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A “Casa da Amizade” é o 
endereço certo para levar 
os seus convidados. Digo 
isto por experiência própria, 
já que a minha família 
conheceu a verdadeira 
internacionalidade da 
nossa Organização 
acompanhando-me nas 
Convenções

Gary C. k. Huang
PRESIDENTE 2014-2015

M E N S A G E N S  D O  P R E S I D E N T E

 Vi uma energia nova e 
senti um novo entusiasmo 
no Rotary neste ano. 
Mais mulheres e jovens 
entraram para o Rotary, 
inclusive minha esposa, 
Corinna, e os nossos três 
filhos

Uma das coisas de que mais gosto nas Convenções do Rotary é a “Casa da 
Amizade”. Na 106ª Convenção do Rotary International, de 6 a 9 de Junho, a “Casa 
da Amizade” reflectirá o entusiasmo e o caldeirão cultural de São Paulo, a cidade 
anfitriã. Um ditado chinês diz que é maravilhoso ter amigos de lugares distantes 

reunidos no mesmo local, e isto aplica-se a este grande evento. 
Entre sessões plenárias e “workshops”, você poderá degustar boa comida, fazer compras e divertir-se com 
o entretenimento de qualidade que teremos. Ao caminhar pelo centro de convenções, é certo que alcan-
çará inspiração para projectos e encontrará possíveis parceiros nos “stands” de projectos e dos Grupos de 
Rotários em Acção. Quer mais? Que tal os inúmeros momentos em que passará ao lado de velhos amigos 
e poderá fazer novas amizades?
A “Casa da Amizade” é o endereço certo para levar os seus convidados. Digo isto por experiência própria, já 
que a minha família conheceu a verdadeira internacionalidade da nossa Organização acompanhando-me 
nas Convenções. Como não poderia deixar de ser, a minha mulher, Corinna, e os nossos três filhos acabaram 
por tornar-se Rotários.
Você e os seus convidados devem planear comparecer no 7° Encontro Mundial da Água, em 4 de Junho, que 
tem o patrocínio do Grupo de Rotários em Acção pela Água e o Saneamento. O Simpósio Rotary sobre a Paz, 
nos dias 4 e 5, também é outro evento imperdível.
O destaque do Simpósio deste ano é o ex-Presidente da Costa Rica, o Dr. Óscar Arias Sánchez. Ele foi dis-
tinguido com o Prémio Nobel da Paz por ter concebido o acordo que colocou um ponto final nas guerras 
civis da América Central. 
Os outros acontecimentos dos dias 4 e 5 de Junho são o Encontro Rotaract Pré-Convenção, o Instituto 
Internacional e o Encontro Pré-Convenção dos Dirigentes do Intercâmbio de Jovens.
Se tiver alguns dias extra antes ou depois da Convenção, aproveite para conhecer um lugar novo nas 
redondezas.
A nossa Convenção é uma injecção de ânimo. Sempre volto para casa motivado para trabalhar mais pela 
nossa Organização. 

Quando iniciei a presidência neste ano rotário, o meu desejo era que cada um de nós, acima de tudo, 
Fizesse o Rotary Brilhar. Eu queria que compartilhássemos com o mundo as amizades e as experiências 
maravilhosas encontradas no Rotary, mostrando como a Organização transforma e enriquece a nossa 
vida. Eu tinha a certeza de que, contar aos outros sobre o Rotary, isso nos ajudaria a aumentar o quadro 
associativo, a construir clubes mais fortes e a melhorar a nossa capacidade de ajudar os necessitados. 
Com a chegada ao fim de 2014-15, sinto-me honrado com a resposta dos Rotários ao meu pedido e fico 
eternamente grato por terem aceite o meu desafio. Vocês atenderam ao meu chamamento para Fazer o 
Rotary Brilhar realizando muitos “Rotary Days” nas suas comunidades, levando a Organização para diante 
com novos associados e novos clubes, e superando-se em contribuições para a Fundação Rotária.  
O Lema para meu ano na presidência foi inspirado nas palavras de Confúcio: “é melhor acender uma única 
vela do que ficar reclamando contra a escuridão”.
Neste ano, mais de 1,2 milhão de Rotários, juntamente com Interactistas, Rotaractistas, participantes no 
Intercâmbio de Jovens e Bolseiros Rotary pela Paz, acenderam as suas próprias velas em milhares de comu-
nidades. As chamas que acendemos criaram um brilho ainda mais intenso a reluzir em todo o mundo. 
Agradeço a todos pela oportunidade de servir na presidência e pelo trabalho e dedicação dos nossos 
voluntários e funcionários. Eu tinha grandes expectativas e elas foram atendidas.  
Estou muito grato, também, pelos amigos que fiz durante o ano rotário e pelos lugares maravilhosos que 
conheci. Sempre recordarei, com muito carinho, o desfile no carro alegórico da “Parada das Rosas”, de ver 
as crianças a divertirem-se ao assistirem à actuação dos percussionistas japoneses no “Rotary Day” da 
Sede Mundial do R.I., em Evanston, e de pedalar à noite em Colombo durante o evento Ride to Light Up 
Rotary, que celebrou o fim da pólio no Sri Lanka.
 Vi uma energia nova e senti um novo entusiasmo no Rotary neste ano. Mais mulheres e jovens entraram 
para o Rotary, inclusive minha esposa, Corinna, e os nossos três filhos. 
Espero que no ano que aí vem vocês continuem o belo trabalho de Fazer o Rotary Brilhar e contribuam para 
que a nossa Organização Seja um Presente para o Mundo.
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DIRIGENTES DE CÚPULA 2014-15 
DO ROTARY INTERNATIONAL  Rotary e os Jovens

Foi alterado o conjunto de logótipos relacionado com as actividades 
dedicadas aos jovens, de modo a mais as relacionar com o Rotary. Assim, o 
emblema do Rotaract passa a ser formado pela palavra Rotaract tendo à direita 
a roda dentada que é o conhecido símbolo do Rotary. Por baixo terá a menção 
“Rotary Club Partner”. Veja a reprodução abaixo:

No que se refere ao Interact, o logótipo é 
formado de maneira semelhante ao que se fará 
quanto ao Rotaract, apenas com a diferença 
de ter, por baixo, a menção “Rotary Sponsored 
Club”. Veja como passará a ser:

Quanto ao Intercâmbio de Jovens, o seu 
logótipo terá a palavra “Rotary” e por baixo 
a identificação do Distrito. No meio, a roda 
dentada e à direita da roda a indicação “rotary 
youth exchange”. Veja como fica:

Relativamente ao “RYLA”, o modo de construção do logótipo é o mesmo que o 
definido para o Intercâmbio de Jovens. Apenas difere na indicação que deverá 

ficar à direita da roda dentada. Esta indicação poderá 
ser “rotary youth leadership awards” ou simplesmente 
“RYLA”. Veja a seguir as duas hipóteses:

“Brasil Rotário”
Tendo terminado o seu mandato à frente da Cooperativa Editora da Revista 
Regional Oficial do Brasil o Compº. Ricardo VLM Gondim, assumiu as referidas 
funções o Compº. Milton Tito. Agradecemos sinceramente ao Compº. Ricardo a 
amizade com que sempre nos honrou e felicitamo-lo sinceramente pela maneira 
sensata e dedicada com que dirigiu os destinos de “Brasil Rotário”. E formulamos 
ardentes votos de um excelente mandato para o Compº. Milton.
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Deste Instituto é convocador o ex-Director do R.I. Giuseppe 
Viale, juntamente com Safak Alpay e Eduardo San Martin, Di-
rectores, e nele participará o actual Presidente Eleito do R.I. K. 
R. Ravindran, então já no pleno exercício da presidência.
Este Instituto será precedido pelo GETS e pelo GNTS, as-
sim como pelo usual Seminário da The Rotary Foundation, 
e será seguido do novo Seminário, recentemente tornado 
de frequência obrigatória, para os Delegados ao Conselho 
de Legislação de 2016.
Para inscrições e reservas de acomodações, aceda a  HY-
PERLINK “http://www.rotary-institute-milano2015.it/”www.
rotary-institute-milano2015.it.

“Rotary Down Under”
Completou 50 anos de publicação uma das mais pres-
tigiadas Revistas Regionais da “Rotary World Magazine 
Press” a “ROTARY DOWN UNDER”, que serve a Oceania.
A sua edição referente a Abril último, cuja capa gostosa-
mente reproduzimos, foi especialmente dedicada ao 
assinalar de tão distinta efeméride.
Na pessoa do seu actual Editor, o Compº. Mark Wallace, 
felicitamos “Rotary Down Under” vivamente e manifestamos 
não só sincera admiração mas também ardentes votos de 
muitos mais êxitos.

  A NOSSA CAPA  A NOSSA CAPA

Portugal teve o privilégio de acolher, se bem 
que em rápida visita, o  Presidente do R. I. 
Gary C. K. Huang, juntamente com sua Esposa, 
Corinna Yao. De espontânea simpatia, o casal 
presidencial a todos cativou, isto a despeito 
de, porventura, não ter sido a altura mais 
conveniente para a sua sempre desejada visita 
(a coincidência com realização de conferência 
de distrito provocou algumas dificuldades de 
compatibilização que, todavia, com um pouco de 
boa-vontade, lograram ser suavizads). O leitor 
encontra nesta edição alguns apontamentos de 
tão honrosa visita.

DIRECTOR-EDITOR 
 Artur Lopes Cardoso

SUPERVISÃO
 Governador do Distrito 1960 – Compº. António Mendes
  Governador do Distrito 1970 – Compª. Fernando Laranjeira

PROPRIETÁRIA
 Associação Portugal Rotário
 NIF 502 128 321

SEDE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 Avenida da República, 1326-7º s/ 7.4
 Apartado 148
 4430-192 VILA NOVA DE GAIA
 Tel./Fax: 351 22 372 1794
 Email: portugalrotario@sapo.pt
 Net: www.portugalrotario.pt

EXECUÇÃO GRÁFICA 
 Sérgio Fernandes Unipessoal, Lda - Mafra |  Nr. Registo ERC 110486
 Depósito legal nº. 5448/84  |  Tiragem:  5.000 ex.

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS SÓCIOS

O  R O T A R Y  E M  N Ú M E R O S

Cultura Musical 
Internacional

A pedido do Compº. Allen 
Edwards, membro do Rotary 
Club de Knoxville, Tennessee 
(EUA), veio até nós o Grupo 
Coral “Variations Ensemble 
Choir” que é constituído por 
38 estudantes do “Pellissippi 
State Community College”, 

estabelecimento de que o Compº. Edwards é Presidente Emérito. 
Este Grupo integra estudantes de ambos os sexos e de diversos países 
e foi acolhido pela Secção Portuguesa do Grupo de Companheirismo 
de Músicos Rotários, tendo realizado extraordinários concertos 
que foram organizados pelos Rotary Clubes de Parede-Carcavelos, 
Sintra e Évora.   

