bem conhecido “Praça da Alegria”, e ainda noutros órgãos 
da “media”, em abordagens à sua “Horta Comunitária”.
Como parte do vasto programa de comemoração do seu 
cinquentenário, o Rotary Club de Leiria organizou a 3ª Minimaratona e 
uma “Caminhada Solidária”. As provas foram precedidas de um período 
de aquecimento e partiram do estádio “Magalhães Pessoa” para 
chegada à Praça Rodrigues Lobo, onde nada faltou: frutas e água, apoio 
médico e desportivo. Estes eventos foram utilizados para sensibilização 
pública quanto à necessidade de erradicar a poliomielite.

PALESTRAS 
No Rotary Club de Torres Vedras esteve o Dr. Vasco Torre do 
Valle d’Avillez a proferir uma dissertação sobre “O Vinho da Nossa 
Cultura”.
O Dr. Camilo Lourenço foi orador convidado do Rotary Club de Ílhavo 
aqui tendo proferido uma dissertação sobre “Compreender a Crise, 
Encontrar Soluções”.
Por seu lado, o Rotary Club de Benedita promoveu um colóquio, 
que se realizou no Centro Cultural Gonçalves Sapinho, sobre “Osteo-
porose”, no qual foi orador o Dr. Manuel P. P. Guerra, especialista de 
ortopedia no Hospital de Montemor-o-Novo.
Na Universidade Senior do Rotary Club de Sever do Vouga foi 
abordado o tema “O Envelhecimento Áctico” através de comunicações 
apresentadas pela psicóloga Drª. Joana Seca e pelas enfermeiras Inês 
Silva e Natália Fernandes.
O Rotary Club de Lisboa-Belém teve como palestrante o Cor. 
Bernardo Mendes, que falou sobre “O Último Regimento de Cavalaria 
a Cavalo”.
“A Saúde na Senhora da Hora” foi assunto versado pela Drª. Raquel 
Braga, directora clínica da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, 
no Rotary Club de Senhora da Hora.
E foi palestrante no Rotary Club de Lisboa o Doutor João Guimarães, 
que dissertou sobre “Doenças Neurológicas mais Frequentes nos 
Idosos”.
O Secretário de Estado da Solidariedade e da Segurança Social, 
Dr. Marco António Costa, foi orador convidado do Rotary Club de 
Gaia-Sul, clube no qual abordou o tema “O Desenvolvimento Local 
e o Futuro de Portugal”.
No Rotary Club de Peniche expôs sobre “As Alterações Climáticas 
– uma Realidade Transformada em Desafio”, o Prof. Doutor Carlos 
Borrego, docente na Universidade de Aveiro.
“O Poder do Marketing” foi assunto tratado pelo Compº. Miguel Coelho 
no seu Clube, o Rotary Club de Oliveira do Bairro.
“Empregabilidade em Portugal – Malas Feitas ou Arregaçar as Mangas” 
foi tema bem oportuno e interessante tratado no Rotary Club de 
Carnaxide pela Compª. RTC Inês Pepe, membro do Rotaract Club 
de Parede-Carcavelos.
O Rotary Club de Barcelos teve ensejo  de escutar o Engº. Sérgio 
Almeida, Secretário-Geral da “Power Coaching” em palestra que 
tratou “Gerir e Empreender com Sucesso”.
No Rotary Club de Sesimbra foi oradora a Compª. Mara Duarte e 
sobre “O Rotary e as Novas Gerações: Gestão de Liderança, a Construção 
na Acção”.
Foram oradores no Rotary Club do Porto Pedro Dias Ferreira, 
Presidente da SACHE, que abordou o assunto “Cooperativas 
de Habitação”, e o Compº. António Moreira, que expôs sobre 
“Combustíveis e Política de Preços”.
E no Rotary Club de Almancil Internacional esteve a Drª. Filo-
mena Horta Correia a orar acerca de “Prevenção e Saúde Pública no 
Algarve”.
Foi palestrante no seu Clube, o Rotary Club da Feira, o Compº. Filipe 
Leite de Sousa que dissertou sobre “The Rotary Foundation – Hoje 
e Sempre”.
No Rotary Club de Parede-Carcavelos ouviu-se Vítor Cordeiro 
expor sobre “Fotografia numa Experiência Multicultural (um Exercício 
de Comunicação)”.
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DISTINÇÕES 
No Rotary Club de Algés foram 
distinguidos pelos seus méritos 
profissionais os insignes actores 
Eunice Muñoz e Ruy de Carvalho, 
em sessão abrilhantada com a 

actuação do Coral da Universidade Senior do Clube.

O Rotary Club de Aveiro assinalou especialmente as qualidades 
profissionais dos elementos dos Serviços Técnicos da Universidade 
de Aveiro, Ivo Mateus e José Simões.
O Cor. Bernardo Mendes foi o profissional assinalado pelo Rotary 
Club de Lisboa-Belém.
O Rotary Club de S. João da Madeira salientou os méritos do 

artista plástico Armando Tavares 
de Almeida.

No Rotary Club de Ovar esteve  em 
especial destaque o artista plástico tão 
apreciado Emerenciano.

