


FAZENDO O BEM
NO MUNDO
UM DVD

Veja de que maneira The
Rotary Foundation e os
seus parceiros estão a

atingir resultados
sustentados nas seis
áreas de enfoque – e

conheça o modo por que
também você pode ajudar!

* promovendo a paz

* lutando contra as doenças

* disponibilizando água potável

* salvando mães e crianças

* apoiando o ensino

* desenvolvendo a economia local
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Mensagem do Presidente

DA MINHA CANETA

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

Do Manual de Procedimento (pág. 241), com ligeiras 
adaptações:
15.020 Assembleia Distrital – realizar-se-á anualmente, de 
preferência em Abril ou Maio, uma assembleia distrital, que poderá 
ser multidistrital, com o objectivo de treinar líderes de Rotary Clube 
que possuam as qualidades, conhecimento e motivação... Deverão 
ser especificamente convidados para esse evento os Presidentes 
entrantes de todos os clubes do Distrito e aqueles Rotários do 
Distrito escolhidos pelo Presidente entrante para servir em cargos-
chave de liderança...
15.030 PETS - … com a finalidade de oferecer orientação e formação 
aos Presidentes Eleitos de Clube do Distrito, será realizado um 
seminário de treinamento, que poderá ser multidistrital. Deverá 
ocorrer anualmente, de preferência em Março.
15.040 Conferência Distrital – .1 - anualmente será realizada uma 
Conferência de Rotários de cada Distrito em local e data determinados, 
em conjunto, pelo Governador e pelos Presidentes da maioria dos 
Clubes do Distrito... O Conselho Director do R.I. poderá autorizar que 
dois ou mais Distritos realizem a Conferência em conjunto.
Idem (pág. 299):
Assembleia Distrital – reunião de treinamento... O propósito 
é preparar os líderes entrantes do Clube para assumirem o 
cargo e formarem as suas equipas … e oferecer ao Governador 
Eleito, seus assistentes e aos membros das Comissões Distritais 
entrantes a oportunidade de motivar os líderes dos Clubes... 
Conferência Distrital – Encontro realizado anualmente em cada Distrito 
a fim de promover o programa rotário por meio de companheirismo, 
discursos inspiradores e debates sobre assuntos de interesse para 
os Clubes e o Distrito. Todos os Rotários do Distrito e suas famílias 
podem participar.
Ibidem (pág. 311):
PETS – evento de treinamento anual, preferivelmente em Março, para 
Presidentes Eleitos de Clube. Serve para preparar os Presidentes de 
Clube entrantes para o seu mandato e para oferecer ao Governador 
Eleito e seus assistentes ensejo de os motivar a darem início à 
relação de trabalho...   

 Não me assiste a pretensão de ser tido na conta de “doutor” ou 
na de um impoluto entendido na “coisa rotária”. Nada disso: apenas 
reconheço que serei um Rotário banal e que, fora disso, dedica algum 
do tempo à leitura e análise dos textos organizativos do Rotary e ao 
conhecimento da história centenária do nosso Movimento. Perdoe, 
pois, o leitor benévolo a minha ousadia mas, agora que já se realizaram 
no nosso País os eventos acima elencados, conhecedor do modo 
por que foram concebidos e desenvolvidos, apoderou-se de mim a 
tentação, a que não resisto, de tentar que coloquemos um ponto de 
ordem na matéria. Faço-o com a consciência de poder ser encarado 
como polémico mas, creia, imbuído da mais genuína vontade de 
contribuir de algum jeito para uma reflexão positiva e sem que devam 
as minhas palavras ser tidas na conta de crítica censória. 
Vejamos, pois.

Ressalvando os aspectos da colocação dos referidos eventos 
rotários na economia do ano (o que, no entanto, tem a sua lógica), 
vemos que entre a Assembleia Distrital e o PETS, por um lado, e a 
Conferência existe um forte traço distintivo: aqueles são apenas 
reuniões de trabalho, enquanto esta glosa o companheirismo e aborda 
relatórios, balanço do ano e matérias, por assim dizer, deliberativas. 
É o que se deve depreender até do simples aspecto do alargamento 
a participantes não dirigentes rotários e até a pessoas não-rotárias, 
no que tange à Conferência.
Então, se se trata de meras reuniões de trabalho, as Assembleias e 
os PETs devem: ser objectivas, visar a melhor utilização do tempo, ter 
a preocupação da eficácia. Querem preparar quadros. Como por vezes 
se diz, devem deixar os “entretanto” e ir logo aos “finalmente”...
É, desde logo, decisiva a pontualidade e, quanto a “sessão de 
abertura”, tudo quanto exceda os dez, quinze, minutos, já será 
“gongórico”. Ela tem de ser simpática mas não deve perder-se em … 
“rodriguinhos”, e, nas intervenções a que houver lugar são inteiramente 
dispensáveis as repetitivas e aborrecidas invocações preliminares, 
tantas vezes até protocolarmente contraproducentes e mesmo de má 
nota. Tanto tempo precioso com isso se desperdiça!
Depois, e sobretudo virando-me para a Assembleia, apenas dois grupos 
de matérias justificam sessão plenária: o da exposição e motivação 
em torno do lema rotário, normalmente a cargo do Governador Eleito, 
e o das estruturas nacionais que são, no nosso País, três (duas 
institucionais, que são a Fundação Rotária Portuguesa e a Associação 
Portugal Rotário, e uma informal, que são as CIPs). Quanto a cada 
uma dessas estruturas algum responsável exporá.
A partir daqui, e no meu entender, acabou o tempo de plenário e 
deverá enveredar-se para sessões de trabalho sectoriais: a destinada 
a Presidentes (que deverá ser assegurada pelo Governador Eleito), 
e as destinadas aos demais aspectos organizativos dos Clubes 
(Secretários, Tesoureiros, Protocolos, Relações Públicas e Imagem, 
Avenidas de Serviços, etc.). Em cada uma destas sessões lá terá 
de estar quem saiba expor sobre cada área e que terá perante si 
audiência restrita aos que vão servir nos clubes em cada uma das 
áreas correspectivas.
Por ser menor o número de intervenientes, e as matérias serem 
concentradas, evita-se a dispersão e ganha-se em tempo e em 
eficácia. Não será assim?!

  Já quanto à Conferência, hemos de reconhecer que não tem em si 
um tão carregado clima de reunião especificamente de trabalho: visa 
mais a exaltação rotária, a festa, a consagração e o reconhecimento 
pelos trabalhos que foi possível realizar ao longo de um ano que 
rapidamente se aproxima do seu final. E também é de prestação de 
contas, ao cabo e ao resto.
É este diferente tratamento e diversa linha de preocupação o que 
temos vindo a surpreender?
Diga-o quem souber. Desculpe qualquer coisinha e aceite o afectuoso 
abraço do 
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Os Rotários bem sabem 
que uma Convenção do 
R.I. é invariavelmente 
uma experiência social, 
mas os que estejam 
a planear viajar até 
Lisboa para participar 
na Convenção de 2013, 
que se realizará de 23 
a 26 de Junho, terão 
ainda mais motivos para 
uma expectativa de um 
acolhimento amigo: o 
“site” de viagens da “TripAdvisor” considerou a cidade de Lisboa 
como a cidade mais amiga de toda a Europa. Está, aliás, colocada 
na terceira posição das cidades mais hospitaleiras de todo o 
mundo – logo a seguir a Cancun, à Cidade do México e a Tóquio 
– em consequência do mais recente inquérito sobre cidades, uma 
consulta anual que atinge 75.000  inquiridos.
A capital de Portugal também vai na frente quanto ao “ranking” 
do grupo das cidades nas quais o dinheiro vale mais – e no ano 
passado, Lisboa entrou para a lista do USA Today, ou seja 
das 10 cidades mais baratas da Europa. Nela se oferecem muitas 
atracções “low-cost” ou mesmo gratuitas, o que igualmente faz 
com que surjam muitas ocasiões para encontros amigáveis com 
as pessoas da terra. 
O eléctrico da linha 28 leva-o aos lugares históricos como o 
Castelo de S. Jorge, do Séc. XI, através das estreitas e ventosas 
ruas da Alfama medieval, ou a famosa Feira da Ladra. Nesta, 
folhear livros ou admirar qualquer coisa é grátis e ela está aberta 
desde o nascer ao pôr-do-sol nas terças-feiras e nos sábados. 
Tal como acontece quanto à maior parte das igrejas da cidade, 
a Sé de Lisboa, catedral românica do Séc. XII erguida no local 
onde estivera uma antiga mesquita de Alfama, não cobra nada 
por se entrar nela. As entradas em muitos dos museus é livre aos 
domingos..
Inscreva-se na Convenção de 2013 do R.I. em www.riconven-
tion.org.

“WELCOME TO LISBON”
A Representadoria do Rotaract do Distrito 1960 decidiu enriquecer 
o programa da Convenção de Lisboa do R.I.. Nesse sentido, 
está a organizar uma série de eventos de carácter turístico e de 
companheirismo que colocará à disposição de quantos neles se 
inscreva. Eles são os seguintes:
“Bairro Alto Night Tour”, a ter lugar em 21 de Junho, grátis;
“All Night Party” (jantar + disco), a 22 de Junho, por € 25,00 
+ € 8,00;
“VIP Sunset Party”, em 23 de Junho, por € 40,00;
“A Step to ‘End Polio Now’”, em 25 de Junho, por € 6,00.
Se pretender mais pormenores vá a www.rolis2013.com. 
Contacte <rotaract.pt2013@gmail.com> para esclarecer todas 
as dúvidas que tiver.

ANOTE OS QUATRO PRINCIPAIS EVENTOS
QUE ACOMPANHARÃO A CONVENÇÃO

O Concurso Internacional de Canto Lírico, no Teatro Nacional de 
S. Carlos
A “Noite da Hospitalidade”, na “Área VIP Marina” do Parque das 
Nações

A “Noite Inesquecível de Fado com Carminho”, no Campo 
Pequeno
“Explorar Portugal”, no Convento do Beato.

E ATÉ ANTES DELA
Em 21 e 22 de Junho, participe no Seminário Rotário a realizar no 
“VIP Executive Arts Hotel”.

GRANDES ATRACÇÕES CONFIRMADAS

Estão asseguradas as actuações do famoso quarteto IL DIVO na 
sessão de abertura da Convenção, em 23 de Junho, 

de Hayley Westenra, um 
fenómeno mundial e musical, e
 

do duo “2 CELLOS”, verdadeiros mágicos do violoncelo

ela e estes na sessão de encerramento, a 26 de Junho, pelas 
16 horas.

Não perca estas oportunidades de se deliciar com estes “monstros” 
da música!
                    

http://www.rolis2013.com/
mailto:rotaract.pt2013@gmail.com
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

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

president  

Caros Companheiros Rotários.
 
