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Mensagem do Presidente

DA MINHA CANETA

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

Não. O Rotary não começou exactamente há 108 anos. Muito 
menos começou em 23 de Fevereiro de 1905 na reunião preparatória 
que se realizou na Rua Dearborn, em Chicago (EUA), no escritório do 
Engº. Gustavus Löher, aquele que, integrando-se no grupo inicial de 
quatro, acabou por ser o que mais cedo se afastou. Isso foi, à época, a 
concretização, posto que ainda muito hesitante, de algo que já tinha, 
na realidade, tido início havia cerca de cinco anos.
Remontando, em 1900, Paul Percy Harris tinha-se radicado havia 
pouco tempo na cidade. Chicago não oferecia, então, um ambiente 
cordial. Não era terra amena, de fáceis relacionamentos e mesmo de 
solidariedade. Era, reconhecidamente, hostil. E isso incomodava Paul 
Harris, que se via quase sozinho naquele meio pouco acolhedor. Ele 
que tinha vindo de um meio rural tranquilo e mesmo afável no qual 
fora criado pelo avô e depois viria a correr meio mundo e a ganhar a 
vida através de várias profissões, até se tornar advogado e arribar 
a Chicago como tal.

O dia certo não é sabido. Mas lá por finais de 1900 Paul travou 
conhecimento com um colega mais velho de profissão, Bob Frank, e 
os dois resolveram jantar juntos num restaurante da periferia norte 
de Chicago. Nessa altura os hábitos iam no sentido de se jantar 
cedo e, após o repasto, os dois resolveram fazer um passeio a pé 
de regresso à urbe. À medida em que foram andando, Paul Harris 
notou que o seu amigo Bob era frequentemente saudado (e ele 
próprio saudava) por uma larga quantidade de comerciantes, donos 
dos estabelecimentos das mais diversas actividades que ladeavam 
as ruas pelas quais seguiam. E não apenas se saudavam, pois que, 
além disso, metiam conversa, evidenciavam interesses comuns e, 
aqui e além, manifestavam conhecer problemas do outro e com eles 
se preocuparem.
Aquilo foi para Paul uma verdadeira revelação: ao seu colega Frank 
parecia que toda a gente conhecia e ele com toda a gente se rela-
cionava. Quanto a si, Paul, ainda ninguém reconhecia nem ele tinha 
conhecimento com quem quer que fosse salvo com aquele seu colega 
de fresco. Sentiu que algo de muito importante lhe estava a faltar 
e decidiu fazer esforços no sentido de obter também uma rede de 
amizades quanto a que via existir relativamente a Bob Frank. Espe-
cialmente com gente que, tal como ele, viera de meios campesinos 
para a grande cidade. E foi do que cuidou.

Quando, portanto, veio a ter lugar a famosa reunião de 23 de 
Fevereiro de 1905, ela mais não configurou que o colocar em prática 
uma ideia de Rotary que o tal passeio higiénico de finais de 1900 
segredara aos ouvidos de Harris. Ideia de que terá sido agente trans-
missor, se bem que sem disso se dar conta, Bob Frank. Ideia ainda 
então mal definida, mas já com os claros contornos duma verdadeira 
“globalização”. Mal definida, porque ainda se mostrava imbuída de 

um pendor corporativo: fomento de negócios comerciais entre os 
aderentes, comunidade e companheirismo. Por isso não surpreende a 
constatação de que um dos mais consabidos lemas rotários ainda hoje 
- “Mais se Beneficia quem Melhor Serve” - tivesse rezado, no princípio: 
“Mais se Beneficia quem Melhor Serve os Seus Companheiros”.
Certo foi, porém, que, paulatinamente, amadurecendo e burilando, 
pouco a pouco, a ideia do Rotary, a visão de Paul P. Harris acabaria 
por constituir o fundamento do Rotary que hoje temos, um Movimento 
de expansão planetária ímpar, sempre em crescendo, que atravessou já 
mais de um século e soube vencer obstáculos e superar diversas fases, 
sempre no sentido de se adaptar aos tempos que se foram sucedendo 
e de purificar os seus ideais, mantendo o que é essencial dos seus 
valores e arredando o acessório. Vão decorridos 108 anos!

Em 1911, quando o Rotary se torna verdadeiramente internacional, 
ele, que, logo no início, porventura ainda sem se dar claramente 
conta disso nessa altura, adoptara uma fisionomia de espírito aberto 
(lembremos que os quatro da primeira reunião eram profissionais de 
diferentes profissões e professavam diferentes credos religiosos), 
logo assume uma postura universal: recusa fronteiras, ignora raças 
ou castas, é indiferente a confissões religiosas. Durante algumas 
dezenas de anos, foi machista, mas até esse aspecto aboliu vai para 
um quarto de século.
Manteve sempre uma preocupação concreta: a de servir onde e como 
fosse ou seja mister servir, ajudar, apoiar. Para dignificação do Homem 
(e, claro, da Mulher). Para o bem da Humanidade. Para a melhoria 
das condições de vida. Para, por via disso, construir Compreensão 
Mundial e a Paz.
O Rotary trouxe, de facto, a verdadeira globalização. A outra, mais 
recentemente badalada, mais não é que a que resulta de uma livre troca 
de produtos e de actividades profissionais e comerciais. É óbvio que 
esta veio influir também à escala global. Daí a designação. Contudo 
a globalização rotária sempre foi mais completa e abrangente, por 
isso que não conhece limites, nem geográficos, nem demográficos, 
nem de economias: a todos interessa.
Parabéns, pois, ao Rotary neste mês em que cumpre mais um ano 
duma gloriosa história. Um mês que, no calendário que observamos, 
é o da Compreensão Mundial.
Parabéns a si, leitor Rotário, também, certo que, por muito que não o 
queira admitir, em alguma medida já contribuiu para o esplendor do 
Rotary, mesmo sem se dar conta disso. É que ninguém fica indiferente 
ao chamamento do Rotary.
Dê, doravante, mais um pouco de si ao nosso Movimento e aceite 
um abraço do 
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Bom apetite
A cozinha portuguesa combina ingredientes locais com infl uências 
exóticas, muitas delas introduzidas na época dos Descobrimentos. 
O passado do País mostra-se evidenciado nos seus temperos, 
nestes incluído o omnipresente piri piri, feito a partir de 
pimenta picante originária das Américas, que veio para a Europa 
com Colombo e agora se produz em África.  

Os Rotários que visitarem Lisboa na altura 
da Convenção de 2013 do R.I., de 23 a 26 
de Junho, irão notar que o pequeno-almoço 
consiste de uma torrada ou um bolo com  
café, enquanto o almoço é a mais substancial 
– e a maior – refeição do dia. Usualmente 

começa com sopa, como um caldo verde, que leva batata 
esmagada, couve segada  e uma ou duas rodelas de chouriço. À 
noite, se não quiser ir jantar a um restaurante vazio, faça a sua 
reserva para as vinte horas ou para mais tarde.

O bacalhau é o peixe preferido e 
consta que os Portugueses descobriram 
365 diferentes modos de o cozinhar, 
um para cada dia do ano. Também se 
deliciam com a sardinha, mais ou menos 
do tamanho da perca, assim como com a 
lagosta e o camarão. Tão popular quanto 
o marisco é o porco, inclusive o leitão 
assado,  e a linguiça. Saboreie uma 
bifana, um bifi nho de porco metido num 
pãozinho. A tradicional “sandwich” é uma 

opção económica e está à disposição em quase todos os cafés 
ou bares.
Em 2011, o New York Times escreveu que em Lisboa se vivia 
uma “idade de ouro da culinária”. Uma das estrelas desta arte é 
José Avillez, que estudou com Alain Ducasse e Ferran Adrià, dois 
dos maiores “chefs” do mundo. Os seus restaurantes, Belcanto e 
Cantinho do Avillez, apresentam pratos originais portugueses.
Um local tradicional favorito é a Tágide, na zona do Chiado. 
Durante 30 anos, este restaurante foi grangeando popularidade 
em pratos regionais clássicos – e mercê do belo panorama que 
se pode admirar a partir dele, ali numa colina debruçada sobre 
o Rio Tejo. 
Inscreva-se na Convenção de 2013 do R.I. em www.
riconvention.org.

Fontes: 
http://www.golisbon.com/food/food.html
http://www.fodors.com/world/europe/portugal/lisbon/review-
37168.html
http://www.restaurantetagide.com/welcome.html
http://travel.nytimes.com/2011/03/13/travel/13choice-lisbon.
html?pagewanted=all
http://www.nytimes.com/2012/05/27/travel/4-lisbon-
restaurants-not-to-miss.html
http://www.joseavillez.pt/en
http://www.golisbon.com/blog/2012/10/03/the-bifana-
portugals-tasty-meat-snack/
http://leitesculinaria.com/10268/writings-portuguese-piri-piri-
peppers-hot-sauce.html

A NOSSA CAPA
O cisne voa sempre em formação que tem um líder. Todos voam juntos e, 
assim, sabem para onde vão e nenhum fi ca para trás. A coesão do modo 
de proceder do cisne assegura harmonia e solidariedade entre todos os 
indivíduos, que só se preocupam com o seu destino comum.
Em mês no qual o Rotary, celebrando mais um glorioso aniversário, traz 
à colação a Paz e a Compreensão Mundial, inspiremo-nos com o exemplo 
natural que nos vem desta ave maravilhosa.



3Portugal ROTÁRIO

MENSAGEM DO PRESIDENTE

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

Caros Companheiros Rotários.
 
Em Dezembro, falei antes de tudo acerca dos três 
“Foruns” Rotary da Paz Mundial que planeámos 
para este ano rotário. O primeiro evento destes, 
sob o tema “Paz Sem Fronteiras”, teve lugar em 
Berlim, onde se encontra o Relógio da Paz de 
Berlim. Este relógio, uma verdadeira obra de 
arte, tem 3 metros de altura e pesa mais de 2 
toneladas. Num dos lados tem gravada a frase 
Time bursts all walls asunder.
O relógio foi inaugurado em 9 de Novembro de 
1989. Foi no dia em que caiu o “Muro de Berlim”. 
Tratou-se de uma coincidência maravilhosa acon-
tecer que o momento em que os ponteiros do 
relógio começaram a andar, ter sido a altura em 
que foram dadas ordens para abertura das fron-
teiras para entrada em Berlim-Oeste. As palavras 
inscritas no relógio ganharam realidade.
No Rotary, não dividimos o trabalho que fazemos 
por nações, culturas ou línguas. Não interessa 
o que esteja escrito no seu passaporte. O que 
importa é que cada um de nós acredite no “Dar 
de Si Antes de Pensar em Si”. Mas, mesmo em 
Rotary, é fácil pensar-se em termos de países 
ou de comunidades. Este projecto pode ser que 
ajude alguém na minha comunidade, ou aquele 
projecto pode ajudar alguém na Alemanha, ou 
no Quénia, ou na África do Sul. Por vezes damos 
connosco a pensar nos diversos tipos de fronteiras 
que há. Este projecto, achamos, ajuda os jovens. 

Aqueloutro os idosos. Este aqui ajuda pessoas 
que têm fome, ou são pobres, ou doentes, ou 
padecem de alguma deficiência.
A verdade, porém, é que “Dar de Si Antes de 
Pensar em Si” não conhece fronteiras dessas. 
Quando serviços, o impacte disso não se limita à 
nossa comunidade ou à comunidade que estamos 
a ajudar. Não estaremos a ajudar somente os 
jovens, ou os idosos, ou certa escola, ou aquele 
orfanato. Quando servimos estamos a ajudar a 
humanidade inteira. Os efeitos do que fazemos 
repercutem-se em toda a parte.
Quando assumimos “Dar de Si Antes de Pensar 
em Si” estamos a fazer uma escolha. Escolhemos 
colocar as necessidades dos outros à frente dos 
nossos próprios desejos. Estamos a dizer: “Os 
vossos problemas são os meus problemas, e eu 
preocupo-me bastante em ajudar-te”.
O Rotary leva a paz indo ao encontro das neces-
sidades que são causas de guerras: a necessidade 
de água potável, a de alimentação, a de sanidade 
e a de cuidados de saúde. Quando estas neces-
sidades se topam, surge a oportunidade. E vem a 
esperança. A esperança não conhece fronteiras. Ela 
é o jardim em que a paz pode desenvolver-se.
A Paz Através do Serviço corresponde ao melhor 
de nós mesmos. Dá-nos atenção quanto às fron-
teiras que se colocam em torno de nós mesmos 
– e ajuda-nos a abatê-las.

http://www.rotary.org/president
http://www.rotary.org/president
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MILHAS ROTÁRIAS
 Lançado uma vez mais, pela “United Airlines”, o programa de doação 
de milhas denominado “United’s 10 Million Charity Miles Giveaway”, 
Rotary International fi cou em segundo lugar a nível mundial, neste 
concurso cujo vencedor foi a organização “Shriners”.
Na edição do ano passado, a que também concorrera, o Rotary tinha-
se quedado pelo 18º posto. O feito alcançado agora por R.I. É tanto 
mais notável quanto é certo que o lançamento de mais esta edição do 
Programa não foi anunciado com antecedência susceptível de devida 
e oportuna divulgação através da comunicação social rotária, o que 
foi compensado, porém,  através da utilização das redes sociais.
Graças à classifi cação obtida, a “United Airlines” vai conceder ao 
Rotary nada menos que 2.488.070 milhas utilizáveis em viagens a 
efectuar para fi ns humanitários: deslocações de Rotários em missão 
humanitária ou transportes de crianças doentes para hospitais. Ao 
todo, a “United Airlines” doará 10 milhões de milhas.

