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Mensagem do Presidente

DA MINHA CANETA
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 Editor Editor

De facto não era este o texto que tinha já rabiscado para esta 
edição da nossa Revista. “Atravessou-se”, entretanto, a notícia da 
morte física de Mandela, que não fora baptizado com o nome de 
Nelson, um nome que só anos mais tarde um professor que teve 
lhe outorgou e com o qual o mundo inteiro o veio a reconhecer 
e admirar.
A sua morte era, sem dúvida, aguardada de havia longo tempo, 
pois que uma séria infecção pulmonar lhe vinha minando a saúde 
e “Madiba” já não era propriamente um jovem: fi nou-se quando 
já contava 95 anos de vida.
Nascido a 18 de Julho de 1918 nos arredores de Joanesburgo, em 
Mvezo, Nelson Rolihlahla Mandela veio ao mundo no seio de família 
numerosa e mesmo de classe social elevada dentro da sua etnia. 
A sua juventude passou-se, porém, em Qunu, a poucas centenas 
de quilómetros de Pretória. Depois de tropeções na sua carreira 
académica, causados pela sua militância contra o regime vigente 
– o “Apartheid” -, que vieram a determinar a sua expulsão do liceu 
que frequentava, Mandela acabou por tirar o curso de Direito e por 
fundar, com outros colegas de raça negra, como ele, um escritório 
de advocacia cujo essencial objectivo era o de defender os ne-
gros nos seus direitos fundamentais. Foi o primeiro escritório de 
advogados de raça negra existente na África do Sul.
Seguidor dos princípios da Igreja Metodista e lutador pelo ideal 
de uma sociedade multi-racial e de regime democrático, ele foi 
fundador, em 1944, da Liga Jovem do Congresso Nacional Africano 
(ANC), o seu partido de sempre, quando contava, pois, 26 anos. Em 
resultado da sua militância política, seria preso e, quando se temia 
que fosse sancionado com a pena capital, veio a ser condenado 
a prisão perpétua. Esteve encarcerado durante quase 27 anos, 
mais exactamente de 1962 a 1990, na maior parte do tempo na 
ilha de Robben. Na verdade, o seu exemplo de lutador pela paz 
e pela concórdia acabou por gerar tamanha pressão internacional 
que as autoridades sul-africanas não tiveram outro remédio que 
não fosse o restitui-lo à liberdade.
Participou em seguida nas primeiras eleições livres e democráticas 
realizadas na África do Sul e viu-se eleito seu Presidente, por 
esmagadora maioria, para o mandato de 1994 a 1999, único que 
aceitou assumir pois que não aceitava reeleições. Em reconhe-
cimento da sua enorme craveira de estadista e de pacifi sta, 
Mandela recebeu o Prémio Nobel da Paz em 1993. Deixou este 
mundo em 5 de Dezembro de 2013. Ao fi m de toda uma semana 
de homenagens fúnebres, foi sepultado em Qunu.

Mandela é, inequivocamente, um exemplo do que deve ser um 
líder. Sem nunca ter abjurado da luta armada contra o “Apartheid”, 
enquanto a sentiu como necessária, soube temperá-la com o perdão, 
ele que tinha sobejas razões para cultivar ressentimentos e mesmo 
retaliações, as normais reacções dos fracos. Haja em vista que, 
não só sempre rejeitou qualquer tratamento privilegiado na prisão 
(que chegou a ser-lhe, e por mais que uma vez, proposto), como, 
por outro lado, nem lhe foi consentido acompanhar os funerais da 
mãe e do fi lho, que faleceram no período em que esteve preso.
Longe disso, “Madiba” teve como primeiro gesto, após ter sido 
solto, manifestar que tinha perdoado a quantos tinham sido os 
seus carcereiros e algozes. Quando, mais tarde, tomou posse da 
presidência da “Nação Arco-Íris”, foi justamente a esses a quem 
convidou especialmente para lugares de destaque na cerimónia 
respectiva.
Conseguiu fazer de um imenso País que muitos vaticinavam como 
sendo absolutamente instável e à beira do colapso de uma san-
grenta guerra civil, que seria a consequência lógica do inaceitável 
sistema de desenvolvimentos separados, que era o “Apartheid”, 
uma nação multi-racial por assim dizer exemplar. Uma nação que 
é um incrível mosaico de povos e de raças.
Em corolário lógico do seu passamento tudo o que pudesse ser 
dito sobre a fi gura e a obra de “Madiba” foi já dito e por gentes 
de todos os quadrantes políticos e sociais, como por responsáveis 
de todas as partes do mundo, que foram unânimes em reconhecer 
o seu invulgar e tão nobre perfi l que apenas puderam alinhar com 
outras fi guras igualmente carismáticas como Jesus Cristo, Ghandi, 
Madre Teresa ou Martin Luther King. O que disseram irá fi car para 
a História, que o exemplo rutilante de Mandela vai continuar a 
falar-nos e a interpelar-nos pelo tempo fora, independentemente 
da sua morte física.
Nesta edição evocam-se as fi guras de dois extraordinários campeões 
lutadores da transcendente causa dos Direitos Humanos: Nelson 
Mandela e Malala Yousafzai. São realmente diferentes; mas são 
complementarmente iguais. Que ao leitor sirvam de farol orientador 
da sua atitude e dos seus passos. Por mim ... isso tentarei.
Com um apertado abraço do seu ao dispor,
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A NOSSA CAPA
Na altura em que voltamos a recordar a paz e a compreensão 
mundial e os direitos fundamentais da pessoa nada mais 
justo que abrir esta edição com um rosto jovem que polariza 
tudo isso e já o polarizava com somente 15 anos de idade: a 
paquistanesa Malala Youzafzai. A sua luta, que é, afi nal, a de 
todos nós, ia-lhe já custando a vida e na fl or da idade. Mas a 
sua tenacidade, a sua coragem e a sua determinação continuam 
sendo um luzeiro de esperança no progresso civilizacional de 
todas as partes do nosso mundo. O leitor vai encontrar nesta 
edição a sua perturbante história.

BOAS REFEIÇÕES E ONDE
Sydney oferece excelentes locais para almoçar ou jantar, desde 
“barbecues” a sabores asiáticos, passando por especialidades 
locais. Os Rotários que vão à Convenção de 2014 do R.I., que terá 
lugar de 1 a 4 de Junho, descobrirão ainda que os Australianos 
compartilham o paladar americano da “pizza”, acrescentando-lhe 
no cimo toda a espécie de mariscos. Trazemos aqui algumas 
sugestões para lhe fazer crescer água na boca:

No Aria, que se situa à distância de um pequeno passeio a pé 
da “Ópera House”, o serviço é requintado e a comida clássica e 
variada. Se for à Ópera, o Aria constituirá o local adequado para 
um agradável fi m de tarde.

O restaurante “Nick’s Seafood”, na Alameda “Cockle Bay”, é um 
empório onde está disponível tudo o que se obtenha do mar. Há 
pratos magnífi cos com lagosta, camarão, polvo, caranguejo e ainda 
mais. E, quando a gente se ocupa em colocar numa embalagem o 
que sobrou do jantar, o céu brilha com um espectáculo de quinze 
minutos de fogo de artifício.

O “Bar & Dining”, situado no 47º andar de um edifício de escritórios, 
é atracção de uma multidão de jovens. O menu é tentador e, se 
não gostar das vistas proporcionadas pela sua mesa, aguarde um 
pouco. O restaurante, que é circular e anda à roda, completa uma 
volta em cada hora e quarenta e cinco minutos. 

No “Woods”, existente no Hotel 
“Four Seasons”, o pessoal é sabedor 
e entusiástico, e são muito imagina-
tivos a carta de vinhos e os ingredi-
entes locais usados na preparação 
dos pratos tradicionais. 

Inscreva-se na Convenção de 2014 
do R.I., Sydney, acedendo a www.
riconvention.org.

SYDNEY VIVA
Espectáculos musicais, instalações cheias de luz e de grandes 
dimensões, e uma montanha de “ideias de intercâmbio” atrairão 
mais de meio milhão de pessoas ao festival “Sydney’s 2014 Vivid”, 
e os Rotários que venham à Convenção de 2014 do R.I., de 1 a 4 
de Junho vão estar no sítio certo onde há acção. Realizado pela 
primeira vez em 2009, o “Vivid Sydney” terá lugar neste ano desde 
23 de Maio a 9 de Junho e será a um tempo um festival de luz, 
de música e de ideias.

Luz: O festival é interactivo e as suas iluminações irão transformar 
os parques e os locais principais da cidade em lugares de contínua 
mudança de arte iluminada. À noite serão as árvores. Surgirão 
esculturas a pairar no ar. Os edifícios tornar-se-ão interactivos 
modifi cando-se na sua decoração à medida que por eles se passa. 
O “Darling Harbour” vai fi car transformado em teatro na água.

Música: Vão realizar-se eventos na “Casa da Ópera” de Sydney 
e noutros locais de várias partes da cidade, com actuações de 
artistas locais e artistas internacionais.

Ideias: Para os Rotários, o “Vivid” oferece uma grande variedade 
de meios para alargar o poder da Convenção, através da criação 
de mais conecções, audição do que dizem mais especialistas e 
trocando ideias com mais profi ssionais nos campos das artes, da 
arquitectura, dos negócios, da educação, das tecnologias e em 
outros ainda.

Conheça mais acedendo a www.vividsydney.com.
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Nesta Edição

Foi há 109 anos que, neste mês, Paul Harris e três 
dos seus amigos fundaram o primeiro  Rotary Clube. 
O seu objectivo nessa altura era simples: o de criar 
um oásis de amizade no seio de uma cidade de 
estranhos, envolvendo quantos partilhassem entre 
si os seus valores. 
Com o andar dos tempos, a fi losofi a do Rotary 
desenvolveu-se e amadureceu, e os ideais Rotários 
alargaram-se passando a incluir o serviço, a ética nas 
profi ssões e a compreensão internacional. À medida 
que o Rotary foi crescendo e se foi espalhando, Paul 
Harris idealizou um mundo no qual não haveria mais 
confl itos – um mundo em que as ligações pessoais e 
a aceitação das diferenças baniriam a guerra da história. Se as pessoas 
se interligassem no mesmo espírito de amizade e de tolerância, achava 
ele, em breve tomariam consciência do muito que tinham em comum.
Paul Harris teve a sorte de, ainda em vida, ver a ideia do Rotary ser 
adoptada e criar raizes em dúzias de países de todas as partes do 
mundo. Todas as semanas, em 34.000 comunidades, a sua visão está 
em cada reunião de Rotary Clube. E, presentemente e em qualquer parte 
do nosso mundo, a visão de Paul Harris mantém-se tal como a vemos na 
nossa Convenção anual do Rotary International.
Na Convenção, durante uns curtos dias, vemos o mundo tal como Paul 
Harris o imaginou: um mundo em que homens e mulheres de cada canto 
do globo se juntam para a construção da paz, para servir os outros e, 
simplesmente, para gozarem da companhia uns dos  outros. Diferenças de 
origem, política, cultura e religião são compartilhadas entre todos, todos 
fazendo parte de mosaico brilhante. É uma experiência inolvidável que Jetta 
e eu mesmo almejamos gozar em cada ano. Cada Convenção é diferente, 
e cada uma delas vem a tornar-se numa recordação muito grata.
 Neste ano, terei o estupendo privilégio de presidir à 105ª Convenção 
do Rotary International, em Sydney, de 1 a 4 de Junho. Sydney é um Rotary International, em Sydney, de 1 a 4 de Junho. Sydney é um Rotary International
local internacional entusiasmante, uma zona de ligação entre o Leste 
e o Oeste, e uma cidade maravilhosa especialmente vocacionada para 
ser anfi triã de uma Convenção do Rotary. É duma tremenda diversidade, 
rica em cultura e em história, e uma das cidades minhas favoritas para 
se visitar; a um tempo excitante e repousante, é um lugar em que bem 
sei que me sinto como se estivesse em casa – e no qual sempre encontro 
algo de novo para ver e para fazer.
Em 2014, os Rotários juntar-se-ão para dizer G’day from Sydney. Juntar-G’day from Sydney. Juntar-G’day from Sydney
nos-emos como amigos e Rotários, para envolvermos todo o mundo, uns 
para com os outros, num ambiente em que todos seremos bem-vindos. 
Espero que se junte a nós para comemorarmos os nossos êxitos, enfrentar 
o futuro e descobrir novos caminhos para Viver Rotary, Mudar Vidas.

Ron D. Burton
Presidente do Rotary International

Muitas vezes falamos acerca do Rotary como constituindo uma 
família alargada, com todos os seus braços a gerações. Damos valor 
aos participantes nos nossos programas para a juventude e aos 
bolseiros, que consideramos elementos válidos da Família Rotária, 
e colocamos especial acento no serviço prestado às crianças e às 
famílias. Fazêmo-lo porque reconhecemos que, para qualquer família, 
as novas gerações são o futuro. Tudo isso é rigorosamente verdade 
para nós em Rotary.
Sabemos que é essencial admitir no nosso quadro uma nova geração 
de Rotários mais novos. Dedicámos bastante tempo a falar sobre 
como atrair jovens profi ssionais para o Rotary – mas, se calhar, ainda 
não falámos o sufi ciente sobre porque é que eles não permanecem 
connosco.
Há imensa gente nova, alguma benefi ciária de programas para a 
juventude, que não adere ao Rotary. Mas, quando essa gente começa 
a constituir a sua própria família, muita dela sai. É difícil perceber 
porquê: trata-se de jovens profi ssionais que já estão a gastar mais 
tempo do que o que gostariam fora do seio das suas respectivas 
famílias. Seja qual seja o grau de quanto eles gostam e de quanto 
valor reconhecem no Rotary, não vão dar prioridade ao seu serviço 
rotário em detrimento do seu cônjuge ou dos seus fi lhos.
 Também não temos o direito de esperar que isso aconteça. É por 
isso que se afi gura tão importante descobrir maneiras de acolher 
famílias no Rotary, e de modo a que nunca aconteça que o Rotary e 
a família entrem em competição disputando o tempo do Rotário. Seja 
planeando  projectos de serviço que envolvam toda a família, seja 
proporcionando o acompanhamento das crianças durante as reuniões, 
seja usando de fl exibilidade no que toca aos locais das reuniões e 
ao seu horário e duração, precisamos de tornar o serviço rotário numa 
opção viável para os que têm fi lhos pequenos.
Quando acolhemos famílias no Rotary estamos a dizer-lhes: a sua 
família não é um  obstáculo ao seu serviço no Rotary. Não é qualquer 
coisa que tenha de ser tratada à parte. Em lugar de termos a mãe ou 
o pai a sair de casa para ir ao Rotary e a deixar o resto da família 
em casa, o Rotary ajusta-se ao horário da família. A Família Rotária é 
qualquer coisa de real. Os fi lhos crescerão vendo seus pais envolvidos 
no serviço à comunidade, e sentir-se-ão, também eles, envolvidos no 
serviço. Isso não será apenas uma boa coisa para a família –será 
também uma coisa boa para o Rotary Clube, que passa a ajudar a criar 
uma nova geração de membros jovens, de mente aberta e activos.
Em cada patamar das nossas vidas ou das nossas carreiras profi ssionais, 
o Rotary tem sempre alguma coisa a oferecer-nos – um caminho para 
fazermos ainda mais, para darmos ainda mais e para sermos melhores. 
O Rotary é sufi cientemente grande para todos.O Rotary é sufi cientemente grande para todos.
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PROJECTO PARA 

SUBSÍDIO GLOBAL
Está em apreciação pelo Conselho de Curadores da Fundação Ro-
tária um projecto com candidatura a um Subsídio Global, projecto 
com o valor de 35.500 dólares. Este projecto está voltado para 
a prevenção e para o tratamento de doenças dos olhos e será 
implantado nas áreas urbanas, semi-urbanas e rurais do Distrito 
3190 (Índia), cobrindo uma extensão de cerca de 150 kms.2 em 
torno de Bangalore.

Dá pela denominação “Sight-Light of Life” e tem como clube patro-
cinador local o Rotary Club de Bangalore Koramangala, Índia (D. 
3190) e como clube patrocinador internacional o Rotary Club de 
Senhora da Hora, Portugal (D. 1970). São parceiros no projecto 
o Hospital dos Olhos de Sankara, de Whitefi eld, Bangalore, e a 
ONG “Nayana Jyothi Trust”, que se dedica a iniciativas nas áreas 
de cuidados oftalmológicos e de doações para eles.

Os Rotários responsáveis pela condução deste projecto são, da 
parte do clube patrocinador local, o Compº. Dr. Ravikumar M V, 
e, da parte do clube patrocinador internacional, o Compº. Jorge 
Jesus Amaral.

De reter é, por outro lado, que os dois Rotary Clubes já têm um 
assinalável historial de cooperação em matéria de luta contra a 
cegueira, um historial que começou já em 2004 e se traduziu no 
lançamento de cinco outros projectos apoiados sempre por Subsí-
dios da The Rotary Foundation. Foram projectos que benefi ciaram  The Rotary Foundation. Foram projectos que benefi ciaram  The Rotary Foundation
mais de 5.000 pessoas pobres e serviram para o fortalecimento 
de infraestruturas médicas de 3 hospitais dos olhos da mesma 
região.

No projecto agora candidatado a Subsídio Global cada Clube as-No projecto agora candidatado a Subsídio Global cada Clube as-No pro
segura o fi nanciamento de 5.500 dólares e os respectivos Distritos 
4.750 dólares cada um, sendo o contributo à custa do Fundo Mundial 
da Fundação Rotária do valor de 15.000 dólares.

DÓLAR ROTÁRIO
Com efeitos desde Dezembro passado o dólar, para pagamentos 
ao Rotary International, está cotado em Rotary International, está cotado em Rotary International € 0,74.

OUTROS SUBSÍDIOS
Com verbas obtidas à custa do FDUC, a Fundação Rotária do R.I. 
aprovou já os seguintes Subsídios Distritais quanto ao Distrito 
1970, para os projectos que se discriminam:
* do Rotary Club de Braga, para ajuda à Associação de Solidarie-

dade de S. Tiago, de Fraião, no valor de € 2.403,00.

* do Rotary Club de Chaves, para construção de ofi cina de artes 
para a Universidade Senior, no valor de € 2.468,00.

* do Rotary Club de Felgueiras, para apoio ao Centro Social e 
Paroquial de Stª. Maria de Pombeiro, no valor de € 2.124,00.

*do Rotary Club de Marinha Grande, para ajuda a 10 famílias 
durante 6 meses, no valor de € 2.338,00.

* do  Rotary Club de Matosinhos, para ajuda à Associação “Casa 
do Caminho”, no valor de € 1.414,00.

* do Rotary Club de Oliveira de Azeméis, para cadeiras de rodas 
para 30 IPSS, no valor de € 2.467,00.

