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Mensagem do Presidente

DA MINHA CANETA

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

Disse-o o Poeta: “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades...”. 
Vem isto a propósito da refl exão que se impõe sobre esta Revista, 
agora que acaba de passar o mês que o calendário do Rotary dedica à 
comunicação social rotária.
Para os menos lembrados da história, já um tanto velhinha, do Rotary 
em Portugal, é bom trazer à colação que a ideia da criação de uma 
Revista Rotária nacional no nosso País se aproxima rapidamente do 
século. Quantos trabalhos, quantas canseiras, quantas vontades não 
houve que desenvolver, que levar a cabo, que mobilizar, para se atingir 
uma tal fi nalidade?!
Teremos que remontar, pelo menos, a meados da década de 30 do século 
passado para vermos que foi em 1935 que o Boletim do Rotary Club 
de Lisboa, uma notável publicação mensal rotária dessa época, na sua 
edição de Fevereiro referiu a ideia de que pudesse existir um “Portugal 
Rotário”. No ano seguinte, e em jeito de concretização progressiva desse 
intento, surgiria um Suplemento à sua edição de Maio, com 16 páginas 
A4 de texto e, pasme-se!, 27 páginas de anúncios. Seria distribuído 
ruidosamente no decurso dos trabalhos da 1ª Reunião Magna dos Rotários 
de Portugal, ou seja em evento que constituiu a versão inicial das actuais 
Conferências de Distrito, Reunião Magna que se realizou na Curia de 26 
a 28 de Junho de 1936.
Nesse Suplemento, que saiu à revelia da então reinante Comissão de 
Censura, fi gurou como seu Director o Compº. Cruz Filipe, um notável membro 
do Rotary Club de Lisboa que o seu próprio Clube não viria a tratar como 
se impunha, e como seu Editor e Administrador o Compº. Luís Moitinho 
de Almeida. Não havia ainda, nessa época, qualquer Distrito Rotário no 
nosso País, pelo que a campanha pela criação da Revista acabou por ter 
por escopo também a criação do Distrito. Vieram depois outras edições 
do “Portugal Rotário” de então, sempre do labor de Cruz Filipe, mas elas 
cessaram com a saída dele do Clube a que pertencia.

Volveram-se anos, mesmo décadas, sem revista nacional. Ela deixara 
de aparecer antes de meados dos anos 40. Mas o “país rotário” sentia 
algum desconforto com isso. Este desconforto, viria a ser corporizado 
em 1982, quando era Governador do único Distrito – o 196 dessa altura 
– Mário Luís Mendes, sócio do Rotary Club de Coimbra.
Mário Mendes, um insigne catedrático de Medicina, decidiu relançar a 
Revista “Portugal Rotário em 1982. Todavia, o esquema que imaginou 
para esse efeito viria a revelar-se inoperante em curto prazo. No fundo, 
ele fez um simples sorteio dos Rotary Clubes dessa altura de modo a 
atribuir, à vez e a cada um, mensalmente, a responsabilidade de editarem 
a Revista e ao critério de cada Clube, fosse no que se referia ao número 
de páginas, fosse no que tangesse a conteúdos. E cada Clube sorteado 
assumiria os encargos com a edição da sua responsabilidade.
A coisa deu nisto: saíram as edições das iniciativas dos Rotary Clubes 
de Coimbra, de Tomar e de Vila Nova de Gaia, sendo que a deste teve 
o nº. 6... E mais não se viram nessa época.

Regressou-se, pois, e uma vez mais, à situação de não termos Revista 
Rotária em Portugal, e assim nos mantivemos até 1984. O ano rotário de 
1983-84 foi o primeiro em que em Portugal passou a haver dois Distritos: 

um novo Distrito 196 e o 197. Foram primeiros Governadores desses 
Distritos os Compºs. António Russel e Nuno Argel de Melo, respectivamente, 
então sócios dos Rotary Clubes de Lisboa-Norte e de S. João da Madeira, 
também respectivamente.
Argel de Melo, com a concordância de Russel, resolveu retomar a bandeira 
do “Portugal Rotário”, para o que contou com o apoio do Gov. 1968-69 
(D. 176) Octávio Lixa Filgueiras e de uma pequena equipa. A primeira 
edição desta terceira fase veio a ser apresentada por Nuno Argel de Melo 
em Viseu, na ocasião da realização aqui da sua Conferência Distrital, a 
primeira do então Distrito 197: bimestral, essa edição disse respeito a 
Abril/Maio. 
A partir daí a nossa Revista tem mantido edições regulares que até 
passaram por um período em que foram de periodicidade mensal. A partir 
de 1 de Janeiro de 1987, “Portugal Rotário” atingiu o estatuto de Revista 
Regional Ofi cial do Rotary, dignidade que lhe foi conferida pelo Conselho 
Director do R.I. e que signifi ca que ela é prescrita e recomendada pelo Rotary 
International para os Rotários de Portugal que, assinando-a, cumprem a 
obrigação imposta pelo Manual de Procedimento no que respeita a este 
aspecto (20.030.1, art. XX do Regimento Interno do R.I.).
Mas será que o nosso País rotário gosta de ter uma Revista Rotária 
nacional, a deseja de facto, a aprecia e nela se revê? Confesso que, 
volvidos todos estes anos e depois das muitas canseiras e trabalhos 
passados, continuo a esperar bem que sim.

A Revista “Portugal Rotário”, por determinação do “Board”, abrange 
na sua área de infl uência não só Portugal mas também todos os demais 
países da lusofonia, com excepção do Brasil. Vale por dizer que é enviada 
para os Rotary Clubes de mais uma mão-cheia de países da África, da 
Ásia e da Oceania. Obviamente que isso tem custos, e não pequenos, 
para a Associação Portugal Rotário. Ora, alguma vez na vida os nossos 
Governadores, sabendo isto (como sabem), deram um óbolo, mínimo que 
fosse, para ajudar, por exemplo, nesta despesa, quanto mais não fosse 
até como maneira de signifi car a solidariedade do Rotary de Portugal 
nesta responsabilidade? Nunca.
Os anos passam e sucedem-se as Assembleias Distritais, e as Conferências 
de Distrito, e outras acções de formação/informação rotária. Nos dois 
Distritos e nesses eventos é usual dedicar algum tempo a falar-se da 
Associação Portugal Rotário ou da Revista? Somente lá de longe em 
longe (e cada vez mais longe), pois que, analisado o que se tem visto, 
raramente isso acontece e, às vezes, só acontece a pedido...!
A Associação Portugal Rotário faz todos os anos a sua Assembleia 
Geral (como todas as associações, aliás). No que se refere a índice de 
comparência dos Rotários Portugueses, nela, é lisonjeiro dizer-se que 
aparece meia dúzia de fi éis. Mas não mais do que isso.
Do mesmo passo acontece com os Seminários para Delegados dos 
Clubes.
Que diabo! Vamos ser sinceros e frontais: afi nal, ainda queremos, ou já 
não queremos, ter uma Revista Nacional Regional e Ofi cial do Rotary?
Eu creio que a chama da existência da nossa Revista tem de manter-se 
e de revigorar-se. Ela é, digam o que disserem, um ponto de honra 
do Rotary Português, ao menos por respeito da memória dos seus 
mencionados pioneiros.
Vamos juntar esforços? Quer dar o seu “litro” para isso, juntando-o ao 
meu?
Fico à espera e envio para si um afectuoso abraço.
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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS SÓCIOS

A NOSSA CAPA
Atravessamos a Primavera, época cíclica de renovação da 
natureza  e de esperança nas colheitas que a seguir virão. É 
neste duplo pensamento que se inspira a ilustração da capa 
desta edição, igualmente com o pensamento direccionado 
para a imperiosa necessidade de todos atendermos, cada 
um à sua medida e mesmo nos mais pequenos gestos do 

nosso quotidiano, à conservação e melhoria do meio 
ambiente.

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 INTERNACIONAL: José Vargas Galamba; 
ALMEIRIM: Manuel José Roque Pinto; ANGRA DO HEROÍSMO: Péricles 
Pereira Ortins; BARREIRO:Álvaro Gaspar; CALDAS DA RAÍNHA: Jaime 
Simões Neves; CARNAXIDE: Benedito Brás; CASCAIS-ESTORIL: Gabriela 
Carvalho; 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: Virgílio Paulo Gomes; 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
ÁGUAS SANTAS/PEDROUÇOS: José Paulo Moura; 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; ESTARREJA: 
António Manuel Simões Pinto; FAFE: Manuel Ribeiro Mendes; FEIRA: 
Carla Adriana; FELGUEIRAS: Octávio Pereira; FIGUEIRA DA FOZ: António 
Jorge Rodrigues Pedrosa; GAIA-SUL: Maria Benilde de Almeida Teixeira; 
GONDOMAR: Ernesto Luís Santos Ferreira da Silva; GUARDA: Maria de 
Lurdes Lopes; GUIMARÃES: António Jacinto Gonçalves Teixeira; ÍLHAVO: 
João Luís Sereno; LAMEGO: André Luiz 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. Faustino; 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: Maria Luísa Gomes Pinto Quintela; 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.

Conselho Editorial

 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

O S  D E L E G A D O S  D E  C L U B E S
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MENSAGENS  DO PRESIDENTE

Tive somente uma única oportunidade de fazer parte da cam-
panha de erradicação da  polio desde que ela se iniciou, isto 
há mais de um quarto de século e até ao momento em que nos 
encontramos, que é o de verdadeiramente só “faltar isto” para 
se atingir o fi m.
Ninguém de nós imaginava nessa altura quanto tempo iria ser 
necessário para se atingir a almejada erradicação, ou quantos 
seriam os obstáculos com que nos iríamos deparar ao longo de 
todo o caminho a percorrer. Não tenho a certeza quanto ao que 
sentiríamos se soubéssemos de tudo isso à partida e se, sabendo-
o, iriamos por diante. Mas há uma coisa que eu sei de facto: que 
cada dia destes últimos 29 anos valeu a pena. Tudo porque ao 
longo de todos esses anos, pudemos salvar milhões de crianças 
de fi carem paralizadas devido à polio. Não existe maneira de dar 
um preço a isso. E hoje em dia estamos mesmo mais perto do 
que nunca de conseguirmos alcançar um mundo no qual nenhuma 
criança mais se veja paralítica devido à polio.
Tem sido uma prolongada corrida para a meta fi nal. Esta meta está 
agora à vista. Mas apenas iremos cortar-lhe a fi ta se continuarmos 
a seguir em frente. E a única maneira de o fazer é com a ajuda de 
cada Rotário, e de qualquer parte do mundo.
A primeira coisa de que precisamos é da sua voz e do seu conselho. 
Pense no próximo Dia Mundial da Polio, em 24 de Outubro: o que 
poderá fazer o seu Clube ou o seu Distrito para criar a atenção geral 
para o problema? Escreva cartas aos dirigentes eleitos, lance uma 
acção de recolha de fundos, planeie um evento juntamente com 
uma escola local. Se você ou alguém que conheça tem uma história 
para contar acerca da polio, partilhe-a em www.endpolionow.
org/stories. A coisa mais importante é alimentar esta causa. Faça 
com que a sua  comunidade e o mundo saibam o que é a luta 
contra a polio nesta sua altura mais crítica.
Sinto-me feliz por poder informar que a campanha “End Polio 
Now – Faça História Hoje” vai muito bem. O Rotary defi niu os 
termos do novo acordo com a Fundação “Bill & Melinda Gates” 
e recebeu 70 milhões de dólares em Subsídios em Janeiro, que 
irão ser inteiramente aplicados neste ano. Dispomos ainda de 
mais quatro anos, dentro deste acordo, no decurso dos quais a 
Fundação “Gates” equiparará em dois-por-um cada dólar que o 
Rotary gaste no combate à polio, até ao máximo de 35 milhões 
por ano. Exorto cada um de vós a que faça quanto puder para 
ajudarmos no máximo dentro desta oportunidade. Sei bem que, 
juntos, vamos ser capazes de conduzir o Rotary para acabar com 
a polio – e, assim, mudar o mundo para sempre.

Em Oklahoma há um dito segundo o qual “tu precisas de aumentar um 
pouco mais a altura da pilha de madeira em relação ao nível em que a 
encontraste”. Para fazer isso, teria de pedir a cada um que se empenhe. 
Empenhar-se é do que fala o nosso lema deste ano – Engage Rotary, 
Change Lives. E na medida em que cada um de nós o tenha feito – tanto 
quanto cada um de nós tenha saído do seu sofá e realmente se tenha 
aplicado no Rotary – teremos transformado vidas.  
Neste ano, pedi a cada um de vós que trouxesse para o Rotary um novo 
elemento. O “Board” decidiu criar uma fundação para fortalecimento do 
quadro social em todo o mundo: estão a ser agora desenvolvidos dezasseis 
planos regionais para o desenvolvimento do quadro social. Foram conce-
bidos de maneira a que se assegurasse que estamos a dar às pessoas 
uma razão para estar em Rotary. Creio que, se conseguirmos ter membros 
prospectivos que nos ajudem com um projecto – que pode consistir em 
ler histórias para crianças, ou trabalhar numa cozinha para fornecer sopa, 
ou limpar as bermas ao longo duma estrada –, os demais tomarão conta 
do resto por iniciativa própria. Certamente que se darão conta de que 
terão feito a diferença na vida de alguém. E também que quando se dá 
através do serviço rotário, muito mais se recebe em troca.
Também pedi a cada um que fi zesse uma doação de montante fosse ele 
qual fosse para a nossa Rotary Foundation. Todos os nossos Governa-
dores a fi zeram e, assim, fi caram a constituir a primeira leva da história 
do Rotary a fazer uma tal contribuição global. 
Por vezes sentimo-nos confortáveis com estar no nosso Clube e não as-
sumir relativamente a ele qualquer responsabilidade. Talvez que isso se 
deva ao facto de nunca nos ter sido solicitada uma maior colaboração. 
E, claro, já é muito bom irmos às reuniões e nelas nos reencontrarmos 
com os nossos amigos. Mas se se pretende evitar desejar sair, então 
precisamos de estar ocupados na execução de projectos. Estar ocupado 
em projectos é um cimento. Quando se está a descarregar caixotes de 
um camião, fi ca-se igual à pessoa que está ao nosso lado, e esta pessoa 
apresenta-se tal como nós somos. Quando todos se ocupam a servir em 
conjunto, isso traz camaradagem e é a melhor maneira de manter unidas 
e empenhadas as pessoas.
Por vezes, os Rotários não se dão bem conta de tudo quanto o Rotary 
está a fazer e do que ele é ainda capaz de fazer. Se pudessem ver o 
impacto dos projectos que eu vi serem realizados neste ano, isso certa-
mente iria mudar-lhes as vidas. Compreenderiam que pertencem a uma 
organização cujos membros estão ligados pelo desejo comum de fazer 
qualquer coisa de bem e que, trabalhando juntos, conseguem atingir 
patamares incríveis.
Continuo maravilhado com o bem que vejo os Rotários fazerem. Estou 
fi rmemente convencido de que a pilha de madeira, se é um pouco mais 
elevada, isso fi cou a dever-se aos vossos esforços. Tenho a esperança de 
que cada um irá continuar a Viver Rotary e Transformar Vidas. 
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Presidente
Ron D. Burton
Rotary Club de Norman, 
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Presidente-Eleito
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Rotary Club de Taipé (Taiwan)

Vice-Presidente
Anne L. Matthews
Rotary Club de Colúmbia-Leste, 
Carolina do Sul (EUA)

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

Directores
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Rotary Club de Falun-
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John B. Boag
Rotary Club de Tamworth-Norte 
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Rotary Club de Arrecifes 
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CIMEIRA DA ÁGUA

Em 30 de Maio realizou-se em Sydney (Austrália), imediata-
mente antes do início da Convenção do R.I., mais uma reunião 
cimeira dedicada à gestão dos recursos hídricos, desta feita 
concentrando as atenções nos benefícios de uma colaboração 
efectiva entre o Rotary e entidades governamentais, autoridades 
locais, peritos na área técnica e outros.