“ROTARY CONTACT”
A Revista Regional para a Bélgica e o Luxemburgo - “Rotary Contact” 
- que faz parte da RWMP, passou a ser editada pela “Rotary Belux 
Services”, a partir de Janeiro passado, adaptada de forma a poder 
ser lida em “iPads” e através doutras “tabletes”. Se pretender con-
sultá-la nestas apresentações, aceda “clicando” <https//itunes.apple.
com/us/app/rotary-contact/id588503266?ls=1&mt=8>.
Em “android” deve digitar assim: <https//play.google.com/store/apps/
details?id=be.propaganda.rotary>.

UMA LIÇÃO ROTARACTISTA
Cerca de 100.000 crianças da Ucrânia 
vivem em orfanatos. Aqui recebem alguma 
educação e cuidados básicos. Mas são 
poucas as oportunidades de desenvolvi-
mento da criatividade delas as que nesses 
estabelecimentos encontram.
Então, os membros do Rotaract Club de Kyeve-Multinacional, que 
foi organizado em 1910, deitaram mãos à obra de trabalharem com 
as crianças do orfanato de Zgurivka, uma aldeia dos arredores da 
capital, para o fabrico de artefactos de arte tradicional ucraniana. 
Juntaram-se, para a realização deste projecto, com os Rotaract Clubes 
de Moscovo-Leste (Rússia), de Bishkek (Quirguistão), de Baku (Azer-
baijão) e de El Tahrir (Egipto) e formaram entre todos a associação 
“Criatividade Sem Fronteiras”, uma entidade através da qual cada um 
dos mencionados Clubes lançou um projecto de artes manuais criativo 
em algum orfanato do seu respectivo País.
Em Zgurivka, os artesãos locais dispuseram-se a ensinar as crianças a 
fazer as tradiocionais bonecas “motanka”, umas bonecas com vestidos 
coloridos que as pessoas acham que serão talismãs protectoras das 
famílias. Os conco Rotaract Clubes intercambiaram entre si os objectos 
de artesanato fabricados, objectos nos quais havia velas, produtos 
em papiro e bordados, e fi zeram depois leilões deles.
Os Rotaractistas do Clube de Kyeve-Multinacional utilizaram os fundos 
que assim obtiveram (cerca de 1.300 dólares) na compra de “kits” de 
trabalhos em madeira e de bordados para o orfanato de Zgurivka.
A foto (de Taras Mytkalyk) mostra o Rotaractista Sergly Kotia a dar 
um forte e amigo abraço a uma das crianças durante um dos dias 
de leilão. 
Existem na Ucrânia 23 Rotaract Clubes.
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O ROTARY EM NÚMEROS

Rotary Clubes ……………………………………………… 34.426
Rotários ………………………………………………  1.216.772
(Rotárias)  ………………………………………………  216.768
Países e regiões com Rotary  ………………………………  215
Distritos Rotários ……………………………………………  532
Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário ……… 7.690
Países com NRDC …………………………………………… . 92
Voluntários não Rotários nos NRDC …………………… 176.870

(dados reportados a Dezembro de 2012)

A 5ª CIMEIRA MUNDIAL DA 
ÁGUA     

A Revista The Rotarian é um 
dos patrocinadores da Cimeira 
Mundial da Água que se vai 
realizar em Lisboa a 21 de Junho 
próximo, ou seja imediatamente 
antes da abertura da Convenção 
do Rotary International, sob a 
organização do Grupo Rotário 
de Acção da Água e da Sanidade 
(WASRAG). Para este importante 
evento foi elaborada a seguinte 
declaração.

 “A despeito de o mundo ter já alcançado signifi cativos avanços no 
sentido de atingir a Meta de Desenvolvimento do Milénio na área 
do acesso a água limpa, infelizmente ainda se encontra distante a 
possibilidade de se alcançar a meta apontada para os aspectos da 
sanidade. Milhões de pessoas continuam a morrer devido à ingestão 
de alimentos ou de água contaminados, e em cada 15 segundos morre 
uma criança devido a defi ciente sanidade.
O leitor está interessado em fazer, juntamente com o Rotary, o que 
estiver ao seu alcance para mudar esta estatística?
A quinta Cimeira Mundial da Água, organizada pelo Grupo Rotário 
de Acção da Água e da Sanidade, vai realizar-se em Lisboa na sexta-
feira, dia 21 de Junho de 2013, imediatamente antes da Convenção 
Internacional do R.I.. O seu tema central será, desta vez, “Sanidade 
& Higiene”.
 Teremos nela oradores da mais alta qualidade, como Peter Gleick, 
do Instituto do Pacífi co, Jack Sim, da “World Toilet Organisation”, e 
Edward Kairu, da “Maji na Ufanisi”. Poderá ser que estes nomes lhe 
não digam nada, mas será esta a oportunidade de se encontrar com 
especialistas nestes domínios e de, então, participar em sessões de 
vanguarda assentes numa sólida base técnica.
Esta Cimeira vai estar voltada quer para meros curiosos nestas ma-
térias, quer para peritos!
Nela haverá ainda uma “Feira de Projectos” de intervenção rápida, com 
ideias e sugestões para acções susceptíveis de serem desenvolvidas 
por Clubes e por Distritos, o que proporcionará oportunidades práticas 
de descobrir de que maneira o leitor poderá fazer a diferença.
O custo de participação é de 200 dólares e pode fazer a sua inscrição 
nesta Cimeira em www.wasrag.org.”
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A bacia do Rio Wekiva fornece água potável aos “habitats” da flora indígena e à vida selvagem em 
geral, assim como oportunidades de recreio ao ar livre ao longo duma considerável área no centro 
da Florida. Porém, a presença de nitratos em doses excessivas degradou a qualidade da água. Para 
preservar este rio, designado por “Rio Selvagem e Panorâmico” e a defender a qualidade da água, o 
Rotary Club de Seminole County-Sul lançou uma iniciativa destinada à promoção de práticas amigas 
do rio por parte dos habitantes e das indústrias instaladas na região. Subscrevendo o Compromisso 
Rio Wekiva, os residentes obrigam-se a limitar o uso que fazem de fertilizantes e de pesticidas, 
ajudam ao desenvolvimento das plantas nativas, procedem regularmente a inspecções dos tanques 
sépticos e dirigem cartas aos responsáveis governamentais no sentido de que apoiem eficazmente 
os esforços desenvolvidos para a preservação da bacia do Rio Wekiva.

Nicarágua
Todos os meses de Novembro, o Rotary Club de Waterloo, Iowa (EUA), envia Rotários e outros volun-
tários para zonas pobres da Nicarágua com dois camiões cheios de presentes de Natal. Igrejas, grupos 
escolares e Rotários de Iowa e doutros sete estados trabalham ao longo de todo o ano na recolha 
de bens de primeira necessidade. Desde 2001, já enviaram cerca de 2.400 “caixas-de-sapatos” –, 
embalagens cheias de roupas, material escolar e artigos de higiene para crianças – 790 “kits” com 
o que é preciso para jovens mães, 100 bicicletas e 12 toneladas de alimentos.

Brasil
O Grupo de Companheirismo Internacional dos Rotários praticantes de Ténis realizou o seu 8º Campe-
onato Mundial na cidade costeira de Guarapari, em Agosto passado. Vinte e cinco jogadores, em 
representação de 21 Rotary Clubes de três continentes participarem neste torneio de cinco dias. Este 
evento permitiu angariar 6.000 dólares para o PolioPlus e o financiamento de um projecto local: a 
criação de uma sala-de-leitura que servirá 90 crianças de uma escola de Vila Velha, localidade pobre 
a cerca de 30 milhas do local onde o Campeonato se realizou. O torneio do próximo ano decorrerá 
em Cluj-Napoca, na Roménia.

Camarões
Nos princípios do ano passado, o Rotary Club de Fergus-Elora, Ontário (Canadá), trabalhou com o 
Rotary Club de Bafoussam para um sistema de abastecimento de água potável em sete aldeias 
como parte do “Hand Up Camerron”, um projecto que envolve 34 Clubes do Canadá e dos Estados 
Unidos. Uma das aldeias implicadas, de seu nome Bawouk, tem 1.300 moradores, na sua maior parte 
mulheres e crianças; muitos dos homens em idade de poderem trabalhar migraram para a cidade lá 
próxima de Bamenda em busca de trabalho. O novo sistema colocado irá beneficiar estas famílias 
e ainda os estudantes e os viandantes que afluam das aldeias vizinhas para frequência da escola 
do ensino básico de Bawouk ou do mercado.

Bahrain
O Rotary Club de Manama ofereceu uma unidade móvel de rastreio da diabetes à Sociedade Diabetes 
do Bahrain como parte do trabalho desenvolvido pelo Clube no combate à diabetes II junto da juven-
tude do País, na qual a doença é responsável pela morte de 12% da população infantil e adulta. A 
unidade, que custou 111.400 dólares já equipada, percorre escolas e subúrbios am todas as partes 
do País efectuando exames em crianças e educando as famílias na área da prevenção da doença. 
O corpo de operadores com esta unidade inclui médicos voluntários, emfermeiros e estudantes do 
“campus” médico de Bahrain da Escola Real de Cirurgiões, na Irlanda. 

Taiwan 
O Distrito 3500 sempre manteve um número record de “Major Donors” da Fundação Rotária do R.I. 
(indivíduos ou casais cujas doações globais à Fundação atinjam um total de, pelo menos, 10.000 
dólares) no ano rotário de 2011-12. Em cerimónia realizada na Conferência Distrital em Abril passa-
do, foi reconhecida a existência de 82 “Major Donors”, incluindo três que decidiram doar na própria 
altura dela. Tocado pela generosidade do seu Distrito, Tony Hung-Ming Chang, então Governador do 
Distrito, manifestou a sua intenção de se fazer membro da Sociedade “Arch C. Klumph”. Foi seguido, 
neste propósito, por sua mulher, Júlia, a 26 de Outubro, juntamente com mais três casais e um indi-
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víduo de Taiwan que tinha doado 250.000 dólares à Fundação. O total das contribuições do Distrito 
ultrapassou 1,5 milhões de dólares em 2011-12, o que constitui um novo record distrital.

Japan  
Há 20 anos, Grace Michiko Saito, membro do Rotary Club de Tóquio Seijo Shin, fundou a IPSS “Tóquio 
Grace”, que apoia jovens músicos, crianças com deficiência e idosos. Desde que Saito começou a 
organizar concertos bianuais a favor da PolioPlus em 2002, a “Tóquio Grace” logrou angariar cerca de 
96.000 dólares para a erradicação da polio, acções de recuperação de desastres naturais no Japão 
e para a Fundação Rotária. Os concertos têm tido as participações de cantores notáveis, violinistas, 
pianistas, saxofonistas e flautistas de nomeada. O mais recente, realizado em Novembro passado, 
alcançou larga soma de ienes.

Canada [final copy from January]
Os 56 Clubes do Distrito 7070 (Ontário) estabeleceram um novo record de recolha de fundos em 
Setembro através do seu Passeio da The Rotary Foundation que anualmente organizam. Mais de 500 
Rotários, seus familiares e pessoas estranhas residentes na área ajudaram a obter mais de 142.000 
dólares para a Fundação. O Governador do Distrito, Ted Koziel, o PGD Bob Wallace e o Presidente 
do Conselho de Curadores da Fundação, Wilfrid Wilkinson, participaram também neste evento. Em 
2011, o Distrito angariou um total de 848.000 dólares para a Fundação Rotária. 