* do Rotary Club de Porto-Foz, para investigação em jovens so-
bredotados, no valor de € 2.119,00.

 * do Rotary Club de Póvoa de Lanhoso, para ajuda a criança doente 
que precisa de vacinação especial, no valor de € 770,00.

* do Rotary Club de Senhora da Hora, para apoio a 86 famílias 
carentes, no valor de € 292,00, e para mais duas famílias, no 
valor de € 545,00.

* do Rotary Club de Viseu, para equipamento informático da AP-
PDA, no valor de € 1.604,00.

* do Rotary Club de Vizela, para equipamento “snoezelen” para 
a AIREV, no valor de € 1.872,00.
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“LIVRES DA POLIO -
O TÍTULO QUE (AINDA) 

FALTA”

Sob a designação acima em título, a Comissão Distrital da The 
Rotary Foundation, com o patrocínio da Governadora (D. 1970), Rotary Foundation, com o patrocínio da Governadora (D. 1970), Rotary Foundation
emitiu uma larga quantidade de títulos como o que reproduzimos, 
que podem ser comprados ao valor facial e unitário de € 5,00 por 
qualquer pessoa, como maneira de apoiar e de aderir ao arranque 
fi nal da Campanha de Erradicação Global da Poliomielite. E a venda, 
através dos vários Rotary Clubes do Distrito, esgotou-se, sendo 
alcançada a verba de € 12.500,00 para a Campanha.

NOVO GRUPO DE 
COMPANHEIRISMO
Está a constituir-se mais um Grupo de Companheirismo este agora 
dedicado à informação mundial e à sensibilização, sobretudo 
nos países em vias de desenvolvimento, quanto à prevenção da 
obesidade, da diabetes, das doenças cardiovasculares e doutras 
doenças não transmissíveis. A primeira acção deste grupo foi 
lançada em parceria com a Fundação Prof. Fernando de Pádua 
e consiste no lançamento da obra “O Meu Livrinho do Coração”, 
destinada às crianças. Cada exemplar custa € 10,00 ou € 11,00 
autografado pelo Prof. Fernando de Pádua.

ÚLTIMA HORA

No início da Assembleia Internacional de formação dos Governadores 

2014-2015, que se realizou em Janeiro passado, o Presidente Eleito, 

Gary B. Huang deu a conhecer o Lema que irá inspirar os Rotários de 

todo o mundo no ano da sua presidência: “FAÇA O ROTARY BRILHAR”.

 Aí tem o leitor o logotipo do Lema para 2014-2015.

Rotary Clubes …………………………… 34.503

Rotários  …………………………… 1.202.997

(Rotárias)  …………………………… 220.551

Países e regiões com Rotary  …………… 219

Distritos Rotários  ………………………… 532

Núcleos Rotary de Desenvolvimento 

Comunitário …………………………… 7.789

Países com NRDC … ………………………  93

Voluntários não Rotários nos NRDC … 179.147

(dados reportados a Outubro de 2013)

O ROTARY EM 
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Andam os portugueses de boca fechada, ou 
pelo menos não a abrem o sufi ciente quando, 
abri-la, até seria útil e mesmo indispensável. 
Ficamos, deste modo, sem saber se estamos 
perante o passado ou o presente. Manda o 
bom senso que não se abra demais em relação 
ao presente. Pelo contrário, ela nunca se abre 
demasiado quando nos referimos ao passado. 
Se hoje falamos de endividamento, de inves-
timento, falámos no passado, nesta língua 
que é de todos e não exclusiva de Camões, 
como repetidamente se afi rma. Camões é, 
inquestionavelmente, grande, e igualmente 
grandes muitos outros o são. Talvez tenhamos 
feito dele o maior por ter enaltecido, como 
ninguém, o patriotismo e determinados feitos 
heróicos, reais uns, imaginários outros, da 
história portuguesa, ou simplesmente por ser, 
desde tempos imemoráveis, de obrigatória 
leitura no nosso programa escolar. Apesar 
de tudo o referido, as suas obras não são, 
certamente, as mais lidas. Todos os anos o 
relembramos, ofi cialmente, no dia que foi 
da raça e que é de Portugal, de Camões e 
das Comunidades Portuguesas. Tratar-se-á 
duma discriminação que, como a própria 
palavra indica, nunca poderá ser positiva, 
contrariamente ou que repetidamente se 
afi rma, ou estaremos, simplesmente, perante 
o tão característico gosto português de tudo 
superlativar? Ao falar de Camões é obrigatório 
falar da obra das obras, do livro dos livros, “ 
Os Lusíadas”, mesmo ou principalmente por 
não se ter lido, designadamente na íntegra. 
É sempre gostoso, aliciante e divertido falar 
do que se desconhece, para mostrar conhe-
cimentos. Não seria democrático e educativo 
mandar “Os Lusíadas” para o “Index Librorum 
Prohibitorum”, o Índice dos Livros Proibidos, 
uma vez que o proibido é o mais lido? Deixo 
a sugestão.

O que une um povo, uma nação, o que 
melhor o defi ne e caracteriza, é a sua língua. 
Para conhecer bem um povo é imprescindível 
conhecer bem, muito bem, a sua língua. 
Estão de tal forma interligados que será 
difícil discernir se é o povo que faz a língua 
ou o contrário. A língua refl ecte melhor que 
qualquer espelho a sociedade que a fala. 
Uma sociedade sem regras estaria condenada 
ao desaparecimento, e de igual modo uma 
língua. Os Reis Católicos, Isabel e Fernando, 
de Espanha, reconhecendo que o idioma era 
tão importante como a fé, as armas e as leis na 
unidade da nação, acarinharam, incentivaram 
e promoveram, já em 1492, a publicação da 

gramática de António Nabrija, um dos grandes 
latinistas do seu tempo. 
A primeira gramática portuguesa, de Fernando 
de Oliveira, apareceria, apenas, em 1536. 
Importa defi nir regras, fi xar os usos, eliminar 
os desvios, para dar à língua a sua unidade. 
Este facto importantíssimo elevou o castelhano 
ao estatuto até então apenas reservado, 
no mundo cristão, ao latim e ao grego. O 
castelhano tornou-se uma língua distinta 
e nobre dos círculos cultivados. O nosso 
Gil Vicente escreveu indiferentemente em 
português e em castelhano. A língua sempre 
acompanhou, e foi dela peça importantíssima, 
a consolidação dos impérios. Os povos 
submetidos tinham de aprender a língua 
do seu senhor. Dos impérios resta, quando 
muito, a língua comum. O que, ainda hoje, 
une o mundo dito lusófono é, acima de tudo, 
o português, apesar do novo desacordo 
ortográfi co, também conhecido por “horto 
gráfi co”, que nada uniu e tudo desuniu.

Na criação deste “jardim à beira mar 
plantado”, foi esquecido o fi el jardineiro que 
dele tratasse, o cuidasse. Por conseguinte, não 
surpreende que estejamos hoje perante um 
jardim destratado, descuidado, desnutrido, 
desregrado ou mesmo desprezado. Em 
estado idêntico se encontra o português mal 
estudado, mal investigado, sem regras bem 
defi nidas, claras, precisas e rigorosas, tal 
como a sociedade portuguesa que o deveria 
acarinhar, cultivar e enobrecer. Assim a nossa 
legislação jurídica, descaradamente ambígua, 
propensa a múltiplas interpretações de 
conveniência, favorece sempre o mais forte; 
a gramatical promove o caos e a estupidez 
linguística. 
Optou-se no português, vindo do latim com 
o seu sistema de casos - as declinações 
-, mais preciso e mais rigoroso, por um 
preposicional de difi cílima regulamentação, 
propenso a interpretações dúbias. Nada mais 
complexo numa língua que o uso correcto das 
preposições. No  nosso querido português, 
ainda está por publicar obra de consulta séria 
e cientifi camente fundamentada dedicada a 
esta matéria. Andamos todos a cumprir com
as nossas responsabilidades, provando, desta 
forma, que não as cumprimos. Cumpre-se, 
simplesmente, sem qualquer muleta, sem a 
preposição com.

Mais chique, mais requintada, mais esotérica 
é a utilização do presente para designar aquilo 
que completamente passado é. Digam-me lá 
se não é bonito, e exótico, afi rmar que uma 

determinada celebridade nasce no século 
passado. Pobre da mãe que permanece num 
parto constante e interminável. E pobre da 
fi lha que nunca mais vê terminado o acto de 
nascer. Em bom português, segundo as normas 
gramaticais, o pretérito perfeito indica uma 
acção no passado completamente terminada, 
por conseguinte  a referida  criatura nasceu 
e até já morreu. Existirá coisa mais passada 
e acabada? Já o presente indica uma acção 
contínua que se mantém. Daí o dizer-se que o 
Mondego (refi ro-me ao rio, não ao cão) nasce 
na Serra da Estrela, ali nas Penhas Douradas, 
devido ao brotar constante e contínuo da água. 
Podemos e devemos distinguir o presente 
constante do presente momentâneo formado 
com o presente de estar a mais o infi nitivo. 
Falo português, todavia mais parece que estou 
a falar chinês.
O erro, mesmo repetido à exaustão, não deixa 
de ser o que é, contrariamente à tradição. O 
erróneo logotipo na boca de quase todo o 
tipo, principalmente do empresarial e político, 
continuará a ser, correctamente, logótipo, bem 
como o protótipo, o estereótipo ou o arqué-
tipo. De igual modo tênhamos e ppóssamos 
nunca deixará de ser tenhamos e possamos. 
A primeira pessoa do plural do presente do 
conjuntivo nunca foi esdrúxula e continuará 
caso grave, que, deixando de o ser, passará, 
automaticamente, a erro gravíssimo.

Mais complicado é o caso do verbo haver. 
São bem conhecidos e eternos os problemas 
dos haveres em casos de herança e não só. 
Haver no sentido de existir é um verbo impes-
soal, logo, apenas e exclusivamente se usa na 
terceira pessoa do singular, nunca no plural, 
nem mesmo por eventual imposição policial. 
Usem e abusem dele sem moderação, dado 
que não é álcool. Há, sempre houve e haverá, 
pessoas sensatas e houveram ignorantes  
que, por conseguinte, empregam o plural. 
Deste modo nos entendemos neste mundo, 
que é único, pois outro não existe, no qual 
coabitam o céu, sétimo de número,  se nos 
entendermos, e o inferno se nos desen-
tendermos. Não foi apenas o fi lósofo francês 
Sartre quem,  na sua peça de teatro Huis 
clos, decretou que o inferno são os outros 
- ”L’enfer, c’est les Autres”. Já muitos, antes e 
depois, proferiram tal afi rmação. Todos nós 
somos actores e espectadores neste inferno 
social, com direito a exclusividade. Assim fi ca 
provada a relatividade do peso e da importân-
cia das palavras, sempre dependentes das 
circunstâncias e, primordialmente, da pessoa 
que as profere.

Singularidades de uma Língua

Romeu Meirinho
membro do Rotary Club de Portimão
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CUBA & HAITI 
Foram calamitosos os efeitos destruidores da passagem do furacão “Sandy” nas Caraíbas em Outubro de 
2012. As cidades de Santiago (Cuba) e de Carrefour (Haiti) foram severamente atingidas. Empresas da 
Martinica em parceria com o Rotary Club du François (D. 7030) procederam à recolha de bens de primeira 
necessidade (alimentos, vestuário, mobiliário doméstico, material escolar, produtos de higiene, camas 
de campanha, etc) e vieram a enviá-los em grandes contentores, um em Janeiro e o outro em Fevereiro 
deste ano, respectivamente para Cuba e Haiti (foto “Le Rotarien”).foto “Le Rotarien”).foto “Le Rotarien”

ÍNDIA
O Rotary Club de Surat-Leste (D. 3060) promoveu a distribuição de sacos com sementes e de dicionários 
por 600 estudantes da Escola Municipal de Surat, o que fez aumentar a assiduidade deles às aulas (foto 
“Rotary News”).“Rotary News”).“Rotary News”

SÍRIA
A ONG “Hospital Sem Fronteiras” foi criada há mais de vinte anos pelo Rotary do BeLux (Bélgica & Luxem-
burgo) e tem sede em Namur. Tem sido notável a sua actividade de apoio a populações desfavorecidas, 
especializando-se nas áreas médica e hospitalar através da reabilitação e equipamento de centros de 
cuidados médicos básicos e comuns em todo o mundo. Designadamente a partir de Setembro passado, 
esta ONG enviou três enormes contentores, num total de 210 m3, cerca de 11 toneladas, cheios de 
material médico e de produtos hospitalares com destino à zona da fronteira entre a Turquia e a Síria 
para ajuda a dezenas de milhares de sírios deslocados em consequência da guerra civil que na Síria 
decorre (foto “Rotary Contact”).foto “Rotary Contact”).foto “Rotary Contact”

PORTUGAL
O Rotary Club de Barcelos (D. 1970), com a colaboração da empresa “Transportes Matos”, tem um camião 
TIR a circular por toda a Europa divulgando o Rotary e acrescentando valor à sua imagem pública (foto 
do Rotary Club de Melun).do Rotary Club de Melun).do Rotary Club de Melun

MÉXICO 
Numa parceria com a organização “Chefs Al Rescate y la SEP”, da Baixa Califórnia Sul, o Rotary Club de La 
Paz Guaycura logrou doar à Escola Técnica Secundária # 8 de Los Planes, um tractor agrícola inteiramente 
novo e moderno (foto “Rotarismo en México”).                                        foto “Rotarismo en México”).                                        foto “Rotarismo en México”

BRASIL
O Rotary Club de Canela, Rio Grande do Sul (D. 4670), equipou totalmente a cozinha e o refeitório 
do Centro Social Padre Franco, em parceria com o Rotary Club de Kristianstad-Hammarhus (Suécia – D. 
2400), na concretização de um projecto avaliado em 24.900 dólares. O Centro benefi ciado dá apoio a 
crianças pobres em complemento com a frequência escolar, fornece-lhes refeições, ensino de informática 
e de línguas, ocupação em tempos livres e actividades de música e de jardinagem (foto “Brasil Rotário”).foto “Brasil Rotário”).foto “Brasil Rotário”

ÁFRICA DO SUL
Mais de 21.000 próteses auditivas puderam ser aplicadas  em pessoas com defi ciências de ouvido sul-
africanas graças a uma acção conjunta dos Rotary Clubes geminados de Birmingham (Reino Unido) e de 
Joannesburg (África do Sul), especialmente na região de Kwazulu Natal (foto “Rotary Today”).foto “Rotary Today”).foto “Rotary Today”

AUSTRÁLIA 
O Rotary Club de Holdfast Bay tem de há anos a esta parte uma parceria com a Associação “Somerton Surf 
Life Saving Club” numa acção conjunta através da qual procuram contribuir para a sua comunidade gozar 
de praias seguras. Recentemente, o Rotary Clube ofereceu para este projecto uma excelente prancha de 
“surf” destinada a salvamentos no mar (foto “Rotary Down Under”).foto “Rotary Down Under”).foto “Rotary Down Under”
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DISTRITO 1960
ABRANTES: Hália Santos Costa; ALBUFEIRA: Amadeu Rodrigues; 
ALCOBAÇA: José Manuel Patrício Lemos da Silva; ALGÉS: Cristina 
Bello; ALMADA: João Rafael F. de Almeida; ALMANCIL INTERNACIO-
NAL: José Vargas Galamba; ALMEIRIM: Manuel José Roque Pinto; 
AMADORA: Avelino Matos; ANGRA DO HEROÍSMO: Péricles Pereira 
Ortins; BARREIRO:Álvaro Gaspar; CALDAS DA RAÍNHA: Jaime Simões 
Neves; CARNAXIDE: Benedito Brás; CASCAIS-ESTORIL: Gabriela Car-
valho; CASTELO BRANCO: José Carlos Mocito; COSTA DA CAPARICA: 
Jorge Pedrosa de Almeida; ENTRONCAMENTO: Firmino Falcão; ESTOI 
INTERNACIONAL: 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 Duarte dos Santos; 
LISBOA-BENFICA: Miguel Mendes Real; LISBOA-CENTENNARIUM:
Gonçalo Nuno Rodrigues; LISBOA-CENTRO: Manuela Pinto Ribeiro; 
LISBOA-ESTRELA: Alexandra Costa Artur; LISBOA-LUMIAR: João 
Silva; LISBOA-NORTE: Vasco Martins; LISBOA-OESTE: Rui Coelho e 
Campos; LISBOA-OLIVAIS: Domingos do Rosário; LISBOA-PARQUE 
DAS NAÇÕES: Raul Queiroga; 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; OLHÃO: Vítor Justo; PALMELA: Fernando 
M. F. Martins; PAREDE-CARCAVELOS: Vítor Cordeiro; PENICHE: Carlos 
Manuel Bandarrinha; PORTALEGRE: Maria Dulce Relvas; PRAIA DA 
ROCHA: João Pereira Antunes; RIO MAIOR: Maria Júlia Figueiredo; 
SANTARÉM: Armando Leal Rosa; SESIMBRA: Luís Ferreira; SETÚBAL: 
Eduardo Correia; SINTRA: José Monteiro Martins; TORRES VEDRAS: 
Ana Margarida Silva Santos.

