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Mensagem do Presidente

DA MINHA CANETA

Sir Robert Baden-Powell (1857-1941), General britânico fundador 
dos Escuteiros, lançou o maior movimento de formação de jovens que 
se conhece, hoje espalhado por todo o mundo. Com sólidas bases 
éticas, o Escutismo rapidamente se impôs e não tem parado de crescer, 
desempenhando um relevantíssimo papel na formação do carácter de 
incontáveis jovens, incutindo-lhes sentido de responsabilidade, de 
solidariedade e de liderança. E estas notas de referência mantêm-se 
e estão presentes no Escutismo em seu todo, não relevando o tratar-
se de Escutismo agnóstico ou confessional. Recordemos que mesmo 
entre nós existem os dois cambiantes, sendo que o denominado 
Corpo Nacional de Escutas, de inspiração católica, assinalou muito 
recentemente os 90 anos desde que foi introduzido no nosso País 
pelo Arcebispo de Braga dessa altura.
Pode, por isso, afirmar-se que o Rotary e o Escutismo são quase da 
mesma idade e que,  por assim dizer, cresceram juntos. O que nem 
admira, certo que os princípios fundeiros de ambas as Instituições 
são muito próximos e em múltiplos aspectos. Como não surpreenderá 
ninguém a constatação, que é fácil de se estabelecer, de que, desde 
a primeira hora, o relacionamento entre o Rotary e o Movimento 
Escutista tem sido forte, saudável e contínuo. Haja em vista, até, a 
circunstância de se poderem encontrar, e a todos os níveis, Rotários 
que são escuteiros, ou já o foram.

Esta foi uma linha de perspectiva de futuro que, fundamentalmente, 
arrancou nos princípios do Séc. XX: a de visar preparar em bases sãs 
os jovens para que, através deles, futuros dirigentes que são, se 
construísse um mundo melhor, designadamente para as gerações 
vindouras, com sociedades mais abertas e dirigidas por gente de 
espírito alargado e empreendedor.
Todavia, os finais do mesmo século e especialmente o advento 
do seguinte, em que nos encontramos, parecem ter-nos trazido um 
panorama em que a economia, por mal gerida pelas gerações con-
temporâneas, está a ponto de tudo deitar a perder. E tudo por se ter 
esquecido a noção da moderação e, num hedonismo irresponsável, se 
ter dado “maior passo que a perna...” Consumir e gastar para além 
do que se produz foi assomo de “palavra-de-ordem” e, abjurando 
dos louváveis propósitos de preparar a juventude para o futuro, 
hipotecou-se o futuro dela. E vieram as crises, as “troikas”, planos e 
planos de reajustamentos, “deficits” e derrapagens orçamentais, e 
outros malefícios que tais.
E aquela juventude tão cara a Escuteiros e ao Rotary, com tão 
excelente preparação e com tamanha intrusão no futuro, está a ver-
se sem este, fustigada pelo desemprego mas revestida de lautos 
conhecimentos técnicos e científicos, com reduzidas capacidades de 
subsistência e a retornar a casas paternas por impossibilidade de se 
tornar auto-suficiente e independente, adiando, e mesmo evitando, 
constituir família.

Estávamos a montante para melhor preparar o juzante. Estamos 
agora a juzante tentando minorar ou remediar os maus efeitos de 
políticas económicas desastradas e estouvadas. É o que se pode 
concluir da iniciativa, que só pode saudar-se, do protocolo de acção 
há pouco tempo celebrado entre as Misericórdias, as Mutualidades 
e IPSSs no sentido de acudir à população economicamente mais 
frágil de modo a dar-lhe um mínimo de condições de sobrevivência 
perante as austeridades que certo Prelado de referência já classificou 
de “asfixiantes”.
Por outro lado, se já era de aplaudir com reservas acções apenas 
pontuais, como por exemplo as traduzidas na distribuição dos assim 
designados “Cabazes do Natal” (acções de limitada eficácia e que 
podem ser entendidas como apaziguadoras de ... remorsos), nos ac-
tuais tempos essas acções deverão ser substituídas por distribuições 
mais continuadas no tempo, pois que não é apenas no Natal que as 
necessidades se manifestam. Infelizmente, são, agora, uma constante 
de todo o tempo do ano.
Por isso, e assim entendendo a realidade patente, os Rotary Clubes 
devem seguir o exemplo dado por aquele “protocolo de acção” e, na 
medida do que lhes seja possível, intervir para ajudar, e de modo 
continuado, na ajuda aos que mais precisam.

 E, depois, temos um problema de “magistério de influência”. É que o 
País inteiro está a ser atacado por uma chusma de sacrifícios alcunhada 
de “austeridade”. Não obstante, vê-se um quase nada de esforço de 
explicação das razões que a determinam e dos alvos que, com ela, 
se busca atingir. A justificação dos “porquês” e dos “para quês” tem 
andado muito esquecida. E isso desalenta e mina, se não mata, a 
esperança, a tal que, no dizer popular, “é a última a morrer”.
Importa, pois, e muito, fazer a pedagogia da imposta “austeridade” 
para que todos, ou pelo menos uma boa maioria, sintam e compreen-
dam uma orientação e uma justificação dela e, assim, a assumam 
compreendendo-a. Doutra sorte poder-se-á estar a involuir para a 
crispação social, se não mesmo para alguma ruptura e com nefastas 
consequências.
Porque não, pois, agora que iniciamos o ano de 2013, destinar 
reuniões do nosso respectivo Clube à exposição e ao debate destas 
matérias, matérias a abordar por quem saiba?
Em meu entender, essas reuniões deverão ser o mais públicas que 
seja possível, divulgadas, pois, antecipadamente, e abertas a quantos 
pretendessem a elas assistir e nelas participar. É matéria que a todos 
interessa já que a todos diz respeito, ou não será assim?!
Demos, pois, uma pausa à abordagem de assuntos “faits divers”, sem 
dúvida que, as mais das vezes, muito interessantes, e concentremo-nos 
no que, para já, realmente parece apresentar-se como prioritário. É o 
exercício do nosso “magistério” ... que também é influente.
Vamos a isso?
Se concordar, execute. E aceite um novo abraço de amizade do

Artur Lopes Cardoso
Gov. 1988-89 (D. 197)
 Editor
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Quem gosta de ir às lojas adora Lisboa, em Portugal, e os Rotários 
que vão à Convenção do R.I. de 2013, de 23 a 26 de Junho, vão 
certamente verifi car que cada bairro tem os seus encantos próprios. 
Ao longo de toda a cidade, enormes estabelecimentos comerciais 
mantêm-se abertos mesmo durante o tempo do almoço, enquanto 
os mais pequenos fecham das 13 às 15 horas. Muitas das lojas 
estão fechadas ao Domingo. 
 

Avenida da Liberdade
É a versão lisboeta dos “Campos Elísios”, 
de Paris. Nela estão situadas “boutiques” 
de marcas de renome, incluindo a “Armani”, 
a “Burberry”, a “Gucci” e a “Prada”. 

Chiado
Estabelecimentos, como o da “Zara” e o da “Nike”, 
compartilham este vetusto quarteirão com livreiros 
dos mais antigos do mundo (a “Livraria Bertrand”, 
que se instalou em 1732) e com uma das mais 
elegantes loja da cidade ( a “Luvaria Ulisses”, 
célebre devido às encantadoras luvas que tem à venda). Procure 
presentes tradicionais, inclusive peças de linho ricamente bordadas, 
produtos fabricados em cortiça (até bolsas, vestidos e guarda-
chuvas podem ser feitos de cortiça!) e loiças. Peças de cerâmica 
decoradas com um galo colorido consta que  dão sorte. 

Baixa
Uma das melhores coisas que se podem 
comprar em Portugal é ouro. Segundo a lei 
do País, é exigido que os ourives fabricantes 
utilizem ouro de, pelo menos, 19.2 “karats” 
nas peças que comercializam. Siga adiante para a Rua Áurea (que 
quer dizer que é a do ouro) na “baixa” de Lisboa, onde encontrará 
as mais importantes ourivesarias. 

Principe Real
Antigamente era onde vivia o Príncipe Real e 
encontra-se num alto. Lojas antigas ladeiam a 
Rua da Escola Politécnica e a Rua Dom Pedro 
V. “Fabrico Infi nito”, uma  galeria, antiga loja 
e restaurante, tudo junto, domina o quarteirão 
em moderno visual. 

Mercado da Ribeira
É o principal mercado dos agricultores e presenteia 
os visitantes com uma larga selecção de peixes 
frescos, produtos hortícolas e fl ores. Nos andares 
superiores, o mercado tem um restaurante e um 
centro cultural onde se podem comprar peças 
tradicionais de artesanato português.   

Inscreva-se na Convenção do R.I. de 
2013 em <www.riconvention.org>.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Para ler discursos e 
notícias do Presidente 
do R.I.,
Kalyan Banerjee, vá a 
www.rotary.org/

president  

Caras Companheiras e Companheiros. 

 
Sou um homem de negócios Japonês, e quase todos os dias visto fato completo. O emblema do Rotary 
está sempre na minha lapela. Está sempre lá porque tenho orgulho em ser um Rotário. A qualquer lado que 
eu vá, as pessoas verão o emblema e reconhecerão o que é que eu sou. Os outros Rotários hão-de vê-lo e 
ficaram a saber que sou um amigo, e os que não sejam Rotários igualmente o hão-de ver. Gostaria de ter 
a certeza de que todos eles igualmente se capacitarão do significado deste emblema.
É por isso que a todos venho pedir que sejam sempre portadores do vosso “pin” rotário e que tenham bem 
consciência do que significa esse “pin” significa. Creio que o simples facto de ostentar esse “pin” na lapela 
o faz mudar. Há-de levá-lo a pensar mais antes de falar e antes de agir. Há-de levá-lo a lembrar-se, em todo 
o tempo, de que é um Rotário – e de que, como Rotários, estamos aqui para ajudar.
 Todos devemos estar preparados para falar acerca do Rotary. Quando alguém lhe fizer perguntas sobre 
o “pin”, deve estar à altura de responder a essas questões. O que é o Rotary? O que é que o Rotary faz? 
Estas são perguntas às quais todos devemos estar sempre à altura de dar as devidas respostas.
Não podemos simplesmente abordar Rotários prospectivos e pedir-lhes que adiram ao Rotary apenas porque 
queremos recrutar mais membros. Temos de lhes mostrar que o Rotary é uma organização maravilhosa, e 
que eles se irão sentir mais felizes por pertencerem a um Rotary Clube. 
Quando convidamos alguém para vir para o Rotary, fazemo-lo para também ajudar essa pessoa. Creio bem 
que todos nós estamos gratos àquele que nos pediu para aderir. Sei bem que a minha vida é mais feliz, e tem 
sido bem mais realizadora, graças ao Rotary. É para mim bem claro que o dia em que fui admitido no Rotary 
Club de Yashio foi o dia em que dei o meu primeiro passo para um diferente patamar na vida – um patamar 
de maior conexão, de maior satisfação e de um mais sério sentido de afirmação pessoal e de paz.
É um sentimento que quero partilhar com os outros. E sei que um dos modos de fazer tal partilha é através 
do conseguir trazer novos membros para o Clube. Mas temos, também, de fomentar a atenção de todos para 
o Rotary e para o trabalho do Rotary, melhorando a nossa imagem pública e trazendo sempre connosco o 
“pin” do Rotary, todos os dias. 