DELEGADOS DOS CLUBES:
DISTRITO 1960
ABRANTES: Humberto Lopes; ALBUFEIRA: Amadeu Rodrigues; ALCOBAÇA: José Manuel 
Patrício Lemos da Silva; ALGÉS: Cristina Bello; ALMADA: João Rafael F. de Almeida; 
ALMANCIL: José Vargas Galamba; AMADORA: Avelino Matos; ANGRA DO HEROISMO: 
Péricles Pereira Ortis; BARREIRO: Manuel António Esteves Mendes; BELÉM: Armandino 
Ezequiel; CALDAS DA RAÍNHA: Jaime Simões Neves; CARNAXIDE: Benedito Braz; 
CASCAIS-ESTORIL: Gabriela Carvalho; CASTELO BRANCO: José Carlos Mocito; COSTA 
DA CAPARICA: Jorge Pedrosa de Almeida; ENTRONCAMENTO: Firmino Falcão; ESTOI 
PALACE INT.: Claire Larson; ÉVORA: Joaquim Piteira Alberto; FARO: Tito Olívio Hen-
riques; FUNCHAL: Cátia Vieira Pestana; HORTA: Manuel Fernando Ramos de Vargas; 
LAGOS: João Palma Moreira; LISBOA: Vítor Pires; LISBOA-BENFICA: Miguel Mendes 
Real; LISBOA-CENTENNARIUM: Gonçalo Nuno Rodrigues; LISBOA-CENTRO: Janete 
Bento; LISBOA-ESTRELA: Alexandra Costa Artur; LISBOA-LUMIAR: João Silva; LISBOA-
NORTE: Jorge Reis; LISBOA-OESTE: Rui Coelho e Campos; LISBOA-OLIVAIS: Domingos 
do Rosário; LISBOA-PARQUE DAS NAÇÕES: Luis Julião; LOULÉ: João Paulo Sousa; 
LOURES: Júlio Joaquim Pereira Gonçalves; MACHICO-SANTA CRUZ: João Luís Rodrigues 
Jardim; MAFRA: Patrícia Pereira; MOITA: Afonso Malho; MONTIJO: António Fortunato; 
ODIVELAS: Manuel Rodrigues; OEIRAS: António Dinis da Fonseca;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; 

 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

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.
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AS COISAS BOAS QUE SE FAZEM

BRASIL 
Em cooperação, os Rotary Clubes de Novo Hamburgo-25 de Julho e São Leopoldo-Leste, 
do Rio Grande do Sul (D. 4670), associados com o Rotary Club de Lion’s-Head, do Canadá 
(D. 6330) e com o apoio de um Subsídio Equivalente da Fundação Rotária, criaram a 
orquestra “Big Band”, um projecto destinado à inclusão social de jovens. Este projecto 
foi do valor de 27.000 dólares e contou ainda com a adesão, para desenvolvimento de 
aulas de música, das Faculdades EST, de São Leopoldo, seu curso de licenciatura em 
música (foto “Brasil Rotário”).

MALI 
Desde há alguns anos que o Rotary Club de Bamako-Djoliba organiza e financia cursos 
intensivos de férias na Escola de Sébénikoro. O último atingiu 200 alunos e os cursos 
são ministrados por professores aposentados. Têm a duração de dois meses e incidem 
especialmente nos ensinos da matemática e da língua francesa (foto “Le Rotarien”).

ÍNDIA
Um projecto financiado pela Fundação Rotária do R.I., iniciado pelo Distrito 3050 (Índia) 
que teve como parceiro internacional o Distrito 7670 (Carolina do Norte – EUA) permitiu 
a criação do Banco de Sangue do Hospital Global do Rotary Club de Abu Road. Na foto, o 
Banco é visitado pelo ex-Presidente do R.I., Compº. Kalyan Banerjee (foto “Rotary News”).

INDONÉSIA
O Rotary Club de Glenferrie, Victoria (Austrália), financiou a deslocação à ilha de Sumba 
de uma equipa de um médico oftalmologista (Dr. Mark Ellis, na foto), três optometristas, 
duas enfermeiras e dois voluntários Rotários que realizou 97 intervenções cirúrgicas  aos 
olhos e distribuiu óculos por 741 pessoas. Fê-lo como resultado da receita que obteve 
mercê da realização de uma Jantar Dançante - “Back to the 70s” - que proporcionou um 
resultado de 21.000 dólares australianos (foto “Rotary Down Under”).

JAPÃO 
As destruições provocadas pelo tremor de terra e consequente “tsunami” na região da 
costa de Tohoku, no Pacífico, incluíram a perda de avultadas quantidades de livros e de 
algumas bibliotecas. Só na prefeitura de Iwate calcula-se que terá ficado destruído um 
milhão de livros. Reagindo, o Rotary Club de Nanyo Rin-Un, para além de ter distribuído 
refeições pelos que se viram desalojados, lançou um projecto em parceria com o Centro 
“Tomo Culture Research” para angariação, restauro e distribuição de livros nas zonas 
atingidas (foto “Rotary No-Tomo”).

FILIPINAS 
Desde 2004 que o Rotary Club de Suwako (Japão – D. 2600) financia aulas de música 
para as crianças da Ilha de Cebu e oferece para isso vários instrumentos musicais (foto 
“Rotary No-Tomo”).
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CONCEPÇÃO DA ESQUERDA: ESTADO PROVIDÊNCIA

Vejamos agora como a esquerda pensa gerir os recursos arrecadados do salário dos trabalhadores e 
do lucro dos empresários. Eles acreditam que estes recursos devam ter uma destinação social. Reformas 
sociais são as palavras-chave.
A verdade é que, numa sociedade com rendimentos concentrados, as exigências sociais são tão grandes 
que o volume de recursos necessários para lhes dar resposta é sufi ciente para matar a iniciativa privada 
e a economia de mercado.
O método da esquerda é, acima de tudo, assistencialista, paternalista.
Partem do falso pressuposto de que a riqueza é a causa da pobreza e, portanto, de que devem 
tributar os ricos para dar aos pobres. Ora, isto só é verdade numa economia estagnada, onde o bolo 
é constante. Porém, numa economia em crescimento com iguais oportunidades para todos, é possível 
crescer e distribuir simultaneamente.
Deve-se buscar a igualdade de oportunidades e não actuar sobre os efeitos que a desigualdade 
provoca.
Em outras palavras, uma sistemática de convivência perversa que não oferece iguais oportunidades a 
todos é a responsável pela concentração de rendimentos, de aglomerados urbanos, da pobreza rural 
e de tantos outros mais inconvenientes.
O dirigente de esquerda busca corrigir os efeitos que esta sistemática provoca e não 
a sua causa. Assim é que se busca a distribuição dos lucros, ao invés de se procurar 
acrescentar rendimentos pela incorporação das parcelas marginalizadas. Como distribuir 
os rendimentos se cada pessoa está interessada em aumentar os seus próprios? Até 
parece que todos imaginam que o rendimento a ser distribuído deve ser o dos outros, 
nunca o nosso!!

A oferta de empregos a reboque da procura torna os salários reduzidos, o que obriga os 
Governos a fi xar um salário mínimo que, normalmente, é incompatível com a dignidade 
humana.
Com muita razão, a luta da esquerda é pressionar para aumentar estes salários. Porém, o acréscimo 
gerado sem a correspondente produtividade vai conduzir a um aumento do preço dos bens e serviços, a 
redução da penetração no mercado, resultando em mais desemprego. Ou seja, menos pessoas ganham 
mais, expulsando uma parcela do mercado de trabalho.
O efeito é, assim, perverso para uma luta louvável.
O que ocorre na prática é que os sindicatos dos trabalhadores organizados com maior poder para 
pressionar os empregadores, acabam por ter as suas reivindicações atendidas de melhores salários, 
condições de trabalho, redução da jornada de trabalho, etc. Não obstante, isto tudo será fatalmente 
repassado para o preço dos bens e serviços fi nais produzidos. Ou seja, o metalúrgico vai aumentar o seu 
padrão de vida, ter salários melhores. Mas o automóvel vai custar mais caro e menos pessoas poderão 
comprá-lo. Isto reduz o nível da actividade económica e gera desemprego na ponta mais vulnerável 
constituída pelos empregados sem poder de mobilização.
O desemprego passa a ser um problema do Governo, que tem que tributar mais no próprio processo 
produtivo para atender às carências sociais. Este é um círculo vicioso, onde alguns melhoram o seu 
padrão de vida expulsando e marginalizando parcelas substanciais do mercado de trabalho, às quais o 
Governo terá que atender através de subsídios de desemprego, de mais recursos 
para segurança social, cadeias, fi lantropia, etc..
Tudo isto pago pelo salário dos 
trabalhadores e pelo lucro dos 
empresários, tendo o burocrata 
como intermediário do processo. 

Ronaldo Campos Carneiro
Ex-professor universitário

(continuação da edição anterior)
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Este é um jogo em que ninguém ganha: todos perdem.
É natural que todos queiram ganhar mais. Porém, isto 
só é possível com o crescimento económico ou com o 
processo produtivo privado em expansão, pois, com o 
bolo constante, os comensais estarão a digladiar-se 
para apanhar a fatia maior e, fatalmente, a marginalizar 
os mais fracos.

O efeito mais nefasto disto tudo é o desemprego, que gera a 
desesperança. Jovens buscando nas drogas fugir à realidade cruel da falta de oportunidades, 

crianças com fome e sem nenhuma perspectiva de vida. É degradante para a condição humana assistir 
a tudo isto passivamente, ver esta energia humana dissipada e desperdiçada por incompetência 
nossa de criar um sistema de convivência que permita que toda esta energia gira trabalho produtivo. 
O desenvolvimento só tem signifi cado e valor se todos puderem benefi ciar dele. 
Sensibilizados com a carência de habitação, os burocratas dos Governos decidem criar fundos compulsórios 
captados à custa do salário dos trabalhadores e do lucro dos empresários visando fi nanciar o sistema 
habitacional. Estimulam ainda, pela remuneração da poupança, fundos espontâneos para idêntica 
destinação.
Ocorre que a habitação é um bem acumulável, ou seja, as pessoas podem acumular tantas habitações 
quantas o seu poder aquisitivo permitir, utilizando-as para morada ou para locação. O que resulta na 
prática a utilização da poupança de pobres e ricos para fi nanciar habitação para os ricos. Isto conduz 
ainda à estatização da poupança, vale dizer, colocam-se órgãos do Governo como oneroso intermediário 
entre o aforrador e o consumidor.
Numa economia de mercado, sempre que o Governo decidir intervir na produção de bens acumuláveis 
estará a benefi ciar as pessoas de maior poder aquisitivo.
Incomodados pela existência de tanta terra improdutiva e de tanto agricultor sem terra, os dirigentes 
da esquerda decidem promover a reforma agrária. Uma interferência aparentemente benéfi ca, porém 
com resultados desastrosos. Além do confl ito que gera entre os sem terra e os proprietários, vio-
lentando um direito fundamental da propriedade privada e polarizando perigosamente a sociedade, 
a combinação entre mão de obra e terra não é sufi ciente para o processo produtivo, pois é necessário 
ainda capital, tecnologia e gestão. O resultado é a baixa produtividade, em muitos casos a nível da 
própria subsistência, e um acirramento político de consequência imprevisível. Em cada propriedade 
privada pesa uma hipoteca social, mas os fi ns nunca podem justifi car os meios. A hipoteca social não 
será resgatada ferindo o direito de propriedade privada. Existem formas mais inteligentes, éticas e 
não violentas de resgatar a hipoteca social.

A força é a arma dos incompetentes, enquanto a inteligência é o instrumento dos sensatos. Tudo 
aquilo que a inteligência não consegue transformar, a força jamais conseguirá.
Sempre que a sociedade utilizar meios não éticos para atingir os seus objectivos, quaisquer que eles 
sejam, está a desequilibrar a simetria jurídica e, portanto, a contribuir para a deterioração dos valores 
positivos do ser humano. Se o Governo, balizador dos valores da sociedade, violenta o princípio da 
propriedade, porque não poderão as pessoas, individualmente, assaltar um banco?
O facto é que, em nome do social, a esquerda promove um verdadeiro festival de incoerências pagas 
com o salário do trabalhador e com o lucro do empresário.
O sistema de lotarias e de jogos de azar promovido pelos Governos é um exemplo claro da incoerência 
e da falta de alternativas de captação de recursos fi nanceiros. Assim é que, em nome do social e 
violentando os seus princípios distributivos (pois a lotaria nada mais é que pegar em dinheiro de muitos 
para colocar nas mãos de poucos) o Governo promove a indústria do sonho e da ilusão, do efeito sem 
causa, do dinheiro sem trabalho, assim contribuindo ainda mais para a alienação do ser humano.
A ética deve sempre prevalecer na atitude humana e os fi ns nunca podem justifi car os meios. Dentro 
desta mediocridade de acções do Governo, não virá longe o dia em que a prostituição será explorada 
em nome do social!!
O efeito mais perverso, de difícil medição mas de consequências nefastas, é a deterioração dos 
valores das pessoas, que, pelo exemplo do Governo, absorvem nas suas 
atitudes todas estas demonstrações 
de mediocridade.

