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Mensagem do Presidente

DA MINHA CANETA

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

No mês de Abril, o Rotary coloca à nossa especial atenção a Revista 
Rotária. Hoje em dia, este é conceito – o da Revista – cada vez mais 
distante do que nos vinha à mente há pouco mais que uma década, 
seja o de publicação periódica impressa em papel e de predominante 
cunho rotário. Ao cabo e ao resto um conceito que, não mudando em 
absoluto no essencial, vem adoptando outras apresentações ou rou-
pagens formais que, em muito, têm que ver com a desmaterialização 
e que, por isso mesmo, levantam desafios novos sobretudo ao nível 
da subscrição de assinaturas e da distribuição.
Mas, convenhamos, no fundamental o conceito permanece o mesmo, 
qual será o de a Revista se constituir em ferramenta importante de 
formação e de informação dos Rotários, elemento aglutinador de 
vontades e de coesão no nosso Movimento.

Quanto ao nosso caso português – o da nossa Revista Regional 
Oficial PORTUGAL ROTÁRIO – a importância da Revista não se queda 
ao nível nacional. Haja em vista que a Revista que temos tem como 
sua esfera espacial de influência não somente o espaço político 
português, mas ainda os de mais sete outros países de língua oficial 
portuguesa para cujos Rotary Clubes cada uma das suas edições é 
religiosamente enviada, desde o continente africano até à oceania. 
Apenas o Brasil, que dispõe da sua própria Revista Regional, não se 
encontra na panóplia de influência de PORTUGAL ROTÁRIO. 
Ademais, e por outro lado, consta expressamente do Estatuto Edito-
rial da nossa Revista que ela deve ser elo de ligação da lusofonia, 
missão que, no entanto, se tem revelado de difícil concretização, 
particularmente no nosso País. Vamos ver porquê.

Tantas vezes se tem glosado a proclamação de Fernando Pessoa: 
“a minha Pátria é a Língua Portuguesa!”. Contudo é de temer que 
Pessoa, se hoje vivo ainda fosse, se sentiria isolado no que tange 
ao seu entender neste domínio. É que um rápido relance do olhar 
à nossa volta parece revelar que, mesmo a nível oficial, porventura 
sobretudo aí até, quer por acção, quer por omissão, a defesa da Língua 
Portuguesa se não faz e, pelo contrário, mina-se a sua importância, 
mesmo a despeito de ser língua usada por mais de 200 milhões de 
pessoas de todos os continentes.
Veja o leitor estas “pérolas”: por sujeição a modas espúrias, de há 
muito que se andam a permitir registos de nascimento em que se 
dão nomes a cidadãos que não são nomes portugueses; é evidente a 
proliferação de designações societárias e de cartazes de publicidade 
em línguas estrangeiras; chega-se a tolerar a infracção de disposições 
imperativas do Regime Geral das Instituições do Ensino Superior per-
mitindo-se nestas denominações em língua estrangeira; ignora-se, no 
programa “Erasmus”, a obrigatoriedade de os estudantes portugueses 
aprenderem português, de modo a cumprir-se o seu desiderato da 
interculturalidade; há titulares de órgãos de soberania que usam, em 
público, expressar-se em língua estrangeira na representação do País; 
os “famosos” memorandos de entendimento com o FMI, a Comissão 

Europeia e o Banco Central Europeu nem foram alguma vez publicados 
no Diário da República, nem alguma vez tiveram tradução oficial em 
língua portuguesa; degrada-se o português enquanto língua oficial na 
UE; e, a somar a tudo isto (e mais se poderia elencar), esse inefável 
dito “acordo ortográfico”!?
E, no entanto, a defesa da língua tem assento constitucional, consoante 
decorre das disposições dos arts. 73º e segs., 26º-1 e, especialmente, 
dos 9º-f), 11º-3, 52º-3-d), 78º-2-c).
Será que as práticas apontadas estão em consonância com tal defesa? 
A resposta só poderá ser a negativa.

Acordo?! Que se saiba, falar-se de um acordo pressupõe uma 
pluralidade de adesões. Ora, isso não ocorre com o dito ortográfico, 
o que desde logo lhe retira a possibilidade de entrar em vigor. Na 
verdade, é sabido que, pelo menos até agora, nenhum dos demais 
países da lusofonia o ratificou. Ridiculamente, “orgulhosamente 
sós...”, quanto em tempos alguém dizia..., o nosso País persiste em 
impô-lo, sabe-se lá porquê, por muito má que seja (e é) a qualidade 
científica que manifestamente o exorna: pelos vistos, fez um acordo 
(veja-se!) consigo mesmo!
 Que necessidade há de um acordo ortográfico? Duvido que haja 
alguma. O inglês, o francês e o castelhano, línguas tanto ou mais 
faladas e escritas no mundo quanto a portuguesa, nunca sentiram a 
necessidade de fazerem, à medida de cada uma, um acordo ortográfico, 
e não se vê que tenham perdido fosse o que fosse com isso.
Um acordo ortográfico, a ser útil e necessário, só interessa se contribuir 
para maior afirmação internacional da Língua Portuguesa. Ora, a isso 
se não assiste no concreto das coisas: seja em África, seja na América, 
nenhum dos países de língua oficial portuguesa o subscreveu, pelo 
menos para já, e o Brasil irá certamente praticar ortografia que não 
será coincidente com a que dele decorre.
Por cá, está instalada a confusão, designadamente em estabeleci-
mentos de ensino. Os próprios professores divergem entre si quanto 
à interpretação e aplicação daquela ... “obra prima” e quem sofre as 
consequências, é claro que são os seus alunos. 
Para ajudar à “festa”, há por aí quem se jacte de adoptar o famig-
erado acordo, e, depois, o que de facto lhe sai da pena não está 
inteiramente de harmonia com ele. É lindo!
PORTUGAL ROTÁRIO não adopta “este acordo ortográfico” por 
imperativo do seu Estatuto Editorial e pelas razões já apontadas. 
Não regeita publicar textos que se dizem escritos segundo ele. Isso, 
porém, terá de ser expressamente proclamado pelo seu autor, que 
assumirá a responsabilidade disso.
Aqui, procuramos defender a Língua Portuguesa. Não pactuamos com 
uma iniciativa mal estruturada e que apenas tem produzido confusões, 
fracturas, desarmonias. 
 Aquele afectuoso abraço para si do seu Companheiro ao dispor,
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As brancas localidades e as douradas praias da costa sul de 
Portugal tornam-nas num destino preferencial para os Europeus. 
Separada do resto do País por duas cordilheiras, a região do 
Algarve tem um clima mediterrânico e uma identidade própria. 
Foi a última parte do território de Portugal a estar detida pelos 
mouros, e a infl uência destes manifesta-se evidente desde na 
arquitectura até às amendoeiras. 

Os Rotários que venham à Convenção do R.I. de 2013, em Lisboa, 
de 23 a 26 de Junho, irão estar a coisa como três horas de viagem 
em autocarro, de comboio ou de automóvel do panorama oceânico 

desfrutável no Algarve e das suas 
belezas naturais. A linha da costa da 
Ponta da Piedade, a sul, na cidade de 
Lagos, oferece uma admirável colecção 
de formações rochosas. Lagos é um local 
privilegiado para travar conhecimento 
com a história marítima de Portugal: 
foi a “rampa de lançamento” para 
muitas das expedições durante a Era 

dos Descobrimentos. 

Quinta do Lago, Almancil e Quarteira, 
zona conhecida por “Tr iângulo 
Dourado”, são locais especializados 
em acomodações luxuosas, campos de 
golfe de elevada qualidade e lojas de 
particular distinção. Vilamoura é o maior 
“resort” em área. Os seus cerca de 16.000 
m2 de área albergam três campos de 
golfe, de permeio com “courts” de ténis, 

estabelecimentos comerciais, um casino 
e uma impressionante marina. Um pouco 
mais para o interior, Silves exibe o bem 
conservado Castelo, um forte mourisco.  

Sagres situa-se próximo do Cabo de São 
Vicente, outrora considerado como o fi m 
do mundo. Os antigos acreditavam que 
o sol mergulhava no oceano ali, todas 
as noites.

                           Vanessa N. Glavinskas

Inscreva-se na Convenção de 2013 do R.I. até 31 Março para obter 
desconto especial. Para isso, vá a www.riconvention.org.

Fontes: 
http://www.visitalgarve.pt/
http://www.algarveuncovered.com/
http://www.vilamourauncovered.com/
http://www.algarveexperiences.com
http://www.golisbon.com/portugal/algarve/
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caros Companheiros Rotários,
 
Quando era rapaz, eu queria viajar pelo mundo 
inteiro. Todavia, nessa época apenas podia sonhar 
em viagens. O mundo, for a do Japão, parecia ser lá 
muito longe. Porém, tal como todos os estudantes 
japoneses, estudei inglês na escola. Ainda me recordo 
do meu primeiro livro de inglês. Logo na primeira 
página tinha escrito: -“Isto é uma caneta”. Isso foi há 
quase 50 anos, e a verdade é que o mundo mudou 
bastante desde então. Como Presidente do Rotary, 
agora viajo mais do que alguma vez imaginei como 
possível.
Em cada novo lugar aonde vou, deparo com uma nova 
língua. Topo com novas gentes e com novos costumes. 
Faço o melhor possível para com todos aprender. 
Creio que cada pessoa com quem me encontro tem 
algo para ensinar. Talvez que por causa disso sinto 
que compreendo melhor o Intercâmbio de Jovens 
do Rotary. E ainda compreendo melhor como é um 
estupendo presente o que o Rotary dá através do 
seu Intercâmbio de Jovens. O Intercâmbio de Jovens 
abre o entendimento de quem nele participa. Incute 
confiança e poder de comunicação. Junta pessoas de 
diferentes países e de diferentes formações. 
Cada jovem que participa num Intercâmbio do 
Rotary aprende bastante com isso. Os estudantes 
do Intercâmbio de Jovens aprendem como pessoas, 
que parecem ser tão diferentes umas das outras, são, 
afinal, as mesmas realmente. Começam a apreciar o 
que é que une as pessoas em qualquer parte. Passam 

a ter uma melhor compreensão do mundo. Regressam 
a casa diferentes. 
Deixam de conhecer somente uma língua ou apenas 
uma cultura. Ganham ligações com o seu país anfitrião 
e com os demais que, idos doutros países, foram 
com eles participantes no Intercâmbio. No final do 
seu intercâmbio, sentem-se como fazendo parte das 
respectivas famílias anfitriãs. Passam a fazer parte, 
também, da Família Rotária – a maior e a mais 
internacional família do mundo.
 O programa do Intercâmbio de Jovens do Rotary 
já existe há mais de 40 anos bem sucedidos e faz 
agora parte da 5ª Avenida de Serviço: o Serviço 
das Novas Gerações. Esta Avenida inclui também 
o serviço do Interact, o do Rotaract, o do RYLA e 
ainda muitas actividades de Clubes e de Distritos 
que são orientadas para pessoas de idades até 
aos 30 anos. 
Quando centramos a atenção na juventude, estamos a 
pensar no futuro do Rotary e num mundo mais pacífico. 
Quando ajudamos a juventude, estamos a ajudar a 
levar o  Rotary para uma nova geração. Espalhamos 
a mútua compreensão entre nações e culturas. 
Ensinamos a importância do serviço a outras pessoas 
e divulgamos o nosso código de valores. Fazendo tudo 
isto, ajudamos à construção da paz.
O Intercâmbio de Jovens desempenha um papel es-
sencial na missão global do Rotary da construção da 
paz Mundial ajudando a estabelecer, pouco a pouco, 
um bom relacionamento entre as nações.

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

president  

Presidente
Sakuji Tanaka
Rotary Club de Yashio (Japão)

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

http://www.rotary.org/president
http://www.rotary.org/president
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fi gurar nela com o já 
bem conhecido gesto 
denunciador de que 
falta muito pouco 
para o alcance da 
erradicação global da 
polio. Portugal está  
em primeiro lugar na 
Europa, de harmonia 
com os últimos dados 
recolhidos. 