Instituto Rotário
Em 22 e 23 de Outubro vai ter lugar em Milão (Itália) um 
Instituto Rotário que irá ser dedicado à análise e debate das 
transformações sociais que se têm vindo a dar no mundo e 
afectam a acção do Rotary. Por isso, o seu tema é “A Idade 
Rotária”.

(dados reportados a Abril de 2015)

Rotary Clubes   34.913

Rotários  1.228.533

(Rotárias)  244.353

Países e regiões com 

Rotary   220

Distritos Rotários  532

Núcleos Rotary de Desenvolvi-

mento Comunitário  8.345

Países com NRDC  93

Voluntários não Rotários 

nos NRDC 166.900
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DELEGADOS DOS CLUBES

ABRANTES: Hália Santos Costa; ALBUFEIRA:  Amadeu Rodrigues; 
ALCOBAÇA: José Manuel Patrício Lemos da Silva; ALGÉS: Jorge Almeida; 
ALMADA: Jorge Humberto Lucas Coelho; 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: Ângelo Afonso; 
COSTA DA CAPARICA: Jorge Pedrosa de Almeida; ENTRONCAMENTO: 
Firmino Falcão; ESTOI INTERNACIONAL: Claire Larson; ÉVORA: Manuel 
Bento Rosado; FARO: Tito Olívio Henriques; FUNCHAL: Luisa Paonelli; 
HORTA: Luís Branco; 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: Vitor Sampaio e Melo; LISBOA-ESTRELA: 
Joana Figueiredo Belo; LISBOA-LUMIAR: João Silva; LISBOA-NORTE: 
José Prado; LISBOA-OESTE: Rui Coelho e Campos; LISBOA-OLIVAIS: 
Domingos do Rosário; LISBOA-PARQUE DAS NAÇÕES: Raul Queiroga; 
LOULÉ: Luisa Viegas;  LOURES: Júlio Joaquim Pereira Gonçalves; 
MACHICO-SANTA CRUZ: João Luís Rodrigues Jardim; MAFRA: Fernanda 
Dantas; MOITA: António Manuel Rodrigues Silva; MONTIJO: António 
Fortunato; ODIVELAS: Manuel Rodrigues; OEIRAS: António Dinis 
da Fonseca; OLHÃO: Vítor Justo; PALMELA: Fernando M. F. Martins; 
PAREDE-CARCAVELOS: Vítor Cordeiro; PENICHE: Ângela Malheiros; 
PONTA DELGADA: Maria Leonor Anahory; PORTALEGRE: Maria Dulce 
Relvas; PORTELA: José Manuel da Veiga Testos; PORTIMÃO: Jorge 
Reis de Oliveira; PRAIA DA ROCHA: João Pereira Antunes; RIO MAIOR: 
Maria Júlia Figueiredo; SANTARÉM: Armando Leal Rosa; SESIMBRA: 
Carlos Sargedas; SETÚBAL: Eduardo Correia; SINTRA: José Monteiro 
Martins; TAVIRA: António Manuel Viegas da Silva; TORRES VEDRAS: Ana 
Margarida Silva Santos.

Alberto Castro da Silva Carvalho
 Rotary Club de Penafiel

Artur Lopes Cardoso
 Rotary Club de Vila Nova de Gaia (Editor)

Bernardino da Costa Pereira
 Rotary Club da Maia

Joaquim Esperança
 Rotary Club de Lisboa-Norte

Jorge Humberto Neves Ferreira
 Rotary Club de Palmela

Manuel Rebelo Cardona
 Rotary Club de Vila Real

Miguel Marco Real Mendes
 Rotary Club de Lisboa-Benfica     

ÁGUAS SANTAS/PEDROUÇOS: Elsa da Costa Brás; ÁGUEDA: Ana Rita 
Carlos; AMARANTE: José Rodrigues; ANSIÃO: Ana Maria Brás Ferreira; 
ARCOS DE VALDEVEZ: Andreia Fernandes e Pedro Pinto; AROUCA: José 
Eduardo Silvestre; AVEIRO: Jorge Greno; BARCELOS: António Sousa; 
BRAGA: Artur Guimarães Marques; BRAGA-NORTE:  Ana Paula Marques 
de Almeida e Silva; BRAGANÇA: Carlos Alberto Veiga Moura Alves; CALDAS 
DAS TAIPAS: Maria Teresa Portal; CAMINHA: Mário Alegria; CASTELO DE 
PAIVA: Almiro Moreira; 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: Carlos Felix.; 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 Júlio Senos; LAMEGO: André Luiz 
Castilho Freire; 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: 
Marcos Daniel da Silva Martins; OLIVEIRA DO HOSPITAL: Basilio Lima 
Ribeiro Torres; 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: 
Eduardo Coelho; PORTO-ANTAS: Ribeiro da Silva; PORTO-DOURO: 
Maria de Lourdes Moura; PORTO-FOZ: Nuno Campos; PORTO-OESTE: 
Jorge Santos; PORTO PORTUCALE – NOVAS GERAÇÕES: Joana Ferreira; 
PÓVOA DE LANHOSO: Paulo Jorge da Silva; 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: 
Manuel Camilo Sousa; SEIA: Alcina Catarino; SENHORA DA HORA: Jorge 
de Jesus Bastos Amaral; SEVER DO VOUGA: Hildebrando Vasconcelos; 
TONDELA: Artur Jorge Amaral Leitão; TRANCOSO: Aires Costa; TROFA: 
Joaquim Vilela de Araújo; VALE DE CAMBRA: Manuel Joaquim Almeida; 
VALENÇA: Paulo do Souto Álvares da Cunha; VALONGO: José Carmindo 
Cardoso; VALPAÇOS: Maria Angelina Cardoso; VIANA DO CASTELO: 
Maria Luísa Gomes Pinto Quintela; VILA DO CONDE: Manuel Filipe 
Santos; VILA NOVA DE FAMALICÃO:  José Manuel Araújo Moreira; VILA 
NOVA DE GAIA: Artur Lopes Cardoso; VILA REAL: Luís Pinto Pereira; VILA 
VERDE: Manuel Martins Costa; VISEU: Teresa Cabral Ribeiro; VIZELA: 
Belmiro Ribeiro Martins.
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Artur Lopes Cardoso
Gov. 1988-89 (D. 197)
 Editor

D a  m i n h a  c a n e t a

…a Revista deverá 
ser como que um 
instrumento do 
Governador para o 
ajudar na divulgação 
do Objectivo do Rotary 
e contribuir para que 
ele seja atingido.

 …saímos duma época 
de quase sigilo acerca 
do que o Rotary faz 
para cairmos noutra 
época (a actual) em 
que se manifesta 
uma voraz pretensão 
de divulgar tudo o 
que o Rotary faz, às 
vezes mesmo com 
ressaibos de … “feira 
de vaidades”.

Que quer, amigo leitor? Olhando ao que vejo passar à minha volta, voltou-me à lembrança o lema 
de certo Rotário que me é especialmente caro: “Examinemos novamente” (Roy Hickman – EUA – 1972-
73). Faça-o, pois, comigo revisitando esta sábia recomendação.
Comecemos por cima e vejamos o que nos diz o Manual de Procedimento acerca do papel do 
Governador de Distrito: ele é, no Distrito, o administrador do R.I. sob o comando e a supervisão geral 
do “Board”, deve assegurar a continuidade administrativa e divulgar o Objectivo do Rotary (MP, págs. 
28 e 305, Reg. Interno do R.I., 15.090, pág. 245).
Desçamos, em seguida, à Revista Rotária, e especialmente à Revista Rotária Regional, e procuremos, 
também no Manual de Procedimento, escogitar para que servirá ela. Aí se diz, além do mais, que ela 
“tem a finalidade de fomentar o Objectivo do Rotary em todos os seus aspectos” (MP, pág. 25).

Apurado o que precede, afigura-se lícito extrair pelo menos duas conclusões. Uma delas, a de que a 
Revista deverá ser como que um instrumento do Governador para o ajudar na divulgação do Objectivo 
do Rotary e contribuir para que ele seja atingido. A outra será a de que a Revista não deverá publicar 
pura e simplesmente tudo quanto seja pretendido por quem quer que seja, mas somente o que possa 
ter o condão de servir para fomentar o cumprimento do Objectivo do Rotary.
E, aqui chegados, não será coisa difícil vislumbrar que tem de haver alguém que assuma o papel 
“odioso” de, usando de critérios ajustados, joeirar o que deve, e o que não deve, publicar-se, de 
modo a que a Revista se paute, efectivamente, pela finalidade que lhe justifica a existência. Escrevi 
“odioso” porque, obviamente, a esse “alguém”, que será, necessariamente, o Editor da Revista, como 
tal, cabe-lhe a ingrata responsabilidade de definir e de aplicar os seus critérios, sempre norteado 
pelo fim último: o de fomentar o Objectivo do Rotary, ajudando a que ele possa ser atingido. O Editor 
está, pois, condenado a situar-se na linha de fogo e terá de arrostar com recriminações, acusações, 
porventura despeitos, até porque jamais irá poder agradar a todos nas suas decisões.
 Designadamente poderá não agradar ao seu “chefe”, o(s) Governador(es), por isso que ele bem pode 
entender que, ao invés de agir coerentemente com a linha que corresponde ao Objectivo do Rotary, 
o Editor dela se desviou. Será caso de o chamar à razão, mesmo de promover a sua substituição por 
outrem que mais capaz seja para tão responsável função.
Estes são os princípios que, como vimos, se extraem dos nossos textos legais.