A partir do momento em que me tornei Presidente Indicado do Rotary International fi quei ciente de que 
poderia escolher um lema que colocasse ênfase na paz. Foi por isso que delineeei a realização de três foruns 
da paz – para conferir aos Rotários uma oportunidade de pensarem acerca da paz, de falarem sobre a paz e 
de trocarem ideias e, em conjunto, se aplicarem na construção da paz. O último Forum Rotário da Paz Global 
realiza-se neste mês em Hiroshima, no Japão.
Ouvimos pronunciar a palavra paz todos os dias. No entanto, a maior parte de nós dedica muito pouco 
tempo a refl ectir sobre o que seja a paz. Ao nível mais básico, podemos defi nir paz por aquilo que ela não 
é. Será um estado de ausência de guerra, de não violência e de inexistência de medos. Signifi cará que não 
corremos os perigos da fome, de perseguições ou do sofrimento causado pela pobreza.
Mas também podemos defi nir paz por aquilo que ela é e por aquilo que ela pode ser. A paz pode signifi car 
liberdade de pensamento e de expressão, liberdade de opinião e de escolha e a capacidade de se auto-
determinar. Pode signifi car segurança, confi ança no futuro – vida e casa numa sociedade estável. A nível mais 
abstracto, a paz pode signifi car um sentimento de felicidade, de serenidade íntima, de calma.
Quanto mais utilizamos esta palavra, mais compreendemos a paz, e o Rotary pode ajudar-nos a essa com-
preensão. O Rotary ajuda-nos a encontrar o que serão as necessidades básicas dos outros – a desenvolver 
cuidados na saúde, na área da sanidade pública, na alimentação e na educação, quando e onde estas ne-
cessidades mais se façam sentir. Ajuda a dar resposta, também, a necessidades do foro íntimo, de amizade, 
de contactos e de ajuda. E o Rotary ajuda-nos a construir a paz no seu sentido mais  tradicional, reduzindo 
as causas de confl itos. Constroi pontes de amizade e de tolerância entre pessoas e nações. Ajuda-nos a 
compreendermo-nos mutuamente. 
Quanto mais defi nimos paz, seja o que seja que a paz signifi que para cada um de nós, podemos torná-la cada 
vez mais próxima através do serviço. A paz, seja qual seja o sentido em que a consideremos, é uma meta real 
e um objectivo realista para o Rotary. A paz não é algo que apenas se possa alcançar através de tratados, 
através dos governos das nações ou através de feitos heróicos. É qualquer coisa que podemos encontrar, e 
que temos de alcançar – todos os dias e de muitas maneiras bem simples.
Por isso agradeço a vossa dedicação à Paz Através do Serviço – e ao objectivo do Rotary de atingir 
um mundo mais pacífi co.
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“WEBINAR” CONTRA A  FOME NO MUNDO

Em 28 de Março realizou-se em Chicago (EUA) um “webinar” dedicado 
ao tema em título e muito particularmente ao relato de projectos bem 

sucedidos voltados para a luta contra a fome e a desnutrição. Tratou-se 
duma iniciativa de clara e absoluta oportunidade não perdendo de vista 
que, segundo recente relatório da Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura, 870 milhões de pessoas só de maneira muito 
limitada têm acesso a alimentação, sublinhando a Comissão de Nutrição da 
ONU que a desnutrição é o factor que mais contribui para o aparecimento e 
proliferação de doenças.

Este “webinar” procurou sensibilizar os Rotários participantes, e os 
Rotary Clubes, para a descoberta de maneiras de combater este, que é 
um dos maiores problemas mundiais, com sugestões várias de projectos 
sustentáveis e de outras iniciativas humanitárias, tudo complementado 
com esclarecimentos em torno dos seus possíveis financiamentos pela 
The Rotary Foundation.
 
Nele houve uma forte componente da língua portuguesa, pois que o 
painél de intervenientes contou com os Compºs. Mário da Silva Moura, 
que faz parte do Grupo de Rotários em Acção por Soluções Alimentares e 
é membro do Rotary Club de Lisboa-Olivais, e Simone Gomes da Silveira, 
assistente do Governador do D. 4610, de S. Paulo (Brasil), representante 
do projecto “Banco de Leite” do referido Distrito.

Presidente
Sakuji Tanaka
Rotary Club de Yashio (Japão)

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

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

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

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

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

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

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

Yash Pal Das
Rotary Club de Ambala (Índia)

Allan O. Jagger
Rotary Club de Elland (Inglaterra)

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

Takeshi Matsumiya
Rotary Club de Chigasaki-Shonan (Japão)

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

Shekhar Mehta
Rotary Club de Calcutá-Mahanagar (Índia)

Juin Park
Rotary Club de Suncheon (Coreia)

Gideon Peiper
Rotary Club de Ramat Hasharon (Israel)

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

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

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

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

NÚMEROS

Rotary Clubes  ………………………… 34.219

Rotários  ………………………… 1.212.653

(Rotárias) ……………………………  216.009

Países e regiões com Rotary …………… 215

Distritos Rotários ………………………… 532

Núcleos Rotary de Desenvolvimento 

Comunitário …………………………… 7.585

Países com NRDC ……………………………92

Voluntários não Rotários nos NRDC  . 174.018

(dados reportados a Março de 2013)

A NOSSA CAPA

O Douro é, na sua imponência, no seu trabalho 

gigantesco, no seu colorido, de um encanto 

insuperável. Ter sido declarado já pela UNESCO 

como Património da Humanidade é o corolário 

perfeitamente lógico das belezas que ele encerra, 

verdadeiras maravilhas para quem tenha a dita de 

o visitar.

Região demarcada (a mais antiga do mundo!), onde é 

produzido o “vinho fi no”, comercializado como “Vinho 

do Porto”, então no Outono as vinhas mudam de côr 

e assumem tons como a capa desta edição mostra, 

e outros ainda.

Beba um cálice de “Porto” e, se puder, meta-se 

a caminho e admire paisagens como difi cilmente 

poderá encontrar noutras paragens.
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 IMAGEM PÚBLICA 
DO ROTARY

O Distrito 3040 (Índia) lançou um selo postal e um carimbo especial 

fi latélico e de marcofi lia alusivos ao Rotary, tendo-os apresentado 

no decurso da grande exposição realizada e que teve a denomina-

ção de 2013 Indpex. Editou  ainda, e fez distribuir na mesma altura 

um CD com o logotipo rotário e muitas fotografi as salientando a 

importância do serviço e dos projectos do Rotary.

DIRECTOR - EDITOR - Artur Lopes Cardoso

SUPERVISÃO
  Governador do Distrito 1960 – Compº. Luís Miguel Duarte
 Governador do Distrito 1970 – Compª. Teresinha Fraga

PROPRIETÁRIA
 Associação Portugal Rotário
 N.I.F.: 502 128 321

SEDE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 Avenida da República, 1326-7º s/ 74
 Apartado 148 | 4431-902 VILA NOVA DE GAIA
 Telef./Fax: 351 22 372 1794 
 Email: portugalrotario@sapo.pt
 www.portugalrotario.pt

EXECUÇÃO GRÁFICA
Tipografi a Nunes, Lda - Maia   |  I.C.S. N.° 110 486
Depósito Legal n.º 5448/84    |  Tiragem: 5.000 ex.

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A SÓCIOS

NÚMERO AVULSO
2 €(euros) 
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O ROTARY POR ESSE MUNDO FORA

DISTRITO 1960
ABRANTES: Humberto Lopes; ALBUFEIRA: Amadeu Rodrigues; ALCOBAÇA: José Manuel Patrício 
Lemos da Silva; ALGÉS: Cristina Bello; ALMADA: João Rafael F. de Almeida; ALMANCIL: José 
Vargas Galamba; AMADORA: Avelino Matos; ANGRA DO HEROISMO: Péricles Pereira Ortis; 
BARREIRO: Manuel António Esteves Mendes; BELÉM: Armandino Ezequiel; CALDAS DA RAÍNHA: 
Jaime Simões Neves; CARNAXIDE: Benedito Braz; CASCAIS-ESTORIL: Gabriela Carvalho; CASTELO 
BRANCO: José Carlos Mocito; COSTA DA CAPARICA: Jorge Pedrosa de Almeida; ENTRONCAMENTO: 
Firmino Falcão; ESTOI PALACE INT.: Claire Larson; ÉVORA: Joaquim Piteira Alberto; FARO: Tito Olívio 
Henriques; FUNCHAL: Cátia Vieira Pestana; HORTA: Manuel Fernando Ramos de Vargas; LAGOS: 
João Palma Moreira; LISBOA: Vítor Pires; LISBOA-BELÉM: Armandino Ezequiel; LISBOA-BENFICA: 
Miguel Mendes Real; LISBOA-CENTENNARIUM: Gonçalo Nuno Rodrigues; LISBOA-CENTRO: Janete 
Bento; LISBOA-ESTRELA: Alexandra Costa Artur; LISBOA-LUMIAR: João Silva; LISBOA-NORTE: Jorge 
Reis; LISBOA-OESTE: Óscar Amorim; LISBOA-OLIVAIS: Domingos do Rosário; LISBOA-PARQUE 
DAS NAÇÕES: Luis Julião; LOULÉ: João Paulo Sousa; LOURES: Júlio Joaquim Pereira Gonçalves; 
MACHICO-SANTA CRUZ: João Luís Rodrigues Jardim; MAFRA: Patrícia Pereira; MOITA: Afonso 
Malho; MONTIJO: António Fortunato; ODIVELAS: Manuel Rodrigues; OEIRAS: António Dinis da 
Fonseca;OLHÂO: Vítor Justo;  PALMELA: Fernando M. F. Martins; PAREDE-CARCAVELOS: Vítor 
Cordeiro; PENICHE: Carlos Bandarrinha; PRAIA DA ROCHA: João Pereira Antunes; RIO MAIOR: 
Maria Júlia Figueiredo; SANTARÉM: Armando Leal  Rosa; SESIMBRA: Luís Ferreira; SETÚBAL: Edu-
ardo Correia; SINTRA: José Monteiro Martins; TAVIRA: António Manuel Viegas da Silva; TOMAR: 
Ângelo Bonet; TORRES VEDRAS: Ana Margarida Silva Santos.

DISTRITO 1970
ÁGUAS SANTAS/PEDROUÇOS:  Ricardo Marques;ÁGUEDA:  Ana Rita Carlos; AMARANTE: José 
Francisco Rodrigues; ANSIÃO: Ana Maria Brás Ferreira; ARCOS DE VALDEVEZ: Andreia Fernandes 
e Pedro Pinto; AROUCA: Luís Bruno de Pinho Teixeira; AVEIRO: Jorge Greno; BARCELOS: António 
Sousa; BRAGA: Artur Guimarães Marques; BRAGA-NORTE: Gil Duarte Pereira; BRAGANÇA: Carlos 
Alberto Veiga Moura Alves; CALDAS DAS TAIPAS: Maria Teresa Portal; CAMINHA: Mário Alegria; 
CASTELO DE PAIVA: Isidro Manuel Beleza; CELORICO DE BASTO: Francisco Carlos da Cunha; CHAVES: 
Fernando Nogueira; CINFÃES: Carla Gomes; COIMBRA: José Ferreira; COIMBRA-OLIVAIS: João 
Ramalho; COIMBRA-SANTA CLARA: Maria Madalena Carvalho; COVILHÃ: Jorge Humberto Alves 
Saraiva; CURIA-BAIRRADA: Fátima Ferreira; ERMESINDE: Carlos José Saraiva Faria; ESPINHO: 
Ezequiel Figueiredo Jorge; ESPOSENDE: Manuel dos Passos Ferreira Vicente; ESTARREJA: António 
Manuel Simões Pinto; FAFE: Manuel Ribeiro Mendes; FEIRA: Carla Adriana; FELGUEIRAS: Octávio 

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

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

Conselho Editorial

O S  D E L E G A D O S  D E  C L U B E S
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O ROTARY POR ESSE MUNDO FORA

ILHAS SALOMÃO
O Rotary Club de Balwyn-Norte, Victoria (Austrália), criou em Tetere (Ilhas Salomão) o Centro 
de Formação Rural de Don Bosco, estabelecimento que, pelas acções de formação que já 
desenvolveu desde 2007, levou à recuperação da produção de arroz em campos de cultivo 
deste cereal que tinham sido abandonados, o que foi reconhecido pelo Governo das Ilhas. 
As fotos que reproduzimos mostram o Compº. Bill Oakley e o capataz Joseph Aaron junto do 
armazém de seca do arroz que, no primeiro piso, também alberga os estudantes do Centro, 
e o referido Rotário a entregar o diploma de aprovação no curso a um finalista (foto “Rotary 
Down Under”).

ÍNDIA
Sob a organização do Rotary Club de Coimbatore (D. 3201), e em parceria com a Associação 
“Sports and Games Welfare”, realizou-se a nível do Distrito um Torneio de Bandas Musicais 
para estudantes. Cerca de 1.200 crianças nele participaram, em representação de 23 escolas, 
tendo o evento ocorrido nos campos de jogos da escola de Kikani (foto “Rotary News”).

BRASIL
O Rotary Club de Rio Pardo (Rio Grande do Sul – D. 4680), com o apoio da sua “Casa da 
Amizade”, ofereceu um gerador de oxigénio ao Asilo de S. Vicente de Paulo (foto “Brasil 
Rotário”).

BÉLGICA 
Desde há 18 anos que o Rotary Club de Charleroi-Europe organiza os “Jardins de Monceau” no 
último fim de semana de Abril, uma iniciativa que é dedicada à arte do jardim e à conservação 
do meio-ambiente. O “Jardin de Monceau” é criado pelos membros do Clube no parque do 
“Château de Monceau-sur-Sambre” e, pela sua beleza espectacular, é então visitado por 
muita gente (10 a 15.000 pessoas!), revertendo o produto obtido pelas entradas, que são 
pagas, para financiamento de múltiplas acções de serviço do Clube. Na foto posa uma parte 
dos Rotários que se dedicaram a este projecto (foto “Rotary Contact”).