Presidente
Sakuji Tanaka
Rotary Club de Yashio (Japão)

Presidente-Eleito
Ron D. Burton
Rotary Club de Norman, Oklahoma (EUA)

Vice-Presidente
Kenneth M. Schuppert Jr.
Rotary Club de Decatur, Alabama (EUA)

Tesoureiro
Elizabeth S. Demaray
Rotary Club de Sault Ste. Marie, Michigan 
(EUA)

Directores
José António F. Antiório
Rotary Club de Osasco (Brasil)

Ann-Britt Åsebol
Rotary Club de Falun-Kopparvâgen (Suécia)

John B. Boag
Rotary Club de Tamworth Norte (Austrália)

Kenneth R. Boyd
Rotary Club de Kerman, Califórnia (EUA)

Yash Pal Das
Rotary Club de Ambala (Índia)

Allan O. Jagger
Rotary Club de Elland (Inglaterra)

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

Takeshi Matsumiya
Rotary Club de Chigasaki-Shonan (Japão)

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

Shekhar Mehta
Rotary Club de Calcutá-Mahanagar (Índia)

Juin Park
Rotary Club de Suncheon (Coreia)

Gideon Peiper
Rotary Club de Ramat Hasharon (Israel)

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

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

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

D I R I G E N T E S  D E  C Ú P U L A  2 0 1 2 - 1 3  D O  R O TA R Y  I N T E R N AT I O N A L

http://www.rotary.org/president
http://www.rotary.org/president
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A NOSSA CAPA
No acervo do mundo inteiro, não existe país de mais baixa média etária quanto o Camboja, na Indochina. Com uma 
média de idades da sua actual população abaixo dos quarenta anos, o Camboja é o “campeão mundial” neste 
domínio, porém, pela pior das razões: um genocídio de sete anos que lhe dizimou grossa fatia dos seus naturais. 
Não foi há muito tempo e isso fez com que o País tenha actualmente um povo com larga percentagem de órfãos. 
No mês que o Rotary dedica à Paz vale a pena refl ectir no horror que é a guerra, muito mais esta que, em pleno 
Séc. XX, tanto sofrimento causou, um sofrimento sem justifi cação e sem sentido. Esta edição abre, pois, com uma 

imagem de um País de gente acolhedora e simpática que procura um futuro digno e de esperança 
no progresso.

FUNDAÇÃO DE NOVOS 
CLUBES

A partir de 1 de Janeiro de 2013, é de 20 o número de associados 
que é exigido para a fundação de um novo Rotary Clube, e já não 
25 (consulte o art. 18.050.5 do Manual de Procedimento).

CUMPRIMENTO DAS 
OBRIGAÇÕES

Os Rotary Clubes que não efectuaram o pagamento dos seus “per 
capita” ao Rotary International já vencidas em Julho de 2012, até 
31 de Dezembro passado, ver-se-ão desactivados a partir de 1 de 
Janeiro corrente. Pode consultar a lista deles no Acesso ao Portal, 
em “Daily Club Balance Report”.
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O Rotary Club de Sesimbra organizou uma 
estupenda Exposição alusiva à Convenção 
de Lisboa do Rotary International, o maior 
evento internacional alguma vez realizado 
no nosso País. Como sabe, decorrerá de 23 
a 26 de Junho próximo, e as perspectivas 
estão a apontar para que ela junte na 
Capital mais de 35.000 pessoas de todo 
o mundo. A iniciativa do Rotary Club de 
Sesimbra tem em vista contribuir um pouco 
mais para a divulgação da “nossa” Conven-
ção. Também o seu Clube pode promover 
outra qualquer iniciativa na mesma linha 
de intenções. Arranque já!

O ROTARY EM NÚMEROS
Rotary Clubes …………………………………… 34.402

Rotários  ………………………………………1.216.508

(Rotárias) …………………………………… 216.142

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

Distritos Rotários ………………………………… 532

Núcleos Rotary de Desenvolvimento 

Comunitário ……………………………………… 7.654

Países com NRDC …………………………………… 92

Voluntários não Rotários nos NRDC  ………… 176.042

(dados reportados a Novembro de 2012)
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COLUNA DO COORDENADOR REGIONAL DE THE ROTARY FOUNDAT ION

PGD  HENRIQUE ALMEIDA                                       
RC Cascais-Estoril 

Caras Companheiras, Caros Companheiros.

No calendário do Rotary, Janeiro é o mês da Consciencialização 
Rotária.
Nesta alvorada de 2013, a reflectir sobre The Rotary Foundation, 
penso que devemos colocar-nos três questões essenciais:

Primeira: Estamos no rumo certo?

Segunda: Estamos a atender às reais necessidades das nossas 
comunidades? 

Terceira: Com quem podemos contar?

A minha resposta à primeira questão é: sim.
A evolução da Fundação Rotária, ao longo de mais de 95 anos de 
existência, demonstra que estamos continuamente a aperfeiçoar o 
nosso modelo de trabalho para tornar a nossa Fundação cada vez 
mais eficiente e sustentável, para melhor atender às necessidades 
das nossas comunidades.
O Plano “Visão de Futuro”, que, com expressiva participação, 
analisámos e debatemos no Seminário Interdistrital da The Rotary 
Foundation em Novembro passado, representa uma significativa 
evolução desse modelo e constitui um novo paradigma da nossa 
Fundação, ajustado às exigências dos novos tempos.

A minha resposta à segunda questão é: sim.     
Caminhamos a passos largos para a tão almejada erradicação da 
Pólio, sonho acalentado desde 1985. O vultuoso investimento 
já realizado, a ultrapassar os 7 mil milhões de euros, tem sido 
justamente compensado pelas mais recentes estatísticas sobre 
a incidência de casos da doença, francamente encorajadoras, a 
apontar para a redução a zero do número de casos. Os Rotários, 
que já contribuíram com cerca de mil milhões de euros, continuam 
a ser elemento decisivo na recta final da Campanha, pelas 
características ímpares da nossa Organização. No passado, 
soubemos comprometer as Organizações Mundiais e, mais 
recentemente, o sector privado. Agora, continuamos a actuar 
junto das comunidades nas campanhas de vacinação e junto 
dos Governos, para obter apoio financeiro e logístico para as 
referidas campanhas. 
O Programa de Bolsas para a Paz e os Programas para Jovens 
constituem importantes elementos para promover a boa vontade 
e a compreensão entre pessoas e organizações de diferentes 
origens e culturas. 

“Vivemos com o que recebemos, 
 mas marcamos a vida com o que damos”.
  

  Winston Churchill

As seis áreas de enfoque do Plano “Visão de Futuro” constituem 
uma verdadeira síntese dos problemas que afligem a comunidade 
mundial. Os projectos dos Clubes e dos Distritos nestas áreas, 
passíveis de utilização dos Subsídios Distritais e Globais do 
Plano “Visão de Futuro”, constituem inestimável contributo para 
a resolução de tais problemas.  

A minha resposta à terceira questão é: com todos os Rotários 
comprometidos com a missão do Rotary.  
Cada Rotário representa o poder aglutinador do Rotary, esta 
extensa corrente que tem mais 1 250 000 elos unidos pelo 
Companheirismo e pelo compromisso de servir.  
Por isso, cada elo deve ser suficientemente forte para manter a 
força e o poder desta corrente. 
Uma singela história serve para ilustrar o significado desta 
imagem.      
Numa pequena vila, havia uma estátua de Cristo, motivo de orgulho 
e de veneração dos seus habitantes. Uma noite, um bando de 
vândalos, tão comum nos dias de hoje, destruiu completamente 
a estátua.  Foi uma tristeza geral. 
Comovida, a comunidade uniu-se e, com dedicação, carinho e 
espírito público, reconstruiu, pedaço a pedaço, a estátua.
Mas ficaram a faltar as mãos, que tinham sido irremediavelmente 
destruídas.
Ainda assim, a comunidade decidiu recolocar a estátua no seu 
lugar original, agora com uma placa que dizia: “Senhor, as tuas 
mãos são as nossas mãos”

As mãos do Rotary são as nossas mãos, que, unidas, estão 
a construir caminhos que conduzem à Paz e à Compreensão 
Mundial.

Saudações Rotárias
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OEIRAS: António Dinis da Fonseca;OLHÂO: Vítor Justo;  
PALMELA: Fernando M. F. Martins; PAREDE-CARCAVELOS: 
Vítor Cordeiro; PENICHE: António Bandarrinha; PRAIA DA 
ROCHA: João Pereira Antunes; RIO MAIOR: Maria Júlia 
Figueiredo; SANTARÉM: Armando Leal  Rosa; SESIMBRA: 
Luís Ferreira; SETÚBAL: Eduardo Correia; SINTRA: José 
Monteiro Martins; TAVIRA: António Manuel Viegas da 

Silva; TOMAR: Ângelo Bonet; TORRES VEDRAS: Ana 
Margarida Silva Santos.

DISTRITO 1970
ÁGUAS SANTAS/PEDROUÇOS:  Ricardo Marques;ÁGUEDA:  
Manuel Albano Abrantes da Costa; AMARANTE: José 
Francisco Rodrigues; ANSIÃO: Ana Maria Brás Ferreira; 
ARCOS DE VALDEVEZ: Andreia Fernandes e Pedro 
Pinto; AROUCA: Luís Bruno de Pinho Teixeira; AVEIRO: 
Jorge Greno; BARCELOS: António Sousa; BRAGA: Artur 
Guimarães Marques; BRAGA-NORTE: Gil Duarte Pereira; 
BRAGANÇA: Carlos Alberto Veiga Moura Alves; CALDAS 
DAS TAIPAS: Maria Teresa Portal; CAMINHA: Mário Alegria; 
CASTELO DE PAIVA: Isidro Manuel Beleza; CELORICO DE 
BASTO: Francisco Carlos da Cunha; CHAVES: Fernando 
Nogueira; CINFÃES: Carla Gomes; COIMBRA: José 
Ferreira; COIMBRA-OLIVAIS: João Ramalho; COIMBRA-
SANTA CLARA: Maria Madalena Carvalho; COVILHÃ: 
Jorge Humberto Alves Saraiva; CURIA-BAIRRADA: Fátima 
Ferreira; ERMESINDE: Carlos José Saraiva Faria; ESPINHO: 
Ezequiel Figueiredo Jorge; ESPOSENDE: Manuel dos 
Passos Ferreira Vicente; ESTARREJA: António Manuel 
Simões Pinto; FAFE: Manuel Ribeiro Mendes; FEIRA: 
Carla Adriana; FELGUEIRAS: Octávio Pereira; FIGUEIRA 
DA FOZ: António Jorge Rodrigues Pedrosa; GAIA-SUL: 
Maria Benilde de Almeida Teixeira; GONDOMAR: 
Ernesto Luís Santos Ferreira da Silva; GUARDA: Maria de 
Lurdes Lopes; GUIMARÃES: António Jacinto Gonçalves 
Teixeira; ÍLHAVO:João Luís Senos; LAMEGO: André Luiz 
Castilho Freira; LEÇA DO BALIO: Rodolfo Gomes; LEÇA 
DA PALMEIRA: Manuel O. P. Ferreira; LEIRIA: António 
Silva Gordo; MAIA: Adelino Miranda Marques; MARINHA 
GRANDE: Fernando Manuel Santos Pedro; MATOSINHOS: 

Manuel Falcão; MIRANDELA: João Luís Teixeira Fernandes; 
MONÇÃO: Cristina Carvalho de Sousa Bártolo Calçada; 
MONTEMOR-O-VELHO: Augusto Lusitano Simões Raínho; 
MURTOSA: Pedro Tomás Pereira Marques;  OLIVEIRA DE 
AZEMÉIS: Manuel Bastos Pinto; OLIVEIRA DO BAIRRO: 
Raúl Abrantes Lincho; OLIVEIRA DO HOSPITAL: Telmo dos 
Anjos Miranda; OVAR: Bráulio Manuel Pacheco Polónia; 
PAREDES: José Armando Baptista Pereira; PENAFIEL: 
Joaquim Babo; POMBAL: Alfredo A. Faustino; PONTE DA 
BARCA: Luis Arezes; PORTO: José Guedes Rodrigues; 
PORTO-ANTAS: Ribeiro da Silva; PORTO-DOURO: 
Maria de Lourdes Moura; PORTO-FOZ: Maria Regina 
F. Gomes Vieira; PORTO-OESTE: Jorge Santos; PORTO 
PORTUCALE – NOVAS GERAÇÕES: Emília Pereira; PÓVOA 
DE LANHOSO: Cristiano Brandão Lopes; PÓVOA DE 
VARZIM: Miguel Rodrigues Loureiro; RÉGUA: José Augusto 
Macedo; RESENDE: Brites Inácio; S. JOÃO DA MADEIRA: 
Celestino Pinheiro; S. MAMEDE DE INFESTA: Bernardino 
Castro; SANTO TIRSO: Luisa Machado Magalhães; 
SEIA: Alcina Catarino; SENHORA DA HORA: Jorge de 
Jesus Bastos Amaral; SEVER DO VOUGA: Hildebrando 
Vasconcelos; TONDELA: Artur Jorge Amaral Leitão; 
TRANCOSO: Tomás Trigo Martins; TROFA: Joaquim Vilela 
de Araújo; VALE DE CAMBRA: Manuel Joaquim Almeida; 
VALENÇA: Paulo do Souto Álvares da Cunha; VALONGO: 
José Carmindo Cardoso; VALPAÇOS: Maria Angelina 
Cardoso; VIANA DO CASTELO: José dos Santos da Costa 
Lima; VILA DO CONDE: Manuel Filipe Santos; VILA NOVA 
DE FAMALICÃO: Jorge Gonçalves; VILA NOVA DE GAIA: 
Artur Lopes Cardoso; VILA REAL: Luís Pinto Pereira; VILA 
VERDE: Manuel Martins Costa; VISEU: Idalino de Oliveira 
Almeida; VIZELA: Lina Coelho.