Já o Poeta dizia: “Mudam-se os Tempos, mudam-se as Vontades...”.
Quem já anda no Rotary há uns anos lembrar-se-á dos tempos em que era ponto assente, e 
insistentemente recomendado, que não se deveria fazer divulgação das boas acções promovidas 
pelos Rotários onde quer que actuassem. Isso das acções rotárias deveria ser discreto e ficar, 
prevalentemente pelo menos, “intra-muros”.
Nos anos mais próximos de nós mudou a atitude do Rotary neste domínio e é agora incentivada 
a divulgação pública das acções realizadas pelos Rotários através dos seus respectivos Clubes e 
Distritos. Fala-se muito da “Imagem do Rotary”, e bem, como sendo conceito a aprimorar através 
do dar a conhecer o bom trabalho rotário, o que tem inteira razão de ser.
Todavia, esta nova orientação parece ter determinado que, frequentemente, passássemos “do 8 
para o 80”... Eu explico: saímos duma época de quase sigilo acerca do que o Rotary faz para cairmos 
noutra época (a actual) em que se manifesta uma voraz pretensão de divulgar tudo o que o Rotary 
faz, às vezes mesmo com ressaibos de … “feira de vaidades”.
E este tipo comportamental revela-se em diversos domínios e muito especialmente na atitude perante 
a Revista Rotária. O leitor Rotário, as mais das vezes, quando recebe o seu exemplar dela, a primeira 
reacção que tem não é a de a apreciar, ver se está atractiva, se contempla assuntos de interesse, 
se é equilibrada. Nada disso: ao que vai, logo, é verificar se a noticiazinha do seu Clube saiu, numa 
avidez tal que nem lhe passa pela cabeça equacionar que possam ter existido razões justificativas 
do facto de, eventualmente, a não ver publicada: falta de espaço, inoportunidade, tema repetitivo, 
etc. E muitas vezes se manifesta abespinhado e logo aproveita para denegrir a qualidade da Revista. 
A sanha da sua exigência de ver divulgada a “sua” notícia é tal que (vejam só!), chega a protestar por 
não ter saído … o que até já saiu, caspité!
Será que este tipo de atitude ainda é rotário?! Ou é, simplesmente,... de pavão?!
Pense nisso e, ao invés de fazer uma apreciação sectária dela, dê um válido contributo para a melhoria 
da sua Revista. Isso lho agradece o seu ao dispor,
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VIDA INTERNA DA A.P.R.

| | | VIDA INTERNA DA APR | | | 

Em 27 de Abril teve lugar nas instalações do Museu Nacional de Arte Antiga, em 
Lisboa, a formal assinatura de um Protocolo de Cooperação entre o Museu e a nossa 
Associação. Esta fez-se representar pelo seu Presidente da Direcção, Compº. José 
Carlos Estorninho, pelo Vice-Presidente, Compº. João Barbosa, e pelos também 

membros da Direcção, Compºs. César Anselmo de Castro e Paulo Martins.
Este Protocolo prevê a realização de programas de cooperação entre as duas entidades, visitas facilitadas ao Museu, estágios profis-
sionais e permuta de actividades.

Espera-se que, muito em breve, um outro Protocolo de Cooperação análogo ao referido seja outorgado com o Museu Nacional de 
Soares dos Reis, do Porto.

Entretanto, a Direcção continuou a efectuar as suas normais reuniões, tendo já aprovado o Relatório das Actividades da APR 
referente a 2014, assim como as Contas reportadas ao mesmo ano fiscal, do mesmo passo que ficou inteirada do Parecer do 
Conselho Fiscal emitido sobre estas, documentos que serão alvo de apreciação e de votação no decurso da Assembleia Geral 

já agendada para a Curia e para o próximo dia 20 de Junho, conforme, aliás, aviso convocatório já distribuído com a pretérita edição 
da Revista.
Por outro lado, foram ultrapassadas as dificuldades causadas na distribuição da Revista e relacionadas com a obtenção de número 
de registo próprio para tratamento dela em sede de “porte pago”, quadro que aligeira sobremaneira os custos da expedição. Tratava-
se de problema que foi causa de substancial atraso verificado na expedição relativa à anterior edição.
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O ROTARY POR ESSE MUNDO…

Madagascar
Juntaram as mãos os Rotary Clubes de Diego Suarez, 

de Madagascar, Douai Val de Scarpe, Lille-Este, 
Cognac, Rouen e La Rochele Atlantic, todos da França, 

e Stamford do Reino Unido, e, ao longo de ano e 
meio, promoveram a realização de um projecto de 
construção de canais como o representado na foto 
para irrigação de arrozais em benefício das Irmãs 

do Coração Imaculado de Maria, na região de Diego 
Suarez, que dirigem 20 estabelecimentos para 

educação de Madagascar (foto “Le Rotarien”).

BRASIL
Graças a três cadeiras especiais como a que vemos na foto, oferecidas pelo Rotary Club de Foz do 
Iguaçu-Ponte (D. 4640), são realizadas mensalmente 800 intervenções dentárias gratuitas numa 
clínica ambulatória de um bairro da cidade de Foz do Iguaçu (foto “Brasil Rotário”).

ÍNDIA
Um programa de Bolsas de Estudo lançado pelo Rotary Club de Karad (D. 3132), em parceria com 
a ONG “Durgadevi”, logrou prestar auxílio financeiro de 2.000 Rupias todos os anos em favor de 
500 estudantes oriundos de famílias pobres. Por este meio, o Clube de Karad já levou a exames 
finais, e com aproveitamento, 1.500 estudantes dos 8 aos dez anos e de 75 diferentes escolas 
(foto “Rotary News”).

PAPUÁSIA/NOVA GUINÉ 
O programa “Rotários Contra a Malária” (RAM) é apoiado pelos Rotários da Austrália desde há mais 
de 20 anos. Os seus esforços estão agora concentrados na região da Papuásia/Nova Guiné, mais 
exactamente nas ilhas Salomão e Timor-Leste. Este programa já foi contemplado com Subsídios 
“3-H” da Fundação Rotária e com Subsídios Equivalentes na ordem do milhão de dólares. A foto 
mostra a Presidente do Rotary Club de Guyra, Wendy Mulligan, a distribuir redes mosquiteiras 
(foto  “Rotary Down Under”).

COSTA DO MARFIM 
716 livros escolares foram levados por uma delegação do Rotary Club de Abidjan (D. 9101) para 
os departamentos de Tiébissou e de Oura Brou, assim como para o chefe da aldeia de Molonou, 
Nanan Koff i Kouadio para a biblioteca do Colégio Moderno de Molonou. Do mesmo passo, o 
referido Clube ofereceu alguns coletes-salva vidas para equipamento das pirogas que são o único 
meio de transporte para atravessar o Lago Kossou, a partir da aldeia de Aman-Salékro. Estas 
acções resultaram da cooperação do Clube com o seu Clube-de-Contacto em Itália, o Rotary Club 
de Chiavari-Tigullio (foto “Le Rotarien”).

FRANÇA
Foram mais de 4.000 os visitantes que deram o seu apoio ao Rotary Club de Moulins (D. 1740) na 
sua organização do “Rendez-vous du Chocolat”. Esta iniciativa, que o Clube tomou em parceria 
com o Município de Moulins, possibilitou o financiamento da criação de um espaço para contacto 
directo mãe-filho no polo de pediatria do Centro Hospitalar local (foto “Le Rotarien”).
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OS CLUBES DOS JOVENS

Assim vai a Estatística
Com os dados referentes a Abril de 2015, tínhamos: 
Interactistas em todo o mundo – 414.322, agrupados em 
18.014 Interact Clubes. O Interact estava presente em 152 
países. No que se refere a Rotaractistas: eram 181.056 e 
estavam em 7.872 Rotaract Clubes implantados em 162 
países.

 
Ao Serviço
D 1970 |  RTC PORTO

O Distrito 1970 lançou um projecto de auxílio aos “sem-
abrigo” das várias localidades onde operam Rotaract Clubes, 
que foi denominado “A Sopa de Todos Nós”.
O Rotaract Club do Porto organizou o I Torneio de Futebol 
Solidário, uma competição que decorreu no campo do 
Sport Clube do Porto, em Senhora da Hora. A receita que, 
assim, obteve reverteu a favor da Fundação Portuguesa de 
Cardiologia.

RTC CLUBES VIANA DO CASTELO | VILA NOVA 
DE FAMALICÃO

Numa parceria, os Rotaract Clubes de Viana 
do Castelo e de Vila Nova de Famalicão 
organizaram uma larga actividade no campo 
da saúde que designaram por “Como Está a 
sua Saúde?” que envolveu avaliações grátis nas 
especialidades de podologia, tensão arterial, 
terapia da fala, visão e nutrição.

ROTARACT CLUBE COIMBRA

O Rotaract Club de Coimbra realizou uma tarde desportiva 
na Mata Nacional do Choupal, iniciativa que se integrou 
no seu projecto “Orienta-te”. Teve para isso a colaboração 
do Núcleo do Desporto e Educação Física da Associação 
Académica de Coimbra e o evento teve por escopo ajudar 
a Comunidade de S. Francisco através da oferta de larga 
quantidade de bens de higiene que cada participante foi 
convidado a oferecer.

ROTARACT CLUBE CASCAIS-ESTORIL

O Rotaract Club de Cascais-
Estoril ofereceu à Santa Casa da 
Misericórdia de Cascais, cadeiras 
de rodas e um andarilho, numa 
cerimónia que teve as presenças 
do Governador do D. 1960, do 
Presidente da Câmara Municipal e 
da Provedora Drª. Isabel Miguens.

ROTARACT CLUBE DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Por seu lado, o Rotaract Club de Vila Nova de Famalicão, 
com o apoio da Fundação Rotária Portuguesa, está a ajudar 
o Centro Social e Paroquial de Vale de S. Cosme e, com 
vistas à aquisição de duas cadeiras de rodas para banhos 
e de quatro cadeiras de jardim para o Centro, fabricou e 
está a comercializar porta-chaves rotaract.

ROTARACT CLUBE CASTELO BRANCO

Os Interact e Rotaract 
Clubes de Castelo 
B r a n c o ,  c o m  a 
cooperação do Rotary 
C l u b e ,  l o g r a r a m 
recolher nada menos 
q u e  9 0 0  kg s .  d e 
“tampinhas”, numa 
acção que teve por 
escopo adquirir uma 
cadeira de tracção 

eléctrica para o jovem Gonçalo, de 10 anos, que tem hemiplegia. A 
foto ilustra a alegria causada pelo trabalho realizado.

RTC CLUBES  VILA NOVA DE FAMALICÃO | PÓVOA DE VARZIM

O Rotaract Club de Vila Nova de Famalicão promoveu o III 
Festival da Francesinha cujo produto líquido fez reverter, 
também, a favor do Centro Social e Paroquial de Vale de 
S. Cosme.
E o Rotaract Club de Póvoa de Varzim organizou o 
“Encontro de Gerações”, uma acção de animação em 
favor das pessoas idosas de Balasar e que teve lugar 
nas instalações da Junta de Freguesia de Balasar. Nesta 
actividade actuaram o Grupo de Fados da Universidade 
Senior do Rotary Club de Póvoa de Varzim, a Tertúlia 
Valasarense e António Simões.

Reactivações
RTC CLUBES DO PORTO | OEIRAS

Foi reactivado o Rotaract Club do Porto. O seu Presidente 
é agora o Compº. RTC Leonel Marques. 
Também o foi o Rotaract Club de Caldas da Raínha. 
E igualmente o Rotaract Club de Oeiras cujos membros 
receberam festivamente os respectivos emblemas em 
reunião que contou com a presença do Gov. António Mendes 
na qual se assinalou o 30º aniversário do Rotary Clube 
patrocinador.