FRANÇA 
Desde 2006 que o Rotary Club de Paris-Avenir (D. 1660) vem apoiando a casa de repouso 
para deficientes “Romans”, que se situa em Saint-Hilaire, na região do Loire. Numa das mais 
recentes vezes em que o Clube visitou a instituição levou consigo o pianista François-René 
Duchable que surpreendeu tudo e todos tocando melodias num piano estranho que denominou 
“pianocípede” (foto “Le Rotarien”).

TIMOR-LESTE
O Grupo de Acção “Rotários contra a Malária” fez distribuir mais de 9.000 redes mosquiteiras, 
com insecticida, pela população de Manatuto (foto de Jess Main).  
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OS CL U B E S  D O S JO V E N S

OS JOVENS EM NÚMEROS
Os números reportados a Março de 2013 indicavam que os Rotaract Clubes 
eram 9.895 e encontravam-se em 189 diferentes países. Os Rotaractistas 
eram 226.159. Quanto ao Interact, havia 15.466 Interact Clubes distribuídos 
por 155 países. Os Interactistas andavam em 354.016.

COM NOVO “SITE”
Dispõe de novo “site” na Internet o Rotaract Club de Póvoa de Varzim. 
O leitor deve doravante ir a <http://rtcpvarzim.blogspot.pt/>.

SERVINDO
O Rotaract Club de Vila Nova de Famalicão obteve o concurso da 
empresa “Jaime Oculista” para o fornecimento de óculos especiais de que 
precisava o jovem João Paulo, de Lousado, e lançou uma campanha de angari-
ação de fundos a aplicar no tratamento dentário urgente de que precisava 
Celeste Costa, da mesma localidade.

 

Com a finalidade de recolher um 
elevado número de bens de primeira 
necessidade e, subsequentemente, os 
aplicar em ajudas ao trabalho de IPSSs 
da sua comunidade, o Rotaract Club de 
Barreiro organizou uma “Caminhada 
Solidária” na Mata Nacional da 
Machada, em que os participantes 
tinham de entregar desses bens para 
nela se inscreverem.

Por seu lado, o Rotaract Club de Oliveira do Bairro dedicou-se a ajudar 
as populações das várias freguesias da sua comunidade no preenchimento 
das declarações do IRS.

O Rotaract Club de Póvoa de Varzim 
organizou um “Encontro de Gerações”, 
que decorreu nas instalações da Junta 
de Freguesia de Balasar. A iniciativa, 
que procurou interessar pessoas com 
mais de 65 anos em convívio com os 
jovens rotaractistas, foi valorizada 
com as actuações do Grupo de Fados 
da Universidade Senior, da Tertúlia 
Balasarense e de António Simões. 

Excelente acção foi desenvolvida pelo Rotaract Club de Coimbra com o 
lançamento do seu projecto “Coimbra Limpa tem Mais Encanto”. Com ele, os 
jovens rotaractistas promoveram uma boa campanha de limpeza de paredes 
de edifícios conspurcadas com desgraciosos “grafitis”.

O Rotaract Club da Trofa realkizou um grande rastreio de saúde oral, 
gratuito, nas instalações do “Trofashoping”.

Em conjugação de esforços, o Interact e o Rotaract Clubes de Vila Nova 
de Famalicão organizaram o “I Festival da Francesinha”, no Restaurante 
“Everest”, como maneira de angariar fundos para ajuda a uma pessoa com 
necessidades de Lousado. Foi um êxito pois contou com a adesão entusiástica 
de 65 amantes da saborosa “francesinha”, dentre estes se incluindo Rotários 
de Felgueiras e de Vila Nova de Famalicão, e de Rotaractistas de Felgueiras 
e de Vizela, e ainda a participante do Intercâmbio de Jovens Scarlett Rose 
Tanous, da Califórnia (EUA).

PALESTRAS 

No Rotaract Club de Águeda proferiram uma palestra sobre “Robótica” os 
Compºs. Manuel Camarneiro e Vasco Brás.

No Rotaract Club de Póvoa de Varzim falou sobre “Resiliência: Vencer 
a Adversidade” o Dr. Jorge Sequeira.

http://rtcpvarzim.blogspot.pt/
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DISTRITO CRESCEU 
Em 17 de Abril último foi formalmente admitido no R.I. o Rotary 
Club de Sandim, cujo clube-padrinho foi o Rotary Club de Vila 
Nova de Gaia. O Representante Especial da Governadora para 
a formação deste novo Rotary Clube foi o Compº. Jorge Silveira, 
membro do clube padrinho. Este novo Clube reúne à quarta-feira no 
Hotel “Villa Sandini” e é seu Presidente o Compº. Álvaro Piedade. 
Mercê desta admissão, o Distrito 1970 passa a contar com 89 
Rotary Clubes.

GUARDAR A 
MEMÓRIA 
O Rotary Club de Barreiro completou 
16 anos de assinalável actividade. Para 
os assinalar, e entre outras iniciativas, 
o Clube editou um belo livro - “16 
Anos de Acção Rotária” - a cuja solene 
apresentação procedeu no Auditório da 
Biblioteca Municipal. 

AO SERVIÇO 
Numa renovada iniciativa da “Casa da Amizade” do Rotary Club da 
Maia, mas aberta a todo o Distrito 1970 e não só, desta vez em 
parceria com os Rotary Clubes de Águas Santas-Pedrouços, Senhora 
da Hora, Santo Tirso e Valongo e com os apoios da “Confraria do 
Chá” e do Clube “Kiwanis” do Porto, realizou-se o 14º Chá Inter-
Clubes do referido Distrito, na Quinta das Laranjeiras. Durante 
este evento foi proferida uma palestra sobre “Acontecimento, 
Memória e Esquecimento” pela Prof. Doutora Isabel Babo Lança 
e houve ainda uma Exposição de Jóias de Eugénio Campos e a 
actuação do Grupo de Guitarras da Escola de Música “7 Notas”. 
O produto líquido obtido por esta meritória iniciativa reverteu a 
favor da Campanha de Erradicação Global da Polio.

O Rotary Club de 
Algés realizou uma 
larga recolha de 
artigos alimentares 
em Linda-a-Velha.

Rastreios da vista e 
auditivos gratuitos 
e  púb l i co s  f o ram 
promovidos pelo Rotary 
Club de Abrantes , 
junto de centenas 
de estudantes, com 
a p o i o s  d a  D R E L -
Direcção Regional de 
Educação de Lisboa, dos 
Municípios de Abrantes, 
Mação e Sardoal, dos 
Agrupamentos de Escolas dos Concelhos referidos, de técnicos da APPV-
Associação Portuguesa de Prevenção Visual e da Clínica do Ouvido, da 
CGD e de algumas empresas.

E o Rotary Club de Coimbra-Santa Clara ajudou o Centro 
Social de S. João (S. Martinho do Bispo) oferecendo-lhe uma 
cadeira de rodas.
Por seu lado, o Rotary Club de Almancil Internacional dotou 
a “UNIR”, uma IPSS que serve adultos portadores de deficiência 
mental e opera em Loulé, com diverso equipamento que lhe fazia 
falta, no valor de € 450,00.

Estendida a nada menos que 6 hiper-mercados, o Rotary Club de Mafra, 
com o concurso de 41 voluntários, realizou uma grande recolha de géneros 
alimentícios que atingiram a expressão de 12,5 toneladas, bens que 
entregou no Espaço Social “Enfrente”
.

E o Rotary Club de Viseu organizou com claro sucesso a II Gala 
Solidária, na Aula Magna do Instituto Superior Politénico, um 
espectáculo em que intervieram diversos grupos musicais e corais 
e cuja receita reverteu a favor da Associação Portuguesa para as 
Perturbações do Desenvolvimento e Autismo (APPDA) de Viseu.
Quanto ao Rotary Club de Vila Franca de Xira, este visitou 
as crianças internadas no Serviço de Pediatria do Hospital local 
e levou-lhes guloseimas e brinquedos, além de ter oferecido ao 
próprio Serviço 35 “puzzles” didácticos infantis e 70 barquinhos.



10 Portugal ROTÁRIO

O  Q U E  S E  F A Z  E M …

VISIBILIDADE

O Rotary Club de Vila do Conde inaugurou um belo Marco Rotário em 
local de referência da cidade.

O Gov. Luís Miguel Duarte, do D. 1960, participou muito activamente 
no programa da RTP 1 “Praça da Alegria”, explicando com largo 
pormenor a acção mundial do Rotary, muito especialmente no que 
se refere à Campanha de Erradicação Global da Polio. Suscitou 
tamanho interesse do público o que teve então ensejo de expor 
que o programa determinou imediatamente o desencadear de 
milhares de telefonemas com solicitações várias de pormenores 
do trabalho rotário.

Um belo grupo escultórico 
alusivo ao Rotary alinda 
a histórica cidade de 
Évora graças à iniciativa 
tomada pelo Rotary Club 
de Évora.

Numa actividade conjunta dos Rotary Clubes de Águeda, Aveiro, 
Curia-Bairrada, Ílhavo e Oliveira do Bairro a que também 
se associou o Rotaract Club de Aveiro, realizou-se a “Festa dos 
Ovos Moles”, um certame que até constituiu a oportunidade 
de apresentação de uma nova sobremesa da autoria do “Chef” 
Ricardo Costa. Nesta iniciativa colaboraram ainda a Associação 
dos Produtores de Ovos Moles de Aveiro (APOMA),e a Confraria 
dos Ovos Moles, além da Câmara Municipal.

Em parceria com o Município, e 
as ajudas da Fundação Rotárta 
Portuguesa e das empresas 
“Orivárzea” e “Iberol”, o Rotary 
Club de Vila Franca de Xira 
angariou 8,2 toneladas de 
arroz que depois distribuiu por 
9 IPSS para apoio a famílias 
com dificuldades económicas do 

concelho e ainda dos de Arruda dos Vinhos, Alenquer e Benavente.

Por seu lado, o Rotary Club de Oeiras obteve a participação 
do seu “Grupo de Fados” durante duas horas na “Rádio Amália”, 

altura em que o seu Presidente teve oportunidade de fazer larga 
divulgação radiofónica do Rotary.

Os Rotary Clubes de Lisboa-
Benfica e Lisboa-Centro levaram 
as crianças apoiadas pelo Centro 
Cottolengo do Padre Alegre em visita 
ao Oceanário. 

O Rotary Club de Ílhavo 
levou a efeito a 4ª 
edição da “Rota do 
Bacalhau”, evento que 
contou com mais de 
1.100 participantes, 
300 voluntários e 80 
pat roc inadores .  O 
produto obtido através 
desta acção foi dar uma 
ajuda para que sejam 
edificadas as novas 
instalações da “Obra 
da Criança”, uma IPSS 
que acolhe mais de 40 
crianças em risco.

7º CONCURSO DE CANTO LÍRICO
Mais uma vez promovido pela Fundação Rotária Portuguesa, o 
Concurso de Canto Lírico, agora em 7º edição, foi um retumbante 
êxito tendo a sua final decorrido pela primeira vez no Centro 
Cultural de Belém.
O Júri criado para o efeito foi composto por Felizardo Cota (FRP), 
Cláudia Belchior (Fundação do CCB), Medeiros de Sousa (Rotary Club 
de Lisboa-Estrela), Horácio Brito (Rotary Club de Cascais-Estoril), 
Cecília Sequeira (Rotary Club de Porto-Foz), Maria Luísa Gomes 
de Meneses do Canto Tavares (Rotary Club de Ponta Delgada), 
Francisco Maduro-Dias (Rotary Club de Angra do Heroísmo-CPM), 
José Brandão (Escola de Música do Conservatório Nacional), Rui 
Taveira (Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo), Raquel 
Ramos (Conservatório Regional de Ponta Delgada),  e Luísa 
Alcobia Leal (Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, de 
Angra do Heroísmo).
Foi proclamada vencedora a “soprano” Bárbara Barradas, que ainda 
fez jus ao “Prémio do Público”. Em segundo lugar ficou a, também 
“soprano”, Liliana Sebastião, que arrecadou ainda o “Prémio 
para Melhor Interpretação de Canção Portuguesa”. E em terceiro 
lugar ficaram “ex-aequo” as “sopranos” Helena Ferreira e Helena 
Barbosa de Melo, esta ainda contemplada com o “Prémio para 
Melhor Interpretação de Canção de Autor Estrangeiro”.
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Pedro Oliveira Lopes ganhou o prémio instituído para o melhor 
Pianista Acompanhador.