CONCURSO DO POSTAL
O  C o n c u r s o 
lançado pe lo 
Interact a nível 
mundial ,  “Paz 
A t r a v é s  d o 
Serviço”, teve 
como vencedor um 
postal desenhado 
pelo Presidente 
do Interact Club 
do Liceu de “West 
Feliciana”, de 

Francisville, Los Angeles, Califórnia (EUA). Este Concurso constituiu 
um dos itens comemorativos do 50º aniversário do ITC, e os clubes 
concorrentes tinham, para concorrer, de apresentar o desenho para 
um postal que ilustrasse o modo por que o Interact contribuiria 
para a paz e a compreensão mundial. 
O artista vencedor e sua mãe receberam como prémio viagens 
para se deslocarem a assistir ao Forum Rotário Global da Paz 
que se realizou em Honolulu de 25 a 27 de Janeiro, no qual foi 
oradora principal Aung San Suu Kyi, de Myanmar, já laureada com 
o Prémio Nobel da Paz.
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O ROTARY EM NÚMEROS

Rotary Clubes  …………………………………………… 34.431
Rotários  ……………………………………………… 1.214.565
(Rotárias) ……………………………………………… 216.599
Países e regiões com Rotary ………………………………  215
Distritos Rotários  …………………………………………… 532
Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário…  …… 7.706
Países com NRDC ……………………………………………  92
Voluntários não Rotários nos NRDC  ………………… 177.238

(dados reportados a Janeiro de 2013)

MEIO AMBIENTE
No Reino Unido, em reunião realizada 

pelo Rotary Club de Sheffi eld, 
Yorhshire (D. 1270) a 4 do 
passado mês de Fevereiro, a 
Organização “The Sustainability 
Trust” atribuiu um Subsídio do 
valor de 1.000 dólares (cerca de 
£ 625) ao Rotary Club de Rombo 

Mkuu, do Quénia, através da IPSS 
“Sustainable Global Gardens”, para 

fi nanciamento de um concurso por ele lançado em 25 escolas 
através do qual cada uma plantará 1.000 árvores nas encostas 
do Monte “Kilimanjaro”.
Este projecto inclui-se num programa de alerta quanto às questões 
da preservação do meio ambiente, designadamente para refl o-
restação daquela região na qual se inclui um micro-clima que 
ajuda a preservar um glaciar e a manter o afl uxo de água para 
a agricultura local, a defesa dos solos contra a erosão e a criar 
condições para fi xação dos naturais.
As Organizações “The Sustainability Trust” e “Sustainable Global 
Gardens” procuram a adesão de mais Rotary Clubes interessados 
na plantação de mais árvores em volta do “Kilimanjaro”. Aquela 
foi fundada por 12 Rotary Clubes dos 6 continentes. 
Mais informação pode ser obtida em www.facebook.com/the-
sustainbilitytrust.

O MAIOR COMERCIAL
A Campanha “O Maior Comercial do Mundo” tem encontrado grande 
adesão no nosso País. Mais de 200 fotos de pessoas de todos 
os quadrantes rotários e mesmo estranhas ao Rotary estão já a 

oradora principal Aung San Suu Kyi, de Myanmar, já laureada com 
o Prémio Nobel da Paz.

A NOSSA CAPA
A Conferência Distrital é invariavelmente a grande festa 
do Rotary em todo o Distrito, qualquer que seja a sua 
localização no mundo. No nosso País, usualmente ela as-
sume um signifi cado todo especial porque é da tradição 
que a Conferência se realize num dos meses mais próximos 
do fi nal do ano rotário. Costuma ser, por isso, como que a 
consagração jubilosa do trabalho rotário desenvolvido no 
Distrito ao longo do ano.

Desta vez, porém, a Conferência foi interdistrital, ou seja 
respeitante a ambos os nossos Distritos, no que foi já a III do 
género. E já se realizou justamente no dia do aniversário do 
Rotary. Esta edição abre, pois, com a protocolar “Saudação às 
Bandeiras” com que ela abriu e o leitor pode conhecer o que 

nela se passou lendo o seu relato na página 19.
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COLUNA DO COORDENADOR REGIONAL DE THE ROTARY FOUNDAT ION

PGD  HENRIQUE ALMEIDA                                       
RC Cascais-Estoril 

 “Mais perigoso que o desconhecimento 
é o conhecimento superficial.”

Albert Einstein

Caras Companheiras e Caros Companheiros
 
A Assembleia Internacional, evento magno de pre-
paração dos Governadores Eleitos, realizada em 
Janeiro passado em San Diego, Califórnia (EUA), 
contou com muito mais participantes do que em anos 
anteriores.
Pela primeira vez, os Presidentes das Comissões 
Distritais de The Rotary Foundation estiveram tam-
bém ali presentes. Com mandato de 2013 a 2016, 
eles participaram, com os Governadores Eleitos e os 
Coordenadores Regionais da Fundação, numa especial 
acção de formação sobre o Plano “Visão de Futuro”. 
Como estamos a poucos meses do lançamento global 
do Plano, o Rotary considerou importante investir numa 
acção de formaçãoum conjunta, uma espécie de ensaio 
geral, da equipa que vai conduzir, junto dos Clubes 
e Distritos do universo rotário, a implementação das 
mudanças previstas no PVF.
A trabalhar em equipa, os Governadores e os Presi-
dentes de Comissão testaram, de forma prática, um 
a um,  os novos modelos de subsídios - Distritais, 
Globais e Pre-definidos – que, a partir de 1 de Julho, 
substituirão os actuais. E debateram as melhores 
práticas com base em casos reais apresentados pelos 
Distritos-Piloto.
Como em todo o processo de mudanças, especialmente 
em organizações de grande porte e com historial 
de sucesso como é o caso do Rotary, há que contar 
sempre com resistências. Pessoas que, muitas vezes 
com boas intenções, são refractárias a mudanças, 
que sempre implicam alterações de conceitos, de 
métodos e de rotinas. 
É o que vem acontecendo com um grupo de Rotários 
que, sob a denominação “Rotarians Matter Most”, 
tem enviado “e-mails” a Presidentes de Clubes de 
muitos países contendo comentários negativos sobre 
o Plano “Visão de Futuro”. Desconheço se algum dos 
Clubes do nosso País os terá recebido. De qualquer 
forma, como recentemente este grupo desenvolveu 
um “site” na Internet com aquela mesma designação, 
torna-se importante que todos os Rotários estejam 
cientes do que se passa e que fiquem adequadamente 
esclarecidos sobre o assunto.
É sempre desejável que os Rotários debatam os temas 
rotários. É um hábito que faz parte do ADN da nossa 

Organização e que, aliás, deveríamos desenvolver 
com mais frequência. E com acrescida razão, pela sua 
importância estratégica  no futuro do Rotary, debater 
o Plano “Visão de Futuro”. Durante os últimos anos, 
houve uma intensa troca de opiniões entre mais de 
10 000 Rotários de todo o mundo, o Conselho de 
Curadores e a Comissão do Plano “Visão de Futuro”. 
Muitas destas opiniões foram aceites e estão hoje 
reflectidas no Plano.   
Opiniões sobre este tema são sempre bem vindas, 
desde que estejam imbuídas de espírito construtivo. 
Lamentavelmente, os “e-mails” enviados pelo citado 
grupo revelam um conteúdo negativo, com afirmações 
pouco precisas e muitas delas incorrectas. Fixam-se 
mais em lamentações pelo “fim” dos IGEs, das Bolsas 
Educacionais e dos pequenos projectos de Clubes com 
recursos a Subsídios Equivalentes. Tudo programas 
bem sucedidos do Rotary, que ainda podem ser con-
cretizados sob o novo modelo de subsídios, embora 
com diferente enquadramento sistémico. 
Na verdade, este grupo denota pouco conhecimento 
específico do PVF bem como quanto aos seus superiores 
objectivos: o fortalecimento dos Clubes e dos Distri-
tos, o aumento das acções humanitárias relevantes 
e o reforço da Imagem Pública do Rotary, génese do 
crescimento qualificado do nosso Quadro Social.
O Presidente da Comissão do PVF, Luis Giay, e o 
Presidente do Conselho de Curadores, Wilf Wilkinson, 
emitiram comunicados dirigidos aos líderes Rotários, 
nos quais lamentam a forma e o conteúdo das críticas, 
aliás improcedentes, e em que recomendam que os 
Rotários sejam informados dos benefícios do PVF em 
comparação com o actual sistema.
Nós, os da equipa da Coordenação Regional da 
The Rotary Foundation, estamos disponíveis para 
esclarecer os pontos que as Companheiras e os Com-
panheiros considerem importantes para o completo 
conhecimento do assunto.

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

OS JOVENS EM NÚMEROS
Com resultados referentes a Janeiro de 2013, os Rotaract Clubes eram 9.800 e 
encontravam-se em 189 diferentes países. Os Rotaractistas eram 225.400. No que 
se refere ao Interact, havia 15.301 Interact Clubes distribuídos por 155 países. Os 
Interactistas andavam em 351.923.

SERVINDO
Em conjugação de esforços, os Interact e Rotaract Clubes de Águeda 
fizeram uma 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”.

A Representadoria do Rotaract do Distrito 1970 apoiou o Projecto “Gira-Girassol”, 
de carácter musical, que editou um livro/CD contendo 10 canções infantis. Adquiriu 
25 exemplares que distribuiu pelos Rotaract Clubes e ofereceu o produto (€ 250,00) 
à APPACDM de Vila Nova de Famalicão.
Também a mesma Representadoria decidiu apoiar a Associação de Promoção e Defesa 
da Vida e da Família “VIDA NORTE”, e com as ajudas dos Rotaract Clubes, logrou 
recolher para ela € 500,00 em vacinas, fraldas e leite.

A Representadoria do Rotaract do Distrito 1960 lançou, a nível do 
Distrito, um Concurso que visa seleccionar jovens para a realização 
de um estágio profissional com a duração de um dia numa empresa. 
A iniciativa tem por escopo proporcionar contacto real do jovem 
com a vida do trabalho. Cada um dos que frequentarem o estágio 
terá de, no final dele, elaborar um relatório a ser apresentado 
ao Representante para avaliação e eventual outorga de uma 
Bolsa de Estudo.

O Rotaract Club de Oliveira de Azeméis desenvolveu uma campanha excelente 
junto das escolas do ensino secundário, denominada “O Passo Seguinte”, através da 
qual procurou aconselhar os estudantes relativamente a carreiras profissionais.

O Rotaract Club de Vila Nova de Famalicão 
adquiriu uma cadeira de rodas de titânio e pô-la ao 
serviço de Avelino Silva, de Esmeriz, a quem a vida 
fica, assim, mais facilitada já que esta cadeira é bem 
mais leve que a que ele vinha a utilizar.

A Representadoria do Rotaract do Distrito 1970 proporcionou a um grupo de jovens 
de famílias com dificuldades uma ida ao futebol, na circunstância, para assistir ao 
jogo disputado entre o Futebol Clube do Porto e o Estoril Praia.

O Rotaract Club de Águeda conseguiu recolher 
nada menos que 3 toneladas de tampinhas 
que foram preciosas para a adquisição de uma 
cadeira articulada eléctrica da qual carecia uma 
menina de 13 anos da sua comunidade.

PARCERIA 
O Rotaract Club de Vila Nova de Famalicão é um dos parceiros internacionais 
para a campanha “Dê um Pouco de Luz a Olhos sem Esperança”, que funciona em 
parceria com o Medico Lions Clube de França, do D. 103, e com o Rotary Club de 
Amadora, sua Avenida dos Serviços Internacionais. O referido Rotaract Clube obteve 
a colaboração das lojas “Jaime Oculista” e ultimou uma vasta campanha de recolha 
de óculos usados que encaminhou para o Centro de Reciclagem que se encarrega 
de os preparar para distribuição a quem deles precisa.

Juntaram as mãos os Interact e Rotaract Clubes 
de Águeda e promoveram no “Puro Caffé” um 
Concerto Solidário, no qual actuou a Banda “P.J.” 
para recolha de roupas que, depois, foram entregar 
na Instituição “Arca do Botaréu”: mais de 60 kgs. 
de roupas diversas! 

COMPANHEIRISMO & CULTURA 
Como maneira de fomentar o companheirismo e realizar alguns fundos para 
financiamento dos seus projectos de serviço, os Rotaract Clubes de Cascais-
Estoril e Curia-Bairrada co-organizaram um animado “Carnaval Solidário” no 
Hotel das Termas, na Curia.

O Rotaract Club de Estarreja realizou um Concurso, 
a que deu a designação de “Carnaval em Fotos”, 
ao qual cada participante concorreu enviando uma 
fotografia actual inspirada nas tradições do Carnaval 
da sua comunidade. A foto do concorrente teria 
de ser acompanhada da informação da data e do 
local onde for a tirada. No final, o Clube fabricou 

um álbum digital com todas as fotografias recebidas no Concurso, que, em formato PDF, 
ofereceu aos participantes.
 