Em Parceria
ROTARACT CLUBE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Cooperando com a Associação de Dadores de Sangue de 
Vila Nova de Famalicão e com os Bombeiros Voluntários da 
cidade, o Rotaract Club de Vila Nova de Famalicão foi um 
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interveniente activo na campanha de recolha de sangue que 
teve a designação  de “O Meu Pai é um HERÓI. Dar Sangue 
é um Acto de Cidadania”.

ITC | RTC E ROTARY CLUBES CASTELO BRANCO

Em colaboração com a As-
sociação de Ténis de Castelo 
Branco, os ITC e RTC e até o Ro-
tary Clubes de Castelo Branco 
organizaram um “workshop” 
de ténis, trabalhos que decor-
reram nas instalações da As-

sociação de Ténis. Esta iniciativa foi especialmente dinamizada 
pela Compª. RTC Ana Catarina Barroso.

Visibilidade
ROTARACT CLUBE DE PÓVOA DE VARZIM

O Rotaract Club de Póvoa de Varzim realizou um estupendo 
Concerto no Auditório da cidade, com as actuações de Rui 
Nova e da Escola de Dança “Funkyart”. 

INTERACT CLUBE DE TAVIRA

Aproveitando a oportunidade da realização da “Semana 
da Juventude em Tavira”, o Interact Club de Tavira esteve 
presente na respectiva feira com “stand” próprio e em 
contacto directo com muito público curioso de conhecer o 
que é o Rotary e o que faz o Clube.

RTC CLUBES BARCELOS | VILA NOVA DE FAMALICÃO

Os Rotaract Clubes de 
Barcelos e de Vila Nova de 
Famalicão aproveitaram 
muito bem a realização 
do jogo de futebol que 
opôs o Gil Vicente Futebol 
Clube e o Rio Ave Futebol 
Clube para divulgação do 
Rotary junto da assistência 
e sensibilizarem contra os 

maus tratos que muitas vezes vitimam as crianças.

ROTARACT CLUBE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Organizada por “Os Amigos da 
Montanha” e com os apoios da 
Câmara Municipal, da Associação de 
Atletismo de Braga e dos Bombeiros 
Voluntários de Barcelinhos, realizou-
se a 2ª Meia Maratona da Cidade 
de Barcelos e nela tomou parte o 
Presidente do Rotaract Club de Vila 
Nova de Famalicão, o Compº. RTC 
Joel Carvalho.

INTERACT E ROTARACT CLUBES CASTELO BRANCO

Numa parceria bem conseguida, os 
Interact e Rotaract Clubes de Castelo 
Branco e ainda o seu Rotary Clube 
patrocinador, voltaram a aproveitar a 
dinâmica das festas em honra de Nossa 
Senhora de Mércoles para contacto directo 
com o público, divulgação e recolha de 
fundos que foram dar apoio a uma IPSS 
local.

Acção de Formação
RTC CLUBES DE PÓVOA DE VARZIM | VILA NOVA DE 
FAMALICÃO

Numa iniciativa conjunta dos Rotaract Clubes de Póvoa 
de Varzim e de Vila Nova de Famalicão realizou-se nas 
instalações da Universidade Senior do Rotary Club de 
Póvoa de Varzim uma acção de Formação Rotária na qual 
se verificaram as intervenções do Compº. Carlos Martins, 
membro do Rotary Club de Póvoa de Varzim, das Compªs. 
RTC Irene Marques e Tatiana Brás, dos Rotaract Clubes de 
Coimbra e de Águeda, e do Compº. RTC José Diogo Godinho, 
do Rotaract Club de Santo Tirso. Esta acção veio a culminar 
com um “Jantar Solidário” que foi oportunidade de recolha 
de roupas, brinquedos e livros que foram entregues à “Casa 
do Regaço”. 

Na “Net”
ROTARACT CLUBE CASTELO BRANCO

Na passagem do seu 24º aniversário de existência, o Rotaract 
Club de Castelo Branco apresentou o “site” que criou na 
internet e que o leitor pode visitar em  www.Rotaract-
cb.org.

XV Conferência ITC e XXIV Conferência 
RTC do D. 1970 
De 24 a 26 de Abril, realizaram-se em Santo Tirso estas 
importantes Conferências, tendo as suas reuniões de 
trabalho decorrido na Biblioteca Municipal. O programa 
ofereceu ainda um “worshop” de fotografia digital, visita 
guiada ao Mosteiro de Singeverga assim como à cozinha da 
famosa “Confeitaria Moura” e à Liga dos Amigos do Hospital 
de Santo Tirso.

Novos Clubes          
Foi também organizado o 
Rotaract Club de Oeiras que, 
como a foto ilustra, recebeu o seu 
Certificado de Organização das 
mãos do Gov. António Mendes.
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CANDIDATE O SEU CLUBE A UM SUBSÍDIO DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA PARA UM PROJECTO

Um Projecto de Subsídio Distrital
a favor da Casa do Gaiato, 
em Paço de Sousa 
                                       

Em Janeiro de 2013, após decisão do Conselho Director do RCSHora, foi feita uma 
visita à Casa do Gaiato, em Paço de Sousa, para avaliar as necessidades daquela 
Instituição que justificassem a ajuda do Rotary através de uma das ferramentas 
disponibilizadas pela The Rotary Foundation. Fomos recebidos pelo Pe. Júlio Pereira, 
Director responsável pela Obra da Rua da Casa do Gaiato, que nos informou das 
mais prementes necessidades daquela Casa: a remodelação duma das máquinas de 
impressão do jornal (uma das mais importantes fontes de receita da Instituição) e 
a Lavandaria, que carecia de urgente reparação e substituição da máquina de lavar 
roupa, uma vez que a existente tinha um enorme desgaste e não tinha capacidade 
de resposta para as necessidades dos jovens utentes. Ficámos impressionados, 
principalmente com esta última informação e com os esforços que eram feitos para 
tentar colmatar esta necessidade.
Ficámos ainda mais cientes de que era importante a ajuda do Rotary a uma 
Instituição que todos conhecem e que todos acarinham pela enorme ajuda aos mais 
desfavorecidos, uma acção que ela, ao longo de já bastantes anos vem prestando  em 
várias comunidades e em benefício de inúmeras famílias.
A Obra da Rua–Casa do Gaiato tem uma actividade assistencial e socio-educativa e 
foi criada pelo Pe. Américo Monteiro de Aguiar em Janeiro de 1940 com vocação para 
as crianças e jovens em situação de risco de marginalização, pobreza e/ou abandono 
familiar. É uma Instituição de Solidariedade Social (desde 1985) inspirada nos princí-
pios da caridade cristã, que acolhe crianças e jovens do sexo masculino, desde o seu 
nascimento até cerca dos 25 anos, enquadrando-se, deste modo, nas respostas de 
longa duração actualmente existentes no nosso país, em matéria de protecção dos 
jovens – lares de infância e juventude.
A Sede é em Paço de Sousa, freguesia do concelho de Penafiel a 30 Kms do Porto, com 
10 kms.2 de área e cerca de 5.000 habitantes, com uma densidade de 500 habitantes 
por km.2. A Obra da Rua dá apoio e recebe crianças sem família de toda a região 
norte do país especialmente do Distrito do Porto, que comporta uma das áreas com 
maior densidade populacional: mais de 2 milhões de habitantes numa área de 2.300 
kms.2.
Aí, alberga nesta altura cerca de 50 rapazes dos 5 aos 25 anos. São inúmeras as 
necessidades desta Instituição que tem como como sustentabilidade principal a 
edição/venda de um jornal e a exploração de recursos do terreno onde está implantada, 
com a formação dos jovens mais velhos que, para além da sua formação escolar, 
têm também tarefas de formação dentro da Obra, como o ensino de várias artes: por 
exemplo, artes gráficas, carpintaria, agricultura e outros.
A comunidade/instituição Casa do Gaiato tem como objectivo, desde há muitos anos, 
combater a pobreza, ajudar os jovens abandonados e/ou de pobreza extrema e dar-
lhes uma vida com maior dignidade. A sustentabilidade dela é viabilizada através de 
estrutura organizacional e funcional com economia em gastos operacionais, eficiência 
e eficácia nos programas desenvolvidos, avaliação constante dos resultados através 
de indicadores qualitativos e quantitativos, sempre procurando o cumprimento da 
política de qualidade que assegura.

Jorge Amaral
Sócio Representativo 
do Rotary Club de Senhora da Hora 
D. 1970

A comunidade/instituição 
Casa do Gaiato tem 
como objectivo, desde há 
muitos anos, combater a 
pobreza, ajudar os jovens 
abandonados e/ou de 
pobreza extrema e dar-
lhes uma vida com maior 
dignidade

O projecto começou 

a ser colocado em 

execução após recebida 

comunicação da CDRF 

em 2 de Junho de 2014 

da sua aprovação.
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Foi então decidido apresentar um projecto a candidatar 
a um Subsídio Global da The Rotary Foundation, no valor 
de cerca de EUR 35.000,00, para implementação duma 
lavandaria completa, tendo sido a candidatura submetida 
a análise para aprovação em finais de 2013.
Infelizmente, porém, esta proposta de projecto não foi 
aprovada pela TRF que, todavia, sugeriu a sua candidatura 
a um Subsídio Distrital. Como é sabido estes subsídios não 
comportam projectos de grande envergadura dadas as 
limitações de verbas do Fundo Distrital. Foi então reavaliada 
a situação e o RCSHora comprometeu-se a, pelo menos, 
responsabilizar-se por reunir fundos, através de acções a 
realizar, algumas delas patrocinadas pela “Casa da Amizade”, 
que permitissem, com a ajuda do recurso a um Subsídio 
Distrital, a compra de uma máquina de lavar industrial de 
alta capacidade que pudesse fazer face às necessidades 
urgentes da Instituição neste capítulo. Foi apresentado o 
projecto à CDRF em finais de Março 2014.
O Revº. Júlio Pereira ficou muito entusiasmado com 
esta hipótese e, recorrendo a vários mecenas, conseguiu 
a remodelação da área onde iria trabalhar o novo 
equipamento, tendo conseguido ainda que uma Instituição 
suíça, de que não divulgou o nome, lhe oferecesse uma 
secadora compatível com a máquina de lavar. Deste modo 
ficaria solucionada a necessidade detectada.