CONTRA A CEGUEIRA 
EVITÁVEL

O Projecto Distrital “Combate à Cegueira Evitável” foi lançado no seio do 
Distrito 1970 em meados do ano rotário de 2012-2013 e começou a ser 
aplicado no terreno em Outubro de 2013. Desde então, este projecto 
viu-se apoiado por um Subsídio Global da The Rotary Foundation a que 
coube a identifi cação 1326205 e ele permitiu a recuperação da vista 
a mais de duas centenas de pessoas das áreas de Bali, Java Leste, 
Sulawesi e Nusa Tengara, em Timor Indonésio. O projecto atinge o valor 
total de 47. 985,00 dólares e é seu Coordenador Principal o Compº. 
Thomas Aquinas do Distrito 3420. A foto que publicamos mostra apenas 
uma ínfi ma parte das pessoas que, atingidas pela cegueira, lograram 
recuperar a alegria de poderem ver.
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SOLIDARIEDADE NA HIGIENE
No Nepal, os 35 membros do Interact Club de Kathmandu Mid-Town 
decidiram colocar de parte o dinheirito que levavam para pagar o 
almoço e aplicá-lo no cultivo de vegetais alimentares nos terrenos da 
sua escola. Lançaram assim um projecto que lhes permitiu vender aos 
seus professores, aos pais e a vizinhos os vegetais que cultivaram, 
com o que ganharam quase 60 dólares, quantia que foi sufi ciente 
para organizarem “kits” com produtos de higiene que distribuíram por 
50 alunos pobres. Esta iniciativa revelou-se muito proveitosa para 
os participantes que, com ela, ganharam consciência em torno do 
empreendedorismo, do trabalho em equipa, da preservação do meio 
ambiente e da importância do trabalho ao serviço da comunidade.
Os Interactistas estão agora a interessar-se por outras matérias 
igualmente de interesse social.

MILHAS PARA ROTARY
Após larga votação “online” a que muitos Rotários aderiram, no âmbito do concurso 
“United,s 10 Million Charity Miles”, que teve lugar em Dezembro último, o Rotary de-
verá receber 3,3 milhões de milhas, por ter fi cado em segundo lugar, logo a seguir ao 
“Shriners Hospital”. Este concurso é promovido pela “United Airlines”, e o Rotary obteve 
deste modo mais 800.000 milhas do que as que tinha alcançado no ano anterior. Este 
avultado crédito em milhas irá permitir a realização de 33 voos internacionais em acções 
de planeamento e acompanhamento de programas humanitários.
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Existem fi guras de Rotários no panorama do nosso País cuja 
memória jamais o tempo deveria conseguir apagar. O caso de 
António José Saraiva é, por certo, uma dessas fi guras.
Por isso, a sua memória foi condignamente evocada recentemente, 
em 26 de Fevereiro, numa reunião conjunta festiva dos Rotary 
Clubes de Oeiras e de Lisboa-Belém, altura em que também foi 
assinalado o 109º Aniversário do Rotary.
O Compº. António José Saraiva veio ao mundo em 3 de Março 
de 1922 e veio a ingressar no quadro social do Rotary Club de 
Lisboa-Oeste a 1 de Julho de 1971, nele indo ocupar a classifi ca-
ção “Transportes Rodoviários”. Presidiu ao seu clube de então no 
ano rotário de 1975-76 e viria mais tarde, em 1978-79, a servir 
o Rotary como Governador do Distrito 196 da altura, época em 
que apenas um Distrito existia em Portugal, sendo Presidente do 
R.I. o australiano Clem Renouf. O lema que norteou a sua acção 
foi “Estenda a sua Mão”.
Rotário de grandes convicções e possuído de enorme dinamismo, a 
governadoria que Saraiva soube exercer fi cou na história do Rotary 
português. Na verdade, em nenhuma outra até hoje foi possível 
dilatar o espectro de Rotary Clubes de Portugal quanto no seu ano, 
tendo-se formado e admitido em R.I. nada menos que treze novos 
Clubes! Um feito de tal dimensão não podia passar despercebido 

Ilha com promontórios
Onde belos tufos de vegetação nascem
Escondendo segredos.

O mar a contorna com suavidade
Oferecendo-lhe conchas e beijinhos
No seu ondular.
A carícia vai e vem
Vem e vai no seu espraiar embalado
Em marulhos.

Mas o calor incendeia
O mar se rebela inundando a ilha
Que a ele se enrosca e nele naufraga.

Despertada a calmaria
A ilha exibe sua cor dourada
E o mar busca entre seus tesouros
Outros búzios com que a cativará
De novo
E sempre.

MULHER
 Marta Oliveira Santos

Gov. António José Saraiva
Gov. 1990-91 (D. 1960)

Comp.° José Carlos Estorninho
Rotary Club Lisboa-Belém

ao Rotary International, pelo que o Gov. António José Saraiva foi 
especialmente distinguido pelo Presidente.
Não contente apenas com isso, ele foi também o grande dinamizador 
de Rotários Portugueses para uma muito signifi cativa presença 
na Convenção do R.I. que se realizou em Tóquio (Japão) em Maio 
de 1978, ainda hoje a maior Convenção de sempre. A comitiva 
portuguesa que a ela foi contava 146 elementos.
A “roda da vida” foi-lhe madrasta a partir de certa altura, pelo que 
se viu obrigado a abrandar seriamente a sua enorme generosidade 
e militância que eram um exemplo para todos. Alvo de alguma 
incompreensão e de quebra de solidariedade, António José Saraiva 
foi forçado a sair do Rotary Club de Lisboa-Oeste e veio a ingressar 
no Rotary Club de Oeiras onde foi de evidente qualidade a sua 
presença, quer pelo seu saber quer pelo seu bom senso. Mais 
tarde, e estando já neste Clube, em 1996 o então Presidente 
do R.I., Herbert G. Brown dos EUA, distingui-lo-ia com a Menção 
Presidencial “Século de Ouro”.
Saraiva viria a terminar os seus dias em 13 de Fevereiro de 1999, 
após tempos de sobressalto e mesmo de alguma amargura, quase 
esquecido de muitos que ele mesmo em tantas circunstâncias 
ajudara. Mas a sua memória não deve ser esquecida e não o foi, 
de facto, na reunião conjunta a que no início se aludiu, entre o 
seu Clube da última parte da vida e um outro Clube dos treze que 
Saraiva lutara por formar, o de Lisboa-Belém. A evocação da sua 
fi gura, emotiva e sincera, esteve a cargo do Gov. 1990-91 (D. 
196) José Carlos Estorninho. A foto ilustra a mesa que presidiu à 
reunião, vendo-se, da esquerda para a direita, o Gov. 1988-89 
(D. 196), Compº. Alberto Maia e Costa, a Compª. Maria Madalena 
Cavalheiro Monteiro, Presidente do Rotary Club de Oeiras, o orador 
e Presidente do Rotary Club de Lisboa-Belém, Compº. José Carlos 
Estorninho, o Compº. Álvaro Ribeiro, membro do Rotary Club de Sin-
tra, e o Gov. 2006-07 (D. 1960), Compº. Artur Almeida e Silva.
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O ROTARY POR ESSE MUNDO FORA

ÍNDIA
O Rotary Club de Ahmednagar 
(D. 3132) ofereceu seis 
computadores ao Centro 
Rotary de Computação 
que se dedica a ensinar 
informática a estudantes 
com difi culdades de visão 

e os habilita a encontrarem profi ssões compatíveis (foto “Rotary 

News”).

FRANÇA 
O Rotary Club de Saint-Julien 
en Genevois (D. 1780) 
participou na organização 
da prova “3 Rodas e é 
quanto basta”, um evento 
que proporcionou a cerca 
de 40 diminuídos físicos 

a alegria de um passeio em “sidecar”. Esta iniciativa foi ainda 
maneira de gerar fundos em apoio da associação “Alegria para 
as Crianças” e culminou com um almoço de convívio próximo de 
Grand Colombier (foto “Le Rotarien”).   

NEPAL 
Graças ao Rotary Club de 
Port Macquarie Sunrise, 
de Nova Gales do Sul 
(Austrália), e à sua iniciativa 
de criação de um mercado 
de frescos na comunidade, 

as jovens estudantes da Escola Primária de Mera, em Kharakhola, 
podem agora benefi ciar de um almoço saudável (foto “Rotary Down 

Under”).

UGANDA
Tendo sido, no ano passado, 
contemplado com um prémio 
“crédito de milhas”, o 
Rotary Club de Bramhall & 
Woodford, Inglaterra (D. 
1050) gastou esse prémio 

em deslocação a África para estabelecer contacto com o Rotary 
Club de Kasese, Uganda, e com ele fazer uma parceria para 
desenvolvimento comunitário da aldeia Lhu Hwahwa através de 
acções de formação profi ssional e de micro-crédito (foto “Rotary 

Today”).

AUSTRÁLIA 
O Rotary Club de Woy 
Woy, da Nova Gales 
do Sul, realizou o seu 
9º espectáculo de ópera 
no “Arboretum”, em Pearl 
Beach, tendo o produto 

obtido sido aplicado na Campanha de Erradicação Global da 
Polio e no fi nanciamento doutras projectos humanitários (foto 

“Rotary Down Under”).

BRASIL
O Rotary Club de Barreiras-
Rio de Ondas (D. 4550) está 
a desenvolver um projecto, 
ao qual deu a designação 
de “A Leitura Move o 
Mundo”, que consiste em 
instalar bibliotecas em 

instituições ou escolas que servem crianças de famílias de parcos 
recursos ou em situações de risco social (foto “Brasil Rotário”).

REPÚBLICA CHECA 
Graças à cooperação dos 
Rotary Clubes de Praga-
Boémia, de Karlovy Vary e 
do Distrito 2240 (junta os 
Clubes de Praga e o Rotary 
Club de Nové-Zámky, da 
Eslováquia), assim como 

de todos os Clubes de Viena (Áustria) e vários Rotary Clubes dos 
Estados Unidos, do Brasil e até de Israel (D. 2490), foi desenvolvido 
um projecto internacional que tem permitido o envio de grupos 
de jovens checos que sofrem de eczema atópico para sujeição a 
terapia nas águas do Mar Morto (foto “Rotary Good News”).

ETIÓPIA 
D e v i d o  à  p a r c e r i a 
estabelecida entre os 
Rotary Clubes de Westlock e 
Barrhead, Alberta (Canadá), 
o Governo de Alberta e as 
ONG canadiana “Rainbow 
for the Future” e etíope 
“Support for Sustainable 

Development”, a cidade de Seke foi equipada com bombas de 
água alimentadas a energia solar que conduzem água potável 
para 21 locais e benefi ciam, assim, pelo menos 16.000 pessoas 
(foto “The Rotarian”).



8 Portugal ROTÁRIO

OS CL U B E S  D O S JO V E N S
Beneficiando de dias de tempo excelente, os 21 jovens 
participantes, candidatados pelos Rotary Clubes de Amadora, 
Castelo Branco, Lisboa-Belém, Lisboa-Norte, Oeiras, Palmela, 
Peniche, Ponta Delgada, Portalegre, Rio Maior e Torres Vedras 
(veja a foto 1 com o grupo), viveram toda uma semana memorável 
dedicada ao tema central “Mares de Liderança, Ilhas de Desafi o, 
Ondas de Energia”.
O seu programa, bem delineado, teve 
dois aspectos salientes: boas sessões 
de formação em liderança e actividades 
de campo. Naquele aspecto, nota alta 
para as comunicações da Assessora de 
Geologia, Drª. Luísa Pinto Ribeiro, e do 
navegador solitário Ricardo Diniz “O Mar 
é Nosso”, do Gov. 1990-91, Compº. José 
Carlos Estorninho sobre “Soltar Amarras” e 
do Compº. Bandeira Martins sobre “Rotary 
e Liderança”; neste, um passeio pedestre 
pela marginal sul (na foto 2), um raid nocturno Baleal-Peniche, uma 
digressão nas Berlengas, visitas ao porto e contacto com a prática 
do “surf” no CAR-Centro de Alto Rendimento.
No jantar de encerramento esteve o Gov. Fernando Martins, e ele 
constituiu momento de grande animação em que avultou a entrega 
dos diplomas de participação.

No Distrito 1970, o RYLA foi 
organizado pelo Rotaract 
Club de Coimbra com apoios 
dos Rotary Clubes da cidade 
e decorreu de 7 a 12 de Abril 
sob o tema “Património & 
Cultura” na “lusa Atenas”. 
Teve 15 participantes (veja 

a foto 3) que cumpriram 
um programa de visitas 
a locais emblemáticos de 
Coimbra, além de terem 
participado em reuniões 
quer do Rotaract, quer do 
Rotary Club de Coimbra. 

Tiveram, ainda “workshops” (na foto 4) sobre os poetas da cidade, 
o património, o Jardim Botânico e fotografi a.
Momentos de boa disposição foram especialmente proporcionados 
pelo concurso “Master Chefs”, que exigiu que os Rylistas 
confeccionassem as refeições do jantar, e até tiveram uma sessão 
de ginástica.

ASSIM VAI A ESTATÍSTICA
Com os dados referentes a Março de 2014, tínhamos que os 
Interactistas em todo o mundo eram 383.571 e estavam agrupados 
em 16.677 Interact Clubes. O Interact estava presente em 159 
países. No que se refere a Rotaractistas, estes eram 156.216 e 
estavam em 6.792 Rotaract Clubes implantados em 192 países.

ENCONTROS DISTRITAIS 
Sob a organização conjunta dos Rotaract e Interact Clubes de Sintra,  
realizou-se o Encontro Distrital do Rotaract e do Interact do Distrito 
1960. Do seu programa, voltado para o companheirismo, constaram 
algumas iniciativas aliciantes, tais como uma caminhada cultural, 
que teve a designação de “Assalto ao Castelo”, com a duração de 
cerca de 4 horas, e uma diversão nocturna com “karaoke”. Todo o 
programa se desenrolou em Sintra.
Entretanto, e também no âmbito do mesmo Distrito, realizaram-se 
em 3 e 4 de Maio, no Bombarral, a XXIII Conferência do Rotaract 
e, simultaneamente, a XIII Conferência do Interact.

AO SERVIÇO 
 Numa acção apoiada pela Fundação Rotária Portuguesa, o Rotaract 
Club de Vila Nova de Famalicão pode oferecer um receptor 
de TV à IPSS “ATC” de Joane, e uma boa quantidade de géneros 
alimentícios à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) 
de Vila Nova de Famalicão.
Por seu lado, o Interact Club de Tavira organizou no Pavilhão da 
Escola D. Paio Peres Correia o “1º Torneio de Futsal”, com a fi nalidade 
de fomentar a prática do desporto na cidade e para angariação 
de fundos para a concretização do trabalho de abertura de um 
poço de água potável no Quénia adentro do Projecto “Freeing 
Kenya” que o clube está a implementar em parceria com a ONG 
“Free the Children”.

NOVO CLUBE
Foi organizado e já reconhecido por R.I. o Interact Club de 
Quarteira que foi patrocinado pelos Rotary Clubes de Almancil 
Internacional e de Loulé. A festa de entrega festiva do Certifi cado 
de Organização a este novo Clube decorreu em 26 de Abril e nas 
instalações do Centro Comunitário António Aleixo, na Quarteira, 
que contou com a presença do Governador do Distrito 1960, 
Compº. Fernando Martins, e muitos Rotários, Rotaractistas e 
Interactistas.