EVENTO DISTRITAL
No Distrito 1970, será em 27 e 28 de Abril que, em Coimbra, se realizarão a XXII 
Conferência do Rotaract e XIII do Interact. O tema central é “Vem Viver o Sonho e 
a Tradição”. A organização caberá ao Rotaract Club de Coimbra.

Diferentemente do que, por lapso de que nos 
penitenciamos, deixámos noticiado na edição 
de Janeiro, o Projecto “SORRIZINHO” não é da 
iniciativa, apenas, do Rotary Kids de Coimbra. 
Constitui um Prrojecto Distrital dos Rotary Kids 
do Distrito 1970 e teve já novo desenvolvimento 
agora junto do Hospital de S. João, no Porto. 
Este estabelecimento hospitalar foi visitado por 
“Kids” dos Clubes de Estarreja, Santo Tirso 
e Viana do Castelo, que foram acompanhados por Rotários dos seus respectivos clubes 
patrocinadores. Acolhidos, principalmente, pela educadora Drª. Gabriela Borges, os visitantes 
foram recebidos no “Joãozinho” e conviveram e brincaram com miudagem ali internada, tendo 
ali deixado bens de utilidade.

CONTRA A POLIO 
O Rotaract Club de Itaúna (Brasil) organizou uma campanha de combate contra a 
poliomielite e destinada também a incrementar a boa imagem pública da Família 
Rotária. Através desta Campanha, cada visualização do seu video colocado no 
“facebook” patente no “youtube” conta para a realização de doação em dinheiro 
para a Campanha “End Polio Now”. 
Todos podem participar na campanha lançada pelo Clube de Itaúna acedendo 
a http://www.facebook.com/photo.ph44678 ou a http://www.facebook.com/l/
UAQEhGb9bAQEu5-gdlnpQ8C5mM6T8XegW0QvLdVw20tsYGQ/www.youtube.com 
ou a /watch?v=O2CoQEXqQVo.

RYLA 
Realizou-se de 25 a 29 de Março um RYLA no Distrito 1970 cuja organização foi 
cometida ao Rotary Club da Trofa. O seu tema central foi “Liderança made in 
Portugal”.

http://www.facebook.com/photo.ph44678
http://www.facebook.com/photo.php?v=198320833644678
http://www.facebook.com/photo.php?v=198320833644678
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Esta transacção de papéis conduz aos mais absurdos valores, pois beneficia o sistema bancário em 
detrimento do processo produtivo, único processo gerador de riquezas. Uma sociedade que dê prioridade 
a sectores parasitários, penalizando sectores produtivos, não possui consistência e estabilidade no 
tempo. Esta solução tecnocrática corresponde à criação do moto contínuo do processo económico, já 
que, tal como na física, é impossível gerar energia a partir do nada. Somente o trabalho produtivo  
consegue gerar capital.
O endividamento externo retoma na economia moderna o processo de colonialismo de séculos passados, 
pois submete toda uma sociedade às directrizes de política económica da matriz credora.
O instrumento do tecnocrata consiste no controlo de fluxos de recursos financeiros, conferindo desta 
forma uma precária estabilidade ao sistema ao aquecer e esfriar a procura conforme as necessidades 
conjunturais. Seria cómico se não fosse trágico que o controlo de fluxos financeiros pudesse gerar 
desenvolvimento.

A poupança das pessoas ou o trabalho acumulado no passado e não consumido no presente deve ter 
uma única destinação, que é a de se transformar em investimento, fluindo directamente do aforrador 
para o processo produtivo através do mercado de acções, instrumento genuinamente democrático e 
eficaz de geração de emprego produtivo.
A inflação ou a deterioração do poder aquisitivo da moeda é o preço pago pela sociedade pela 
desigualdade de oportunidades, ou ainda, corresponde ao custo pago pela dívida social.
As suas causas são estruturais, embutidas nas regras de convívio que produzem elevação de preço sem  
correspondente produtividade ou efeito sem causa ou ainda geração de capital sem trabalho produtivo. 
Desta forma, os investimentos sem retorno económico e o subsídio à exploração, do estado empresário; 
o conflito alocativo de rendimentos que provoca elevação artificial do salário e as reformas sociais do 
Estado assistencial, e o crédito ao consumo permitindo que os preços sejam fixados pelo produtor e 
não pelo mercado e o controlo artificial do lucro e dos salários no Estado tecnocrático e tantas outras 
mais, são causas estruturais da inflação. Isto tudo conduz ao déficit público.
A inflação é o mais perverso imposto pago pela sociedade, pois atinge directamente os pobres que 
não têm maneira de dele se proteger.
As chamadas inflações de procura e de custo são o resultado da incompetência do tecnocrata na dosagem 
da política monetária e fiscal ou na gestão da lei de oferta e da procura no sistema financeiro.
A criatividade da tecnocracia não possui limites no campo da lógica, e os chamados tecnocratas heterodoxos 
buscam atribuir à inércia a causa inflacionária. Inflação inercial é o diagnóstico e o congelamento dos 
preços e dos salários é o remédio. Este conceito é tão absurdo quanto os transtornos que causam a 
aplicação do antídoto.
O pretenso charme desta medida consiste em suprir com um oxigénio adicional e temporário a 
sobrevivência política dos governantes. Mas isso faz-se à custa de uma camisa de força no processo 
produtivo, ou seja, no salário do trabalhador e do lucro do empresário que é exactamente quem paga 
pela insensatez de medidas deste tipo.
A mágica proposta consiste em se administrar o descongelamento, como se as forças inflacionárias 
estruturais não continuassem a actuar na fase de congelamento. Isto equivale a tampar temporariamente 
a válvula de uma panela de pressão e pressupor que não existe mais pressão. Indexadores, tabelas, 
gráficos e siglas miraculosas e pretensamente infalíveis são usadas pelos tecnocratas para administrar 
preços e salários e medir o tamanho da catástrofe. O tecnocrata usa tanta sigla que, dentro em pouco, 
as letras do alfabeto serão insuficientes para designar os seus remédios infalíveis! !
A inflação é o subproduto de um perverso sistema de convívio socio-
económico que não oferece idênticas oportunidades a todos. É estrutural 
e impossível de eliminar-se com as actuais regras de convivência. Se as 
causas não forem atacadas, permanecem os seus efeitos. 
O resultado destas aventuras heterodoxas é um vale seguido de um pico na 
curva inflacionária estrutural, onde a área do primeiro é exactamente igual 
à do segundo, com sinais invertidos, além, evidentemente, de transtornos 

Ronaldo Campos Carneiro
Ex-professor universitário

(continuação da edição anterior)
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incomensuráveis no processo produtivo, onde predomina a ansiedade, a angústia e a 
perplexidade dos investidores, que preferem aplicar no sistema fi nanceiro em vez de 
em investimentos produtivos na espera da mudança de vontade dos tecnocratas de 
plantão. O número de fracassos corresponde ao número de tentativas.

Para que os pobres possam ter acesso à alimentação, o tecnocrata utiliza o controlo 
dos preços de uma cesta básica.
Ao controlar o preço da carne, por exemplo, vai haver uma fuga de capitais deste sector, pois nenhum 
fazendeiro está disposto a arcar com prejuízos no seu processo produtivo. Desta forma, menos carne 
será produzida e a pressão natural para subida do preço é inexorável.
Para atender ao produtor de carne, que demonstra em seus planos de custo  inviabilidade de produzir 
carne, o tecnocrata precisa de controlar os preços dos elementos do processo, ou seja, a semente da 
erva, a alimentação do gado, o combustível, o salário dos trabalhadores, os implementos agrícolas, 
etc. Este é um processo contínuo.
Desta forma, nas sociedades com rendimentos concentrados, a tecnocracia passa a controlar o preço 
de todos os bens e serviços, portanto o lucro do empresário e o salário de todos os trabalhadores.
Novamente aqui a fórmula utilizada não consegue atingir o objectivo preconizado originalmente, que 
era o de permitir o consumo de carne aos mais pobres.
A escola de economia austríaca, através de seu expoente Ludwig Von Mises, identifi cou este paradoxo 
na fórmula tecnocrática. No entanto, não apresentou soluções viáveis. A solução está em estimular a 
produção e, ao mesmo tempo, assegurar o consumo.
O facto é que todas as propostas tecnocráticas são extremamente pobres e com efeitos colaterais 
terríveis pois, ao autoproclamar-se juiz absoluto de preços e salários, o tecnocrata amarra todo o processo 
produtivo, e ele perde vitalidade e não consegue gerar empregos produtivos. Todas as correntes 
tecnocráticas, monetarismo, estruturalismo, economia de oferta, etc, que procuram teorizar sobre a 
economia de governo, mas não possuem consistência lógica: são técnicas falidas, pois não possuem 
comprovação científi ca, tornando as sociedades que as aplicam imensos laboratórios económicos num 
processo de tentativa e fracasso.
É por este motivo que as agências internacionais que tentam monitorar a economia das sociedades 
endividadas, como auditores dos bancos credores, têm colhido retumbantes fracassos: recessão e 
desemprego, fome e miséria. O maior êxito que se consegue é uma solução de compromisso entre 
infl ação e desemprego ou estagnação. Este resultado é uma ofensa à inteligência humana.
O Governo é uma instituição economicamente inviável, porque a sua receita e despesa são determinadas 
por actos de vontade humana. A economia é uma ciência cujas técnicas são válidas e aplicáveis quando 
a vontade dos agentes económicos é limitada por uma lei natural de oferta e procura. É por este motivo 
que as técnicas económicas aplicadas pelo Governo são inefi cazes e apresentam resultados medíocres. 
Do ponto de vista institucional, a burocracia de governo, esclerosada em sua essência e esclerosante em 
suas acções, é um péssimo gestor de recursos, pois cresce à sombra do favoritismo, da subserviência, 
da incompetência e do servilismo, onde a amizade e a infl uência políticas valem mais que o mérito 
e a capacidade. Nela inexiste a saudável competição geradora de estímulos profi ssionais e avanços 
tecnológicos produzindo campo fértil para monopólios, oligopólios e cartéis.
A iniciativa privada, operando num mercado competitivo e de pleno emprego produtivo, é um modelo 
superior de produção de bens e serviços.
Isto não signifi ca que trabalhadores e empresários do sector privado sejam seres superiores, privilegiados 
por eleição divina. O modelo da iniciativa privada é superior porque opera numa conjuntura onde a 
vontade humana é limitada por uma lei natural e inexorável de oferta e procura. Se no campo económico o 
método tecnocrático apresenta resultados ridículos, as consequências no campo político são desastrosas, 
pois o tecnocrata, escudado num falso tecnicismo, confere uma aparente credibilidade ao acréscimo de 
receita do Governo, à concentração de poder ou à antítese da democracia.

O SISTEMA POLÍTICO
Se no campo da produção e distribuição de bens e serviços, o Estado é um desastre, ele possui uma 
função substantiva, essencial e insubstituível que é a da regulamentação dos contratos sociais e o 
ajuizamento na solução de confl itos. O poder executivo agigantou-se nas sociedades que tentam conviver 
com uma mistura de economia de mercado e planeamento centralizado em virtude da desigualdade de 
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em investimentos produtivos na espera da mudança de vontade dos tecnocratas de 

ara que os pobres possam ter acesso à alimentação, o tecnocrata utiliza o controlo 
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oportunidades existente na sociedade. Igualadas as oportunidades de alimentação, saúde e educação, 
a mão de ferro do Estado totalitário torna-se inócua e desnecessária. É no Parlamento, legitimado 
por eleições directas, que se concentra o genuíno foco de poder democrático de uma sociedade. A 
complexidade das modernas sociedades não pode ser administrada por planeadores centrais. O chamado 
centralismo democrático é um sofi sma que só interessa aos governantes autocratas.
O inchaço do poder executivo, ou a enorme quantidade de recursos fi nanceiros em poder do Estado 
a serem alocados por actos de vontade humana, estimula uma corrida desenfreada em políticos 
inescrupulosos que buscam o poder a qualquer custo, onde “não desdenham, em certos casos, alianças 
com a trapaça, fraude e corrupção” usando as palavras de Vilfredo Pareto.
Na verdade, este tipo de político fl oresce à base da demagogia ou de promessas sem respaldo em 
possibilidades reais, pois o Estado é fi nanceiramente inviável pois que o acréscimo da sua receita 
corresponde a um decréscimo de recursos, e, portanto, gera asfi xia no processo produtivo criador de 
riqueza.
Inconformados com a falta de solução para os problemas socio-económicos, os políticos buscam novas 
formas de organização, ou novas constituintes para as suas sociedades, como se isto fosse a panaceia 
universal capaz de curar todos os males.
 