A personalidade da Drª. Ana Teresa Vicente foi distinguida pelo Rotary 
Club de Palmela.
O Rotary Club de Braga-Norte homenageou a Drª. Lucinda Vilaverde, 
ex-Directora Técnica do Centro D. João de Novais e Sousa.
No Rotary Club de Olhão estiveram em evidência a Drª. Teresa Branco, 
Directora do Agrupamento de Escolas EB Dr. José Carlos da Maia, e a 
“ACASO”-Associação Cultural de Apoio Social de Olhão.
O encadernador e restaurador de livros Domingos Girão foi o profis-
sional assinalado pelo Rotary Club de Coimbra.
Por seu lado, o Rotary Club de Carnaxide homenageou os Bombeiros 

Voluntários locais, na altura em que 
lhes perpassa o centenário.

O Rotary Club de Viseu homenageou o 
Dr. Arlindo Cunha, ex-Ministro e actual 
Presidente da CVV do Dão.

E o Rotary Club de Lisboa-Centro colocou em destaque os méritos 
profissionais do economista Dr. Miguel Frasquilho, Mestre em Teoria 
Económica.
O Rotary Club de Marinha Grande prestou homenagem à Santa 
Casa da Misericórdia de Marinha Grande.
No Rotary Club de Setúbal foi distinguido o Engº. António de Melo 
Pires, Director-Geral da Autoeuropa, em Palmela.

No Rotary Club de Abrantes esteve 
em evidência o Prof. Arqº. Duarte de 
Castro Ataíde Castel-Branco. Na foto, e 
da esquerda para a direita, reconhecem-
se a esposa do Presidente do Clube, 
Prof. Dalila Maia Alves, a esposa do 
homenageado, D. Maria Margarida 
Pereira da Fonseca, o homenageado de 

pé no uso da palavra, o Presidente do Clube, Compº- Maia Alves, e a Presidente 
da Câmara Municipal de Abrantes, Drª. Maria do Céu Albuquerque.

No Rotary Club de Lisboa-Estrela esteve em evidência a fadista 
Joana Amendoeira.
O Consº. Dr. Francisco António Vasconcelos Pimenta do Vale foi o 
profissional assinalado pelo Rotary Club de Barcelos.
E no Rotary Club de Lisboa-Norte o profissional especialmente 
distinguido foi o Dr. Joaquim Fernandes Marques, Presidente da 
Junta de Freguesia de S. João de Brito.
Por seu lado, o Rotary Club de Espinho homena-
geou a Prof. Maria de Lurdes Zita de Oliveira de 
Lacerda Machado (“Gita Lacerda”).

O Rotary Club de Fafe enalteceu o percurso profissional do 
Técnico Oficial de Contas Manuel Barros Castro em sessão 
que teve a presença do Vereador do Pelouro da Cultura da 
Câmara Municipal de Fafe, Dr. Pompeu Martins.

O Dr. João Manuel Varandas Fernandes, Director Clínico do Hos-
pital de Cascais, foi o profissional assinalado pelo Rotary Club de 
Cascais-Estoril.
No Rotary Club de Porto-Oeste esteve em evi-
dência o Magnífico Reitor da Universidade do Porto, 
Prof. Doutor Marques dos Santos.
Jorge Costa foi o profissional assinalado no Rotary 
Club de Porto de Mós.

O Rotary Club de Barreiro distinguiu especialmente o 
industrial Carlos Neves Pinho.

No Rotary Club de Lisboa foi alvo de especial destaque o Doutor 
José Manuel Domingos Pereira Miguel.
O comerciante e empresário José Rodrigues Loureiro foi o profissional 
distinguido pelo Rotary Club de Seia.
O Rotary Club de Cascais-Estoril prestou homenagem póstuma ao 
seu Companheiro de saudosa memória, Lélio de Almeida Ribeiro.

FUNDAÇÃO ROTÁRIA PORTUGUESA
A Assembleia dos Representantes que, sob a presidência da Gover-
nadora do Distrito 1970, Compª. Teresinha Fraga, se realizou em 20 
de Outubro passado nas instalações do Hotel Cristal Vieira Praia, na 
Praia de Vieira, Marinha Grande, aprovou o Plano de Actividades e o 
Orçamento apresentados pelo seu Conselho de Administração para o 
ano de 2013. Das acções contempladas no referido Plano destacamos 
o apoio à realização da Convenção de Lisboa do R.I., a organização 
do VII Concurso Nacional de Canto Lírico e da III Bolsa Internacional 
de Pintura. Sem embargo, a FRP irá continuar a empenhar-se no 
reforço do seu capital, no apoio às Governadorias dos Distritos e no 
fomento de Bolsas de Estudo, em especial.
No que se refere a candidaturas a subsídios da FRP para projectos, 
foram apresentadas 46, das quais 24 de Clubes do D. 1960 e 22 de 
Clubes do D. 1970, tendo a Fundação aprovado 39 delas, o que traduz 
um valor global de subsídios a conceder de € 39.043.08. Dos projectos 
atendidos, 12 integram-se na área do combate à fome e à pobreza, 
24 da da educação e 3 da da saúde.
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Objetivo do Rotary
O Objetivo do Rotary é estimular e fomentar o ideal 
de servir, como base de todo empreendimento digno, 
promovendo e apoiando:

PRIMEIRO |  O desenvolvimento do compa-
nheirismo como elemento capaz 
de proporcionar oportunidades de 
servir;

SEGUNDO |  O reconhecimento do mérito de toda 
ocupação útil e a difusão das normas 
de ética profissional;

TERCEIRO |  A melhoria da comunidade pela 
conduta exemplar de cada um em 
sua vida pública e privada;

QUARTO |  A aproximação dos profissionais de 
todo o mundo, visando à consolidação 
das boas relações, da cooperação e 
da paz entre as nações.