OS “RYLA” 
Já na anterior edição 
nos referimos, ainda 
que de maneira sucinta, 
à realização do RYLA 
do Distrito 1960, que 
decorreu em Peniche 
de 11 a 16 de Abril e 
sob a organização do 
Rotary Club de Peniche. ( foto 1)

( foto 2)

( foto 3)

( foto 4)
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TRATAMENTO FISCAL

Um Rotary Clube constituído em Associação Sem Fins Lucrativos 
torna-se automaticamente em sujeito passivo de IRC e de IVA, 
pelo que lhe é obrigatório entregar nos Serviços de Finanças a 
declaração de registo/início de actividade (CIRC, art. 117º e CIVA, 
art. 31º). Esta declaração deverá ser entregue 15 dias antes 
do início da actividade e o local próprio para essa entrega é o 
Serviço de Finanças correspondente à sede da Associação.
A falta de apresentação da referida declaração, ou a sua apre-
sentação fora do prazo, é punível com a coima de € 300,00 a € 
7.500,00 (RGIT, art. 117º-2). 
Por outro lado, a falta de apresentação de declarações que, 
para efeitos fi scais, se devam apresentar à AT com o fi m espe-
cífi co de determinação, avaliação ou comprovação da matéria 
colectável, ou a sua apresentação tardia, designadamente a 
Declaração de Rendimentos (o Modelo 22, a IES, o Anexo F 
ou a Declaração Periódica de IVA), é punível com coima de € 
150,00 a € 3.750,00.
Serão elevadas ao dobro as coimas referidas que sejam aplicadas 
a pessoas colectivas, e tal será o caso das Associações/Rotary 
Clubes (RGIT, art. 26º-4). Em sentido inverso, existe o eventual 
direito a redução do valor da coima aplicada quando o agente 
tributário a peça (RGIT, art. 29º-1).
A falta de entrega, total ou parcial, pelo período de 90 dias ou 
superior (e se os factos não constituírem crime), da prestação 
tributária deduzida nos termos da lei, é punível com coima que 
varia entre o equivalente ao valor da prestação em falta e o 
seu dobro, todavia sem que possa ultrapassar o limite máximo 
abstractamente estabelecido.
Tendo em consideração que existe o prazo de caducidade da 
obrigação de liquidar impostos, que é de 4 anos, como está 
previsto o art. 45º-1 da LGT, e não existindo facto algum que 
tenha sido determinante da suspensão do cômputo desse prazo, a 
Associação/Rotary Clube deve proceder à entrega das declarações 
fi scais referentes a quatro anos fi scais anteriores, pelo menos, 
o que fará de harmonia com os respectivos códigos.

TRATAMENTO CONTABILÍSTICO

Em termos contabilísticos, uma Associação/Rotary Clube deve 

aplicar as regras de normalização contabilística defi nidas para 
o sector não lucrativo (Dec.-Lei nº. 36-A/2011, de 9 de Março, 
art. 5º). Se a Associação optar por aplicar a NCRF-ESNL, ou for 
obrigada a isso, deve usar os modelos de demonstrações fi nan-
ceiras previstos na PRT nº. 105/2011, de 14 de Março, o código 
de contas da PRT nº. 106/2011 da mesma data, e a NCRF-ESNL 
publicada no Aviso nº. 6726-B/2011, também dessa data.
Mas, de acordo com o art. 10º do Dec.-Lei nº. 36-A/2011, se 
os rendimentos totais (incluindo quotas, subsídios, doações 
e outros rendimentos, tributados ou não) não ultrapassarem € 
150.000,00 em nenhum dos dois exercícios anteriores, e se a 
Associação não for obrigada a ter contabilidade organizada por 
virtude doutras obrigações legais ou estatutárias, ela poderá 
efectuar a prestação de contas em regime de caixa (PRT nº. 
105/2011, Anexo II).
Na prática, esta prestação de contas em regime de caixa poderá 
ser feita pelos registos previstos, e segundo as condições 
defi nidas, para a escrituração simplifi cada a que alude o art. 
124º do CIRC.

A administração fi scal, por seus serviços de inspecção, tem estado 
“sossegada” relativamente a preocupar-se com a fi scalização 
sobre o cumprimento das regras que se salientaram por parte 
dos Rotary Clubes que se constituíram em Associações Sem 
Fins Lucrativos. Contudo, nada garante que assim se vá manter 
eternamente. Assim, chamamos a melhor atenção de todos para 
a necessidade, que se impõe, do cumprimento dessas regras.
  

Abreviaturas usadas:
AT – Autoridade Tributária 
CIRC – Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Colectivas
CIVA – Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado
IES – Informação Empresarial Simplifi cada
IRC – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 
IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado
LGT – Lei Geral Tributária
NCRF-ESNL – Normas de Contabilidade e de Relato Financeiro 
– Entidades do Sector Não Lucrativo
PRT – Portaria  
RGIT – Regime Geral das Infracções Tributárias

Um simples lançar de olhos pelo panorama nacional dos nossos Rotary Clubes mostra que já existe um 
assinalável número deles que veio a constituir-se em Associação Sem Fins Lucrativos e, para isso, além 
de definirem os seus estatutos pelas vias legais, obtiveram um número de identificação fiscal. E de nada 
mais cuidaram, na sua larga maioria. É uma situação que a todos deve preocupar, pois que pode ser 
causal de infracções tributárias e de inerentes responsabilidades. Este procura ser um contributo técnico 
para que as coisas sejam corrigidas onde o devam ser, e se cumpram as obrigações que impendem sobre 
esses Clubes.

Adaptação de texto do ROC e membro do Rotary Club de Vila do Conde, Compº. Emílio Monteiro 
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Diz a lenda que há mais de 400 anos, numa vasta e populosa região 
correspondente ao que é hoje o sul da Bolívia, Diego Huallpa, um 
jovem Quechua, deitou fogo à base duma montanha para ganhar a 
bebida amarga. Diz a lenda que, quando acordou na manhã seguinte, 
deu com uma enorme quantidade de prata que fervilhava à superfície 
atrás do fogo.
Tentou – mas falhou – esconder a sua descoberta dos conquistadores 
espanhois. Em 1545, eles reivindicaram essa montanha e deram-lhe o 
nome de Cerro Rico, e no sopé dela construíram a cidade de Potosí. 
Ao fi m de 50 anos, Cerro Rico tornou-se na maior mina de prata do 
mundo, e Potosí numa das maiores e mais prósperas cidades do 
Império Espanhol. 
Durante dois séculos, os mineiros removeram cerca de 45.000 
toneladas de prata extraída da montanha – umas 200 vezes o peso 
da Estátua da Liberdade e cerca de 5% de toda a prata que hoje 
existe. Na sua maior parte foi transformada em moeda espanhola, 
ou “medidas de peso” que se espanharam por toda a Europa, a Ásia, 
a África e pelas Américas, tornando-se na primeira moeda corrente 
num mundo global. As moedas tiveram curso legal nos Estados Unidos 
até meados de 1800. 
Nessa época os espanhois acabaram por sair, a maior parte da prata 
desapareceu e morreram milhões de escravos trabalhadores nas minas, 
minas que se tornaram perigosas com túneis instáveis que ruíram e 
sepultaram assim os mineiros.
Mau grado ter perdido centenas de metros, “a montanha que come 
homens”, designação por que veio a fi car conhecida, ainda se ergue 
dominando Potosí – que actualmente passa por ser um dos locais 
mais poluídos da Terra. 

A milhares de milhas dali, Tom Cooper preparava-se para assumir a 
presidência do Rotary Club de Norman, Oklahoma, EUA, de 2009-10. 
Cooper, que fora hidrólogo com a paixão por projectos sobre a água, 

está preparado para dirigir um que irá ter um impacto duradoiro. É 
então que lhe ocorre: as Universidades têm habitualmente projectos 
com necessidades de fi nanciamento para serem implementados. Foi 
visitar a da sua origem, a Universidade de Oklahoma, e aí avistou-
se com Robert Nairn, Director do seu Centro de Restauração de 
Ecossistemas e Mananciais de Água. Nairn falou a Cooper acerca 
dos seus trabalhos com equipas em sistemas de baixa tecnologia e 
sustentáveis para tratamento da água contaminada pela mineração. 
Tinham sido testados na ponta nordeste do Estado, em Tar Creek 
Superfund, local onde a mineração de chumbo e zinco tinha causado 
tamanha degradação do meio ambiente que a Agência dos Estados 
Unidos para a Protecção do Ambiente tinha declarado a água como 
“irrecuperável”. 
Tudo isso mudou quando os investigadores da Universidade de 
Oklahoma, trabalhando em parceria com os sectores governamental 
e privado, instalaram um sistema de tratamento passivo que utiliza a 
gravidade para misturar a água existente no solo com material orgânico 
e gravilha de pedra. A água, liberta dos poluentes da mineração, 
passa por vários estádios. Quando já limpa, é encaminhada para 
um afl uente do Tar Creek. 
Nairn contou a Cooper que tal sistema está a funcionar em Oklahoma 
e que a sua equipa está a tentar aplicar esta técnica num sistema 
piloto mais pequeno numa zona também muito poluída: em Potosí. 
Apresentou Cooper a um dos seus mais talentosos alunos de PhD, 
Bill Strosnider, que está a dirigir o projecto na Bolívia. 

Strosnider visitou Potosí pela primeira vez em 2003, ainda como 
estudante do liceu. Foi em regime de voluntariado com uma ONG que 
se dedica a desenhar fogões efi cientes a fuelóleo para a população 
local, mas jamais se esquecera do aspecto  que se lhe deparou do 
rio que atravessa a cidade. -“Debaixo da ponte, em Potosí, a água 
parecia  uma papa de batido de morangos.” - afi rma. 
O que viu abalou-o. Strosnider, agora com 33 anos, cresceu no vale de  

 Erik Vance

AS PROBLEMÁTICAS 
ÁGUAS DE POTOSI
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Monongahelam, em Pittsburgh, uma zona da indústria pesada. Muitas 
vezes brincou na corrente que passava perto de casa, até aprender 
que uma mina de carvão já abandonada a tinha poluído. 
Durante o tempo em que trabalhou no âmbito do seu PhD em 
engenharia do ambiente, Strosnider voltou para Potosí e passou 
um mês a limpar as correntes de água da região saídas de minas. A 
água de perto da cidade registava então quase 0 de pH (Qualquer 
coisa acima de 7, como a soda de cozinha, é o mínimo aceitável. O 
que for abaixo de 7 é ácido. O molho quente anda nos 4, o vinagre 
em 3, o ácido das baterias é 1). Quando ele pesquizou o ácido 
das escorrências das minas – a fonte de toda a poluição verifi cada 
em Potosí – aprendeu que as rochas das montanhas da Bolívia (e 
igualmente em muitas regiões mineiras dos Estados Unidos) estão 
cheias de chumbo, cádmio, arsénico e outros metais pesados que são 
venenosos para a saúde humana. Não constituem qualquer ameaça 
até que os mineiros coloquem ao luar novas rochas e as ponham em 
contacto com água potável. Quando a água e o ar entram em contacto 
com as novas rochas desenterradas, a água fi ca ácida e, à medida 
em que escorre pela montanha abaixo, a água ácida dissolve esses 
metais transformando-se num líquido tóxico.. 
-“Nem podia acreditar naquela concentração de metais pesados.” 
- recorda Strosnider. -“Quando percorri aquelas correntes, encontrei 
arsénico, mas também cádmio, crómio, cobalto, chumbo, níquel 
– tantos metais tóxicos nestas fontes de água ácida das minas pura 
e simplesmente correram comigo”. O arsénico que mediu em alguns 
dos locais era 100.000 vezes mais alto que o limite legal estabelecido 
nos Estados Unidos. 
O seu parceiro de pesquisas boliviano, Freddy Llanos, professor de 
engenharia de minas na Universidade de Tomás Frías, em Potosí, e 
dono duma pequena mina que trabalhava sem usar água potável, 
mostrava-se menos surpreendido pelo que se detectara. Tinha já visto 
em primeira mão os efeitos da água tóxica – secando árvores de fruto, 
a água que queimava na língua, terras inundadas e improdutivas 
graças à acidez. 
Numa zona tão vasta de poluição, procuraram um local sufi cientemente 
grande para a implementação de um sistema de tratamento passivo, 
mas ao mesmo tempo pequeno para poder ser controlado. O vale 
Juckucha serviria. Melhor ainda, Strosnider conhecia lá um proprietário 
de mina desejoso de fazer equipa com eles. 

Numa primeira fase, havia que explicar aos montanheses bolivianos 
o que eram as colinas douradas da Califórnia. Lá pelos 15.000 pés, 
vê-se que elas não são as abruptas Sierras ou as escarpadas Rockies; 
as montanhas da Bolívia são massivas, com fl ancos arredondados e 
largos picos. No meio passam rios nos vales.
O Vale de Juckucha acolhe o Rio Juckucha, que bordeja várias aldeias 
no seu curso até atingir uma comunidade indígena agrícola denominada 
Vitichi. Aqui, a terra é macia e alarga. Os meandros do rio através de 
plantações de algodão, levam a praças da cidade e a pequenas quintas. 
As gentes são pacífi cas e educadas e cultivam vinhas, pêssegos, milho 
e alface. Os habitantes bombeiam a água do rio para reservatórios 
de água para lavar roupa e reserva de rega para as alturas de falta 
de água das chuvas, mas só alguns são sufi cientemente loucos para 
beber da água do rio. No entanto, o Presidente da Câmara afi rma 
que muita gente não tem plena consciência do perigo de a beber. 
-“Tomam banho nesta água, mesmo as crianças. Depois do banho, a 
pele começa a avermelhar.” - diz. Uma limitada quantidade de poços 
fornece água boa para beber, mas não em quantidade sufi ciente para 
rega dos campos e uso doméstico. 
Um belo dia, quase toda a gente em Vitichi está num mercado fora da 
povoação. Há crianças a brincar numa piscina  enquanto os agricultores 
levam o gado a pastar e há gente a vender panos, vegetais e a beber 

uma bebida doce alcoólica feita a partir de milho chamada chicha. 
-“A contaminação, em cada ano que passa, vai sendo cada vez pior 
e as frutas já não têm a mesma qualidade que outrora. Já não se 
encontram pêssegos.” - diz um lavrador, Hilarion Romero. -“Regredimos 
a 10 ou 15 anos antes.” 
Enquanto outros fazendeiros falam das suas colheitas, alguns miúdos 
chapinham na água enquanto uma mãe toma conta. Uma outra criança 
sobe um pouco e faz uma concha com as mãos para beber.
Longe e a montante de Vitichi, duas efl uentes principais poluem o 
rio: a da mina de Kumurana e a da mina de Andacava. A proprietária 
da de Kumurana, Patricia Monje terceira geração de donos de mina, 
comprometeu-se a trabalhar com Strosnider e Llanos numa solução 
de engenharia para limpar o vale do rio. -“Quando pela primeira vez 
eles falaram comigo, pensei “Finalmente!’” - diz Monje. -“Os problemas 
ambientais requerem aqui soluções técnicas.”
Monje dirige uma pequena mina que, ao contrário da mina de 
prata, não exige a utilização de agentes químicos. Mesmo assim, 
corre uma escorrência côr de laranja durante todo o dia para fora 
da mina, atravessando plantações, cruzando uma série de pontes e 
desembocando no rio. No rio, a água abaixo da mina não é lá muito 
limpa. Os dois lagos alpinos que o alimentam mostram-se avermelhados 
ou azulados devido aos metais que contêm. A isso tudo se junta cerca 
de uma dúzia de minas centenárias abandonadas. Nas proximidades 
de Monje – Andacava, uma operação maior – envia as suas efl uências 
para o vale que lhe fi ca um pouco acima e por vezes elas vão chegar 
às águas que compartilham. 
Strosnider e Llanos propuseram que se começasse por purifi car 
a água que chegava à zona da mina de Kumurana utilizando um 
sistema passivo. -“Começa-se na parte a montante do curso e vai-
se trabalhando a partir daí para juzante.” - explicou Strosnider. Os 
engenheiros limpariam a água que afl uía a Kumurana rasgando dois 
canais do rio desde acima do sítio da mina, canais a construir com 
pedras trazidas duma distância de 40 milhas. A pedra oferece uma 
solução simples e sustentável: na escala do pH, a pedra está na 
base, de sorte que, quando a água corre na sua superfície, o pH da 
água aumenta. À medida que a água se vai tornando cada vez menos 
ácida, os metais nela dissolvidos não podem permanecer na solução 
estável, e, assim, acabam por coagular e desaparecer.
Além disso, a equipa iria fechar uma mina abandonada, situada lá 
perto, para reduzir o seu efeito de contaminação da área. Como 
passo seguinte, Monje concordou em construir um sistema activo para 
tratamento dos efl uentes saídos da sua mina, de modo a incrementar 
o volume de águas que afl uem ao Rio Juckucha. 