Este é um jogo em que ninguém ganha: todos perdem.
É natural que todos queiram ganhar mais. Porém, isto 

O efeito mais nefasto disto tudo é o desemprego, que gera a 
desesperança. Jovens buscando nas drogas fugir à realidade cruel da falta de oportunidades, 
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A força é a arma dos incompetentes, enquanto a inteligência é o instrumento dos sensatos
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Bom: esta investigação superfi cial da fi losofi a da esquerda conduz-
nos à conclusão de que, embora os fi ns almejados sejam o mais 
saudáveis possível, os meios utilizados são inócuos, aéticos e 
incompatíveis com a economia de mercado, pois geram indesejáveis 
confl itos distributivos de rendimento, da propriedade, conduzem 
à estatização da poupança e estimulam a alienação do ser humano.
Do ponto de vista político, a fi losofi a da esquerda conduz a uma crescente transferência de recursos 
regulados pela lei natural da oferta e da procura no processo produtivo para a questionável lei da 
vontade humana dos burocratas do Governo. Isto é a antítese da democracia, pois concentra poder 
discricionário e subjuga a sorte dos governados à “virtude” dos governantes.

O MÉTODO DA TECNOCRACIA

Colocado no epicentro do tiroteio entre direita e esquerda, o tecnocrata é convocado para organizar 
o processo de captação e alocação dos recursos do Governo. É a fórmula encontrada para se 
conferir uma pretensa racionalidade técnica à acção da vontade humana dos sistemas políticos. 
Ideologicamente neutros, os tecnocratas buscam substituir a lei da oferta e da procura nas relações 
governo-sociedade.
Invariavelmente, o Governo é uma instituição que gasta mais que arrecada, seja pela alta demanda 
social nas sociedades com rendimentos concentrados, seja pela inconfessável vontade de alimentar o 
poderio militar nas sociedades ricas.
Desta forma, o tecnocrata defronta-se com o crónico problema de fi nanciar o défi cit público. Este dilema 
inicial já seria sufi ciente para fazer tremer nas bases qualquer economista sério e concluir pela total 
inviabilidade económica da instituição governo. Quatro são as fórmulas possíveis: aumento da carga 
tributária, endividamento interno por colocações no mercado de títulos do governo, captações de 
recursos externos ou emissão de moeda.
Difícil é apontar qual delas a mais nefasta. Ao aumentar a tributação, produz-se uma asfi xia no processo 
produtivo cujo limite é a sobrevivência da economia de mercado. O endividamento interno ou externo é 
um saque contra o futuro das gerações actuais. Não tem este direito por respeito para com as gerações 
futuras, e a emissão de moeda, além do crescimento, é um crime infl acionário, exactamente como produzir 
dinheiro falso: a diferença é que o falsário é preso e o tecnocrata fi ca impune.
Qualquer que seja a fórmula adoptada, a factura é sempre cobrada do salário do trabalhador e do 
lucro do empresário, ou seja do processo produtivo, o único processo gerador de riquezas dentro da 
sociedade.
As sociedades ricas e, portanto, com estabilidade institucional, desvinculam o poder emissor de moeda 
do executivo, conferem autonomia ao banco central e sobrevivem com infl ação baixa fi nanciando o défi cit 
pelo endividamento ou pela tributação. A situação torna-se crítica nas sociedades com alta exigência 
social, onde o poder de emissão de moeda está directamente vinculado à sobrevivência política dos 
governantes, ou o banco central emite conforme a vontade do governante onde o tecnocrata passa 
a instrumento útil e conivente de um crime económico de consequências 
nefastas. Que os políticos, pouco afeitos a uma análise das consequências 
económicas das suas vontades, busquem esta solução, é até compreensível. 
Porém, qualquer tecnocrata que conferir credibilidade à emissão de moeda 
além do crescimento económico, não passa de um charlatão mais interessado 
em manter-se no cargo. Os fi ns nunca podem justifi car os meios. 
O endividamento interno ou colocação de títulos do tesouro no mercado 
fi nanceiro gera uma improdutiva ciranda de papéis onde a poupança 
da sociedade é canalizada via intermediação fi nanceira para os cofres 
públicos.

à estatização da poupança e estimulam a alienação do ser humano.
Do ponto de vista político, a fi losofi a da esquerda conduz a uma crescente transferência de recursos 

Qualquer que seja a fórmula adoptada, a factura é 

sempre cobrada do salário do trabalhador e do lucro do 

empresário, ou seja do processo produtivo, o único processo 

gerador de riquezas dentro da sociedade

(continua na próxima edição)
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Álvaro Gomes
Gov. 2006-07 (D. 1970)
Membro do R. C. de Ovar                      
                         

Sempre entendi que um dos aspectos mais interessantes dos 
Clubes Rotários é o das visitas. É a ida de Rotários de um clube 
a outro, seja menor ou mais numeroso, próximo ou distante, 
eficiente ou fraco.
É que, desse contacto, muito aprendemos, mas também podemos 
ensinar. Rapidamente, passamos a fazer a comparação com o nosso 
próprio clube, desde a direcção dos trabalhos até à maneira de se 
tratarem os Rotários. Estabelecemos paralelos e logo concluímos 
pelo que temos de melhor ou de pior. No primeiro caso, cabe-
nos sempre a obrigação de mostrar como agimos no nosso clube, 
com melhor proveito, com mais eficiência ou menos dificuldades. 
Aí estaremos a transmitir uma parte do que aprendemos a outros 
companheiros, sempre ansiosos de melhorar, de aperfeiçoar o 
seu clube, de proporcionar reuniões mais agradáveis, de bem 
receber os visitantes.
Não há, nesse modo de agir, vaidade ou humildade, senão 
sinceridade. Todos nos empenhamos pela divulgação, pelo 
conhecimento, pela eficiência, pelo engrandecimento do Rotary. 
Só o conseguiremos apreciando a Organização no seu conjunto, 
que é formado pelos clubes. Melhorando estes, tornando-os 
operantes e realizadores, estaremos a prestar um grande serviço 
à Instituição. O trabalho, onde quer que seja prestado, reflecte-se 
sobre o Rotary, vai a seu crédito dentro da comunidade.
Por isso, não ficamos despeitados quando algo de importante ou 
de valioso é realizado por outros Rotários. Ao contrário, estamos 
prontos a louvar-lhes a atitude, a prestigiar-lhes a realização, 
a demonstrar-lhes o nosso apreço. Quando podemos ainda 
aproveitar a lição para aplicá-la ao nosso meio, tanto mais 
satisfeitos nos sentimos.

É do espírito do Rotary a convivência dos seus associados. Ela 
consegue-se pela participação de todos na vida do próprio clube, 
frequentando as suas reuniões, participando no enfrentamento 
dos seus problemas, partilhando os seus encargos. Daí a 
necessidade de visitarmos outros clubes para conhecermos 
novos companheiros, vermos outras realizações, participarmos 
de actividades diferentes. Essas visitas são sempre cordiais 
e marcam no nosso espírito impressões indeléveis. É como 
ouvirmos companheiros louvarem ou criticarem a maneira como 
foram recebidos noutro clube, ou sobre o desenvolvimento da 
sua reunião.
Quantas decepções ocorrem, mas quantos encantamentos 
surgem!
É peculiaridade do Rotary receber bem os visitantes. Mas, 
precisamos de lhes tornar amena a presença. Não o conseguiremos 

apenas com uma amável recepção, mas, principalmente, com uma 
sessão alegre e proveitosa. Os Rotários, que são profissionais 
com ocupações absorventes, não dispõem de grande tempo livre. 
Fazem, por isso, do Rotary, nesse contacto semanal, um verdadeiro 
oásis na insipidez da sua vida quotidiana. Mas, se nos reunimos 
tristemente, se não há vivacidade, movimentação, alegria nas 
nossas reuniões, por certo o oásis será uma miragem.
Haveremos de pensar - e pensarão por certo os visitantes - que não 
valeu a pena o esforço, muitas vezes o sacrifício, para ir ao Rotary, 
onde nada vimos de valioso, nem conseguimos distrair-nos.
Os Rotários, que convivem seguidamente com aqueles que tratam 
de assuntos da sua profissão, precisam dessa distracção nas 
reuniões rotárias. Se o ambiente é alegre, dele se retiram refeitos, 
esquecidos das preocupações e dos problemas que os afligem. E 
passam a gostar mais de Rotary.
Se estão noutros clubes, e disso se apercebem, procurarão manter 
no seu aquele mesmo ambiente.
Bastam as tristezas da vida, dizem todos. Bastam as questões 
que temos de enfrentar, para que as sintamos avolumadas por 
uma reunião insípida ou triste.
É, pois, dever dos clubes desenvolver um programa útil que mostre 
as vantagens do Rotary, mas fazê-lo sem excessos de exigências 
ou de disciplina, sem que se quebre a perfeita harmonia que deve 
imperar nas nossas reuniões. Todos nos sentimos jovens quando 
nos encontramos com os nossos amigos.
E amigos são os Rotários que se estimam e se respeitam, 
misturando os seus esforços pelo êxito de um ideal comum. Para 
concretizá-lo, é imprescindível a colaboração e a boa vontade de 
todos, congregados, irmãmente, em torno de Rotary, onde quer 
que se situem os clubes.
Esse sentimento torna-se mais profundo quando convivemos com 
os nossos companheiros.
E é tanto mais real quando nos apercebemos da profundeza da 
nossa identidade de pontos de vista. Como podem, ou poderão 
os Rotários considerar-se amigos de companheiros que não vêem 
e que não visitam? A força de agregação do Rotary é muito 
grande. Mas precisa de ser coadjuvada pelos bons propósitos 
dos seus componentes, agrupados em corpo e em espírito sob 
a sua bandeira.
É, pois, indiscutível a necessidade das visitas, sejam colectivas 
ou individuais. Devemos levar a outros homens, que comungam 
dos mesmos ideais, a demonstração do nosso apreço e do desejo 
de com eles convivermos. Não será Rotário aquele que não 
pratica os postulados da Instituição. Entre eles, avulta esse de 
aglutinamento, para que haja uma soma de esforços dirigidos 
para um objectivo comum. Associar e não dissociar é o propósito 
da entidade. Devemos contribuir para a sua efectivação, aproxi-
mando-nos de outros Rotários. Assim faremos com que, também 
outros, e melhor seria todos, se aproximem do nosso clube, que 
não pode viver isoladamente, caso em que seria a negação 
do Rotary.
Visitando outros clubes, aproximando-nos de maior número de 
companheiros nessas visitas que são um dos grandes encantos da 
Instituição, estaremos, sem dúvida, a beneficiar-nos pelo aprimo-
ramento de conhecimentos, de amizades e de sentimentos, mas 
estaremos igualmente a manifestar, de modo objectivo, a nossa 
grande alegria e o nosso grande orgulho de sermos Rotários.
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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

AJUDE A CONSTRUIR A PAZ NO MUNDO
 

O Rotary foi idealizado com a intenção de promover a boa-vontade e a compreensão mútua – isso assim consta 

dos nossos propósitos e está implícito em tudo quanto fazemos. A The Rotary Foundation tem seis áreas de 

referência e é importante qualquer delas. Contudo, cada uma delas está dependente da paz no mundo. Não 

podemos comemorar seriamente o Dia Mundial da Justiça Social em 20 de Fevereiro a menos que tenhamos paz. 

Também só poderemos celebrar o Dia da Compreensão Mundial e da Paz em 23 de Fevereiro, que igualmente 

assinalará o 108º aniversário do Rotary, se pudermos proclamar que estamos a trabalhar em prol da paz. 

Existem inúmeras maneiras de ajudar a construir a paz no nosso mundo, através dos nossos Clubes e através 

da nossa Fundação. A iniciativa da erradicação da polio, a maior acção global na área da saúde pública da 

história da humanidade, está a desempenhar um tremendo avanço na promoção da paz mundial – através do 

estabelecimento de parcerias entre os sectores públicos e privados, desenvolvendo estruturas no campo da 

saúde e controlando as zonas mais pobres do Planeta, e, sobretudo, acentuando a ideia de que não atingiremos 

o estatuto de um mundo verdadeiramente saudável se ficar esquecida uma só criança que seja.

A paz nasce da partilha e, como todos sabemos, o Rotary Partilha e a minha pergunta pessoal é quanto ao 

que cada Rotário deveria fazer. Neste mês, em que estamos a assinalar no Rotary como Mês da Compreensão 

Mundial, os esforços de cada Distrito, de cada Clube e de cada Rotário deverão ser canalizados no sentido de 

algo ser realizado para a construção da Paz. 
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“VISÃO DE FUTURO”
Já se encontram disponíveis “on-line” os formulários a utilizar para apresentação de candidaturas 
à concessão de Subsídios Globais e de Subsídios Pre-Definidos.  
Recorde que o Subsídio Global se destina ao apoio de actividades internacionais consideradas 
de grande impacto e susceptíveis de alcançar resultados sustentáveis e mensuráveis em, pelo 
menos, uma das seis áreas de enfoque elencadas pela Fundação Rotária do R.I.. Por seu lado, o 

Subsídio Pre-Definido proporciona aos Clubes e aos Distritos o ensejo de trabalharem com parceiros estratégicos em actividades cuja 
estrutura geral já foi desenvolvida.
Antes do se candidatarem a subsídios, os Distritos têm de se qualificar através do sistema “on-line”. E os Clubes só poderão apresentar 
candidaturas aos referidos Subsídios após terem sido qualificados pelos seus respectivos Distritos. Para além disso, note que todos 
os relatórios referentes aos antigos Subsídios disponibilizados pela Fundação, como os casos dos Subsídios Equivalentes, terão de 
estar em dia.
Os pedidos de concessão de Subsídios podem ser apresentados ao longo de todo o ano e vão começar a ser analisados pelo “staff” 
da Fundação no próximo mês de Abril.
Mais informação pode ser obtida acedendo a <www.rotary.org/pt/grants>. Para informação mais completa neste domínio, vá a <learn.
rotary.org>. Pode também colocar qualquer questão em <contact.center@rotary.org> ou através do Tel. 00 1 866 976 8279.