COMPANHEIRISMO

O Rotary Club de Oeiras realizou um passeio cultural que levou o grupo de 
participantes em visita ao “Parque dos Monges”, em Chipeta (Alcobaça), 
ao “Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota”, no Campo de S. 
Jorge, e a Fátima, iniciativa que também teve como finalidade realizar 
fundos a favor da Campanha de Erradicação Global da Polio.

PARCERIAS
O Rotary Club de Viseu 
distinguiu o jovem estudante 
Jorge Filipe Arede com o 
Prémio Escolar “Fundação 
Rotária Portuguesa”, que o 
patrocinou, em consequência 
do seu notável desempenho no 
curso de Desporto e Actividade 
Física da Escola Superior de 

Educação-Instituto Politécnico de Viseu, que frequenta. O acto de entrega 
do Prémio teve as presenças do Presidente do Conselho de Administração 
da Fundação, Compº. Diamantino Gomes, e da Governadora do Distrito, 
Compª. Teresinha Fraga.

O Rotary Club de Vizela 
formalizou um Protocolo com 
a AIREV (Associação para a 
Reintegração e Reabilitação 
Social de Crianças e Jovens 
Deficientes de Vizela) 
através do qual o Clube 
assumiu o compromisso de 
financiar o equipamento 
necessário para a Sala de 
“Snoozlen” a instalar para serviço dos beneficiários dela. A foto mostra 
o Presidente do Clube, Compº. Vítor Monteiro, e o legal representante da 
AIREV, Alfredo Ribeiro, quando procediam à assinatura do documento.

O Rotary Club de Lisboa-Olivais, em conjugação de esforços 
com a “Xerox Portugal” e a Junta de Freguesia de Santa Maria 
dos Olivais, levou a cabo o X Concerto para a Infância, que teve 
a colaboração da fadista Joana Amendoeira e foi complementado 
com uma merenda distribuída às crianças.

Em colaboração com o Lions Clube de Cascais-Cidadela, o Rotary Club de 
Cascais-Estoril realizou  as “Jornadas de Saúde”, edição de 2013, uma 
renovada iniciativa que se realiza desde há 10 anos e sempre no Centro 
Comercial “Cascais Villa”.

Com as colaborações da Associação Portuguesa de Prevenção 
Visual e da Escola António Damásio, o Rotary Club de Lisboa-
Olivais promoveu um largo rastreio visual que atingiu cerca de 
duas centenas de estudantes.

Com os apoios da APA-Agência 
Portuguesa do Ambiente, do 
“Intermarché” e da Fundação 
Eugénio de Almeida, e as 
colaborações de várias 
Câmaras Municipais, da 
CARITAS e da Associação 
Pão e Paz, o Rotary Club de Évora conseguiu constituir 225 “Cabazes 
da Páscoa”, na execução feliz do seu projecto “Páscoa Solidária”. Cada 
cabaz tinha cerca de 25 kgs. de produtos alimentares e foi entregue a 
famílias que arrostam com dificuldades de subsistência quer da cidade 
quer de aldeias ribeirinhas da albufeira de Alqueva.

NRDC
O Rotary Club de Oeiras decidiu envidar todos os esforços visando 
a organização de um Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário, 
iniciativa para a qual conta com a participação do Movimento de 
Acção Cívica “Tu Podes... Assim tu Queiras”. O almejado NRDC 
terá por escopo a inclusão social e o empreendedorismo junto 
dos marginais.

CULTURA  
O Rotary Club de Mafra realizou 
na sua Sede um Concerto inspirado 
na obra de Fernando Pessoa, “O 
Cancioneiro”, que esteve a cargo 
do grupo liderado por Nuno 
Barroso.
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E o Rotary Club de Lisboa-Estrela, na altura em que passava 
mais um aniversário, levou a cabo o “Concerto da Primavera” que 
teve a actuação do “Ensemble Peregrinação” que é o Coro da Escola 
de Música do Conservatório Nacional. O conjunto foi dirigido pela 
Prof. Teresita Gutierrez Marques.

EVENTO INTER-DISTRITAL 
Com as presenças de ambos os Governadores – Compº. Luís Miguel 
Duarte (D. 1960) e Compª. Teresinha Fraga (D. 1970) – realizou-se 
no Centro de Artes e Espectáculos de Figueira da Foz uma mesa 
redonda sobre “A Paz Mundial e o Diálogo Inter-Religioso”. Teve 
como moderador o Prof. Doutor Salvato Trigo, Reitor da Universidade 
Fernando Pessoa, e contou ainda com as intervenções, aliás de 
muito interesse, de D. João Lavrador, Bispo Auxiliar da Diocese 
do Porto (Igreja Católica), do Compº. Pedro Fernandes, Presbítero 
(Igreja Evangélica), e do Dr. Abdul Rehman (Comunidade Islâmica 
do Porto).

INTERESSANDO-SE 
 O projecto “Saberes e Sabores da Nossa Terra” 
foi desenvolvido pelos Rotary Clubes de Curia-
Bairrada e Oliveira do Bairro agora voltado 
para o vinho e o “kiwi”. Além do almoço com provas, 
os participantes puderam ainda admirar o Museu do 
Vinho da Bairrada.

O Rotary Club de Vila Franca 
de Xira que tem ajudado 
sobremaneira o Hospital, foi 
convidado a visitar as suas novas 
instalações, designadamente o 
seu Serviço de Pediatria, pelo Presidente do CA, o Engº. Vasco Luís de 
Mello. Durante a visita proporcionada, o Clube foi também acolhido, 
e dele recebeu detalhadas explicações, pelo Director do Serviço de 
Pediatria, Dr. Mário Paiva.
 

PALESTRAS 
No Rotary Club de Vizela proferiu uma palestra sobre “A Alma 
dos Lugares – Muscat, uma Enseada do Outro Lado do Mundo” o 
Arqº. Abel Cardoso.
“Aspectos de Desenvolvimento e Futuro do Turismo no Algarve” 
constituiu o tema sobre o qual expôs o Prof. Doutor João Albino, 
docente da Universidade de Faro, no Rotary Club de Almancil 
Internacional.
No Rotary Club de Gaia-Sul dissertou sobre “Quercus Suber, 
Segredos do Corpo e da Essência” José Alberto Sá.
O Rotary Club de Lisboa-Olivais escutou os Compºs. João Gil 
Pedreira e Fabrice Genot na comunicação que fizeram no Clube 
sobre “Projecto de Banca Ética e Social em Portugal”.
“Patologias da Primavera” foi tema tratado pela Compª. Luísa Lima 
no Rotary Club de Oliveira do Bairro.

O Rotary Club de Abrantes teve 
consigo Frei Bento Domingues a 
dissertar sobre “A Dimensão Política 
da Fé”.

No Rotary Club de Leça do 
Balio palestrou justamente sobre “Leça do Balio” o Dr. Joel 
Cleto.
E no Rotary Club de Cascais-Estoril foi orador convidado o 
Prof. Doutor Victor Gil que orou sobre “Desafios Éticos no Fim 
da Vida”.
O Compº. António Meira, membro do Rotary Club de Vila Nova de 
Gaia, foi palestrante no Rotary Club da Feira em dissertação 
sobre “As Principais Causas do Aumento da Dívida Pública”. Também 
neste Clube esteve o Compº. Cancela Moura, membro do Rotary 
Club de Gaia-Sul, a expor sobre “Empresas Municipais, Decisão 
Administrativa ou Modelo de Gestão?”.
“O Sistema Legal de Protecção à Criança” foi tema que tratou no 
Rotary Club de Almada o Dr. António Pinto, Curador de Menores 
no Tribunal de Família de Matosinhos.
No Rotary Club do Porto falou-se de “Educação no Município 
do Porto” sendo oradora a Drª. Guilhermina Rego, Vereadora do 
Conhecimento e Coesão Social.
O Compº. Luís Ferrinho proferiu uma palestra no seu clube, o Rotary 
Club de Faro, sobre “Visualforma – Empresa de Excelência”.
“Controlo de Gestão” foi tema que tratou no Rotary Club de 
Guimarães o Compº., e membro do Clube, Rui Guedes.
E no Rotary Club de Póvoa de Varzim foi palestrante o Bastonário 
da Ordem dos Médicos, Dr. José Manuel Silva, que expôs acerca 
de “Serviço Nacional de Saúde”.

O Engº. Carlos Rodrigues 
dissertou sobre “Lean 
Thinking” em palestra 
que foi proferir no Rotary 
Club de Ovar.

O Compº. José Bonfim proferiu uma palestra no seu Clube, o Rotary 
Club de Lisboa-Lumiar, sobre “Os Grandes Projectos Europeus 
de Investigação & Desenvolvimento na Área da Saúde”.
E no Rotary Club de Porto-Oeste expôs acerca de “O Erro Médico” 
o Prof. Doutor Cordeiro Tavares, docente da Universidade Católica 
no Porto e Director do CESPU.
O Compº. José Manuel Moreira proferiu uma palestra no seu clube, 
o Rotary Club de Fafe, sobre “A Ética e a Paz”.
“Maçonaria e Cidadania” foi o objecto de dissertação do Dr. Luciano 
Vilhena Pereira no Rotary Club de Gondomar.
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I – ADMINISTRAÇÃO

 1.  Foi definido como número mínimo de membros 
fundadores de um novo Rotary Clube o de 20.

2.  Tendo analisado propostas para fusão de Distritos, o Conselho 
decidiu que, a partir de 1 de Julho de 2014, quatro Distritos 
da Argentina serão reagrupados em dois. Um ano mais tarde, 
o mesmo se irá observar relativamente seis Distritos do Reino 
Unido, que se transformarão em apenas três.

3.  O Distrito que actualmente engloba a Dinamarca e a Lituânia, 
será desdobrado em dois, também a partir de 1 de Julho de 
2014.

4.  Os Distritos que tenham um quadro social inferior ao mínimo 
exigido deverão apresentar um plano de crescimento junto do 
Conselho.

5.  Monty J. Audenart, Noel A. Bajat e Kalyan Banerjee foram eleitos 
para o Conselho de Curadores da The Rotary Foundation para um 
mandato de quatro anos, com início em 1 de Julho deste ano.

II - PROGRAMAS

6.  Com efeitos a partir de 1 do próximo mês de Julho, será posto em 
prática um plano para compatibilizar a Programa de Intercâmbio 
de Jovens com a Avenida das Novas Gerações. O Secretário-Geral 
do R.I. irá definir as linhas mestras desse Plano para agilizar 
aquele Intercâmbio e para promovê-lo junto do público e junto 
dos responsáveis pelo Rotaract, o RYLA e doutras iniciativas 
relacionadas com os jovens.

7.  Foram reconhecidos dois novos Grupos de Acção: um que tem 
por finalidade combater a escravização de crianças em todo o 
mundo; o outro para se ocupar do problema das perturbações 
auditivas.

III – RELAÇÕES INTERNACIONAIS

8.  O Conselho reconheceu que as ligações existentes entre R.I. e 
as Nações Unidas e mesmo com outras organizações conferem 

ao Rotary um reconhecimento claro enquanto 
organização eficaz para o alcançar de objecti-

vos humanitários comuns, pelo que deliberou no 
sentido de estender essas ligações a outras áreas 

da comunidade internacional, como a União Europeia, 
a Liga Árabe, o “Commonwealth” e a OCDE.

IV – SUBSÍDIOS

9.  O Conselho atribuiu um subsídio do montante de 50.000 dólares 
à Fundação “Casa de Paul e Jean Harris” para a conservação 
e para a elaboração de um plano fundamentado da casa do 
Fundador, a “Comely Bank”. Após a aprovação do plano apre-
sentado, o R.I. poderá celebrar um contrato com a Fundação 
para a renovação do interior da casa.