O Estatuto Editorial de Portugal Rotário
1. A Revista “PORTUGAL ROTÁRIO” tem por finalidade divulgar 
e aprofundar o Ideal Rotário e fomentar a prossecução dos 
seus objectivos no mundo.

2. A Revista pretende ser, e visa ser, ponto de encontro 
dos Rotários Portugueses e dos que expressam em língua 
portuguesa, local privilegiado da afirmação do seu zelo 
rotário.

3. 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 da sua área de influência.

4. A Revista é o veículo por excelência de divulgação das 
actividades dos Rotary Clubes da sua área de influência e o 
órgão formador e informador de Rotários que se expressam 
em língua portuguesa. 

5. A Revista não deve dar acolhimento a polémicas nas suas 
páginas, designadamente às que se situem fora do espírito 
de tolerância e do respeito mútuo.

6. A Revista deve ser veículo da construção da Paz e da 
Compreensão Mundial.

7. “PORTUGAL ROTÁRIO” é elo de ligação entre os rotários 
que se exprimem em língua portuguesa ou estejam 
historicamente ligados a Portugal
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Seminário de Editores das 
Revistas Rotárias Americanas

Em 17 de Outubro passado, realizou-se em 
Bogotá (Colômbia), nas instalações do Hotel 
Tequendama, o Seminário de Editores Rotários 
da América que contou com as presenças dos 
editores das várias Revistas Regionais Ofi ciais 
do Rotary que se publicam na América, com 
excepção dos das Revistas “El Rotário Pe-
ruano” e “Brasil Rotário”. Em representação 
de “Portugal Rotário” e como observador, 
esteve o autor deste apontamento.
A Ordem de Trabalhos fora determinada 
previamente pelo Representante das Revistas 
Regionais junto da Comissão de Comunica-
ções do R.I., Bob Aitken, e dela constaram os 
seguintes pontos:
* como lidar com os Clubes e os Distritos que 
desprezam o cumprimento da obrigação de 
assinar uma revista rotária;
* cooperação com o Departamento de Finanças 
do R.I. para cobrança das assinaturas e uso da 
base de dados;
* apoio fi nanceiro às revistas regionais de 
pequena circulação;

* determinação do preço de assinatura das 
revistas regionais;
* nova perspectiva no alinhar do conteúdo 
das revistas regionais de modo a incrementar 
os benefícios do Plano Estratégico do Rotary 
e do Plano “Visão de Futuro” da Fundação 
Rotária do R.I.;
* distribuição das revistas regionais editadas 
“online”;
* plano do Seminário das Revistas Regionais 
Americanas a realizar em Fevereiro de 2014.

Discutidos, que foram, os pontos sumariados, 
os Editores foram da opinião de que se deverá 
manter a atitude do envio ao Secretário-Geral 
do R.I. de carta na qual lhe sejam dados a 
conhecer os casos de incumprimento da 
obrigação de assinatura de Revista, e, por outro 
lado, manifestaram a sua disponibilidade para 
cooperar com o R.I. para o alcance da efectiva 
cobrança.
No âmbito do apoio às Revistas de pequena 
tiragem, foi decidido insistir com o pedido de 
que R.I. negoceie a obtenção de anúncios de 

publicidade a serem inseridos em todas elas, 
rateando por elas, proporcionalmente, as 
receitas alcançadas.
Os Editores americanos, considerando que as 
Revistas Rotárias constituem um veículo de 
excelência para a prossecução dos objectivos 
do Rotary e da sua Fundação, é altamente 
recomendável que o próprio Rotary lhes confi ra 
maior atenção e destaque nas suas reuniões 
distritais, regionais e internacionais. E quanto 
à questão da distribuição das Revistas editadas 
“online”, foi decidido aguardar pelo que saia 
da reunião próxima do Conselho de Legislação, 
rejeitando, porém, em absoluto qualquer ideia 
de gratuitidade na assinatura da Revista.
No que tangeu ao que deverá ser abordado no 
Seminário das Revistas Regionais Americanas 
a ter lugar em Fevereiro de 2014, os Editores 
entenderam solicitar a R.I. que as próprias 
Revistas sugiram temas do seu interesse a 
serem incluídos na respectiva Agenda.
As conclusões deste Seminário foram levadas 
ao conhecimento do Conselho Director do R.I. 
e do Representante Bob Aitken.