 Alberto Maia e Costa  |  Rotary Club de Cascais-Estoril
 Artur Lopes Cardoso | Rotary Club de Vila Nova de Gaia (Editor)
 Henrique Maria Martins Alves  | Rotary Club de Porto-Antas
 João Pereira Antunes | Rotary Club de Praia da Rocha
 Joaquim Vilela Araújo | Rotary Club da Trofa
 Luís Miguel Duarte | Rotary Club de Lisboa-Olivais
 Manuel Cordeiro | Rotary Club de Vila Real

Conselho Editorial

mailto:portugalrotario@sapo.pt
http://www.rotary.pt/
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OS CL U B E S  D O S JO V E N S

OS JOVENS EM NÚMEROS
Com resultados referentes a Novembro de 2012, os Rotaract Clubes eram 
9.675 e encontravam-se em 189 diferentes países. Os Rotaractistas 
eram 222.525. No que se refere ao Interact, havia 15.099 Interact Clubes 
distribuídos por 155 países. Os Interactistas andavam em 347.277.

NOVO CLUBE 
Em 8 de Dezembro, em reunião festiva realizada na Escola Secundária 
Dr. Jorge Correia, recebeu o seu Certificado de Organização das mãos do 
Gov. Luís Miguel Duarte o Interact Club de Tavira. 

SERVINDO
O Rotaract Club de Torres Vedras editou uma agenda em formato 
A5, que designou por “Presente Solidário”. Ilustrou-a com fotografias de 
modelos e comercializou-a ao preço unitário de € 5, revertendo o produto 
assim obtido para apoio à APECI-Associação para a Educação da Criança 
Inadaptada, nas suas iniciativas de ampliação e de remodelação das 
instalações de Apoio Técnico Precoce, do Centro de Actividades Ocupacio-

nais e do Lar Residencial de Apoio 
a Pessoas com Deficiência.
As Representadorias do Interact e 
do Rotaract do Distrito 1970 lan-
çaram o Projecto “Saciar”, através 
do qual foram ajudar na acção de 
proporcionar pequenos-almoços 
aos utentes do Centro Hospitalar 
do Médio-Ave. O Projecto importou 
numa grande recolha de bolachas, 
cereais, cevada, chá e de colheres 
e copos descartáveis e foi apoiado 
pela Fundação Rotária Portuguesa 
no âmbito do combate à fome e 
à pobreza.

O Rotaract Club de Vizela assinalou o Dia Nacional da Cultura Científica 
intervindo na Feira da Ciência com o seu projecto “BaiCiência”, Feira que 
se realizou na Escola Secundária de Caldas de Vizela. O referido projecto 
incluiu animação científica, “fitness”, exposições e outras iniciativas de 
animação.
 
Por seu lado, o Rotaract Club de Odivelas realizou um espectáculo de 
teatro musicado - “Orgulho e Preconceito” - no Centro Cultural da Malaposta, 
em Odivelas, para obter fundos que foram dar uma boa ajuda à CEDEMA, 
IPSS que se ocupa do bem-estar de deficientes mentais adultos.
Com os apoios dos Rotary Clubes que operam em Coimbra, o Rotaract 
Club de Coimbra  realizou um Concerto na Sé Velha, no qual actuaram o 
Coro Municipal Carlos Seixas, o Coro dos Professores e o ADVOCAL-Coro da 
Ordem dos Advogados. A receita alcançada foi aplicada na constituição de 
uma Bolsa de Estudo para um estudante com necessidades a frequentar 
a Universidade de Coimbra através do Fundo Solidário organizado pelo 
Instituto Universitário “Justiça e Paz”.

Na sua primeira acção, o Rotaract Club de Oliveira do Bairro realizou 
uma grande campanha de recolha de bens alimentares com os quais 
organizou “cabazes” que distribuiu por famílias com dificuldades.

O Rotary Kids de Estarreja, com os 
apoios do Rotary Clube e da sua “Casa 
da Amizade”, ofereceu ao jovem San-
dro a cadeira especial de que tanto 
precisava.

O Interact Club de Viana do Castelo 
deu largo apoio à CARITAS. Por um lado, 
fez uma grande colecta de roupas nas 
escolas da cidade e promoveu a venda 
de velas, tudo integrado no Projecto “10 Milhões de Estrelas”, tudo 
sendo depois entregue à referida Instituição. Por outro lado, e em con-
junto com o Rotary Kids, o Rotaract Clube e mesmo o Rotary Clube seu 
patrocinador, foi distribuir por 50 crianças seleccionadas pela CARITAS 
brinquedos novos. 
Para formar “Cabazes de Natal”, que depois distribuiu por várias famílias 
de poucos recursos da sua comunidade, o Rotaract Club de Santo Tirso 
levou por diante uma “Venda de Pratas”, uma “Feira de Coleccionismo” 
e um Sarau de Fados de Coimbra.
O Rotaract Club de Cascais-Estoril realizou um espectáculo no Espeço 
Teatro Confluência, que denominou de “FADOS-Concerto Solidário”. Nele 
actou a consagrada artista Vanessa Silva e o resultado alcançado traduziu-
se na aquisição de roupas  e de brinquedos para crianças.
O Rotaract Club de Aveiro organizou a sua “1ª Festa de Recolha de 
Fundos”, no “Canto Vivo”.
Os Interact e Rotaract Clubes de Vila Nova de Famalicão lançaram 
um projecto de recolha de tampinhas de plástico para as converterem em 
material ortopédico.

O Projecto “Sorrizinho” foi desenvolvido 
pelo Rotary Kids de Coimbra e, com ele, 
os “Kids” puderam entregar no Hospital 
Pediátrico de Coimbra, onde foram 
acolhidos pela sua administradora, Drª. 
Ana Rosete, uma estupenda quantidade 
de livros infantis, pijamas, chinelos de 
quarto, fraldas, jogos, pensos rápidos e 
muitos outros artigos de material escolar. 
Na foto mostram-se acompanhados pelo 
Compº. Amorim da Costa, membro do 
Rotary Club de Coimbra, e pelo Coordenador Distrital dos Rotary Kids, 
Compº. António Simões Pinto, do Rotary Club de Estarreja.

Um espectáculo, que teve o nome de “ROCK with Benefits” foi promovido 
pelos Interact e Rotaract Clubes de Fafe omo processo de angariação 
de fundos que lhes possibilitaram a organização de “Cabazes de Natal” 
que distribuiram por famílias de fracos recursos. 

EM PARCERIA 
O Rotaract Club de Vila Nova de Famalicão celebrou um Protocolo 
com o Colégio Talvaizinha para recolha de brinquedos e alimentos desti-
nados a crianças e a famílias apoiadas pela Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens de Vila Nova de Famalicão (CPCJ).
O mesmo Clube veio a celebrar um outro Protocolo de cooperação com o 
ginásio “Fitness Up” com a mesma finalidade.
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O capital, ou a poupança das pessoas, é algo absolutamente 

aético: ele contribuiu indistintamente para fabricar canhões para 

a guerra ou leite para as crianças, tudo dependendo do grau de 

atractividade do sector.

PORQUE É QUE O GOVERNO INTERVÉM NA 
ECONOMIA
  
Um sistema de convivência humana que não forneça idênticas oportunidades a todos os seus membros 
é incompatível com a economia de mercado.
As pessoas que tiveram oportunidades na vida, vale dizer, alimentação e saúde desde a infância e 
acesso ao sistema educacional, passam a ter o seu nível de necessidades de consumo aumentadas, 
associado ao poder de compra. Em outras palavras, estas pessoas têm dinheiro no bolso e vontade 
de consumir bens e serviços que atendam aos seus anseios e expectativas.
Numa economia de mercado, em que as pessoas decidem livremente o que produzir e o que consumir, 
regulada pela inexorável lei da oferta e da  procura, a poupança da sociedade vai fl uindo para estes 
sectores de maior rentabilidade, pois todos querem aumentar o rendimento do seu capital.
Isto signifi ca que passa a ser mais rentável produzir televisão, vídeo-cassete, micro-computador do que 
as necessidades naturais do ser humano de nutrição, saúde e educação.
Bem, mas isto cria um problema na alocação da poupança da sociedade e o Governo é obrigado a 
intervir, pois, quando existe investimento mais atraente, de maior rentabilidade do que a produção 
de remédios, ensino, carne, leite, batata, etc, a poupança vai capitalizar os demais sectores em 
detrimento destes.

O capital, ou a poupança das pessoas, é algo absolutamente aético: ele contribuiu indistintamente 
para fabricar canhões para a guerra ou leite para as crianças, tudo dependendo do grau de atractividade 

do sector.
Estes desequilíbrios na capitalização dos diversos sectores produtivos levam os Governos 
a taxar o salário dos trabalhadores e o lucro dos empresários, pois estas são as únicas 
fontes de geração de recursos numa sociedade.
Tudo, absolutamente tudo, o que o Governo faz é viabilizado fi nanceiramente por 
taxações no processo produtivo, ou seja, quem paga a conta são sempre o trabalhador 
e o empresário.
O Governo, ao intervir no processo produtivo, nada mais é que uma bomba de recursos 

fi nanceiros, buscando captar recursos no processo produtivo e destiná-los à agricultura, 
à pecuária, à saúde e à educação.

É verdade que este é um bombeamento de baixa efi ciência, porém necessário, dentro das regras actuais, 
para corrigir os desequilíbrios na capitalização dos diversos sectores.
Outro instrumento utilizado pelos Governos é o sistema bancário, que funciona tal como uma barragem 
de regularização de um rio, onde a poupança das pessoas tem a sua destinação decidida pelos 
banqueiros, atendendo determinações dos burocratas do Governo. Desta forma, cada vez mais o sistema 
bancário perde a sua condição de indutor do desenvolvimento para se transformar em instrumento de 
Governo. 
Assim é que, ao taxar o processo produtivo, este vai perdendo a sua vitalidade, pois todos os impostos 
são repassados ao preço fi nal dos bens e serviços, que têm a sua penetração no mercado reduzida, e cria 
vácuos de produção que a burocracia irá preencher usando o sistema bancário através de destinações 
compulsórias de recursos por actos de vontade do Governo. Desta forma a poupança é bloqueada no 
sistema bancário para fi nanciar a pequena empresa, a exportação, a agricultura, etc. A 
necessidade de intervenção do Governo no processo económico 
restringe-se a estimular ou amparar os 
sectores de nutrição, saúde e 
educação que, com as actuais 
regras de convivência, não 
andam sozinhos.

Ronaldo Campos Carneiro
Ex-professor universário
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É por esse motivo que Governos do mundo inteiro 
têm que subsidiar, de alguma forma, a agricultura, 
os serviços de saúde e a educação. Todas as 
demais intervenções do Governo decorrem desta 
necessidade, pois estes três sectores é que conferem 
igualdade de oportunidades dentro de qualquer 
sociedade. Enganam-se aqueles que julgam ser possível retirar a 
mão de ferro do Estado do processo económico, com as actuais regras de convivência. A fome, 
a miséria, a doença e o analfabetismo iriam inviabilizar totalmente a produção e distribuição de bens 
e serviços e aumentaria em muito a distância entre pobres e ricos.
 Por que a sistemática não produz aquilo que é necessário, o Governo bombeia recursos para estes 
sectores, na tentativa de mantê-los em operação. A saudosa dama da economia europeia, Joan 
Robinson, diagnosticou com muita propriedade a necessidade de rentabilidade nos investimentos 
fazendo com que a economia se desenvolva pelas pontas e não produzindo aquilo que a sociedade 
precisa. Todavia, não apresentou soluções viáveis. 