10.  Considerando que é prioridade absoluta do Rotary a erradi-
cação da polio, foi autorizada a aplicação de 5 milhões de 
dólares do Fundo de Reserva para financiamento das acções 
desenvolvidas pela Fundação Rotária neste campo.

11.  Conselho congratulou-se com o facto de a campanha “Desafio 
dos 200 Milhões do Rotary”, lançada em reforço da iniciativa 
“End Polio Now”, ter arrecadado um total de 228.698.000 
dólares. Agradeceu ao ex-Curador da Fundação, John Germ, a 
sua excepcional liderança nas acções de lançamento daquele 
Desafio.

V – EVENTOS

12.  Foi autorizado o Secretário-Geral a ultimar um acordo com a Expo 
Milano (Itália) visando a participação do Rotary na Exposição 
Universal que se vai realizar em Milão em 2015.

13.   Foi aceite a proposta apresentada pelos Distritos 9680, 9690 
e 9750 de acolherem a Convenção do R.I. que se irá realizar 
de 1 a 4 de Junho de 2014 em Sydney (Austrália). À margem 
desta Convenção terá lugar um RYLA Internacional, de 26 a 
29 de Maio desse ano.

14.  O Conselho deliberou aceitar as candidaturas para a realização 
da Convenção de 2016 em Seul (Coreia do Sul) e da Convenção 
de 2020 em Honolulu (Hawaï), esta a título provisório.

Nas suas segunda e terceira reuniões deste ano rotário, que se realizaram em Evanston, Illinois, em Outubro, 
e em La Jolla, Califórnia, em Janeiro, ambas nos EUA, o Conselho Director do R.I. tomou as seguintes decisões 
mais importantes:
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“EDUCAÇÃO PARA A 
SEGURANÇA”

Em 20 de Outubro de 2011 foi publicada no Diário da República (2ª 
Série, nº. 22) a Recomendação nº. 5/2011 cujo objecto é a Educação 
para o Risco. No entanto, e por absurdo que pareça (e até é), esta 
recomendação da Assembleia da República ainda não encontrou eco 
nos programas escolares...
 
Uma parceria criada entre os Rotary Clubes do Porto e da Trofa, liderada 
pelos Compºs. Zulmiro Ferreira Neves e Miguel Tato Diogo, respectiva-
mente dos referidos Clubes, idealizou o Projecto “Educação para a 
Segurança” que interessa as escolas e outras entidades ligadas aos 
problemas da segurança, como o Comando Distrital da Protecção Civil 
(CDOS), e ainda conta com a colaboração da Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto (FEUP). O projecto já vem funcionando desde 
há cerca de dois anos e colhe frutos.

Ele procura dar uma resposta válida e eficaz a todo um clima, aliás bem nacional, de descuido quanto à prevenção de acidentes e desastres, 
especialmente no âmbito laboral e mesmo de indiferença, às vezes mesmo afrontosa, relativamente ao problema da educação e da formação 
na área da segurança.

Tendo presente o aforismo popular de que “homem prevenido vale por dois”, este projecto contribui para a introdução de melhorias no 
conhecimento de vias possíveis de cuidados a observar nas mais diversificadas actividades e situações de risco, ajudando à conservação da 
vida e conjurando lesões e doenças. Educa para a cidadania, colocando os profissionais portugueses a nível idêntico das exigências 
a que estão sujeitos quando se encontram a trabalhar em países que não o nosso, como a França ou a Alemanha, 
referidos como meros exemplos, onde a não observância de regras de segurança laboral importa o imediato 
despedimento sem apelo nem agravo.

Em ano quanto este de 2013, o “Ano Europeu dos Cidadãos”, é 
oportuno referir este projecto que complementa, por outro lado, 
a valorosa acção que vem sendo desen -
volvida por várias corporações de 
Bombeiros no campo da pre-

venção contra incêndios, tam-
bém muitas vezes em colaboração com 

as escolas.
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A 21 de Junho próximo, ou seja imediatamente antes de 
ter início a Convenção de Lisboa do R.I., vai realizar-se 
justamente na nossa Capital a 5ª  Cimeira da Água, que 
é organizada pelo Grupo Rotário de Acção quanto à 
Água e o Saneamento (WASRAG).
 
Área de importância vital para toda a humanidade, esta 
que se relaciona com a correcta gestão dos recursos hídricos, 
constitui, como se sabe, uma das matérias de especial ênfase definidas por Rotary Inter-
national, de par com os problemas do saneamento público e da educação em torno da 
higiene. Cabe salientar o relevante papel que, dentro do Rotary, tem sido desempenhado 
pelo WASRAG, designadamente através do apoio que tem dado a Rotary Clubes e a 
Distritos mercê de projectos lançados para a educação, aconselhamento técnico, ligações 
e contactos e angariação de fundos para o respectivo financiamento.
 
A agenda desta nova Cimeira da Água é grande, certo que as situações de ausência ou de 
limitado saneamento estão a evidenciar-se como constituindo a maior barreira impeditiva 
do progresso da qualidade de vida de milhões de pessoas em todo o mundo, o que tem 
sido relegado para segundo plano por muitas autoridades. Por isso, o problema das 
instalações sanitárias irá ser o tema central da Cimeira deste ano e nela irão participar 
alguns dos peritos de maior nomeada nestas matérias da higiene e sanitários como:
 
o Presidente da Organização Mundial das Instalações Sanitárias, Jack Sim, de Singa-
pura;

o Fundador da Comunidade do Saneamento Total (CLTS), Dr. Kamal Kar, de Kolkata 
(Índia);
 
a  Directora do Projecto WASH, Catarina Fonseca, do IRC, Haia (Holanda).
 

É certo que Rotários de toda a parte se têm aplicado para o alcance de melhorias na 
qualidade de vida, especialmente dos menos afortunados. Apesar disso, porém, a 
verdade é que ainda hoje 1,1 biliões de pessoas (ou seja cerca de 15% da população 
mundial) não têm ao seu dispor qualquer tipo de sanidade. Em algumas zonas em vias 
de desenvolvimento quase metade da sua população (2,5 biliões) continua a não ter o 
devido acesso a melhorias quanto a saneamento.
 
A disponibilidade de água potável aumentou enormemente, mas apesar disso há ainda 
muito que fazer. Reconhece-se que o acesso à água é o primeiro passo para o incremento 
da qualidade de vida, mas só se tornará sustentável se for acompanhado do aumento 
dos índices de sanidade e da educação sanitária, de modo a introduzir as melhores 
práticas quanto à higiene.
 
Participe nesta Cimeira da Água, em Lisboa e a 21 de Junho (uma Sexta-feira), 
para aumentar os seus conhecimentos sobre estas candentes questões, fazer 
novos amigo e partilhar o seu saber e a sua experiência com outros Rotários. 

Para mais informação, aceda 
a www.wasrag.org. A 
inscrição tem um custo de 
200 dólares.
 
Como novidade neste ano, 
conheça a Feira de Projectos 
Rápidos do WASRAG, um 
modo de tomar contacto com 
novas oportunidades neste 
domínio.

http://www.wasrag.org/
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Ronaldo Campos Carneiro
Ex-professor universitário (conclusão)

Satisfeitas as necessidades fisiológicas, o ser humano parte em busca de alimento para o espírito, e as 
demonstrações culturais em todas as  suas expressões, terão um mercado do tamanho da população.
O nosso alimento será o nosso remédio, como queria Hipócrates, pois o processo produtivo é muito 
competente na optimização do binómio nutrição-saúde quando o lucro está em jogo.
A comercialização dos produtos agropecuários e alimentares será profundamente alterada, fluindo 
directamente do produtor para o consumidor, vale dizer, capitalizando directamente o sistema produtivo 
e eliminando intermediações indesejáveis.
Mais empregos, nível ascendente de salários, menos impostos, menos violência, menos cadeias, num 
processo contínuo, onde o ser humano, independente, activo e produtivo faz a sua própria história.
No campo político, o poder legislativo e o judicial fortalecem-se, enquanto o executivo vai definhando, 
deixando a cargo da iniciativa privada a produção e distribuição de todos os bens e serviços.
Isto vai afastar todos os aventureiros, demagogos e oportunistas, pois perdem o interesse ao não 
disporem mais de recursos financeiros para alocação por actos de vontade própria.

A seriedade retorna à actividade política, com pessoas competentes na legislação 
e regulação de conflitos nos contratos sociais em prol da comunidade. O político 
será respeitado pela competência e não pelo poder de distribuição de favores. O 
sufrágio universal e a livre imprensa são remédios infalíveis para esta depuração. 
Teremos, afinal, a democracia do povo, pelo povo e para o povo, onde nós, o 
povo, decidimos do nosso próprio destino conforme o referencial individual, 
insubstituível e indelegável de cada um na busca da felicidade.
Os direitos humanos, cantados em prosa e verso nas bem intencionadas declarações 
universais, serão finalmente viabilizados financeiramente, resultando componentes 

socio-económicas justas e politicamente democráticas.
A inflação desaparece definitivamente do vocabulário económico, pois se esvaem todas as suas causas 
estruturais que estimulam as pressões de direita, de esquerda e da tecnocracia sobre o orçamento 
público.
Por outras palavras, cessam as pressões do Estado empresário para investimentos, do Estado social 
para subsídios sociais e do Estado tecnocrático para emissão de moeda e endividamento. No regime 
humanista, a produção e distribuição de bens e serviços são totalmente privatizadas. Com isto o Governo 
perde a sua função económica, inclusive a de emissão de moeda, e o meio circulante é provido pelas 
acções das empresas. Vale dizer, as pessoas irão utilizar as acções para troca de bens e serviços que 
representam de forma inequívoca e legítima o lastro do capital que é o trabalho produtivo.
As sugestões adiante, de Adam Smith, revestem-se dum oportuno conselho aos dirigentes do regime 
humanista:
“Consiste, portanto, grande presunção e impertinência por parte dos reis e ministros pretenderem regu-
lamentar a economia dos particulares e restringir as suas despesas, quer por meio de leis santuárias, 
quer proibindo a importação de produtos de luxo estrangeiros. São sempre eles, e sem excepção, 



17Portugal ROTÁRIO

RE
FL

EX
Õ

ES
 S

O
BR

E 
D

EM
O

CR
AC

IA
, C

AP
IT

AL
IS

M
O

 E
 S

O
CI

AL
IS

M
O

os maiores gastadores da sociedade. Eles que olhem, pois, pelas suas 
próprias despesas, e que deixem os particulares olharem pelas suas. Se a 
sua extravagância não arruinar o reino, também não será a dos seus súbditos 
que o arruinará.”

Noutra passagem Smith destaca:
                     
“O estadista que pretender determinar às pessoas de que maneira elas 
devem empregar o seu capital, não apenas estará a sobrecarregar-se com 
um cuidado desnecessário, mas assumirá uma autoridade que jamais poderia 
ser seguramente confi ada a uma simples pessoa, nem também a qualquer 
conselho ou senado, e que em nenhuma parte será perigosa como nas mãos 
de um homem que tem bastante insensatez e presunção para julgar-se apto 
a exercê-la.”

Quando “NÓS, O POVO”, pudermos decidir livremente onde aplicar a nossa poupança, fi ca inviabilizada a corrida 
armamentista.
Embora os meios propostos pelo regime humanista sejam distintos dos das demais correntes fi losófi cas, os resultados 
preconizados atendem indistintamente a todo o espectro político vigente: conservadores, liberais, trabalhistas, democratas, 
comunistas, socialistas, conservadores e tantos outros mais. 
Estes resultados serão atingidos em toda a sua plenitude num prazo não superior a vinte anos, o tempo em que as crianças que 
nasçam hoje atingirão o mercado de trabalho. A fase de transição exige muita cautela na manutenção do equilíbrio social.
Antes de tudo, esta proposta e previsão dos resultados têm que ser discutidas à exaustão por todos aqueles que usam a 
inteligência como instrumento de trabalho. Existe solução. Os lugares mais quentes do inferno estão reservados aos indefi nidos, 
aos passivos e aos oportunistas.
O regime humanista é voltado, acima de tudo, para o ser humano, e o desenvolvimento de todas as suas potencialidades está 
baseado numa concepção fi losófi ca muito próxima daquela em que nós, seres humanos, fomos colocados neste planeta, onde 
não havia doença, fome, miséria, analfabetismo e tão-pouco, acumulação de 
capital. A natureza forneceu-nos  tudo, gratuitamente. Com a natureza nos 
nutrimos, nos curamos e aprendemos, observando-a a produzir bens e serviços 
úteis a nós mesmos, com total liberdade para criação e reprodução.
Isto exige uma profunda refl exão por parte daqueles que detêm responsabilidade 
na condução das sociedades.
Antes que seja tarde demais, é preciso voltar às origens para merecer o 
amanhã.