SUBSÍDIOS DO ROTARY
 
A Fundação Rotária concedeu o primeiro Subsídio Pre-Definido em parceria com a “Oikocredit” e ele já está a ajudar empresárias nas 
Filipinas. Graças a este Subsídio, Rotários de Antipolio, no referido País, estão a ensinar mais de duas mil mulheres para a administração 
de negócios e devida ponderação das suas responsabilidades familiares e de trabalho. Trata-se de um projecto de desenvolvimento 
económico e comunitário cujo financiamento se faz graças ao aludido Subsídio que tem o valor de 50.000 dólares.

CALENDÁRIO DE TRANSIÇÃO
Anote que os Distritos Piloto quanto ao Plano “Visão de Futuro” vão em breve transitar para a generalização da aplicação do Plano e 
terão de observar a transição para a gestão dos Subsídios “on-line”. O calendário que deverão cumprir é o seguinte:

*  até 31 de Março – apresentação de propostas para Subsídios Pre-Definidos e para Subsídios Globais a enviar através 
do actual sistema “on-line”, e as propostas serão processadas até 30 de Junho;

*  após 31 de Março – os pedidos para concessão dos referidos Subsídios terão de ser enviados e processados medi-
ante a utilização do novo sistema “on-line”;

*  até 15 de Maio – os pedidos de Subsídios Distritais para 2012-13 serão enviados através do actual sistema pi-
loto;

*  até 1 de Julho – a apresentação dos relatórios sobre todos os Subsídios Distritais, sejam Globais, sejam Pre-Definidos, 
far-se-á através do novo sistema “on-line”.

EM VISITAS
O Presidente do R.I., Sakuji Tanaka, o Vice-Presidente do Conselho de Curadores da The 
Rotary Foundation, Stephen Brown, e os Directores do R.I. Jacques di Costanzo, Allan 
Jagger, Paul Knyff e Gideon Peiper, com as respectivas esposas e alguns funcionários do 
R.I., foram de visita à “Oikocredit” e ao Instituto UNESCO-IHE, na Holanda, tendo percor-
rido atentamente as suas instalações. Depois, mantiveram uma reunião de trabalho com 
líderes das referidas Organizações e com a primeira leva de bolseiros da UNESCO-IHE, 
que é patrocinada por Subsídios Pre-Definidos.

http://www.rotary.org/pt/grants
mailto:contact.center@rotary.org
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PGD  HENRIQUE ALMEIDA                                       
RC Cascais-Estoril 

Caras Companheiras e Caros Companheiros

Em sua mensagem aos Governadores 2012-2013 durante a Assembleia Internacional de 2012, o nosso 
Presidente Sakuji Tanaka exortou  os Rotários a trabalhar para a Paz através do Servir.
É a contribuição do Rotary para a criação de uma Cultura de Paz a nível mundial, cujos princípios constam 
de uma Declaração aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 13 de Setembro de 1999. 
Esta Declaração conclama a todos - indivíduos, grupos, associações, comunidades educativas, empresas e 
instituições - a agregar, à sua prática quotidiana, um compromisso com o respeito pela vida, o combate à 
violência, a generosidade, a preservação do Planeta e a solidariedade. 

Lamentavelmente, as iniciativas em prol da Paz continuam a ser frustradas por guerras de diferentes origens e 
proporções. Segundo estatísticas da ONU, desde 1945 mais de 100 milhões de pessoas foram mortas ou grave-
mente feridas em conflitos. Só na última década mais de 2 milhões de crianças pereceram em conflitos!

 Em grande parte, a causa destes conflitos reside no não atendimento às necessidades básicas do ser humano, 
tais como comida, água, abrigo, cuidados médicos, educação, emprego e direitos humanos. Os programas 
humanitários e educacionais de The Rotary Foundation, têm-se revelado instrumentos adequados a enfrentar 
estas fontes geradoras de conflitos. Mas insuficientes.

Com o objectivo de ir ainda mais longe neste domínio, foram criados os Centros Rotary para a Paz. Este Pro-
grama da Fundação Rotária destina-se a formar mediadores experientes, essenciais em qualquer processo 
negocial de estabelecimento e manutenção da paz, capacitados para lidar com as raízes dos conflitos e a 
desenvolver modelos eficazes de cooperação.

Os Centros Rotary para a Paz oferecem a futuros líderes locais e globais a oportunidade de obterem, em sete 
Universidades Parceiras, o Mestrado ou o Certificado de Aperfeiçoamento Profissional em Relações Interna-
cionais, estudos sobre a paz, a resolução de conflitos e em áreas afins, de forma a tornarem-se mediadores 
de excelência.

Todos os anos são seleccionados até 110 Bolseiros Rotary pela Paz. Desses, cerca de 60 concluirão o curso de 
Mestrado em Relações Internacionais, Administração Pública, Desenvolvimento Sustentável, Paz e Resolução 
de Conflitos ou em campo afim, e cerca de 50 obterão Certificado de Aperfeiçoamento Profissional em Paz e 
Resolução de Conflitos.

 O nosso objectivo é formar pelo menos 120 bolseiros por ano. Para o atingir necessitamos de obter recursos 
da ordem de 95 milhões de dólares, e até 30 de Junho de 2015. As 7 Universidades Parceiras já formaram 
mais de 600 profissionais, que agora estão a trabalhar para a Paz em várias áreas, como organismos públicos, 
ONGs, empresas de consultoria, forças armadas, e em organizações internacionais como o Banco Mundial, a 
Organização Internacional para as Migrações, a Organização dos Estados Americanos e a Organização das 
Nações Unidas. 

Saiba mais sobre este admirável Programa de The Rotary Foundation no “site” do Rotary: www.rotary.org. 
E colabore directamente. Ao fazer a sua doação, seleccione  os Centros Rotary  para a Paz.  

No mês da Paz e da Compreensão Mundial, o mês do Rotary, ajude a construir uma Cultura de Paz através 
do Servir. 

Saudações Rotárias

Não basta falar de Paz. É preciso acreditar nela. 
E não basta acreditar nela. É preciso trabalhar por ela.

                                     
                         Eleanor Roosevelt

http://www.rotary.org/
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AO SERVIÇO
O Rotary Club de Barreiro organizou o VI Torneio de “King”, que decorreu no Auditório da Biblioteca cedido, 
para esse efeito, pela Câmara Municipal, certame com o qual realizou fundos que aplicou nos seus projectos de 
serviço à comunidade.

O Rotary Club de Vila Franca de Xira realizou um “Dia de Natal Solidário no Hospital”, traduzido 
numa visita às crianças doentes internadas no Serviço de Pediatria do Hospital de Vila Franca de 
Xira que fez na manhã do Dia de Natal. Durante ela foram entregues pelo Clube, a cada criança, dois 
presentes, e os Rotários ofereceram ainda ao Serviço de Pediatria 131 “cassettes” video com filmes 
infantis e juvenis, 56 DVD juvenis, 25 livros de histórias para crianças e 10 jogos infantis.

Vários artigos alimentares ofereceu o Rotary Club de Cascais-
Estoril à “Porta Amiga” da AMI-Cascais.

O Rotary Club de Bombarral voltou a organizar a festa 
“Wine Party” de Inverno, que  se realizou na Quinta do 
Sanguinhal, iniciativa que lhe permitiu realizar fundos para 
aquisição e oferta de equipamentos para as camaratas dos 
Bombeiros Voluntários locais.

QUADRO SOCIAL
Procurando criar condições para o aumento do seu quadro social, o Rotary Club de Vila Nova de Gaia convidou 
para uma das suas reuniões semanais todos quantos alguma vez tinham feito parte do Clube, do seu Rotaract 
ou do seu Interact Clubes à qual de bom grado compareceram largas dezenas de … ex.

 

COM SEDE PRÓPRIA 
Graças à boa compreensão do Município, o Rotary Club de Mafra dispõe 
agora da utilização do edifício que a imagem reproduz para sua Sede, que 
o Clube adaptou convenientemente.
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VISIBILIDADE 
O Rotary Club da Feira lançou a terceira edição do seu programa “Fogaça com todos”. Constou de 
prova em BTT na “rota da fogaça” com a finalidade de movimentar para o exercício físico e recolha 
de fundos para a Fundação Rotária do R.I., um Concurso de Desenho denominado “As Fogaceiras 
na Rua” e culminou com reunião rotária em que teve lugar a degustação da saborosa fogaça e 
doutros doces regionais, e prova de vinhos, além de declamação de poesias. Nestes aspectos 
intervieram o Engº. Osvaldo Amado e Maria Mar.

Em parceria com a Câmara Municipal de Cascais, o 
Rotary Club de Cascais-Estoril montou um grandioso 
Presépio numa das rotundas do centro de Cascais, que 
se manteve exposto à curiosidade do público durante 
toda a quadra natalícia. Na cerimónia da respectiva 
inauguração, que foi valorizada com um “Porto-de-
Honra”, o Clube ofereceu ao Presidente da Câmara um 
“polo” alusivo à Convenção de Lisboa do R.I..

COMPANHEIRISMO
Juntaram-se os Rotary Clubes de Águeda, Aveiro, Curia-Bairrada, Ílhavo e Oliveira do 
Bairro e, em Ílhavo, fizeram uma reunião integrada no programa “Saberes & Sabores da Nossa 
Terra”, que foi totalmente dedicada ao bacalhau.
E os Rotary Clubes de Bragança, Chaves, Mirandela e Valpaços confraternizaram através 
da iniciativa do Encontro Gastronómico do Butelo, feito no aproveitamento da Feira do Fumeiro 
de Vinhais.

CULTURA E NÃO SÓ
O Rotary Club de Olhão organizou um “workshop”  sobre “As Plantas Medicinais mais Importantes 
Utilizadas pela Naturopatia e a sua Importância na nossa Saúde” que foi liderado pelo Dr. João 
Beles, médico naturopata e acupunctor.

Um pouco à semelhança do que muitos outros dos nossos Rotary Clubes fazem todos os 
anos, também o Rotary Club de Machico-Santa Cruz distinguiu estudantes de subidos 
desempenhos. Contudo, há uma nota peculiar nesta acção deste Clube: a de que os jovens 
que homenageou frequentam o ensino superior mas em diversas zonas do País, que não 
na Região Autónoma da Madeira, muito menos na comunidade directamente servida pelo 
Clube. A foto ilustra a entrega de Bolsas de Estudo a 3 estudantes (segunda a quarta a 
contar da esquerda): Suzana da Gama Moreno, que frequenta a Faculdade de Arquitectura 
da Universidade de Lisboa, José Gregório Rojas Nóbrega, que estuda na Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, e Leonícia Carolina Sousa 
Vieira, do Instituto Politécnico de Tomar (Curso de Fotografia).

EVENTO RELEVANTE
Numa iniciativa do Rotary Club de Porto-Foz vai realizar-se o IV Seminário Rotário/CPLP que se 
estenderá pelos dias 21 e 22 de Junho próximo. Vai ter como tema “A Humanidade é a Nossa 
Missão e a Lusofonia Polo de Convergência de Povos e Espaços”.
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O  Q U E  S E  F A Z  E M …

PALESTRAS 
No Rotary Club de Faro foi palestrante o Prof. João Leal que se 
dedicou ao tema “Praia de Faro – Tempos Idos”.
A Presidente da Associação Portuguesa de Orquidofilia, Graziela 
Pereira Meister, foi oradora no Rotary  Club de Vila Nova de 
Gaia e, claro, para dissertação sobre “Orquídeas”. Também esteve 
neste Clube Núria Amandi, que expôs acerca de “A Evolução da 
Educação Física e do Desporto em Portugal em Meados do Séc. 
XX”. E Rui Pinto Lopes, que dissertou sobre “O Prazer de Viajar”.
“Consciencialização Rotária” constituiu o assunto de palestra que, 
no Rotary Club de Lisboa-Belém, proferiu o Gov. 2002-03 (D. 
1960) Henrique Gomes de Almeida, membro do Rotary Club de 
Cascais-Estoril.