Entretanto, o Governo é um péssimo gestor de recursos sob qualquer óptica por que se analise: 
fi nanceira, económica, institucional e tecnológica. Não é inteligente que se deixe a cargo do Governo 
o estímulo, a produção e a distribuição destes bens e serviços que são sectores como outros quaisquer: 
precisam de ser atraentes e lucrativos para serem capitalizados, 
competitivos para desenvolver tecnologia e efi cientes em seus 
objectivos. 
A grande incoerência consiste em imaginar que fabricar 
televisões seja um processo económico e fabricar saúde um 
processo social. Ambos são processos socio-económicos. Ao 
deixar a cargo do Governo a produção de saúde, este vai 
buscar os recursos na fábrica de televisão, vale dizer, no salário 
do trabalhador e no lucro do empresário, pois o Governo não 
gera recursos próprios.
Do ponto de vista económico e político, o que é signifi cativo 
nisto tudo é que esta sistemática conduz inexoravelmente à 
transferência de recursos, sob a invariável lei natural da oferta 
e da  procura no processo produtivo, para a esfera da vontade 
humana dos burocratas do Governo, o que signifi ca esterilização 
de recursos da sociedade. Ora, qualquer que seja o conceito que 
se tenha de democracia, nunca a sorte dos governados pode depender da virtude dos governantes.
Foi esta quantidade enorme de recursos fi nanceiros, captados no processo produtivo pelo sistema 
tributário e alocados por actos da vontade humana dos burocratas de Governos que viabilizou todos 
os confl itos mundiais e mais recentemente a corrida armamentista. Temos sempre que questionar a 
falibilidade humana.
Certamente, se “nós, o povo”, pudéssemos decidir onde aplicar os nossos recursos, não teríamos este 
estado de beligerância actual. Isto só foi possível porque a sistemática tributária arrecadou recursos 
no processo produtivo e permitiu a uma elite de dirigentes decidir da sua alocação.
Este é um processo antidemocrático por excelência. É que a democracia não é apenas o sufrágio 
universal mas também a desconcentração de recursos do poder dirigente, onde cada poupador decide 
livremente o que fazer dos seus recursos.
Estes são os balizamentos para o acordo de vontades proposto adiante, aos trabalhadores, a empresários 
e ao Governo, buscando, simultaneamente, estimular a produção e assegurar o consumo de nutrição, 
saúde e educação e promover a desconcentração de recursos alocados por actos da vontade humana 
dos burocratas governamentais.
Antes disto, para reforçar a necessidade do ACORDO DE VONTADES, vamos investigar os métodos 
utilizados e os resultados obtidos pelas diversas correntes ideológicas, direita e esquerda e o 
desempenho da tecnocracia e dos políticos na gestão desta poupança captada compulsoriamente 
no salário do trabalhador e no lucro do empresário, pois, de posse de uma fantástica quantidade 
de recursos fi nanceiros a serem alocados pela vontade humana, surgem as mais diversas correntes 
que buscam especular sobre a vontade do povo. Ou ainda, como gerir esta poupança de forma a que 
produza desenvolvimento?

igualdade de oportunidades dentro de qualquer 
sociedade. Enganam-se aqueles que julgam ser possível retirar a 
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CONCEPÇÃO DA DIREITA: O 
ESTADO EMPRESÁRIO

Como pensa a direita gerir estes recursos? Ou ainda: 
qual a destinação a ser dada aos recursos capturados 
no processo produtivo? Eles acreditam que se devem 
gerar empregos produtivos investindo nos sectores 

de base da economia, tais como a energia, os transportes, 
as telecomunicações, etc, criando empresas estatais que actuem no 

processo produtivo visando cobrir os vácuos de produção que o próprio Governo 
criou ao taxar e, portanto, asfixiar, o processo produtivo privado.

Numa economia de mercado, onde houver vontade e capacidade económica de consumir, sempre haverá 
a possibilidade financeira de produzir, conforme o estado tecnológico disponível. Isto significa que é 
totalmente desnecessário utilizar os recursos da sociedade, vale dizer, asfixiar o processo produtivo 
privado, para produzir aço, energia, etc, pois, se houver, dentro da sociedade, vontade e capacidade 
económica de consumir, a própria iniciativa privada irá fazê-lo com muito mais competência.
Esta interferência conduz também à criação dos monopólios estatais que são tão nocivos à economia 
quanto o monopólio privado, pois a falta de concorrência gera a estagnação tecnológica e um indesejável 
crescimento distorcido, aumentando a vulnerabilidade da sociedade como um todo.
Os recentes choques do petróleo puseram em cheque o desenvolvimento de todas as sociedades que 
se utilizaram desta fonte energética como base da economia, por actos de vontade dos seus dirigentes, 
onde alguns poucos produtores puderam impor um pesado imposto através da manipulação dos preços 
do petróleo, ameaçando a estabilidade mundial.
Mas, que teria acontecido se este sector ficasse a cargo da iniciativa privada, operando livremente 
num mercado competitivo? Ou ainda, quem iria construir estas imensas hidro-eléctricas?
É bem possível que não tivéssemos estas majestosas obras. No entanto, não iria faltar energia e 
o crescimento seria multisectorial e a um custo muito menor do que aqueles proporcionados pelas 
estatais.

Os investimentos da iniciativa privada são pautados pela racionalidade económica, por uma questão 
de sobrevivência num mercado competitivo, o que não ocorre com os investimentos decididos por 
alguns poucos burocratas.
Isto significa que teríamos diversas fontes energéticas a serem desenvolvidas simultaneamente: 
energia solar, eólica, álcool, hídrica, etc. Todas competindo entre si a um custo inferior e com redução 
da vulnerabilidade das sociedades, caso o desenvolvimento fosse deixado a cargo da iniciativa 
privada.
Estimulados pelo pretenso impulso desenvolvimentista e tendo asfixiado a iniciativa privada até os limites 
da sobrevivência, os dirigentes estatizantes vão captar recursos para seus projectos megalómanos nas 
outras sociedades, iniciando o processo de endividamento que toda a sociedade e as futuras gerações 
terão que pagar. Utilizar a poupança de outra sociedade só é possível com a correspondente política 
de benefícios à exportação para equilibrar a balança de pagamentos, e nova intervenção estatal é 
inevitável no processo produtivo.
Estranho nacionalismo este, onde o Estado detém o controlo de empresas do processo produtivo e, 
para manter seus investimentos e a operação, vai captar recursos no exterior, ou seja, submete toda a 
sociedade aos desejos dos credores externos. Isto é um nacionalismo às avessas, ou “entreguismo”.
O que é paradoxal na condição humana e na mente dos estatizantes é que eles privilegiam a energia 
física como a do petróleo, do álcool, da hidro-eléctrica, chegando a endividar toda uma sociedade, 
isto quando existe tão perto, dentro de casa, a mais fantástica das energias que é a energia humana, 
que é desperdiçada e relegada a um plano secundário.
Preocupados com a vulnerabilidade de um crescimento dependente de fontes energéticas importadas 
que o próprio Governo induziu, os dirigentes estatizantes partem para estimular tecnologias alternativas 
e, em nome do nacionalismo e da independência energética, estimulam o plano do álcool, consolidando 
mais uma vontade do Governo, que seria desnecessária se o sector fosse originalmente deixado a 
cargo da iniciativa privada num mercado competitivo.
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Cada intervenção destas custa dinheiro, que o Governo vai captar no salário dos empregados e no 
lucro dos empresários.
Na verdade, a fi losofi a estatizante representa uma concepção de economia de oferta de bens e serviços 
de infraestrutura económica. Mas, e o consumo? Operando numa economia com rendas concentradas, 
é inevitável que a tarifa de uma estatal se torne instrumento de governo para controlo da infl ação, 
e o programa de investimento passa a depender da vontade dos burocratas e de mais taxações no 
processo produtivo privado.
Se uma estatal puder operar num mercado competitivo 
em bases puramente comerciais, quer dizer, conforme 
as livres forças do mercado, ela não precisa de ser 
estatal, pois a iniciativa privada desempenha o papel 
com maior competência.
Se ela for defi citária, precisa de recorrer a créditos externos ou internos, 
ou ainda, ao orçamento público, o que signifi ca que quem paga a conta ou é o usuário do bem ou do 
serviço produzido ou o pagador de impostos. Como o próprio Governo utiliza a tarifa para controlo 
infl acionário, geralmente as estatais são defi citárias e mais taxações são necessárias no processo 
produtivo.
Ocorre que a economia não tem nacionalidade. Ela não faz o que os burocratas gostariam que fi zesse, 
mas o que é possível fazer dentro das possibilidades de produção e consumo, regulados pela inexorável 
lei da oferta e da procura, o que signifi ca para a economia o que a lei de causa e efeito representa 
para a actividade humana. Admitir nacionalidade para a economia é equivalente a imaginar que a lei 
da gravidade é válida apenas em determinados países!!
Mudança periódica por infl uências políticas no comando da estatal é outro ponto que a torna vulnerável 
do ponto de vista institucional. Ao contrário da iniciativa privada, é preciso não esquecer que, numa 
democracia, os governantes se alternam de tempos em tempos, o que torna inevitável a troca de 
guarda no comando das estatais. Muitas sociedades estão desmontando em pouco tempo, um trabalho 
acumulado ao longo de anos de esforços por alterações de natureza política.
Certamente que a democracia tem que ser preservada e o espaço ocupado pelas estatais deve ser 
deixado à iniciativa privada. A geração de empregos não é tarefa do Estado, que produz apenas 
subempregos: quem gera emprego produtivo é a iniciativa privada.

Bem, esta breve investigação da fi losofi a de direita na gestão dos recursos arrecadados do salário dos 
trabalhadores e do lucro dos empresários conduz-nos à conclusão de que esta interferência é desne-
cessária, pois ocupa espaços da iniciativa privada e asfi xia-a devido a necessidades crescentes de 
taxações, produz um indesejável crescimento vulnerável sectorial e institucional, estimula monopólios que 
emperram o desenvolvimento tecnológico e promove o endividamento da sociedade como um todo.
Porém, o que é mais signifi cativo e perverso nisto tudo é a necessidade crescente de transferência de 
recursos regulados pela invariável lei da oferta e da procura no processo produtivo para a cambiante 
lei da vontade humana dos burocratas governamentais. Isto conduz à concentração do poder nas mãos 
de poucos, o que é a antítese da democracia.

 
 

Se ela for defi citária, precisa de recorrer a créditos externos ou internos, 

É que a democracia não é apenas o sufrágio universal mas também a 
desconcentração de recursos do poder dirigente, onde cada poupador 
decide livremente o que fazer dos seus recursos.

(Continua na próxima edição)
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José Ribeiro Marques 
Torres
Rotary Club de Lisboa-
Norte

O lema do Presidente do Rotary International 
no ano de 1968/1969, Compº. Royoshi Togasari, 
foi: “Participem”.
Estas considerações têm como base, pesquisas 
e estudos a que me dediquei, através de 
publicações até hoje aparecidas em público, e 
também um pouco a minha experiência vivida 
em Rotary.
Participar, falar e, porque não?!, divulgar a obra 
da Fundação Rotária de Rotary International. 
Uma Organização que se não deve confundir 
com a “nossa” Fundação Rotária Portuguesa, 
instituída há mais de meio século pela vontade 
dos Rotários de Portugal e com sede na 
cidade de Coimbra, cujo principal objectivo 
estatutário é o de apoiar carenciados das 
nossas comunidades, nomeadamente através 
da concessão de bolsas de estudo para 
estudantes.
A diferença é reconhecida por todos os Rotários, 
que não deixam de apoiar e participar na vida 
da sua Fundação que, devemos afirmar, é um 
dos maiores projectos Rotário em Portugal.

“Tantas ideias por concretizar!
Tantas oportunidades perdidas!
Tantos a querer ajudar sem que ainda os 
tocassem!
Tantos a necessitar de ajuda, sem que 
soubessem da nossa existência”!