Capitalismo e comunismo são duas teorias datadas que não deram certo na história da humanidade. 
Podem ser comparadas a um barco com dois remos: um é a dimensão social e o outro a económica. A 
direcção deste barco é a dimensão política. O capitalismo usa com mais intensidade o remo económico; 
o comunismo o remo social. Este é o motivo porque o barco fi ca a dar voltas em torno de si mesmo com 
evidentes prejuízos para a dimensão política. Estes sistemas de convívio humano são teorias circulares 
onde, de qualquer ponto de que se parta, as suas dinâmicas irão conduzir, inevitavelmente, ao ponto de 
partida. De nada adianta trocar o remador ou substituir o governante, pois a sistemática permanece.
O problema fundamental consiste em considerar isoladamente a dimensão económica da social. Não existe 
processo social dissociado do económico: todo o processo produtivo é um processo socio-económico.
Ao conceituar como social o processo de produção de bens alimentares, saúde e educação, o Governo 
precisa de tributar o processo produtivo criando um círculo vicioso insolúvel.
Nenhuma sociedade pode desenvolver-se sem a energia humana, ou nutrição, saúde e educação.
A conclusão de tudo o que foi dito sugere que os sectores da alimentação, da saúde e da educação 
têm que ser atraentes para estimular a sua capitalização e evitar a mão de ferro do Estado totalitário. 
Sugere ainda que a direita, a esquerda e os tecnocratas não têm solução viável na gestão da poupança, 
isto é, dos tributos captados no processo produtivo. Quanto mais cedo isto for percebido, tanto menos 
tentativas frustradas teremos.
Mas o erro não é uma tragédia; a verdadeira tragédia é não aprendermos com o erro. A grande verdade 
é que, no campo da economia política, somos todos uns incompetentes, incapazes de traçar regras 
que conduzam à produção e à distribuição de riqueza, simultaneamente, que 

gerem uma dimensão socio-económica justa e politicamente 
democrática.
Nós, “homo sapiens” segundo a classifi cação do antropólogo 
Lineu, expressão que só ousamos dizer em latim, conseguimos 
produzir uma fantástica tecnologia em amplos sectores da 
sociedade, e estamos a gatinhar ao traçar regras de convivência 
para nós mesmos.

Apenas um paradigma holístico, uma visão global das dimensões socio-económica 
e política, conseguirá soluções viáveis para a convivência humana. O discurso é a democracia, porém, 
os métodos utilizados conduzem, inevitavelmente, a encher os bolsos do Estado.
Este paradoxo transformou o democrático regime “do povo, pelo povo e para o povo” na autocrática regra 
de um regime “para o povo”, onde a sorte dos governados depende da virtude dos governantes.
O mundo assiste, nos dias actuais, perplexo e impotente, à supremacia e domínio da classe dos 
burocratas, pois a evolução prática dos sistemas capitalista e comunista converge inevitavelmente 
para um regime totalitário. Vale dizer que a desigualdade de oportunidades nas regras de convívio 
humano está a gerar o mais terrível processo de dominação e servidão humana que é a ditadura da 
burocracia.

(continua na próxima edição)
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Ron Burton larga a secretária do seu impecável 

gabinete no 18º piso do “One Rotary Center”. Traz um 
sorriso aberto e oferece um vigoroso aperto de mão. 
Burton é um perito em relações públicas. Põe toda a 
gente à vontade. Isto pode ficar a dever-se ao facto 
de ele sempre se sentir confortável com quanto lhe 

esteja em volta – seja lá o que seja, calculamos. O seu 
interesse e a imediata familiaridade são comunicativos 
e desarmantes. É difícil estar mal disposto na presença 

dele. Tem um efervescente e contagiante entusiasmo 
que, como ele próprio acha, chega a ser “infeccioso”. 

Não se move enquanto fala, mas há nele qualquer 
coisa como que dinâmica que lembra que está a 

comunicar mesmo quando sentado. 

Burton entrou para o Rotary Club de Norman, 
Oklahoma (EUA), em 1979 e já serviu como Director 

do R.I., Vice-Presidente do Conselho de Curadores 
de The Rotary Foundation  e como moderador em 

Assembleia Internacional. Recebeu já o Prémio “Dar 
de Si Antes de Pensar em Si” e o Prémio por Serviços 
Distintos da Fundação Rotária. Foi um dos fundadores 

e Presidente da Fundação da Escola Pública de 
Norman e fundador da Fundação da Comunidade de 

Norman. É membro da “American Bar Association” 
e foi admitido para exercer a sua actividade junto 

do Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Em 2007, 
aposentou-se do cargo de Presidente da Sociedade 
Fundação da Universidade de Oklahoma, Instituição 

que serviu durante muitos anos. Ele e a Mulher, Jetta, 
têm dois filhos e três netos. 
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THE ROTARIAN: Como se fez crescer o seu envolvimento 
com o Rotary, e alguma vez lhe veio à ideia o vir a tornar-se 
Presidente do R.I.? 

BURTON: Quase fi z cessar a minha ligação ao Rotary cerca de 
um ano e meio depois de ter entrado para o Rotary Club de 
Norman. Disse a quem lá estava na altura que o faria porque 
não estava a encontrar uma boa razão para ir ao Clube. Era 
uma reunião de almoço e eu já conhecia todos os membros 
do Clube por causa do meu trabalho na Fundação da Univer-
sidade de Oklahoma. Parecia-me assim como uma perda de 
tempo aquelas duas horas das sextas-feiras. A comida não 
era lá grande coisa e, por vezes, os programas também não 
eram interessantes e, no fundo, nada havia que me levasse 
a sentir necessidade de lá ir. Porém, o Presidente Eleito 
pediu-me que aceitasse presidir à Comissão da The Rotary 
Foundation, e isso constituiu um acicate para mim. A partir 
daí fui eleito para Presidente do Clube em 1983-84. Bem fi z 
sentir que havia candidatos mais qualifi cados para o lugar 
que eu mas, mesmo assim, votaram em mim.

 Depois, fui à Convenção do R.I. de Toronto. Recordo-me de 
ir para o Hotel “Royal York” e de me instalar aí num quarto 
um pouco maior que este escritório, e em frente estava 
hospedado o Presidente Eleito do Rotary, Bill Skelton, mas 
não tive nessa altura coragem para meter conversa com 
ele. Mais tarde vim a travar conhecimento pessoal com Bill, 
e somos agora amigos íntimos. Dois anos mais tarde, fui 
eleito para Governador do Distrito, mas estive de novo para 
abandonar. Tinha sucedido um escândalo fi nanceiro que en-
volvia o Presidente de uma outra Fundação da Universidade 
Estadual, que era também Rotário, e a comunicação social fez 
da Fundação da Universidade de Oklahoma conivente nele. 
Em 30 de Junho de 1987, às 22 horas, duas horas antes de 
me tornar Governador do Distrito, tinha o dedo no disco do 
telefone e preparava-me para anunciar que não iria tomar 
posse. Estive com o dedo ali até fi car gelado uns bons 30 
minutos, mas acabei por não fazer a chamada. Foi a coisa 
melhor que alguma vez fi z. Servi como Director do R.I. de 1998 
até 2000, e, depois disso, o ex-Presidente Jim Lacy disse-me 
que tinha proposto o meu nome para Presidente. Foi essa a 
primeira vez em que pensei numa tal função. E pensei: -“Se 
o Jim pensa que sou capaz de dar conta do recado, então 
acho que o consigo.” 

TR: Qual é a sua prioridade para hoje? 

BURTON: Conseguir que os Rotários acabem com hesitações 
e se envolvam no serviço. Chegou o tempo de fazer com que 
esta Organização avance um pouco mais. É para este objectivo 
que peço o maior empenhamento dos meus Governadores 
de Distrito. Temos de liderar através do exemplo. O lema 
que escolhi é Viver Rotary, Transformar Vidas. 
Se realmente a gente se envolver com o Rotary, ele irá 
transformar a vida de cada um. Não é possível parar isso. 
Nesse processo de envolvimento cada um irá transformar 
uma boa quantidade de vidas, e isso também não se pode 
fazer parar. Nem consigo imaginar quantas vidas os Rotários 
já tocaram e mudaram ao longo dos anos, mas é a sua vida 
própria a que mais irá mudar. 

TR: É preciso reunir em si muitas qualidades para se ser líder no 
Rotary. Quais as que considera mais raras? 

BURTON: Para não ir mais longe, a confi ança – isto no sentido 
de que, “se faço alguma coisa, isso é que vai fazer uma 
grande diferença.” Creio que os Rotários têm medo do êxito. 
Estou a tentar fazer alguma coisa quanto a este aspecto. 
Afi rmo isto frequentemente: o Companheirismo não é o meu 
problema, é o problema do John; mas o John pensa que não 
é o problema dele, é o problema de Linda; e Linda entende 
que é o do Larry. A questão é que ele é um problema de 
todos nós. Temos de passar esta mensagem por todo o lado, 
desde os Governadores de Distrito aos membros de Clube. 
Isso não quer dizer que todos os Rotários ofereçam enormes 
capacidades de liderança: têm é mais a responsabilidade de 
partilharem as que tenham com os outros na comunidade.

TR: Cada Presidente dispõe de 12 meses. Quanto de bom pode 
alguém fazer nesse período de tempo? 

BURTON: Gostaria de pensar que uma pessoa fará apenas 
tanto mais segundo a perspectiva em que se coloca dentro 
da estrutura da Organização. Temos o Conselho Director do 
R.I. e 34.000 clubes autónomos, o que, provavelmente, será 
a maior garantia de segurança do mundo, pois muitos dos 
Clubes, quer se queira quer não, refl ectem o que acontece 
em Evanston. Enquanto alguns vão para baixo, outros vão 
para cima. Penso que se pode fazer bastante de bom, e 
espero que a minha mensagem inspire as pessoas e as 
faça progredir e levar a que partilhem com os outros o que 
logram atingir. 

UMA CONVERSA COM O PRESIDENTE 
ELEITO DO R.I.
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TR: O Rotary coloca um grande empenho no companheirismo. 
Que grandeza de conflitualidade entre os seus membros é 
compatível com ele? 

BURTON: Homem! Essa é uma questão complicada. Temos as 
questões religiosas, com as quais é difícil lidar, e as questões 
da política, que serão provavelmente as mais fracturantes. Nos 
Institutos, já vi facções religiosas que se mostram cépticas 
em relação a outras, mas a verdade é que almoçam juntas e 
gozam de amizade recíproca tal como o Rotary faz. 

TR: Que dificuldades maiores ou ajustamentos teve de fazer por 
causa das suas novas funções? 

BURTON: Tentar encontrar um equilíbrio feliz entre o que 
posso fazer face aos constrangimentos de tempo que tenho 
pela frente. Os Rotários fazem bastantes exigências do seu 
Presidente. Não é só comigo. É também junto do escritório, 
e eu compreendo tudo isso. Os Rotários precisam de com-
preender que, enquanto se gostaria de visitar cada lugar 
para o qual se foi convidado, o certo é que o tempo não 
chega para tudo. Era melhor visitar o Brasil ou o Egipto? Que 

é que seria mais vantajoso para a Organização? A questão 
está em discernir quanto ao que maior impacto terá para o 
Rotary International – este é que é o maior desafio. 

TR: Há aspectos da presidência que gostaria de alterar? 

BURTON: A função deve ser exercida com suavidade e levar a 
mensagem até às mais importantes pessoas da Organização: 
os Rotários comuns. Creio que as coisas mais importantes 
acontecem a nível dos Clubes. O Rotary International mais 
não é que uma associação de Rotary Clubes. Temos de ser 
responsáveis o mais possível, com a consciência de que se 
não vai conseguir agradar a todos.

 Creio que minha tarefa é a de manter a mística. Este é um 
lugar especial. Chegar até aqui, dar a volta, entrar no gabinete 
do Presidente, é como voltar a ver Bill Skelton a atravessar o 
átrio em Toronto. Temos de guardar isso, independentemente 
de quem esteja na cadeira. 