A Drª. Sara Leite, Coordenadora do Projecto da Equipa de Rua, foi 
palestrante no Rotary Club de Vila Nova de Famalicão e para 
dissertação sobre o tema “Acompanhamento aos Toxicodependentes”.

“Desafios para a Economia Portuguesa – Perspectiva da Bolsa” 
foi o assunto que versou no Rotary Club de Setúbal o Compº. 
Luís Laginha.
O Rotary Club de Gondomar teve consigo o Dr. Fernando Póvoas 
a proferir uma palestra sobre “As Causas do Aumento de Peso 
dos Portugueses”.
Em reunião conjunta dos Rotary Clubes de Lisboa-Centro e 
de Lisboa-Olivais, o Compº. Luís Bettencourt Moniz, membro 
daquele Clube, dissertou sobre “Como Comunicar com Impacto 
em Rotary”.
O Presidente do Sport Clube da Senhora da Hora, Vasco Carvalho, 
foi orador convidado no Rotary Club de Senhora da Hora, onde 
abordou a temática “A Juventude e o Desporto na Comunidade 
Senhorense”.
E o tema “Esperança” foi tratado no Rotary Club de Sintra pelo 
Dr. João Pacheco de Castro.
No Rotary Club do Porto, falou sobre “Parcerias na Reabilitação 
Urbana” o Compº. José Manuel Barral. 
O Compº. Vítor Cordeiro, membro do Rotary Club de Parede-

Carcavelos, foi palestrante no Rotary Club de Sesimbra quanto ao 
assunto “O Rotary e a Sustentabilidade do Serviço à Comunidade”, 
o que foi parte do Ciclo “O Rotary na Comunidade e no Mundo” 
idealizado pelo Clube. Também neste Clube foi oradora a Compª. 
Manuela Branco, que se pronunciou sobre “Núcleos de Voluntariado 
nas Nossas Comunidades”.
O Prof. Doutor Carlos Silva foi ao Rotary Club de Porto-Oeste 
proferir uma palestra sobre “A  Proporção Divina na Hegemonia 
da Face”.
“Psicodrama” foi assunto tratado no Rotary Club de Lisboa-
Estrela pelo Dr. Luís Gamito.
No Rotary Club de Porto-Foz foi orador o Dr. Helder Vaz, Director-
Geral da CPLP, que proferiu uma palestra sobre “Mecanismos de 
Cooperação na CPLP”.
 O Rotary Club de Algés ouviu o Compº. Jorge Fonseca de Almeida 
dissertar sobre “Capital Social: o Contributo do Rotary”.
No Rotary Club de S. João da Madeira proferiu uma alocução 
sobre “Nutrição – Mitos e Realidades” a Drª. Ana Leonor Perdigão, 
membro do Conselho Geral da Ordem dos Nutricionistas.
“Família” foi o tema que tratou no Rotary Club de Évora o Revº. 
Pe. Henrique Rios, Jesuíta, em sessão que ainda gerou receita 
que reverteu a favor das IPSS “Pão e Paz” e “CAT”.
A Presidente da Associação “Vencer Autismo”, Susana Silva, foi 
oradora convidada do Rotary Club de Oliveira de Azeméis 
tendo abordado o tema “Perturbação do Espectro do Autismo 
(P.E.A.)” em palestra que proferiu na Biblioteca Municipal Ferreira 
de Castro.

IMAGEM PÚBLICA
O Rotary Club de Guimarães estabeleceu uma parceria com 
o Grupo Santiago no sentido da publicação de notícias sobre o 
Rotary e sobre as actividades do Clube no semanário “O Comércio 
de Guimarães” e ainda o aproveitamento semanal da rubrica 
“Rotary em Movimento” na Rádio Santiago, que vai para o ar em 
todas as segundas-feiras, às 21,05 horas. Este programa pode ser 
escutado em <http://www.santiago.fm> ou em 98,0 FM.

DISTINÇÕES
No Rotary Club de Arouca foi posta em evidência a personalidade 
do insigne arouquense o Rev. Pe. Prof. Américo Vilar.

PARA A CONVENÇÃO DE LISBOA
As Comissões Distritais dos Serviços Internacionais estão a dirigir 
um apelo a todos os Rotary Clubes do nosso País no sentido de 
que lhes dêem a conhecer, quanto antes, os projectos inovadores 
no âmbito dos Serviços à Comunidade Mundial que estejam 
a planear ou já a implementar. Este pedido tem por objecto 
obter elementos de informação a este respeito e no sentido de 
ser organizada uma apresentação desses projectos durante a 
realização da Convenção de Lisboa do R.I. e para motivação da 
criatividade em novos projectos.

http://www.santiago.fm/


19Portugal ROTÁRIO

OS CL U B E S  D O S JO V E N S

OS JOVENS EM NÚMEROS 
Com resultados referentes a Dezembro de 2012, os Rotaract Clubes eram 
9.735 e encontravam-se em 189 diferentes países. Os Rotaractistas 
eram 223.905. No que se refere ao Interact, havia 15.213 Interact Clubes 
distribuídos por 155 países. Os Interactistas andavam em 349.899.

NOVO CLUBE
 Em 5 de Janeiro, em reunião festiva realizada no Restaurante “Fortaleza”, 
em Rio Maior, recebeu o seu Certificado de Organização das mãos do 
Gov. Luís Miguel Duarte o Interact Club de Benedita.

O Rotaract Club de Vila Nova 
de Famalicão, com o apoio 
do ginásio “Fitness Up”, ofer-
eceu géneros alimentícios para 
consumo dos utentes do Centro 
Hospitalar do Médio Ave, no 
âmbito do projecto lançado 
pelas Representadorias ITC e 
RTC do Distrito 1970, o Projecto 

Distrital “Saciar”.

O Interact Club de Santo Tirso, 
com o apoio do Rotaract Clube, 
promoveu a organização de um 
Concerto Solidário nas instala-
ções da Biblioteca Municipal, 
no qual actuou graciosamente 

o grupo “Presença de Coimbra” em interpretações de fados de Coimbra. 
Actuaram nas guitarras Manuel Borralho e José Ferraz de Oliveira, e à 
viola Manuel Gouveia Ferreira, e os vocalistas foram Jorge Cravo e Nuno 
Oliveira. A receita líquida foi aplicada na organização de “Cabazes de 
Natal” para famílias com dificuldades económicas.
 

Com o apoio do seu Rotary 
Clube patrocinador, o Rotaract 
Club de Cascais-Estoril logrou 
recolher e entregar no Centro de 
Apoio Social de Pisão (CASP), 
que é gerido pela Santa Casa 
da Misericórdia de Cascais, 
nada menos que meia tonelada 

de roupas diversas. O CASP atende adultos portadores de patologias 
psiquiátricas e assiste nesta altura 275 homens e 65 mulheres.

Sempre activo, o Rotaract Club 
de Vila Nova de Famalicão, 
em parceria com o Ginásio 
“Fitness Up”, deu um excelente 
apoio à Associação “Dar as 
Mãos”, que tem por escopo 
ajudar na integração social e 
com o apoio comunitário, jovens, 
especialmente na infância, de-
ficientes, idosos e famílias com 

problemas sócio-económicos da comunidade famalicense, oferecendo-lhe 
nada menos que 102 pacotes de leite para os pequenos-almoços dos 
“sem-abrigo” da cidade.

Em conjugação de esforços, os Interact e Rotaract Clubes de Águeda 
fizeram um ampla recolha de cobertores, assim correspondendo ao apelo 
do Presidente do núcleo de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa, César 
Marques. Entregaram-nos na CVP e aproveitaram para visitar as instalações 
do Centro Comunitário “Porta Aberta”.

O Rotaract Club de Cascais-Estoril pro-
moveu um muito concorrido “Concerto 
Solidário”, de Fados, em que actuou a 
conceituada fadista Vanessa Silva. O 
espectáculo, enriquecido com exibições 
acrobáticas, realizou-se no Teatro 
“Confluência” e foi maneira de o Clube 
angariar fundos para financiamento dos 
seus projectos de serviço e de transmitir 
uma boa imagem pública.

PROJECTO “BAICIÊNCIA” 
Apresentado a candidatura dentro do Programa Juventude em Acção que 
é promovido pela União Europeia e pela Direcção Geral de Educação e 
Cultura, o projecto “Bai Ciência – Rotaract Club de Vizela”, na formulação 
“High-Tech 4 Nature”, foi aprovado. Este projecto, que será desenvolvido 
ao longo do ano de 2013, alia a tecnologia aos recursos existentes no 
Parque das Termas, promovendo o levantamento de espécies da flora 
que são catalogadas através da aplicação QR-Codes. Dentro da sua 
implementação está prevista a estruturação de um herbário, uma mais-
valia para futuros visitantes do Parque.
O Programa “Juventude em Acção” procura incrementar o sentido de 
cidadania europeia entre os jovens e o envolvimento  deles na construção 
do futuro da União Europeia.

COMPANHEIRISMO & CULTURA 
O Rotaract Club de Estarreja realizou um “Passeio de Poesia e Fado” 
em Coimbra, um programa que incluiu um “pic-nic”, um roteiro por casas 
da “Lusa Atenas” onde viveram e escreveram poetas de referência, e, 
claro, interpretações de fados de Coimbra.

EVENTO DISTRITAL 
Centralizado em Castelo Branco e sob a organização logística dos Rotaract 
e Interact Clubes de Castelo Branco, vai realizar-se nos dias 5 a 7 de Abril 
a Conferência do Distrito 1960, equivalente à XXXII do Rotaract e à XII 
do Interact. Do programa fazem parte, além das sessões de trabalho, 
visitas em Monsanto, Proença-a-Velha e em Idanha-a-Velha, além de uma 
outra a uma IPSS albicastrense, o que, tudo, confere elevado grau de 
interesse na participação. As inscrições podem ser feitas pela Internet, em 
<http://tinyurl.com/InscConf2013>. Os pagamentos dos valores 
das inscrições podem ser feitos por transferência bancária para a conta 
cujo NIB é 0036 0206 9910004330996.

http://tinyurl.com/InscConf2013
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P E L O S  S E R V I Ç O S  I N T E R N A C I O N A I S

CIP PORTUGAL/GUINÉ-BISSAU
O Interact Club de Sintra (em formação) promoveu a realização de uma Feira do Livro na Igreja de S. Martinho, em Sintra, cujo produto 
fez reverter a favor do projecto “Missão Guiné”.

CIP PORTUGAL/MOÇAMBIQUE 
Uniram esforços os Rotaract e Interact Clubes de Águeda e promoveram uma larga campanha de recolha de livros escolares que vão 
ser enviados para escolas do ensino básico e do secundário das cidades da Beira e do Maputo. Se quiser colaborar nesta campanha 
faça-o através de www.rotaractclubagueda.blogspot.pt.

RELAÇÕES PÚBLICAS & IMAGEM
Pablo Ruiz

Coordenador Zona 13B (Espanha e Portugal)

Caros(as) companheiros(as) portugueses(as),
  
  
É uma honra para mim comunicar convosco através da vossa magnífi ca revista Portugal Rotário. Rotary Inter-
national chamou-me para desempenhar as tarefas de Coordenador de Relações Públicas e Imagem para a Zona 
13B – Espanha e Portugal. São tarefas difíceis, mas de grande importância para que o Rotary seja mais efi ciente 
na sua acção e seja mais conhecido em todo o Mundo.
Sou acompanhado neste trabalho pelo Compº. PGD Manuel Cordeiro, Governador D 1970, 2009-2010.

  
Neste meu primeiro texto, quero transmitir-vos algumas das ideias com que Rotary International pensa atingir 
os objectivos que referi anteriormente. 
Um aspecto fundamental é a criação de sítios “web” pelos Clubes e pelos Distritos. Apesar de já haver muitos 
que o têm, ainda há Clubes que não “exploram” a grande facilidade que as novas tecnologias permitem para 
que nos demos a conhecer. 
Também as redes sociais constituem um poderoso meio de comunicação. O “Facebook” e o “Twitter” são dois 
bons exemplos disso mesmo. Com estes meios, a comunicação circula a grande velocidade e com alta efi ciência. 
O anúncio de iniciativas, a divulgação de textos e a procura de novos(as) companheiros(as) são dois exemplos 
dentre muitas das acções que podemos levar a cabo com estas e outras ferramentas. Temos que, defi nitivamente, 
considerar as redes sociais como um assunto de todos e para todos e não um privilégio só de alguns. 