Mas, falamos da Fundação do Rotary 
International e o que vamos dizer não 
representa nada de inédito ou pouco 
representará para Rotários que tenham alguns 
anos de permanência efectiva e atenta nos 
quadros dos clubes portugueses, a não ser 
o facto de relembrar o imperioso dever do 
cumprimento das obrigações que todos os 
clubes e todos os Companheiros Rotários, têm 
para com as suas Fundações.
“Fundação do Rotary International, a 
maravilhosa Instituição que, só por si, define 
o valor e o prestígio do Movimento Rotário 
no mundo”.
Rotary International resolveu assinalar todos 
os anos o mês de Novembro como o mês de 
The Rotary Foundation, inovação que teve a 
sua primeira oportunidade em 1956 durante 
a Assembleia Internacional realizada em Lake 
Placid, onde se pronunciaram as seguintes 
palavras:

“Este ano – o seu ano – é o primeiro em que se 
realizará a Semana da Fundação Rotária”.
O facto não só constituiu uma oportunidade 
especial, como também uma responsabilidade 
para todos os clubes. Já no ano anterior, o 
Conselho Director do Rotary International 
havia deliberado no sentido da criação de uma 
comissão distrital para a Fundação Rotária, 
sugerindo que em cada Distrito ela fosse 
constituída por três Rotários. O seu objectivo 
seria o de auxiliar e fomentar a Fundação e as 
actividades do Distrito relacionadas com ela.

 Mas, perguntarão alguns: o que é a Fundação 
do Rotary International?
Designamo-la como um instrumento de 
civilização ao serviço do Mundo.
Hoje, sem lhe diminuirmos o sentido do 
conceito, antes ampliando-o e tendo em 
consideração os benefícios já prestados e a 
sua crescente expansão, podemos afirmar com 
firme convicção que, além de tudo, é a mais 
proveitosa iniciativa do Rotary.
 Embora a ideia da sua criação tivesse surgido 
em 1917, só em 1931 – catorze anos mais tarde 
- lhe foi conferida personalidade jurídica e se 
estabeleceram os verdadeiros fundamentos em 
que se devia desenvolver a sua acção.
O Rotary International organizou a sua 
Fundação, cujos objectivos são já por muitos 
de vós conhecidos, mas aqui os recordamos 
com destino àqueles que, porventura, os não 
tenham ainda assimilado.

Nos Estados Unidos da América, nos fins do 
século XIX, os fideicomissos, passaram a ser 
conhecidos por “Fundações”. Famílias ricas, em 
várias partes do Mundo, impelidas pelos nobres 
sentimentos de auxílio ao próximo, começaram 
a criar “Fundações” que outra coisa não eram 
que fideicomissos socio-caritativos.
Durante o último quartel do referido século, 
o crescimento de tais Fundações teve um 
desenvolvimento notável. E hoje em dia as 
Fundações são parte importante e vital da 
vida social, cultural e educacional da grande 
Nação Americana.
O Rotary, fundado sobre o princípio do ideal de 
servir, teve que organizar de idêntico modo a 
sua “Fundação”, cuja origem se deve ao então 
Presidente do Rotary Internacional  Arch Klumph, 
por proposta que apresentou na Convenção de 
Atlanta, Geórgia, em 1917.
 
 Foi na 8ª Convenção do Rotary, ao tempo ainda 
Associação Internacional de Rotary Clubes, 
que a designação de Rotary International foi 
deliberada, em 1922, por proposta do Rei Inglês 
Jorge V, apresentada na Convenção que tinha 
sido realizada em Edimburgo, na Escócia.

Estava-se em plena primeira guerra Mundial 
e temiam-se as consequências dela, pois que 
podiam levar à extinção do Movimento, e 
tornava-se, por isso, imperioso criar qualquer 
organismo que pudesse manter viva a chama 
do ideal tão generosamente concebido e 
desenvolvido por Paul Harris, que na primeira 
dúzia de anos da sua existência tinha exercido 
apreciável acção.
Assim, Arch Klumph concebeu e apresentou 
a ideia da criação de um organismo que, à 
sombra da lei, ficasse a coberto dos perigos 
que poderiam advir para uma simples 
associação de clubes rotários. Inicialmente, 
foi-lhe dado o título de “Fundo de Dotações”, 
e Arch Klumph dotou esse fundo com 5 mil 
dólares, à época.
Em 1931, foram nomeados os fideicomissários 
e instituída uma entidade com existência 
perpétua, que seria a Fundação Rotária 
do Rotary International, cujas normas de 
administração se encontram definidas 
no Estatuto, Regulamentos e Manual de 
Procedimento do Rotary International.
Os fideicomissários são cinco, todos têm de 
ser Rotários e nenhum aufere remuneração 
pelo desempenho do cargo.
O instrumento que conferiu personalidade 
jurídica à Fundação determina que ela se 
destina a fins filantrópicos, caritativos, 
educacionais ou outros movimentos ou 
organismos do Rotary International.

Em Janeiro de 1947 faleceu Paul Harris, o fun-
dador do Rotary. Os Rotary Clubes quiseram, 
então, honrar a sua memória com qualquer feito 
que a perpetuasse pelo tempo fora. Assim, os 
Directores do Rotary, associando-se à ideia 
da homenagem, intensificaram a iniciativa, 
lançada anos antes, para a oferta de 10 dólares 
por cada companheiro, em lugar de se erigir 
qualquer monumento ou patrocinar outra real-
ização contrária à vontade do Fundador.
 Só nesse ano rotário de 1947-48, as contri-
buições atingiram a soma de 1.335.00 dólares e 
foram atribuidas as primeiras bolsas de estudo 
da Fundação, no valor de 40 mil dólares.
Hoje, muitos ex-bolseiros do Rotary se 
encontram a desempenhar cargos importantes, 
com posições de relevo e de comando em 
todo o Mundo.
Agora, já no Séc. XXI, a Fundação continua 
a desenvolver os seus programas, os 
companheiros lembram Arch Klumph e 
participam em mais uma missão, que é a de 
apoiar os esforços do Rotary International no 
cumprimento e no alcançar do objectivo do 
Rotary, em busca da Paz através de serviço, 
com programas humanitários, educacionais 
e culturais.
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É por este nome designado um projecto que foi muito recentemente lançado pelo Rotary International 

e se coloca no âmbito da Campanha de Erradicação Global da Polio. Por isso, este projecto está a 

ser dinamizado pela Comissão do R.I. das Relações Públicas, e, no que a nós nos dirá especialmente 

respeito, pelo Coordenador da mencionada Comissão para a Zona 13B, à qual o nosso País pertence.

Trata-se da edição de um DVD no qual pessoas de todas as partes do mundo, indistintamente de se 

considerarem muito ou pouco, ou mesmo nada, mediáticas, se podem associar, incluindo nesse DVD a sua 

fotografia e fazendo o gesto que tem o significado de muito pouco faltar já para que a meta da extirpação 

doença da poliomielite, definitiva, da face da Terra.

Assim como o leitor pode ver no que se refere a Bill Gates, o benemérito instituidor da Fundação Bill & Melinda 

Gates, que tanto tem apoiado o Rotary na campanha de erradicação e mesmo nesta directamente.

Para aderir a este projecto, bastar-lhe-á entrar no “link” <http://thisclose.endpolio.org/pt/submissions/

camera> e observar as instruções que ele fornece.

Eis, pois, um novo meio de colaborar com o Rotary numa causa que movimenta a humanidade inteira e, 

quando atingida a almejada meta, proporcionará largas economias e uma apreciável melhoria das condições 

de vida no nosso Planeta e para quantos nele vivem.

Responda, pois, de maneira positiva a este projecto lembrando-se do novo compromisso assumido por 

Rotary no capítulo do financiamento da erradicação da polio, como noutro local desta edição se noticia.

http://thisclose.endpolio.org/pt/submissions/camera
http://thisclose.endpolio.org/pt/submissions/camera
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“KIT de Relações 
Públicas”
429, por 5 dólares.
Com tudo o que é preciso 
para a divulgação    
dos projectos de serviço do 
seu Clube.

“O que é o Rotary”
419, por 4 dólares um bloco 
de 50.
Respostas actualizadas às mais
frequentes perguntas sobre o 
Rotary.

 “Rotary Media Center” 
www.rotary.org/me-
diacenter
Faça “download” e obterá 
anúncios, videos e  mais 
materiais.

“Relações Públicas 
Eficazes”
257, por 3 dólares. 
Conheça os segredos para 
desenvolver
uma bem sucedida campanha.

“Manual da 
Comissão de 
Relações    
Públicas do Cube”
226-C, por 1 dólar.

“Guia Visual do R.I.”
 547, por 4 dólares.

http://www.rotary.org/mediacenter
http://www.rotary.org/mediacenter
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DÊ APOIO AO PROGRESSO DA PAZ
 

Os “Foruns” Rotary da Paz Mundial fomentam as relações para a promoção da paz

e causam mudanças permanentes no mundo. Siga o lema “Paz através do Serviço

participando em um dos três eventos agendados para 2012-13. Leia mais e inscreva-se em
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AO SERVIÇO
Mais de 400 kgs. de alimentos e € 728,00 
foram oferecidos pelo Rotary Club de Castelo 
Branco à Caritas Diocesana graças à organiza-
ção de um Concerto promovido pelo Clube em 
que actuaram o Orfeão de Castelo Branco, a 
Tuna da Universidade Senior Albicastrense e 
o conjunto musical “Ventos da Líria”, no Cine-
Teatro Avenida. 
O Rotary Club de Leça do Balio apoiou significativamente a 
Associação Norte Vida, mediante a doação a ela de 20 cadeirões 
destinados à sua comunidade terapêutica de Meilão. Tratou-se de 
concluir um projecto que foi apoiado por um subsídio de The Rotary 
Foundation e que já tinha sido iniciado no pretérito ano rotário.
Com a finalidade de angariar fundos para apoio à IPSS “A Causa 
da Criança”, o Rotary Club da Maia organizou o II Festival de 
Música, espectáculo que se realizou no Forum da Maia e teve a 
participação do Coro de S. Tarcísio e contou com o patrocínio da 
Câmara Municipal da Maia.
 O Rotary Club de Lisboa-Centro levou um bom grupo de idosos 
ao espectáculo do Circo Chen.
O Rotary Club de Vila Nova de Famalicão organizou um espec-
táculo musical a que deu a designação de “Memórias de Inverno” 
e se realizou nas instalações da Fundação Cupertino de Miranda. 
Nele actuou o Trio Freitas Branco, composto de Daniela Ignazzitto 
(piano), Pedro Lopes (violino) e Sofia Gomes (violoncelo) e o 

produto obtido foi ajudar a APPACDM local. Du-
rante ele foi ainda possível admirar a exposição 
“Explorador de Horizontes”, com trabalhos do 
artista plástico Carlos Calvet.

O Rotary Club de Lisboa-Centro ofereceu meia 
centena de blusões de inverno ao Agrupamento 57-
Benfica dos Escuteiros.

O Rotary Club de Alcobaça lançou mão da organização de um 
“Convívio Rotário”, agora em 7ª edição, centrado em Aljubarrota. 
Muito animado, ele contou com a participação de quase setenta 
pessoas em representação de 7 Rotary Clubes de ambos os Distri-
tos e teve momentos de especial interesse, como o “Passeio pela 
História” e o “Concurso Rural” além de outros. O produto líquido 
obtido reverteu a favor do CEERIA-Centro de Educação Especial, 
Reabilitação e Integração de Alcobaça e no sentido de contribuir 
para a aquisição de uma cama de água especial que irá valorizar 

as suas novas instalações em fase de construção.
O Rotary Club da Guarda organizou um “Natal do 
Idoso” na Casa de Saúde Bento Menni.
 
O Rotary Club de Guimarães entregou um desfibrilhador 
à Empresa Municipal Vimágua, no âmbito do seu programa 
DAE-Rotary Club de Guimarães, um programa que é o único 
no género certificado pelo INEM. A entrega foi realizada 
na pessoa do Presidente da referida entidade, Armindo 
Costa e Silva.

 O Rotary Club de Loulé realizou com total êxito a XII 
Gala Solidária, no Casino de Vila Moura.