DISTRITO 1970
ÁGUEDA: Ana Rita Carlos; AMARANTE: José 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: 
Francisco Peixeiro; CINFÃES: Carla Gomes; COIMBRA: José Ferreira; 
COIMBRA-OLIVAIS: Jorge Manuel Castilho; COIMBRA-SANTA CLARA: 
Maria Madalena Carvalho; COVILHÃ: Jorge Humberto Alves Saraiva; 
CURIA-BAIRRADA: Fátima Ferreira; ERMESINDE: Carlos José Saraiva 
Faria; ESPINHO: Ezequiel Jorge; ESPOSENDE: Sandra Derom; ESTAR-
REJA: 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 Sereno; LAMEGO: André Luiz 

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

Castilho Freira; LEÇA DO BALIO: Rodolfo Gomes; LEÇA DA PALMEIRA:
Fernando Couto; LEIRIA: António Silva Gordo; MAIA: Adelino Miranda 
Marques; MARINHA GRANDE: Aurélio Ferreira; 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 Lincho; OLIVEIRA DO HOSPITAL: Telmo dos Anjos Miranda; OVAR: 
Bráulio Manuel Pacheco Polónia; PAREDES: José Armando Baptista 
Pereira; PENAFIEL: Joaquim Babo F. Soares; POMBAL: Alfredo A. Faus-
tino; PONTE DA BARCA: Luís Arezes; PORTO: José Guedes Rodrigues; 
PORTO-ANTAS: Ribeiro da Silva; PORTO-DOURO: Maria de Lourdes 
Moura; PORTO-FOZ: João Almeida; 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; SANDIM:  Fernando Fontes; S. JOÃO DA MADEIRA: Celestino 
Pinheiro; S. MAMEDE DE INFESTA: Bernardino Castro; SANTO TIRSO: 
Paula Pinto; 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: Maria Fernanda Ferraz; VALE DE CAMBRA: Manuel Joaquim 
Almeida; VALENÇA: Paulo do Souto Álvares da Cunha; VALONGO: José 
Carmindo Cardoso; VALPAÇOS: Maria Angelina Cardoso; VIANA DO 
CASTELO: Manuel Ribeiro; VILA DO CONDE: Manuel Filipe Santos; VILA 
NOVA DE FAMALICÃO: Libório Silva; VILA NOVA DE GAIA: Artur Lopes 
Cardoso; VILA REAL: Luís Pinto Pereira; VILA VERDE: Manuel Martins 
Costa; VISEU: Idalino de Oliveira Almeida; VIZELA: Lina Coelho.
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No ano rotário 2012-13, liderei a Comissão Distrital do Intercâmbio de 
Jovens do Distrito 1970. Foi com alguma preocupação, e até com alguma 
relutância, que aceitei esta missão. Tomei, então, conhecimento de que 
estava a decorrer um intercâmbio de Longa Duração iniciado e levado a 
efeito pela Comissão anterior. Fiz os possíveis por acompanhar e tentar 
dar seguimento ao que de bom tinha sido feito pelos meus antecessores, 
preparando-me o melhor que me foi possível num programa de Rotary que 
para mim era inteira novidade. Para além de continuar a manter a Certifi -
cação do Distrito, tentei perceber a disponibilidade dos clubes bem como 
a capacidade distrital para os programas de Intercâmbio disponibilizados 
por R.I. Concluí que, “mea culpa se não consegui incentivar/informar melhor “mea culpa se não consegui incentivar/informar melhor “mea culpa
os clubes”, a maioria destes não estava sensibilizada para promover nas 
suas comunidades esta interessante ferramenta de formação juvenil que 
o Rotary põe à nossa disposição. 
Para haver intercâmbio é necessário “enviar e receber”, é preciso 
grande sentido de responsabilidade e, fundamentalmente, conceber 
um programa de recepção e tomar consciência e inteiro conhecimento 
de qual o programa que vai ser ministrado aos jovens a enviar. O clube, 
quando propõe o intercâmbio, deve ter, ainda, absoluto conhecimento 
e uma avaliação rigorosa das famílias envolvidas.
Pelas difi culdades que encontrei no programa de intercâmbio de longa 
duração que, como disse, foi iniciado pela anterior Comissão, não me 
parece que estejamos preparados, principalmente no que diz respeito 
a protocolos ofi ciais académicos, para satisfazer as exigências que 
R.I. coloca. Daí, e apesar de ter concluído julgo que satisfatoriamente 
este programa de longa duração, não achei criadas condições parar 
repetir esta acção, decisão esta aceite pela Governadora 2012-13 
Teresinha Fraga.

À medida que fui tendo conhecimento de alguns programas de curta 
duração, fui deles dando notícia aos clubes que se mostraram interessados. 
Somente o Rotary Club de Coimbra conseguiu iniciar e concluir um programa 
de curta duração com a família Candeias, que se comprometeu a receber 
em Coimbra uma jovem de Inglaterra (Jaimini Pattel, de 16 anos, de 5 a 
15 de Julho de 2013) e a enviar um dos seus fi lhos (o Henrique Candeias, 
também de 16 anos, de 15 a 26 de Julho desse ano).
Não pelos elogios mas, essencialmente, pelo incentivo para que mais 
e melhor se aproveite este interessante programa do Rotary para 

Jorge Amaral
Rotary Club de Senhora da Hora

Presidente da SubCD do
Intercâmbio de Jovens 2012-2013

os jovens e até para as famílias, permito-me transcrever a carta que 
recebi do Henrique Candeias que retrata bem a infl uência positiva 
que uma iniciativa deste tipo pode ter nas vidas de um, ou de uma, 
jovem de 16 anos. Ela é como segue:
“ Eu, Henrique Candeias, tive a oportunidade de usufruir de um in-
tercâmbio apoiado pelo Rotary Club de Coimbra, que resultou numa 
experiência que sinto como muito enriquecedora, gratifi cante e que 
me permitiu crescer, em especial como pessoa.
A minha partilha no dia-a-dia com a Jaimini durante cerca de duas 
semanas possibilitou-me ter contacto com novas culturas (a Jaimini, 
embora seja inglesa, tem ascendência directa indiana), conhecer um 
pouco de um país estrangeiro fora da visão do turista tradicional e 
aumentar a minha fl uência na língua inglesa.
Em Portugal, a Jaimini visitou Coimbra, Lisboa e Guimarães, cidades 
portuguesas extremamente importantes a nível histórico-cultural e 
económico, e teve também a possibilidade de observar o antago-
nismo existente entre o campo, a cidade e zonas balneares (como 
a Lagoa de Óbidos). Para além de se lhe ter dado a experimentar a 
gastronomia portuguesa, a Jaimini passeou de barco no Tejo e visitou 
casas de famosos arquitectos portugueses, na tentativa de conhecer 
o lado mais modernista português.
 Em Inglaterra, eu visitei Londres, a cidade natal de Shakespeare, 
Kettering, a pequena cidade natal de Jaimini, e assisti a uma ópera, 
também, na mesma óptica de me serem dados a conhecer vários 
ambientes.
 No início deste programa estava receoso por receber em casa uma 
rapariga de outra nacionalidade, à qual queria proporcionar uma 
experiência que lhe fosse inesquecível. Da Jaimini ouvi dizer que não 
queria ainda ir-se embora e, de mim, posso dizer que gostaria muito 
de repetir esta experiência de intercâmbio.
Termino por deixar o meu agradecimento aos meus pais e irmãos, que 
fi zeram de tudo para acolher a Jaimini como se da família fi zesse parte, 
ao Rotary Club de Coimbra, que me apoiou nesta ideia de intercâmbio 

e ao Presidente da Comissão de Intercâmbio de Jovens 
por me ter proporcionado esta grande experiência 
que, estou certo, não sairá mais das minhas boas 
memórias. Muito Obrigado.

                                   Henrique Candeias. “

Que este testemunho possa motivar principalmente 
não só os clubes rotários, como também os clubes 
dos jovens, Interact e Rotaract, a interagirem com a 
Comissão e com os próprios clubes rotários, para que 
possam promover esta importante “ferramenta” de 
formação e contacto dos jovens com outras culturas, 
e simultaneamente contribuindo para a promoção da 
imagem do Movimento na juventude e em famílias 
não rotárias. Também da família Candeias recebi os 
maiores elogios a este programa do Rotary, tendo-se 
ela prontifi cado a iniciar um novo programa de inter-
câmbio, disponibilizando-se a receber novos jovens 
na sua família, abertura que foi comunicada à nova 
estrutura distrital em exercício.
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 Jorge Fonseca de Almeida
 sócio do Rotary Club de Algés
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OS OLHOS DE TIRÉSIAS
Cristina Drios
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O FANTASMA DE UMA 
OPORTUNIDADE
William S. Burroughs

Um pedaço de terra arrancado a um 
continente, uma ilha em que a vida 
seguiu uma evolução independente 
e as várias espécies de lémures se 
tornaram omnipresentes. Madagáscar, 
onde um pirata lendário criou uma 
comunidade democrática em harmonia 
com a natureza e em que era proibido 
matar o lémure. Destruída a utopia, 
exterminados os membros da família 
da cauda anelada, os agentes dos Poderosos destruíram o Museu 
das Espécies Perdidas e libertaram as Doenças Extintas.

Uma metáfora ecológica. Uma premonição do Apocalipse. Um manifesto 
contra a perda da inocência e da consciência do tempo. Mas o que 
choca é o alinhamento de Burroughs com as teses do despovoamento 
do planeta e a sua preferência pelo irracional relativamente ao racional. 
Ideias perigosas aliadas a atraentes sonhos sobre a harmonia das 
espécies no seio da Mãe Natureza.
Uma linguagem cativante, clara e objectiva, mesmo quando descreve 
as mais imaginativas e delirantes doenças, quimeras ou situações.

AO CONTRÁRIO DAS 
ONDAS
Urbano Tavares Rodrigues

Quatro personagens verosímeis 
fazem isoladamente, na primeira 
pessoa e cada uma por sua vez, 
uma introspecção que nos permite 
conhecer a história das suas vidas e 
os dilemas morais que enfrentam.
O impacto que as atitudes do 
personagem com carácter mais forte, 
Lívio, têm na sua mulher, na sua 
amante e no seu melhor amigo são 
escalpelizados à luz da personalidade de cada um deles. Os três 
últimos posicionam-se na vida de forma subalterna, sempre em função 
das acções ou omissões de Lívio. Este, pelo contrário, pensa pela 
sua cabeça e as suas decisões advêm apenas do seu julgamento 
autónomo ainda que nem sempre fi el ao seu próprio posicionamento 
ideológico,
A fi delidade a ideais políticos e sociais, as tentações oportunistas 
que uma carreira bem sucedida pode gerar, a coerência entre ideais 
e a conduta pessoal, a responsabilidade social e pessoal dos líderes 
são temas que merecem refl exão.
Um romance de extrema actualidade.

PENA DE VIVER ASSIM
Luigi Pirandello

A penitência e o sofrimento impostos 
pela sociedade a uma mulher cujo 
marido a abandonou e que é obrigada, 
através de intensas e continuadas 
pressões social e psicológica dirigidas 
pelo padre católico e pelo advogado, 
a aceitá-lo de volta com três fi lhas que 
gerou com outra mulher.
Um retrato psicológico de fi no recorte 
de uma mulher inteligente mas isolada 
que tem de enterrar os sentimentos, 
renunciar aos seus desejos e viver tutelada pelo cura, sufocada 
pelos preconceitos sociais, vigiada pelas senhoras da sociedade 
local, castigada pela sua própria consciência e angustiada de ter 
de viver assim.
Pirandello traça aqui um interessante quadro da sociedade italiana 
conservadora e católica.
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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 Outubro de 2013 indicavam que os 
Rotaract Clubes eram 6.208 e encontravam-se em 192 diferentes 
países. Os Rotaractistas eram 142.784. Quanto ao Interact, havia 
16.153 Interact Clubes distribuídos por 159 países. Os Interactistas 
andavam em 371.519.

SERVINDO
Como maneira de proporcionar aos Clubes a angariação de fundos 
para fi nanciamento dos seus projectos de serviço e incrementarem 
a Campanha de Erradicação Global da Polio, as Representadorias 
do RTC dos nossos Distritos promoveram a edição de um livro de 
histórias infantis, ilustrado, cujo título é “Gotinhas Mágicas”, o 
que foi anunciado no decurso dos trabalhos do Congresso Nacional 
recentemente realizado e ao qual fi zemos referência na edição 
anterior. Exemplares deste livrinho, que é muito interessante  e 
apelativo, podem ser fornecidos aos Clubes para revenda.
Juntaram-se os membros dos Interact e Rotaract Clubes de Castelo 
Branco e deitaram mãos a uma grande recolha pública de géneros 
alimentícios (cerca de uma tonelada) que, em seguida, distribuíram 
por famílias que passam difi culdades económicas.
Apoiado pelo seu Rotary Clube patrocinador, o Rotaract Club de 
Tavira organizou um belo Recital de Natal Solidário, que se realizou 
na Igreja da Misericórdia local e no local actuou a Academia de 
Música de Tavira, como maneira de angariar fundos para Cabazes 
de Natal a cuja distribuição O Clube procedeu depois em favor 
de famílias pobres.

A Subcomissão Distrital dos Ro-
tary Kids do Distrito 1970 lançou o 
projecto “Sorrisinho” e, no âmbito 
dele, organizou no Cine-Teatro de 
Estarreja o Concerto “Sorrisinho” no 
qual actuaram a Banda Sinfónica e 
Coros do Conservatório de Música 
Calouste Gulbenkian, de Aveiro, 
para angariação de fundos a favor 
das crianças  hospitalizadas com 
doenças oncológicas.

Um “Jantar Solidário” foi o que resolveu organizar o Rotaract Club 
de Coimbra misturado com a doação de peças de vestuário pelos 
que nele tomaram parte, bens que foram ajudar os “Sem Abrigo” 
da cidade, através das organizações “Hemisférios Solidários” e 
“Todos pelos Outros”.
Entretanto, o Rotaract Club de Fafe organizou um animado es-
pectáculo musical no Pavilhão Multiusos, denominado “Rock With 
Benefi ts” no qual as entradas implicavam o pagamento de um 
bilhete e a oferta de dois quilos em géneros. O produto assim 
arrecadado foi pelo clube aplicado na organização de Cabazes de 
Natal que distribuiu por famílias com difi culdades económicas.

O Rotaract Club de Cascais-Estoril realizou no “Cascais Villa” 
largas recolhas de peças de vestuário e de “tampinhas” para 
benefício de famílias com difi culdades.
Uniram esforços os Rotaract Clubes de Coimbra e de Vila 
Nova de Famalicão e promoveram uma acção de recolha de 
embalagens com leite que reverteram a favor da Associação ATC 
de Vila Nova de Famalicão e da ADAV de Coimbra.

IMAGEM PÚBLICA   
O Rotary Club de Barcelos re-
solveu promover duas reuniões 
públicas para divulgação quer 
do Rotaract quer do Interact, 
iniciativas que contaram com 
elevado número de adesões 
de pessoas interessadas 
nestes excelentes programas 
do Rotary.

RYLA
Sob a organização do Rotary Club de Peniche, e de 11 a 16 de 
Abril do próximo ano, vai realizar-se o “RYLA – 2013-14” do Distrito 
1960, com as actividades previstas para o Centro de Férias do 
Rotary Club de Peniche. Destinado a jovens de ambos os sexos dos 
17 aos 25 anos, o RYLA terá como tema “ Ondas de Energia, Ilhas 
de Desafi o, Mares de Liderança”. O custo de cada participação 
é de € 165,00 e inclui as dormidas, as refeições e o seguro. As 
inscrições e pagamentos podem ser efectuadas pela Internet, em 
<jrrpaulino@gmail.co<jrrpaulino@gmail.co< m>. Mais detalhes podem ser obtidos junto 
do Compº. Jorge Paulino, através do TLM 93 350 4512.

CULTURA 
O Rotaract Club de Estarreja organizou um “workshop” sobre os 
ovos moles, iniciativa que decorreu na “Casa das Artes” da USRE 
e teve por escopo melhor conhecer a história e o segredo do tão 
apreciado doce.
Também este Clube participou numa acção cultural internacional, 
promovida pelo Rotaract Club de Ankara-Kone (D. 2430, Turquia) que 
procurou recolher lendas e factos históricos de diversos países. 

COMPANHEIRISMO 
O Rotaract Club de
Castelo Branco, jun-
tamente com o Ro-
tary Clube e o Interact 
Clube, levou a efeito 
um animado Magusto 
que decorreu no jardim 
da Associação Cultural 
Desportiva do Bairro do 
Valongo.
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O vale do “Swat”, no norte do Paquistão, entre as terras altas 
da Cachemira e o desfi ladeiro de “Khyber”, era em tempos idos 
um lugar de sonho e de paz. Era governado por Miangul Abdul 
Haq Jahanzeb – o Valido, ou monarca absoluto, do “Swat”. Homem 
de vistas largas, o Valido mandou construir escolas para os seus 
súbditos – tanto para raparigas como para os rapazes – e viajou 
por regiões remotas nas quais até então ninguém já tinha visto 
andar um automóvel. Numa dessas viagens, os aldeões até 
arranjaram maneira de abastecer o seu “Cadillac”. 
-“Um lugar de eleição no qual as montanhas pareciam trepar até 
às nuvens.” - era assim que Zebu Jilani se referia à sua terra na às nuvens.” - era assim que Zebu Jilani se referia à sua terra na às nuvens.
sua infância. -“As pessoas chamavam-lhe a “verdadeira Shangri-
La”. O Valido era o seu avô. A Princesa Zebu, como os Swatis 
ainda a designam, lembra-se de brincar com pedras brilhantes 
que pareciam pedaços de vidro verdes. -“Eram esmeraldas das 
minas da minha família”. Mais tarde, em 1969, Swat perdeu a minas da minha família”. Mais tarde, em 1969, Swat perdeu a minas da minha família
soberania a favor do Governo do Paquistão. Seguiu-se um longo 
tempo de 40 anos de declínio que conduziu ao surgimento dos 
Taliban em 2008. Durante dois anos, o povo de Swat viu-se 
mergulhado num reino de terror com os Taliban a imporem a 
sua versão brutal da lei islâmica. Tiveram de aturar opositores 
políticos, umas vezes sob a chefi a de uns e outras repelindo 
outros. Assistiram a execuções públicas, a agressões a mulheres, 
a destruição de escolas. 
Jilani mudou-se para os Estados Unidos em 1979. Na altura das 
suas visitas anuais à sua terra, não se permitia fi car indiferente 
ao modo como as coisas decorriam. Tinha deixado de haver 
dinheiro proveniente das minas de esmeralda da família, pelo 
que lançou mão doutras maneiras de ganhar dinheiro e em breve 
abria escolas, fornecia tendas e medicamentos aos refugiados 
Swati e fi nanciou a formação do primeiro Rotary Clube de Swat. 
Dentre as primeiras pessoas a quem convidou para o Clube 
contava-se Ziauddin Yousafzai, um professor e activista que tinha 
uma fi lha ainda adolescente chamada Malala.
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Provavelmente o leitor já ouviu falar de Malala Yousafzai. Com 
apenas 15 anos nessa altura, Malala era uma estudante de 
referência na Escola e no Liceu de Khushal, em Mingora, cidade 
do vale de Swat. Era leitora assídua de toda a poesia de Pashto 
assim como da obra The Twilight Saga, vestia o uniforme azul  Twilight Saga, vestia o uniforme azul  Twilight Saga
marinho da escola, próprio da sua classe de ciências, matemática, 
estudos islâmicos, inglês e “urdu”, a língua em que escrevia um 
“blog” sobre a vida sob a ameaça dos Taliban. O “blog” de Malala 
colocava algumas das preocupações dos acolescentes ocidentais. 
Enquanto os outros alunos do liceu, doutros países, ansiavam 
pelos fi ns-de-semana, ela manifestava desagrado quanto às 
sextas-feiras “porque eram o dia escolhido pelos atacantes 
suicidas para matanças com maior amplitude.” Referia no “blog” 
as lutas entre o exército paquistanês e os Taliban (“A noite 
estava cheia dos estrondos dos disparos da artilharia”), falava 
do barulho provocado pelos helicópteros a dispararem por todo 
o lado, e de livros, dos seus sonhos,do seu vestido cor-de-rosa 
favorito e sobre o possível fi m da sua escolaridade:
-“Os Taliban tinham publicado um édito em que se proibiam 
todas as raparigas de frequentar a escola.”todas as raparigas de frequentar a escola.”todas as raparigas de frequentar a escola.
No seu “blog”, Malala usava o pseudónimo Gul Makai, nome 
de uma heroína do povo do Paquistão, mas a sua identifi cação 
não era um segredo bem guardado – especialmente depois que 
começou a dar entrevistas na TV. -“Tenho o direito de brincar. Tenho 
o direito de cantar.” - afi rmou numa vasta audiência televisiva o direito de cantar.” - afi rmou numa vasta audiência televisiva o direito de cantar.
como a da CNN, em 2011. -“Tenho o direito de ir ao mercado. 
Tenho o direito de falar.” Os Taliban jamais se tinham confrontado Tenho o direito de falar.” Os Taliban jamais se tinham confrontado Tenho o direito de falar.
com um tal desaforo e vindo de uma jovem. Surgiram ameaças de 
morte, a princípio dirigidas a seu pai e, depois, a ela mesma. 
Malala não lhes ligou nenhuma. Numa outra intervenção na TV 
ela foi ainda mais além, dizendo: -“Quero ter a minhaQuero ter a minhaQuero ter a  educação. 
Estas são as nossas reivindicações dirigidas a todo o mundo: 
Salvem as nossas escolas. Salvem o nosso Swat.”  Salvem as nossas escolas. Salvem o nosso Swat.”  Salvem as nossas escolas. Salvem o nosso Swat.