  José Carlos Estorninho
Vide-Presidente da Direcção da Associação PORTUGAL ROTÁRIO

Nos sábados, dias 27 de Outubro e 3 de 
Novembro últimos, realizaram-se Seminários 
de Formação destinados aos Delegados dos 
Clubes à Revista PORTUGAL ROTÁRIO, o 
primeiro para os do Distrito 1970 e o segundo 
para os do Distrito 1960, respectivamente, 
no Forum da Junta de Freguesia de Vermoim, 
na Maia, e no Salão Nobre dos Bombeiros 
Voluntários de Mafra, na cidade de Mafra. A 
organização logística dos referidos Seminários 
esteve a cargo dos Rotary Clubes da Maia e de 
Mafra, também respectivamente, em ambos 
os casos com muito bom nível.
Em qualquer deles a presidência foi assegurada 
pelo Presidente da Direcção da Associação 
Portugal Rotário, Compº. A. Gonçalves Afonso, 
e também neles estiveram outros elementos 

da mesma Direcção, assim como o Editor da 
Revista, Compº. Artur Lopes Cardoso, que 
assumiu a acção formativa e informativa 
propriamente dita. De salientar que se 
revelou proveitosa a ideia da realização de 
um Seminário para cada Distrito, pois que o 
número de Delegados participantes mais que 
duplicou em relação ao que se verifi cara nos 
anos anteriores, nos quais se realizara somente 
um Seminário de Delegados comum a ambos 
os Distritos.
Nos trabalhos desenvolvidos em ambas 
as oportunidades foi salientada a especial 
importância da fi gura do Delegado do Clube à 
Revista, mormente se se atender a que a questão 
se coloca ao nível de uma Revista Regional e 
sobretudo quanto ao aspecto da canalização de 

notícias e de adequadas ilustrações referentes 
às actividades desenvolvidas pelos vários 
Clubes. Mas também se colocou a tónica do seu 
empenhamento na angariação de publicidade, 
igualmente na detecção de situações possíveis 
de Rotários que possam não estar a receber a 
Revista em sua casa, e ainda no despertar da 
atenção de todos para os conteúdos das várias 
edições da Revista, buscando, pois, alcançar 
que, para além de assinantes da Revista, todos 
sejam seus efectivos leitores.
A atestar o interesse destes Seminários, 
cumpre notar que, após as exposições que 
estiveram a cargo do Editor, muitas foram as 
interpelações e vários os comentários, tudo 
sempre muito construtivo, dos Delegados que 
neles tomaram parte.   

Seminários de Delegados à Revista
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Os Clubes dos Jovens

Pelos Serviços Internacionais
CIP PORTUGAL/
GUINÉ-BISSAU
O Rotary Club de Leça do Balio remeteu com destino 
a uma Missão da Guiné um autoclave e uma máquina 
de selar material esterilizado.

“FORA” DAS CIP 
O Interact Club de Tavira (em formação) organizou 
um espectáculo no Cine-Teatro António Pinheiro 
- “Vem aí o Serafi m” - para angariação de fundos 
a aplicar num projecto de abastecimento de água 
potável no Quénia.

OS JOVENS EM NÚMEROS
Com resultados referentes a Outubro deste 
ano, os Rotaract Clubes eram 9.593 e en-
contravam-se em 189 diferentes países. Os 
Rotaractistas eram 220.639. No que se refere 
ao Interact, havia 14.958 Interact Clubes 
distribuídos por 155 países. Os Interactistas 
andavam em 344.034.

JUVENTUDE
O Rotaract Club de Coimbra organizou, 
para cultivo do companheirismo, um Jantar 
de “Halloween”, que decorreu no Instituto 
Universitário “Justiça e Paz”, no qual foi ob-
rigatório trajar de preto e facultativo usar 
uma máscara.

NOVO CLUBE?
O Rotary Club de Sintra arrancou a 14 de 
Outubro com as diligências conducentes à 
organização de um Interact Clube na sua 
comunidade.

E OUTRO QUE RENASCE 
Em muito boa hora foi reactivado o Rotaract 
Club de Cascais-Estoril que logo se mostrou 
activo lançando o seu projecto “100% Solidário” 
através de uma larga campanha de recolha 
de roupas de todas as espécies que o clube 
distribuiu por famílias com necessidades.

SERVINDO 
Em 2ª edição, o Rotaract Club de Estarreja, 

justif icadamente preocupado com o 
desemprego dos jovens, voltou a apostar no 
projecto “Emprego vs. Empreendedorismo”, 
desta vez em colaboração com o SEMA, 
acção que constou da apresentação de 
“stands” com informação sobre empregos, 
empreendedorismo, microcrédito e formação 
e foi valorizada com a realização de palestras 
em torno do tema do projecto.
O Rotaract Club de Coimbra realizou o pro-
jecto “Rotaract + Saúde” no Parque Verde do 
Mondego, que contou com aula de “fi tness”, 
exames de doenças cardíacas e medição da 
tensão arterial e da glicemia. Os participantes 
pagavam € 1,00 e tinham de levar consigo 
um género alimentício que o Clube destinou 
ao apoio da Fundação Madre Sacramento 
– Equipa Ergue-te, de Coimbra. Nesta acção, 
o Clube contou com os apoios da Faculdade 
de Medicina da Universidade de Coimbra e da 
Junta de Freguesia de Almedina.

 
O Rotaract Club de Curia-
Bairrada promoveu uma 
jornada para os jovens a 
que deu a denominação 
“Enólogo por um Dia!”, 
com o concurso dos pro-
fi ssionais Pedro Soares 
(Enólogo) e José Calasans 
(Promotor Comercial), 

como maneira de interessá-los nas actividades de 
produção vinícola.