UM RENOVADO APELO
Novo ano civil ora se inicia. Voltamos a pedir aos Secretários dos 
Clubes que, se ainda o não fizeram, enviem agora para a Associa-
ção PORTUGAL ROTÁRIO (use o “e-mail” <portugalrotario@sapo.
pt>) listagem actualizada com as indicações correctas dos 
nomes e das moradas de todos os membros do Clube. É 
indispensável para que possam receber em suas casas o seu 
exemplar da Revista.

GOVERNADORES INDICADOS
A Comissão de Indicação para 
Governador em 2015-16 do 
Distrito 1960, presidida pelo 
Gov. Eduardo Caetano de 
Sousa, indicou para Governador 
o Compº. Miguel Marco Real 

Mendes, membro do Rotary Club de Lisboa-Benfica. No que se refere 
ao Distrito 1970, a respectiva Comissão de Indicação homóloga, 
presidida pelo Gov. Bernardino da Costa Pereira, indicou o Compº. 
António Custódio Vaz, membro do Rotary Club de Coimbra, para 
as funções de Governador no mesmo ano rotário.
Decorrido o prazo para apresentação de candidaturas de oposição 
sem que elas tenham surgido, em qualquer dos casos, ambos foram 
já declarados Governadores Indicados 2015-16.
 

III CONFERÊNCIA BIDISTRITAL
Não esqueça a sua participação na Conferência que, pela terceira 
vez, é bidistrital. Realizar-se-á em 22 e 23 de Fevereiro, terá como 
tema “Servir para a Paz” e os seus trabalhos decorrerão na Exponor, 
em Matosinhos. Corresponde à 67ª Conferência do Distrito 1960 
e à XXX do Distrito 1970. São “chairmen” para ela os PGDs. Luís 
Araújo Delgado, membro do Rotary Club de Porto Santo, e Rui 
Amandi de Sousa, do Rotary Club de Vila Nova de Gaia.
É já conhecido o Representante Pessoal do nosso Presidente Sakuji 
Tanaka: trata-se de Edwin (Ed) Futa, justamente o “chairman” 
da Convenção de 2013 do R.I. que se irá em breve realizar em 
Lisboa.

UNIVERSIDADES SENIOR DO 
ROTARY

A Universidade Senior de Matosinhos edi-
tou a colectânea “Memória ao Espelho e 
Outras Iluminações”, que insere trabalhos 
feitos pelos seus alunos de português. A 
iniciativa foi possível graças ao esforço 
e à dedicação do Dr. Almeida e Silva, 
docente na US.

mailto:portugalrotario@sapo.pt
mailto:portugalrotario@sapo.pt
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Um excelente “Sarau de Natal” realizou a Universidade Senior do Rotary 
Club de S. João da Madeira nas instalações dos Paços da Cultura, 
que envolveu teatro, música e variedades. Durante ele foram recolhidos 
donativos para ajudar à aquisição de uma cadeira elevatória  de que 
precisa o jovem Bruno Rafael.

VISIBILIDADE 
Se bem que ainda em processo de formação, o Rotary Club 
de SANDIM (provisório) já dispõe de correio electrónico 
– rotarysandim@gmail.com – e até já tem a sua página na Web 
– http//rotarysandimblogspot.pt/.

PARCERIA
 Com o apoio de um subsídio concedido pela Fundação Rotária 
Portuguesa, o Rotary Club de Alcobaça logrou fornecer todo o 
equipamento para o Quarto nº. 173 do Lar de Idosos do Centro 
de Bem-Estar de Pataias.

CULTURA E NÃO SÓ
O Rotary Club de Mafra realizou um Concerto de Natal na Casa 
do Povo, no qual actuou Jorge Vadio e sua Banda.

PALESTRAS 
“Rugby como Escola de Vida” constituiu o tema abordado pelo 
Compº. José Rodrigues de Almeida no seu clube, o Rotary Club de 
Lisboa-Centennarium.
No Rotary Club de Senhora da Hora estiveram as Drªs. Graça Maia 
e Zulmira Magalhães a expor sobre o Projecto “Olhares Cruzados 
sobre a Comunidade”, que ajuda estudantes com dificuldades 
económicas.
“Um Gesto Solidário de Natal” foi tema tratado no Rotary Club 

de Évora pelo Pe. Henrique 
Rios dos Santos.

Foi palestrante no Rotary Club 
de Santo Tirso o Engº. José 
de Sousa Maia, que dissertou 
sobre “Vinho Verde”.

Também neste Clube esteve o Dr. Jorge Antunes a falar sobre “A 
Família como Unidade Social”.

O Prof. Doutor José Marques dos Santos, Magnífico Reitor da Universi-
dade do Porto, proferiu uma palestra sobre “As Origens e a Evolução da 
Universidade do Porto” no Rotary Club de Porto-Oeste.

“A História dos Transplantes em Portugal” foi o tema versado pelo 
Prof. Doutor Eduardo Barroso no Rotary Club do Barreiro. Neste 
mesmo Clube proferiu uma palestra sobre “Óleos e Gorduras” o 
Compº. Engº. António Mateus Vicente Rodrigues.

iO Prof. Doutor Joaquim Azevedo 
foi orador no Rotary Club de 
Porto-Foz, aqui tendo proferido 
uma lição sobre “Novas Gerações 
e Formação”.

A estilista Paula Rola foi oradora no Rotary Club da Feira onde 
abordou o assunto “A Moda 
está na Moda”.
No Rotary Club de Lisboa-
Oeste proferiu uma palestra 
sobre “Natal na Comunidade” 
o Rev. Pe. Victor, pároco da 
Igreja de S. Domingos.

Esteve como palestrante no Rotary 
Club de Estarreja a Eurodeputada 
Drª. Regina Bastos, que dissertou 
sobre o tema “Portugal e a Europa 
– um Todo Comunitário”.

DISTINÇÕES 
 O Rotary Club de Espinho 
distinguiu as qualidades 
profissionais da Prof. 
Maria de Lourdes Vita de 
Lacerda Machado.

mailto:rotarysandim@gmail.com
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No Rotary Club de Vizela foi distinguida a Drª. Carla da Costa 
Ferreira, médica especialista no Hospital de Braga.

No Rotary Club de Gondomar foram enaltecidos os méritos do Prof. 
Doutor José Alberto Rio Fernandes, docente na Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto e catedrático em geografia.

O Rotary Club de Santarém assinalou as virtudes profissionais 
do empresário Fernando Batista, também conhecido por “Fernando 
Quinzena”, e criou o “Prémio Carreira” com o qual distinguiu o 
fundador da Rádio Pernes, José Guilherme Paradiz.

 Presidente da Universidade Senior do Rotary já em três mandatos 
consecutivos, o Compº. José Meireles de Barros, membro do Rotary Club de 
S. Mamede de Infesta, foi alvo de homenagem no seu Clube em sessão 
que foi valorizada com a actuação do Grupo de Violas e Cavaquinhos da 
referida Universidade.

A CERCIG-Cooperativa para a Edu-
cação e Reabilitação de Cidadãos 
Inadaptados da Guarda foi alvo de 
homenagem especial por parte do 
Rotary Club da Guarda.

O Rotary Club de Setúbal distinguiu 
o Engº. António de Melo Pires.

No Rotary Club de Braga foi homenageado o Pe. Vila-Chã.

 O Rotary Club de Vila do Conde distinguiu a administradora da fábrica 
“Imperial”, Engª. Manuela Tavares.

No Rotary Club de Ponte da Barca foi prestada justa homenagem, a 
título póstumo, ao Dr. António Cabral de Oliveira, que foi um médico 
muito ilustre, membro fundador do Clube e serviu ainda como Presidente 
da Câmara barquense. Na pessoa de seu filho, foi entregue um retrato a 
óleo do homenageado da autoria da pintora Isabel Casares.

FUNDAÇÃO ROTÁRIA 
PORTUGUESA
Foi lançado, com apoio do Rotary Club de Lisboa-Estrela, o 7º 
Concurso de Canto. Realizar-se-á em Março do próximo ano e 
as finais decorrerão no Centro Cultural de Belém. Peça detalhes 
junto da FRP.
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“Rotary é oportunidade, é potencial, é o que nós queiramos fazer com a nossa 
humanidade”.

  Gov. Luís Miguel Duarte
Guia Distrital

“A responsabilidade está inerente ao cargo, não só pelos deveres e obrigações 
que me competem, mas também porque devo saber honrar o prestimoso trabalho 
de todos aqueles que me antecederam”.

     Gov. Teresinha Fraga
Transmissão de Tarefas

“Mais importante que crescer ou descer em números do quadro social é conseguir 
atrair jovens quadros e líderes de referência para a nossa causa”.

 Gov. Luís Miguel Duarte
Guia Distrital

“É a memória do passado que nos permite configurar o presente e sonhar o 
futuro. Os valores do Rotary são nobres e firmes e é neles que nos devemos 
inspirar”.

  Gov. Teresinha Fraga   
Transmissão de Tarefas

“Vamos … dar-nos a conhecer a Portugal por tudo quanto fazemos de bom e 
não pela imagem que os outros têm de nós”.

Gov. Luís Miguel Duarte          
Guia Distrital

“Ser Rotário é procurar estar informado e actualizado com toda a estrutura da 
Organização. É ter sentido de solidariedade e vocação para Servir”.

  Gov. Teresinha Fraga
 Guia Distrital

Última hora
Em ano em que o Rotary vai ser presidido pelo Comp.°  Ron D. Burton, membro do Rotary Club 
de Norman, Oklahoma (EUA), ou seja, em 2013-14, na Assembleia Internacional foi já dado 
a conhecer o seu lema e a sua representação gráfica, como reproduzimos.
Os Governadores Eleitos, Comp.° Fernando Martins, do Rotary Club de Palmela (D. 1960), e 
Comp.ª Maria Goreti, do Rotary Club de Braga (D. 1970), já regressaram após frequentarem 
a “Escola de Governadores” e estão verdadeiramente inspirados e empenhados para um 
excelente desempenho no ano que se avizinha
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MOÇAMBIQUE
Uma escola do ensino básico situada fora da capital, Maputo, precisava de um sistema 

moderno de instalações sanitárias para os seus 2.500 alunos e para os agentes de 

ensino. Os quartos de banho estavam arruinados e a escola tinha falta de água corrente. 

Os Rotary Clubes de Maputo e de Skanderborg (Dinamarca) receberam um Subsídio 

Global da The Rotary Foundation no valor de 55.100 dólares para a construção de 

novos quartos de banho, a abertura de um poço e a colocação de um depósito com 

a capacidade de 5.000 litros, para armazenagem de água. Os funcionários da escola 

asseguram a manutenção do sistema e do depósito, que, aliás, já foram idealizados 

em termos de não carecerem de dispendiosos cuidados.

ÍNDIA 
Mais de 80.000 crianças indianas padecem de deficiências cardíacas congénitas que 

exigem intervenção médico-cirúrgica, mas somente umas 8 a 10.000 são beneficiadas 

com esse tratamento em cada ano. Os Rotary Clubes dos Distritos 3240 (India) e 5340 

(Califórnia, EUA) arranjaram o dinheiro necessário para ajudar as crianças cujas famílias 

não dispunham de meios para custearem as operações requeridas. Um Subsídio Global 

da Fundação Rotária do R.I. de mais de 54.000 dólares ajudou a dotar o fundo “Heart to 

Heart”, um projecto que proporciona cirurgias em crianças com mal-formações congénitas 

do coração na Índia e no Paquistão. Em 2010, o Distrito 3240 estabeleceu uma parceria 

com os Distritos 3630 e 3660, da Coreia, para introdução do projecto “Heart to Heart” e 

recebeu um Subsídio da Fundação com o valor de 70.000 dólares. Este valor, adido de 

fundos adicionais, foi beneficiar 56 crianças nesse ano. Um novo Subsídio irá ajudar no 

esforço para ser atingida a meta da realização de operações em 100 crianças.