Também a comunicação através de meios digitalizados, como sejam as “NEWSLETTERs”, devem fazer, cada vez 
mais, parte da estratégia de comunicação de todos os Rotários, dos seus Clubes e dos seus Distritos.
Desde há três anos para cá que o Rotary International nos tem dado o exemplo. A comunicação, desde então, 
é preferencialmente feita tirando partido das novas tecnologias em todas as suas aplicações.
Neste e nos próximos dois anos o PGD Manuel Cordeiro e eu estamos disponíveis para vos ajudar a melhorar 
a vossa comunicação, tornando-a mais fácil e mais efi ciente. Contamos com o vosso empenho e a vossa deter-
minação.
Um abraço do amigo e companheiro,

                                             Pablo Ruiz
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N
ovent� � nov� por cent� d� mund� est� j� livr� d� póli�. 
A doenç� j� nã� �  endémic� n� Índi�. Ma�, apesar d� 
estarm� tã� pr�im� d� acabar co� � paralisi� infa�-
ti� d� um� v� por toda�, enfrentam� um� situaçã� d� 

emergênci�: nã� tem� aind� � �nd� necessári� par� terminar � 
n�s� trabalh�. É por iss� qu� precisam� qu� � leitor us� � su� red� 
d� contact� par� ajudar � eliminar � poliomielit�. A defes� dest� 
caus� nã� � trabalh� apena� d� u� pequen� grup� d� lídere� Rotári� 
seniore� – � dever d� tod� garantir qu� � erradicaçã� d� paralisi� 
infanti� sej� vist� com� prioridad� por toda� a� naçõe�. Escrev� a� 
lídere� d� govern� d� se� Paí�. Us� a� sua� rede� sociai� par� divu�-
gar � caus�. Inclu� � lin� www.endpolionow.or�/p�  junt� co� su� 
assinatur� e� �-mail�. Real�� u� jantar d� beneficênci� par� ajudar 
� diminuir � défici� d� 700 milhõesd� dólare�* qu� enfrentam� nest� 
moment�. Nest� ediçã�, encontrar� dica� par� � ajudar � divulgar 
est� caus�. Outr� materiai�, com� model� d� carta� � gráfic� ilu�-
trativ�, pode� ser encontrad� e� www.endpolionow.or�/p�. Junt�, 
ultrapassarem� � linh� d� met� � de�arem� com� legad� u� 
mund� livr� d� paralisi� infanti�.
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U� bat�-pap� co� 
Judit� Dimen�, 

defensor� naciona�  
d� Program� 

Poli�Plu�
Como defensora do Programa PolioPlus para o Reino Unido, 
Judith Diment arrecadou milhares de libras, organizou eventos 
importantes e motivou os Rotários do seu Distrito para divulgarem 
a importância da erradicação da pólio. Membro do Rotary 
Club de Windsor St. George, Inglaterra, ela também tem a sua 
própria consultoria de relações públicas e acumulou dez anos de 
experiência em marketing, comunicação e planeamento de eventos. 
Quando os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos foram realizados 
em Londres, em 2012, Diment e uma equipa multidistrital de 
Rotários aproveitaram a ocasião para promover a erradicação 
da poliomielite. Ela está determinada a superar o déficit de 
fundos para a luta contra a paralisia infantil e, para isso, fornece 
informações a governantes e divulga no mundo a necessidade de 
acabarmos com a doença. 

Como aproveitou a oportunidade  dos Jogos Olímpicos 
e Paraolímpicos?
Decidi organizar um evento para criar um elo entre as 
paraolimpíadas e a pólio, a fim de aumentar a consciencialização 
sobre a nossa campanha. Fizemos uma pesquisa para saber 
que atletas haviam sido afectados pela doença. Trabalhei 
com a “British Pakistan Foundation” e, através dela, fui 
apresentada ao Comité Paraolímpico do Paquistão. Assim, 
consegui que atletas, alguns dos quais tinham sido vítimas 
da pólio, participassem no evento. Fizemos uma festa ao ar 
livre, pois era verão, e tivemos a presença de membros de três 
equipas paraolímpicas: uma do Paquistão, outra do Níger e a 
terceira do Haiti. Queríamos aumentar a consciencialização 
das pessoas sobre o facto de que a poliomielite ainda é um 
problema no Paquistão e em outro lugares.   

Tentou maximizar a oportunidade de difundir a causa 
dos  principais eventos das Olímpiadas?
A princípio pensei em fazer isso, mas o nosso evento seria 
apenas um entre milhares. Como realizámos o nosso evento 
durante a abertura dos Jogos Paraolímpicos, conseguimos 
destacar-nos mais. 

O evento foi estritamente voltado para o aumento da 
consciencialização pública?
O evento das Paraolimpíadas não começou como uma 
iniciativa de arrecadação de fundos. Mas, depois de conversar 
com o Comité Paraolímpico do Paquistão, decidimos arrecadar 
verbas para os atletas que tinham poucos recursos. Quando 
soube que um atleta da equipa do Níger tivera que pedir uma 
cadeira de rodas emprestada para participar na competição, 
pensei: -“Temos que fazer algo quanto a isto!”. Fizemos um 
leilão e arrecadámos cerca de £4.500, sendo que dois-terços 
do valor foram doados às equipas paraolímpicas e um-terço 
foi para a erradicação da pólio. 

Possui  talento para planear eventos e realizá-los em 
locais extraordinários, como o jantar no Castelo de 
Windsor. Como conseguiu esse acesso ?  
Foi por mero acaso e durante uma conversa que acabou por 
se transformar em oportunidade. Eu participei num evento 
com o governador do Castelo de Windsor e sua esposa. Ela 
perguntou-me se eu tinha planos para as férias e eu disse: -“Vou 
para Nova Orleans para a Convenção do Rotary International, 
porque o Bill Gates vai fazer lá uma palestra e eu quero ouvi-
lo”. Então expliquei ao marido dela o envolvimento de Bill 
Gates com o programa de erradicação da pólio, e o déficit de 
fundos. Ele disse que talvez pudesse ajudar a organizar um 
jantar no Castelo de Windsor e pediu que eu lhe mandasse 
todas as informações.  Então, ele colocou-me em contacto 
com o administrador do castelo, e planeámos um evento para 
70 pessoas a realizar lá. 
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Como foi o evento?
Trabalhei com o Director do R.I., Allan Jagger, no planea-
mento. Ele abriu o evento e o presidente do R.I. de 2011-12, 
Kalyan Banerjee, também proferiu algumas palavras. Também 
tivemos uma palestra após o jantar feita por Fergus Walsh, da 
BBC, que, como correspondente médico do canal, tinha ido à 
Índia e à Nigéria e fi lmara a campanha em prol da erradicação 
da pólio. Falou sobre a doença no contexto global e mostrou 
o seu vídeo. Nós arrecadámos £35.000 e conseguimos uma 
doação de £7.500 do governo britânico. 

O jantar no Castelo de Windsor foi realizado pouco 
depois do anúncio de que a Índia tinha deixado de ser 
país endémico em Fevereiro de 2012.  Foi deliberada 
a escolha dessa data para coincidir com a notícia e a 
promover junto dos media?
Foi pura sorte. Nós sabíamos que a campanha antipólio 
estava a decorrer extremamente bem na Índia, mas aquilo 
foi por acaso. 

Como é que inspira os Clubes da sua região a 
divulgarem a necessidade de erradicação da pólio e a 
arrecadarem fundos?
Tem que se dar o exemplo. Eu também sou Governadora 
neste ano e, em comemoração ao Dia Mundial de Combate 
à Pólio, visitei todos os Clubes do Distrito e fi z um pequeno 
evento com a mídia. Nós recebemos um Subsídio para Imagem 
Pública e produzimos 25.000 exemplares de um jornal de 
12 páginas; a “manchete” era sobre a pólio. Pedi aos Clubes 
que distribuíssem o jornal e falassem com as pessoas sobre 
a poliomielite. Fizemos isso em Fevereiro do ano passado e 
distribuímos os jornais durante quatro semanas – 25.000 é 
uma grande quantidade para se distribuir. No ano passado, 
analisámos o impacto que essa iniciativa teve no “site” e na 
página do Distrito no “Facebook” e constatámos que houve 
um grande volume de visitas a ambos, principalmente ao 
“Facebook”.  

Como usa as mídias sociais no seu trabalho de difusão 
desta causa?
Eu não sou jovem e não cresci com as mídias sociais. Por isso 
tive que aprender. Segui conselhos de profi ssionais que afi rmam 
que para obter melhores resultados é preciso concentrar-se 
numa causa e não num assunto geral. Então, tenho uma 
conta no “Twitter” apenas para a campanha antipólio, o que 
tem sido muito efi caz. As pessoas que sigo e aquelas que me 
seguem estão todas ligadas à poliomielite. A gente constrói 
uma comunidade natural e global de pessoas que se podem 
identifi car umas com as outras. O “Facebook” é importante 
também. Eu uso-o apenas para o meu trabalho de Governadora 
– nada pessoal. As minhas mensagens do “Twitter” também 
aparecem na página do “Facebook”. 

r� õe� par� 
erradicar � póli�

(1)
Salva vidas 

Os especialistas dizem que, se apenas controlarmos a pólio 
em vez de erradicá-la, mais de dez milhões de crianças 
menores de cinco anos poderão fi car paralisadas pela doença 
nos próximos 40 anos.

(2)
É possível 

Temos as ferramentas para erradicar a pólio e os meios ne-
cessários para vacinar todas as crianças. A nova vacina oral 
bivalente protege contra os dois tipos de vírus remanescentes 
com uma só dose.

(3)
É um bom investimento 

Um estudo independente publicado no periódico Vaccine 
calcula que o investimento global de 9 biliões de dólares 
para um mundo livre da pólio teria benefícios económicos 
de 40 a 50 biliões de dólares nos próximos 20 anos.

(4) 

Fortalece o sistema de saúde
O nosso trabalho em prol da erradicação da poliomielite 
criou uma rede de vigilância activa em todos os países que 
está a ser usada para outras intervenções na área da saúde, 
como a vacinação contra sarampo e a distribuição de ver-
mífugos e de redes mosquiteiras.  

(5)
Contribui para o progresso futuro 

A capacidade de vacinarmos todas as crianças contra a pólio 
prova que podemos ter êxito na nossa próxima iniciativa 
de saúde global.
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Você tem muitos contactos a alto nível. O que diria a 
um Rotário que quer ajudar na angariação de fundos 
ou na divulgação da erradicação da pólio, mas não 
tem uma grande rede de contactos? 
Você fi caria surpreendido se soubesse quantas pessoas têm 
contactos que não usam. Utilize amigos, familiares e contactos 
profi ssionais para chegar a uma pessoa importante em vez 
de escrever uma carta. Se não tiver experiência em relações 
públicas e comunicação, peça sempre a outro que leia aquilo 
que escrever. Além disso, use os funcionários e os recursos do 
R.I.. Por exemplo, toda a vez que organizamos um evento, eu 
sempre distribuo um “kit” informativo do R.I. sobre a pólio. 
O material é actualizado e tem uma aparência profi ssional. Isso 
signifi ca que as pessoas estão a receber algo com informações 
precisas e com bom aspecto. 

Acha difícil pedir dinheiro?
Eu não chego e digo: -“Dê-me £5.000.” Acho que uma maneira 
boa de angariar fundos é organizando um evento para falar 
sobre o problema em questão; informe as pessoas que deverão 
comprar bilhetes de ingresso para o evento e que o dinheiro 
angariado será doado para a luta contra a pólio.  Assim, você 
dá-lhes algo em troca. Outra maneira é fazer com que as pessoas 
estejam cientes do programa e da necessidade de terminá-lo 
com êxito. Desta forma elas podem ajudar pessoalmente ou 
através do contacto com alguém que possa doar fundos. Outro 
ponto a favor que temos no Rotary é que já doámos mais de 
1 bilião de dólares para esta causa. 

Como garante o bom êxito de reuniões com doadores 
em potência?
Pesquiso. Obtenha todas as informações que puder sobre eles. 
Entre nos seus “websites”, aprenda sobre as suas organizações. 
Não vá a uma reunião impreparado. Faça com que a sua 
história seja bem elaborada e seja contada de forma profi ssional. 
Eu digo sempre aos meus clientes para transmitirem três 
mensagens-chave ao falarem com a mídia. 
O mesmo vale para conversas com doadores em potência. Os 
pontos são: 1) sou Rotário; 2) a pólio e a necessidade de fundos; 
e 3) como cada um pode ajudar. Preparação é tudo.  

Quanto ajudaria se todo o Rotário usasse a sua rede 
de contactos na luta contra a pólio?
Acredito que os Rotários são os melhores embaixadores do 
Rotary e que devemos usar todas as nossas capacidades e 
talentos para esta causa. O PolioPlus é um programa tão 
importante e já fi zemos tanto através dele!... Depende de 
cada Rotário fazer uma contribuição para erradicar a pólio. 
Devemos orgulhar-nos do que já conquistámos e precisamos 
de fazer da erradicação uma absoluta prioridade.