TR: Alguns Rotários – especialmente os mais novos – desdenham 
de algumas tradições. Há quem o aborreça com isso? Pode 
citar alguns?
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BURTON: Pessoalmente não gosto disso. Sei que são 

aceites em Clubes bem organizados e que até angariam 
bastante dinheiro. Se você quiser tentar isso no meu Clube, 
será certamente excluído. Também acho que devemos 
ser mais flexíveis nas classificações. Não quero com isto 
significar que devamos deixar entrar qualquer um, mas 
existe gente qualificada que deveríamos tentar acolher. 
Acho que as piadas de matéria sexual são altamente 
impróprias. Infelizmente, em algumas partes do mundo, 
há ainda uma boa dose de sexismo. Passaram já 26 anos 
desde que o Rotary abriu pela primeira vez as portas às 
senhoras, mas somente 18% dos Rotários são mulheres. 
Que há de errado neste quadro? E o racismo constitui uma 
preocupação. Temos de ser mais inclusivos que exclusivos. 
São estes os pontos que me incomodam. 

TR: Trazendo à lembrança Will Rogers – alguma vez se lhe 
deparou um Rotário com quem não simpatizasse? 

BURTON: Encontrei alguns que não me agradam tanto quanto 
outros. Deparei com alguns que não se guiam pela Prova 
Quádrupla, pelo menos não tanto quanto eu gostaria. É 
difícil lidar com isso. Por vezes temos de mergulhar fundo 
na alma para responder com verdade a essas quatro 
perguntas. Acho que devemos deitar isso para trás das 
costas quando na presença doutras pessoas. 

TR: Qual será para si a história do Rotary menos relatada? 

BURTON: Quanto erradicarmos a polio, o Rotary aparecerá 
na capa do New York Times, mas, em regra, as boas 
notícias não vendem. Os esforços locais, tais como dar 
dinheiro para refeições volantes ou para comprar livros 
de estudo ou de leitura próprios para crianças , são das 
coisas que precisamos que se façam. Estas são histórias 
ainda não contadas – e é este o impacte colectivo do 
Rotary. 

TR: Tem um discurso sobre recrutamento? 

BURTON: O meu discurso sobre recrutamento não é como 
uma fugaz viagem de 30 segundos no elevador. É assim: 
deixe-me falar-lhe sobre esta organização maravilhosa da 
qual tenho a sorte de ser membro. O Rotary pode mudar 
a sua vida, porque irá pô-lo em contacto com as pessoas 
da sua comunidade, não importa onde viva. Não há dois 
clubes que façam exactamente a mesma coisa, mas, a 
nível internacional, estamos todos a ponto de erradicar 
a polio. Você tem de ser convidado a ajudar, mas, de 
qualquer modo, posso pô-lo em contacto com alguém da 
sua comunidade. Pode colocar-me de olhos vendados 
em frente de um mapa do mundo e eu posso atirar a 
ele um dardo, e se ele acertar num  bocadinho de terra, 
sei que ali conheço alguém e que ali alguém existe que 

me conhece. Em que outra qualquer organização pode 
encontrar-se este tipo de relacionamento? 

TR: Sei que já se encontrou com Rotários de todas as partes 
do mundo. Como se entende com eles quando não fala 
a mesma língua que eles? 

BURTON: Arranja-se sempre maneira. Há a linguagem 
gestual, há um trocar de olhar, há a sinceridade que se 
sente e se transpira quando se visitam pessoas. No meu 
caso, actualmente, tenho usualmente um intérprete. Numa 
palavra, disse ao auditório que é tempo de perguntar 
mas o intérprete não ouviu. Os ouvintes morreram de 
riso. Gostaram imenso. Em Rotary sempre se descobre 
maneira de comunicar.

TR: Quando se visitam outras culturas, por vezes pedem que 
envergue vestuário nativo ou vá assistir a um evento 
local fora da sua zona de conforto. Até que ponto tolera 
isso?

BURTON: Viu-me a dançar o “Gangnam Style” na Austrália? 
Viu-me fantasiado de  Shakespeare na Convenção de 
Birmingham? Sou conhecido por fazer uma quantidade 
de coisas estúpidas e bonitas pelo Rotary. Gostaria 
que as pessoas compreendessem que sou um Rotário 
como os demais. 

TR: Estamos em 30 de Junho de 2014. Que irá deixar em cima 
da mesa para o próximo Presidente? 

BURTON: Nada de surpreendente, espero. Creio sincera-
mente que os melhores dias do Rotary ainda estão para 
vir, mas temos de começar agora. Entre agora e então, irei 
dar tudo por tudo. Espero deixar uma organização ainda 
mais forte para o Presidente Indicado do R.I., Gary C.K. 
Huang, e ele irá certamente levá-la a nível ainda mais 
alto. Como já disse aos Governadores, se vamos ser o 
primeiro grupo no qual cada um irá fazer uma contribuição 
para a Fundação, estaremos a desafiar o grupo de Gary 
para que faça o mesmo e cada Rotário para que se junte a 
nós. Espero que não seja apenas o nosso grupo a fazê-lo, 
mas seremos para sempre o primeiro que o fez. 

TR: Que acha que os leitores devem saber acerca de si? 

BURTON: Espero que todos vejam que sou apenas um homem 
vulgar, um Rotário como os outros. Há uma coisa sobre mim 
que tem de entender: se quer a minha opinião, tê-la-á e 
geralmente não mudo de parecer. Isso nem sempre torna 
toda a gente feliz, mas tenho de olhar para a minha cara 
em todas as manhãs quando faço a barba, e tenho de 
viver comigo, pelo que o que você vê é o que tem.
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«Para o Rotary do 
Século XXI; para 

Além das Fronteiras»
                                                                    

                    Jacques di Costanzo
   Administrador 2012-14 do Rotary International 

De 5 a 10 de Novembro próximo, realizar-se-á 
no Mónaco um Instituto,  ou seja um seminário 
que congregará antigos Governadores, próxi-
mos Governadores e Governadores em exercício 
– por isso o objectivo dele será o de a todos 
transmitir informação ao mais alto nível. Ele irá 
permitir debater as preocupações dos Clubes 
e dos Rotários. O Instituto do Mónaco reunirá 
Rotários de parte da Europa e da África a Sul 
do Sahara.
O mundo vai mudando a velocidade que vem 
evoluindo de maneira exponencial nos últimos 
decénios. A revolução na área da comunicação 
levou já a uma sensível mudança de mentalidades 
e modos de agir. Ao mesmo tempo, os polos de 
interesse, ligados à envolvente  socio-económica, 
mudaram. 
Neste contexto, instável e movediço, o Rotary 
busca a sua trilha. Que governo, para que ob-
jectivos e através de que meios?  São perguntas 
essenciais que, não obstante, não implicam 
mudanças de filosofia. Esta, inteiramente contida 
no lema «servir antes de tudo», permanece 
intocada: o serviço em favor da sociedade, que 
exprime a ética rotária, continua a ser um factor 
de aproximação e de paz, como já bem acentuou 
o Presidente Sakuji Tanaka. 

A revisão necessária do conceito de «Clube 
de Serviço» continua activa no contexto do 
Séc. XXI. 

O Instituto que se vai realizar no Mónaco irá ter 
como principal objectivo cristalizar esta mudança 
e propor soluções concretas a partir de dados 
objectivos recolhidos por um grupo de trabalho 
internacional coordenado por Gwenaël de Ber-
gevin. Decididamente voltado para o Séc. XXI, 
este Instituto agrupará 53 países incluídos nas 
Zonas 11, 12, 13B, 18 e em  parte da Zona 20. 
O seu tema central: «Para o Rotary do Séc. XXI; 
além das fronteiras», exprime claramente a sua 
vocação de futuro. No ambiente encantador do 
Hotel Méridien Beach Plazza, no Mónaco, os 
temas a abordar debruçar-se-ão essencialmente 
sobre:
-  a optimização do contributo de cada um dos 
países para melhor irem ao encontro dos 
objectivos do Rotary,

- o Clube de Serviço no Séc. XXI,

-  a geração Y, 
- a  liderança como factor de recrutamento nos 

Clubes.

Conferencistas de prestígio irão dar o seu con-
tributo a este evento:
-  em 5 de Novembro sobre: «Os Grandes Desafios 
do Séc. XXI»,

-  em 8 de Novembro, o filósofo Luc Ferry debru-
çar-se-á sobre o tema: «O Amor,  uma Filosofia 
para o Séc. XXI»,

-  em 10 de Novembro, Jean-François Mattéi 
dissertará sobre «O Futuro da Europa no Séc. 
XXI».

Todos os Rotários deverão estar sensibilizados 
por este re-encontro

 O então já Presidente do R.I., Ron Burton, 
exporá igualmente aspectos da sua visão 
quanto ao Rotary International.  Contamos, 
claro está também, com outros dirigentes do 
Rotary International, mas por igual com todos 
os Rotários que se disponibilizem para trazer as 
suas achegas para a mudança a operar. Estamos, 
em absoluto, todos preocupados, por isso que, 
no final de contas, somos efectivamente nós 
que construimos, todos os dias, o Rotary de 
amanhã. Todos irão receber regularmente, nesta 
publicação, notícias acerca do nosso Instituto. 
Não hesitem em contactar-nos se necessário.  
Jean Viste, Presidente do Instituto, e também 
os co-Convocadores – o ex-Vice-Presidente do 
R.I., Serge Gouteyron, e o ex-Tesoureiro do 
R.I., Norbert Turco, terão todo o prazer em vos 
responder. Também podem consultar o «site» do 
Instituto: www.rotary-institute-monaco2013.mc 
para mais informações e também para inscrições 
e reservas. Toda a equipa do Instituto, numerosa 
e desde já dedicada ao trabalho, estará à vossa 
disposição, após vários meses de preparação. 
Um obrigado a toda ela. 

Dar-se conta da evolução das mentalidades

Se a evolução das mentalidades surge, não 
obstante, como uma necessidade incontornável, o 
aumento do potencial do R.I. aparece como sendo 
outra. Nota-se, com efeito, desde 2010-2011, 
uma erosão significativa dos efectivos, cerca de 
0,5% em cada ano que passa nas Zonas 11, 12 
& 13B, enquanto o número de clubes aumenta 
paralelamente em cerca de 1%. O envelheci-
mento dos clubes, ligado à perda continuada de 
membros, é, pois, o principal factor de declínio 
de efectivos. Dados estatísticos referentes à 
evolução do quadro social naquelas três Zonas, 
fornecidos pela equipa de coordenação composta 
por Jean-Marie Poinsard, Maurice Bonaz e Phi-
lippe Jean,  vão estar à disposição de quantos 

queiram apoiar o seu plano de acção com base 
em elementos objectivos. 
Atendendo à urgência e ao plano estratégico 
dos Presidentes Sakuji Tanaka e Ron Burton, as 
acções deverão elevar os clubes em dois níveis: 
reforçar o poder de atracção dos clubes existentes 
e criar novos clubes.   
-  Incrementar a actividade dos clubes é, certa-
mente, da responsabilidade do Presidente do 
clube e de todos os  Rotários. Para isso, as 
«Task Forces» Liderança (Dominique Dubois), 
Diversidade (Dominique Mouillot) e Novas 
Gerações (Gérard Allonneau, Jean Viste e 
Roger Lelu) poderão, eventualmente, vir ao 
encontro das necessidades, em ligação com o 
Governador em exercício. Os Coordenadores 
do R.I. (Gérard Allonneau), da Imagem Pública 
(Bernard Attard) e da Fundação (Jean-Michel 
Bécavin) estarão também sempre disponíveis 
em caso de necessidade. 

-  A formação de novos clubes é um dos elemen-
tos-chave para o recrutamento. Com efeito, o 
aparecimento de um clube, que honra o ou os 
clubes padrinhos, gera uma nova dinâmica num 
sector, e é geralmente fonte de inovação e de 
recrutamento. Segundo os dados disponíveis, 
a criação de três ou quatro clubes por Distrito 
e em cada ano será suficiente para compensar 
as perdas e para atingir o objectivo de +3% de 
aumento de efectivos por ano, desejado pelo 
Presidente Ron Burton. 

Todos estamos preocupados com o futuro do 
Rotary, com a sua sobrevivência a médio prazo. 
Os Presidentes de clubes que, no terreno, 
operam no concreto das coisas, poderão fazer 
parte desta experiência da Revista. As boas 
práticas que irão gerar um aumento significativo 
e duradoiro dos efectivos também poderão ser 
exploradas e, se preciso, aplicadas por todos. 
O Rotary também é partilha e desta fazem parte 
«histórias de sucesso».  
 É um novo desafio que se nos oferece! Que haverá 
de mais estimulante para Rotários empenhados? 
Tenho a certeza de que o iremos ultrapassar, 
todos em conjunto, e de que  demonstraremos 
que «nada ainda foi escrito». Podemos mudar 
o futuro...…se o quisermos! 