“O estadista que pretender determinar às pe
ssoas de que maneira elas 

devem empregar o seu capital, não apenas 
estará a sobrecarregar-se 

com um cuidado desnecessário, mas assumirá 
uma autoridade que jamais 

poderia ser seguramente confiada a uma sim
ples pessoa, nem também 

a qualquer conselho ou senado, e que em ne
nhuma parte será perigosa 

como nas mãos de um homem que tem basta
nte insensatez e presunção 

para julgar-se apto a exercê-la.”
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Wilfrid J. Wilkinson
Presidente do Conselho de 
Curadores

Presidente
Wilfrid J. Wilkinson
Rotary Club de Trenton, Ontário (Canadá)

Presidente-Eleito
Dong Kurn (D. K.) Lee
Rotary Club de Seul Hangang (Coreia do Sul)

Vice-Presidente
Stephen R. Brown
Rotary Club de La Jolla Golden Triangle, Cal-
ifórnia (EUA)

Curadores
António Hallage
Rotary Club de Curitiba-Leste (Brasil)

Lynn A. Hammond
Rotary Club de Loveland, Colorado (EUA)

Jackson San-Lien Hsieh
Rotary Club de Taipé Sunrise (Taiwan)

John Kenny
Rotary Club de Grangemouth (Escócia)

Ray Klinginsmith
Rotary Club de Kirksville, Montana (EUA)

Ashok M. Mahajan
Rotary Club de Mulund (Índia)

Michael K. McGovern
Rotary Club de South Portland-Cape Elizabeth, 
Maine (EUA)

Samuel F. Owori
Rotary Club de Kampala (Uganda)

Kazuhiko Ozawa
Rotary Club de Yokosuka, Kanagawa (Japão)

Ian H. S. Riseley
Rotary Club de Sandringham (Austrália)

Júlio Sorjús
Rotary Club de Barcelona Condal (Espanha)

Stephanie A. Urchick
Rotary Club de Canonsburg-Houston, Pensilvânia 
(EUA)

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

O CONSELHO DE CURADORES  EM 2012-13

No Canadá, Maio é normalmente um mês muito bonito. Chega a primavera, as árvores e as flores despertam e 
toda a gente se sente invadida de uma energia renovada à medida que o inverno vai terminando. A mudança 
das estações deve igualmente servir como tempo para a acção, pois que nós, Rotários, assimilamos novas 
perspectivas quanto às metas que foram traçadas para o ano de 2012-13.
 
Cada Rotário, cada contributo e cada projecto faz a diferença em cada ano. Graças a The Rotary Foundation, 
todos podemos fazer a nossa parte em prol da paz mundial a partir do terreno. Será que o seu Clube já trabalhou 
num projecto humanitário ou educacional com o apoio da Fundação? Se a resposta for não – porque não? 
 
Está ainda a tempo de fazer a sua contribuição. Está ainda a tempo de proporcionar a uma comunidade o ensejo 
de beber água limpa, ou de dar a uma rapariguinha a oportunidade de ir à escola, ou de facultar a uma mãe 
o acesso aos cuidados materno-infantis de que ela precisa. Contacte o Presidente da Comissão Distrital da 
Fundação Rotária do R.I. do seu Distrito e veja de que maneiras o leitor e os demais Rotários podem participar, 
seja no seu Clube, seja a nível do Distrito. 
  
Bem avalio o impacto que os actuais tempos de dificuldades económicas nos colocam a todos, mas o certo 
é que continuamos a precisar da sua ajuda. Os programas e os projectos da Fundação, todos eles, arrancam 
com dinheiro. Conto com que cada Rotário, ao ler a minha mensagem, irá contribuir com o que quer que seja 
dentro das suas possibilidades. Não será preciso muito de cada um quando se tem o apoio  de mais de 1,2 
milhões de membros, mas isso exige que se dê um apoio a 100%. Se já deu, agradeço-lho sinceramente. Mas, 
se ainda o não fez, espero que a sua decisão, juntamente com as dos demais, faça de Maio um grande mês 
para o Rotary e para a nossa Fundação.
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1º ENCONTRO ROTÁRIO DE 
COROS INFANTIS

Sob a organização dos Rotary Clubes de Algés, Carnaxide, Cascais-Estoril, Oeiras e 
Parede-Carcavelos, e colaborando também os Rotaract Clubes de Cascais-Estoril e de 
Parede-Carcavelos, realizou-se este 1º Encontro de Coros Infantis nas instalações do 
Colégio Marista de Carcavelos.
Nele participaram o Coro Infantil de Carcavelos e os corais “Vox Soul” e “Vozes do 
Mar”.
A iniciativa, que é de grande mérito, foi lançada no sentido da angariação de fundos 
a favor da Campanha de Erradicação Global da Polio.

UM NOVO 
GRANDE IMPULSO CONTRA A 
POLIO

Michael Bloomberg, actual Presidente da Câmara de Nova Iorque (EUA), através da sua Fundação 
“Bloomberg Philanthropies”, doou 100 milhões de dólares para apoio das acções desenvolvidas em 
todo o mundo no sentido da erradicação global da poliomielite. Esta doação financiará um plano 
de seis anos.
Em 2012, o número de casos de polio registados no mundo inteiro atingiu o seu nível mais baixo 
de sempre: 223. Para além de um dos países que se consideravam endémicos da polio, a Índia, ter 

deixado de ser incluído neste grupo que era de quatro, o número de casos verificados no Paquistão foi reduzido em quase 70% e, no 
que se refere ao Afeganistão, ele veio para metade. Porém, na Nigéria o número deles duplicou.  

SENSIBILIZANDO 
PARA A 

ERRADICAÇÃO
O Rotary Club de Cascais-Estoril promoveu uma 
campanha de sensibilização pública para a Cam-
panha de Erradicação Global da Polio, colocando 
num vasto espaço comercial cartazes diversos a 
ela alusivos, como os que se reproduzem.
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PGD  HENRIQUE ALMEIDA                                       
RC Cascais-Estoril 

COLUNA DO COORDENADOR REGIONAL DE THE ROTARY FOUNDAT ION

 Caras Companheiras, Caros Companheiros.
 
Maio é o mês dos símbolos Rotários.
O emblema rotário, a bandeira, o sino e o 

martelo são os símbolos materiais característicos 
da nossa Organização.
Mas, em minha opinião, o maior símbolo do Rotary, aquele que 
melhor o identifica e o distingue de outras instituições, é um 
símbolo imaterial: é a sua mensagem de Paz. 
Uma mensagem humanista, apoiada no Companheirismo, e que 
é materializada por acções relevantes em diferentes domínios do 
desenvolvimento humano.
A luta sem tréguas do Rotary pela Erradicação da Poliomielite 
constitui a acção com maior impacto na comunidade mundial. A 
determinação, a persistência, a capacidade de unir diferentes 
segmentos da sociedade, a superação de obstáculos de toda 
a ordem, a saudável obstinação, qualidades demonstradas por 
Rotários de todo o mundo em torno desta causa, evidenciam o 
Amor do Rotary pela Humanidade e constituem um traço indelével 
da mensagem de Paz.
Somos pioneiros e temos sido activos participantes nesta luta. 
Directamente no terreno, como voluntários nas campanhas de 
vacinação, através das nossas, tão necessárias, contribuições 
financeiras para The Rotary Foundation ou na conquista de novos 
parceiros, somos actores importantes na maior iniciativa mundial 
de saúde pública da História.
Uma pergunta se tornou inevitável após tantos anos de luta: será 
mesmo possível a erradicação total desta insidiosa doença? 
O desafio é extremamente difícil e complexo, mas o facto é: nunca 
estivemos tão próximos desta meta. Inúmeras evidências, algumas 
das quais referimos a seguir, demonstram que a erradicação da 
Pólio é possível: 

. o Homem é o único portador do vírus;

.  o tempo de vida do vírus, na natureza, é apenas de algumas 
semanas;

.  o vírus já foi erradicado em continentes inteiros (Américas em 
1994, Pacífico Oeste - inclusive a China - em 2000, Europa 
em 2002).

.  a Índia, não apresenta qualquer caso da doença há mais de 27 
meses. Justamente a Índia, que era considerada o país mais 
difícil para conter a proliferação do vírus pois as condições 
eram as mais adversas: áreas urbanas densamente povoadas, 
imensas regiões rurais rarefeitas, condições sanitárias medí-
ocres, numerosas populações nómadas e mais de 27 milhões 
de crianças a precisar de vacinação em cada ano.

Mas há factores que fogem ao controlo de qualquer nível de auto-
ridade das partes envolvidas. É o que acontece com as migrações 
descontroladas em consequência de inundações ou de conflitos, 
com o radicalismo religioso e com o terrorismo.
Administrar as salvadoras gotas da vacina em crianças de famílias 
em migração é uma tarefa complicada pois o indispensável controlo 
para identificar quem já foi vacinado e quem ainda o não foi, 
constitui um enorme desafio para as equipas de vacinação.
Por outro lado, a falsa ideia de que o Islão seria contra a vacinação, 
difundida por alguns grupos, foi causa de substanciais atrasos na 
Campanha, e só pode ser desmentida graças à iniciativa do Rotary 
de promover o completo esclarecimento dos líderes religiosos 
locais e das autoridades tradicionais sobre todos os aspectos 
da vacinação e da Campanha.
Uma plêiade internacional de eruditos muçulmanos, tendo à fren-
te o Chefe do Conselho dos Ulemas do Paquistão, Allama Tahir 
Ashrafi, fez editar, então, um manifesto em que condenaram esta 
falsa ideia e formalizaram o apoio às campanhas de vacinação. 
Um livrinho contendo 24 “Fatwas” (decretos religiosos) foi poste-
riormente editado por altos responsáveis religiosos, como o Imã 
da Mesquita  de El Aqsa, de Jerusalém, os Eruditos Muçulmanos 
do Egipto, a Organização da Conferência Islâmica e o Ulema do 
Paquistão, no qual fizeram saber que a Pólio é uma doença temí-
vel, que a “charia “ islâmica permite o tratamento e a prevenção 
desta doença através da medicina tradicional e que as famílias 
são firmemente encorajadas a vacinar as crianças.
Mas hoje é o terrorismo, por suas características próprias, o pro-
blema mais grave que as equipas de vacinação enfrentam. 
Nos países ainda endémicos - Paquistão, Afeganistão e Nigéria 
- um ou mais destes três factores estão presentes, o que muitas 
vezes coloca em risco a vida dos participantes nas campanhas de 
vacinação, como lamentavelmente aconteceu. Apesar de os líderes 
religiosos e de as autoridades tradicionais já terem manifestado a 
sua pública condenação a qualquer acto de violência, por contrariar 
frontalmente os ensinamentos do Islão.
Os compromissos assumidos com o Rotary e seus parceiros por 
importantes líderes religiosos, pelas autoridades tradicionais e 
por políticos com responsabilidades nos Governos destes países, 
permitem-nos sonhar com um mundo sem Pólio em breve futuro. Pois, 
a cada obstáculo que nos surge, uma nova estratégia é traçada e 
a acção se materializa. Até realizarmos o nosso sonho.
Símbolo dos Rotários…
Saudações Rotárias

“Se caíres sete vezes, levanta-te oito.  
Provérbio Árabe
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 Paz é algo mais que a simples ausência de conflitos. Traz 

liberdade, segurança e felicidade. É inimiga das perseguições 

e da instabilidade. É o centro da missão do Rotary e a força 

condutora dos nossos esforços para a erradicação da polio transversal a todas 

as culturas e mesmo em zonas de conflito. Em Julho, o Presidente do R.I., 

Sakuji Tanaka, desafiou todos os Rotários para construirem a Paz Através do 

Serviço. Dando resposta a esse desafio, os Rotários deram início a uma série 

de doações, e desenvolveram  projectos, patrocinaram Bolseiros Rotary da 

Paz e organizaram foruns da Paz. Os foruns globais de Berlim, Honolulu e, 

já neste mês, de Hiroshima, juntaram líderes das comunidades e Rotários 

para a avaliação do papel do Rotary no capítulo da construção de uma paz 

duradoura. Nesta edição, o leitor encontrará reflexões do Presidente do 

Instituto Carnegie para a Paz Internacional, que recomendam no sentido de 

se encontrar a próxima via de realização da paz e da informação acerca da 

importância de assegurar um subsídio global para um projecto virado para 

a construção da paz. -“No Rotary, o nosso negócio não é lucrativo.” - diz 

Tanaka. -“O nosso negócio é a paz.”
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A paz é possível? 
Jessica Tuchman Mathews é Presidente do “Carnegie 
Endowment for International Peace”, uma organização 
de pensamento global. Voz influente em assuntos 
internacionais, é frequentes vezes conselheira de líderes 
mundiais. Foi em tempos Directora do Conselho de Relações 
Internacionais, um programa de Washington, e foi  Vice-
Presidente, fundadora e Directora de Pesquisas do Instituto 
Mundial de Recursos. Enquanto Directora do Escritório de 
Assuntos Globais, no Conselho Nacional de Segurança, 
Mathews cobriu os assuntos da proliferação nuclear, da 
venda de armas convencionais e dos direitos humanos. 
Esteve no Conselho Editorial do Washington Post e, 
mais tarde, tornou-se colunista. Tem um doutoramento 
em biologia molecular feito no Instituto de Tecnologia da 
Califórnia. Mathews falou com The Rotarian sobreoa 
possibilidade de ser alcançada a paz mundial e de como 
os Rotários poderão ajudar a alcançá-la. 