De regresso a Oklahoma, Cooper descobriu que encontrara o 
projecto que pretendia. Estava entusiasmado com a ideia de que, se o 
introduzisse com êxito na Bolívia, o método do tratamento passivo iria 
permitir a outros países em desenvolvimento limpar as suas respectivas 
águas. Esse projecto seria de baixo custo, sustentável e controlável 
se o Clube alcançasse um subsídio da The Rotary Foundation.
-“Disse ao Bill, ‘Sabes, para se alcançar um Subsídio Equivalente, tem 
de se ter um clube de apoio no local do projecto. Há algum em Potosí?’” 
- recorda Cooper. -“Dá-me um nome e eu farei o resto.’”
Esse nome veio a ser o de Alfredo Porcel, um dos colegas de Llanos 
na Universidade e, nessa altura, membro do Rotary Club de Potosí. 
Cooper chamou-o e disse-lhe que tinha vindo para a Bolívia e esperava 
que o clube de Potosí serviria como clube-anfi trião para um Subsídio 
Equivalente destinado ao fi nanciamento de um projecto de limpeza 
da água no Vale do Rio Juckucha. Os Rotários de Potosí mostraram-se 
surpreendidos e séticos. -“Nunca tínhamos visto assim um grupo de 
cientistas a vir até Potosí – antropólogos, engenheiros, geólogos. 
Tinham já sido apresentado estudos, mas nunca tinha acontecido mais 
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nada.” - diz o membro do Clube Marco Ortega Berrios. Um 
outro Rotário de Potosí, Sady Pardo, diz mesmo que acharam 
que aquele interesse no projecto iria falhar.
Mas Strosnider e Cooper estavam determinados. Iniciaram um 
périplo que os levou de visita a nove clubes em Oklahoma e 
no Texas a solicitarem ajudas. Conseguiram arrecadar cerca 
de 50.000 dólares para o projecto, e a Fundação concedeu 
25.000 dólares  em Subsídios Equivalentes, funcionando 
Potosí como clube anfi trião. 
Cooper cumpriu a promessa que tinha feito e fez uma viagem 
até Potosí juntamente com Jo Glover, do Rotary Club de 
Norman-Cross Timbers. Encontraram-se com Rotários locais e 
com representantes da organização parceira “Engenheiros em 
Acção”. Cooper incumbiu os membros Bolivianos do clube de 
assegurarem os recursos essenciais, incluindo a pedra. 
-“Encontrar fornecedores de pedra, isso é coisa que não 
existe na América.” - diz Cooper. -“Temos de saber os prós e 
contras de tal assunto. Trata-se de um sério problema. Sady 
Pardo tratou disso.” 
Até então, o clube de Potosí tinha apenas um pequeno 
número de elementos que se reuniam numa acanhada sala 
e conversavam sobre notícias locais ou faziam contactos 
comerciais. De repente, viram-se em contacto com o mundo inteiro. 
Cooper até organizou para ele uma conferência sobre a água na 
Universidade de Oklahoma para expor o projecto deles e confrontá-lo 
com outros engenheiros ambientais.

Em 2010, trabalhadores começaram a encher de pedras a mina 
abandonada, junto de Kumurana e selaram-na com cimento de modo 
a que toda a água que dela efl uísse passasse antes de tudo pela 
pedra. Começaram também a alinhar as pedras para a criação dos 
canais. 
O processo era difícil. Precisavam de quase 2.200 toneladas de 
rochas, ou de cerca de 150 cargas de camião. Qualquer projecto, 
na Bolívia, facilmente resvala para um facto político. Os enormes 
camiões seguiam por estradas de montanha incrivelmente estreitas, 
muitas vezes com gelo. Quando os motoristas se deparavam com 
impedimentos, demasiado mau tempo ou problemas mecânicos, muitas 
vezes desistiam e iam-se embora. Eram coisa comum as greves, e 
os trabalhadores Bolivianos usavam fazer barricadas nas estradas, 
paragens no trânsito, às vezes por dias inteiros e até semanas. A 
“Engenheiros em Acção”, com base em Tulsa, Oklahoma, e em La Paz, 
na Bolívia, funcionava como contratadora, ajudando a monitorizar o 
projecto no terreno e procurando dar resposta a cada crise. 
Em Maio de 2011, com pilhas de bocados de pedra arrancada por 
todo o vale, três dúzias de habitantes da área – jovens e idosos, 
mulheres e homens – mostraram como se faz. Os Rotários de Potosí, 
juntamente com Llanos, Nairn, Strosnider, Cooper, o membro do Clube 
de Norman, Neil Robinson, um outro professor e vários estudantes 
deram a sua ajuda. Trabalharam todo o dia até que as correntes de 
água dirigidas pelos canais de pedra se parecessem com serpentes 
brancas a brilhar ao sol.

-“Temos aqui algumas algas, vêem? É um bom sinal. Dantes, não 
se viu aqui nada de verde.” - afi rma Berrios. Estamos em 2013, e ele 
vislumbra alguns pequenos progressos perto da mina de Kumurana 
num dia frio e irritante. Numa ponta do vale, Strosnider e estudantes 
da Universidade de São Francisco, um pequeno estabelecimento de 
ensino da Pennsylvânia onde ele é agora professor, fazem análises 
da água. Continuam a fazê-las por todo o dia, a despeito de uma 
chuva persistente e gelada.

Nos dois anos que se seguiram à altura em que a equipa colocou 
a pedra ao longo do leito das correntes, o pH subiu. Frágeis mas 
viçosas plantas foram aparecendo próximo da corrente e algas estão 
a fl orescer em locais onde há muito se não viam. Os passarinhos 
regressaram. 
Uns pequenos progressos e uma mão cheia de frágeis algas poderão 
não parecer uma vitória por aí além, mas neste devastado ecossistema, 
constituem um pequeno milagre. São igualmente um indicativo de 
que a recuperação das áreas montanhosas está para além duma 
mera esperança.
Apesar de tudo, o projecto ainda tem um longo caminho a percorrer. 
Em parte devido ao nível de contaminação, Monje não tem ainda as 
condições necessárias para terminar a construção do seu sistema 
de tratamento das plantas, o que a impede de levar o projecto à 
fase seguinte. 
Mesmo assim, nos princípios de 2014, qualquer coisa de “espantoso” 
aconteceu, como diz Strosnider: o Governo Boliviano concordou em 
fi nanciar sistemas activos de tratamento para as minas de Kumurana 
e de Andacava. As entidades ofi ciais foram obrigadas a agir depois 
que os aldeões marcharam desde a zona rural de Vitichi sobre Potosí, 
bloqueando estradas e barricando funcionários do Governo, para 
exigirem água de melhor qualidade. Os pormenores ainda estão 
a ser defi nidos, mas Strosnider afi rma que tem a esperança de que 
o Governo pagará a instalação dos sistemas activos e os custos 
iniciais da sua entrada em funcionamento. Os planos defi nem que 
será a “Engenheiros em Acção” a intervir como contratadora e serão 
os Rotários de Potosí  a administrar os fundos. Strosnider, juntamente 
com Nairn e Llanos, irão continuar como conselheiros durante a próxima 
fase do projecto.
Quando a instalação dos sistemas de tratamento se completou, uma 
equipa pode construir um sistema maior, passivo, com uma série de 
tinas destinadas à ulterior redução dos níveis de metais pesados. 
Cooper afi rma que o clube de Norman está a preparar-se para ajudar 
a fi nanciar a próxima fase. Quando tudo isso estiver completo, 
não só a água fi cará limpa mas também este pequeno rio do vale 
poderá constituir um modelo para aplicação noutros locais de águas 
contaminadas pela poluição causada pela mineração. 
-“Com um pequeno investimento do Rotary, mostrámos que existem 
soluções.”  afi rma Strosnider. -“Vamos devolver água de qualidade 
em benefi cio de gente pobre”.
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 Jorge Fonseca de Almeida
 sócio do Rotary Club de Algés

QUANDO O CUCO CHAMA 

Robert Galbraith

Depois da saga de Harry Porter, J.K. 
Rowlings lança-se noutra direcção, a dos 
livros policiais, de que Quando o Cuco 
Chama promete ser o primeiro de uma 
série já anunciada.
A queda mortal, da janela do seu luxuoso 
apartamento londrino, de uma famosa 
modelo leva o seu irmão a contratar 
um detective privado, fi lho bastardo 
de um famoso cantor de “rock”, herói 

condecorado do Afeganistão. O que ele vai descobrir é uma surpresa 
que só será revelada no fi nal do livro.
Publicado sob pseudónimo, “Robert Galbraith”, o livro não vendeu 
quase nada e só viu as receitas subirem em fl echa quando uma 
indiscrição levou ao conhecimento público o verdadeiro nome da 
autora.
A apologia acrítica da guerra do Afeganistão, pela exaltação dos seus 
mortos e “heróis”, é seguramente deslocada e desnecessária para a 
trama e vinca uma posição política muito controversa da autora.  
Um policial sólido, com humor, com uma trama que prende a atenção 
do leitor, com personagens bem desenhadas evoluindo num cenário 
que cruza várias classes sociais, da nobreza aos sem-abrigo. Falta-lhe, 
contudo, o toque de acção, de perigo, de arrepio que encontramos 
nos verdadeiramente bons livros do género.

AS RECORDAÇÕES DE EDNA

Sam Savage

A técnica literária do fl uxo da consciência 
levada a um limite esteticamente avas-
salador. 
O presente e o passado, o geral e o 
detalhe, a refl exão profunda e o prosaico, 
tudo rodopia na mente humana sem 
aparente ordem ou sequência. Não há 
acto de vontade que impeça os pensa-
mentos de irromperem pela consciência, 
aí se demorarem um tempo fi nito e de 

bruscamente serem interrompidos por outros, numa torrente impre-
visível e imparável.
Edna escreve, dactilografando na sua preciosa máquina-de-escrever, 
esvaziando o saco, enquanto o seu mundo se desmorona lenta mas 
inexoravelmente. Que descreve Edna? A sua vida, as suas memórias, 
da infância longínqua, do encontro com o seu marido, da vida que 
construíram em comum tentando ser escritores, mas também o seu 
quotidiano, as suas refl exões, os seus medos e angústias.

O DESERTO DOS TÁRTAROS
                     

Dino Buzzati

Um jovem tenente é enviado para uma velha 
fortaleza fronteiriça na remota confl uência 
de uma montanha inóspita e de um extenso 
deserto terroso, pedregoso e inabitado. Aí 
vai, por decisão própria, consumir toda a sua 
vida, primeiro na vã expectativa de um feito 
militar glorioso, depois numa desistência 
indolente e apática mas não infeliz.
A rotina instala-se, os dias voam, o isolamen-
to torna o ambiente fechado mas acolhedor. 

Os habitantes da fortaleza formam uma espécie de confraria frouxa 
mas irmanada numa vaga e cada vez mais esbatida e clandestina 
esperança. E quando a fé do tenente, agora já major, se esvai, e a 
resignação de uma vida desperdiçada, triturada na inacção, se instala, 
o destino prega-lhe uma última, irónica e dolorosa partida.
Uma refl exão sobre os grandes temas da Vida Humana. Os efeitos do 
tempo e da distância, a juventude dando lugar ao envelhecimento, 
a esperança a transformar-se em aceitação, a proximidade que se 
transmuda em estranheza, o amor em amizade, a amizade em vago 
conhecimento. Tudo se passando imperceptivelmente, tranquilamente, 
sem esforço, sem nos darmos conta até ser tarde de mais, até ser 
impossível fazer reverter a situação. O tempo que passa, cada vez 
mais veloz, e tudo consome, tudo arrasa e que, invariavelmente, nos 
arrasta numa única e tenebrosa direcção.
A fortaleza como metáfora das aparentemente atraentes ou inócuas, 
mas extremamente  perigosas, armadilhas que a existência nos 
estende. A rotina que aprisiona docemente, a esperança que justifi ca a 
procrastinação, o isolamento que afasta imperceptivelmente, a inércia 
que nos amarra, a inacção que nos seduz, são ardis que temos de 
evitar para viver a nossa vida em pleno e para que, ao olhar para trás, 
não deparemos horrorizados com um deserto árido e seco.  

LUZ ANTIGA 
                                                 
            

John Banville

A vida interior de um retirado actor sexa-
genário espartilhado entre a dor da perda 
da sua única fi lha e as recordações do seu 
primeiro amor, vivido em plena adolescên-
cia, de que guarda uma memória repleta 
de detalhes, cheiros, sensações e desejo. 
Uma relação que, tantos anos passados, 
ainda o perturba e intriga. 

Um presente sombrio, cinzento, desfocado e um passado vivo, colorido, 
apaixonado mas distante em que a suspeita já confunde a realidade 
com a imaginação.
A morte, o suicídio, o pesado e interminável sofrimento pela perda, a 
culpa, o remorso, a memória fi xa em momentos longínquos, a esperança 
estilhaçada e deslocada, a vida condenada dos sobreviventes.
Nada que se faça no presente, não importa quem enfrentemos ou 
salvemos, pode apagar o passado, pode dissolver o luto, restaurar 
a alegria. Mas vasculhar o passado pode iluminar e esclarecer, neste 
caso com uma luz muito triste, as memórias que dele construímos 
com base na nossa vivência sempre parcelar e unilateral de uma 
realidade complexa.
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A  68ª Conferência do Distrito 1960, teve os trabalhos 
centrados em 10 de Maio passado, e acolhidos em Stª. 
Iria da Azoia. Teve como tema “Motivação e Dedicação 

a Rotary”.
Não obstante, já na tarde de 9 se realizara o descerramento 
de uma Placa Rotária na entrada do Hotel onde se realizou a 
Conferência, com breves discursos do Governador Fernando 
Martins e do Presidente da Câmara Municipal de Loures, 
Dr. Bernardino Soares. Com as presenças do Representante 
Pessoal do Presidente do Rotary International, o Ex-Director 
de RI, Compº. Alceu Vezozzo, e de muitos Rotários, teve 
lugar a cerimónia solene da inauguração ainda nesse dia, 
com a entrada, ao som do Hino de Rotary, das 5 Bandeiras 
(de Portugal, do Rotary, da cidade de Loures, dos EUA e do 
Brasil), transportadas por Companheiros de vários clubes, 
ao que se seguiram os Hinos do Brasil, Estados Unidos e 
Nacional e os discursos iniciais do Gov. Fernando Martins, 
do Presidente da Câmara, da Gov. D. 1970, Compª. Goreti 
Machado, do Chairman da Conferência, o PGD Carlos Carmona, 
e do Representante do Presidente de R. I., Alceu Vezozzo.
Proferiu uma interessante palestra sobre “Literacia Social” o 
Dr. Lourenço Xavier de Carvalho,  sociólogo. que demonstrou, 
na sua investigação, que, quanto mais escolarizado e rico 
é o português, menos valor atribui à justiça, à honra ou à 
solidariedade. Segundo explicou o inquérito que fez para 
a sua tese de doutoramento, os portugueses iniciam esta 
segunda década do novo século com uma esperança renovada 
nos valores imateriais como base da sua realização pessoal 
e social. Afastam-se progressivamente de uma visão de 
vida puramente materialista, predominando os valores do 
amor e da família. São mais tolerantes, mais sensíveis ao 
sofrimento dos outros, com maior consciência da importância 
de desenvolver competências para o mundo globalizado, 
quer na perspectiva profi ssional, quer social. De acordo 
com o palestrante, habitualmente falamos de literacia 
“básica” de leitura e escrita de textos. A proposta, liderada 
por investigadores portugueses, e que já é reconhecida 
internacionalmente, é que se passe para uma nova dimensão 
de literacia, que capacita as crianças e os jovens para “lerem” 
o mundo que os rodeia, e para “escreverem” narrativas de 
vida no respeito por si, pelos outros e pelo ambiente. Afi nal, a 
realizar aquilo que nos torna humanos. Mais disse que crê que 
batemos no fundo como sociedade dita “civilizada” ocidental 
e, portanto, em consequência da experiência colectiva nesta 
profunda crise económica e social - com evidentes raízes numa 
crise ética global -, estamos em conjunto, sobretudo a nível 
europeu e com o apoio da UE, a convergir no entendimento 
de que temos de devolver os valores universais aos processos 
educativos - aqueles que ultrapassam barreiras culturais e 
ideológicas. Em Portugal já existe um programa de literacia 
social, o “LED ON VALUES”.
Seguiu-se a apresentação e votação das contas do Ano 
Rotário 2012/2013, pelo PGD Luis Miguel Duarte, e uma 

motivadora intervenção do Representante do Presidente do 
Rotary International, Compº Alceu Vezozzo.
O dia terminou com o Jantar “Paul Harris”, em clima informal 
e de Companheirismo.
O dia 10 começou com a apresentação do Governador Eleito 
2015-16, Compº. Miguel Real Mendes e do Governador In-
dicado 2016-17, Compº. Abilio Lopes. Foi também escolhido 
o Representante do Distrito ao Conselho de Legislação de 
2016, escolha que recaiu no PGD Luis Miguel Duarte.
Realizaram-se duas palestras, uma sobre “Saúde-Malária”, 
pelo Dr. Jorge Atouguia, o qual esclareceu que  a malária é uma 
patologia que pode evoluir muito rapidamente e o problema 
chave reside nas pessoas que nunca a contraíram: -”A pessoa 
que já contraiu por várias vezes a doença durante a vida foi 
criando algum tipo de imunidade  e os sintomas diminuem 
de intensidade. A pessoa que nunca teve malária deve ter 
sempre o máximo de cuidado do ponto de vista da infecção”. 
Esclareceu que o mosquito responsável pela transmissão da 
doença pica à noite, entre o pôr e o nascer do sol, dá pelo 
nome de “anopheles” e invade os quartos dos viajantes sem 
pedir autorização: -”Por isso, pedimos às pessoas para terem 
alguns cuidados com os quartos onde vão fi car instalados. 
Devem ser muito bem protegidos, e, de preferência, ter ar 
condicionado, ventilador e/ou rede mosquiteira”, esclareceu, 
entre múltiplos aspectos, o infecciologista.
No mesmo dia proferiu uma lição “Ambiente e Recursos 
Hidricos” o Dr. Domingos Saraiva. Falou um pouco sobre 
“Deixaremos de pensar no eu para pensar no nós e elevaremos 
o nós ao todo. Esse todo é o maior interesse nacional no 
que à Gestão de Resíduos deve incidir” e sobre os sistemas 
intermunicipais de resíduos urbanos.
Igualmente teve lugar a apresentação efectuada pelo 
Coordenador Regional da The Rotary Foudation, o PGD 
Henrique Gomes de Almeida sobre a Fundação Rotária. Foi 
apresentada a 69ª Conferência Distrital do Distrito pelo G.E. 
2014-215 António Mendes e ainda interveio o Representante 
Distrital do Rotaract, o Compº. RTC Ricardo Madeira.
Por fi m, ainda neste dia, as várias comissões distritais 
apresentaram um resumo do trabalho efectuado ao longo 
do ano nas várias áreas de intervenção.
O dia terminou com a plantação da Árvore da Amizade no jardim 
em frente ao Hotel e com um concorrido jantar de Gala.
O evento contou com a presença de um grande número de 
Rotários de vários dos Clubes do Distrito.