J.D.C
*Zonas do mundo rotário implicadas
Zona 11: França metropolitana, Andorra e Mónaco.
Zona 12: Itália, Albânia, Malta e S. Marino
Zona 13 B: Portugal e Espanha
Zona 18 B: Bélgica e Luxemburgo
Zona 20: África a Sul do Sahara
     
Informações:  www.rotary-institute-monaco2013.mc 

http://www.rotary-institute-monaco2013.mc/
http://www.rotary-institute-monaco2013.mc/
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AO SERVIÇO 
Em 8ª edição, o Rotary Club de Esposende, 
com a dinamização habitual dos Compºs. 
Carminho e José Rocha, voltou a realizar a 
“Grande Noite do Fado do Distrito 1970”, 
com a finalidade de realizar fundos a favor 
da Campanha “Cegueira Evitável”. Foi no 
Palace Club, em Priscos.

O Rotary Club de S. João 
da Madeira realizou um 
espectáculo musical no qual 
intervieram Gil Milheiro em 
piano e José Pedro Gomes 
em acordeão diatónico, além 
do grupo Bruna & Andreia, um 
evento que se realizou nos 
“Paços da Cultura” e que teve por 
escopo a angariação de fundos 
para Bolsas de Estudo.

 
VISIBILIDADE

A “Casa da Amizade” do 
Rotary Club de Vila Nova 
de Gaia decidiu dar 
um empurrão no sentido 
de incutir nas pessoas 
atitudes e pensamentos 
positivos para contrariar 
o clima de desânimo e 
de certa angústia que a 
crise parece ter criado. 
Mandou, para isso, fabricar 
autocolantes com a roda 
rotária e várias pequenas 

frases construtivas e, com o concurso dos “Rotary Kids” do Clube, procedeu 
à sua distribuição/venda para serem aplicados nos automóveis. Agora, 
pelo menos em Vila Nova de Gaia, não é difícil topar com dísticos nos 
vidros dos automóveis como o que a fotografia mostra.

O Rotary Club de Mafra recebeu um grupo de alunas da Escola 
Técnica e Profissional de Mafra (ETPM) que pretendeu fazer 
um estudo sobre o Rotary e sobre as actividades de serviço à 

comunidade desenvolvidas pelo Clube. Acolhido na nova Sede 
do Clube, o grupo percorreu-a e teve ensejo de ouvir detalhadas 
explicações sobre os referidos assuntos.

O Rotary Club de Viseu, fiel às tradições, andou de porta em porta a 
cantar as “Janeiras” para angariação de fundos para os seus projectos 
de serviço.

Conforme já aludimos em anterior edição, o Rotary Club da Feira organizou 
a III Rota da Fogaça, uma prova em BTT que contou com a participação de 
cerca de centena e meia de ciclistas, além de ter mobilizado 30 voluntários 
e elementos quer da PSP, quer da GNR.

COMPANHEIRISMO
O Rotary Club de Seia organizou uma vez mais o almoço “Carnaval 
na Neve”.
Entretanto, o Rotary Club de Monção voltou a organizar o opíparo 
“Almoço da Lampreia”, desta vez em parceria com a Real Confraria 
do Vinho Alvarinho.
Um “Passeio da Amizade” foi organizado pelo Rotary Club da 
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Guarda numa iniciativa cultural de companheirismo que incluiu 
visitas ao Museu de Arte e Arqueologia do Vale do Côa e ao 
Parque Arqueológico.

ASSOCIAÇÃO 
PORTUGAL ROTÁRIO

Com esta edição são distribuídos aos Srs. Associados o 
Relatório de Actividades, as Contas e o Parecer do Conselho 
Fiscal referentes ao exercício de 2012, que foram aprovados 
na Assembleia Geral realizada no passado dia 23 de 
Fevereiro.

  

O Rotary Club de Penafiel juntou num “Jantar de Carnaval” o corpo 
docente do seu Instituto de Inglês, um serviço que conta com 
cerca de 300 alunos e é gerido pelo Clube através da Associação 
Penafidelense de Actividades Rotárias (APAR).

CULTURA E NÃO SÓ
O Rotary Club de Lisboa-Norte realizou uma digressão cultural a 
Peniche, travando conhecimento com os seus elementos historico-
culturais de maior interesse.

Para assinalar o seu 50º aniversário, e além de outras iniciativas, o Rotary 
Club de S. João da Madeira instituiu os Prémios “Marcelino Chaves” em 
memória do seu antigo sócio e PGD. O Prémio é conferido aos melhores 
alunos do 11º ano em Física e Química. O 1º Prémio, que teve o valor de 
€ 750,00, foi atribuído a Mariana Vieira da Silva, da Escola Secundária 
Oliveira Júnior, que obtivera a classificação de 20 valores; em segundo 
lugar ficou Cristiana Oliveira, da Escola Secundária Serafim Leite, que 
obtivera 19 valores; e em terceiro João Tiago Silva, da Escola Secundária 
João da Silva Correia, que alcançara também 19 valores.

A cerimónia solene, festiva e pública da entrega dos prémios 
decorreu nas instalações da Biblioteca de S. João da Madeira.

AMBIENTE 
O Rotary Club de Figueira da Foz assinalou condignamente a 
passagem do seu 75º aniversário. Dentre os eventos integrados 
na efeméride avultou a inauguração, numa parceria com a Câmara 
Municipal, do Parque “Rotário Manuel Alberto Rei”, que foi um dos 
saudosos fundadores do Clube. Este parque será, porventura, o 
primeiro parque florestal urbano, rotário, a existir no País.

O Rotary Club de Évora celebrou um Protocolo com a Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA) para aproveitamento das árvores secas existentes na 
bacia do Alqueva por IPSS. Na foto, tirada no acto, vê-se à esquerda o 
Engº. Lacerda, representante da APA e, à direita, o Presidente do Clube, 
Compº. Bento Rosado.

Na recente oportunidade de ter estado em Portugal a representar o 
Presidente Sakuji Tanaka aquando da realização da III Conferência 
Interdistrital, o Compº. Ed Futa teve ensejo de tomar contacto com a 
realidade que constitui o Projecto das Universidades Senior do Rotary, 
e visitou a USR de Matosinhos.
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PALESTRAS
O Rotary Club de Barreiro escutou  a Drª. Cristina Nunes em 
palestra que ela proferiu sobre “Criatividade/Psicanálise”.
O Rotary Club da Feira teve consigo o Dr. Ivan Toro, médico 
dentista, a proferir uma alocução sobre “Influência da Sociedade 
Actual na Saúde Oral”.
E no Rotary Club de Lisboa-Centro foi palestrante o Compº.  
Hirondino Isaías, que expôs sobre “A Maçonaria e o Rotary”. 
A Drª. Luciana Costa foi ao Rotary Club de Vila Nova de 
Famalicão dissertar sobre “A Doença de Alzheimer”.
“Marketing para as Redes Sociais” foi o assunto que, no Rotary 
Club de Algés foi tratado pelo Prof. Doutor João Pinto e Castro.
O Major General Manuel Diamantino Pinheiro Correia foi palestrante 
no Rotary Club de Águeda, clube no qual dissertou sobre 
“Compreensão Mundial, um Caminho para a Paz”. 
No Rotary Club de Vila Franca de Xira foi orador convidado 
Dom Eduardo Joaquim Soares Veiga de Araújo, antigo membro do 
Clube, que expôs sobre “A Primeira Fundação Originária do Clube 
em 1954 e o Movimento Rotário em Portugal e em Vila Franca de 
Xira nos Anos de 1962/1963”.
No Rotary Club de Viseu falou-se de “O Novo Regime Jurídico 
do Arrendamento”, sendo orador o Compº. Mendes Silva, e 
sobre “Educação – Formação dos Pilares do Estado – Uma Visão 
Homeostásica”, assunto exposto pelo Compº. João Pedro Antas 
de Barros.
O Compº. Mauro Figueiredo foi palestrante no Rotary Club de 
Loulé aqui abordando o tema “Os Desafios da Escola no Séc. 
XXI”. Neste Clube esteve também o Dr. Aníbal Moreno, Vereador 
Municipal, que falou acerca de “Ambiente e Energia – Loulé, 
Concelho Sustentável”.
“Consciencialização Rotária” foi o tema tratado pelo Compº. Joaquim 
Vilela de Araújo, membro do Rotary Club da Trofa, em palestra que 
teve ensejo de proferir no Rotary Club de Santo Tirso.
“Desafios Actuais do Desenvolvimento Sustentável” constituiu o 
tema de palestra que proferiu no Rotary Club de Lisboa-Lumiar 
proferiu o Prof. Doutor Filipe Duarte Santos.
No Rotary Club de Carnaxide falou-se de “Criacionismo e a 
Evolução das Espécies” em palestra proferida pelo Compº. António 
Craveiro.
E no Rotary Club de Amadora dissertou sobre “Núcleos de 
Voluntariado na Nossa Comunidade” a Compª. Manuela Branco.
“Envelhecimento Saudável com Qualidade” foi o assunto tratado no 
Rotary Club de Olhão pelas Dras. Filomena Horta Correia, médica 
de saúde pública, e Ivone Ferreira, socióloga.

À ATENÇÃO DO SEU CLUBE

Desde há quatro anos que PORTUGAL ROTÁRIO, mesmo com as 
profundas alterações por que passou, dentre as quais avulta 
a da periodicidade das suas edições (era bimestral e passou 
a ser mensal), tem mantido o mesmo custo, o que, como é 
compreensível, tem exigido um esforço sério de contenção de 
despesas. As receitas provenientes da publicidade, porém, 
sofreram acentuada quebra e elas são, no entanto, importantes 
para que a nossa Revista possa continuar a ser publicada sem 
que seja necessário rever o valor da quota/assinatura.
O leitor tem numa das páginas desta edição a Tabela da 
Publicidade. Dirigimos, pois, a todos os Clubes um apelo no 
sentido de que, cada um, angarie um anúncio, pelo menos, 
para ser inserido na Revista. Mesmo que seja anúncio do 
mais pequeno valor. O seu Clube pode, até, beneficiar em 
relação ao valor da publicidade angariada.

 
DISTINÇÕES
E o Rotary Club de Lisboa-Lumiar enalteceu os méritos 
profissionais do Prof. Doutor Filipe Duarte Santos, Catedrático da 
Universidade de Lisboa.
No Rotary Club de Ílhavo foi prestada homenagem à padeira 
de Vale d’Ílhavo, nas pessoas das dezasseis padeiras que ainda 
trabalham nesta área. A homenagem teve lugar no Centro Social 
de Nossa Senhora da Paz, em Vale d’Ílhavo, e foi valorizada com 
a actuação da Associação “Os Baldas”.

E no Rotary Club de Portela esteve em especial destaque a Drª. 
Benvinda Marques, professora do Agrupamento das Escolas de Portela 
e Moscavide.

O Rotary Club de Peniche assinalou os méritos do Com. José 
Rodrigues.
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Em preciso dia da passagem do 108º aniversário do Rotary Inter-
national – 23 de Fevereiro – teve lugar a Conferência que, a um 

tempo, foi simultaneamente a 67ª do Distrito 1960 e a XXX do Distrito 
1970. Com os trabalhos centrados nas magníficas instalações da 
EXPONOR, ela teve a realização logística a cargo do Rotary Club 
de Matosinhos e teve como tema “Servir para a Paz”. Dos EUA 
veio na condição de Representante Pessoal do Presidente do R.I., 
Sakuji Tanaka, o Compº. Ex-Secretário-Geral, Ed Futa, membro do 
Rotary Club de Honolulu-Este. Foram “chairmen” da Conferência 
os Compºs. Luís Delgado (D. 1960) e Rui Amandi de Sousa (D. 
1970). Foi das Conferências mais económicas de sempre e, no 
que tange a gestão do tempo, mau grado as circunstâncias de 

ser respeitante aos dois Distritos e tudo se concentrar num único 
dia, foi seguramente notável.

No vasto auditório da EXPONOR terão estado cerca de seis centenas de participantes e bem pode 
reconhecer-se que, não só têm boas razões para se sentirem felizes os nossos Governadores (Luís Miguel Duarte - D. 