O Rotaract Club de Vila Nova de Famalicão 
foi o organizador do Peditório a favor da Liga 
Portuguesa Contra o Candro realizado na sua 
comunidade.
E o Rotaract Club de Aveiro dedicou-se aos 
trabalhos de decoração do Serviço de Pediatria 
do Hospital de D. Pedro, em Aveiro.

O Rotaract Club de Vizela 
pôs em marcha um ciclo de 
conferências com a temática 
central  “Engenharia e 
Tecnologias”, cujas sessões 
decorrem no auditório da 
Escola EB 2/3, de Infi as.

Uniram-se os Interact e Rotaract Clubes de 
Vila Nova de Famalicão para a realização 
de uma série de iniciativas visando a angari-
ação de fundos que já permitiram a aquisição 
da cadeira de rodas de que estava a precisar 
um morador de Esmeriz.
O Rotaract Club de Tavira já é Clube de pleno 
direito, pois o seu Certifi cado de Organização 
já foi emitido por R.I. a 24 de Outubro último. 
Não esteve, porém, à espera de que ele lhe 
fosse festivamente entregue e logo aproveitou 
a festa de “Halloween” para, indo os seus 
membros porta-a-porta, desenvolver uma 
acção de recolha de géneros alimentícios, as-
sim recolhendo 55 kgs. deles a cuja distribuição 
procedeu por quem precisa.
Juntaram-se os Rotary, Interact e Rotaract 
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Clubes de Pombal e ainda a “Casa da Amizade” ligada ao Rotary 
Clube, e, em conjunto, procederam a uma enorme recolha de bens 
alimentares nos supermercados da sua comunidade para redistribuição 
por famílias em dificuldades.
Também uma grande recolha de géneros junto de supermercados e 
ainda uma venda de antiguidades para alcance de fundos para auxílio a 
famílias com dificuldades, foram as acções eficientemente desenvolvidas 
pelo Rotaract Club de Santo Tirso.

EM PARCERIA 

Conjuntamente com os três Rotary Clubes que operam na cidade de Coim-
bra, o Rotaract Club de Coimbra formalizou um Protocolo com o Jardim 
Botânico pelo qual os Clubes se comprometem a cuidar, limpar e a ajudar na 
manutenção do Jardim. A cerimónia de assinatura deste Protocolo decorreu na 
oportunidade da VOG Teresinha Fraga aos clubes conimbricenses. O projecto 
envolve uma extensão de 10 hectares, sendo certo que o Jardim Botânico de 
Coimbra é um dos maiores do mundo no género. E aí tem o leitor Rotários e 
Rotaractistas ao trabalho!

FORMAÇÃO 
Por iniciativa dos Interact e Rotaract Clubes de Águeda, foi realizada 
uma jornada de formação dos jovens, à qual aderiram ainda os membros 
dos Rotaract Clubes de Curia-Bairrada e de Oliveira do Bairro. No 
decurso dela foram abordados quatro temas: História do Rotary, 25 
Anos de Presença do Movimento Rotário em Águeda, Protocolo Rotário 
e Empreendedorismo/Liderança Jovem. Foram oradores sobre os 
assuntos referidos os Compºs. Tatiana Brás, Marco Abrantes, Ana Rita 
Carlos e Samuel Vilela, numa acção profícua que foi irrecusavelmente 
apreciada e é de louvar.

EVENTOS INTERNACIONAIS ROTARACT 
 Daqui até ao final do corrente ano rotário, e não só,  ainda podem ser feitas 
inscrições nos seguintes encontros internacionais rotaractistas:
 * EUCO Roma, a Convenção Europeia do RTC, que se realizará de 

29 de Maio a 2 de Junho de 2013. As inscrições abriram em 25 de 
Novembro e com elas deve ser efectuado logo o pagamento pela 
via “PayPal”. Mais detalhes estão disponíveis em <https://www.
facebook.com/eucorome2013> e também no “site” <http://
eucorome2013.rotaract2080.it>.

 * SIBERIAN WINTER ADVENTURE (Rússia), uma semana em Krasnoyarsk 
organizada pelo Rotaract Club de Krasnoyarsk-Yenisei, de 29 
de Dezembro de 2012 a 5 de Janeiro de 2013. A inscrição custa € 
50,00 e faz-se em <https://docs.google.com/spreadsheet/
viewform?formkey=dFFHWWRiZmILSXFNMkw5dWR
BV2taNWc6MQ#gid=0>.

 * VIENNESE BALL (Viena, Áustria), um fim-de-semana em Viena que 
inclui aulas de dança, visitas turísticas e Baile que é organizado 
pelo Rotaracy Club de Wien-Stadtpark e vai decorrer de 15 a 17 de 
Fevereiro de 2013. O preço varia entre € 55,00 e € 189,00. Informações 
complementares e inscrições em <http://www.rac-wien-
stadtpark.at/viennese-ball-registration>.

 * ARIZONA TRIP 2013 (EUA), uma digressão de 10 dias na região do 
Grande Canyon, organizada pelo Rotaract Club da Universidade 
Estadual do Arizona, de 30 de Maio a 10 de Junho de 2013. O custo 
da inscrição é de 300 dólares e o prazo limite para se inscrever vai 
concluir-se a 1 de Fevereiro próximo. Veja pormenores em <www.
aztrip2013.weebly.com>.