O pai fazia o que podia para manter vivas as tradições do Swat. 
Em 2010, depois que o exército paquistanês restabeleceu em 
parte a ordem em Mingora, ajudou o seu Rotary Clube a organizar 
o primeiro espectáculo público musical na cidade desde que os 
Taliban a tinham tomado. -“Nós, Rotários, estávamos orgulhosos 
por termos organizado um espectáculo como aquele. Tinha sido 
uma verdadeira façanha considerando que a infl uência dos Taliban 
ainda se fazia sentir.” - diz Yousafzai, membro do Rotary Club ainda se fazia sentir.” - diz Yousafzai, membro do Rotary Club ainda se fazia sentir.
de Mingora Swat. -“As coisas estavam inseguras, havia muitas 
ameaças e frequentes assassínios. Mas o certo foi que montámos 
um bom espectáculo.”  um bom espectáculo.”  um bom espectáculo.
Juntamente com Jilani, que fundara uma organização sem fi ns 
lucrativos denominada “Swat Relief Initiative”, Yousafzai e 
outros pagaram novos equipamentos para a maternidade de um 
hospital local e electrocardiógrafos para ajuda a pessoas com 
doenças raras no sangue. Construíram uma estação de fi ltragem 
da água, contrataram um geólogo americano para pesquisa de 
jazidas de metais preciosos na região, montaram uma clínica 
de próteses móvel para valer a pessoas que tinham fi cado sem 
pernas devido às bombas lançadas pelos Taliban e fundaram 

um grupo chamado “Swat Verde” cujo objectivo é o de plantar 
200.000 árvores naquela zona. 
Numa terça-feira de Outubro de 2012, Yousafzai encontrava-se em 
Mingora, dirigindo uma reunião de mais de 300 líderes e professores 
para a promoção de educação para todos. -“Meu amigo Ahmad para a promoção de educação para todos. -“Meu amigo Ahmad para a promoção de educação para todos. -“
Shah, Companheiro Rotário, discursou antes de mim.” - diz. -“Shah, Companheiro Rotário, discursou antes de mim.” - diz. -“Shah, Companheiro Rotário, discursou antes de mim. Eu 
ia a caminho do pódio quando o meu telefone começou a tocar. 
Passei-o ao Ahmad. Momentos mais tarde, ele disse-me a notícia 
baixinho: o autocarro escolar de Khushal tinha sido atacado. O 
meu coração apertou-se. Deitei-me a tentar adivinhar quem teria 
sido o alvo. ‘Tem se ser Malala’, pensei. Nessa altura, o moderador 
anunciou o meu nome. Com o rosto a suar, falei uns seis minutos. 
Mal acabei, Ahmad disse-me ‘Temos de correr ao hospital.””
Sua fi lha seguia a caminho de casa quando um homem armado 
irrompeu no autocarro escolar em que ela viajava. Ameaçou 
matar toda a gente a menos que os estudantes lhe indicassem 
qual deles era Malala. -“Falem.” - berrou ele. -“Falem.” - berrou ele. -“Falem. Ou mato-vos a 
todos.” Logo que os olhares das estudantes se viraram para a todos.” Logo que os olhares das estudantes se viraram para a todos.
sua colega, o assaltante apontou a pistola na direcção dela e 
deu-lhe um tiro à queima-roupa. 
-“Fomos a correr com ela para o hospital.” - recorda Yousafzai. Fomos a correr com ela para o hospital.” - recorda Yousafzai. Fomos a correr com ela para o hospital.
-“Malala estava prostrada e com o uniforme todo ensanguentado. 
Dei-lhe um beijo na cabeça e outro na cara e disse-lhe ‘Bravo Dei-lhe um beijo na cabeça e outro na cara e disse-lhe ‘Bravo Dei-lhe um beijo na cabeça e outro na cara e disse-lhe ‘
fi lha, amo-te.’” 
Após uma viagem aérea até Peshawar, Malala aguentou uma 
intervenção cirúrgica de três horas para remoção da bala. Os 
médicos que a operaram fi zeram-lhe uma hemi-craniotomia, 
cortando-lhe uma parte da caixa craneana para poderem chegar 
ao cérebro. O sofrimento dela foi tema de noticiário internacional. 
O Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, reprovou o  ataque  
“criminoso e cobarde” a uma estudante do Paquistão. O Presidente 
dos EUA, Barack Obama, classifi cou-o como “censurável e trágico.” 
A Secretária de Estado norteamericana, Hillary Clinton sublinhou a 
coragem de Malala. A ex-primeira dama, Laura Bush, comparou-a 
a Anne Frank. Madonna dedicou-lhe uma canção.
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Nem todos, porém, estavam do seu lado. -“Não toleramos gente 
como Malala a falar contra nós.” - afi rmou um porta-voz dos Taliban como Malala a falar contra nós.” - afi rmou um porta-voz dos Taliban como Malala a falar contra nós
quando ela estava internada no hospital, respirando com a ajuda 
de um ventilador. Depois que passou a crise inicial, um médico 
deu-lhe 70% de probabilidades de sobreviver, mas foi avisando 
que ela poderia não voltar a andar ou voltar a falar. Os Taliban 
anunciaram que voltariam a atacá-la se ela sobrevivesse.
Seis dias após ter sido ferida a tiro, a doente, ainda em coma, 
foi transportada para um hospital de Birmingham, Inglaterra, 
especializado em tratamento de feridos de guerra. Foi aí que 
ela veio a abrir os olhos.
-“Em que país estou?” - perguntou.Em que país estou?” - perguntou.Em que país estou?
Nessa altura já a brava fi lha de Yousafzai era uma cidadã do 
mundo. A actriz Angelina Jolie, que falara aos fi lhos em idade 
escolar acerca do ataque, escreveu um artigo intitulado Todos 
Somos Malala. Jovens de toda a parte fi zeram cartazes e Somos Malala. Jovens de toda a parte fi zeram cartazes e Somos Malala
imprimiram “I Am Malala” nas suas “T-shirts” para exprimirem a 
sua solidariedade para com uma moça que apenas quer exercer 
o direito de frequentar a escola.
-“Aqueles dias constituiram um enorme desafi o para alguém 
assim tão jovem.” - disse Jilani. -“assim tão jovem.” - disse Jilani. -“assim tão jovem. Não somente a sua recuperação 
– tinha-nos sido dito que ela iria fi car paralizada do lado esquerdo 
– mas também quanto às suas capacidades. Imagine-se a 
tornar-se de um momento para o outro uma das pessoas 
mais famosas do mundo. Como iria lidar com isso?”mais famosas do mundo. Como iria lidar com isso?”mais famosas do mundo. Como iria lidar com isso?
Pois Malala continuou simples. Dirige-se a Jilani chamando-
lhe “Bi Bi Sahiba” (Minha Senhora). E continua decidida. 
-“Os Taliban pensaram que iriam deter-me.” - disse ainda Os Taliban pensaram que iriam deter-me.” - disse ainda Os Taliban pensaram que iriam deter-me.
na cama do hospital. -“Mas não o conseguirão.”Mas não o conseguirão.”Mas não o conseguirão.
Ao pai disse: -“Sê pessoa de paz.” Sê pessoa de paz.” Sê pessoa de paz.
Disse a Jilani: -“Deus há-de ajudar-me a ajudar as 
pessoas.”
Em Março, Malala dirigiu-se para a escola de 
Birmingham no primeiro dia de aulas, uma  cidade 
com a segunda maior colónia paquistã de Inglaterra. 
Tinha uma protecção de titânio no buraco que 
lhe tinham praticado no crâneo e um aparelho 
electrónico auditivo na orelha esquerda, mas, afora 
isso, apresentava-se como qualquer das demais 
adolescentes. Vestia uma camisola verde e um 
xaile cor de rosa. -“Sou uma rapariga como as 
outras.” - afi rmou. Durante o seu primeiro dia de 
aulas em Inglaterra, recolheu assinaturas para 
uma petição de apoio ao direito de todas as 
crianças irem à escola.

O  pai trabalha actualmente como 
conselheiro do ex-Primeiro Ministro Gordon 
Brown, o enviado especial da ONU para a 
educação global. E, enquanto Malala pisa 
o palco mundial, a sua princesa favorita 
mantém a atenção voltada para o Swat 
e, pouco a pouco, acrescenta esforços 
no sentido de recuperar a sua antiga 
glória. 

-“É uma tarefa difícil.” - afi rma Jilani. -“É uma tarefa difícil.” - afi rma Jilani. -“É uma tarefa difícil. Necessitamos de mais 
trabalhadores na área da saúde, de mais plantas para fi ltragem 
da água, de mais de quase tudo que outras quaisquer pessoas 
doutras partes do mundo. A vacina contra a polio salvou muitas 
vidas, mas nem todos aceitarão ajuda. Existem tantas teorias 
da conspiração em torno disso – há gente que pensa, agora, 
que os Estados Unidos usam as vacinas para esterilizarem os 
muçulmanos.” Na sua qualidade de Presidente da Iniciativa muçulmanos.” Na sua qualidade de Presidente da Iniciativa muçulmanos.
de Reabilitação do Swat, ela conseguiu angariar milhões para 
aquisição de bens essenciais para os refugiados, cuidados 
de saúde preventiva e pre-natal,  programas de nutrição, 
práticas de base de democracia em conselhos de aldeia, até 
empreendedorismo. Quando Jilani criou pequenos negócios 
pagando a mulheres Swati apenas 25 cêntimos para ocuparem 
o dia no fabrico de echarpes, “ensinámo-las a vender as suas 
echarpes elas próprias” - explica. echarpes elas próprias” - explica. echarpes elas próprias
Jilani salienta que a sua organização aplicará cada rupia oferecida 
na ajuda aos pobres no Paquistão. -“Cem por cento para as 
pessoas, é isso o nosso papel.” - sublinha. Uma palavra dita ao pessoas, é isso o nosso papel.” - sublinha. Uma palavra dita ao pessoas, é isso o nosso papel.
ouvido de um diplomata ajuda muitas vezes, mas frequentemente 
é preciso mais que isso. -“Às vezes é preciso um “bulldozer” – Às vezes é preciso um “bulldozer” – Às vezes é preciso um “bulldozer” há 
aldeias nas montanhas que não têm nenhuma estrada para lá. 
Temos de rasgar uma estrada até elas antes de se lhes construir 

uma escola.” 
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Algumas raparigas 
fazem uma linda 
f e s t a  q u a n d o 
chegam aos 16 anos. 
Em 12 de Julho, dia 
em que fez 16 anos, 
Malala proferiu um 
discurso na sede das 
Nações Unidas. Esta 
sua primeira aparição 
pública desde a altura 
em que foi baleada 
passou a ser designada 
Dia de Malala na ONU. 
O mestre de cerimónias 
admite que ela estava 
“um pouco tensa” em frente 
do pódio no anfi teatro da 
Assembleia Geral, mas não 
parecia nervosa. Mostrava-se 
destemida. Porventura tomou 
a precaução de aparecer com 
uma echarpe rosa a cobrir-lhe 
os ombros e a cabeça, que ainda mostra a cicatriz do ferimento 
da bala. A echarpe tinha pertencido a Benazir Bhutto, a líder 
paquistanesa assassinada por terroristas em 2007.
-“Antes do mais, demos graças a Deus, perante Quem somos todos 
iguais.” - disse Malala. -“iguais.” - disse Malala. -“iguais. E obrigada a todos quantos rezaram 
pela minha rápida recuperação e uma nova vida.” Depois de ter pela minha rápida recuperação e uma nova vida.” Depois de ter pela minha rápida recuperação e uma nova vida
agradecido ao Secretário-Geral, Brown,  e a outros dignitários, 
o aniversário solene dela afastou qualquer pensamento da sua 
própria celebridade. -“Caros irmãos e irmãs, o Dia de Malala 
não é o meu dia.” - disse então. -“não é o meu dia.” - disse então. -“não é o meu dia. Hoje é o dia de todas as 
mulheres, de todos os rapazes e de todas as raparigas que 
levantaram as suas vozes reclamando os seus direitos. … O 
direito de poderem viver em paz. O direito a um tratamento 
digno. O direito à equidade. O direito a receber instrução.” Numa digno. O direito à equidade. O direito a receber instrução.” Numa digno. O direito à equidade. O direito a receber instrução.
intervenção serena e poderosa de 17 minutos, interrompida por 
diversas ovações, ela referiu os seus modelos comportamentais: 
“Maomé, o profeta da piedade”, tal como Jesus, Buda, Gandhi, 
Martin Luther King Jr., Nelson Mandela e Madre Teresa. -“Queridas 
irmãs e irmãos, não sou contra ninguém.” Nem mesmo contra os irmãs e irmãos, não sou contra ninguém.” Nem mesmo contra os irmãs e irmãos, não sou contra ninguém.
Taliban, a quem ela designou como “extremistas com medo dos 
livros e das canetas.” -”A Al Qaeda” e os Taliban subvertem o 
nome do Islão, uma religião de paz, humanidade e amizade.” nome do Islão, uma religião de paz, humanidade e amizade.” nome do Islão, uma religião de paz, humanidade e amizade.
- rematou.  
No fi nal, disse: -“não podemos esquecer que os nossos irmãos 
e irmãs esperam um futuro brilhante e de paz. Por isso, criemos 
uma onda global de luta contra o analfabetismo, a pobreza e o 
terrorismo. Peguemos nos nossos livros e nas nossas canetas. 
São as nossas armas mais poderosas. Uma criança, um professor, 
um livro e uma caneta podem mudar a face do mundo.”um livro e uma caneta podem mudar a face do mundo.”um livro e uma caneta podem mudar a face do mundo.
Rebentou uma grande ovação com todos de pé. O Secretário-
Geral, aplaudindo, chamou a Malala “a nossa heroína.” Ela 
agradeceu, deu por fi ndo o seu discurso, e, momentaneamente, 
voltou a mostrar-se como qualquer outra “teenager”. Mas só 
por pouco tempo. Logo a seguir retomou a atitude de rapariga 

que olha o seu assassino nos 
olhos, sobreviveu ao atentado e 
lhe perdoou.
Entregou a Ban uma petição em 
que tinha andado a trabalhar, na 
escola e “online”, de apoio aos 
direitos à educação para todas 
as crianças do mundo. 

Jilani continua a ocupar-se na 
tarefa ingrata de fazer face a 
necessidades – desde arranjar 
tendas a antibióticos, desde 
“bulldozers” a aquecedores 
– do o povo do Swat. -“O 
sofrimento de Malala foi 
horrível, mas ela conseguiu 
que o mundo inteiro a 
ouvisse.” - salienta Jilani. ouvisse.” - salienta Jilani. ouvisse.
-“A sua fama constituiu um 

enorme presente para a sua causa. Tenho 
a esperança de que um dia há-de chegar em que ela voltará para 
a sua casa e verifi cará que os nossos esforços comuns fi zeram 
uma boa diferença.”uma boa diferença.”uma boa diferença.
Também é esse o objectivo de Malala. Em certo dia, seu pai, 
refl ectindo sobre a notável trajectória de vida da sua família, 
disse que espera voltar um dia para casa. 
-“Sonho com um tempo em que regressaremos ao Swat, o vale 
dos nossos sonhos.” - diz  Yousafzai. -“dos nossos sonhos.” - diz  Yousafzai. -“dos nossos sonhos. E hei-de convidar Malala 
a entrar para o nosso Rotary Clube.”a entrar para o nosso Rotary Clube.”a entrar para o nosso Rotary Clube
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D I V E R S O S

DECLARAÇÃO PARA EXECUTIVOS E 
PROFISSIONAIS ROTÁRIOS

1.  Considerar a minha ocupação como uma oportunidade 
adicional para servir.

2.  Ser fi el à letra e ao espírito do Código de Ética da minha 
ocupação, às leis do meu País e ao padrão moral da minha 
comunidade.

      
3.    Fazer tudo o possível para dignifi car a minha ocupação e para 

promover os mais altos padrões éticos no exercício dela.

4.    Ser justo com o meu empregador, empregados, associados, 
concorrentes, clientes, público e  com todos aqueles com quem 
mantenho um relacionamento comercial ou profi ssional.

5.   Reconhecer o respeito devido a todas as ocupações úteis à 
sociedade assim como a  dignidade inerente às mesmas.

6.  Oferecer os meus conhecimentos profi ssionais para proporcio-
nar oportunidades aos jovens, para atender às necessidades 
especiais de outros e para melhorar a qualidade de vida na 
minha comunidade.

7.  Ser honesto nas promoções que fi zer e em todas as apresenta-
ções ao público relativas à minha empresa ou profi ssão.

8.  Não procurar obter de um Rotário, nem lhe outorgar, um privilégio 
ou uma vantagem que não sejam normalmente concedidos no 
relacionamento comercial ou profi ssional.

Outubro de 1995

O OBJECTIVO DO ROTARY

O objectivo do Rotary é estimular e fomentar o Ideal de Servir 
como base de todo o emprendimento digno, promovendo e 
apoiando:

Primeiro: O desenvolvimento do companheirismo como ele-
mento capaz de proporcionar oportunidades de servir.

Segundo: O reconhecimento do mérito de toda a ocupação 
útil e a difusão das normas da ética profi ssional.