Um aspecto parcial da assistência à 68ª Conferência do Distrito 
1960

Roberto Carvalho

 Rotary Club de Cascais-Estoril
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Numa organização logística conjunta  dos Rotary Clubes 
de Braga e de Braga-Norte, a XXXI Conferência teve 
de concentrar o seu programa na tarde de 23 de 

Maio e no dia 24. As sessões de trabalho realizaram-se nas 
instalações do Centro de Congressos e a Conferência teve 
por tema central “Novas Gerações Transformam Vidas” como 
havia sido defi nido pela Governadora Goreti Machado. Em 
representação pessoal do Presidente do Rotary International, 
Ron Burton, veio até nós o Compº. Marcelo Demétrio Haick, 
do Distrito 4420 (Brasil).
Numa apreciação global, não custa reconhecer que a 
Conferência foi um tempo de colocação das novas gerações 
na primeira linha de preocupação, o que desde logo era 
apontado pelo lema que lhe presidiu.
Ainda a 23, e depois da protocolar visita de cumprimentos 
na Câmara Municipal, teve lugar no exterior do Centro 
de Congressos a cerimónia do hastear das bandeiras 
acompanhada pelos Hinos. Seguir-se-ia a sessão de abertura 
ofi cial já no auditório, sessão em que intervieram oradores 
diversos. Foi inaugurada a Feira de Projectos e uma pequena 
exposição de automóveis antigos no Centro Cultural. O dia 
terminaria com o Jantar “Paul Harris” no Bom Jesus que teria 
como momentos especiais a alocução do Arcebispo de Braga, 
D. Jorge Ortiga, e a entrega ao PGD Álvaro Gomes do Prémio 
com que fora distinguido pelo Conselho de Curadores da 
Fundação Rotária do R.I..
O dia 24 foi denso de itens e acabou por se notar alguma 
dificuldade de gestão do tempo. Na sessão plenária 
começaram por usar da palavra diversas personalidades, 
desde o “chairman” PGD João Barbosa até à Governadora 
Goreti Machado e com a intervenção do Vice-Presidente da 
Câmara. Foram especialmente motivadoras e notáveis as 
comunicações do PGD Madureira Pires, em torno da campanha 
de erradicação da polio, a da Rotaractista Rosana Diaz, do 
RTC Coimbra, e a do ex-Director do R.I., Compº. José António 
Salazar. Emocionante foi a evocação da fi gura da Compª. 
Isabel Machado, muito recentemente falecida, que levaria 
à apresentação da sugestão de que se criasse um Prémio 
honrando o seu nome.

Seguiram-se breves intervenções dos Governadores Indicado 
2015-16 (o Compº. António Vaz, do R. C. Coimbra) e do 
Designado 2016-17 (o Compº. Ernesto Rodrigues, do R. C. 
Felgueiras).
Após o almoço teve lugar um Momento Cultural, com a 
interpretação de fados pela Compª. Raquel Reis e declamação 
pelo Compº Ernesto Rodrigues, após o que funcionou uma 
“mesa redonda” moderada pelo PGD Bernardino Pereira, 
com um painel constituído pelo empresário Tiago Pegado, o 
deputado Dr. Hugo Soares, o Compº. Pedro Miguel Cepeda, a 
Rotaractista Renata Costa Leite, Domingos Silva, da Associação 
de Invisuais do Distrito de Braga, e a Vereadora Drª. Vera. 
Todas as intervenções dos componentes da “mesa” e mesmo 
as várias que se lhes seguiram da parte do auditório, versaram 
os problemas e as esperanças dos jovens de hoje.
Seguiu-se uma série de comunicações abordando aspectos 
sectoriais do Distrito, desde a Fundação Rotária Portuguesa, 
o Rotaract, o Interact e mesmo os “Kids”, culminando com o 
posicionamento do Distrito perante a The Rotary Foundation. 
O Gov. Eleito, Fernando Laranjeira, apresentou a que irá ser a 
XXXII Conferência Distrital, a realizar em S. João da Madeira. 
Foram apresentadas e aprovadas as contas da governadoria 
de 2013-14 e a eleição do Representante do Distrito ao 
Conselho de Legislação de 2016 ditou a designação da Gov. 
2013-14, Compª. Teresinha Fraga, fi cando como suplente o 
Gov. 1999-00 Gonçalves Afonso.
As várias comunicações do Representante do Presidente, 
Compº. Marcelo Haick, foram muito claras e incisivas e em todos 
constituíram fonte de motivação. A Conferência terminaria com 
a tradicional plantação da “Árvore da Amizade” e, já à noite, 
o Jantar de Gala da Governadora.

Artur Lopes Cardoso
 Rotary Club de Vila Nova de Gaia

  É O LEITOR 
QUEM TEM A CHAVE

Ajude a salvara casa que foi 
de Paul Harris,

uma homenagem viva ao 
companheirismo, à tolerância e à paz.

Aceda a www.paulharrishome.org.

Um aspecto parcial da assistência à XXXIª Conferência do Distrito 
1970.
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NOVOS CLUBES 
Apadrinhado pelo Rotary Club de Barreiro, está na fase de 
constituição um Rotary Clube em Sines (D. 1960).
No Distrito 1970, encontram-se em fases diversas de processos 
de formação clubes em Carregal do Sal (padrinho – Rotary Club de 
Tondela; Representante o Compº. Felisberto Figueiredo Marques), 
Macedo de Cavaleiros (padrinho – Rotary Club de Mirandela; 
Representante o Compº. João Teixeira) e Miranda do Douro 
(padrinho – Rotary Club de Bragança; Representante o Compº. 
António Carvalho Ferreira).

AO SERVIÇO
Mais uma vez o Rotary Club de Pombal 
deu o seu apoio à CERCIPOM. Desta vez, 
o Clube ofereceu-lhe, para a sua Sala de 
Convívio, maples, cadeirões, um armário, 
um televisor e um aparelho de video. A 
sala foi inaugurada e passou a ter o nome 
do Clube, em cerimónia que contou com 
as presenças do Presidente do Conselho 
de Administração da Fundação Rotária 
Portuguesa, Compº. Diamantino Gomes, 

e do Governador-Eleito do D. 1970, Compº. Fernando Laranjeira, que se 
vêem na foto juntamente com a Presidente do Clube, a Compª. Elisabete 
João.
 
Um serão de Música Ligeira e Fado foi a iniciativa que tomou o 
Rotary Club de Espinho no Auditório da Junta de Freguesia de 
Espinho, como meio de angariação de fundos para ajudar famílias 
com difi culdades económicas da sua comunidade. Nele actuou o 
conjunto “Projecto Terra Viva”, com os seus instrumentistas Aníbal 
e Pedro Magalhães e a excelente vocalista Cidália Soares.

O Rotary Club de Mafra avançou com a 
organização de um grande espectáculo, que 
se realizou no Salão da CCDR da Encarnação, 
como maneira de realizar fundos destinados 
a dar uma boa ajuda à jovem Eduarda, de 
6 anos, que sofre do síndrome “Digeorge”, 
uma doença rara que afecta rins, coração, 
intestinos, fígado, etc. No Sarau actuaram 
Jorge Vadio, Nuno Barroso, Sara Passos, 
o fadista Armando Pina, José Augusto 
Caracol, “Melodraw”, “23 FM”, Janeca Man, 
o palhaço “Croquete” e houve mesmo um 
Desfi le de Moda.

O Rotary Club de Lisboa-Norte levou um grupo de 30 estudantes 
da Escola Secundária Raínha D. Leonor até Tábua, e aqui os 
jovens procederam à plantação de cerca de 300 árvores. A Câmara 
Municipal local ofereceu-lhes gentilmente o almoço.

O Rotary Club de Estarreja realizou no Cine-Teatro local 
a sua “Gala 2014”, um espectáculo que, nesta edição, buscou 

homenagear a música tradicional portuguesa e serviu para ajudar 
a Santa Casa da Misericórdia. Nele actuaram os Grupos “A Par 
d’Ilhós” e “Ventos da Ria” e ainda o Grupo de Cavaquinhos “Aidos 
Velhos”, assim como os “Cantares de Antuã”, “Ensaios de Canto”, da 
Universidade Senior, e o Coral “Vozes do Tempo”, da Santa Casa. 
Na circunstância, o Clube fez entrega dos Prémios “Rui Alberto”, 
“Aníbal Drumond” e “D. Francisco Nunes Teixeira.

No Centro Comunitário de 
Carcavelos foi apresentado 
e lançado o Programa 
“Lean”, que o Rotary Club 
de Parede-Carcavelos 
patrocina. Trata-se da 
aplicação de determinada 
metodologia de gestão fora 
do ambiente empresarial 
com vistas à obtenção de maior grau de efi ciência e sustentável nas 
comunidades.

Com o apoio da Fundação Rotária 
Portuguesa, os Rotary Clubes 
de Lisboa-Benfi ca e Lisboa-
Lumiar uniram esforços e foram 
ajudar as utentes da “Casa 
Cottolengo”, do Pe. Alegre, sita 
em Lisboa, IPSS que acolhe 16 

senhoras afectadas de defi ciência 
profunda. Lançaram para isso um 
projecto no âmbito da ênfase 
do Rotary “Combate à Fome e à 
Pobreza” através do qual doaram 
à referida Instituição larga 
quantidade de alimentos frescos 
e fraldas descartáveis.

O Rotary Club de Abrantes 
realizou um rastreio visual 
e auditivo que abrangeu 
todos os estudantes do 
1º ano do ensino básico 
das escolas dos concelhos 
de Abrantes, Mação e 
Sardoal. Obteve para este 
trabalho as colaborações 
da DREL, dos Municípios 

abrangidos e seus Agrupamentos de Escolas, assim como dos técnicos 
da APPV-Associação Portuguesa de Prevenção Visual e da Clínica do 
Ouvido, e ainda da CGD e da Óptica Alípios, Ldª., da SarClínica, Ldª. e 
da AMS-Publicidade, Ldª..
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ASSOCIAÇÃO PORTUGAL 
ROTÁRIO

Tendo-se realizado em 3 de Maio passado a Assembleia 
Geral Ordinária da Associação, nela, e além do mais, foram 
aprovados o Relatório de Actividades e as Contas referentes 
ao exercício de 2013. Tais documentos, e como é tradicional, 
são distribuídos com esta edição da Revista.

PARCERIAS
O Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário “Fado Portugal”, 
patrocinado pelo Rotary Club de Oeiras, e a Santa Casa da 
Misericórdia de Oeiras juntaram esforços para a organização 
de uma “Noite de Fados”, como maneira de realizarem fundos 
que foram ajudar a família da Cátia, uma menina que sofre da 
doença de “Steinert”, uma distrofi a miotónica que causa 91% de 
incapacidade.
Também com a mesma parceria este Rotary Clube levou a cabo 
uma outra “Noite de Fados”, que decorreu nas instalações da 
Escola EB1 Bessa Múrias e cujo produto reverteu para a Paróquia 
de S. Julião da Barra.

Em saudável e estreita colaboração, que vem de há uma década, 
o Rotary Club de Sintra e o seu Rotaract Clube ofereceram a 42 
crianças vítimas de maus tratos, dos 3 aos 18 anos de idade, 
apoiadas pela Obra do Padre Gregório e pela Casa de Santana, 
brinquedos e artigos de vestuário.

O Rotary Club do Barreiro celebrou com a IPSS “Baía do Tejo” 
um Protocolo para apoio à sua vertente do projecto “Saúde 
Brincando”.

Numa colaboração com 
a “DentalFashion”-Clínica 
Méd i co -Den tá r i a ,  o 
Rotary Club de S. João 
da Madeira lançou o 
projecto “Saúde Oral”, 
numa primeira fase dirigido 
às crianças do 4º ano do 1º 
Ciclo do Ensino Básico, 
um projecto que visa a 

promoção de hábitos de higiene oral e de prevenção de doenças.

Uma vez mais em colaboração com o Lions Clube Cascais Cidadela, 
o Rotary Club de Cascais-Estoril organizou as, agora, “Jornadas 
de Saúde Cascais – 2014”, cujas actividades se centraram no Centro 
Comercial Cascais Villa. Além de rastreios nas áreas  da visão, do 
colesterol, da glicémia, da tensão arterial, na avaliação do peso 
e do IMC, da higiene oral, as Jornadas forneceram ao público 
aconselhamento na saúde e proporcionaram uma larga série de 
palestras igualmente em torno da saúde.

O projecto de referência 
“Casa da Mónica”, levado 
a cabo pelo Rotary 
Club de Oliveira de 
Azeméis foi ultimado 
com a  respec t i va 
cerimónia de entrega 

da “nova” casa à família desta jovem 
de 21 anos afectada de paralisia 
cerebral (hemiparesia) que afecta em 
70% na sua acuidade motora. Projecto 
que acabou por envolver todo o Clube 
assim como toda a comunidade, ele 
permitiu dotar uma família de poucos 
recursos, a da Mónica, com uma casa 
que oferece as devidas condições de 
conforto e funcionalidade.

ROTÁRIOS EM 
EVIDÊNCIA
No que, manifestamente, constitui uma 
honra assinalável para o Rotary de Por-
tugal, o Gov. 2012-13 (D. 1960), Com-
po. Luís Miguel Duarte, foi representar 
o Presidente do R.I., Ron Burton, na 
Conferência do Distrito 6900 (EUA), e o  

Gov. 1990-
91 (mesmo 
D i s t r i t o ) , 
Compo. José Carlos Estorninho, foi seu 
Representante Pessoal na Conferência do 
Distrito 2202 (Espanha).