O projecto começou a ser colocado em execução após 
recebida comunicação da CDRF em 2 de Junho de 2014 
da sua aprovação. E a nova máquina de lavar começou a 
trabalhar em boa ordem e com outras renovadas condições. 
Deste modo o trabalho  (lavagem e secagem de roupa) ficou 
altamente beneficiado e a lavagem de roupa em condições 
higiénicas claramente asseguradas. Este equipamento 
contribuiu ainda para que seja possível recuperar a 
totalidade da roupa que é doada à Instituição, não só para 
uso interno mas ainda para ser entregue alguma dela a 
famílias pobres da comunidade.

Foi com a consciência plena de termos cumprido mais uma 
missão humanitária em Rotary, que recebemos do Revº. 
Júlio Pereira a seguinte mensagem: 

 “Caríssimo Amigo Sr. Jorge Amaral. Nesta simples mensagem, 
venho agradecer a amizade de todos os Amigos do Rotary 
Club de Senhora da Hora, manifestada nesta oferta para a 
aquisição de uma máquina de lavar roupa para serviço desta 
Casa do Gaiato. Sabemos que é resultado do V. interesse pelo 
presente e futuro dos nossos Rapazes, bem como pela estima 
pela nossa Obra e por Pai Américo. Ficamos gratos por toda 
a V. dedicação por nós. Os nossos melhores cumprimentos. 
Pe. Júlio” 

O antes … … e o depois.
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UNESCO

“Dia do Rotary”
“Construir a paz com o Rotary e a UNESCO.
As iniciativas na direcção da paz tomadas pelas Comissões Inter-
Países” sob a presidência de Gary Huang, Presidente do Rotary 2014-2015
Casa da UNESCO – Paris
em 4 de Abril de 2015

Declaração
Preliminares
 
*    Os Rotários, ao longo da sua história, das suas realizações, da sua ética e na sua rede de amizade, têm trabalhado ao 

longo de cerca de um século no sentido de que seja possível a paz civil. Já alcançaram,  assim, resultados particularmente 
significativos mercê das suas acções no terreno e dos seus testemunhos   humanistas.

  Por outro lado, como resposta às crescentes ameaças contra a paz, o Rotary, uma organização apolítica e aconfessional, 
deve reforçar a sua influência na sociedade através da convicção dos seus efectivos e de actuações fortes ancoradas nas 
linhas mestras das suas estratégias, da divulgação delas no exterior, assim como do seu ideal e dos seus valores.

Propostas
 Os participantes nesta Conferência dirigem ao Rotary International as seguintes propostas:

 -  Os programas do Rotary – Rotaract e Interact – e os da Fundação dirigidos aos jovens, constituem uma oportunidade 
para a promoção da paz. É graças ao impulso da juventude, na sua busca de justiça e de fraternidade, que o “viver 
juntos” prevalecerá. É vital que a expressão dos jovens seja largamente tida em conta nos Distritos e nos encontros 
internacionais.

  
 -   Os Centros para a Paz da Fundação Rotária e os estudantes neles formados trazem um contributo inestimável à 

cultura da paz do Rotary. É desejável que a Fundação aumente a sua liderança e procure financiamentos ou parceiros 
inovadores para abrir novos Centros destes e, igualmente, que coloque em prática a sua capacidade de resolver 
conflitos.

No ano rotário de 1942-43, por iniciativa do então Distrito 13, teve lugar em Londres 
uma Conferência Rotária que contou, também, com as presenças de vários Ministros 
da Educação e observadores de diversos países. O seu objectivo foi o de estudar a 
organização de um vasto programa de intercâmbio educacional e cultural. Daqui 
veio a surgir, em 1945, a UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) a que logo aderiram 43 países, uma Organização Internacional que 
sempre teve sede em Paris e tem por escopo proteger a liberdade  e desenvolver a 
cultura intelectual e hoje constitui uma especialização da ONU. A sua ligação ao 

Rotary International vem desde a primeira hora e todos os anos ela é assinalada, 
como o voltou a ser recentemente:
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UNESCO

 -    A iniciativa lançada há 27 anos no sentido de erradicar 
a poliomielite demonstrou a sua eficácia uma vez que 
os Rotários estão a ponto de cumprir a sua promessa 
de deixar às crianças um mundo sem polio. 

    Para além desta experiência, os Rotários, preocupados 
em intervir cada vez mais perto das populações, 
consideram que existem hoje 3 outros domínios em 
que iniciativas do mesmo tipo serão pertinentes: a 
educação para todos, água potável e saneamento 
generalizados, o desenvolvimento económico local 
para lutar contra a pobreza.

  -   Hoje em dia, 1.225.000 Rotários – homens e mulheres, 
líderes profissionais e da economia – sócios de 
34.560 clubes de serviço em 182 países, perpetuam 
o espírito dos seus antecessores. Já presentes na 
criação de Instituições Internacionais, partilham 
com elas a mesma visão de futuro 
da humanidade, os Rotários estão 
prontos a cooperar com as NAÇÕES 
UNIDAS e a UNESCO no quadro dos 
objectivos da Agenda pos 2015.

 -   É com a ambição de despertar as 
consciências e de restaurar uma 
relação martirizada por dezenas de 
anos de conflitos, que os Rotários 
franceses e alemães criaram, em 
1950, a primeira Comissão Inter-
Países.

   Hoje, uma rede de 300 Comissões 
participa na criação de condições 
para um entendimento à escala 
mundial, em iniciativas de paz 
através do serviço e num caminho 

A entrada no edifício da Sede da UNESCO, em Paris.
Os Rotários Serge Gouteyron e Cyril Noirtin são os actuais 
Representantes do Rotary International junto da UNESCO.

Um aspecto parcial da audiência.

em direcção à resolução de conflitos com base na 
mútua compreensão.

   As Comissões Inter-Países, eis um programa que o 
Rotary deve desenvolver para fazer avançar a paz.

Resolução
  
*   Hoje, em 4 de Abril de 2015, na “Casa da UNESCO” em 

Paris, os Rotários aqui presentes reafirmam o seu apoio 
no sentido de fazer viver a paz civil através da cultura 
do Rotary. Cultura que induz comportamentos leais 
e justos, o respeito pelos direitos humanos, a mútua 
compreensão, o progresso económico e social e um 
estilo de governo ético.

   Todos estes elementos ajudam a alcançar a coesão social 
de um país, o que constitui um pre-requisito da paz.
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A abertura da 69ª. Conferência do Distrito 1960 teve lugar no dia 1 de Maio de 2015. A Conferência realizou-se em 
Portalegre e foi organizada, e de maneira excelente, pelo Rotary Clube local.
Foi Portalegre a cidade escolhida para ser o porto de chegada de centenas de Rotários (as), Rotaractistas e 
Interactistas, que durante três dias, sob a liderança do Gov. António Mendes, e com o concurso do Representante 
Pessoal do Presidente do R.I., o Compº. DRIE José Ubiracy Silva, reflectiram sobre o futuro e a sustentabilidade na 
acção do Rotary no Distrito.
Começou com apresentação de cumprimentos à Presidente da Câmara Municipal de Portalegre, a Drª. Maria Adelaide 
Marques Teixeira. O Salão Nobre da Câmara Municipal foi o palco principal, na parte da tarde desse primeiro dia, e foi 
nele que ocorreu a sessão solene de abertura, com um conjunto de intervenções, entre as quais a do Representante 
da Presidente da Câmara, o Prof. António Landeiro, a do Representante da Presidente da Assembleia Municipal, 
Drª. Maria da Conceição Miranda, a do Presidente do RC de  Portalegre, Compº. Nuno Moniz, a do Representante do 
Presidente do R.I., DRIE José Ubiracy Silva, a do Governador do D. 1970, Compº. Fernando Laranjeira e, finalmente, 
a do Governador do D. 1960, o Compº. António Mendes.
A cerimónia de abertura contou com a presença das mais altas individualidades civis, eclesiásticas e militares do 
Distrito de Portalegre e foi encerrada com uma conferência proferida pelo Presidente da Região de Turismo do 
Alentejo/Ribatejo, Dr. António Ceia da Silva sobre o tema: “Integração, Inovação e Desenvolvimento Sustentável do 
Turismo pelo prisma da interioridade”.
A finalizar este primeiro dia da Conferência decorreu na Quinta dos Lagartos, o Jantar “Paul Harris”, durante o qual 
foram entregues diplomas de reconhecimento aos elementos da equipa distrital, aos Assistentes do Governador e 
a outros companheiros que se destacaram no serviço.

No 2º dia da Conferência, foi proporcionada um intervenção pela Prof. Doutora Maria Manuel Mota, Prémio Pessoa 
2013 e reconhecida pelo Rotary em Alcobaça em evento interdistrital, que proferiu uma brilhante palestra sobre a 
sua área de investigação científica : a malária.
Seguiu-se uma intervenção do PGD Luís Miguel Duarte sobre os trabalhos que irão  decorrer no Conselho de Legislação 
do Rotary International, com vista à introdução de alterações nos Estatutos e no Regimento Interno do R.I.. O GE, 
Compº. Miguel Mendes, apresentou a que será a sua Conferência Distrital, a realizar nos dias 6, 7 e 8 de Maio de 
2016 na vila de Cascais. 
Da parte da tarde, foi convidado a proferir uma comunicação sobre o tema “Paz, Solidariedade e Família” o Prof. 
Doutor Carvalho da Silva, docente Universitário.
Seguiram-se intervenções de vários responsáveis das Comissões Distritais e da Presidente da FRP,  tendo encerrado 
a agenda deste dia o Gov. António Mendes e o representante do Presidente do Rotary International, já referido.
Já à noite, realizou-se o Jantar de Gala em honra ao nosso Gov. António Mendes onde foram alvo de distinção vários 
clubes rotários e do Rotaract, terminando com um animado baile.
Pelo meio subiram balões iluminados fazendo o Rotary e o céu brilhar.