* PRE-CONVENÇÃO ROTARACT, LISBOA, a 21 e 22 de Junho de 
2013. Veja em <https://www.facebook.com/groups/ 
392515550771812>.

 * RYLA NORTH AMERICA (Washington DC, EUA), de 2 a 7 de Julho de 
2013, sob o lema “A Paz Através da Dança”. O prazo limite para se 
inscrever termina a 15 de Junho e o custo da inscrição varia entre 
325 e 450 dólares. Mais informação e inscrições em <http://www.
rylanad7620.com>.

 * REM RIGA 2013 (Letónia), de 3 a 6 de Outubro de 2013, é o Encontro 
Rotaract Europeu. Conheça alguns pormenores acedendo a 
<https://www.facebook.com/RemRiga2013>.

 * NORDACT OSLO (Noruega) previsto para Outubro de 2013. Trata-se da 
Conferência Rotaract dos nórdicos (Dinamarca, Finlândia e Suécia) 
e terá como tema central “O Prémio Nobel da Paz”. Aguarda-se 
mais informação.

OS CONGRESSOS NACIONAIS - XXIX ROTARACT E 
XIII INTERACT 
 Abrangendo o fim de semana de 16 a 18 de Novembro, Braga e Vila Nova 
de Famalicão foram palcos desta dupla realização que esteve a cargo 
dos Interact e Rotaract Clubes de Vila Nova de Famalicão. Sob o tema 
geral “Vamos Fazer o que Ainda não Foi Feito”, as sessões de trabalho 
distribuiram-se por Vila Nova de Famalicão e Braga, e decorreram no 
dia 17, salientando-se a comunicação que esteve a cargo do Dr. Jorge 
Sequeira, da empresa “Team Building”. O programa incluiu ainda uma 
visita ao Centro Histórico de Vila Nova de Famalicão e uma outra visita 
ao Museu D. Diogo de Sousa, em Braga. Além da tradicional cerimónia 
da plantação da “Árvore da Amizade”, que neste caso foi de duas, uma 
em Vila Nova de Famalicão e a outra em Braga, houve o jantar de gala 
e o almoço de encerramento decorreu na Associação de Solidariedade 
Social de S. Tiago de Fraião, com cuja actividade os congressistas 
travaram contacto.
Foi, sem dúvida, uma excelente oportunidade de estreitamento das 
relações de amizade e de companheirismo entre Rotários, Rotaractistas, 
Interactistas e mesmo “Rotary Kids”.

https://www.facebook.com/eucorome2013
https://www.facebook.com/eucorome2013
http://eucorome2013.rotaract2080.it/
http://eucorome2013.rotaract2080.it/
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFFHWWRiZmILSXFNMkw5dWRBV2taNWc6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFFHWWRiZmILSXFNMkw5dWRBV2taNWc6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFFHWWRiZmILSXFNMkw5dWRBV2taNWc6MQ
http://www.rac-wien-stadtpark.at/viennese-ball-registration
http://www.rac-wien-stadtpark.at/viennese-ball-registration
http://www.aztrip2013.weebly.com/
http://www.aztrip2013.weebly.com/
https://www.facebook.com/groups/392515550771812
https://www.facebook.com/groups/392515550771812
http://www.rylanad7620.com/
http://www.rylanad7620.com/
https://www.facebook.com/RemRiga2013
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O CONSELHO DE CURADORES  EM 2012-13

Você está no caminho certo para atingir 
as metas que traçou? 

 
É difícil acreditar que já estamos no mês de Dezembro, o Mês da Família Rotária, e quase na 
metade do ano da nossa Fundação. Agora é a hora de reavaliarmos as nossas metas para 2012-13. 
As nossas palavras, promessas e acções devem ser revistas para garantir que iremos realizar o 
que planeámos durante o ano passado.  
 O mês de Dezembro também é um mês para reflexão. É quando comemoramos o Dia Mundial 
de Combate à SIDA, o Dia Internacional do Voluntário e o Dia Internacional dos Direitos Huma-
nos; e todos esses dias são lembretes importantes para os Rotários acerca do objectivo da nossa 
Fundação de “Fazer o Bem no Mundo”. Muitos dos nossos Clubes estão a  ajudar pessoas com 
SIDA, outros são voluntários em todo o mundo para a construção da Paz Através do Servir, e é 
difícil calcular o número de pessoas que irão participar no Dia Internacional dos Direitos Humanos, 
a 10 de Dezembro. 
 Meus amigos: tenho o prazer de dizer que a nossa Fundação está no caminho certo para atingir 
os seus objectivos para 2012-13, e isso só é possível graças ao trabalho de cada Rotário. Temos 
muito que comemorar nas nossas festas de fim-de-ano. Desejo a todos um excelente final de ano, 
e aguardo ansiosamente para trabalhar com todos em 2013.  
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“END POLIO NOW”

Graças ao talento e à imaginação criadora de Shri Sudar-
shan Patnaik, notável artista plástico indiano, o Rotary 
Club de Shree Jagannath Dham (D. 3260) ofereceu à sua 
comunidade um monumento lindíssimo para sensibili-
zação da população quanto à urgência em se eliminar a 
poliomielite da face da Terra.