NÚCLEOS ROTARY DE 
DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO 
Foi já reconhecido e aprovado por R.I. o Núcleo Rotary de 
Desenvolvimento Comunitário criado pelo Rotary Club de Mafra. O 
seu Certifi cado de Organização ostenta a data de 25 de Fevereiro 
deste ano e foi festivamente entregue pelo Governador do 
Distrito 1960, Compº. Fernando Martins, em 22 de Abril. Também 
o Rotary Club de Porto de Mós constituiu um NRDC, tendo sido 
reconhecido já por R.I.. O seu Certifi cado foi festivamente entregue 
pelo Governador em 17 de Maio.
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COMPANHEIRISMO SOLIDÁRIO
O Rotary Club de Vila Nova de 
Famalicão realizou em Paradamonte 
(Gerês), em propriedade do Compº. 
Mário Aguiar, uma animada “Festa da 
Primavera/Tripas Solidárias” que teve 
a adesão de cerca de uma centena de 
pessoas. A iniciativa teve por escopo 
realizar fundos para fi nanciamento 
das acções de serviço empreendidas 
pelo Clube e foi também ocasião 

de ser distinguido Manuel Pinheiro com a imposição do Diploma de 
Reconhecimento Presidencial.

VISIBILIDADE 
O Rotary Club de Mafra está presente em todos os 3ºs. Domingos 
de cada mês na Feira local com um  Posto de Recolha de Tampas 
e Tampinhas.
Numa organização conjunta dos Rotary Clubes de Algés, 
Carnaxide, Cascais-Estoril, Oeiras, Parede-Carcavelos e 
Sintra e em parceria com o Clube Português de Automóveis Antigos, 
realizou-se o II Passeio Rotário de Automóveis Antigos em 12 de 
Abril, passeio que se estendeu por Oeiras, Cascais e Sintra.

O Rotary Club de Benedita promoveu uma Tertúlia sobre Medicina 
Chinesa em que foi orador o Prof. Doutor António Moreira.

UNIVERSIDADES SENIOR
 Sob a organização do Rotary Club de Porto de Mós, decorreram 
em 17 de Maio as 1ªs. Jornadas das Universidades Senior do Distrito 
1960 nas instalações do Cine-Teatro local. Na sessão inaugural 
falou o Coordenador Regional TRF, Compº. Henrique Gomes de 
Almeida, sobre “O Rotary e o seu Papel na Qualidade de Vida 
das Pessoas”, em sessão que foi moderada pelo Gov. 2009-10 
(D. 1960) Compº. Mário Rebelo. Houve ainda lugar comunicações 
várias, sob a moderação da Prof. Doutora Clarisse Louro: “O 
Envelhecimento na Sociedade Contemporânea”, pelo Prof. Doutor 
Ricardo Baltazar; “Motivação para uma Vida com Qualidade”, 
pela Prof. Doutora Susana Custódio; “A Esperança, Percursos e 
Vivências”, pela Prof. Doutora Ana Querido; e “A Importância da 
Aprendizagem ao Longo da Vida”, pela Prof. Doutora Catarina 
Tomás. Este evento terminou com um almoço de companheirismo 
na Quinta do Moínho, durante o qual actuou o grupo “Cavaquinhos” 
da US do Rotary Club de Porto de Mós.

CULTURA & SOLIDARIEDADE 
O Rotary Club do Porto procedeu à entrega festiva dos Prémios 
“Domingos Ferreira”, ao melhor aluno de Contabilidade e 
Administração do ISCAP, Cláudia Soares, e “Vitorino de Sousa” ao 
melhor aluno do Curso de Jornalismo e Ciências da Comunicação da 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Sara Rodrigues.
O Rotary Club de Oeiras voltou a organizar o seu “Passeio 
Mistério”, agora a edição de 2014, como maneira de fomentar o 
companheirismo e realizar receita que reverteu para o Fundo Anual 
para Programas da The Rotary Foundation.
Por seu lado, o Rotary Club da Feira promoveu com êxito um 
concurso de fotografi a sob o tema “As fogaceiras na Rua”.
O Rotary Club de Lisboa-Olivais levou a efeito, no Auditório 
da “Xerox Portugal”, o 12º “Concerto de Música para a Infância”, 
mais uma vez apresentado por Catarina Furtado. Contou para 
isso com os apoios da Junta de Freguesia de Olivais e da “Xerox 
Portugal”. Nele actuaram as fadistas Kátia Guerreiro e Filipa 
Maltieiroeve ainda interpretações de fados com Pedro Castro à 
guitarra e André Ramos na viola, e ainda um grupo de músicos da 
SFUCO (Sociedade Filarmónica de Olivais e Lisboa).
No Auditório da Escola Superior de Gestão, do Instituto Politécnico 
do Cávado e do Ave (IPA), o Rotary Club de Barcelos fez a 
apresentação pública do “Guia Interactivo do Caminho Português 
de Santiago em Barcelos”.

Da autoria do Compº. Joaquim Pinho 
da Cruz e de sua Esposa, a Drª. Maria 
da Graça, foi apresentado no Rotary 
Club de Vale de Cambra, o seu 
Clube, a obra “Centenário dos Serviços 
da Estação dos Correios de Gandra 
de Cambra & 75º Aniversário do 
Telefone e 50º Aniversário do Telefone 
Automático em Vale de Cambra”, um 
bem interessante bosquejo histórico a 
que se dedicaram. Esta apresentação 
foi efectuada quando se cumpriam 25 
anos desde a data da entrega festiva da 
Carta de Admissão em R.I. do Clube.

O Rotary Club de Coimbra promoveu a apresentação pública da 
obra “Passos da Profi ssão – Momentos de Rotary” da autoria do 
saudoso Compº. Alberto Mourão que foi membro do Clube e um 
indefectível servidor da Fundação Rotária Portuguesa.
Em conjunto, o Rotary Club de Lisboa-Norte e o seu Rotaract 
Clube organizaram na época da Páscoa o Concurso “Desenho de 
Rua”, agora em 2ª edição. Foi bastante participado e revestiram-
se de muito agradável nível técnico e estético os trabalhos 
apresentados a concurso.
O Rotary Club de Vizela patrocinou o lançamento da obra 
“Sintagma de Mim. Fragmentos de Nós”, da autoria de Cidálio 
Castro, obra que foi apresentada pela Drª. Goreti Dias e pelo 
poeta Dionísio Dinis.
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PALESTRAS
No Rotary Club de Estoi Internacional foi orador Jack Harvey, 
que dissertou sobre “A Segurança no Algarve”.
O Rotary Club de Gaia-Sul teve como orador convidado o Dr. 
Vasco Marques que dissertou sobre “Marketing Digital – 360”.
O Rotary Club de Lisboa-Centro ouviu o Prof. Doutor Gentil 
Martins orar sobre “Responsabilidade em Saúde”.
E o Rotary Club do Porto ouviu o Compº. Eduardo Coelho expor 
sobre “Do Jornalismo às Sondagens/Estudos de Opinião”.
A Drª. Conceição Lino foi palestrante no Rotary Club de Lisboa-
Olivais onde falou sobre “A Profi ssão de Jornalista”.
Filomena Vieira, directora do Agrupamento de Escolas de Argoncilhe, 
foi palestrante no Rotary Club da Feira onde abordou o tema 
“Alfabetização em Santa Maria da Feira”.
“A Palavra e a Escrita” foi assunto tema de conferência que, no 
Rotary Club de Cascais-Estoril proferiu o Dr. José Fanha.
“Refl exões sobre a Eutanásia” foi o tema versado no Rotary Club 
de Estarreja pelo Prof. Doutor José Eduardo Pinto da Costa.
No Rotary Club de Oeiras falou-se de “Empreendedorismo Social” 
sendo orador o Dr. Luís Amado.

Com enorme brilho, o Prof. Doutor Daniel Serrão proferiu uma conferência 
sobre “O Cérebro, com a Idade, Melhora ou Piora?” no Rotary Club da 
Maia.

Neste Clube esteve ainda o Prof. Doutor José Pinto da Costa a 
dissertar sobre “Eutanásia e Testamento Vital”.
“As Alterações Climáticas” foi o tema versado pelo Prof. Doutor 
Filipe Duarte Santos, docente na Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, em palestra que proferiu no Rotary Club 
de Lisboa-Estrela.
Esteve no Rotary Club de Leça da Palmeira o jornalista Dr. 
Boaventura Silveira a falar sobre “O Jornal de Matosinhos”.
O Compº. Teodoro Infante, que é membro do Rotary Club de Lisboa-
Benfi ca, foi palestrante no Rotary Club de Amadora, onde falou 
sobre “Portugal, Espanha, Encontros e Desencontros”. 
E no Rotary Club de Vizela esteve o Enfº. Jorge Oliveira a expor 
sobre “A Realidade da Unidade de Cuidados Continuados de 
Vizela”.
“A  Situação Económica e o Pos-Troika” foi o tema versado pelo 
Prof. Doutor António Sousa numa reunião conjunta dos Rotary 
Clubes de Algés, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela e 
Setúbal.

 

A Engª. Manuela Araújo foi palestrante no Rotary 
Club de Vila Nova de Famalicão onde dissertou 
sobre “A Agricultura  Biológica e a Permacultura 
– Uma Moda ou Uma Necessidade?”.

O conhecido desportista, António Bessone 
Basto, várias vezes vencedor mesmo em 
competições internacionais, foi orador no 
Rotary Club de Barreiro onde largamente 
dissertou sobre “Peripécias da Vida de um Atleta”.
No Rotary Club de Vila Nova de Gaia proferiu uma excelente 
lição sobre “Diabetes” o Prof. Doutor Davide Carvalho.
E o Compº. Jorge Fonseca de Almeida foi palestrante no seu 
próprio Clube, o Rotary Club de Algés, onde abordou o tema 
“Elites Económicas de Portugal”.
Amélia Carneiro e Rafaela Carvalho, de “Espaço Trevo”, foram 
oradoras no Rotary Club da Feira, onde falaram sobre “Violência 
Doméstica – Intervenção em Santa Maria da Feira”.
“Missões Laicas na 1ª República” foi o assunto tratado no Rotary 
Club de Lisboa-Norte pelo Dr. Pedro Marçal. Também esteve aqui 
o Compº. Nebojsa Davcik a expor sobre “A Sérvia e o Rotary”.
O Dr. Francisco Goiana da Silva foi palestrante no Rotary Club de 
Santo Tirso, clube no qual dissertou sobre “O Futuro do Serviço 
Nacional de Saúde”.
No Rotary Club de Sintra foi o Compº. José Tavares dos Santos e 
dissertar sobre “Segurança e Prevenção em Piscinas”.
O tema “Turismo na Região Norte “ foi pbjecto de palestra que, 
no Rotary Club de Porto-Antas, proferiu o Dr. Melchior Moreira, 
Presidente da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de 
Portugal.
E foi oradora no Rotary Club de Lisboa-Belém Maria Paulina S. 
Cruz, que se espraiou por “Um Olhar sobre a Colômbia”.

OS REPRESENTANTES DO 
PRESIDENTE DO R.I.
O Presidente do R.I., Ron Burton, teve como seu Representante 
Pessoal na 68ª Conferência do Distrito 1960 o ex-Director do R.I., 
Compº. Alceu Vezozzo, e na XXXI Conferência do Distrito 1970 o 
Compº. Marcelo Demétrio Haick, Gov. 2006-07 do Distrito 4420. 
Ambos vieram do Brasil.

EM DESTAQUE
O Rotary Club do Barreiro assinalou os méritos da Fisioterapeuta 
e Médica de Medicina Tradicional Chinesa, Drª. Britta Katharina 
Schubert.
E o Rotary Club de Fafe distinguiu especialmente os profi ssionais 
Delminda do Carmo Mendes e Aníbal José de Oliveira 
Rodrigues.
O Rotary Club de Benedita prestou homenagem ao Hoquei 
Clube de Turquel.
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No Rotary Club de Santarém, e em cerimónia que contou com a 
presença do Presidente da Câmara local, Dr. Ricardo Gonçalves, 
além doutras individualidades, foi distinguido o jornalista e Director 
do “Correio do Ribatejo”, João Paulo Narciso.
O Rotary Club de Barcelos distinguiu especialmente as 
corporações dos Bombeiros de Barcelinhos e de Viatodos.
O Distrito 1960 atribuiu o seu Reconhecimento Profi ssional à 
Maestrina Joana Carneiro, o que foi feito no decurso de um 
estupendo Concerto em que actuaram as orquestras da Sociedade 
Filarmónica Palmelense “Loureiros” e a do Conservatório Regional 
de Setúbal. A receita alcançada por este evento cultural reverteu 
a favor da The Rotary Foundation.

O Rotary Club da Maia distinguiu especialmente o Director do Aeroporto 
Dr. Francisco Sá Carneiro, o Dr. Fernando Martins Gaspar Vieira.

Em reunião conjunta dos Rotary Clubes de Aveiro, Águeda, 
Curia-Bairrada, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira 
do Bairro e Sever do Vouga, foi homenageado D. António 
Francisco dos Santos, que serviu como Bispo de Aveiro e foi 
recentemente empossado como Bispo do Porto.
O Rotary Club de Almeirim assinalou os méritos profi ssionais 
dos empresários João Cavaleiro, Rui Apolinário e Tiago Marques, 
da empresa “Gumelo”.

CULTURA 
Realizou-se no Conservatório de Música do Porto a  Gala de 
entrega dos prémios aos vencedores da III Concurso de Canto 
Lírico que fora organizado pela Fundação Rotária Portuguesa. Na 
referida Gala, que ocorreu em 8 de Março, actuou a Orquestra 
“Musicum Portucalense” dirigida pelo Maestro Guy van Waas.

Numa iniciativa de trabalho em 
conjuntos dos Rotary Clubes de 
Algés, Carnaxide, Cascais-
Estoril, Oeiras, Parede-
Carcavelos e Sintra, realizou-se 
com absoluto êxito o II Encontro 
de Coros Infantis, no Auditório 
do Colégio Marista de Carcavelos. 
Actuaram os coros “Vozes do Mar”, 
o de Santo Amaro de Oeiras e o 

da Escola de Música de Nossa Senhora do Cabo. A foto ilustra o momento 
em que o Presidente do Rotary Club de Algés, Compº. Jorge Fonseca de 
Almeida faz entrega do Certifi cado de Participação à Maestrina do Coro 
da Escola de Música de Nossa Senhora do Cabo.

Entretanto, os Rotary Clubes de Lisboa-Norte e de Sintra, 
juntamente com os respectivos Interact e Rotaract Clubes, 
fi zeram, em conjunto, uma visita guiada ao Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil (LNEC), que foi rematada com um almoço de 
companheirismo.

IN MEMORIAM

Com 75 anos, faleceu o Gov. 
1985-86 (D. 196) José Manuel 
Cordeiro em 11 de Maio passado. 
Membro activo do Rotary Club de 
Santarém, o Compº. José Manuel 
Cordeiro era um Rotário de 
notável saber e ponderação, por 
todos imensamente respeitado 
e ouvido. Tendo desempenhado 
todas as funções possíveis no 
seu Clube, veio a servir também o seu Distrito em múltiplas 
funções, particularmente como Governador e sob a presidência 
de Ed Cadman (“Você é a Chave”).
Não foi menos importante a actividade cívica e profi ssional 
de José Manuel Cordeiro. Naquela, ele foi Vereador na 
Câmara Municipal de Santarém, Deputado na Assembleia 
da República, Provedor da Santa Casa da Misericórdia e 
Presidente da Assembleia Geral dos Bombeiros Voluntários; 
nesta, foi muito respeitado dirigente empresarial sobretudo 
ligado à Associação de Empresários da Região de Santarém 
(NERSANT) e de há muitos anos que se dedicava à distribuição 
de combustíveis.
José Manuel Cordeiro era casado com a Srª. D. Maria Crisanta. 
A ela e a toda a família, assim como ao Rotary Club de 
Santarém e ao Distrito 1960 apresentamos muito sinceras 
condolências perante esta enorme perda para o Rotary de 
Portugal e mesmo além-fronteiras que constituiu o passamento 
do Gov. José Manuel Cordeiro.
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EM MOÇAMBIQUE 
O Rotary Club da Maia lançou uma grande campanha de 
recolha de livros escolares e livros para Bibliotecas Escolares, 
que decorre até 31 de Maio, que se destinam a ser enviados 
para Moçambique e aqui a ser distribuídos em benefício de 
estudantes com carências económicas., assim como a equipar 
as bibliotecas de duas escolas de Milange, na Zambézia. 
 