Na manhã do terceiro dia foi plantada a “Árvore da Amizade” e ainda decorreu uma sessão de trabalhos com a 
apresentação de contas pelo PGD Fernando Martins, aprovadas por unanimidade, analisou-se o desenvolvimento 
do quadro social no Distrito e os trabalhos foram encerrados pelo Governador e pelo representante do Presidente 
de Rotary International.
Foi, na verdade, uma Conferência 
feliz e concorrida, pois “Rotary 
é Gente que Gosta de Gente de 
Toda Gente e com toda a Gente”: 
iluminou-se Rotary!■

Roberto Carvalho
membro do Rotary Club de 
Cascais-Estoril

A cerimónia de abertura 

contou com a presença das 

mais altas individualidades 

civis, eclesiásticas e militares 

do Distrito de Portalegre …

Na manhã do terceiro dia 

foi plantada a “Árvore da 

Amizade” e ainda decorreu 

uma sessão de trabalhos 

com a apresentação de 

contas pelo PGD Fernando 

Martins…

A 69ª Conferência do Distrito 1960

Um aspecto parcial da assistência 
a uma das sessões da Conferência.
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NOVAS ADMISSÕES NA SOCIEDADE “ARCH KLUMPH”

A XXXII Conferência do Distrito 1970

Esta Conferência Distrital pode servir de paradigma de um evento que, além da excelente qualidade de conteúdo, 
acabou por se revelar bem dimensionada e respeitadora dos tempos previstos no programa. Estendendo-se pelos dias 
22 e 23 de Maio, mas com especial incidência no dia 23 e com as quatro sessões de trabalho delineadas a decorrerem 
nas magníficas instalações da “Casa da Criatividade”, a XXXII Conferência realizou-se na cidade de S. João da Madeira 
e teve um muito bom trabalho organizativo do Rotary Club de S. João da Madeira, na presidência do Compº. Mark 
Andrew Gay, e da sua Comissão Organizadora, esta chefiada pelo “chairman”, o Gov. 2004-05, Diamantino Gomes, 
sob a supervisão do Gov. Fernando Laranjeira.
Sob o tema “A Juventude fará brilhar o Rotary”, esta Conferência procurou colocar em especial ênfase os jovens e 
contou com a presença do Ex-Director do R.I. Gerson Gonçalves, que veio do Brasil acompanhado de sua Mulher, 
Irani. O dia 22 foi preenchido com momentos por assim dizer protocolares: desde logo a cerimónia do hastear das 
bandeiras no espaço fronteiro à “Casa da Criatividade” a plantação da “Árvore da Amizade” e a recepção na Câmara 
Municipal. O dia terminaria com o Jantar “Paul Harris” que foi também oportunidade para que o Gov. Laranjeira 
fizesse entrega de alguns Diplomas de Reconhecimento e de Títulos “Paul Harris”.
Foi, porém, no dia seguinte que a Conferência teve maior concentração de momentos rotários significativos que foram 
decorrendo no amplo auditório. A abrir a solene apresentação das bandeiras, sendo respeitosamente entoados os 
hinos de Taiwan, do Brasil e de Portugal. Na sessão estiveram nada menos que três Presidentes de Câmara: Arouca, 
Vale de Cambra e S. João da Madeira. 
As comunicações de maior fôlego nesta Conferência estiveram a cargo do Bispo do Porto, D. António Francisco dos 
Santos (“Condicionantes Sociais e Humanitárias no Portugal de Hoje”) e do Reitor da Universidade Fernando Pessoa, 
o Prof. Doutor Salvato Trigo (“Os Jovens e o Futuro de Portugal”), qualquer delas de elevadíssima qualidade. Mas 
muitos outros momentos enriqueceram a Conferência, desde logo as excelentes intervenções de Gerson Gonçalves, a 
do Governador do Distrito 1960, António Mendes, as do Governador Fernando Laranjeira, em mais que um momento, 
as dos representantes do Interact e do Rotaract e a da Coordenadora dos Rotary Kids, e o da apresentação da XXXIII 
Conferência, pelo GE António Vaz, que será na cidade de Coimbra e terá como “chairman” o Gov. 2006-07, Álvaro 
Gomes. Houve ainda lugar às apresentações dos GI 2016-17, Compº. Ernesto Rodrigues, e 2017-18, Compº. Soares 
Carneiro, e à apresentação e votação das contas da governadoria de 2013-14.
As sessões de trabalho vieram a culminar com a actuação, muito feliz, do Coro da Universidade Senior do Rotary 
de S. João da Madeira e, “last but not the least”, a maravilhosa da Beatriz, uma jovenzinha do Rotary Kids de Vizela, 
aplaudida com entusiasmo e de pé.
A XXXII Conferência terminou com o “Jantar do Governador” no decurso do qual Fernando Laranjeira teve ensejo 
de distribuir vários Diplomas de Reconhecimento, cabendo a sua Mulher, Conceição, concluir o “Projecto dos 

Cônjuges”.
Num resumo, não custa reconhecer 
que esta Conferência dignificou o 
Distrito e dela tem boas razões 
para se orgulhar o Gov. Fernando 
Laranjeira. ■

Artur Lopes Cardoso
membro do Rotary 
Club de Vila Nova de Gaia

Sob o tema “A Juventude 

fará brilhar o Rotary”, esta 

Conferência procurou colocar 

em especial ênfase os jovens 

e contou com a presença do 

Ex-Director do R.I. Gerson 

Gonçalves, …

As sessões de trabalho 

vieram a culminar com 

a actuação, muito feliz, 

do Coro da Universidade 

Senior do Rotary de S. João 

da Madeira e, “last but not 

the least”, a maravilhosa 

da Beatriz, uma jovenzinha 

do Rotary Kids de Vizela, 

aplaudida com entusiasmo 

e de pé.
Um aspecto parcial da assistência.
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O PRESIDENTE DO R. I. GARY C. K. HUANG, DE VISITA A PORTUGAL

untamente com sua Mulher, Corinna Yao, o nosso Presidente Gary Huang 
honrou-nos com a sua visita que ocupou os primeiros dias de Maio. E bem 
poderá sublinhar-se que a simpatia e a singeleza que o casal presidencial 
erradia a todos muito sensibilizaram.
A sua estadia, aliás breve, e a despeito de ter em parte coincidido com a 

realização da 69ª Conferência do Distrito 1960, foi reveladora de que o Presidente está 
bem conhecedor da vivência rotária aurida no nosso País, e isso proporcionou que Huang 
tivesse palavras de agradecimento e de incentivo dirigidas aos Rotários de Portugal.
O Presidente Gary Huang foi protocolarmente recebido no Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Cascais.
Particularmente interessado nas actividades apoiadas pelos Clubes no âmbito do social, 
o Presidente Gary Huang teve ensejo de visitar as instalações de uma Creche e da “Casa 
dos Marcos”, uma IPSS que vem sendo denodadamente apoiada pelo Rotary Club da 
Moita, que percorreu demoradamente e com evidente agrado. E também no Município 
da Moita foi acolhido com toda a fidalguia.
A Universidade Lusófona, por seu lado, conferiu-lhe, com toda a pompa inerente a acto 
tão solene, o grau de Doutor “Honoris Causa” e o Presidente foi ainda acolhido com toda 
a deferência na Embaixada de Taiwan, em Lisboa.
Depois de ter sido proporcionada ao casal uma série de visitas guiadas a alguns dos locais e 
monumentos mais significativos da capital, veio a realizar-se, sob a organização do Rotary 
Club de Cascais-Estoril, no Restaurante “Zeno” do Casino do Estoril, um concorrido jantar 
festivo “Paul Harris” para angariação de fundos que reverteram a favor dos projectos 
humanitários apoiados pela Fundação Rotária. Nele participaram quase duas centenas 
de pessoas, com representações de 50 Rotary Clubes de ambos os nossos Distritos.
Algumas personalidades de destaque na vida pública portuguesa se associaram a este 
importante evento: o Ministro do Emprego e da Solidariedade Social, Dr. Pedro Mota Soares, 
a Vereadora da Câmara Municipal de Cascais, Drª. Catarina Marques Vieira, o Sr. Embaixador 

J
– Na Câmara Municipal de Cascais o Presidente Gary C.K. 
Huang foi protocolarmente recebido pelo Presidente da 
Câmara.

Em visita à “Casa dos Marcos”, e à Creche.

Gary Huang ao ser recebido na Câmara de Moita.

Na recepção da Embaixada de Taiwan .
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O PRESIDENTE DO R. I. GARY C. K. HUANG, DE VISITA A PORTUGAL

de Taiwan e igualmente muitos Rotaractistas, particular aspecto que bastante sensibilizou o Presidente.
No decurso dele, alguns momentos de especial significado se verificaram. Desde logo a imposição de um Título 
“Paul Harris” ao Presidente do Rotary Club de Cascais-Estoril, o Compº. 

António Jesus Nunes, feita por Huang. 
Mas também as intervenções do Gov. António Mendes (D. 1960) e a da Compª. Demet 
Duarte reportando- se ao seu empenhamento na campanha da Erradicação da Polio, 
assim como as da referida Vereadora e do Ministro Mota Soares, sem esquecer, evidentemente, a 
oração final do Presidente Huang, de grande elevação e fortemente motivadora.
 A noite terminou com uma muito bem humorada apresentação e desempenho dos músicos feita 
por Chico Dias a anteceder interpretações de fados feitas por três jovens fadistas.
É ainda de salientar que, durante todo o tempo do jantar, se registou a projecção de imagens 
ilustrativas de actividades nas quais os Rotary Clubes de Portugal se têm visto empenhados.
O casal presidencial seguiu depois para África.

     
ALC

Após o seu doutoramento “Honoris Causa”, o Presidente 
teve ensejo de proferir algumas palavras de agradecimento 
e de respeito.

 No Jantar “Paul Harris” posando da esquerda para a direita: Doutor Marcelo 
Rebelo de Sousa, Corinna Yao, o Presidente Gary Huang, o Gov. 2012-13 (D. 
1960), Compº. Luís Miguel Duarte e sua Mulher, Demet.

O Presidente Gary assina o “Livro de Honra” do Município 
de Cascais.

 O nosso Presidente numa das suas intervenções.  O Compº. António Jesus Nunes, Presidente do Rotary Club de Cascais-Estoril, 
recebe de Huang o “pin” de Companheiro “Paul Harris”.

 Numa pausa, o casal presidencial com o Presidente do 
Rotary Clube anfitrião e sua Esposa, Maria Teresa.

 Gary Huang autografa um exemplar da obra sobre a luta 
pela erradicação da poliomielite da iniciativa da Compª. 
Demet Duarte.
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O ROTARY EM PORTUGAL

Novo Clube 
Apadrinhado pelo Rotary Club de Castelo de Paiva e servindo 
como Representantes Especiais do Governador para sua 
formação os Compºs. Paulo Ramalheira, deste clube, e Alberto 
Carvalho, membro do Rotary Club de Penafiel, no âmbito do 
Distrito 1970 foi já admitido em R.I., no dia 28 de Maio, o Rotary 
Club de Marco de Canavezes. O novo clube dispõe de um 
quadro social de 23 elementos de ambos os sexos, é presidido 
pelo Compº. Francisco Rui da Cunha Monteiro e realiza as suas 
reuniões semanais à 4ª feira. A reunião festiva de entrega da 
Carta de Admissão a este novo clube vai ter lugar em 26 de 
Junho, pelo que será na próxima edição que maior espaço 
dedicaremos a este auspicioso evento.