Você esteve à frente do “Carnegie Endowment for International 
Peace” durante mais de 15 anos. Na sua opinião, qual o maior 
êxito alcançado no caminho para alcançar a paz mundial nesse 
período?
Estes últimos 15 anos foram tempos incertos. Verificaram-se 
alguns pequenos progressos em direcção ao alcance de um 
mundo mais pacífico, mas não foi propriamente um período 
em que se tenham verificado passos sólidos geopolíticos. 
Provavelmente a mais importante mudança tenha sido nos 
avanços verificados nos países em vias de desenvolvimento. 
À medida que foram surgindo esses avanços, caminhou-se 
em direcção a um mundo com maior estabilidade e com 
menos  conflitos.

Do que já pode observar, quais são os maiores impeditivos da 
paz?
Variam, realmente, de região para região, mas, se tivesse que 
eleger um, seria uma má governação, um governo que não 
cuide devidamente da sua população. Por vezes, isso adopta a 
forma de uma agressão ao estrangeiro, mas muitas vezes leva 
apenas ao aumento da infelicidade em casa, que alimenta o 

ódio que é impulsionado pela retórica nacionalista ou religiosa 
e acaba por provocar o conflito. 

Que papel desempenham factores como a fome, a doença, a falta 
de água potável ou a falta de ensino para a instabilidade mundial 
e os conflitos?
Quando as pessoas sentem que as suas necessidades não estão 
a ser atendidas, quando perdem esperança e oportunidades, 
reagem. A sua resposta pode não ser a que melhor vá ao 
encontro dos seus interesses, mas elas reagem.

Falando agora um pouco acerca da doença como força 
desestabilizadora, o Rotary e os seus parceiros estão agora mais 
próximos que nunca do cumprimento da sua promessa de alcançar 
a erradicação da polio. De que modo a prevenção de doenças ajuda 
a construir a paz?
É um contribuinte essencial para o bem-estar das pessoas, 
e este bem-estar corresponde à palavra mais apropriada ao 
concreto das coisas, exactamente quando as pessoas sentem 
que, de algum modo, elas podem atingir por si as suas 
próprias metas.  Nas situações de pandemias ou de epidemias 
mais preocupantes, a doença pode gerar refugiados, e estes 
são invariavelmente uma força desestabilizadora. As pessoas 
amontoadas adoptam um comportamento tal nas áreas para 
onde se deslocam que muitas vezes descamba em conflito.

Como organização global sem facções políticas ou ideológicas, os 
Rotários têm  acesso a regiões não acessíveis a outras organizações. 
Como e até onde conseguem os  Rotários levar esta vasta rede de 
base de líderes da comunidade?
A resposta natural será no sentido de que a influência será 
ainda maior nas áreas nas quais os outros não conseguem 
entrar. Mas os Rotários são, para além disso, um  elemento 
marcante numa sociedade civil saudável, pelo que a influência 
ainda será mais decisiva onde a sociedade civil seja fraca e os 
Rotários aí possam trabalhar para o seu fortalecimento.

A análise de quem 
é perito na matéria. 

Uma conversa com 
Jess ica Tuchman Mathews
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Há regiões do mundo que parecem bloqueadas por conflitos 
intermináveis. Será que, aí, o fim dos conflitos irá ser alguma vez 
alcançável? Alguns dos conflitos são sem solução possível?
Não existe nada que seja impossível e, claro, o fim de um 
conflito é algo de possível. As palavras podem causar largos 
prejuizos. A frase Primavera Árabe está conotada com 
uma época de mudança radical. No Carnegie, dizemos sem-
pre Despertar Árabe para vincar que, do que se trata, não 
é de um pequeno período de alguns meses mas do começo 
de um longo processo. Os conflitos nessa região não irão 
solucionar-se em meses ou mesmo em anos, mas ao fim de 
décadas. O desafio que se nos coloca é o de saber distinguir 
os altos e baixos da trama que os liga. Se olharmos para trás aí 
uns 40 anos, creio que o veremos sob uma luz grandemente 
positiva. É o fim de décadas de governação pobre exercida por 
governos que não estavam interessados ou eram incapazes de 
ir ao encontro das necessidades das pessoas. Mas atingir este 
desiderato corresponde a um processo longo e muitas vezes 
eivado de conflitos. Particularmente, temo que estejamos a 
entrar num período no qual o Médio Oriente será definido 
pela violência sectária. Podemos vir a ter 10 anos de conflitu-
alidade, e o grande desafio para quem está de fora é o de tentar 
intervir e ajudar através do uso de métodos que atenuem as 
divergências em vez de as cavar ainda mais. 

Quanto é que a entrada em cena da Internet e de outras tecnologias 
alterarou a  face da guerra civil?
Tem havido largos debates em torno de determinar se esta 
tecnologia simplesmente representa um novo meio de acção 
ou constitui uma mudança essencial. Creio que, no ponto em 
que nos encontramos, é nítido que, mau grado tratar-se de um 
meio, é um meio de transformação. Informa e torna possível 
que grandes números se juntem duma maneira espontânea. 
Torna-se agora verdade que o que é positivo para um é também 
negativo para outro. Os Governos podem encarar isto como 
disruptivo. Esta tecnologia pode ser terrivelmente invasiva 
da privacidade. Dá mais poder a criminosos e aos aldrabões 
como também o dá aos que lutam pelos seus direitos. Mas, 
em termos de convulsão civil, é transformadora

Para o ano rotário de  2012-13, o Rotary planeou três foruns da 
paz global durante os quais os Rotários, os Bolseiros Rotary da Paz 
e líderes da comunidade e mundiais trocaram ideias e contactos. 
Que efeitos concretos advêm de eventos como estes? 
Estes eventos estimulam as pessoas e fornecem-lhes perspectivas 
sobre o que pode cada um fazer. Durante essas conferências, 
muitas vezes me perguntam: -“O que é que eu posso fazer?” 
É uma oportunidade de ajudar as pessoas a desenvolverem 
planos e projectos. Quando uma pessoa tem uma tarefa a 
cumprir – chame essa pessoa, envie um “e-mail” para essa 
pessoa, organize isso na sua comunidade – muita coisa pode 
daí resultar. 

A humanidade tem a capacidade de provocar destruições em massa, 
até de exterminar, usando apenas uma arma nuclear. Que existe 
de real nesta ameaça?
Bom, não é fácil a resposta a essa questão. A tensão pertinaz 
que manteve a ameaça duma guerra nuclear entre os Estados 
Unidos e a União Soviética já está mais longe do que esteve. Há 
uns cinquenta anos, os especialistas vaticinaram que teríamos 
actualmente duas ou três dúzias de poderes nucleares. O facto 
de se terem ficado pelos nove é um enorme sucesso. Por outro 
lado, os progressos tecnológicos tornaram mais fácil ascender 
ao estatuto de detentor de arma nuclear e ainda estamos a 
viver numa época de terrorismo. O risco de que uma dessas 
armas caia em mãos erradas é ainda muito alto. 

Isso é assustador. 
É verdade, mas temos de viver com isso. Não podemos parar 
as invenções da tecnologia.
 
A sua mãe, a autora e historiadora Bárbara Tuchman, introduziu um 
princípio que tomou o nome de Lei Tuchman que diz que divulgar 
eventos terríveis, como um conflito ou um crime, causa que esses 
eventos adquiram maior impacto que o que actualmente têm. 
Concorda com isto? O alcance de um mundo em paz está mais 
perto que aquilo que possamos pensar?
Creio que será uma área em que a confronto entre os novos 
“media” e os antigos trouxe uma diferença positiva. O que 
se cobria nos convencionais “velhos media” era quase apenas 
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as coisas más. As boas notícias obtinham algum tratamento 
mas não tanto quanto se elas ofereciam o risco de as coisas 
correrem mal. Com o aumento exponencial das fontes às quais 
as pessoas hoje têm acesso, creio que o equilíbrio entre boas 
e más notícias reflecte de maneira mais correcta as condições 
reais. Por isso, a “Lei de Tuchman” – que, claro, ela formulou 
num determinado contexto – traduz hoje em dia um fenómeno 
mais fraco do que o que era. Há uns 30 anos, uma câmara de 
TV que mostrasse um grupo de 20 pessoas podia conseguir 
que isso fosse uma grande manifestação de  protesto. Agora 
há ali 10 ou 200 câmaras e, assim, cada um pode ajuizar do 
que actualmente se passa.

Como é que se pode saber quando se rompe 
a paz?
A paz nunca se quebra. Não se trata de um estado final que se 
atinge, mas de um processo – tal como a saúde. É um equilíbrio 
constante entre as forças do desenvolvimento em termos 
económico, social e político, e as fontes de conflitualidade 
desestabilizadoras. A paz é mais que a mera ausência de conflito. 
É a qualidade da governação, assunto a que tantas vezes já 
me referi, e o patamar ao qual as necessidades  humanas são 
enfrentadas. Não é qualquer coisa que permita que chegue 
um dia em que eu possa proclamar – conseguiu-se, temos 
a paz mundial. A paz constitui um processo que tem de ser 
constantemente trabalhado.

Como podem os Rotários trabalhar ainda 
melhor para o alcance da paz?
Creio que o trabalho que vocês estão a fazer para melhoria das 
vidas de cada pessoa e para o fortalecimento das instituições 
da sociedade civil já constitui uma arma poderosa para a 
busca da paz. 

De como encontrar 
o próximo 
Bolseiro Rotary da Paz 
Nos seus primeiros 10 anos de existência, os Centros 
Rotary da Paz prepararam mais de 600 Bolseiros que 
são agora líderes na comunidade internacional da paz. 
Aplique-se para uma nova década bem sucedida neste 
campo recrutando a próxima geração de Bolseiros da Paz. 
Ora veja o que pode fazer:

1 |  Ensine o seu Clube. Recrutar novos bolseiros 
não custa nada, segundo a opinião de Barry Phillips, 
Presidente da Comissão de Coordenação de Área de 
Acolhimento dos Centros Rotary da Paz e ex-Governador 
do Distrito 7710 (Carolina do Norte, USA). -“Trata-se de 
um grande programa, e não custa nem um cêntimo ao seu 
Clube”. - diz ele. Para Phillips, o recrutamento começa a 
nível do Clube. Fale aos Rotários sobre este  programa 
para levar a que eles procurem candidato. -“Ponha um 
Bolseiro actual perante uma audiência de Rotários e 
deixe que eles ouçam e vejam o que ele diz acerca do 
que se trata.” - diz Phillips. 
2 | Passe a palavra. Envie uma “press release” acerca 
deste programa e com informação da data limite para 
a apresentação de candidaturas. Divulgue na imprensa 
local, nas Universidades e junto dos parceiros da 
comunidade, como Organizações Não-governamentais 
(ONG) e associações internacionais. São meios eficazes 
para atingir um grande número de pessoas à custa de um 
esforço quase insignificante.