EM S. TOMÉ E PRÍNCIPE 

Também o Rotary Club da Maia tem em mãos dois projectos, 
sendo um deles desenvolvido em parceria estabelecida pelo 
Clube com a Câmara Municipal da Maia e a Caritas Diocesana 
de S. Tomé e Príncipe e destinado à recolha de embalagens de 
leite em pó, farinhas lácteas, leite de substituição e iogurtes 
a disponibilizar e distribuir por crianças pobres  de S. Tomé. O 
outro, destina-se a recolher peças de vestuário e de calçado 
de verão, brinquedos, jogos, material escolar, livros infantis e 
juvenis e bens alimentares para as crianças do mesmo País, 
inserindo-se o projecto no combate à pobreza.
Uma primeira remessa de bens seguiu já para este País da 
lusofonia, levada pela Presidente do Rotary Club da Maia, 
Compª. Gracinha Tavares (veja a foto).
Mais dádivas para estas recolhas poderão ser feitas até 31 
de Maio.

EM FRANÇA 
O Rotary Club de Coimbra levou  uma comitiva sua a Bordéus, 
para uma visita ao seu clube-de-contacto gaulês, o Rotary Club 
de Bordéus-Oeste

Uma pequena comitiva do 
Rotary Club da Maia foi 
em visita ao Rotary Club de 
Balma (D. 1700) com o qual 
está emparceirado há vários 
anos. Na foto, à esquerda, a 
Presidente do Clube visitante, 
Compª. Gracinha Tavares, posa 
com o Presidente do Rotary 
Clube gaulês e sua esposa.

E NA ESPANHA

Pela mesma altura, a representação do Rotary Club da Maia foi também 
em visita ao seu Clube parceiro em Espanha, o Rotary Club de Ourense 
tendo sido a reunião realizada nas instalações do Balneário de Laias. 
Nesta reunião festiva contaram-se as presenças do Ministro da Educação 
de Espanha, da Presidente da Deputación Provincial e da Alcalde de 
Ourense, como a foto ilustra, e houve ocasião para a solene entrega do 
Prémio “Servir” às Bodegas Cooperativas do Ribeiro-Viña Costeira. Na foto 
são visíveis o Compº. Adérito Santos, o primeiro a partir da esquerda, e a 
Presidente do Rotary Club da Maia, a quarta a contar do mesmo lado.
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Dong Kurn (D.K.) Lee
Presidente do Conselho 

de Curadores

ASSUMIR O DESAFIO

Sempre temos visto que, quando os Rotários estão motivados, agarram o desafi o. Não há muito tempo, atingimos 
o marco dos 200 milhões no âmbito do Desafi o do Rotary para a erradicação da polio, em resposta aos donativos 
concedidos pela Fundação “Bill & Melinda Gates”. Não apenas atingimos a meta fi xada como ainda por cima a 
ultrapassámos, tendo angariado 228,7 milhões de dólares.
Temos agora uma nova oportunidade. A Fundação “Gates” concordou em equiparar, a dois-por-um, cada dólar que 
o Rotary aplique na erradicação da polio ao longo dos próximos cinco anos, até ao limite de 35 milhões de dólares 
em cada ano. Mas, antes de aplicarmos esta soma, temos de a arranjar.
A decisão de aceitar esta oferta não foi tomada de ânimo leve. Bem sabemos que já pedimos aos Rotários bastante, 
e que eles foram sempre muito generosos. 
Estamos “assim perto” de interromper a transmissão do vírus selvagem da polio em todo o mundo. Este é um 
progresso incrível, mas ainda temos muito trabalho pela frente para tornar em realidade um mundo inteiramente 
livre de polio. 
Durante décadas, temos trabalhado para fazer decrescer o número de casos de polio, ano após ano. Todos os 
anos apresentam cada vez menor número de casos da doença e o último foi realmente um bom ano. Mas, agora, 
estamos num novo patamar – o da batalha fi nal na nossa guerra contra a polio. Agora já não pode haver outra 
coisa que não seja o “sufi cientemente bom”. Não poderá registar-se um único caso que seja de polio em qualquer 
parte do nosso mundo.
Isto signifi ca que qualquer recidiva, pequena que seja, tem de encontrar uma resposta massiva. Mas só poderemos 
dá-la se dispusermos de recursos para isso. E é por isso que não podemos demorar na angariação deste dinheiro 
– de modo a que o “End Polio Now” faça hoje mesmo história.

Provavelmente haverá quem se recorde das palavras do actor Christopher Reeve: -“Há tantos dos nossos sonhos 
que, a princípio, parecem ser impossíveis, depois que são apenas improváveis e, fi nalmente, quando aprimoramos 
a nossa vontade, se tornam inevitáveis.” 
Comecei o meu ano na qualidade de Presidente do Conselho de Curadores da The Rotary Foundation com quatro 
metas: erradicar a polio, criar o sentido de pertença e o orgulho quanto à nossa Fundação, lançar o nosso novo 
modelo de subsídios e avançar com parcerias inovadoras e novos projectos. Foi um galvanizante ano de mudança, 
de crescimento e de novos avanços, e à medida em que caminho para concluir o meu mandato, sinto um inexprimível 
orgulho do trabalho que vi ser levado a cabo pelos Rotários.
Talvez que um dos principais marcos que atingimos neste ano tenha sido o da certifi cação do Sudeste da Ásia 
como livre de polio, pela Organização Mundial da Saúde. Era uma declaração aguardada desde havia largo tempo. 
Há apenas cinco anos, a Índia representava quase metade dos casos de polio verifi cados em todo o mundo. Os 
11 países dessa região – Bangladesh, Butão, a República Democrática de Timor-Leste, a Índia, a Indonésia, as 
Maldivas, Myanmar, o Nepal, a Coreia do Norte, o Sri Lanka e a Tailândia – são a casa de1,8 biliões de pessoas 
e representam a quarta das seis regiões em que o mundo está dividido a ser ofi cialmente certifi cada como livre 
de polio. Este marco não foi atingido só por si; engloba uma enorme dose de trabalho duro realizado por muitos 
voluntários dedicados.
No meu derradeiro mês de serviço como Presidente do Conselho de Curadores da nossa Fundação Rotária, parto 
cheio de gratidão. Estou grato pela oportunidade de saber tanto acerca do excelente trabalho feito e da dedica-
ção dos Rotários, e estou grato por todas as vossas ajudas concedidas para que as quatro metas que defi ni se 
tornassem em realidades. 
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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
R o t a r y  C l u b  d e 
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)

PRÉMIO POR SERVIÇO 
REGIONAL POR UM MUNDO 
LIVRE DA POLIO - 2013-14

O Gov. 2006-07 (D. 1970), Compº. 
Álvaro de Oliveira Gomes, foi dis-
tinguido com a atribuição do Prémio 
aqui referido, pelo Conselho de 
Curadores da Fundação Rotária, em 
reconhecimento do seu contributo não 
fi nanceiro para a causa da Erradicação 
da Poliomielite.

FAZER DANÇAR A POLIO

Em parceria, os Rotary Clubes de Vila Nova de Famalicão e da Trofa 
promoveram a realização de um excelente “Espectáculo Solidário de 
Danças Modernas” no qual actuaram muitos jovens estudantes da Escola 
de Música “Passos de Dança”. Este espectáculo, que foi uma delícia de 
movimento e de colorido, realizou-se no Grande Auditório da “Casa das 
Artes” e a receita obtida através de uma vasta assistência reverteu a 
favor da Campanha de Erradicação Global da Polio.

SECRETÁRIO GERAL DO 
ROTARY PEDALA EM FAVOR 
DA ERRADICAÇÃO DA POLIO
John Hewko, o Secretário-Geral do R.I., 
decidiu participar na edição de 2012 
do “Tour de Tucson”, juntamente com 
sua Mulher, Marga, o que lhes permitiu 
angariar mais 2.000 dólares para a 
Campanha de Erradicação Global da 
Polio, nessa altura. Percorreram mais 
de 111 milhas! Ele voltou a participar 
nesta corrida velocipédica na sua 
edição de 2013, agora na modalidade 
contra-relógio e logrou concluir a prova 
em menos de 6 horas. A equipa consti-
tuída pelo Rotary, na qual ele esteve 
integrado conseguiu arrecadar  cerca 
de 730.000 dólares que, adicionados à 
doação assegurada pela Fundação “Bill 
& Melinda Gates”, fez chegar a fasquia a 2,1 milhões de dólares.

FINANCIAR A ERRADICAÇÃO
O Presidente norte-americano, Barack 
Obama concedeu, em nome do seu 
Governo, mais 205 milhões de dólares 
para fi nanciamento das acções empre-
endidas em 2014 para a erradicação da 
poliomielite. A verba é canalizada através 
dos Centros Americanos de Controlo e 
Prevenção de Doenças e da USAID.
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PGD  HENRIQUE ALMEIDA               
RC Cascais-Estoril 

COLUNA DO COORDENADOR REGIONAL DE THE ROTARY FOUNDATION

Participar é uma forma de contribuir

Caras Companheiras e Caros Companheiros
 
Frequentemente o Rotary pede-nos para colaborarmos na elaboração de documentos e imagens que visam fortalecer, 
ampliar e divulgar a nossa Organização. Esta nossa contribuição é vital para que o Rotary evolua segundo as aspirações 
e a visão de uma extensa e felizmente muito dispersa rede de líderes rotários distribuídos pelos mais de 34 000 clubes 
em todos os quadrantes do planeta.
Em 2016-17, a Fundação Rotária irá comemorar 100 anos de existência. Para celebrar este momento especial, o Rotary 
incumbiu o escritor David Forward de escrever a história da nossa Fundação. Tal trabalho precisa de um título sugestivo. Um 
título que expresse o verdadeiro papel que a nossa Fundação tem desempenhado ao longo da sua profícua existência.
Através do “site” www.rotary.org os Rotários de todo o mundo estão convidados a dar sugestões pessoais para o 
título deste livro. Ou simplesmente escolher entre quatro que foram previamente seleccionados:
     .  UM RAIO DE ESPERANÇA: A história dos 100 anos da Fundação Rotária
     .  FAZENDO O BEM NO MUNDO: A história dos 100 anos da Fundação Rotária
     .  FUNDAÇÃO DA PAZ: Os 100 anos da Fundação Rotária e o seu trabalho humanitário
     .  UM SÉCULO DE CONTRIBUIÇÕES: A história dos 100 anos da Fundação Rotária

Para participar no sorteio de um exemplar do livro, o Companheiro deve indicar o seu nome e “e-mail” ao enviar o seu 
voto, até o dia 15 de Junho. Dez vencedores receberão uma cópia autografada do livro, sendo que um destes ganhará 
2 (duas) inscrições para a Convenção do RI de 2017 que então se realizará em Atlanta. Os resultados serão anunciados 
em Julho. 
O livro estará disponível para venda no início de 2016 em Inglês, Português, Francês, Japonês, Coreano e Espanhol.
E como The Rotary Foundation tem matéria para este livro!
            
Muito realizou já, com efeito, em áreas como Saúde, Educação, Combate à Fome e à Pobreza, Ajuda Humanitária em 
Catástrofes,  Recursos Hídricos e Saneamento, Desenvolvimento Económico e Comunitário, Prevenção e Resolução de 
Confl itos. Sempre em busca da Compreensão Mundial e da Paz. 
Mas, todos reconhecem que passamos por tempos difíceis. A crise global - com vertentes económica, fi nanceira e social 
– é a mais longa de sempre e ainda não se dissipou totalmente. Os seus efeitos ainda se fazem sentir em muitos 
quadrantes e principalmente refl ectem-se na volatilidade do mercado fi nanceiro, a atingir até as maiores e mais sólidas 
organizações.
A nossa Fundação enfrentou melhor a crise do que a maioria de outras organizações do género, mas é necessário tomar 
medidas que garantam a sua sustentabilidade futura, no contexto de uma estratégia de longo prazo.
No Instituto de 2014 para Coordenadores e Consultores, realizado em Chicago em Março passado, debatemos um novo 
modelo de fi nanciamento. Alguns pontos foram já aprovados e terão efeitos a partir de 1 de Julho de 2015. Dentre 
eles: a abertura de 3 novas fontes de fi nanciamento, o que permitirá cobrir custos operacionais e fortalecer as nossas 
reservas:      
       1.       5% das contribuições para o Fundo Anual
       2.       5% das contribuições em dinheiro para custear Subsídios Globais
       3.       até 10% de doações seleccionadas e de alto valor, provenientes de empresas.

Se não for necessário usar estas novas fontes para cobrir despesas operacionais, elas servirão para aumentar a reserva 
operacional. Assim que a reserva operacional estiver totalmente fi nanciada, o valor excedente será transferido para o 
Fundo de Dotação(o antigo Fundo Permanente).
Deve fi car claro que este novo modelo de fi nanciamento não causa nenhum impacto no ciclo de investimento de três anos 
do Fundo Anual nem no Fundo Distrital de Utilização Controlada ( FDUC).
A bem da verdade, este novo modelo visa garantir um futuro sustentável para The Rotary Foundation e  assegurar a 
continuidade da sua nobre missão: Fazer o Bem no Mundo. Pela Paz !

Saudações Rotárias
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GUIA ROTÁRIO PARA RECRUTAR E RETER NOVOS SÓCIOS
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DECRÉSCIMO 
MAS NÃO 
TANTO...

Na última década, o quadro social do Rotary 
andou pelos 1,2 milhões de membros. Isso quer 
dizer que por cada pessoa que aderiu ao Rotary 

nos últimos 10 anos, alguma outra saiu. As projecções actuais 
mostram que o quadro social do Rotary não apenas estagnou 
mas até entrou em declínio. O total de Rotários com referência 
a 1 de Julho de 2013 era de 1.185.000 – o número mais baixo em 
quase uma década. São más notícias. Que haveremos de fazer 
para modifi car esta tendência? Sobre esta matéria, falámos 
com o Presidente do R.I. Ron Burton acerca dos desafi os que 
a nossa Organização enfrenta e sobre os 3 milhões de dólares 
a aplicar para ajudar os Clubes a recrutar e conservar novos 
sócios. Analisámos os quatro programas que 700 clubes de 
todo o mundo estão a testar de modo a manter os seus actuais 
membros interessados e a atrair novos membros. Também 
fomos falar com outros líderes de zonas nas quais o Rotary se 
mostra em crescimento rápido e perguntámos-lhes: “Qual é o 
vosso segredo?”. Leia para perceber o que eles dizem e colher 
ideias novas para fazer o seu Clube crescer. 
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on Burton é o Presidente em 2013-14 do 
Rotary International. Mas, há 30 anos, era 

apenas um Rotário sem motivação, disposto 
a abandonar o seu Clube. Por isso é que ele 
exorta os Rotários de todo o mundo a Viver 
Rotary, Transformar Vidas – pois bem sabe, 
como poucos, que, sem um sentimento de 
participação e de adesão com o Clube, os 

seus membros vão-se embora. Depois da erradicação da polio, o 
desenvolvimento do quadro social é a mais importante prioridade 
do Rotary. Com a estagnação em geral do quadro social e mesmo 
com o declínio verifi cado nele em algumas áreas, os líderes do 
Rotary procuram renovar a Organização recorrendo a uma série 
de planos engendrados para isso. Os 16 planos regionais fornecem 
um percurso de metas aceitáveis destinado a ajudar cada clube 
a construir o Rotary. Falámos com Burton para percebermos de 
que modo tais planos poderão afectá-lo a si e ao seu Clube.

Como descreveria os planos regionais do quadro 
social?

A ideia que lhes preside é a de se desenvolver em determinada 
região do Rotary um plano para recrutamento e retenção de 
sócios que sirva para essa região. Bem sabemos que um plano 
único não serve. O que possa ser adequado nos Estados Unidos 
bem pode já não o ser noutro local, pelo que estes planos 
conferem aos Rotários fl exibilidade na defi nição da maneira de 
atrair novos membros, e, além disso, eles geram um sentimento 
de independência uma vez que os  planos se baseiam na 
sensibilidade local. 

De que modo esses planos ajudam o Rotary a 
ganhar novos membros?

Creio que será o entusiasmo que logremos incutir neles. As pessoas 
respondem a um desafi o. Pedimos a todos os Directores que nos 
indicassem um número defi nido de membros que possamos 
atingir para aderirem. Foram a todos os Governadores de Distrito 

em busca desse número. Os planos estabeleceram as nossas metas 
no papel e criaram apoios dos Directores, dos Governadores, dos 
Presidentes de Clube e dos próprios membros. 