AS REGRAS DOS 
SUBSÍDIOS NO VISÃO 

DE FUTURO

Quanto a Subsídios Distritais, ficaram acessíveis a partir 
de 31 de Outubro a todo o Distrito já qualificado, e, para 
isso, o Distrito deve usar o formulário para Subsídio 
Distrital de 2013-14, que se contém no Portal. Os pedidos 
poderão ser entregues até 15 de Maio de 2014, devendo 
haver solicitação do FDUC. O pedido terá de contemplar 
um plano de gastos e autorizações do Governador, do 
Presidente da CD da Fundação Rotária e do Presidente 
da Subcomissão de Subsídios 2013-14. Por outro lado, o 
Distrito tem de estar inteiramente cumpridor quanto à 
entrega de relatórios. A partir de 1 de Julho, o Distrito 
terá de encerrar os Subsídios Distritais do ano findo para 
poder receber pagamentos de novos Subsídios.

No que se refere a Subsídios Globais há que, previamente, 
subscrever o memorando de entendimento nas pessoas 
do Presidente e do Presidente Eleito do Clube para o ano 
rotário de 2013-14 e reportado a esse ano. O Subsídio Global 
obriga à abertura de conta bancária específica, pelo Clube 
ou Distrito, quanto a cada projecto e só é elegível para 
projectos de valor superior a 30.000 dólares. No resto, as 
regras são idênticas às apontadas para os Distritais.

Relativamente a Subsídios Pre-Definidos, aplicam-se as 
regras dos Globais. Estes Subsídios proporcionam aos 
Clubes o ensejo de interagirem com parceiros estratégi-
cos da Fundação em projectos e actividades pre-deter-
minadas inteiramente financiadas pelo Fundo Mundial. 
Nesta altura, os Distritos Piloto podem trabalhar com os 
seguintes parceiros:
 *  a Universidade Aga Khan – em equipas de for-

mação profissional na área da saúde materno-
infantil

 *   a “Mercy Ships” - em equipas de formação 
profissional para a prevenção e tratamento 
de doenças

 *   a “Oikocredit” - em projectos humanitários 
para o desenvolvimento económico e comu-
nitário.

A partir de 2013-14, estes Subsídios ficarão ao alcance de 
todos os Rotary Clubes.

PROMOVER A 
ERRADICAÇÃO DA 

POLIO

Aproveitando a realização, de sua iniciativa, 
duma grande Exposição/Venda de obras de 
arte, o Rotary Club de Cascais-Estoril editou 
um pequeno jornal alusivo à importância da 
erradicação da poliomielite e colocou nela 
cartazes incentivando ao apoio a esse tão 
importante objectivo.

DAR PARA A 
FUNDAÇÃO ROTÁRIA

 O leitor pode doravante fazer o seu contributo voluntário 
para The Rotary Foundation de modo bem mais fácil. 
Está, para isso, ao seu alcance o sistema de contribuição 
“on-line” do Rotary, para apoio ou ao Fundo Anual, ou 
ao Fundo Permanente, ou aos Centros Rotary pela Paz 
ou de Subsídio aprovado pela própria Fundação (aqui 
é necessária a indicação do número do Subsídio), à sua 
escolha.
Para fazer a sua doação, vá a <rotary.org/contribute>.
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COLUNA DO COORDENADOR REGIONAL DE
THE ROTARY FOUNDATION

PGD  HENRIQUE 
ALMEIDA                                       
RC Cascais-Estoril 

também para estimular a formulação de projectos globais 
direccionados sobretudo para a área entretanto abordad
a.                                                                                           E à noite 
teve lugar o Jantar dos contribuintes “Major Donors”. Um 
dia em pleno !
Foi pena que a delegação portuguesa não contasse com 
maior número de elementos, verifi cando-se, na verdade, 
ausências incompreensíveis.
Um facto altamente positivo e animador marcou o convívio 
em Amesterdão: foi o compromisso assumido pelos dois 
Governadores Eleitos de Portugal, Fernando Martins e 
Goreti Machado e pelos três Governadores Eleitos de 
Espanha,  Francisco Arcos, Manuel Herreros e Graciela 
Waan, de promover um  Projecto Especial com Subsídio 
Global, que será do interesse das comunidades dos dois 
Países.
Em Janeiro de 2013, em San Diego, por ocasião da 
Assembleia Internacional, certamente terão oportunidade 
de defi nir esse Projecto Ibérico que, como sabem, deve 
estar inserido em uma ou mais áreas de enfoque do 
PVF.
O Instituto Rotário do próximo ano, assim como o GETS e o 
Seminário da TRF, convocados pelo Director de RI Jacques 
DiCostanzo, serão realizados de 5 a 10 de Novembro no 
Principado de Mónaco.                                                         
Espero que dessa vez a participação portuguesa seja muito 
mais numerosa e que continue a participar activamente 
nos trabalhos.