1960, e Teresinha Fraga - D. 1970), como há que tributar nota alta à organização. Na cerimónia de abertura, com sua solene entrada das 
bandeiras rematada com o Hino Nacional, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Dr. Guilherme Pinto, que teve 
ensejo de intervir entre outros oradores, especialmente os Governadores. D. Manuel Clemente, Revmº. Bispo do Porto, teve uma excelente 
intervenção de fundo em torno do lema rotário do ano “Paz Através do Serviço” ainda na parte da manhã.
Já após o almoço teve lugar a segunda intervenção temática, desta feita a cargo do Director do “Jornal de Negócios”, o Dr. Pedro Guerreiro 
e sobre “Como a Economia condiciona a Paz”, numa dissertação de muito mérito. Mas, ao longo da Conferência muitos outros momentos de 
reter se registaram, alguns de inteira novidade quanto o foi o da actuação do músico José Luís Piloto que, à viola, interpretou uma melodia 
alusiva ao Rotary, com letra de Francisco Correia, numa iniciativa do Rotary Club de Vizela. Ambos os Governadores tiveram ensejo de fazer 
relato sobre a situação e as acções fundamentais desenvolvidas pelos Clubes nos seus respectivos Distritos, aqui sendo de sublinhar uma 
inusitada “presença” da esposa do Gov. Luís Miguel Duarte, Demet, em missão voluntária de vacinação contra a polio na Índia, a quem o 
marido se iria juntar a partir do fim da Conferência. O Gov. 2006-07 (D. 1970), Compº. Álvaro Gomes, que desempenhou com muita dedicação 
as funções de Presidente da Comissão Distrital da The Rotary Foundation e terminava o mandato, foi justamente distinguido com o Prémio 
por Serviços Meritórios da Fundação tendo-lhe sido o respectivo diploma entregue pela Gov. Teresinha Fraga.
Absolutamente interessantes e inspiradoras foram as intervenções dos Representantes das Novas Gerações, Joana Pires (RTC e ITC do D. 
1960), José Diogo Godinho (ITC do D. 1970) e, sobretudo, Filipe Dias (RTC do D. 1970). Durante a Conferência  realizaram-se votações, quer 
quanto às contas das governadorias de 2011-12, que foram por unanimidade aprovadas, quer no que se referiu à eleição dos Delegados 
dos Distritos para a Comissão de Indicação de Director do R.I. na Zona 13 e âmbito da sua implicação. Aqui, e no que se refere ao D. 1960, a 
escolha recaiu no Compº. Mário Rebelo (membro do R. C. de Santarém), ficando como suplente o outro candidato, Compº. José Carlos Estorninho 
(do R. C. de Lisboa-Belém), e, quanto ao D. 1970, foi designado o Compº. Diamantino Gomes (do R. C. de Senhora da Hora), sendo suplente 
o Compº. A. Gonçalves Afonso (do R. C. de Santo Tirso). E enquanto, no que se refere ao D. 1960, a designação se reportará à Secção 13B, 
no tocante ao D. 1970 ela estende-se a toda a Zona 13.
Foram apresentadas pelos respectivos Governadores Eleitos, Compºs. Fernando Martins e Maria Goreti Machado, as próximas Conferências 
Distritais. No que se refere ao D. 1960, que terá a 68ª, decorrerá em Santa Iria da Azóia em 8 e 9 de Maio e sob a organização do Rotary 
Club de Loures, centrando-se-lhe os trabalhos no Hotel VIP Executivo. Será seu “chairman” o Gov. 1990-91, José Carlos Estorninho, e terá 
como tema “Motivação e Dedicação a Rotary”. Quanto ao D. 1970, a XXXI Conferência, irá realizar-se em Braga, de 24 a 26 de Maio e sob 
o tema “Novas Gerações – Transformar Vidas” e sob a organização dos Rotary Clubes  de Braga e de Braga-Norte. Será seu “chairman” o 
Gov. 2005-06, João Barbosa.
Numa postura bem descontraída e interactiva, foram bastante interessantes e mesmo contagiantes as intervenções que estiveram a cargo 
de Ed Futa. Designadamente a última, a culminar com uma belíssima melodia inspiradora com versos do malogrado Mons. Óscar Romero. À 
noite, já no Casino de Póvoa de Varzim, foi tempo do Jantar de Gala, com baile. Durante ele foi proclamado o “Delegado de Honra” à Revista, 
galardão que muito justamente recaiu no Delegado do Rotary Club de Guimarães, o Compº. António Jacinto Gonçalves Teixeira, a quem foi 
entregue o Diploma de Reconhecimento e mais um Título “Paul Harris”. 
Dadas as imperiosas exigências de fecho desta edição de PORTUGAL ROTÁRIO não é possível inserir imagens desta III Conferência Interdis-
trital, que apenas irão ser publicadas na nossa próxima edição.
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Pelo sexto ano, os Rotary Clubes dos subúrbios de Detroit participam numa competição Jeopardy, 
desta vez organizada pelo Rotary Club de Royal Oak. Cinco jogadores de três equipas, em 
representação do clube de Royal Oak e dos Rotary Clubes de Birmingham e de Bloomfield Hills, 
respondem a sucessivas perguntas retiradas das matérias contidas em recentes edições da The 
Rotarian. Este evento permitiu angariar 600 dólares para o PolioPlus. O vencedor, que foi o 
clube de Birmingham, será o organizador da edição de 2013.

México
Quando se decidiram a passar a palavra acerca da erradicação da polio, os Rotários do Distrito 
4170 chegaram longe. Para assinalar o início do ano rotário de 2012-13, o Governador do Distrito, 
Ernesto Benitez, e José Clemente Álvarez Soto, Presidente do Rotary Club de Teotihuacán, voaram 
sobre a histórica Pirâmide do Sol usando um balão de ar quente ornamentado com o logótipo 
“End Polio Now”. A pirâmide, um dos maiores edifícios da Mesoamérica, e os seus arredores 
locais arqueológicos, são destinos turísticos muito populares.

Grã-Bretanha
“Remova Barreiras” é uma organização de ajuda que fornece a mulheres e a crianças de países 
em vias de desenvolvimento barris que eles podem utilizar, rebolando-os, para transportar água 
para casa. Os barris, de 30 e de 50 litros, que tanto podem ser arrastados como rebolados, 
são fabricados no Reino Unido e custam cerca de 50 dólares a unidade. Bill Leslie, membro do 
Rotary Club de Ellesmere Port, Wirral e Adrian Brewer, membros do Rotary Club de Vectis Sunrise 
(Newport I.O.W.), dirigem esta organização com as ajudas de senhoras e de grupos religiosos, 
escolas e doutros Rotary Clubes. Os barris já estão a ajudar famílias no Quénia, no  Uganda, na 
Zâmbia e na Serra Leoa.

ARJ Macedónia
Os Rotary Clubes de Clearwater Beach, Florida (EUA), e de Bitola Shirok Sokak, da Antiga República 
Jugoslava da Macedónia, trabalharam em parceria para a promoção da paz e da expressão de 
creatividade em Setembro no âmbito do Dia Internacional da Paz das Nações Unidas. Os Clubes 
agiram com os participantes do Intercâmbio Rotário de Jovens e com estudantes liceais locais 
pintando mensagens de paz nas suas cidades. Em Clearwater Beach, os estudantes decoraram 
persianas das janelas. Na Antiga República Jugoslava da Macedónia as pinturas feitas foram 
levadas para uma escola que se dedica a crianças com necessidades especiais, juntamente com 
lápis de côr, tintas e outro material de pintura.

Rússia
Como parte integrante do “Talento Jovem”, dentro de um projecto à escala mundial, o Rotary Club 
de Moscovo-Pokrovka apoia jovens músicos dando-lhes oportunidades de viajarem e de receberem 
educação musical de alto nível. No ano passado, o Clube associou-se a Clubes Italianos para 
organização de concertos em lugares de prestígio de Pádua, Cagliari e Cremona para três músicos: 
uma mezzo-soprano de 22 anos, um pianista de 15 e um pianista, violinista e compositor de 
11. Os concertos tiveram uma assistência de quase 1.200 pessoas. O Rotary Club de Cremona 
ofereceu ao Clube de Moscovo-Pokrovka três violinos de fabrico italiano e uma viola, o que levou 
os organizadores deste projecto a planear a continuação do ensino da música em Moscovo.

Costa do Marfim
 Desde 2004, o Rotary Club Jerez de la Frontera (Espanha) vacinou mais de 50.000 crianças com 
menos de 10 anos, na Costa do Marfim, contra a meningite B e C e a febre tifoide. Vinte e cinco 
clubes se foram juntar a esta acção e angariaram quase 262.000 dólares para vacinações neste 
país da África Ocidental. Durante um surto regional de meningite ocorrido nos princípios do ano 
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passado, a Costa do Marfim teve o índice mais elevado de todos os países da zona afectados 
por ele. 

Sri Lanka
Nas regiões mais a norte do Sri Lanka, as mães e seus filhos mais pequenos têm de percorrer 
grandes distâncias para atingir um dos poucos hospitais públicos. Com o pensamento nestas mães, 
o Rotary Club de Colombo Regency montou mais de 20 campos de saúde abertos todo o dia durante 
a última década, destinados a fornecerem cuidados médicos básicos e informação na área da 
saúde. Em recente jornada realizada em Jaffna, cinco médicos voluntários e um farmaceuta deram 
multivitaminas no valor de cerca de 3.000 dólares, ácido fólico, ferro em “tablets” e tratamentos 
quentes, assim como mais de 200 pares de óculos para ler, a 500 doentes.

Filipinas
No Centro Médico do Sul das Filipinas, na cidade de Davao City, crianças pobres e com  cancro 
frequentes vezes interrompem o tratamento quando as suas famílias não podem continuar a viver, 
por razões económicas, nas proximidades. A “Casa da Esperança”, um projecto de vanguarda do 
Rotary Club de Waling-Waling (Davao), fornece alojamento para mais de 25 doentes com cancro, 
pediátricos, com dois acompanhantes. Este programa, instalado no “campus” do Centro Médico, 
já acomodou mais de 1.800 doentes desde 2007.

Austrália
Craig Alford, membro do Rotary Club de Armadale, percorreu mais de 600 milhas atravessando 
a Austrália, desde Perth a Kalgoorlie e na última primavera, recolhendo quase 70.000 dólares 
ao longo do trajecto. Os resultados obtidos foram para as Organizações Departamento Italiano 
para Pesquisa da Doença Mental e “Rodas de Esperança”, uma ONG que se dedica a enviar, 
gratuitamente, cadeiras de rodas para países em vias de desenvolvimento. Alford viajou durante 
seis dias, tendo chegado ao Campo de Golfe de Kalgoorlie a tempo de poder assistir à Conferência 
do Distrito 9465.

CIP PORTUGAL/FRANÇA
Vai ter lugar em 23 de Junho, na oportunidade da realização da Convenção de Lisboa, um Jantar de Companheirismo 
desta CIP. O custo de participação é de € 25,00 e as inscrições devem ser feitas em artur.almeida.silva@gmail.
com ou a.g.madeira@hotmail.com.

CIP PORTUGAL/TIMOR-LESTE 
Em zona remota de Timor-Leste procura-se reconstruir uma escola que é frequentada por mais de 1.900 estudantes. A 
actual escola não dispõe de nada do necessário para poder funcionar com um mínimo de qualidade, pois falta tudo: 
de cadeiras a secretárias, de livros a outro qualquer material escolar. Houve já um arquitecto que ofereceu projecto 
para a construção de uma nova estrutura, que, porém, importa em cerca de € 20.000,00, um valor que é muito elevado 
para Timor-Leste. Pensa-se em candidatura através da Fundação Rotária Portuguesa. Para maiores detalhes, contacte 
o Compº. Valdemar Gonçalves, membro do Rotary Club de Porto-Oeste.

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
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o criativo
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AS COISAS BOAS QUE SE FAZEM

ÍNDIA 
O Rotary Club de Calcutá-Mahanagar, sobretudo mobilizado pelo seu sócio e Director do R.I., 
Compº. Shekhar Mehta, preparou larga quantidade de “kits” contendo bens essenciais a cujo 
envio procedeu em socorro das populações das ilhas de Andaman e de Nicobar, que tinham 
sido duramente atingidas por um sismo acontecido em 2004 (foto “Rotary News”).

INGLATERRA
Organizados pelo Rotary Club de Wylde Green (D. 1060) e com o patrocínio de todos os Rotary 
Clubes do Distrito, disputaram-se num fim de semana os Campeonatos Britânicos de Desportos 
para Deficientes no Centro de Recreio de Xcel, em Coventry. Dez foram as equipas participantes 
e, em “Pitstop”, saiu vencedora a equipa de Leicestershire, justamente a patrocinada pelo 
clube organizador (foto “Rotary Today”).