ESTADOS UNIDOS
Um Subsídio concedido pelo Rotary Club de Seattle financiou o arranque do programa 

“Seattle Rotary Genomic Blood Typing” no ano passado. O Club atribuiu em 2011-12 um 

Subsídio de 100.000 dólares (Grande Subsídio para a Comunidade, ao Centro “Puget 

Sound Blood”, para apoio à sua acção, num programa que utilizará novas tecnologias e 

no sentido de assegurar níveis significativos e de qualidade de produtos derivados do 

sangue, entre doadores doentes. Isto irá ajudar a incrementar as reservas em sangue 

dos tipos comuns e diminuir a escassez regional em sangue importado para doentes 

especiais. O Serviço Rotary de Seattle da Fundação recebeu candidaturas de 98 Orga-

nizações para a atribuição do seu Subsídio Anual. 
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ARGENTINA
Para assinalar o lema do R.I. de 2012-13 RI – Paz Através do Serviço - o Rotary 

Club de Montes de Oca lançou o concurso “La Imagen de la Paz” (“A Imagem da Paz”), 

um certame internacional de fotografia para Rotários, Rotaractistas e Interactistas. O 

Clube obteve concorrentes fotógrafos da Argentina, do Brasil, do México, de Espanha 

e da Itália, e criou uma exposição itinerante com a mostra dos 25 melhores trabalhos. 

Ao longo de oito meses, os Rotary Clubes de todo o Distrito acolheram esta exposição 

para a promoção da paz e da amizade.

NOVA ZELÂNDIA
 O Rotary Club de Wellington está a dotar os estudantes com um meio de comunicação 

que lhes permite transmitir aos líderes da Nova Zelândia o papel que a ciência irá 

desempenhar no futuro do País. O Clube organizou a inauguração do Simpósio “Eureka”, 

no qual 12 finalistas com menos de 25 anos fizeram apresentações de tópicos científicos 

dentro do tema e sobre o seu  impacto quer na economia, quer no meio ambiente. 

Os finalistas irão ainda participar, juntamente com funcionários governamentais e 

representantes profissionais num “forum” de ciência. 

INGLATERRA
 A Escola de S. Nicolau, em Chippenham, tem 70 estudantes de idades comprendidas 

entre os 3 e os 19 anos, portadores de doenças que incluem o autismo, paralisia ce-

rebral e o síndrome de Down. O Rotary Club de Chippenham ajudou uma IPSS, o Apelo 

de S. Nicolau para a construção de uma piscina especial (SNAP), e na construção de 

uma piscina para hidro-terapia na escola. O SNAP recebeu fundo gerados por eventos 

realizados na comunidade, patrocinou competições de natação e maratonas. O co-

mércio local e algumas organizações também deram o seu contributo, e o “mayor” de 

Chippenham elegeu o SNAP como a acção social do ano. Por alturas de 2011, já tinha 

arranjado £750.000, que chegaram e sobraram para a construção das piscinas. O Clube 

foi distinguido com o Prémio dos Serviços Profissionais atribuido pelo RIBI e o primeiro 

prémio atribuído pelo Conselho de Administração de Chippenham, como reconhecimento 

do seu trabalho de serviço à comunidade. 

CANADÁ
 Em Setembro, os 56 clubes do Distrit 7070 (Ontário) estabeleceram um novo recorde de 

recolha de fundos através da organização da sua Marcha anual da The Rotary Founda-

tion. Mais de 500 Rotários, familiares e outros residentes locais ajudaram a alcançar 

142.000 dólares para a Fundação. O Governador do Distrito, Ted Koziel, o Ex-Governador 

Bob Wallace e o Presidente do Conselho de Curadores da Fundação Rotária, Wilfrid J. 

Wilkinson participaram neste evento. Em 2011-12, o Distrito 7070 arranjara um total 

de 848.000 dólares para a Fundação. 
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AS COISAS BOAS QUE SE FAZEM

ÍNDIA 
O Rotary Club de Kolhapur (D. 3170) organizou um “workshop” musical na 
Cadeia Central de Kalamba para 500 reclusos nela internados a cumprir 
penas, como maneira de contribuir para a mudança de atitude e preparar 
a reintegração deles orientando-os para uma postura positiva na vida (foto 

“Rotary News”).

AUSTRÁLIA 
No estado de Nova Gales do Sul, os Rotary Clubes criaram o Dia da Remoção 
dos “Graffiti”, que definiram para 23 de Setembro. Nesse dia, os Rotários 
ocuparam-se em limpar de “graffitis” todos os espaços com que eles os 
tinham conspurcado (foto “Rotary Down Under”).

CAMBOJA
Um grupo de Rotários do Rotary Club de Toulouse (França- D. 1700) fez uma 
viagem percorrendo o Camboja e deixou neste país larga quantidade de 
cadernos escolares para as crianças que vivem em habitações lacustres no 
Lago de Tonlé Sap e frequentam aí a escola que foi restaurada por iniciativa 
da Fundação Bill Clinton (foto “Le Rotarien”).

MARROCOS
O Rotary Club de Rabat (D. 9010) distribuiu, durante o mês do Ramadão, 
géneros alimentícios a 200 famílias carentes da cidade de Salé, para o que 
contou com a colaboração da associação AMESIP (foto “Le Rotarien”).

ARGENTINA 
Como maneira de mobilizar a população para a causa da Erradicação Global 
da Polio, os Rotários Argentinos aproveitaram um importante jogo de fute-
bol no qual intervinha o Clube de Avellaneda para passar a mensagem da 
importância da erradicação da doença (foto “Vida Rotária”).

ESCÓCIA 
O Rotary Club de Ellon, do norte da Escócia (D. 1010), organizou uma cor-
rida de carros construídos com rodas de bicicletas denominado “Go, Go, 
Go-Karting”, com um circuito de 700 ms., como maneira de angariar fundos 
que foram reverter a favor do Centro do Cancro de Maggie, em Aberdeen: 
£ 6.000,00 (foto “Rotary Today”).
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Wilfrid J. Wilkinson
Presidente do Conselho de 

Curadores

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, Cal-
ifórnia (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 Kyev (Ucrânia)

O CONSELHO DE CURADORES  EM 2012-13

UM ANO DE MUDANÇAS CRUCIAIS
Agora que iniciamos um novo ano civil, gostaria de a todos os Rotários endereçar os melhores votos 
de um bom ano de 2013, o ano do 108º aniversário da existência do Rotary. Este vai ser um ano 
de mudanças cruciais para a nossa Fundação. O nosso novo modelo de Subsídios vai passar a ser 
implementado em todo o mundo dentro de seis meses, introduzindo mudanças em todos os Distritos. 
Esperamos contar consigo para que essas mudanças tenham efectivo êxito.
Uma das premissas fundamentais dos Subsídios Distritais no âmbito do Plano “Visão de Futuro” é a 
de que os Rotários, a nível do Distrito, podem definir o que querem alcançar, seja dentro das suas 
próprias comunidades, seja em outras comunidades, com mais eficiência que o que a Fundação alca-
nçaria a partir de um escritório central em  Evanston. O novo modelo de Subsídios apela a uma maior 
responsabilidade na decisão e a uma utilização mais sensata e cuidadosa dos recursos substanciais 
da Fundação, que coloca nas mãos dos Rotários a este nível.
O nosso êxito irá ser o corolário do nosso investimento de tempo e de dinheiro na nossa Assembleia 
Internacional, o evento annual de preparação dos Governadores Eleitos que se realizará lá mais para 
o fim deste mês em San Diego. A Assembleia deste ano vai incluir uma boa dose de informação e de 
explicação sobre o “Visão de Futuro”. Como resultado disso, quando os líderes distritais regressarem 
aos seus Distritos, irão encontrá-los especialmente instruídos para liderarem o Rotary e a sua Fundação 
na direcção de um final de sucesso no ano de 2012-13. Iremos criar bases sólidas para uma ainda mais 

forte Fundação em 2013-14, ajudando-nos, como Rotários, a “Fazer o Bem no Mundo”.
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UNIÃO CONTRA A POLIO
Da esquerda para a direita, o Presidente Karzai, do Afeganistão, o Presidente Zardari, 
do Paquistão, Bill Gates, da Fundação “Bill & Melinda Gates”, R. Ferris, um sobrevi-
vente da poliomielite, o Presidente Goodluck Jonathan, da Nigéria, o Presidente do 
Conselho de Curadores da Fundação Rotária do R.I., W. J. Wilkinson, e a Directora-Geral 
da OMS, Drª. M. Chan, posam numa pausa da reunião da Assembleia Geral da ONU 
que se realizou em Setembro de 2012 na qual Rotary International anunciou uma nova 
campanha de angariação de  mais 75 milhões de dólares nos próximos três anos.

O Conselho de Curadores da 
Fundação Rotária admitiu novos 
membros da Sociedade “Arch C. 
Klumph”. São eles:

Albert e Virgínia Alley, do R. C. de 
Lebanon, Pensilvânia (EUA)

Sudhansu e Mina Bhattacharyya, 
do R. C. de Bombaim-Central 
(Índia)

Al e Ruth Braswell, dos R. Cs. de 
Yucaipa e de Jurupa, Califórnia 
(EUA)

Henry Shun-Li Chang e Cathy Shing-
Yueh Chang Lin, do R. C. de 
Taipé-Nordeste (Taiwan)

Tony Hung-Ming Chang e Júlia 
Tai-Hua Chen Chang, do R. C. de 
Hsinchu-Noroeste (Taiwan)

Wayne e Bernice Chesley, do R. 
C. de Medicine Hat, Alberta 
(Canadá)

Byong Seol Choi e A. Jong Lee, do 
R. C. de Seul-Seocho (Coreia 
do Sul)

Laverna Katie Dollimore, Rafael e 
Minda Garcia, do R. C. de Pasig 
(Filipinas)

Deviprasad Changabux e Shivdevi 
Deviprasad Goenka, do R. C. de 
Bombaim-Oeste (Índia)

Seung Ryong Han e Hee Jong You, 
do R. C. de Weonju (Coreia 
do Sul)

Jennifer Jones e Nicholas Krayacich, 
dos R. Cs. de Windsor-Roseland 
e LaSalle-Centennial, Ontário 
(Canadá)  

Harley e Mary Jordan, do R. C. de 
Central Vermont (Berlim-Leste 
Montpellier), Vitória (EUA)

Habil F. e Nafisa Khorakiwala, do R. 
C. de Bombaim-Norte (Índia)

Kyun Kim e Hye Suk Jeong, do R. 
C. de Busan-Dongrae (Coreia 
do Sul)

Steven e Iris Laine, do R. C. de Boca 
Raton-Sunset, Florida (EUA)

Floyd A. e Betty Lancia, do R. C. de 
Anthony Wayne (Fort Wayne), 
Indiana (EUA)

Dong Kurn Lee e Young Ja Chung, 
do R. C. de Seul-Hangang 
(Coreia do Sul)

Chu-Chen Lin e Sweetme Shui-May 
Chou, do R. C. de Taipé-Hwa 
Yueh (Taiwan)

Nellie Lin, do R. C. de Taipé-Ricardo 
(Taiwan)

Ginseng Chun-Jung e Jenny Bih-Jen 
Lu, do R. C. de Kaohsiung-Norte 
(Taiwan)

John A. “Sandy” e Jane MacKay, do 
R. C. de Medicine Hat, Alberta 
(Canadá)

John H. e A. Rose Moon Sr., do R. C. 
de Pasadena, Texas (EUA)

Chris e Penny Offer, do R. C. de 
Ladner, Colúmbia Britânica 
(Canadá)

Allen D. e Patsy M. Orr, dos R. 
Cs. de Temecula e de Murrieta, 
Califórnia (EUA)

Cecil “Pancho” Padilla, do R. C. de 
Winters, Califórnia (EUA)

In Chul Park e Hai Soon Bae, do 
R. C. de Anyang-Leste (Coreia 
do Sul)

Young Koo Park e Eun Hwa Chang, 
do R. C. de Seul-Joongang 
(Coreia do Sul)

James D. e Donna Philips, do R. C. 
de Decatur, Geórgia (EUA)

Terry N. e Anne P. Philips, do R. C. 
de Scotia, Nova Iorque (EUA)

Charles e Yolanda Reinhart, do 
R. C. de Glendale, Califórnia 
(EUA)

Hiroshi e Suma Shimuta, do R. C. de 
São Paulo-Aeroporto (Brasil)

Yong Keuk Shin, do R. C. de Seul-
Namsan (Coreia do Sul)

Rajju e Sandra Shroff, do R. C. de 
Vapi (Índia)

Bryn e Randy Styles, do R. C. 
de Barrie-Huronia, Ontário 
(Canadá)

Oswaldo Kazumi e Hisame Takata, 
do R. C. de São Paulo-Sudeste 
(Brasil)

ER Eng-Rung Tsai e Sharon Mei-
Shui Tsai Tseng, do R. C. de 
Taipé-Jen-ai (Taiwan)

Surya e Foram Varsani, do R. C. de 
Victoria (Seychelles)

Eung Jong Yoo e Hee Sook Chung, 
do R. C. de Cheongju (Coreia 
do Sul)

Hong-Joo Yoon e Kyung Hee Lee, 
dos R. Cs. de Busan-Mugunghwa 
e de Pusan-Tongbaek (Coreia 
do Sul)

Sang Koo Yun e Eun Sun Yang, do 
R. C. de Sae Hanyang (Coreia 
do Sul).