Um Santo Natal e um Feliz Ano de 2013 para toda a Família 
Rotária !
Saudações Rotárias

“ Tão importante como saber fazer é fazer saber” 
     Marshall McLuhan

Caras Companheiras e Caros Companheiros

De 7 a 11 de Novembro passado, realizaram-se, em 
Amesterdão, três eventos da maior importância para o 
Rotary: o GETS - Seminário de Formação dos Governadores 
Eleitos 2013-2014, o Seminário da The Rotary Foundation 
e o Instituto Rotário de 9 Zonas Rotárias europeias, num 
total de 100 Distritos em 30 países.
O Director–Convocador Paul Knyff , sua esposa Rita e 
a Equipa de Apoio, tendo à frente o seu Coordenador,  
PGD Nico de Boer, receberam os participantes com muita 
simpatia  e calor humano, que compensaram amplamente 
o frio intenso que fazia na bela capital holandesa.
O Presidente Sakuji Tanaka, o Vice -Presidente do 
Conselho de Curadores da RF Stephen Brown, 
Directores, Past-Directores, Governadores, Governadores 
Eleitos, Governadores Indicados, Past-Governadores, 
Companheiros  Rotários dos Clubes anfi triões, cônjuges 
e o “staff ” técnico de R.I. compuseram o rico elenco 
de participantes que, directa ou indirectamente, foram 
responsáveis  pelo êxito dos eventos.
Além do Companheirismo e da Amizade, foi uma 
oportunidade imperdível para partilhar conhecimentos, 
analisar em conjunto os problemas estruturais dos Clubes 
e dos Distritos sob uma óptica internacional e refl ectir 
sobre planos e estratégias, sempre com os olhos postos 
no Futuro da nossa Organização.
No dia 9 realizou-se o que foi denominada a “ Super Sexta 
Feira” da The Rotary Foundation.                                                    
O período  da manhã, a marcar o encerramento do GETS,  
foi totalmente dedicado a formar e treinar os Governadores 
Eleitos sobre a essência, os meandros e o “modus operandi” 
do Plano “Visão de Futuro”. 
A tarde foi dedicada ao Seminário da Fundação Rotária, 
com palestras ministradas por especialistas nas áreas 
de enfoque do PVF que muito contribuíram não só para 
um conhecimento mais específi co sobre a área, como 
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Convocado pelo nosso Director Paul Knyff, Rotário Holandês, que nos acompanhara na nossa “Gala do Portugal 
Rotário”, realizou-se em Amesterdão, (Holanda), nas instalações do Beurs Van Berlage (perto de Dam) de 7 a 11 de 
Novembro, o North Sea Rotary Institute.

O Presidente de R.I., Sakuji Tanaka, bem como alguns Directores e Administradores da The Rotary Foundation, 
participaram activamente no Instituto, que reuniu mais de quatrocentos Rotários, entre os quais doze de Portugal 
(Luís Miguel Duarte, Teresinha e Diamantino, Estorninho, Henrique Almeida, Maria Goreti e António Machado, Fer-
nando Martins, Manuel João M. Pires, Waldemar Sá, Gonçalves Afonso e Manuel Cordeiro todos acompanhados dos 
respectivos cônjuges).
  
O tema do Instituto - “What Rotarians expect of the future…” - foi excelentemente tratado, com seis sessões plenárias 
e duas sessões em grupos de trabalho. Os portugueses emparceiraram com os Rotários Espanhóis e, motivados pelas 
sessões plenárias, reflectiram, debateram e não só, sobre as prioridades actuais de Rotary, mas também sobre as 
suas expectativas futuras. Os trabalhos no grupo foram moderados pelo PGD Henrique Almeida e pelo PGD Eduardo 
San Martim, tendo as respectivas conclusões sido apresentadas na Plenária.

    A. Gonçalves Afonso
Gov. 1999-2000, D. 1970

O Presidente do R.I. Sakuji Tanaka com os casais dos Governadores e dos Governadores Eleitos, vendo-se ainda o 
PGD Manuel João Madureira Pires (D. 1970) e sua Mulher, Rute (os dois primeiros a contar da esquerda).
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O Governador Eleito Compº. Fernando Martins (D. 1960) e a Gover-
nadora Eleita Compª. Maria Goreti (D. 1970) com o nosso Presidente 
Tanaka.

O Presidente da Direcção da Associação Portugal Rotário, PGD Gonçalves Afonso, numa 
das suas intervenções num dos Grupos de Trabalho. 

       
                                                                                  Marta Oliveira Santos

Comece por uma forma barrar, grande, do tamanho do mundo.

Unte-a com amor profundo e com fraternidade a deve polvilhar.

Bata a amizade com a compreensão, junte fl ocos de ternura.

De tolerância deite colheradas e amasse tudo com dedicação.

Envolva a massa muito bem, não esquecendo o fermento: um sorriso de criança!

Leve a lume brando, infi nitamente...

Cubra com os pedaços de Paz que conseguir reunir e

depois pode servir acompanhado de beijos, a qualquer momento.

 
De referir é que o Instituto foi antecedido por reu-
nião de formação dos nossos Governadores eleitos, 
Fernando Martins e Maria Goreti, e de um seminário 
da The Rotary Foundation.

 Três saliências recolhidas:

• Pese a expectativa de o último caso de polio a 
notifi car à OMS, que será em 2014, há cerca de vinte 

milhões de pessoas vítimas da polio, 
levando a pensar: And Now Polio.
•  O Rotary na Holanda, Suécia e Ale-

manha tem excelente índice de cres-
cimento e tem recebido boa resposta 
das Novas Gerações.

•  Não só a simpatia e a cordialidade 
do nosso Presidente, mas também 
os seus dotes de cantor, que ele 
demonstrou no jantar de companhei-
rismo no “Offi  cial Institute Dinner”, 
no Krasnapolsky Hotel.