Você examinou todos os 16 planos regionais. Há 
neles uma táctica para atrair novos membros que 
não mostrasse funcionar?

Uma estratégia envolve impor aos Rotários que apadrinhem 
novos sócios um Diploma de Reconhecimento no seu “pin” 
rotário. Trata-se de um acrescento que se coloca por detrás do 
“pin”, e a sua cor dá a conhecer quantos novos sócios o Rotário 
trouxe para o Clube. É um  incentivo, e até é bonito. 

A que ponto esses planos afectam a média etária 
rotária?

A maior parte de nós teve de ser convidada por um amigo 
para se tornar Rotário. Sempre que convidamos para isso novos 
membros, temos de lhes dar um motivo para fi carem no Clube. 
Sempre nos é possível usar mais coração, as mãos e os pés no 
concreto das coisas para fazermos o grande trabalho do Rotary. 
Os planos desafi am os sócios a aceitar isso mesmo nas cidades 
onde vivem e, para além disso, para que possam fazer ainda mais 
nos respectivos clubes se lhes acrescentarem mais sócios. 

Mas o quê se os Clubes se sentirem já felizes com o 
que são?

Forme-se um novo clube com outra imagem. Na minha cidade 
de Norman, Oklahoma (EUA), foi organizado um quarto Rotary 
Clube no ano passado. Fazemos parte de uma comunidade 
de 110.000 habitantes e temos cerca de 300 Rotários – o que 
signifi ca que resta apenas um pequeno número de pessoas 
que poderiam ser bons elemento. Por exemplo, o meu reúne à 
hora do almoço e nas sextas-feiras. Pode haver quem não possa 
almoçar à sexta-feira. Poderão esses comparecer uma ou outra 
vez, mas não todas as sextas. Fizemos uma listagem destas pessoas 
e contactámo-las quando demos início a um Clube para reunir 

Análise de um Perito
O QUE DIZ O PRESIDENTE 

DO R.I. RON BURTON 
SOBRE O PORQUÊ DO 
ÊXODO DE MEMBROS 

E QUANTO AO QUE 
PODEMOS FAZER PARA O 

EVITAR
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ao pequeno-almoço. Em qualquer comunidade há sempre alguns 
campeões que  podem ajudar a formar um novo clube. 

Que acha que deva ser o essencial para o desenvolvi-
mento do quadro social do Rotary?

O envolvimento na acção. A certa altura, eu decidi sair do 
meu Rotary Clube porque não tinha lá nada para fazer. Então 
perguntaram-me que tal se fosse Presidente duma Comissão. 
O Presidente do clube observou-me: -“Gostaríamos que você 
se mantivesse no Clube. Aceitaria presidir à nossa Comissão da 
The Rotary Foundation no próximo ano?” Fiquei porque achei 
que seria uma tarefa importante. O que é decisivo é dar às 
pessoas a oportunidade de contribuírem para o bem das suas 
comunidades. 

Mas saiu do seu Clube?

Sim. Hoje em dia até faço piada com isso, mas, há 30 anos, tinha 
miúdos pequenos, uma ocupação profi ssional a tempo inteiro 
e a gente faz aquilo que considera importante. Se tudo quanto 
se faz é apenas comer uma fraca refeição todas as semanas no 
“Holiday Inn”, não se fi ca. É por isso que sublinho a importância 
do envolvimento na acção. Todos temos tanta coisa que nos é 
solicitada que, para fi xar os sócios, cada um de nós tem de estar 
completamente empenhado. Com este envolvimento vem o 
conhecimento acerca do Rotary.   

Que é que acha que leva ao desinteresse das pessoas 
pelo Rotary?

Coloquei-me sempre essa questão. Disse para comigo: -“Olha para 
o teu Rotary Clube. Será que, se fosse hoje, entrarias para ele? 
Se não, porquê? Que farias para o alterar?” Há quem altere as 
coisas cantando. Alguns clubes têm muitas tradições. Não quero 
com isto dizer que toda a tradição seja tola, mas pode não se 
mostrar adequada para toda a gente. Procure descobrir aquilo de 
que as pessoas gostam e o que não gostam no seu clube ouvindo 
os que saíram. 

Onde é que o Rotary está a crescer?

O Rotary cresce na Índia e em diversas partes da Ásia. É forte na 
Tailândia e em Taiwan. Também se assiste a um grande esforço 
no sentido do crescimento em África. 

Que poderão aprender os outros Rotários a partir 
dessas regiões?

Existe entusiasmo acerca do Rotary nessas zonas, especialmente 
na Índia. O Rotary é visível. Aí ele é uma organização de prestígio, 
e as pessoas querem saber o que é o Rotary  e o que faz. Todavia, 
creio que as pessoas se sentem bem quando ajudam os outros, 
onde quer que eles se encontrem no mundo, pelo que, se há 
alguma coisa para aprender, é identifi car e levar por diante grandes 
projectos de clube que vão dar resposta a uma necessidade da 
sua comunidade. 

Que será que qualquer Rotário poderá fazer agora 
mesmo para apoiar a Organização?
Convidar alguém. Envolver e manter essa pessoa envolvida na 
acção. Se encontrar maneira de realizar esta magia, serão eles 
próprios a manterem-se envolvidos e a tomar a iniciativa de aliciar 
outros. Eu tenho provas palpáveis de que é assim.

-“Os clubes alemães dão especial atenção às ligações 
pessoais entre os seus membros e as suas famílias e tratam 
de desenvolver programas e eventos nos quais uma grande 
parte desempenhe um papel activo.” - diz o Coordenador 
Rotário Peter Iblher. -“Tentamos não sobrecarregar os 
nossos sócios com pedidos de natureza fi nanceira ou com 
metas puramente fi nanceiras. Tentamos criar uma imagem 
da vida do clube que seja gratifi cante e valiosa para os seus 
membros e as suas famílias.”              Lituânia

Per Høyen, que irá abraçar a função de Director do R.I. em 
2014-16, atribui o facto do crescimento do quadro social 
na sua zona, especialmente na Lituânia (que duplicou o 
número de Rotários desde 2003), à cobertura favorável 
da comunicação social e às relações positivas com os 
responsáveis governamentais. -“Os Rotários Lituanos 
mantêm os órgãos da comunicação social interessados 
nos projectos que estão a desenvolver no terreno em 
todas as partes do País. Esta acção “grátis” de relações 
públicas cria grande atracção nas pessoas e torna mais 
fácil arranjar novos membros, porque as pessoas sabem 
o que é que o Rotary está a fazer.”            África
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 Índia  +34.068 membros  (+38%)

 Coreia  +12.671 membros  (+26%)

 Alemanha +11.114 membros  (+27%)

 Taiwan  +7.567 membros  (+49%)

 Brasil  +4.045 membros  (+8%)

     Onde é que o
  Rotary cresce e
         porquê?

-“A média etária dos Rotários em África é 
mais baixa que nos Estados Unidos ou na 
Europa. Os clubes são relevantes e mesmo 
vibrantes, e sustentam a opinião de que é uma 
honra e muito importante tornar-se Rotário.” 
- afi rma Thomas Branum, Presidente da 
Comissão “Reach Out to Africa” e ex-Director 
do R.I..                                       Índia

Na Índia, há três Distritos que estão ocupados na recolha 
de dados para desenvolverem um plano para organizarem 
novos rotary clubes para os fi lhos e as fi lhas de Rotários. 
Outras estratégias incluem o reconhecimento de Rotários 
que recrutem novos sócios em reuniões especialmente 
concebidas para isso, e estão a convidar potenciais membros 
para participarem em seminários com a duração de meio dia 
destinados à aprendisagem acerca do Rotary. -“O nosso alvo 
são antigos Rotaractistas a quem exortamos a que formem um 
novo Rotary Clube.” - ajunta Ulhas Kolhatkar, Coordenador do 
Rotary e ex-Governador. -“Também fomentamos a participação 
de Rotários da segunda geração.”                       Taiwan

-“Uma maneira em que temos tido 
êxito em Taiwan é no privilegiarmos 
ex-benefi ciários de programas do 
Rotary – gente que fez parte de 
Intercâmbio de Grupos de Estudos 
e antigos Rotaractistas. Mantemos 
os contactos com essas pessoas. Se 
pudermos patrocinar um clube 
de exigências simples, com uma 
pequena refeição e nenhuma 
grande, isso vai ajudar a mantê-
los.” - assevera Gary C.K. Huang, 
que irá ser o Presidente do R.I. 
2014-15. 

 Estados Unidos  -58.481 membros  (-15%)

 Japão -23.248 membros  (-21%)

 Inglaterra  -7.743 membros  (-16%)

 Austrália  -5.260 membros  (-14%)

 Canadá  -4.167 membros  (-14%)

Países e áreas em que se verifi cou maior de-
clínio do quadro social entre 2003 e 2013

Países e áreas com o maior índice de cresci-
mento do quadro social entre 2003 e 2013

# associados perdidos % perdas # associados ganhos % ganhos
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Há 700 clubes 
que estão a 

experimentar novos 
métodos para 

envolvimento e 
atracção de novos 

membros 
 

Existem quatro programas piloto que conferem maior 
liberdade aos clubes quer na defi nição da frequência 
das suas reuniões, quer na criação de novas categorias 

no seu quadro social, quer em outorgar fl exibilidade nas 
operações do clube iniciadas em 2011-12. Trata-se dos 

programas piloto – Membro Associado, Membro Pessoa 
Colectiva, Clube Inovador e Flexível e Clube Satélite – que 

irão surgir em 2016-17. 

Membro Associado: 
Oferece uma situação de 
elemento do quadro social 
sem, contudo, gozar de todos 
os direitos e responsabilidades 
de um sócio representativo

O PLANO DOS 3 
MILHÕES DE DÓLARES 
PARA RECONSTRUIR O 

ROTARY 
O Conselho Director do R.I. afectou a verba de 3 

milhões de dólares a aplicar em planos regionais de 
desenvolvimento do quadro social, tendo reconhecido 

que uma abordagem global do problema não seria tão efi caz 
quanto o enquadramento em estratégias locais defi nidas pelas 
sensibilidades dos Rotários a esse nível. A intenção é a de 
desenvolver o quadro social do Rotary em todo o mundo. 
Aqueles planos estabelecem metas para as 16 regiões e defi nem 
os passos que devem ser dados para as atingir. -“O mundo 
mostra-se agora diferente.” - diz Allan Jagger, Presidente da 
Comissão do Desenvolvimento e Retenção do Quadro Social 
e ex-Director do R.I.. Jagger esteve envolvido na criação do 
plano para clubes da Grã-Bretanha e Irlanda. -“Temos de 
atender a donde viemos, ao que está a funcionar e mudar o 
que não esteja.”
Na Grã-Bretanha e na Irlanda, uma análise dos dados 
disponíveis leva à conclusão de que, atrair novos membros 
não é problema – sim a retenção deles. Jagger diz que a sua 
equipa se interrogava porquê e descobriu que o modo por 
que o Rotary era “vendido” a membros em perspectiva não 
tinha em conta a realidade do que era aderir a um clube. O 
plano para desenvolvimento do quadro social para o Rotary 
International na Grã-Bretanha e Irlanda enfrentou a questão 
recomendando um processo de visão do clube destinado a 
ajudar os clubes a tornarem-se mais atraentes para os seus 
sócios, seja quanto a novos clubes, seja quanto a clubes já 
então existentes – algo que Jagger diz serem âncoras no 
serviço. -“A única maneira de tornar os clubes mais atraentes 
é prestar ainda mais serviços.” - afi rma. -“Quanto mais serviço 
você faça, maior reconhecimento obterá o Rotary. Quanto 
maior for o reconhecimento, maior será o número de novos 
membros que poderá ser alcançado.” 
Na Austrália, na Nova Zelândia e nas ilhas do Pacífi co, os 
líderes regionais canalizam a sua especial atenção para aquilo 
que já fazem bem. -“Haverá sempre debilidades.” - afi rma 
Jessie Harman, Coordenador do Rotary na Austrália. -“Há que 
identifi car forças e dar aos Rotários e aos clubes exemplos de 
boas práticas e doutras ferramentas que eles poderão usar 
para o fortalecimento do Rotary.” Um aspecto nesta região 
é o da diversidade dos seus membros. Para se manter forte 
nesta área, os líderes defi niram uma meta para aumento do 
quadro social em senhoras de 6%, em jovens  cerca de 5% 
e, por fi m, em membros de diversos tipos de cultura, cerca 
de 3% trabalhar para atingir esses valores, o Rotary Club de 
Christchurch-Sul lançou uma campanha no sentido de recrutar 
participantes antigos “rylistas”. 
Mau grado os líderes  regionais tenham desenvolvido esses 
planos, cabe os indivíduos Rotários fazer o possível no sentido 
de os manter nos clubes e em grupos nos quais as outras pessoas 
gostarão de se associar e de lá permanecerem. 

Menos é mais
Num estudo piloto que andou a ser feito de Julho de 2007 
até Junho de 2013, as reuniões quinzenais estavam ligadas 
a um mais elevado índice de crescimento do quadro social. 
O estudo-piloto mostrou que havia um impacte positivo 
da ordem dos 90 %, um incremento não só no número de 
membros mas igualmente na recolha de fundos, no serviço 
à comunidade e ainda no apoio à The Rotary Foundation. O 
projecto-piloto criou uma lista de 200 clubes. Destes, 80 % 
decidiram fazer apenas duas reuniões no mês com refeição. 
As restantes foram para o sistema de fazerem reuniões ou 
duas vezes por mês ou em fazê-las duas vezes em cada mês 
ou de duas em duas semanas. 
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Membro Pessoa 
Colectiva: Confere a 
empresas a oportunidade 
de compartilharem com 
o Rotary Clube local a 
acção e de designarem até 
quatro empregados seus 
como membros activos.

“Case study”: de bolseiros para 
Rotários
Rotários do Japão estão a recrutar elementos galardoados com 
a Bolsa de Estudo “Yoneyama”, que é patrocinada por Rotários. 
Este trabalho já produziu frutos mediante o surgimento de 
dois novos Clubes: o Rotary Club de Tóquio Yoneyama Yuai 
(com 32 membros, todos antigos bolseiros que se encontram 
a viver no Japão, mas de origem de 10 diferentes países), e 
o Rotary E-Club do Distrito 2750 Tóquio Yoneyama (com 
27 membros que se reunem através da Internet e assim se 
entendem, mas que também se juntam pessoalmente para 
as actividades do clube).

“Case study”: sistema “Buddy”
Uma estratégia possível para a retenção dos membros usada 
no Distrito 5790 (Texas, EUA) é a do sistema em “buddy”. 
Trata-se de organizar grupos de quatro membros que se 
mantêm contacto e se ajudam uns aos outros. Os membros 
são reunidos num só grupo fechado, e o Presidente do Quadro 
Social aceita um mínimo de mais dois grupos para formar uma 
equipa. Algum deles é escolhido para chefe e coordena-a em 
iniciativas conjuntas ocasionais e em actividades.
 

Clube Satélite: 
Permite aos clubes 
levar a cabo e dirigir 
várias reuniões na 
semana, cada uma 
delas tendo lugar 
em local, dia e hora 
diferentes.

Clube Inovador e Flexível: 
Dá a liberdade de criar um 
clube que mais adequadamente 
corresponda ao interesse da 
comunidade e às necessidades 
dos seus membros.

PERGUNTAS?
Email ripilotprograms@rotary.org
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3
ENTRE EM 

ACÇÃO
1   O tempo das reuniões do meu clube, o seu formato e o 

local onde elas se realizam são os mais convenientes para 
os membros com família ou para jovens profi ssionais ainda 
em começo de carreira?

2   Será que o meu clube refl ecte a idade, o género e a 
diversidade profi ssional da minha comunidade?

3   Que interesses são refl ectidos nos programas do meu 
clube?

4   As actividades cerimoniais afastam-se dos oradores, das 
actividades do clube, do planeamento de projecto e na 
rede de contactos?

5   O meu Clube tem algum plano delineado para contactar 
convidados depois que eles o visitaram?

Não sabe lá muito bem porque é que o seu 
clube está a naufragar? Então responda às 
seguintes perguntas:

MAIS “ONLINE”  Veja o plano que se encontra delineado para a sua região procurando “membership plans” em www.rotary.
org/myrotary.