NOVOS MEMBROS  NA SOCIEDADE ARCH C. KLUMPH

Ao largo das Ilhas Maurícias, os Rotários organizaram uma 
regata de veleiros na qual os barcos ostentaram nas velas o 
cartaz “End Polio Now”.
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É admitido na Sociedade “Arch C. Klumph” quem tenha feito doação à The Rotary Foundation de pelo menos 250.000 dólares. 
Arch C. Klumph foi Presidente do Rotary International em 1916-17 e foi dele que saiu a ideia que veio a tornar-se a Fundação 
Rotária do R.I. em 1917 durante a Convenção de Atlanta (EUA). Os retratos destes novos membros da referida Sociedade irão 
passar a figurar na Galeria própria existente no edifício-sede do Rotary, em Evanston, Illinois (EUA).

UM NOVO SITE
Com a finalidade de facilitar ainda mais a realização de doações 
a favor da campanha de erradicação global da polio, desde 
Setembro passado que está à sua disposição um novo “site” 
na Internet: www.endpolionow.org. Acedendo a ele, pode 
tomar conhecimento das notícias mais recentes acerca da 
campanha e muito mais.

E UM NOVO DESAFIO
Rotary International assumiu mais um compromisso para aplicação de outros 75 
milhões de dólares nos próximos três anos na Iniciativa de Erradicação Global da 
Polio (GPEI). Esta decisão foi tornada pública no decurso da reunião convocada 
pelo Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon quando teve lugar a Assembleia Geral 
da ONU em Nova Iorque. Ban Ki-moon considerou a questão da erradicação da 
doença como uma prioridade absoluta e exortou os representantes dos países a 
que dêem as mãos e aumentem o apoio para o alcançar daquele desiderato que 
está a demandar a aplicação de 790 milhões de dólares em 2013.
Correspondendo ao apelo, o Governo Canadiano anunciou a decisão segundo a 
qual a Agência Canadiana Internacional para o Desenvolvimento e a Fundação 
Bill & Melinda Gates, irão contribui, cada uma delas e para a GPEI, com um dólar 
canadiano por cada dólar angariado pelos Rotários do Canadá. Também anunciou 
que irá financiar a Iniciativa o Banco Islâmico para o Desenvolvimento.

OCASIONAL 
SUSPENSÃO

Por motivos de segurança, o UNICEF e a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) tiveram de suspender temporariamente as 
suas actividades no Paquistão ligadas à campanha de vacina-
ção contra a polio. Michael Coleman, porta-voz do UNICEF em 
Islamabad, capital do País, informou que a suspensão começara 
por se circunscrever a somente duas províncias paquistanesas  
no dia 18 de Dezembro, mas acabou por ser estendida ao país 
inteiro.

http://www.endpolionow.org/
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Em Julho de 2012 foi criado o Rotary Club Central, um novo 
serviço prestado pelo Rotary International que permite aos 

Rotary Clubes o exercício de uma melhor gestão e incremen-
tar a função primordial da melhoria da sua imagem pública. 
Por isso, contam-se já por milhares os clubes que a ele têm 
recorrido para monitorização das metas que traçaram para o 
ano rotário que decorre.
e verdadeira,
 O Secretário-Geral do R.I., John P. Hewko, informa que o Rotary 
Club Central oferece agora novas funcionalidades. Uma delas, 
permite aos Governadores dos Distritos criar grupos de clubes, 
designadamente em função dos que tornaram atribuídos a cada 
um dos seus Assistentes, o que permitirá um acompanhamento 
mais estreito da evolução da actividade no Distrito, metas e 
progressos registados em direcção a elas.
 O programa dispõe, ainda, do item “Serviços”, que está 
direccionada para o acompanhamento dos projectos do clube, 
monitorizando-os não apenas a estes mas também outras 
actividades que o clube desenvolva ao longo do ano.
A imagem pública constitui matéria de especial cuidado nele. 
O Central  ocupa-se dela em “Seu clube” e aí se poderão 
definir as metas fixadas neste domínio.
O panorama geral do clube vai passar a constar logo na página 
inicial deste programa e incluirá informação sobre o local das 
reuniões semanais, o número de membros do quadro social 
e os avanços já verificados para atingir as metas definidas 
para o ano.

No domínio da imagem pública do Rotary a causa da erradi-
cação global da polio continua a constituir meta de especial 
referência. A despeito de o número de casos registados ter 
reduzido drasticamente (em 1985, quando a campanha se 
iniciou, o panorama era de cerca de 350.000 casos todos 
os anos e eles registavam-se em 125 diferentes países, e 
verificou-se então para cá uma redução da ordem dos 99%), 
a verdade é que ainda não nos encontramos inteiramente 
livres desta doença, que será a segunda a ver-se erradicada 
(a primeira foi a varíola).

A vacina de uma criança contra a poliomielite custa a 
irrisória importância de 60 cêntimos do dólar e já foram 
vacinadas mais de 2,5 biliões de crianças com a vacina 
oral. O indesejável inêxito na erradicação da polio irá 
fatalmente importar em mais de 10 milhões de crianças 
com menos de cinco anos a correrem o risco de se verem 
infectadas nos próximos 40 anos.

Tenha em consideração que, a partir do próximo dia 1 
de Julho, entrará em vigor em todos os Distritos o novo 
Plano Estratégico do Rotary, um marco decisivo na história 
centenária da nossa Organização.
Nele, a questão das Relações Públicas e da Imagem 
do Rotary ocupa posição de especial destaque. É um 

aspecto que pode e deve ser aproveitado pelos Distritos e 
pelos Rotary Clubes através das iniciativas as mais diversas 
e no aproveitamento de causas de especial interesse social, 
mostrando que o Rotary está atento e com elas se preocupa. 
Podem ser causas como as denominadas “redes sociais”, a 
obesidade, a erradicação da polio, a cegueira evitável e 
muitas outras às quais o Rotary se associa.
Peça mais detalhes ao Assistente de Relações Públicas e Ima-
gem para a Zona 13B (mandato de 2012-15), o Gov. 2009-10 
(D. 1970), Compº. Manuel Cordeiro, pelo TLM: 932 925 992 
ou pelo correio electrónico <manuel.r.cordeiro@gmail.
com>.

Entretanto, pondere que é importante criar um “site” e utilizar 
o “site” do seu Distrito. Neste pode encontrar informações 
e recursos e beber ideias para a promoção da imagem do 
Rotary via Internet. Através do “site” podem promover-se 
projectos humanitários e de interesse global ou meramente 
local, divulgar-se notícias e recursos do R.I. e outros eventos 
aproveitando as redes sociais.
No “site” do R.I., o leitor encontra a secção de “Relações 
Públicas” e por ele assinar o “Rotary_PR_Tips”, um boletim 
“on-line” muito útil, e o “Media Center” que lhe fornecerá 
videos, fotografias excelentes, anúncios radiofónicos e 
“links” para redes sociais. Veja em <www.rotary.org/me-
diacenter>.

END POLIO 
NOW

Financie uma vacina contra a polio 
marcando no seu 

telemóvel 760 302 013

mailto:manuel.r.cordeiro@gmail.com
mailto:manuel.r.cordeiro@gmail.com
http://www.rotary.org/mediacenter
http://www.rotary.org/mediacenter
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T R I B U N A  L I V R E

Para Bem da Humanidade
Urge a Erradicação da Pobreza

                                                             
Mário Ferreira Carapinha

                                   Membro do Rotary Club de Ovar

 

Segundo o Evangelho, um dia, muitas pessoas foram para o deserto com Cristo, muitas delas sem nada 
para comer. Então, Cristo, condoído delas, pegou em meia dúzia de peixes e em dois pães, multiplicou-os 
e mandou que tudo distribuíssem por todos, o que fizeram, acabando por sobrar ainda muito.
Hoje, que há no País cerca de um milhão de pobres, compete a cada um de nós, cumprindo a solidar-
iedade, distribuir o que puder pelos mais necessitados. Se assim se fizer, tudo poderá mudar para 
melhor. Todos sabemos que a sociedade está transformada numa selva, e nela são praticadas as mais 
desumanas tropelias. Ora, temos de convencer-nos de que, quer queiramos quer não, a nossa vida deve 
estar sob o domínio do espírito e da carne, que não apenas sob o desta. É uma falha da sociedade 
termos governantes que sabem o que sofrem alguns extractos da população sem eira nem beira, e não 
tomarem medidas, a nível mundial, voltadas para acabar com esses padecimentos de uma vez por todas. 
Para que a pobreza seja erradicada de todos os países há que melhorar a qualidade das instituições 
públicas estatais e que baixar o nível da corrupção. Este é um trabalho que visa a felicidade da nossa 
comunidade mundial.
Já em 1995, a ONU publicou um programa para o desenvolvimento que traduzia um veemente apelo ao 
bom senso dos agentes sociais, políticos, sociólogos, industriais, banqueiros, sindicatos, etc., programa 
que foi assinado por 185 países. Estes comprometeram-se a promover uma luta para a erradicação da 
pobreza em todo o mundo. Porém, em todo o mundo o número de pessoas abaixo do limiar da pobreza 
vai, é, aumentando em todos os países, e assustadoramente. Ora, sabe-se que a riqueza criada dá e 
sobra para toda a humanidade. Por que razão, então, a disparidade vergonhosa dos rendimentos entre 
as classes sociais, alargando-se cada vez mais o fosso entre os que nada têm e os que possuem muito 
mais do que o que precisam? A sociedade tolera certos capitalistas nunca satisfeitos com o quinhão 
grosso que já têm no volume da riqueza adquirida, ou seja o “vandalismo” de se apropriarem do quinhão 
dos pobres. Que justificação pode haver nos dias de hoje para tanta pobreza? Se um dia se conseguir 
erradicar a pobreza, acabarão as guerras que tantos prejuízos causam.
As gerações adultas são responsáveis pelo comportamento posterior das actuais crianças. Nesta al-
tura em que os motivos de felicidade escasseiam, urge desenvolver um profundo apostolado, ensinar 
as crianças desde o ensino básico a virem a ser bondosas, caritativas, misericordiosas, bem-fazejas, 
pacíficas, piedosas, etc. para com os outros com níveis de bem-estar fortalecidos, para bem das suas 
consciências e reflexões sobre a vida, porque somos todos irmãos e como tal nos devemos comportar, 
uns em relação aos outros. Dada a grandíssima crise que nos atormenta, porque será que, sensíveis ao 
aumento permanente do número de pobres, os governantes não criam uma nova organização mundial 
que promova a sério a erradicação da pobreza? Os meios de comunicação social, que divulgam o que 
se passa em todos os cantos do mundo, a TV, a rádio, a imprensa, o cinema, num gesto de solidarie-
dade, deviam referir-se, diariamente, à felicidade que a erradicação da pobreza e a instauração da 
paz nos trariam.
A ONU terá de cumprir a sua missão exigindo a harmonia entre todos os povos do mundo no sentido 
de se esforçarem no caminho da erradicação da pobreza. Reduzir-se-iam todos os sacrifícios no mundo, 
dar-se-ia largas à entre-ajuda e à solidariedade animados pela fé num mundo melhor e através de actos 
benemerentes. A cada um compete cumprir a sua missão com o suor do seu rosto. 

Nota – o autor do texto, já com mais de 90 anos, está dispensado da frequência. Foi também membro dos Rotary 
Clubes de Guimarães e de Vila Real.