Ilustrações de OTTO STEININGER

Robert Hall ajudou a sua zona a arrecadar quase 
7 milhões de dólares para a erradicação da pólio 
desde Dezembro de 2007. -“Tudo o que faço é ajudar 

as pessoas a gastarem dinheiro com aquilo que tem interesse.” 
- conta Hall, Coordenador “End Polio Now” para a Zona 34 
e sócio do Rotary Club de Dunwoody, EUA. -“Criar relações 
pessoais e ajudar os outros a descobrirem aquilo que realmente 
lhes interessa é a chave para o sucesso.” - explica Hall. Ele 
aborda a angariação de fundos em três etapas:  

1 Informe. Faça com que o doador potencial esteja ciente 
da luta contra a pólio e entenda porque é que você está 

comprometido com ela. Embora seja importante incluir todos 
os factos relevantes, como o número de novos casos ocorridos 
neste ano e os fundos ainda necessários, Hall diz que uma boa 
história é o que faz a diferença. Conta uma sobre a sua esposa 
que, quando pequena, viu outras crianças a empurrarem uma 
menininha que tinha pólio e a pegarem nas suas muletas.

2   Peça. “Se você não pedir, ninguém irá doar.” - diz Hall.    
Se for fazer um pedido de valor elevado, marque uma 

reunião cara a cara. Depois de pedir uma determinada quantia, 
fi que em silêncio e espere pela resposta do doador em potência. 
De acordo com Hall, isso é difícil, mas a pessoa precisa de ter a 
oportunidade de considerar o pedido.
Se a resposta for sim, arrange maneira de a doação poder ser 
efectuada facilmente (por exemplo, com cartão de crédito ou 
através de um compromisso de doação por vários anos). 
Se a resposta for não, Hall tenta subtilmente descobrir o motivo 
usando quatro perguntas: É a organização? O problema é o 
projecto? O valor não é o apropriado? O momento é errado? 
Depois de identifi car a razão, torna-se mais fácil saber o próximo 
passo. Em alguns casos, voltar a falar com o possível doador 
dentro de alguns meses pode funcionar.

3     Reconheça. Depois da doação feita, escreva uma 
carta de agradecimento à mão e, se apropriado, preste 

reconhecimento em público para doações maiores. Como tais 
contribuições geralmente são uma decisão tomada pelo marido 
e a esposa, lembre-se de que deve agradecer a ambos. 

Susie Ma



26 GLOBAL OUTLOOK

AUSTRÁLIA
Em Março de 2011, Rotários 
da Austrália escreveram uma 
carta à Primeira-Ministro Júlia 
Gillard, pedindo ao governo que se 
empenhasse de novo na luta contra 

a paralisia infantil através de uma contribuição para a Iniciativa 
Global de Erradicação da Pólio (GPEI), e que incluísse o assunto na 
programação da reunião dos líderes dos países da “Commonwealth”, 
que iria decorrer no País em Outubro. Em Agosto, a revista Rotary 
Down Under publicou uma carta dirigida à Primeira-Ministro. A 
iniciativa foi um sucesso. Na reunião, Gillard – juntamente com 
o Primeiro-Ministro do Reino Unido, David Cameron, com o 
Presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, com o Primeiro-Ministro 
canadiano, Stephen Harper, e com o Primeiro-Ministro do Paquistão, 
Yousaf Raza Gilani – anunciou que a Austrália iria doar 50 milhões 
de dólares australianos durante quatro anos à GPEI para compra 
de vacinas, controle de surtos e outras actividades. Disse no seu 
discurso: -“Gostaria de reconhecer os esforços do Rotary no que tem 
sido uma longa jornada global para causar mudança. Quero lembrar 
todos aqui de que a mudança é possível.”

BENIN
Doze Rotários de Cotonou juntaram-
se a cerca de três milhões de pessoas 
por meio das mídias sociais com a 
campanha “Falta Só Isto”. Trocaram 

as suas fotos de perfil no “Facebook” por um dos anúncios da 
campanha para que todos os seus amigos (que iam de 125 a mais 
de 2.000, conforme o Rotário) o vissem. Também colocaram alguns 
dos seus amigos nas fotos e deixaram um comentário explicando o 
trabalho do Rotary em prol da erradicação da doença. Cada amigo 
da foto recebeu uma notificação da sua inclusão e do comentário. 
A iniciativa gerou conversas sobre a erradicação da pólio e logo 
mais outras pessoas começaram a trocar as suas fotos de perfil pelos 
anúncios da campanha “Falta Só Isto”. -“Tudo começou em Cotonou 
e espalhou-se por outras cidades do Benin.” - conta Boris Crestia, 
coordenador da imagem pública do Rotary para a Zona 20. -“As 
pessoas do Togo começaram a mudar as suas fotos e do Gabão também. 

Na Costa do Marfim eles trocaram as suas fotos, depois no Marrocos e 
na França. Foi um sucesso muito, muito grande.”. 

CANADÁ
Os Rotários canadianos escreveram 
diversas cartas para persuadir os 
membros do Parlamento a apoiarem 
a erradicação da pólio. Em Agosto, 
Wilfrid Wilkinson, Presidente do 

Conselho de Curadores da Fundação Rotária e ex-Presidente do R.I., 
e Robert Scott, Presidente da Comissão Internacional Pólio Plus 
– ambos do Canadá –, deram o exemplo e escreveram ao Primeiro-
Ministro Stephen Harper. Uma cópia foi enviada a cada Rotário do 
País juntamente com outra carta, pedindo-lhes que contactassem 
com os seus respectivos representantes no Parlamento. Ao fim de 
três dias, Wilkinson recebeu respostas de Rotários que tinham 
falado com o Primeiro-Ministro ou escrito a amigos em cargos 
governamentais para os incentivarem a divulgar a mensagem. -“O 
toque pessoal é essencial.” - diz Wilkinson. Em Setembro, o governo 
canadiano anunciou uma doação para a iniciativa de erradicação 
da pólio numa reunião realizada durante a Assembleia Geral das 
Nações Unidas. Tanto a Agência Canadiana para o Desenvolvimento 
Internacional quanto a Fundação Bill & Melinda Gates irão doar à 
GPEI 1 cêntimo por cada dólar arrecadado por Rotários canadianos, 
até ao limite de 1 milhão de dólares. Depois de concluída, a iniciativa 
terá gerado um total de 3 milhões de dólares. -“A arrecadação 
de fundos feita pelos Rotários permite que peçam o apoio de toda a 
população canadiana.” - diz Wilkinson. -“O facto de o governo do 
Canadá e a Fundação Gates estarem por detrás do trabalho do Rotary 
pela erradicação da pólio é um ponto muito positivo e ajuda os nossos 
esforços para aumentar a consciencialização pública.”  

FINLÂNDIA
Rotários da Finlândia trabalharam 
com o governo do país para doar mais 
de 1 milhão de dólares para a luta 
contra a pólio de 2010 a 2012. Por 

meio da “Suomen Rotary”, uma organização não governamental 
dos Distritos finlandeses, os Rotários solicitaram e receberam fundos 
para apoiar actividades de combate à poliomielite no Afeganistão, 

Defes� 
d� caus� 
pel� mund�
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como a formação de funcionários da área da saúde. Os Rotários 
fornecem pelo menos 15% do valor e o governo finlandês doa o 
restante. Os fundos vão para a Organização Mundial da Saúde por 
meio da Fundação Rotária. A iniciativa está prevista para terminar 
em 2013, mas tanto o governo da Finlândia quanto os Rotários têm 
interesse em continuar a parceria e estão a ponderar o arranque de 
um novo projecto. Em homenagem ao Dia Mundial de Combate à 
Pólio, a colaboração foi destacada num seminário organizado pelo 
Instituto Nacional de Saúde e Bem-estar da Finlândia, juntamente 
com a “Suomen Rotary”, o Ministério de Relações Externas, o 
Ministério de Questões Sociais e Saúde e a Associação Finlandesa 
de Sobreviventes da Pólio.

NIGÉRIA
O Presidente Goodluck Jonathan 
tem demonstrado o seu apoio à 
erradicação da pólio: praticamente 
duplicou o orçamento para a causa 
e lançou um plano de acção de 

emergência para a nação. Governadores estaduais também estão 
a fazer campanhas pela erradicação da doença. Actualmente, os 
Rotários da Nigéria estão a trabalhar com líderes tradicionais para 
indicar embaixadores que possam trabalhar a nível local. Além de 
apresentadores e pessoas famosas, esperam interessar membros da 
comunidade, como clérigos e vítimas da pólio, que possam causar 
grande impacto. A campanha está virada para sete estados em alto 
risco no norte do país. -“Esperamos acabar com a resistência usando 
esta metodologia.” - diz Olubusuyi A. Onabolu, Presidente da 
Comissão PolioPlus da Nigéria.   

PAQUISTÃO
A Comissão Nacional PólioPlus do 
País fez uma parceria com a “Coca-
Cola Paquistão” para promover a 
iniciativa de erradicação da pólio. 
A empresa imprimiu mensagens 
sobre a doença em mais de 70 

milhões de rótulos da bebida e acrescentou mensagens telefónicas 
da campanha “End Polio Now” nas suas centrais de atendimento 

no País. Além disso, a “Coca-Cola” incluiu mensagens em 250.000 
“coolers” que foram distribuídos por todo o Paquistão, e promoveu 
os Dias Nacionais de Imunização em “outdoors”. A empresa 
também concordou em patrocinar “vans” para transportar vacinas 
e para ajudar no fornecimento de água limpa em certas regiões 
para reduzir a incidência de diarreia infantil. -“Ter a “Coca-Cola” 
do nosso lado aumenta ainda mais o nosso alcance e contribui para 
inspirar outras multinacionais a unirem-se a nós para apoiar esta 
nobre causa nacional.” - diz Aziz Memon, Presidente da Comisão 
PolioPlus do Paquistão.   

EUA
James L. Lacy admite que terá 
passado 40 dias em Washington, 
D.C., no ano passado, a ligar para 
representantes do governo com o 

intuito de arrecadar fundos para a erradicação da pólio. -“Faça 
uma ideia de com quantas pessoas eu consegui encontrar-me durante 
estes dias!” - diz Lacy, que foi Presidente do R.I. em 1998-99 e serve 
actualmente como Presidente da “Task-force” da Erradicação da 
Pólio para os Estados Unidos. Trabalhando com Ed Long, da firma 
“Van Scoyoc Associates”, ele mantém governantes e seus funcionários 
actualizados quanto ao ponto de situação da iniciativa de erradicação, 
informando-os sobre o que já foi conquistado até agora e o que 
está programado para o ano que vem. E tem dado certo: no ano 
fiscal de 1995, o primeiro ano da iniciativa, os Estados Unidos 
aplicaram 11 milhões de dólares no Centro Norte-Americano de 
Controle e Prevenção de Doenças, valor que aumentou para 111,6 
milhões de dólares no ano de 2012, com uma entrega adicional de 
39,5 milhões para a USAID. -“Acho que uma das coisas que mais 
impressionou o Congresso foi o valor que os Rotários arrecadaram.” 
- diz Lacy. Anualmente, o Rotary homenageia os membros do 
Congresso que fizeram contribuições para a causa, seja escrevendo 
cartas para o Presidente ou para outros membros do Congresso, 
como “promotores da erradicação da pólio”. Este País é o maior 
doador do sector público para a GPEI, tendo investido já mais de 
2 biliões de dólares. 

Evolução do financiamento da GPEI

Países do G8 e Comissão Europeia 
Países afectados pela pólio  
Sector privado (incluindo o Rotary) 

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0P
er

ce
nt

ag
em

  t
ot

al
 d

e 
co

nt
rib

ui
çõ

es

1985-2002 2003-05 2006-09 2010-11 2012-13



28 GLOBAL OUTLOOK

A coisa mais importante que você pode fazer agora é 
conversar com governantes, executivos e amigos sobre a 

importância do apoio à erradicação da pólio. Não sabe o 
que dizer? Aqui vão três sugestões: 

1Compartilhe artigos sobre a erradicação da pólio, 
sobretudo os que dão destaque ao papel do 
Rotary e à necessidade de apoio.  

2Ilustre a importância de acabarmos com a 
paralisia infantil com gráficos disponíveis em 
www.endpolionow.org/pt. Os gráficos transmitem 

mensagens importantes de forma simples e podem ser 
compartilhados pelas redes sociais.

3 Convide um representante do governo para falar 
no seu Clube e aproveite o evento para ressaltar 
o compromisso do Rotary com a erradicação da 

poliomielite. Dê ao palestrante um presente relacionado 
com a pólio, como o pin “End Polio Now” ou uma 
foto de uma criança a ser vacinada. Você também 
pode entregar um certificado para anunciar que uma 
contribuição foi feita para o PólioPlus em nome do 
orador.  

COMO COMEÇAR

Fundação 
Rotária e Bill 
& Melinda 
Gates 

20%

Orçamento 
da GPEI para 
2012-13:
2,18 biliões 
de dólares*
Déficit: 
700 milhões  
de dólares*

35% 

* Em Outubro 
de 2012

Financiamento 
actual* 
65%

http://www.endpolionow.org/pt