Terceiro: A melhoria da comunidade pela conduta exemplar 
de cada um na sua vida pública e privada.

Quarto: A aproximação dos profi ssionais de todo o mundo, 
visando a consolidação das boas relações, da cooperação 
e da paz entre as nações.

ESTATUTO EDITORIAL DE
PORTUGAL ROTÁRIO

1º |  A Revista “PORTUGAL ROTÁRIO” tem por fi nalidade divul-
gar e aprofundar o Ideal Rotário e fomentar e estimular a 
prossecução do seu objectivo no mundo.

2º |  A Revista pretende ser, e visa ser, ponto de encontro dos 
Rotários Portugueses, local privilegiado da afi rmação do 
seu zelo rotário.

3º |  Sendo, como é, uma Revista Rotária prescrita e recomen-
dada pelo Rotary International, é fi el às orientações do Rotary International, é fi el às orientações do Rotary International
Presidente do Movimento e do seu Conselho Director, e 
visa apoiar o Rotary apoiando os Governadores de Distrito 
Rotário de Portugal.

4º |  A Revista é o veículo por excelência de divulgação das 
actividades dos Rotary Clubes de Portugal e órgão formador 
e informador dos Rotários Portugueses.

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

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

7º |  “PORTUGAL ROT ÁRIO” é elo de ligação entre os Rotários 
que se exprimam na Língua Portuguesa ou estejam his-
toricamente ligados a Portugal.

PROTEJA AS NOSSAS 
MARCAS COMPRE A VENDEDORES 

AUTORIZADOS

Para obter uma lista completa dos vendedores autorizados, 
em todo o mundo, vá a:

www.rotary.org/support/licensewww.rotary.org/support/licensee

ou então contacte o Coordenador de Licenciamentos em 
Rotary International, One Rotary Center, 1560 Sherman 

Avenue, Evanston, IL 60201-3698

rilicensingservices@rotaryintl.org



17Portugal ROTÁRIO

O   Q U E   S E  F A Z   E M …

AO SERVIÇO
O Rotary Club de Barcelos
AO SERVIÇO

Barcelos
AO SERVIÇO

entregou duas cadeiras de rodas ao Centro 
Social de Remelhe. E pôs a funcionar uma excelente “Loja Solidária” na 
qual podem ser adquiridos a muito módicos preços bens diversos de 
primeira necessidade.

Uma grande recolha de géneros foi realizada 
pelo Rotary Club de Pombal, o que lhe permi-
tiu organizar 150 “Cabazes de Natal”. Teve as 
colaborações do Interact e do Rotaract assim 
como da sua “Casa da Amizade”, e ainda do 
Crédito Agrícola e o “Manjar do Marquês”, 
que ofereceu todos os “Bolos-Rei”. 

O Rotary Club de Peniche organizou um bem sucedido e concorrido leilão 
de vinhos como maneira de gerar fundos que foram dar uma ajuda à Resi-
dencial “Porto Abrigo”, uma estrutura que apoia pessoas com difi culdades 
de mobilidade e de integração social da CERCI de Peniche.

Como maneira de angariar fundos para 
criar “cabazes de Natal” que distribuiu 
por famílias em difi culdades económicas, 
o Rotary Club de Oeiras promoveu um 
jantar com fados.

O Rotary Club de Mafra, só num fi m-de-semana, conseguiu recolher 5 
toneladas de géneros alimentares à porta de superfícies comerciais locais, 
géneros que fez depois distribuir por famílias com necessidades.
Enquanto isso, o Rotary Club de Lisboa-Norte proporcionou a 150 
crianças alunas das Escolas 117, de Chelas e de Luís Neto Jorge, uma 
ida gratuita ao Circo, e o mesmo fez em benefício de idosos apoiados 
pela Fundação de Cegos de Nossa Senhora da Saúde.

O Rotary Club de Oeiras ofereceu um enxoval 
completíssimo, para recém-nascido, a um casal 
de imigrantes originários do Nepal que passa 
difi culdades económicas.

E o Rotary Club de S. João da Madeira promoveu um excelente 
espectáculo musical, que se realizou no Salão Nobre dos Bombeiros 
Voluntários e em que actuaram a Banda Musical “Bell Canto” e o Orfeão 
Universitário do Porto, em que a entrada apenas exigia a oferta de um 
bem alimentar, como maneira de organizar Cabazes de Natal para famílias 
carenciadas da sua comunidade.

Excelente foi o desempenho 
do Rotary Club de Évora
Excelente foi o desempenho 

Évora
Excelente foi o desempenho 

que 
promoveu a instalação de 
uma nova cozinha industrial 
nas instalações da Asso-
ciação “Pão e Paz”, o que 
permite, agora, que possam 

ser confeccionadas diariamente 150 refeições, quando 
anteriormente melhor se não lograva que cerca de 50. As fotos mostram o 
“antes” e o “depois”.

O Rotary Club de Carnaxide promoveu uma “Venda de Natal” que 
funcionou no mercado de Queijas, para obter fundos que reverteram a 
favor de famílias pobres das áreas de Carnaxide e de Queijas.
Entretanto, o sempre bem activo Rotary Club de Mafra “atirou-se” a 
uma larga “Campanha de Natal”, que envolveu a oferta de produtos de 
higiene e de pequenos presentes para as meninas acolhidas na “Casa-
Mãe do Gradil”, entregas de cadeiras de rodas em Azueira, Ericeira e 

Mafra, a dádiva de equipamento para banho e para higiene de criança 
defi ciente de Sobral da Abelheira e a distribuição de “Cabazes-de-Natal” 
por famílias carentes.

PARCERIAS 
O Rotary Club da Maia celebrou um Protocolo de Cooperação com o 
Instituto do Pe. António Vieira (IPAV), mediante o qual o Clube lhe cede 
uma parte das suas instalações no edifício-sede para a dinamização 
de uma GEPE.
Além desta, foi estabelecida uma parceria englobando as Governadorias 
dos nossos Distritos, o 1960 e o 1970, e a Fundação Prof. Fernando de 
Pádua, através da qual foi editada a obra “O meu Livrinho do Coração”, 
da autoria do Professor, obra que foi apresentada no decorrer do 
espectáculo que se realizou no “Arrábida Shopping” designado por “A 
Verdadeira História da Cigarra e da Formiga”. Esta parceria insere-se 
no projecto de prevenção das doenças não transmissíveis (DNT), um 
programa da OMS.

ROTARY NACIONAL DE LUTO
Em 10 de Dezembro faleceu o Gov. 1980-81 (D. 196), 
Compº. João Bernardino Menéres Pimentel, que foi mem-
bro do Rotary Club de Portimão. Médico muito distinto 
em Portimão, João Menéres Pimentel foi durante muitos 
anos o médico do Portimonense Futebol Clube, funções 
que exerceu graciosamente e com pleno aprumo. Rotário 

distintíssimo e sabedor, era pessoa de fi níssimo tracto e de grande saber 
e prudência. Serviu o seu Clube em praticamente todas as áreas e foi 
Governador sendo Presidente do R.I. o fi nlandês Rolf. J. Klarich, sob o 
lema “Encontremos Tempo para Servir”. Tinha sido casado, em primeiras 
núpcias, com a Srª. Drª. Maria Clotilde de Sousa Menéres Pimentel, de 
quem enviuvara há alguns anos, e era casado em segundas núpcias 
com D. Antónia Poucochim Menéres Pimentel. O seu passamento, aliás 
aguardado dado o seu muito precário estado de saúde, constitui uma 
grande perda para todos nós.

INTERESSANDO-SE
O Rotary Club de Barcelos realizou uma visita guiada ao quartel dos 
Bombeiros Voluntários de Barcelos.
O Rotary Club de Parede-Carcavelos organizou uma “mesa-redonda” 
em torno do tema “Efi ciência Sustentável” em que foi moderador Rui Correia 
e na qual intervieram como apresentadores do tema, que promoveu a 
apresentação da metodologia de gestão “Lean”, Vítor Cordeiro e Rui 
Costa.
Uma “mesa redonda” aberta ao público  foi organizada pelo Rotary Club 
de Santo Tirso para exposição e debate sobre o tema “A Violência 
Doméstica é Crime”. Foi moderada pelo Comandante da Esquadra da PSP 
da cidade e por uma técnica do Projecto “Iris”.
Entretanto, o Rotary Club do Barreiro realizou uma visita às instalações 
da Santa Casa da Misericórdia local.
Os alunos da Universidade Senior do Rotary de Póvoa de Lanhoso
efectuaram uma visita às instalações, em Coimbra, da empresa 
“Bluepharma”
E o Rotary Club de Lisboa, tendo nela a liderança do Compº. Prof. Doutor 
Luís Araújo, benefi ciou de uma visita guiada ao Museu Gulbenkian.

FUNDAÇÃO ROTÁRIA PORTUGUESA
Foram mantidos os valores através dos quais se pode ajudar a FRP no 
cumprimento da sua missão. Eles são, pois:
Donativo ordinário ……………………………………… € 3,50 por mês
Subscritor de Mérito …………………………………………… € 300,00 
Subscritor de Honra …………………………………………… € 900,00
Subscritor de Prestígio  ……………………………………… € 1.500,00
Benemérito  ……………………………………… € 2.500,00 ou mais.
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COMPANHEIRISMO
O Rotary Club de Almeirim promoveu uma jornada de companheirismo 
que se traduziu numa visita guiada ao olival e ao lagar do Marmelo da 
empresa “Oliveira da Serra”.
E o Rotary Club de Alcobaça promoveu o seu “VIII Convívio Rotário”, 
um magnífi co evento largamente concorrido que incluiu visitas à Colecção 
das Máquinas Falantes, no Casal do Outeiro, e rematou com almoço no 
restaurante “A Tabanka” valorizado com actuações de Francisco Peças (o 
“Elvis Presley Português”) e as evocativas de Maria de Lurdes Resende, 
Maria Cândida, Nunes Forte e António Fortuna.

PALESTRAS
“A Nutrição e a Doença Celíaca” constituiu o tema versado no Rotary Club A Nutrição e a Doença Celíaca” constituiu o tema versado no Rotary Club A Nutrição e a Doença Celíaca
de Senhora da Hora pela Drª. Diana Silva Queiroga. Também neste 
Clube esteve o Revº. Pe. Albino Reis a dissertar sobre “Ética e Vida”.Ética e Vida”.Ética e Vida
Por sua vez, o Rotary Club de Lisboa-Centennarium teve ensejo 
de ouvir Mariana Carreira, que é Directora Executiva da “Make-A-Wish”, 
falar sobre a actividade desta Organização, que se dedica a satisfazer 
desejos de jovens dos 3 aos 18 anos.
Entretanto, o Rotary Club de Coimbra teve ensejo de ouvir o Inspector 
Tributário Dr. Jorge Ferreira expor acerca de “Impostos – o que muda em 
2014”.2014”.2014
O Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa foi o orador convidado pelo 
Rotary Club de Cascais-Estoril, clube onde dissertou sobre “O Rotary 
em Tempo de Crise”. Também neste Clube falou sobre “em Tempo de Crise”. Também neste Clube falou sobre “em Tempo de Crise Como a Alemanha 
vê Portugal no Contexto Europeu” o Dr. Mathias Ficher, Conselheiro para os vê Portugal no Contexto Europeu” o Dr. Mathias Ficher, Conselheiro para os vê Portugal no Contexto Europeu
Assuntos Económicos da Embaixada Alemã. E o Compº. Henrique Gomes 
de Almeida acerca da “The Rotary Foundation”. E igualmente ouviu o Dr. “The Rotary Foundation”. E igualmente ouviu o Dr. “The Rotary Foundation
Hans-Joachim Boehme, da Câmara do Comércio e Indústria Luso-Alemã, 
dissertar sobre “Sistema Educativo Dual”.Sistema Educativo Dual”.Sistema Educativo Dual

“Laser Médico – Panaceia do Séc. 
XXI” XXI” XXI foi o interessante tema tratado 
no Rotary Club de Porto-Oeste pelo 
seu Presidente, o Compº. Dr. Américo 
Moreira.

O Rotary Club de Estói Internacional ouviu  Katrina expor sobre 
“FaceBook” e Ricardo Chaves acerca de “FaceBook” e Ricardo Chaves acerca de “FaceBook Viver com Uma Criança com a 
Síndrome do Anjo”.Síndrome do Anjo”.Síndrome do Anjo
O Prof. Doutor Anselmo Borges foi orador no Rotary Club de Lisboa-
Benfi ca para dissertar sobre “A Síndrome de Obama ou o Efeito 
Francisco”.Francisco”.Francisco
No Rotary Club de Estarreja orou sobre “Perspectivas e Desafi os da 
Economia Portuguesa e o Programa de 
Ajustamento” o Prof. Doutor António Ajustamento” o Prof. Doutor António Ajustamento
Nogueira Leite.

“O Trabalho Social em Rede” foi o 
assunto que, no Rotary Club de Vila 
Nova de Famalicão, tratou José Maria 
Costa, da Associação de Moradores de 
Lameiras.

E também neste Clube foi orador o Compº. José Moreira que abordou a 
temática “Os Desafi os da The Rotary Foundation”.
E o Rotary Club de Algés teve consigo a Drª. Catarina Serra Lopes a 
expor sobre “A ONG ‘Padrinhos de Portugal’”, que ajuda crianças em risco A ONG ‘Padrinhos de Portugal’”, que ajuda crianças em risco A ONG ‘Padrinhos de Portugal’

em Moçambique. 

O Rotary Club de Torres Vedras teve consigo o 
Conselheiro de Estado Dr. Vítor Bento a proferir uma 
palestra sobre “A Economia Portuguesa e o Programa 
de Ajustamento em Curso”.

O Rotary Club da Feira teve como palestrante o Prof. Doutor Pedro 
Teixeira Pereira na abordagem do tema “O “Estado Social” de Salazar 
e Franco”.e Franco”.e Franco
No Rotary Club de Lisboa-Estrela abordou o tema “A Gestão da 
Percepção e a Imagem do Rotary” o Compº. Eduardo Mateus da Silva, Percepção e a Imagem do Rotary” o Compº. Eduardo Mateus da Silva, Percepção e a Imagem do Rotary
membro da CD da Imagem Pública do Rotary.
O Compº. Horácio Cunha falou no Rotary Club de Leça da Palmeira
sobre “Crise: suas Causas, Consequências e Soluções”.Crise: suas Causas, Consequências e Soluções”.Crise: suas Causas, Consequências e Soluções

O Rotary Club do Porto escutou o 
Dr. Manuel Sousa na sua dissertação 
sobre “Promover o Conhecimento da 
História e do Património do Porto 
através do Facebook”.

Também neste Clube orou D. 
José Jorge Pina Cabral, Bispo da Igreja Lusitana, a expor sobre “Amar 
a Deus servindo o Próximo – o Trabalho Social e Educacional na Igreja 
Lusitana”.Lusitana”.Lusitana
Foram palestrantes no Rotary Club de Lisboa-Norteo Dr. António Esteves, 
sobre “A Ética na Advocacia”, e o Dr. Vítor Escudero, sobre “A Ética na Advocacia”, e o Dr. Vítor Escudero, sobre “A Ética na Advocacia Peculiaridades 
Falerísticas Luso-Árabes – Novos Olhares, Velhas Tradições”.Falerísticas Luso-Árabes – Novos Olhares, Velhas Tradições”.Falerísticas Luso-Árabes – Novos Olhares, Velhas Tradições
A Casa da Amizade do Rotary Club de Pombal promoveu uma confer-
ência sobre “Portugal: Que Futuro?” em que foi oradora a Drª. Cristina Portugal: Que Futuro?” em que foi oradora a Drª. Cristina Portugal: Que Futuro?
Azevedo.
“E-Bikes” foi o tema de palestra que, no Rotary Club de E-Bikes” foi o tema de palestra que, no Rotary Club de E-Bikes Almancil 
Internacional foi proferida por Martin Van Den Hoeck.
O Compº. Constantino Matos de Sá proferiu uma palestra no seu Clube, 
o Rotary Club de Vizela, sobre “A 
Família na Sociedade Actual”.Família na Sociedade Actual”.Família na Sociedade Actual

“Eutanásia” foi o tema tão actual 
versado pelo Prof. Doutor Pinto da 
Costa no Rotary Club de Paredes.

O Rotary Club de  Vila Nova de Gaia teve como palestrantes o Dr. 
João Pedro Gomes, que falou sobre “Missão em S. Luís do Maranhão”, e Missão em S. Luís do Maranhão”, e Missão em S. Luís do Maranhão
o Rev. Pe. Albino Reis, que expôs sobre “Natal no Sertão”.Natal no Sertão”.Natal no Sertão

VISIBILIDADE
O Rotary Club de Mafra organizou na sua Sede uma Exposição de 
Pintura e Artes Plásticas com obras dos Compºs. Ilda Calado de Melo, 
Nuno Barroso e Maria Luísa Marques da Silva (do Rotary Club de Mafra), 
Maria Gabriela de Carvalho (do Rotary Club de Cascais-Estoril) e de Rui 
Pinheiro (comunidade Mafra/Ericeira).

Um belo Marco Rotário 
foi instalado pelo Rotary 
Club de Paredes numa 
das entradas principais 
da cidade. Na cerimónia 
da inauguração esti-
veram presentes a 
Governadora, Compª. 
Maria Goreti Machado, 
assim como o Presidente 
da Câmara e muitos 

Rotários e convidados. Foi então anunciado que o Município irá denominar 
a praça na qual o monumento foi colocado “Praça dos Rotários” ou “Praça 
do Rotary International”.
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O Rotary Club de Cascais-Estoril, em colaboração com a Câmara 
Municipal, voltou a montar um grande Presépio na Rotunda Sá Carneiro. 
O acto inaugural contou com a presença do Presidente da Câmara e foi 
seguido de um “Porto-de-Honra”.

EM DESTAQUE
O conceituado profi ssional do futebol, Jaime Pacheco, foi distinguido 
pelo Rotary Club de Paredes.
O Rotary Club de Mafra levou a efeito a sua “II Gala de Reconhecimento 
Profi ssional”, e nela homenageou a Directora da Tapada Nacional de 
Mafra, Drª. Alda Mesquita (Ambiente), o artista plástico Rui Pinheiro 
(Artes Plásticas), Nunes Forte (Rádio, TV, Teatro e Cinema), o jornalista 
Helder Martins, o Director do Palácio Nacional de Mafra, Dr. Mário Pereira 
(Cultura), a “surfi sta” Carina Duarte (Desporto), o industrial Silvino Far-
racho (Indústria), o acordeonista Tino Costa (Música), o 1º Cabo Luís 
Costa, do Destacamento da GNR de Mafra (Serviços à Comunidade), 
e o Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mafra, Cor. Aníbal Silva 
(Solidariedade Social).