Ao Serviço
RT CLUBES DE COIMBRA |  OEIRAS | PORTO DE MÓS
Com a colaboração do “seu” Rotaract Clube, o Rotary Club 
de Coimbra realizou uma afincada actividade de limpeza do 
Jardim Botânico.
Juntamente com a Câmara Municipal e com a APOIO-Associação 
de Solidariedade Social, o Rotary Club de Oeiras também 
decidiu aderir ao projecto lançado pela Associação Alzheimer 
de Portugal em parceria com a SONAE-Sierra, denominado “Café 
Memória Oeiras” para estímulo das capacidades de memória 
junto das pessoas idosas.
Com a finalidade de angariar fundos quer para a Campanha 
de Erradicação Global da Polio, quer para o Salão Paroquial do 
Juncal, o Rotary Club de Porto de Mós promoveu um “Sarau de 
Fados Solidário” no referido Salão, no qual actuaram Jacinto 
Carminho (viola) e António Jorge (guitarra portuguesa) e os 
fadistas Ana Jorge, José Guerreiro, Marília Fernandes, Tânia 
Sousa e Vera Lopes.

ROTARY CLUB LOURES
O Rotary Club de Loures 
concedeu um importante apoio 
a 6 estudantes dos 2º e 3º 
ciclos, e a 2 professores, todos 
do Agrupamento de Escolas 
de Apelação, para poderem 
tomar parte no 11º Campeonato 
Nacional de Jogos Matemáticos, 
torneio que se realizou em Março 
nas instalações da UTAD, em 
Vila Real. Neste campeonato 
participaram 1.500 estudantes de 

300 escolas, desde o 1º ciclo do Ensino Básico ao Ensino Secundário.

ROTARY CLUB ESTARREJA
O Rotary Club de Estarreja distribuiu elevada quantidade de 
“cabazes” com géneros de primeira necessidade por todas as 
Conferências Vicentinas do concelho.

ROTARY CLUB COIMBRA
O Rotary Club de Coimbra organizou com grande sucesso 
uma “Noite de Jazz Solidária” tendo nela actuado o “Clube 
de Jazz do Orfeon”, com José Cid, Daniel Proença de Carvalho, 
Joaquim Caixeiro, Zé Manuel e Sá Pereira, assim como o “Acid 

Jazz Project”, com José Cid, Xico Cardozo, Xico Martins, António 
Ferro e Gonçalo Tavares. O resultado líquido obtido reverteu 
a favor da Liga dos Amigos dos Hospitais da Universidade de 
Coimbra.

ROTARY CLUB OEIRAS
A s  R o t á r i a s  q u e 
integram o quadro 
social do Rotary Club 
de Oeiras convidaram 
nada menos que 60 
o u t r a s  s e n h o r a s 
p a ra  u m  c h á  d e 
beneficência em que 
cada participante teve 
que levar algum bem 

de primeira necessidade. Foi a maneira de as Senhoras angariarem 
fundos e produtos alimentares, além de roupas diversas, que logo 
foram entregues ao Centro Social e Paroquial de S. João da Barra e na 
Associação de Beneficência de Carcavelos.

ROTARY CLUB DE PONTE DA BARCA
O Rotary Club de 
Ponte da Barca 
aproveitou muito bem 
a remodelação de uma 
clínica de hemodiálise 
da sua comunidade 
e dela obteve 13 
cadeirões de conforto 
em excelente estado 
de que fez distribuição 

por seis instituições: o Centro de Saúde, a Santa Casa da Misericórdia de 
Ponte da Barca e os Centros Sociais de Cuíde de Vila Verde, Lavradas, 
Entre-Ambos-os-Rios (na foto) e Britelo.

ROTARY CLUB LISBOA-CENTRO
Por seu lado, o Rotary Club de Lisboa-Centro conseguiu 
recolher avultada quantidade de peças de roupa de que fez 
entrega às Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Graças, 
em Camarate.

ROTARY CLUB ESPINHO
Um vasto rastreio audio-visual, 
público e gratuito foi realizado 
pelo Rotary Club de Espinho.

ROTARY CLUB  DA TROFA
Outros Rotary Clubes o fazem: recolha de fundos a favor da 
Liga Portuguesa Contra o Cancro. Mas o Rotary Club da Trofa 
agigantou-se nesta acção e, só à sua conta, conseguiu angariar, 
em peditórios na rua e doações de empresas, nada menos que 
€ 21.774,82, soma de que fez entrega aos responsáveis pela 
Liga em reunião festiva.
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Visibilidade 
RT CLUBES  ESPINHO | OLHÃO | VILA REAL | LOURES | SINTRA | 
FAFE | SETÚBAL |
O Rotary Club de Espinho realizou no Casino “Solverde” um 
Concerto no qual actuaram a Banda “New DOCK’S” e o Coro 
da Ordem dos Médicos (SRNOM), para angariação de fundos 
destinados a ajudar famílias com dificuldades económicas.
O Rotary Club de Olhão organizou um vibrante espectáculo 
- “Fados com Alma” - no Centro de Dia da ACASO, em que 
actuaram os fadistas Pedro e Teresa Viola, e Miguel Drago, na 
guitarra portuguesa, e Virgílio Lança, à viola.
O Rotary Club de Vila Real associou-se à Associação 
“Douromexe” e  participou na 1ª Caminhada da Primavera, 
uma iniciativa desta.
Por seu lado, o Rotary Club de Loures organizou uma Grande 
Noite de Fados e Variedades, para angariação de fundos para 
Bolsas de Estudo, financiamento de obras de recuperação da 
Igreja Matriz e luta contra a pobreza. Nele actuaram, à guitarra, 
José Manuel Duarte, e à viola António Serápio, assim como 
os vocalistas Dina do Carmo, Nélio Nunes, Celeste Pereira, 
Carlos Miranda, Zulmira Sequeira e António Serápio, além do 
trio “Banza”.
A causa da cegueira evitável voltou a estar na linha de 
preocupações do Rotary Club de Esposende que organizou uma 
vez mais a já tradicional “Grande Noite do Fado” como modo 
de angariar fundos a favor da luta contra a cegueira.
O Rotary Club de Sintra levou a efeito um belo Concerto dado 
pelo Coro Ensamble Variações do “Pellissippi State Community 
College”, de Knoxville (EUA) na Igreja de S. Martinho.
Entretanto, o Rotary Club de Fafe levou adiante o VII Sarau 
Solidário, no Teatro-Cinema de Fafe, cuja receita deu uma 
ajuda para a construção do Centro de Dia da ARCO, de Santo 
Ovídio.
Um “Jantar com Fados” foi a iniciativa tomada pelo Rotary 
Club de Setúbal como maneira de realizar fundos para ajudar o 
Restaurante Social da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição. 
O evento decorreu com as actuações de Rui do Cabo (guitarra) 
e Albano Almeida (viola), e com as dos fadistas Ana Mendes, 
Georgete Jesus, Laurinda Oliveira, Luís Pinho, Manuel Guerra 
e Walter Palma.

Interessando-se
ROTARY CLUB MAFRA
O Rotary Club de Mafra aderiu entusiasticamente à iniciativa 
“GNR Trail” que, através da organização de uma prova pedestre 
na Tapada Nacional de Mafra, se procedeu à recolha de larga 
quantidade de produtos alimentares para redistribuição por 
famílias com dificuldades económicas e se procurou sensibilizar 
o público quanto à violência doméstica. Mais de 3.500 pessoas 
participaram neste evento!

ROTARY CLUB SANTARÉM
Foi com grande luzimento que o Rotary Club de Santarém 
assinalou os êxitos dos melhores estudantes da sua comunidade 
numa festa que organizou nas instalações da Escola Técnica 
e Profissional do Ribatejo, em Tremês. Margarida Veiga 
Lázaro e Artur Marecos Mendes Leitão (Conservatório de 
Música de Santarém – Prémio “Francisco Pereira Viegas – R. 
C. de Santarém”), Marta Lopes dos Santos (Economia, Escola 

Secundária Dr. Ginestal Machado – Prémio “Manuel Lopes 
Branquinho – R. C. de Santarém”), João Pedro Piteira Faria 
(Inglês, Escola Secundária Sá da Bandeira – Prémio “Rotary 
Club de Santarém”), Érica Vanessa de Oliveira Frazão Vieira 
(Enfermagem na Escola Superior de Saúde de Santarém 
– Prémio “Rotary Club de Santarém”), João Miguel Henriques 
Garcez (Electrotecnia, na ETPR – Prémio “João José Conde 
Esperto – Rotary Club de Santarém”) foram os homenageados. 
A cerimónia rematou com um apontamento musical pelos 
alunos do Conservatório e uma pequena peça teatral pelos 
alunos do ETPR de Tremês.
  
ROTARY CLUB FEIRA
O Rotary Club da Feira promoveu uma sessão de debate 
subordinada ao tema “Competências Municipais na Área do 
Ensino” na qual foram principais intervenientes a Drª. Cristina 
Teixeira, Vereadora do Pelouro da Educação, Desporto e 
Juventude, e Francisco Gonçalves, do Sindicato dos Professores 
do Norte.
  
ROTARY CLUB LOULÉ
O Rotary Club de Loulé realizou o 
XII Seminário Internacional “Em-
presa e Futuro – O Mundo para 
Si”, um evento que se realizou 
nas instalações da Faculdade 
de Gestão, Hotelaria e Turismo 
da Universidade do Algarve e 
acolher cerca de 120 estudantes 
e empresários. Durante ele foram oradores os Prof. Dr. Vítor Moura Pin-
heiro, director executivo do projecto “Garantia Jovem”, Saúl Neves (que 
falou sobre “Liderança Positiva e Psicologia do Sucesso”, Richard Rrandt, 
da Universidade de Lehigh (EUA), Kanes Rajah, da “Royal Agricultural 
School”, o Dr. Vítor Neto e os empresários Reinaldo Teixeira, Ângela 
Martins e Cláudia Fonseca. A coordenação dos trabalhos foi assegurada 
pelo Prof. Carlos Vieira. A foto mostra um grupo dos estudantes que 
beneficiaram desta importante iniciativa.

ROTARY CLUB LISBOA-NORTE 
O Rotary Club de Lisboa-Norte efectuou uma visita guiada ao 
Museu Nacional de Arqueologia.

ROTARY CLUB CASCAIS-
ESTORIL
O Rotary Club de Cascais-Estoril 
foi visitar as instalações da 
Cooperativa para a Educação 
e Reabilitação de Cidadãos 
I n a d a p t a d o s  d e  C a s c a i s 
(CERCICA), o que fez juntamente 
com o Gov. António Mendes (D. 
1960) e sua esposa.