BRASIL
Com o objectivo de chamar a atenção pública para os problemas causados pela obesidade 
infanto-juvenil, o Rotary Club de Taubaté, São Paulo (D. 4600), organizou a “Caminhada Viva 
Leve pelo Planeta” em parceria com a sua “Casa da Amizade”, a Casa da Criança, a Universi-
dade de Taubaté, a Secretaria Municipal dos Desportos e a Escola de Idiomas “Pro-Línguas”, 
um evento que logrou reunir mais de mil participantes (foto “Brasil Rotário”).

MÉXICO
O Rotary Club de Tijuana-Milénio-Minarete (D. 4100) ofereceu à escola de Vetu-Xavi, situada 
na área urbana de Tijuana, um estupendo parque infantil (foto “Rotarismo en México”).

NOVA ZELÂNDIA
Em 2010-11 a cidade de Christchurch foi severamente atingida por um tremor de terra de 
grandes proporções, a tal ponto que ficaram destruídas quase uma dúzia de bibliotecas dos 
seus arredores. O Distrito 9970 lançou, em face do acontecido, o Projecto “Library to Go”, 
integrado no mais abrangente Projecto Sismo do Distrito 9970, através do qual, e em parceria 
com o Município e um subsídio da Fundação Rotária, criou uma rede de Bibliotecas Móveis 
(foto “Rotary Down Under).

 

INGLATERRA 
Desde há vários anos que o Rotary Club de Flint & Holywell (D. 1180) organiza a Regata “Raft” 
de Chester na qual entram em competição os Rotários. É uma competição de jangadas feita no 
rio mas na qual nunca participavam as senhoras, que se sentiam, pois, marginalizadas. Neste 
ano, porém, elas “bateram o pé” e tomaram a iniciativa de entrar e, deste modo, graças ao 
seu desempenho, conseguiram arrecadar patrocínios no valor de £ 605 (foto “Rotary Today”).
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Wilfrid J. Wilkinson
Presidente do Conselho de 
Curadores
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Wilfrid J. Wilkinson
Rotary Club de Trenton, Ontário (Canadá)
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ifórnia (EUA)

Curadores
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Rotary Club de Curitiba-Leste (Brasil)
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O CONSELHO DE CURADORES  EM 2012-13

Março é Mês de Viragem 
O mês de Março confere a cada um de nós oportunidade para reflectir sobre o desempenho do Rotary. É durante 
este mês que como que fazemos uma pausa para assinalar a Semana Mundial do Rotaract, o Dia Internacional 
das Mulheres, o Dia Mundial da Água e o Mês da Alfabetização – tudo lembranças significativas em torno do 
bem que os Rotários têm espalhado por todo o mundo.
 
À medida em que vou viajando um pouco por toda a parte, tenho sido inspirado por  Rotaractistas e pelos seus 
importantes contributos para a Família Rotária. Tive ensejo de trabalhar com mulheres extraordinárias que servem 
no nosso Conselho Director. Testemunhei um incrível progresso que a The Rotary Foundation conseguiu nas áreas 
da água e da saúde pública – uma área em foco que se considera crucial para a nossa crescente população. 

À medida que nos vamos embrenhando neste mês também dedicado à alfabetização, fui vendo quanto os Rotários 
estão a fortalecer comunidades através de simples, mas creativos meios sustentáveis para romper o ciclo do 
analfabetismo. A alfabetização desempenha um papel decisivo para tornar as vidas das pessoas saudáveis e 
produtivas, e, seja através do serviço voluntário numa escola local, desenvolvendo o ensino da língua junto de 
adultos e de crianças,  usando ou não sistemas concentrados ou mediante a utilização de computadores, seja 
no assegurar de que todas as crianças disponham dos livros didácticos de que precisam, os Rotários ajudaram 
milhares.

As nossas promessas e o nosso empenho em cumpri-las atingiram já um ponto de viragem: tenos de olhar, agora, 
para as metas que ainda temos de atingir. Mantenhamo-nos atentos. Atentos e activos. Assegure-se de que o 
seu Clube tem realmente a noção da importância deste mês no Rotary de maneira a que, no próximo mês de 
Março, possamos ter ainda mais êxitos para assinalar. 
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ROTARY CLUB DE 
GUIMARÃES

Em sua recente reunião, este Clube do D. 1970 impôs nada 
menos que 5 Títulos “Paul Harris”. A foto mostra o Compº. Paulo 
Mota exibindo feliz o respectivo Diploma.

ACONTECEU, E ACONTECE, 
NA NIGÉRIA

Em 8 de Fevereiro passado, nove agentes de saúde foram mortas a tiro em 
Kano quando participavam numa campanha de vacinação contra a poliomie-
lite. Ataque não reivindicado entretanto, tem sido atribuida a sua autoria a 
militantes islamitas da facção Boko Haram.
Na Nigéria parece notar-se, infelizmente, algum recrudescer da incidência da 
doença, tendo sido registados 121 novos casos de polio em 2012.

QUALIFICAÇÃO DISTRITAL
Desde Setembro de 2012 que o Distrito 1970 se encontra qualifi cado, no âmbito 
do Plano “Visão de Futuro” da Fundação Rotária, para efeitos do ano rotário de 
2013-2014.

Portugal R

Desde Setembro de 2012 que o Distrito 1970 se encontra qualifi cado, no âmbito 
do Plano “Visão de Futuro” da Fundação Rotária, para efeitos do ano rotário de 
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EX-GOVERNADOR EM DESTAQUE
O PGD Wayne Cusick (D. 5340), membro do Rotary Club de Blythe, 
Califórnia (EUA), foi homenageado pela The Rotary Foundation 
em virtude do relevante papel que desempenhou na criação da 
Sociedade “Paul Harris”.
 Foi no seu ano de governadoria que ele criou um programa destinado 
a reconhecer os doadores do seu Distrito que efectuaram doações 
mínimas de 1.000 dólares a favor da Fundação.

 A “SAGA” DA ERRADICAÇÃO 
GLOBAL

 DA POLIOMIELITE
Nesta altura existem apenas três países, em todo o mundo, que ainda não lograram inter-
romper a transmissão do vírus da polio: o Afeganistão, a Nigéria e o Paquistão. Dois, por 
conseguinte, na Ásia, e um na África.
Desde há vinte anos foi de cerca de 20 milhões o número de voluntários que se envolveram 
nos trabalhos de vacinação contra a doença, trabalhos que alcançaram um número estimado 
de mais de 2,5 biliões de crianças de idade inferior a cinco anos.
O valor aproximado de economias alcançadas que a erradicação global da polio da face 
da Terra fará alcançar anda na ordem dos 40 a 50 biliões de dólares durante os próximos 
20 anos.

 

Como vão as contribuições para o Fundo Anual para Programas:

* meta definida para o ano rotário de 2012-2013 – 120 milhões de dólares.
* arrecadado até 31 de Dezembro de 2012 – 45,9 milhões de dólares.
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COMPREENSÃO MUNDIAL

                                                 José Ribeiro Marques Torres
                                                                                    membro do Rotary Club de Lisboa-Norte

Cumprindo-se o 108º aniversário do Movimento Rotário em mês cujo tema é a Compreensão Mundial, é altura de falar de Rotary, ou 
melhor, de procurar interpretar Rotary. Aprofundar as suas motivações será, talvez, invadir a intimidade do determinismo humano. É 
que, neste movimento associativo de tão difícil definição, transparece efectivamente um certo simbolismo universalista que não está 
ao alcance de um observador desprevenido.
São as regras praticadas pelo seu protocolo, é o cerimonial das reuniões, são as apresentações rotárias, é a presença da panóplia das 
bandeiras e o rigor dos princípios estatutários, são as frases e o pensamento dinamizadores citados pelas “avenidas de serviço”.
E a literatura rotária, na qual, com frequência, se ultrapassa o decorrente para se invadir uma extensa área da psicologia e da metafísica, 
o que vai desde o pensamento dos primórdios até à mais recente filosoficidade contemporânea.

Todavia, sendo o Rotary, como se constata, uma força circundante que controla, orienta e surpreende, sente-se que ainda não terá 
atingido a sua verdadeira expressividade. Qual seria, hoje, no longo trajecto do tempo, a posição do mundo do Rotary se Paul Harris, 
o seu “inventor”, ainda vivesse? 
Podemos afirmar, e com toda a convicção, que um clube rotário é dos melhores exemplos de uma organização democrática. Efectivamente, 
o primeiro Rotary Clube foi fundado em Chicago no ano de 1905. Nesses tempos de luta e de reivindicações dominadas pelo, então, 
socialismo científico, ele foi logo activo no campo das ideias, nada mais, uma experiência de democracia social. Uma democracia de 
cúpulas na área do profissionalismo, mas, igualmente, uma experiência não politizante, apenas uma tentativa de paz, de harmonia, 
de bem-fazer, onde o cimento que unia as pedras da muralha levantada contra a incompreensão era o companheirismo.
Rotary procura nivelar os trabalhadores mais qualificados igualizando-os, para que estes, socialmente, dessem de si, da sua experiência, 
da sua formação de chefes, das suas qualidades e exemplo de trabalho, do seu potencial económico, em suma, para se conseguir, 
através da sua acção social, que cada comunidade se promovesse, e que cada trabalhador atingisse os meios de vivência de que o 
homem tem direito de dispor.
Foi nestas bases, num sentido humanista, que o Rotary foi aumentando, se internacionalizou, continuou a desempenhar uma acção 
benemerente.

Hoje é um Rotary diferente daquele que surgiu em 1905.
 Faltou a Paul Harris, nos anos de formação de 1905 a 1912, o intelectual, o teórico, que desse corpo social e estrutura filosófica ao 
seu genial pensamento, porque dúvidas não há de que o Rotary, apesar da sua indefinição e força potencial, se em tempo se tivesse 
definido, muito mais poderia ter contribuído para o progresso da humanidade. O mundo, hoje, talvez fosse um mundo diferente.
A doutrina Paul Harris, ou “Harriziana”, foi uma doutrina de paz, uma motivação, uma identificação entre os homens. Por isso, o Rotary 
consegue despersonalizar um qualquer país personalizando-o a si mesmo. Em todos os países do mundo, os Rotários, em qualquer 
clube, numa qualquer região, sentem-se, ao visitar outros, como se estivessem no seu próprio clube, respiram um ambiente de amizade, 
não notam diferenças de raça ou de país.
Todos se sentem num Rotary universal, sempre igual em todos os lugares da Terra. Sim, em Rotary há paz e compreensão porque o 
Rotary não é uma força de combate, não depende duma ideia política nem religiosa. O Rotary não procura vencer ou converter: é 
apenas uma motivação convencional que cabe em todas as políticas e em todos os credos.
O Rotary, num conceito universalista, é apenas um homem de trabalho, um qualquer homem da humanidade, um profissional igual 
a outros profissionais através de um elo comum: o trabalho diferenciado. O trabalho rotário não tem pátria, ou melhor, faz parte de 
todas as pátrias.
O trabalho e o companheirismo (ou seja Rotary) são o meio e a condição vitais de subsistência, um e outro são irmanados, cabem 
em todos os sistemas económicos.

Tenhamos esperança, uma vez compreendido o Rotary, de que ninguém mais ousará contestar a ideia daquele luminoso advogado 
que, nos começos do Séc. XX, inventou a convivência irmã do pluriprofissionalismo de cúpula, alicerçando-o no companheirismo e na 
motivação laboral, como fim último do progresso e da paz entre os homens.
Das últimas mensagens de Paul Harris cito: -“Deus deu-me o privilégio de esquecer as fraquezas da humanidade e de fortalecer a 
minha visão das suas belezas e das suas virtudes”.
Paul Harris faleceu a 27 de Janeiro de 1947.
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Olhos do sol

Os olhos do Sol amarguram-se
no Inverno
deixam cair as pálpebras como per-
sianas
sonolentos
para não verem a Terra
que definha que se destrói
para não verem o egoísmo dos Ho-
mens.

Os olhos do sol sorreim
no Verão
aquecem os meninos e meninas
que brincam à beira-mar
que fazem castelos de areia
que crêem em príncipes e princesas
que sonham com um mundo…
um mundo de Paz.

Mas os olhos do Sol nunca riem!
Vêem tudo e sabem tudo
sorriem às crianças porque…
  vivem o sonho
fecham-se aos Homens,
em tempos crianças, porque…
desistiram do sonho
brincando com homens, seus irmãos,
construindo castelos de egoísmo
destruindo palavras nobres
deixando murchar a flor
que vivia em seus corações.

Marta Oliveira Santos