O conhecido historiador do Porto, Dr. Joel Cleto, foi alvo de apreço especial 
da parte do Rotary Club de Porto-Foz.

Os gémeos surfi stas/empresários, Rui e Paulo Barreto, grandes obreiros 
da recuperação, sob todos os aspectos, da “Praia da Mó” a partir do 
“Bar dos Gémeos”, foram assinalados pelo Rotary Club de Parede-
Carcavelos.
O Rotary Club da Feira distinguiu a personalidade de Alfredo Henriques, 
anterior Presidente da Câmara Municipal.
No Rotary Club de Lisboa-Belém foi colocada em destaque a Drª. 
Natália Carrascalão, Embaixadora de Timor-Leste.

O Rotary Club de
Guimarães colo-
cou em evidência 
as qual idades 
profissionais do 
Maestro Rui Mas-
sena.

Por seu lado, o Rotary Club de Odivelas homenageou o Cor. José Paulo 
Bernardino Serra, ex-Director do Instituto de Odivelas.
O Rotary Club de Esposende assinalou os méritos profi ssionais do 
Fundador e Administrador da “Impetus”, Alberto Figueiredo.
E no Rotary Club de Oeiras foi colocado em destaque o Corpo de 

Bombeiros da Associação 
Humanitária de Oeiras.

A distinta funcionária da 
“Caritas Portuguesa”, Maria 
Alice Ferreira de Pinho, foi a 
profi ssional enaltecida pelo 
Rotary Club de Porto-Antas.

O Rotary Club do Barreiro assinalou os méritos da Fisioterapeuta e 
Médica de Medicina Tradicional Chinesa, Drª. Britta Katharina Schubert.
E o Rotary Club deFafedistinguiu especialmente os profi ssionais Delminda 
do Carmo Mendes e Aníbal José de Oliveira Rodrigues.

No Rotary Club de Albufeira foi alvo de especial distinção o Destacamento 
Territorial da GNR de Albufeira.

E no Rotary Club de Celorico de Basto esteve em especial evidência 
a personalidade de António José Gonçalves Pinto.
Os profi ssionais da televisão, Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha, foram 
especialmente distinguidos no Rotary Club de Lisboa-Centro.

No Rotary Club de
Penaf ie l  f o ram 
c o l o c a d a s  e m 
especial evidência 
a s  q u a l i d a d e s 
p r o f i s s i o n a i s  e 
humanas do Des. Dr. 
José Manuel Baião 
Papão.

O Rotary Club de Castelo Branco enalteceu as elevadas qualidades 
humanas e de autarca de Joaquim Morão, que dedicadamente serviu 
como Presidente das Câmaras Municipais de Idanha-a-Nova e de Castelo 
Branco.
Por seu lado, o Rotary Club de Porto-Portucale-NG distinguiu 
especialmente o Engº. José Fonseca que tanto se tem distinguido no 
desenvolvimento de novas aplicações na WEB.

O Rotary Club do Porto pôs em evidência as qualidades humanas e profi s-
sionais do Prof. Engº. José Manuel Poças Martins.

Benvinda Januário foi a profi ssional assinalada pelo Rotary Club de 
Porto de Mós.
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O Rotary Club de Oeiras levou a efeito um belo Concerto de Natal, 
que se realizou na igreja do Convento da Cartuxa, em Caxias, no qual 
actuou de maneira superior o Coro de Santo Amaro de Oeiras. O evento 
destinou-se a angariar fundos para bolsas de estudo.
E o Rotary Club de Lisboa-Norte fez uma visita guiada ao Museu 
Nacional de Arqueologia.

O Rotary Club de Porto de Mós inaugurou com grande luzimento o ano lectivo 
da sua Universidade Senior, cerimónia que também serviu para distinguir os 
melhores estudantes e companheiros do concelho. Nela proferiu a “oração 
de sapiência” a Doutora Catarina Tomás que versou o tema “A Importância de sapiência” a Doutora Catarina Tomás que versou o tema “A Importância de sapiência” a Doutora Catarina Tomás que versou o tema “
do Conhecimento”.

O Rotary Club de Sandim, entretanto, levou a efeito um magnífi co Concerto 
de Natal na Igreja Matriz, no qual actuaram a Orquesta de Câmara do 
Distrito de Braga, o Coro da Associação de Pais do Conservatório de Música 
Calouste Gulbenkian, de Braga, e a soprano Liliana Sofi a Coelho, sob a 
direcção do Maestro Compº. António Baptista. Aberto a todo o público, 
nele foram superiormente interpretados trechos de Vivaldi, Mozart, Tomás 
Luís de Victória, César Franc, Haendell, D. João IV e outros.

DE NOVO DE LUTO 
Em 21 de Janeiro passado faleceu em Lisboa o 
PGD António de Melo Guimarães Ferreira, um 
notabilíssimo Rotário que governou o Distrito 
196 em 1982-83, o único que nessa altura existia 
no nosso País. Durante muitos anos foi sócio 
representativo no Rotary Club de Lisboa e era 
Sócio Honorário dos Rotary Clubes de Cascais-
Estoril e Lisboa-Estrela. Foi o último Governador 
Rotário do País inteiro, já que a seguir à sua 
governadoria os clubes de Portugal foram 

agrupados em dois distritos, o “novo” 196 e o 197. Guimarães Ferreira 
procurou de todas as maneiras criar as condições para que, não obstante 
o redistritamento, se mantivesse a unidade rotária nacional. Para isso, 
recordamos, por exemplo, a sua iniciativa, concretizada na sua Conferên-
cia Distrital realizada no Vimeiro, de promover a geminação dos Rotary 
Clubes dos dois Distritos. Generoso e sabedor como poucos, Guimarães 
Ferreira viria a servir também, e com o grande empenhamento de sempre, 
durante alguns anos, a função de responsável distrital do Intercâmbio de 
Jovens, um programa do Rotary singular e de extraordinário alcance. Foi 
nesse tempo que, juntamente com o seu homólogo do Distrito 1970, se 
organizou em Tomar a Conferência anual dos YEO da Região CEMA, uma 
das melhores de sempre. Engenheiro de profi ssão, trabalhou durante 
largos anos na área da indústria dos fertilizantes. A sua viúva, Srª. D. Maria 
Helena, e a seu fi lho, o Compº. António Vítor, membro do Rotary Club de 
Lisboa-Estrela, apresentamos as mais sinceras condolências. 

O Rotary Club de Portalegre
homenageou o Dr. Joaquim 
Mourato.

Entretanto, o Rotary Club 
da Guarda atribuiu ao 
Bombeiro o Prémio “Servir” 
que instituíra.

O Rotary Club de Olhãoassinalou como profi ssionais de excelência Célia 
Branco, Técnica do Serviço Social, o Jornalista e Músico, Augusto Madureira, 
o Pintor António Martins Leal, o Piloto Rúben Faria e o Médico Dr. António 
Paula Brito de Pina, e ainda o Conservatório de Música de Olhão.
No Rotary Club da Feira esteve em especial evidência a fi gura de Alfredo 
Henriques, ex-Presidente da Câmara Municipal local.

O artista plástico Salvador Vieira 
foi o profi ssional especialmente 
assinalado pelo Rotary Club de 
Viana do Castelo.

Quanto ao Rotary Club de Braga-Norte, este prestou homena-
gem aos bombeiros de Portugal, representados pelos Bombeiros 
Voluntários de Braga na pessoa do seu comandante António 
Cerqueira.
A personalidade empreendedora de Martinho d’Avó Ribeiro esteve 
em especial evidência no Rotary Club de Alcobaça.

CULTURA
Em parceria com a Livraria Minerva, o Rotary Club de Coimbra realizou 
uma Exposição de Pintura Eslava.
O Rotary Club de Carnaxide patrocinou o lançamento da obra literária 
“Terra: Escuto!”, da autoria da Compª. Isabel Madaleno, em sessão pública 
que teve lugar no Auditório Municipal.
Por outro lado, o Gov. 2002-03 (D. 1970), Compº. Henrique Pinto, lançou 
mais uma obra de sua autoria, desta feita intitulada “Do Estado Novo ao 
Pos-Modernismo Cultural – Um Estudo de Caso, Uma História de Amor”. Na Pos-Modernismo Cultural – Um Estudo de Caso, Uma História de Amor”. Na Pos-Modernismo Cultural – Um Estudo de Caso, Uma História de Amor
sessão de lançamento, que se realizou na Quinta do Fidalgo, na Batalha, 
foi-lhe prestada homenagem e actuou o Orfeão de Leiria.

Foi com muita afl uência de gente e com elevada dignidade que a Universidade 
Senior de Rotary em Matosinhos iniciou um novo ano lectivo. A cerimónia 
respectiva de Abertura Solene” teve lugar no Auditório Paroquial de Leça do 
Balio e durante ela teve lugar a apresentação da obra “Luzes e Sombras da 
Memória” (veja a reprodução da capa), colectânea de prosa e de poesia 
de alunos da US coordenada pelo Dr. Almeida da Silva, docente de “Escrita 
Criativa”, e ainda a actuação de 4 Grupos Corais doutras tantas US, no número 
das quais a em festa.
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AFEGANISTÃO
Quando os observa-
dores analisaram a 
situação da saúde no 
Afeganistão no início 
de 2002, o país tinha 
estado mergulhado 
em guerra durante 22 
anos. A maior parte 
das aldeias tinha sido 

destruída, vastas áreas estavam inçadas de minas terrestres e 
uma enorme parcela de profi ssionais da saúde e outros tinha caído 
sob o domínio dos Taliban. Apenas 24 % dos hospitais dispunham 
de serviços de cesareanas, e 40 % das estruturas de saúde não 
tinham profi ssionais médicos femininos. O mais elevado índice 
de mortalidade materna em termos gerais – 6.507 por 100.000 
– estava patente em Ragh, Badakhshan, local em que a viagem 
a pé, que exigia dez dias, até ao hospital mais próximo, era fatal 
para muitas mulheres. Mesmo passada uma década de projectos 
na área da saúde, fi nanciados por doadores, os índices de mor-
talidade maternal continuaram elevados. 

O que dizem as Estatísticas:
Risco de morrer durante a gravidez ou de parto: 
……………………………………………… 1 em cada 32 casos;
Índice de mortalidade infantil abaixo dos 5 anos de idade: 
………………………………………… 101,1 por 1.000 crianças;
Nascimentos com assistência adequada de pessoal da saúde:
……………………………………………………………… 24 %;
Utilização de maternidades: …………por 90 dias, 100 % pagos;
Rendimento nacional bruto “per capita”: ………1.140 dólares.

BOTSWANA
No Botswana, país 
que apresenta um dos 
mais altos índices de 
contaminação por HIV/
SIDA em todo o mundo, 
as mães portadoras 
desta doença foram 
aconselhadas a não 
alimentarem os fi lhos. 

A  s mães cumprem uma missão fundamental em todas as culturas. Contudo, essa missão está dependente do local em que a  mãe 
e o seu fi lho vivem, o que os leva a terem diferentes hipóteses de viverem ou de morrerem, de sofrerem ou de singrarem. Na 
África a sul do Sahara, uma em cada trinta e nove mulheres morre de complicações relacionadas com a gravidez, e uma em cada 

nove crianças irá morrer antes de atingir os cinco canos de vida. (Nos países desenvolvidos, a proporção salta de uma em quatro mil 
e setecentas mulheres, e de uma em cento e sessenta e sete crianças) Globalmente, temos que 19.000 mães perderão, em média, 
um fi lho em cada dia. A The Rotary Foundation está a trabalhar no sentido de melhorar os índices da saúde materna e das crianças 
em todo o mundo. Vejamos as experiências de jovens mães em oito diferentes países.

Entre os bebés alimentados ao peito na África a sul do Sahara, 
30 % das transmissões da SIDA da mãe à criança acontecem 
durante a amamentação; 20 % ocorrem durante a gravidez, e 50 
% no decurso do trabalho do parto. Contudo, um programa com a 
duração de uma década implementado neste país para distribuição 
de antivírus teve o condão de baixar estes índices. Defi ciente 
acondicionamento, condições de falta de higiene e a utilização 
de água contaminada na preparação do medicamento vieram a 
tornar os bebés vulneráveis a outros e mais temíveis assassinos, 
como a diarreia e a sub-nutrição. Os investigadores descobriram 
recentemente um antiretrovírus que veio reduzir os riscos da 
transmissão do vírus da SIDA durante a gravidez, o nascimento e 
o aleitamento materno a menos de 1 %. Mas as mães têm ainda 
medo de aleitar porque a fórmula de alimentação é o único meio 
seguro para evitar essa transmissão. 

O que dizem as Estatísticas:
Risco de morrer durante a gravidez ou de parto: 
…………………………………………… 1 em cada 220 casos;
Índice de mortalidade infantil abaixo de 5 anos de idade: 
…………………………………………… 25,9 por 1.000 casos;
Nascimentos com assistência adequada de pessoal da saúde:
………………………………………………………………  95 %;
Bebés alimentados ao peito, exclusivamente, durante os primeiros 
seis meses:  ……………………………………………… 20 %;
Rendimento nacional bruto “per capita”:  …… 14.550 dólares.

BRASIL
Em alguns dos hospitais 
privados do Brasil, 
o índice da prática 
de cesareanas é de 
tal modo alto que os 
médicos chegam a não 
se lembrarem de quando 
terão assistido ao último 

parto natural. O País, no global, tem nas cesareanas um índice 
de 36 %, sendo tal índice da ordem dos 80 a 90 % nos hospitais 
privados. O recurso a cesareana pode ser uma intervenção salvadora 
de vidas como nos casos de trabalho de parto interrompido ou de 
mal-formação do feto. Se, por um lado, não existe um índice ideal 
para cesareanas, a OMS sugere que um índice superior a 15  % 
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signifi ca que mães e bebés estão a enfrentar riscos desnecessários 
associados a uma cirurgia mais exigente (estudos recentes também 
apontam para que as crianças nascidas por cesareana oferecerão 
maiores riscos de asma, obesidade, diabetes e desenvolvimento 
menor do cérebro). Alguns médicos do Brasil fomentam a escolha 
da cesareana porque esta torna mais fácil agendar e muitas 
mulheres vêem na cirurgia  símbolo de estatuto.

O que dizem as Estatísticas:
Risco de morrer durante a gravidez ou de parto: 1 em cada 910 
casos;
Índice de mortalidade infantil abaixo dos 5 anos de idade: 15,6 
por 1.000 casos;
Bebés alimentados ao peito, exclusivamente, nos primeiros seis 
meses: 40 %;
Internamento em maternidade: 120 dias, 100 % pagos;
Rendimento nacional bruto “per capita”: 11.420 dólares.

CAMBODJA
Nos últimos 10 anos, as novas 
mães, no Cambodja ficavam 
tradicionalmente num pequeno 
quarto, numa cama e cheias de 
roupas e a beber uma mistura de 
vinho e ervas que as ajudava a 
manterem-se aquecidas – uma 
prática conhecida por ang 
pleung, ou assadura. Durante 
esse tempo não amamentavam; 
o colostro, o primeiro leite que 
é rico em anti-corpos, era con-
siderado como leite impróprio e deitado fora, e os bebés eram 
alimentados com água açucarada enquanto as mães recuperavam 
do parto. Hoje em dia, 65 % das mulheres começam a amamentar 
uma hora após o parto, e 88,8 % começam a cuidar dos fi lhos a 
partir das 24 horas. Esta profunda alteração de processos é o 
resultado de um trabalho de promoção do aleitamento materno 
que se estendeu por uma década, que incluiu campanhas na co-
municação social, formação de profi ssionais da saúde e “grupos 
de apoio às mães” que distribuíram informação, conselhos e 
autoconfi ança às novas mães. Entre 2000 e 2010, a proporção de 
bebés exclusivamente alimentados ao peito durante os primeiros 
seis meses de vida saltou de 11 % para 74 %.

O que dizem as Estatísticas:  
Risco de morrer durante a gravidez ou o parto: 
…………………………………………… 1 em cada 150 casos;
Índice de mortalidade infantil abaixo dos 5 anos de idade: 
…………………………………………… 42,5 por 1.000 casos;
Nascimentos assistidos adequadamente com pessoal da saúde:
………………………………………………………………  71 %;
Internamento em maternidade:  …………90 dias, 50 % pagos;
Rendimento nacional bruto “per capita”:  ………2.230 dólares.

FINLÂNDIA

As futuras mães, na Finlândia, 
recebem logo um presente 
do Governo: roupas de 
bebé, fraldas, material para 
banhos e roupa de cama, 
tudo acondicionado numa 
caixa decorada e juntamente 
com um cobertor para a primeira cama da criança (falta evidente: 
a de biberons e chupetas, como maneira de fazer aumentar o 
baixo índice nacional de amamentação pela mãe). Mas há uma 
exigência – para ter direito à referida caixa, as futuras mães têm 
de observar os cuidados médicos pre-natais estabelecidos desde 
antes dos quatro meses de gravidez. Este programa teve início 
nos anos 30, quando a Finlândia ainda era um país pobre no qual 
65 em cada 1.000 bebés morriam antes de atingirem um ano de 
vida (hoje, o índice de mortalidade intantil no País é de 3,38 em 
cada 1.000). A Finlândia considera aquela caixa como um símbolo 
da importância e da igualdade de todas as crianças. 

O que dizem as Estatísticas:
Risco de morte durante a gravidez ou no parto: 1 em cada 12.200 
casos;
Índice de mortalidade em crainças com menos de cinco anos: 2,9 
por cada 1.000 casos;
Bebés amamentados exclusivamente pelas mães nos primeiros 
seis meses: 1 %;
Internamento em maternidade: 18 semanas, 70 % pagas;
Rendimento nacional bruto “per capita”: 37.670 dólares.

ÍNDIA

As primeiras 24 horas de vida do bebé são as mais arriscadas 
em quase todos os países. Quase uma terça parte das mortes 
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no primeiro dia sucedem na Índia, onde 309.000 bebés, em cada 
ano, não sobrevivem ao dia em que nasceram. As disparidades 
geográfi cas e culturais têm aqui um relevante papel. No Estado 
de Kerala, há um índice de mortalidade infantil que rivaliza com 
países mais desenvolvidos como a Turquia e a Venezuela, com 99 
% dos nascimentos assistidos por pessoal médico devidamente 
preparado; no Estado de Jharkhand, que apresenta um grau de 
mortalidade infantil similar ao da Etiópia, parteiras sem forma-
ção adequada ajudam em quase metade dos nascimentos. Em 
2011, o Governo Indiano lançou um programa visando outorgar 
a todas as mulheres acesso a maternidade e proporcionar-lhes o 
transporte desde casa ao hospital e retorno. No passado mês de 
Maio, divulgou um novo mapa de estradas para tentar aumentar 
os índices de sobrevivência dos recém-nascidos.