3 | Exponha o programa junto de parceiros da 
comunidade. Organize encontros com membros de 
organizações locais que estejam envolvidas em assuntos 
da paz e da resolução de conflitos, como a Cruz Vermelha 
ou a dos Médicos Sem Fronteiras. Crie um “power-point” 
de uns 30 segundos, promocional, para mostrar a amigos, 
colegas e membros da comunidade em geral.

4 | Use a comunicação social. Coloque no “Facebook”, 
no “Linkedin” e no “Twitter” como maneira de publicitar 
as oportunidades de se candidatarem a Bolseiros Rotary 
da Paz. Pode encontrar fotografias interessantes e tam-
bém histórias para tornar ainda mais atraente a página 
dos Centros Rotary da Paz no “Facebook”.
A data limite para apresentação de candidaturas de 
Bolseiros junto da The Rotary Foundation é a de 1 de 
Julho. 

Para mais detalhada informação, contacte rotarypeacecen
ters@rotary.org.
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Reino Unido
 Em Dezembro, irromperam protestos nas ruas após o Conselho 
da cidade de Belfast ter votado no sentido de deixar de ser 
desfraldada a bandeira britânica da “Union Jack” nesse ano. 
Já neste mês, o Rotary Club de Londonderry organizou um 
forum da paz para a promoção da paz na Irlanda do Norte e 
noutras zonas a braços com conflitos. Mais de 750 pessoas, 
incluindo o Presidente do R.I. Sakuji Tanaka, activistas 
internacionais pela paz, líderes políticos e dos negócios e 
académicos de todas as partes do mundo são aguardadas para 
participarem neste evento.

Itália
Para iniciar o debate sobre a paz com adolescentes, vários 
Rotary Clubes de Génova e a “Good News Agency”, uma 
publicação desmaterializada ligada ao Departamento das 
Nações Unidas da Informação Pública, organizaram um con-
curso subordinado ao tema da paz para estudantes do ensino 
secundário. Os participantes apresentavam um desenho, um 
poema, uma história ou uma fotografia que representasse ou 
as Metas da ONU para o Desenvolvimento no Milénio para 
a erradicação da pobreza ou para o acesso ao ensino básico 
universal. Os Rotários definiram os vencedores e publicaram 
os trabalhos respectivos no “site” do Distrito 2032 (www.
rotary2032.it); a “Good News Agency” colocou-os no seu “site” 
em Fevereiro. Os vencedores irão ainda receber os respectivos 
prémios em Junho. 

Austrália
Em Setembro, o Rotary Club de Wagga Wagga Kooringal 
organizou um ciclo internacional de conferências com a 
duração de três dias sobre “comunidades da paz”. Nele foram 
dissecadas as causas e a resolução dos conflitos globais, assim 
como abordadas matérias em torno das iniciativas locais para 
construção da paz e sua manutenção. Nos inícios dos anos 90, o 

Foruns em Berlim, Honolulu 
e Hiroshima reafirmam o 

empenhamento do  Rotary 
na busca da paz

Centenas de Rotários, de participantes no programa das Novas 
Gerações, de líderes da comunidade e  actuais e ex-Bolseiros 

Rotary da Paz irão convergir para  Hiroshima, no Japão, neste mês 
para o último de uma série de três Foruns Rotary da Paz Global.
Os outros foruns realizaram-se em Honolulu e em Berlim. Em cada 
um deles os participantes debruçaram-se sobre o tema da paz e 
aprovaram uma declaração. Em Berlim, chamaram a atenção para 
a “Paz Sem Fronteiras”. Em Honolulu, discutiram a construção da 
paz através da protecção do meio ambiente, com o acento tónico 
no incentivar os jovens adultos a serem catalizadores da paz. Em 
Hiroshima, os participantes dedicar-se-ão a descobrir o poder de 
cada indivíduo para a promoção da paz. 
Em Berlim, o Secretário Geral do R.I. John Hewko teve ensejo 
de se referir a como o serviço humanitário do Rotary, mesmo 
quando não pareça claramente ligado à construção da paz, cria 
comunidades e sociedades mais tranquilas, mais prósperas e 
menos violentas. 
-“Ajudando a  construir uma sociedade mais saudável e mais 
instruída, cada um de nós está a fazer o que há de mais eficaz para 
o alcançar de uma paz de longo prazo.” - afirmou Hewko. 
 Em Honolulu, a laureada com o Prémio Nobel da Paz Aung San 
Suu Kyi, líder do movimento para a democracia de Myanmar, foi 
distinguida com o Prémio da Paz do  Hawaii, em reconhecimento 
pela sua longa luta pela democracia através de meios pacíficos. 
Depois de ter vivido a maior parte de duas décadas em prisão 
domiciliária, Suu Kyi foi libertada em 2010 e, no ano passado, 
eleita para o Parlamento de Myanmar como membro do partido 
da oposição pro-democracia. No discurso que proferiu no forum 
da paz, sublinhou que as instituições e os princípios democráticos 
são indispensáveis no assegurar dos direitos humanos.
Myanmar tem “muitas etnias, e a confiança no futuro somente 
pode ser alcançada num verdadeiro espírito de união”, disse ela. 
-“Queremos atingir o tipo de mudanças que permita a todas as 
nossas comunidades étnicas sentirem, saberem e terem confiança 
em que o nosso País é o seu verdadeiro santuário, a sua casa.”   
-“Como membro da primeira geração a crescer no Japão depois 
da II Grande Guerra, compreendo a importância da paz e a sua 
conexão com o nosso bem-estar.” - disse em Berlim o Presidente 
do R.I. Sakuji Tanaka. -“Todos os dias, em 34.000 Rotary Clubes de 
todas as partes do mundo, trabalhamos juntos para criar um mundo 
mais pacífico levando água, saúde, alfabetização e esperança a 
pessoas das mais necessitadas”.

A Paz Através 
do Servico em 
toda a parte
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Clube avançou com a ideia da instituição de “comunidades da 
paz” – cidades ou vilas dedicadas à promoção da boa-vontade 
e da mútua compreensão. O Clube indicou Wagga Wagga 
para ser a primeira “comunidade da paz” e pediu aos clubes 
de todo o mundo que instituissem também “comunidades 
da paz” nas suas respectivas regiões. Hoje existem mais de 50 
em várias partes do mundo.

Uganda
Uma terça parte da população do Uganda carece de acesso 
a água boa para beber, e, por isso, vê alastrarem doenças e 
mortes. As crianças são muitas vezes obrigadas a ir em busca 
de água a poços longínquos, um trabalho que interfere com 
a possibilidade de irem à escola. Em Fevereiro, clubes do 
norte do Uganda, apoiados pelos Rotary Clubes de Lira e 
de Kampala-Sul, organizaram uma conferência intitulada 
“Promover a Paz Através do Acesso a Água Potável para a 
Saúde, Sanidade, Higiene e o Desenvolvimento”, para análise 
da relação entre a saúde e a paz. O evento interessou muitos 
lideres, nestes se  incluindo o Vice-Presidente do Uganda.

 EUA
O Rotaract Club de Portland organizou em Fevereiro um 
simpósio para debate em torno do papel da mulher no processo 
de construção da paz. Barbara Roberts, a única senhora que, 
até hoje, serviu como Governadora do Oregon, proferiu a 
intervenção de abertura dos trabalhos, e Rotários, executivos 
de Instituições sem fins lucrativos, mulheres líderes no mundo 
dos negócios, políticos, profissionais da saúde e da educação 
compuseram o elenco de oradores. Este evento realizou-se no 
“campus” da Universidade Estadual de Portland e incluiu um 
painel de discussão com inclusão de adolescentes estudantes 
de um estabelecimento de ensino secundário local. 

Canadá 
Para salientar o tema Paz Através do Serviço, o Rotary Club 
de Pemberton, British Colúmbia, deu início a uma série de 
eventos distribuídos pelo período de um ano,  em Julho. Essa 
série inclui um concurso de flâmulas dirigido a toda a gente 
da comunidade, a que podem concorrer flâmulas de 2 x 3 pés 
alusivas à paz. As flâmulas serão depois distribuídas pelas ruas 
da cidade, ornamentando-as a partir de Novembro e aí ficarão 
durante todo um ano; o vencedor do Concurso recebe um 
prémio monetário. O Clube também lançou mão do projecto 
“cartas de amizade” junto de diversas escolas do ensino básico, 
através do qual convida os estudantes a escreverem postais 
a crianças acolhidas num orfanato de África. Além disso, 
patrocinou também uma manifestação em que artistas locais 
e simples residentes pintaram um mural dedicado ao tema da 
paz, mural que ficou patente num centro comunitário. Os 
membros do Clube estão, outrossim, a trabalhar com escolas 
da comunidade na organização de uma série de colóquios 
“anti-bullying”. 

Israel
Em 2009, o Rotary Club de Jerusalém patrocinou Rajaa 
Natour como Bolseiro  Rotary da Paz. Actualmente, ela 
promove a paz como directora do Projecto “Gemini”, que faz 
parte da Sociedade Sadaka-Reut Juventude Árabe e Judaica, 
em Jaffa. Natour organiza seminários e “workshops” nos 
quais costuma juntar grupos de jovens Judeus e Palestinianos 
e estudantes universitários. Os estudantes discutem entre 
si as complexidades do conflito Israelo-Árabe, desafia os 
participantes a compreenderem os respectivos preconceitos 
e exorta-os a construirem na base da confiança mútua entre 
os jovens Judeus e Palestinos. 
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Saiba mais indo a www.rotary.org/grants.

Adira ao 
Grupo 
Rotário 
de Acção 
para a Paz
Junte-se a Rotários, 

Rotaractistas e a outras 
pessoas para avançar na 
construção da paz através do 
novo Grupo Rotário de Acção 
para a Paz. Conheça mais 
acedendo a www.facebook.com/
rotarianactiongroupforpeace.

ENTRE 
EM 

ACÇÃO

Candidate-se a um Subsídio Global

Financie um projecto que esteja relacionado com a paz no novo ano rotário, com um Subsídio 
Global da The Rotary Foundation. 

Os Subsídios Globais apoiam grandes actividades de carácter internacional, auto-sustentáveis, 
levadas a cabo no âmbito de uma ou mais das seis áreas em foco. Eis alguns exemplos de projectos 
integráveis nas áreas que têm que ver com a paz e a prevenção/resolução de conflitos:
1  Ajude as populações vulneráveis afectadas por algum conflito, especialmente as crianças e os 

jovens
2 Apoie os estudos relacionados com a paz e a resolução de conflitos 
3 Fortaleça os esforços locais no caminho da paz 
4 Promova uma acção de construção da paz de longa duração em zonas afectadas por conflitos 
5 Prepare líderes locais no capítulo da prevenção e da mediação de conflitos.

Os Subsídios Globais não financiam bolsas da paz; os Centro Rotary da Paz são financiados separadamente. 
Conheça mais acerca dos Centros Rotary da Paz consultando www.rotary.org/rotarycenters.

http://www.rotary.org/grants
http://www.facebook.com/rotarianactiongroupforpeace
http://www.facebook.com/rotarianactiongroupforpeace
http://www.rotary.org/rotarycenters
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Guia de aconselhamento                                                Maneiras de dar (brochura)
quanto à Erradicação da Polio                            173, grátis. Aprenda sobre
 703, por 0,75 dólar.     o Fundo Permanente e o
Descubra modos                      Fundo Anual da Fundação
de apoiar a Campanha de Erradicação                                Rotária
e as razões da importância da Campanha                          

Postais de Acesso
241, 1 dólar cada grupo de 10

Relatório Anual de 2011-12                                O Meu Momento Rotário
187, grátis.                                                              405, 10 dólares. Leia
Uma revisão dos maiores eventos                                          testemunhos escritos por
do ano de 2011-12. Também pode                                              Rotários seniores expli-                                                      
ler em www.rotary.org/annualreport                                    cando quando se envolveram
                                                                                                   realmente no Rotary

Álbum “End Polio Now”
103, 16 dólares. Ouça melodias
interpretadas por 11 artistas sob
o tema da Erradicação da Polio