O que dizem as Estatísticas:
Risco de morte durante a gravidez ou de parto: 
………………………………………………1 em cada 170 casos;
Índice de mortalidade infantil abaixo dos 5 anos: 
……………………………………… 61,3 por cada 1.000 casos;
Bebés exclusivamente amamentados pela mãe nos primeiros seis 
meses:  …………………………………………………… 46 %;
Internamento em maternidade:  … 12 semanas, 100 % pagas;
Rendimento nacional bruto “per capita”:  ……… 3.590 dólares.

RUANDA
No Ruanda, as mulheres 
são orientadas para rece-
berem em casa cuidados 
de saúde pre-natais e 
para darem à luz em 
casa, e os médicos são 
recompensados fi nancei-
ramente para proporcio-
narem tratamento de alta 
qualidade. Mais de 90 % 
dos Ruandeses se encon-
tram abrangidos pelo pro-
grama nacional de seguro 
de saúde, programa que 
cobre 90 % das despesas 
com tratamentos, incluindo 

transportes de ambulância para mães em fi m de gravidez que 
possam enfrentar complicações no parto. As sanções e o acesso 
a cuidados de saúde convenientes, no topo de uma campanha 
pública bem conduzida, ajudaram a aumentar a percentagem de 
mulheres a darem à luz em unidades de saúde de 28 % em 2005 
para 69 % em 2010. Ao mesmo tempo, o índice de mortalidade 
infantil baixou de 550 para 340 por cada 100.000 casos. A mor-
talidade infantil também caiu de 1 em cada 5 crianças antes dos 
cinco anos em 1999, para 1 em cada 20 em 2011, um excelente 
desempenho na África sub-Sahariana.

O que dizem as Estatísticas:
Risco de morte durante a gravidez ou de parto: 
……………………………………………… 1 em cada 54 casos;
Índice se mortalidade infantil abaixo dos 5 anos de idade: 
……………………………………… 54,1 em cada 1.000 casos;
Nascimentos com assistência médica:  ………………… 69 %;
Internamento em maternidade:  … 12 semanas, 100 % pagas;
Rendimento nacional bruto “per capita”:  ……… 1.270 dólares.

ESTADOS UNIDOS

Mau grado os EUA gastarem mais dinheiro com os cuidados de 
saúde que qualquer outro país, estão na 30ª posição do Índice 
“Salvem as Mães das Crianças” de 2013, que escalona os países 
segundo o tratamento que cada um dá na maternidade. O índice 
norte-americano de mortalidade natal duplicou entre 1987 e 2006 
(alguma parte desta subida refl ecte o resultado da adopção 
de relatórios mais rigorosos). Apenas cinco países do mundo 
semi-industrializado apresentam maiores índices que o dos EUA: 
Albânia, Letónia, Moldávia, Rússia e a Ucrânia. A disparidade 
torna-se ainda mais acentuada perante o que se passa nas mul-
heres afro-americanas - em Nova York, o índice de mortalidade 
materna junto de mulheres de raça negra é de 83,6 por cada 
100.000, pior que o índice encontrado na Coreia do Norte. Entre 
os países desenvolvidos, os EUA são o único que não dispõe de 
leis que atribuam alguma forma de subsídio a mulheres após terem 
dado à luz, e neles está o menos favorável acompanhamento das 
mães que querem amamentar. Um simples aumento da prática da 
amamentação materna poderia prevenir 911 mortes infantis anuais 
no país. Também poderia contribuir para reduzir as despesas da 
economia norte-americana em cerca de 13 biliões de dólares 
todos os anos, associadas a custos com doenças que poderiam 
ser evitadas por aleitamento ao peito. 

O que dizem as Estatísticas:
Risco de morte durante a gravidez ou no parto: 
…………………………………………… 1 em cada 2.400 casos;
Índice de mortalidade infantil abaixo dos cinco anos: 
……………………………………………… 7,5 por cada 1.000;
Bebés exclusivamente amamentados pela mãe no primeiros seis 
meses:  ……………………………………………………16,4 %;
Internamento em maternidade:  …… 12 semanas, não pagas;
Rendimento nacional bruto “per capita”:  …… 48.820 dólares.
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Depois do telefonema de Renouf sobre qual a doença a atacar, 
Sever aconselhou-se com Sabin. Algumas semanas depois, 
escreveu uma carta a Renouf com a sua recomendação: -“Se 
apenas uma vacina se iria escolher para o programa “3-H”, eu 
recomendaria a poliomielite.”recomendaria a poliomielite.”recomendaria a poliomielite

O programa “3-H” ainda estava nessa época na sua infância. 
Era a primeira vez que o Rotary se aventurava em novos projectos 
que iam para além das capacidades de qualquer Clube ou de 
qualquer Distrito. Enquanto o primeiro projecto, que começou 
em Setembro de 1979, se centrou em levar a vacina contra a 
polio até às crianças das Filipinas, o programa, no seu conjunto, 
destinava-se a melhorar a saúde, combater a fome e fomentar 
o desenvolvimento humano e social. O Rotary nunca até então 
abraçado uma causa social desta envergadura.
-“A coisa mais importante era levar a vacina da polio dos 
fabricantes até às pessoas que precisavam dela.” - lembra fabricantes até às pessoas que precisavam dela.” - lembra fabricantes até às pessoas que precisavam dela.
Sever. -“Eu sabia que os Rotários eram um grande exército de 
voluntários. Podiam trabalhar com os Governos de qualquer 
parte do mundo no apoio das acções de vacinação e mesmo 
na ajuda fi nanceira e no campo da mobilização social.” na ajuda fi nanceira e no campo da mobilização social.” na ajuda fi nanceira e no campo da mobilização social.
Renouf mandatou Sever, mem-
bro do Rotary Club de Potomac, 
Md., para que tentasse con-
vencer os líderes do Rotary de 
que a Organização poderia 
fazer face à doença. -“Muitos 
deles iriam desistir conside-
rando o projecto um sonho 
impossível de concretizar, fora 
das nossas capacidades fi nan-
ceiras e de organização, tal 
como aconteceu quanto a vários 
antigos líderes.” diz Renouf. -antigos líderes.” diz Renouf. -antigos líderes.
“Mas tínhamos aqui um Rotário especialmente qualifi cado – um 
cientista calejado e capaz de apreciar o potencial do Rotary, 
que, devido à sua reputação pessoal e profi ssional, estava 
em condições de persuadir o Conselho Director de 1979-80 a 
adoptar a meta da de um mundo livre da polio como a maior 
ênfase do Programa “3-H”.”ênfase do Programa “3-H”.”ênfase do Programa “3-H”.
Filho de um médico de Chicago, Sever recorda-se de ver o pai 
a tratar de crianças atingidas pela polio. Nessa altura, diz, 
“podia-se fazer um seguro contra a polio para recém-nascidos.” 
Lembra-se de, aos Domingos, em Chicago, quando as famílias 
deviam dirigir-se a escolas particulares ou a outros serviços de 
interesse público para serem vacinadas. -“Chamava-se a isso 
“Domingo de Sabin” – SOS – o que equivalia ao que actualmente 
designamos por Dias  Nacionais de Vacinação (NIDs).”designamos por Dias  Nacionais de Vacinação (NIDs).”designamos por Dias  Nacionais de Vacinação (NIDs).
Sever especializou-se na Universidade “Northwestern” em pe-
diatria e fez um doutoramento em microbiologia. Na NIH e, mais 
tarde, no Centro Médico Nacional das Crianças, trabalhou como 
cientista que também seguia doentes, como perito em vacinas 
e conhecedor do envolvimento social e como administrador 
hospitalar, conhecedor das políticas de saúde pública. 
Os conhecimentos adquiridos nestas áreas vieram a ser-lhe 
úteis nas três décadas seguintes, quando Sever, juntamente 

Estava-se em Abril de 1979, e Clem Renouf, então o Presidente 
do R.I., folheava um exemplar da Reader’s Digest enquanto 
voava das Filipinas. Nas páginas da revista pode ler que a 
varíola tinha sido erradicada e por um preço apenas um pouco 
superior ao custo dos dois navios de guerra australianos que 
tinha visto no dia anterior. Tinha acabado de estar em Manila 
na formalização de acordos para lançar o primeiro projecto 
“Saúde, Fome e Humanidade” (3-H) subsidiado pela The Rotary 
Foundation e, agora, Renouf deitava-se a imaginar se estes Foundation e, agora, Renouf deitava-se a imaginar se estes Foundation
novos subsídios iriam possibilitar que o Rotary alcançasse um 
êxito similar quanto a outra doença.
Chamou o seu amigo John Sever.
Sever era Governador de Distrito em Washington, D.C., uma zona 
que era onde estava a chefi a do ramo das doenças infecciosas 
do Instituto Nacional de Doenças Neurológicas e Contagiosas e 
trabalhava para os Institutos Nacionais da Saúde (NIH). Renouf 
tinha-se encontrado com ele havia uns seis meses, quando 
Sever lhe conseguira arranjar uns contactos para se avistar 
com elementos do Departamento do Estado antes de iniciar a 
sua maior viagem enquanto Presidente do Rotary até à África 
Ocidental. -“Nunca tinha imaginado um médico tão parecido com 
um homem de negócios, mas ele mudou o meu pensamento.” um homem de negócios, mas ele mudou o meu pensamento.” um homem de negócios, mas ele mudou o meu pensamento.
- diz Renouf. -“Por isso, quando tive esta brilhante ideia, foi 
natural que seguisse os conselhos de John.”natural que seguisse os conselhos de John.”natural que seguisse os conselhos de John
Como investigador, Sever andava mergulhado em estudos 
sobre doenças infecciosas que afectam as crianças, como o 
sarampo, e nas questões do desenvolvimento de vacinas. 
O seu fi to profi ssional era o de identifi car novas causas da 
doença e distribuir vacinas por todas as crianças do mundo. 
Mostrava-se especialmente fascinado com a varíola – uma 
doença que especialmente se notava nos países em vias de 
desenvolvimento – e que tinha acabado de ser erradicada, 
ou seja a primeira doença a ser sustada mercê de uma acção 
concertada na área da saúde pública. 
Sever era também amigo de Jonas Salk e de Albert Sabin, 
os cientistas que tinham revolucionado a saúde pública 
com o desenvolvimento que tinham alcançado em vacinas 
contra a polio nas décadas de 1950 e de 1960. As vacinas já 
estavam nessa altura a deter o contágio da polio no mundo 
desenvolvido; os Estados Unidos veriam o seu último caso de 
polio endémica mais tarde, em 1979. Sever reconheceu que a 
vacina oral de Sabin, que custava apenas 4 cêntimos a dose, 
tinha o potencial de salvar mais de 350.000 crianças em cada 
ano e em todo o mundo, se houvesse quem se dispuzesse a 
organizar a acção.

por Peter Ross Range   por Peter Ross Range   por
colaboração de Diana Schoberg
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fui apenas eu.” - insiste. -“fui apenas eu.” - insiste. -“fui apenas eu. Muitos, mas muitos outros, se es-
forçaram também.”forçaram também.”forçaram também.
Após 47 anos a servir o NIH e o Centro Médico Nacional de Crianças, 
Sever trabalha a tempo parcial no Instituto Nacional do Cancro. 
Actualmente, com uns enérgicos 81 anos, continua a viajar pelo 
mundo adentro da campanha que lançou há 34 anos, que já atingiu 
os 99%. -“Esta tão pequena parcela que ainda falta cumprir é a 
mais difícil.” - diz.mais difícil.” - diz.mais difícil.
O duplo desempenho de Sever, quer como Rotário, quer como 
cientista respeitado, revelou-se “incalculável” para a Iniciativa 
da Erradicação Global da Polio, afi rma Hamid Jafari, Director da 
Campanha da OMS. -“Ele é a ponte entre o mundo da ciência e 
das áreas técnicas da saúde pública com que lidam os cientistas 
da OMS e dos CDC, e o mundo do Rotary. Os Rotários olham 
para ele como garante da validação da ciência, das estratégias 
técnicas e das pesquisas que fazemos. Por isso é muito importante 
a sua palavra”. a sua palavra”. a sua palavra
Quando a campanha se modifi cou do uso da vacina trivalente 
para as versões monovalente e bivalente, para concentrar os 

com vários outros Rotários, inspirou e dirigiu a 
comunidade de saúde global na sua campanha 
contra uma doença que muitas vezes é fatal. 
Quando o Presidente 1984-85 do R.I., Carlos 
Canseco, iniciou funções, ele criou uma Comissão 
para defi nir uma estratégia de longo prazo para 
a vacinação de todas as crianças do mundo 
contra a polio até ao centenário do Rotary. Sever 
veio a ser o Presidente desta Comissão “Polio 
2005”, que desenvolveu o plano que assegurou 
que o Rotary disponibilizaria a vacina da polio 
e apoiaria qualquer país que precisasse de 
ajuda neste domínio. (Em 1995, ele viria a ser 
designado para integrar a comissão actual, a 
Comissão Internacional PolioPlus, na qual foi Vice-
Presidente para os assuntos médicos a partir de 
2006). De parceria com Canseco e Sever, Sabin 
e Herbert Pigman, então Secretário-Geral do 
R.I., também eram membros da Comissão “Polio 
2005”. -“Foram estes quatro homens, em minha 
opinião, que foram os decisivos responsáveis 
para a transformação do sonho em realidade.” para a transformação do sonho em realidade.” para a transformação do sonho em realidade.
- disse Renouf. 

No desempenho da sua missão, Sever tornou-se 
a face visível do Rotary no projecto da polio e o 
orador ofi cial para o mundo sobre ele. Um dos 
primeiros desafi os que enfrentou foi o de criar uma 
parceria com a Organização Mundial da Saúde. 
Os responsáveis cimeiros desta organização 
mostravam-se cépticos, duvidavam de que os 
Rotários soubessem mesmo o que se diziam 
dispostos a enfrentar, diz Sever. -“Com Canseco, 
tivemos de dedicar muitas horas em “cocktails” 
com membros da OMS no Hotel InterContinental, 
em Genebra. Acolhiam-nos polidamente, mas não 
admitiam que uma qualquer organização não-
governamental tivesse capacidade para assumir 
tamanha luta”.tamanha luta”.tamanha luta

Com a ajuda de Sever, o Rotary recebeu a designação especial 
de organização  não-governamental associada à OMS, e formalizou 
uma parceria ofi cial com tal Agência. Essa  parceria, agora 
conhecida por Iniciativa de Erradicação Global da Polio, inclui os 
parceiros OMS, o Rotary Internationalparceiros OMS, o Rotary Internationalparceiros OMS, o , os Centros Norte-americanos  Rotary International, os Centros Norte-americanos  Rotary International
de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) e o UNICEF.  Outros 
importantes apoios vieram a surgir da Fundação “Bill & Melinda 
Gates” e de Governos de países. Uma das mais recentes façanhas 
foi o trabalho realizado com o Governo da Índia, que levou a que 
este país fosse declarado como livre de polio. Em 2012, quando a 
OMS enviou ao Primeiro Ministro indiano uma carta a felicitá-lo por 
este êxito, ele agradeceu ao Rotary e aos seus outros parceiros. 
-“Fiquei extasiado.” - reconhece Sever. Fiquei extasiado.” - reconhece Sever. Fiquei extasiado
Sever é um orador claro e incisivo, um cientista dedicado e 
conhecedor profundo e ao mesmo tempo modesto. Quando é 
felicitado pela sua visão e pelos anos a fi o de trabalho constante 
na luta pela erradicação da polio, ele procura esquivar-se. -“Não 

Esta tão pequena parcela que 
ainda falta cumprir é a mais 
difícil
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dois tipos que ainda restavam do vírus da polio, Sever esteve 
entre os que ajudaram a criar confi ança nessa estratégia. -“John 
lá estava.” afi rma Jafari. -“lá estava.” afi rma Jafari. -“lá estava. Ele conhecia a ciência, ele bem sabia 
o valor de tal mudança e lá estava ele batendo-se por ela como 
estratégia-chave do programa.”estratégia-chave do programa.”estratégia-chave do programa.
Na primavera passada, Sever tomou parte em várias conferências 
de imprensa para anunciar o plano estratégico da Iniciativa de 
Erradicação Global da Polio em 2013-18. O plano inclui o alcance 
da erradicação nos três derradeiros países de polio endémica – o 
Afeganistão, a Nigéria e o Paquistão – e a certifi cação do mundo 
livre de polio em 2018.
 -“Foi importante contar com ele no plano pois que o seu conselho 
para nova campanha de angariação de fundos e o seu conselho 
estratégico, a fi abilidade do fi nanciamento deste plano, e depois 
o rigor técnico que imprimiu à redacção do documento em bases 
científi cas, deram-lhe toda a credibilidade.” - diz Jafari. -“científi cas, deram-lhe toda a credibilidade.” - diz Jafari. -“científi cas, deram-lhe toda a credibilidade. Termos 
alguém que fala abordando ambos os aspectos. Ter esta mais-
valia quando estamos perante gente do New York Times, ou do 
Washington Post, ou outra gente importante da comunicação 
social, foi muito útil.”

Os Ministros da Saúde presentes na Assembleia da Saúde 
Mundial de 2012 defi niram a campanha de erradicação global 
da polio como uma “emergência”, uma designação ofi cial que 
impõe políticas que levam aos fi nanciamentos necessários para se 
atingir o objectivo. A televisão e campanhas de cartazes impres-
sos como os do “End Polio Now “This Close””, envolvendo fi guras 

marcantes como Bill Gates e o Arcebispo Emérito Desmond Tutu, 
também favorecem o despertar da opinião pública para a causa 
e o seu apoio.
A fase fi nal vai ser cara: 5,5 biliões de dólares que virão de um 
conjunto de doações, de contribuições de ONGs e de fundos 
concedidos por Governos de países. O dinheiro irá não somente 
ser aplicado na interrupção da transmissão do vírus selvagem da 
polio, mas ainda na observância de três anos de vigilância intensa 
após a data de detecção do último caso de polio, tudo para que o 
mundo inteiro possa, enfi m, ser declarado como livre de polio. 
Com o fi m à vista, chegou à altura de acabar com isto, diz Sever. 
-“Os Rotários estão cansados. Os Governos de países que, agora, 
têm muito pouca polio, estão fatigados. Por vezes dizem, ‘Porque é 
que se não ajuda contra o sarampo, ou contra parasitas, ou outra 
coisa qualquer?’ Mesmo que acrescentemos à imunização contra 
a polio outros esforços como estes, estamos aqui para erradicar 
a polio. Não estamos aqui para derivar para outro programa 
qualquer. Agora é a altura de nos mantermos concentrados naquela 
erradicação.”
-“O programa de erradicação da polio está como está 
presentemente,” - diz Renouf -  “graças às contribuições de algumas 
pessoas notáveis – mas nenhuma tão notável quanto John. Na altura 
certa, ele teve o conhecimento, a experiência e a arte de soprar 
vida numa ideia nebulosa e de lhe conferir a liderança necessária 
para que pudesse atingir uma meta histórica. Tenho a esperança 
de ainda o ver em palco quando for anunciada a erradicação, e 
para receber o aplauso que indubitavelmente merece.”para receber o aplauso que indubitavelmente merece.”para receber o aplauso que indubitavelmente merece.

Muitos, mas muitos 
outros, se esforçaram 
também.
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CIP PORTUGAL/FRANÇA 
O Rotary Club da Maia foi em visita ao Rotary Club de Balma
(D. 1700), com o qual se encontra geminado há alguns anos 
a esta parte. A comitiva dos Rotários maiatos foi gentilmente 
recebida na “Mairie” pela sua Vice-Presidente, e a todos foi 
oferecido um exemplar da obra literária ” Le Portrait de Sarah 
Weinberg” que tinha sido premiada em concurso promovido 
pelo município gaulês. Do mesmo passo foi oferecida uma 
artística lembrança a ser entregue ao Presidente da Câmara 
Municipal da Maia.

CIP PORTUGAL/GUINÉ-BISSAU 
O Rotary Club de Leça da Palmeira conseguiu obter, e já 
enviou para o Hospital de Cumura, material médico diverso no 
valor de € 100.000,00. Para esta acção obteve os concursos 
do Serviço de Esterealização do Hospital “Pedro Hispano”, 
da empresa “Molnlycke”, do Hospital da CUF e do laboratório 
“Iberlab”, que tratou do transporte.

A NOSSA REVISTA 
“ONLINE”

O leitor pode obter informações em curto prazo 
sobre o Rotary em geral como sobre actividades 
dos Clubes acedendo ao “site”

www.portugalrotario.pt

À sua atenção: foi notado que, com aproveita-
mento não autorizado do título e do logotipo de 
PORTUGAL ROTÁRIO, foi criado um “link” na rede 
social “facebook” ao qual o acesso é facultado 
através de <https://www.facebook.com/RevistaPor-https://www.facebook.com/RevistaPor-
tugalRotaritugalRotario>.

O conteúdo de tal página não é, porém, da res-
ponsabilidade nem da Direcção da Associação 
PORTUGAL ROTÁRIO, nem do Editor da Revista 
Regional Ofi cial do Rotary, PORTUGAL ROTÁRIO.
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Dong Kurn (D.K.) Lee
Presidente do Conselho 
de Curadores

JJaneiro é o Mês da Consciencialização Rotária – tempo para conhecer ainda mais acerca da nossa Organização. 
Quanto mais soubermos sobre o nosso bom trabalho, melhor trabalho, ainda, estaremos aptos a realizar.
Graças a The Rotary Foundation, pessoas em todas as partes do mundo sabem que podem recorrer ao Rotary nas 
suas situações de necessidades. E, enquanto Rotários, constitui responsabilidade nossa conhecer bem e promover 
a nossa Fundação e ajudar a mantê-la forte. 
A maior responsabilidade que nos assiste é igualmente a mais simples: liderar através do exemplo. Não podemos 
pedir aos Rotários que façam da nossa Fundação uma prioridade se nós mesmos o não tivermos feito, fazendo a 
nossa própria doação em favor dela. 
Foi este o pensamento primeiro do Presidente Ron, a sua ideia de “Primeira Classe”: neste ano rotário, cada 
Governador de Distrito fez a sua contribuição para a Fundação, em seu nome ou no nome do seu cônjuge. Creio 
que todo o líder rotário deverá proceder de igual modo. Não estaremos em condições de pedir aos outros aquilo 
que nós próprios nos não dispomos a fazer.
A nossa meta na The Rotary Foundation tem sido sempre “Fazendo o Bem no Mundo”, e temos uma organização de 
pessoas com as capacidades e os contactos requeridos para realizar o nosso trabalho. Fizemos jus à confi ança das 
nossas comunidades e do mundo inteiro. Assumimos com plena seriedade as nossas responsabilidades. 
Trabalhamos arduamente para assegurar que cada dólar que é oferecido à nossa Fundação faz mesmo a diferença. 
O grau de bem que podemos fazer é apenas limitado pela nossa imaginação, pela nossa ambição e pelo nosso 
empenho em manter forte a nossa Fundaçãon.
Sei que cada Rotário tem ambição e tem imaginação. Por isso, a todos peço que as usem: para apoiar a nossa 
Fundação e para levar os demais a que façam o mesmo – de modo a que, todos , possamos fazer ainda maior bem 
num mundo que tanto precisa da nossa ajuda.

A DERRADEIRA BARREIRA
  
Em 1985 fi zemos uma promessa. Prometemos que erradicaríamos a polio, desse por onde desse e demorasse o 
que demorasse o atingir desse objectivo. Nunca retrocedemos nessa promessa, mesmo quando se verifi cou que 
esse trabalho era bem mais árduo e demorado do que alguma vez se tinha imaginado.
Devido aos esforços do Rotary e dos seus parceiros, o mundo pode alcançar uma redução em 99% do número de 
casos de polio: das 350.000 crianças paralizadas em cada ano, para apenas 223 em 2012. Este é um progresso 
signifi cativo e encorajador.
Encontramo-nos agora a combater uma recidiva de polio no “Corno de África”. Surgiram casos de polio na Síria. 
Todos temos a consciência de que isto representa um novo e importante desafi o contra o processo de erradicação. 
A situação política e humanitária na Síria é difícil, e será também difícil responder a esta recaída. 
Muitas foram as vezes em que nos disseram que é possível acabar com a polio, que jamais o iríamos conseguir. 
Mas nós sabemos mais acerca disso. Iremos ganhar este desafi o tal como já ganhámos outros no passado. Vamos 
deter e controlar estes novos surtos da doença. E vamos continuar a lutar contra a polio até que tenhamos protegido 
dela todas as crianças. Conseguir esta meta exige tremendos recursos.
Nesta altura, temos um objectivo de angariação de 1,5 biliões de dólares nos próximos cinco anos. Para atingir 
a erradicação da polio, esse objectivo tem de ser alcançado. Não estamos sozinhos nesta luta. Também não 
seremos os únicos a termos de preocupar-nos em ajudar a encontrar estes novos fundos. Isso terá de constituir a 
responsabilidade de cada país e de cada Governo. Um mundo inteiramente livre de polio está ao nosso alcance 
colectivo.
 Cada um de nós terá de ser Embaixador da Erradicação da Polio. Cada Rotário deve liderar pelo seu exemplo 
fazendo a sua doação em favor desta causa. E temos de nos assegurar de que cada Rotário, de cada Rotary Clube, 
compreenderá que estamos efectivamente a distância muito pouca de acabar com a polio – e que cada Rotário 
entenda mesmo que está ao nosso alcance fazermos juntos história.
 Se juntarmos o querer e a determinação nesta derradeira hora, teremos inscrito o Rotary nas páginas da História, 
para sempre.
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RECIDIVA DE POLIO 
Em consequência da guerra na Síria, um país que já não registava casos de 
poliomielite desde 1999, foram detectados dez casos da doença em crianças 
com menos de dois anos de idade na província de Deir Al Zour, região leste 
do país, o que prontamente levou a que fosse lançada  mais uma campanha 
de vacinação. Trata-se de uma das regiões que têm sido mais fustigadas 
pela guerra e teme-se que o vírus possa alastrar para os países vizinhos como 
consequência das migrações de população como refugiados da guerra.

O LÍDER EM PORTUGAL

O Rotary Club de Lisboa-Belém foi especialmente reconhecido pelo Conselho de 
Curadores da Fundação Rotária por ter sido, durante o ano rotário de 2012-13, e dentro 
do universo de 34.644 Rotary Clubes então  existentes em todo o mundo:

 I –  um dos três Clubes com maior contribuição anual “per capita”;

II – clube com 100% de Contribuintes Especiais da Fundação;

III – clube que mais responde à campanha “Todos os Rotários, Todos os 
Anos”.

O Rotary Club de Lisboa-Belém apoiou, pois, e de maneira muito empenhada, o Fundo 
Anual para Programas.
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O CONSELHO DE 
CURADORES  EM 2013-14

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

Presidente-Eleito
John Kenny
Rotary Club de Grangemouth (Escócia)

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

Curadores
Monty J. Audenart
Rotary Club de Red-Deer-Leste, Alberta (Canadá)

Noel A. Bajat
Rotary Club de Abbeville, Louisiana (EUA)

Kalyan Banerjee
Rotary Club de Vapi (Índia)

Stephen R. Brown
Rotary Club de La Jolla Golden Triangle, Califórnia (EUA)

António Hallage
Rotary Club de Curitiba-Leste (Brasil)

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

Ray Klinginsmith
Rotary Club de Kirksville, Montana (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-Southpointe, Pensilvânia (EUA)

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

COMBATE À POLIO

No ano rotário de 2012-13, e graças às utilizações de certo 
número de telefone de valor acrescentado então divulgado 
pelos Governadores – o nº. 760 302 013 – foi possível 
arrecadar, em parceria com a Ar Telecom, uma receita de €
5.364,00, que já foi encaminhada para a Fundação Rotária 
do R.I. e aplicada na Campanha de Erradicação Global da 
Polio.

O leitor pode continuar a usar este meio de participar na 
Campanha.

Um outro signifi cativo apoio à Campanha referida veio re-
centemente da Índia, consubstanciado na doação de mais 
1 milhão de dólares feita por Rajashree Birla.
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 “Por muito frio que seja o inverno, é 
sempre seguido pela primavera.”

                                                                                                                                              
 Eddie Vedder 

Caras Companheiras e Caros Companheiros.

No calendário do Rotary, Novembro é o mês dedicado a The Rotary FoundationNo calendário do Rotary, Novembro é o mês dedicado a The Rotary FoundationNo calendário do Rotary, Novembro é o mês dedicado a .
É um momento em que cada Rotário, cada Clube e cada Distrito é convidado a pensar em como pode contribuir 
para que a nossa Fundação possa ampliar os seus programas, atender a mais comunidades necessitadas de 
ajuda/apoio e, desta forma, melhor cumprir a sua missão de Fazer o Bem no Mundo.
A globalização e o progresso vertiginoso das tecnologias da informação tornaram o mundo mais pequeno e as 
comunidades e as pessoas mais interdependentes. Acontecimentos têm repercussão e refl exos em zonas às vezes 
muito distantes do local onde ocorreram. É o caso, por exemplo, do que sucedeu na Síria e nas Filipinas
Os tristes acontecimentos na Síria fi zeram surgir novos casos de Pólio, que agora constituem ameaça a sete países 
da região onde a doença já estava erradicada. A reacção rotária foi imediata. A trabalhar em estreita cooperação 
com as autoridades e Rotários locais, mais de 20 milhões de crianças serão vacinadas nos próximos tempos de 
forma a circunscrever a doença e a evitar o contágio e o aumento do número de infectados. Isto signifi ca que 
mais recursos são necessários para evitar um novo surto que impeça o fi m da doença até 2018, como desejamos 
que aconteça..
Como sabem, desde a Convenção de Lisboa que os Distritos que aplicarem verbas do seu FDUC neste programa 
terão os seus recursos complementados pela TRF na proporção de 1: 0,5. E a Fundação “Bill & Melinda Gates” fará 
uma doação na proporção de 2:1. Em resumo, para cada € 1 do FDUC do Distrito, o Fundo PólioPlus terá  € 4,5!  
(1 + 0,5= 1,5; 1,5x2= 3; 1,5+ 3 = 4,5). Um apoio de enorme valia num momento decisivo da Campanha.
Confesso que temo pelo que possa ocorrer nas Filipinas depois do trágico efeito do tufão “Haiyan”. Um rasto de 
destruição com milhares de mortos e mais de 600 mil desabrigados. O Rotary e TRF exortam os Distritos de todo 
o mundo a colaborarem com o envio de bens sempre necessários neste tipo de desastres. Os 31 Distritos das 
Filipinas estão ainda a fazer o levantamento das imensas necessidades das comunidades afectadas, mas desde já 
apelam para o envio de medicamentos e toda a sorte, de bens materiais e de mantimentos não perecíveis. “Shelter 
boxes” e apoio humano, serão necessários por muitos anos na reconstrução, física e psicológica das famílias.
Muitos Distritos abriram contas, amplamente divulgadas pelos meios de comunicação, a fi m de que a população 
possa colaborar com o grande número de atingidos. Número que, infelizmente, não pára de crescer, face à incidência 
de doenças que sempre acompanham estes dramáticos acontecimentos.
Tais assuntos, entre outros, foram objecto de análise no recente Instituto Rotário de Mónaco, que se realizou de 8 
a 10 de Novembro. Como é hábito, o Instituto, que teve como tema “ O Rotary no Século XXI” foi precedido (dias  
5 a 7) do Treinamento dos Governadores Eleitos (GETS) e do Seminário da The Rotary Foundation (dia 7). No The Rotary Foundation (dia 7). No The Rotary Foundation
GETS e no Seminário da TRF foram também analisados os primeiros meses de vigência do Plano “Visão de Futuro” 
da Fundação. Uma avaliação francamente positiva em que os Governadores Eleitos de Portugal, Compºs. António 
Mendes e Fernando Laranjeira, demonstraram que estamos preparados para o novo sistema de subsídios que 
constitui um novo paradigma na nossa Fundação Rotária.
Entretanto, TRF recebeu 4 estrelas do “Charity Navigator”, o maior e o mais prestigiado avaliador independente 
de organizações sem fi ns lucrativos dos Estados Unidos da América. A classifi cação é a mais alta concedida e 
reconhece a boa gestão e o compromisso de prestação de contas e transparência da nossa Fundação. Numa carta 
à Fundação, Ron Berger, Presidente do “Charity Navigator” escreveu :-”Esta distinção excepcional destaca a efi cácia 
de The Rotary Foundation e mostra ao público que ela é digna de toda a confi ança”.e mostra ao público que ela é digna de toda a confi ança”.e mostra ao público que ela é digna de toda a confi ança
Aproveito esta oportunidade para desejar a todos um Santo Natal e que 2014 seja um Ano de Paz, de Amizade 
e de Progresso para o Rotary, para o nosso País e para a Humanidade

Saudações Rotárias

NOTA – Texto escrito pelo 
seu autor para a pretérita 
edição mas que, por lapso 
de que nos penitenciamos, 
não foi, então, publicado. 
Pelo facto lhe apresenta-
mos as nossas desculpas.

COLUNA DO COORDENADOR REGIONAL DE THE ROTARY FOUNDAT ION



32 Portugal ROTÁRIO

T H E  R O T A R Y  F O U N D A T I O N

PGD  HENRIQUE ALMEIDA                                       
RC Cascais-Estoril 

COLUNA DO COORDENADOR REGIONAL DE THE ROTARY FOUNDAT ION

“Não se pode falar de 
Educação sem Amor”

                    
Paulo Freire 

Caras Companheiras e Caros Companheiros

Como sabem, The Rotary Foundation tem um longo e rico historial na campo da Educação.The Rotary Foundation tem um longo e rico historial na campo da Educação.The Rotary Foundation
O Programa de Bolsas Educacionais, instituído em 1947, foi considerado um dos programas com maior êxito na 
história da nossa Fundação.
Em 1965 e 1966, foram lançados mais três programas complementares: o de Bolsas para Aperfeiçoamento Técnico, 
o Intercâmbio de Grupos de Estudos–IGE e o Programa de Subsídios Especiais (mais tarde denominado Subsí-
dios Equivalentes), este destinado a apoiar projectos humanitários e educacionais dos Clubes e dos Distritos. 
Completou-se, desta forma, um conjunto abrangente de programas no campo da Educação.
Lamentavelmente, ainda hoje, quase na metade da 2ª década do século XXI, muitos milhões de crianças no mundo 
não têm acesso à educação e quase 800 milhões de pessoas com mais de 15 anos são analfabetas.
Quando refl ectimos sobre estes números, tomamos consciência – e Janeiro é o Mês da Consciencialização - de 
que, como Rotários, temos ainda um longo caminho a percorrer para ajudar a reverter esta intolerável situação.
A Educação é uma das seis áreas prioritárias da nossa Organização.
Fortalecer a capacidade das comunidades no apoio à Alfabetização e à Educação Básica, estimular a redução 
da disparidade entre os sexos nesta área e promover a alfabetização de adultos, constituem os objectivos 
iniciais. 
São inúmeras as formas de canalizar a contribuição de cada Rotário, Clube ou Distrito para a Educação.
Se for através de bolsas de estudo, a forma mais usual, vale lembrar que estas podem variar de cursos locais de 
curta duração, em um qualquer campo, até programas de graduação no estrangeiro relacionados com a missão do 
Rotary. Diante deste vasto elenco de possibilidades, devemos começar por defi nir o tipo de bolsa a atribuir. 
 Com base na avaliação das necessidades da comunidade, estabelecer alguns parâmetros, tais como: perfi l do 
bolseiro, nível de escolaridade, metas, objectivos, entre outros. E analisar os recursos fi nanceiros necessários e 
respectivas fontes, entre as quais um eventual subsídio da Fundação Rotária: Distrital, Global ou Pré-Defi nido.
 O Subsídio Distrital permite custear uma ampla variedade de bolsas de estudos, em qualquer área e nível de 
educação, no próprio país ou no estrangeiro. Neste tipo de Subsídio, o Clube solicita os recursos fi nanceiros di-
rectamente ao Distrito, que o apoia na medida das disponibilidades no FDUC e segundo as normas distritais.
O Subsídio Global permite custear bolsas de estudo para estudantes de graduação e pós-graduação em campos 
relacionados com as 6 áreas de enfoque, entre as quais a Alfabetização e Educação Básica. Os Clubes e Distritos 
envolvidos, inclusivamente os parceiros internacionais, devem estar previamente qualifi cados.
O Subsídio Pré-Defi nido custeia totalmente bolsas para enfermagem e formação de educadores na área de saúde 
na “Aga Khan University” e para profi ssionais da área de recursos hídricos e saneamento no Instituto UNESCO-IHE. 
Neste tipo de subsídio não há qualquer comparticipação fi nanceira dos Clubes e dos Distritos.
Outra forma de apoiar a Educação é fazer uma contribuição directamente para os Centros Rotary para a Paz. Ou, 
ainda, contribuir especifi ca e directamente para a Educação como área de enfoque. 
Temos, pois, múltiplas formas de contribuir com o Rotary no campo da Educação. Educação que constitui pedra 
angular do desenvolvimento humano e um dos caminhos mais seguros para alcançar a Paz e a Compreensão 
Mundial, aliás, tema rotário de Fevereiro, mês do aniversário do Rotary. E já lá vão 109 anos 

Saudações Rotárias