ROTARY CLUB GAIA-SUL
O Rotary Club de Gaia-Sul realizou 
uma visita guiada às instalações 
da Assembleia da República.
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ROTARY CLUB CALDAS DAS TAIPAS
O Rotary Club de Caldas 
das Taipas promoveu 
a  r e a l i z a ç ã o  d u m a 
“Mesa Redonda” sobre 
“Natalidade e Problemas 
Sociais”, um trabalho 
inserido no seu projecto 
“Mimos e Miminhos”. Nela 
participaram os Drs. Nuno 
Castro e Nuno Namora, 

médicos das USF locais, educadores, psicólogos e enfermeiros, além 
da Drª. Brazelina Marques, do Agrupamento de Escolas das Taipas. 
A moderação dos trabalhos foi exercida pela Compª. Doutora Maria 
José Ferreira.

Sensibilização Rotária          
ROTARY CLUB HORTA

O Rotary Club de  Horta 
promoveu uma jornada 
sobre a temática “Promover 
os Ideais de Paul Harris” 
tendo sido sua líder a 
Presidente do Clube Compª. 
Maria de Jesus Lopes.

Entretanto, os Rotary Clubes da cidade do Porto – Porto, 
Porto-Antas, Porto-Douro, Porto-Oeste e Porto Portucale-
NG – levaram a efeito as Jornadas “Conheça Rotary” numa 
iniciativa que se realizou na Biblioteca Almeida Garrett.

ROTARY CLUB SANTO TIRSO
O Rotary Club de Santo Tirso 
realizou uma palestra/debate 
sobre “As Universidades Senior 
e o Envolvimento do Rotary”. De 
salientar que, nesta altura, já 
existem no nosso País cerca de 
500 Universidades Senior das 
quais 30% são da iniciativa dos 
Rotary Clubes.

Parceria
Em comunhão de esforços, 
os Rotary Clubes de Leça da 
Palmeira e do Porto avançaram 
com o Projecto “Educação para a 
Segurança”, tendo já realizado na 
Universidade Senior do Rotary de 
Matosinhos a palestra inaugural 
na qual foram intervenientes os 
Compºs. Jorge Magalhães (de 

Leça da Palmeira), e Miguel Tato e Zulmiro Neves (do Porto).

ROTARY CLUB CASCAIS-ESTORIL
Mais uma vez juntaram esforços o Rotary Club de Cascais-Estoril 
e o Lions Clube Cascais-Cidadela e organizaram as “Jornadas de 
Saúde” em que foram realizados rastreios gratuitos, públicos, 
nas áreas da audição, da visão, do colesterol, da glicémia, da 
medição da tensão arterial, da avaliação do peso e da IMC, do 
aconselhamento de saúde e da higiene oral. A acção decorreu 
no Centro Comercial Cascais Villa.

ROTARY CLUB LAGOS
N u m a  p a r c e r i a  q u e 
estabeleceu com a Escola 
Secundária Júlio Dantas, 
o Rotary Club de Lagos 
organizou um estupendo 
Jantar/Concerto a que 
deu o nome de “Rotary, 
Arte & Solidariedade”, um 
evento a que aderiram 
mais  de 180 pessoas. 
Teve a singularidade de a 
refeição ter sido totalmente 

confeccionada e servida pelos alunos dos Cursos de Cozinha, Pastelaria, 
Restauração e Bar daquela Escola, sendo que o evento, que contou 
com as presenças da Presidente da Câmara Municipal e do Presidente 
da União das Juntas de Freguesia, incluiu ainda recitação de poesias, 
danças contemporâneas e música, além de uma Exposição de Trabalhos 
de alunos do Curso de Artes Visuais que, no final, foram leiloados. 
Determinantes foram os contributos, também, de alunos da Escola já 
dita, assim como da Academia de Música e da Filarmónica 1º de Maio. 
A receita líquida assim obtida pelo clube lacobrigense reverteu a favor 
da Associação Oncológica do Algarve.

ROTARY CLUB OEIRAS
Em parceria com o Lions Clube de Oeiras, o Rotary Club de 
Oeiras organizou um animado almoço de porco-no-espeto, 
evento que decorreu no Forte de S. João das Maias, em Santo 
Amaro de Oeiras e cujo produto reverteu a favor da IPSS Joanita, 
de Linda-a-Velha.

Palestras
RT CLUBES DE LISBOA-NORTE | VILA REAL | CASTELO BRANCO 
| SANDIM | SETÚBAL
No Rotary Club de Lisboa-Norte foram palestrantes o Compº. 
Francisco Monção Leão que dissertou sobre “Os Templários”, a 
Drª. Maria Margarida Ruas Gil Costa que falou sobre “A Água”, o 
Dr. Augusto Ferreira do Amaral, que falou sobre “A Crise Política”, 
o Dr. Henrique Salles da Fonseca, que orou sobre “Lusitânia 
Armilar”, sobre a Nova Expansão de Portugal no Mundo”, e o 
Compº. Armando Martins, que se pronunciou sobre “D. João 
Peculiar co-Fundador do Estado Português”.
No Rotary Club de Vila Real foi palestrante o Engº. António 
Saraiva, Presidente da Associação dos Exportadores do Vinho 
do Porto, a expor sobre  “Douro: que Futuro?”.
O Rotary Club de Castelo Branco teve consigo o Engº. Hugo 
Nascimento, que proferiu uma palestra sobre “Testemunho 
de um Português em Obras de Engenharia nas maiores Minas 
Subterrâneas de Cobre do Mundo – CHILE”. Igualmente neste 
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Clube esteve o Dr. Fernando Nunes a proferir uma palestra 
sobre “Sensibilização Ambiental, a Problemática dos Resíduos 
e a Qualidade de Vida. Prevenir é Cuidar”.
No Rotary Club de Sandim esteve o Rev. Pe. José Lopes Baptista 
que falou sobre “A Pobreza no Distrito do Porto”.
E no Rotary Club de Setúbal falaram sobre “O Movimento 
Olímpico em Portugal” o Prof. José Manuel Constantino, 
Presidente do Comité Olímpico de Portugal, a as Compªs. 
Estefânia Campos, Germana Sanches e Maria do Rosário Lopes 
sobre “A Mulher em Rotary”.

ROTARY CLUB MAIA

No Rotary Club da Maia proferiu uma dissertação sobre 
“Empreendedorismo Social – Potencial para Transformar Comunidades” 
o Compº. Helder Sampaio.

RT CLUBES DE LISBOA-ESTRELA | MATOSINHOS | BARREIRO | 
VILA NOVA DE GAIA
“Banca, Economia e Sociedade” constituiu o tema tratado 
no Rotary Club de Lisboa-Estrela pelo Dr. Rui Semedo, 
administrador do Banco Popular. E aqui esteve também a Drª. 
Margarida Ramalho, que expôs sobre “Os Criadores da “Pena” 
- D. Fernando II e a Condessa d’Edla”.
No Rotary Club de Matosinhos foi palestrante a Drª. Luísa 
Trindade que abordou o tema “Alimentação Saudável”. 
Igualmente neste Clube foi orador convidado o Dr. Armindo 
Santo, chefe da Equipa de Medicina Aeronáutica do Hospital 
“Lusíadas”, que falou sobre “Acidentes Aéreos”, assim como o 
Dr. Bonnet Monteiro em palestra sobre “Envelhecimento”. 
O Coordenador Nacional para a Saúde Mental, Dr. Álvaro de 
Carvalho, foi orador no Rotary Club de Barreiro aqui tendo 
falado sobre “Da Loucura à Saúde Mental”. “A Importância da 
Ciência para a Sociedade” foi tema, também tratado neste 
Clube, pela Investigadora Doutora Maria Manuel Mota.
O Rotary Club de Vila Nova de Gaia pode escutar a Prof. 
Doutora Rosário Gambôa, Presidente do Instituto Politécnico 
do Porto, a expor sobre “O Politécnico do Porto e os Desafios 
do Desenvolvimento”, o Doutor Eduardo Vítor Rodrigues, 
Presidente da Câmara, sobre “A Solidariedade Social em Tempos 
de Mudança: o Caso de Portugal”, e o Bastonário da Ordem dos 
TOC, Dr. Domingues de Azevedo, que falou sobre “Os Direitos 
dos Contribuintes perante a Administração Tributária”.

RT CLUBES DE CASCAIS-ESTORIL | LAMEGO | PALMELA | BEJA-
CIDADE
No primeiro estiveram a Drª. Paula Mouta que falou sobre “Nu-

trição Funcional”, e o Cor. Berger, que expôs sobre “A Cidadela 
de Cascais”.
O Rotary Club de Lamego ouviu o Enfº. João Barreira, 
Coordenador do Núcleo de Violência Doméstica de Lamego 
expor sobre “Violência Doméstica”.
No Rotary Club de Palmela esteve a falar sobre “Violência 
Doméstica e Apoio à Vítima” o Dr. João Lázaro, Presidente da 
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Também aqui foi 
orador o Prof. Doutor Paulo Alexandre Morais, que expôs sobre 
“A Corrupção na Origem da Crise”.
O Rotary Club de Beja-Cidade teve consigo o Dr. Francisco 
George, Director-Geral da Saúde, a dissertar sobre  “Promoção 
da Saúde e Auto-cuidados”.

RT CLUBES DE CASCAIS-ESTORIL | OEIRAS

Em reunião conjunta dos Rotary Clubes de Cascais-Estoril, Oeiras e 
Rotaract deste, foi oradora a Drª. Maria José Maya, que expôs sobre “8 
Séculos de Língua Portuguesa”.

ROTARY CLUB ESTARREJA

O Rotary Club de Estarreja teve ensejo de escutar o Compº. Sérgio 
Almeida, sócio do Rotary Club de Arouca, na abordagem do tema “Como 
ter Êxito em Angola”.

RT CLUBES LISBOA-BELÉM | COIMBRA
No Rotary Club de Lisboa-Belém foi palestrante o Arqº. José 
Troufa Real que expôs sobre “A Arquitectura de Cariz Religioso 
em Portugal. As grandes Catedrais: as Igrejas de S. Francisco 
Xavier e de Miraflores”.
E no Rotary Club de Coimbra orou sobre “A Mulher na Família, 
no Trabalho e na Política” a Drª. Maria de Belém Roseira.



24 | PORTUGAL ROTÁRIO | MAIO/JUNHO 2015

O ROTARY EM PORTUGAL

R OTA R Y  C LU B  D E V I L A  N O V A  D E 
FAMALICÃO

Esteve no Rotary Club de Vila Nova de Famalicão 
o Doutor Ivandro Monteiro que expôs sobre “Con-
trolar os Riscos Psicossociais para Aumentar a 
Produtividade em Portugal”.

RT CLUBES DE ESPINHO | LISBOA-BENFICA | SEVER DO VOUGA 
| SINTRA
O Compº. A. Pinto de  Oliveira, ilustre Médico Especialista de 
Ortopedia, foi orador no seu próprio Clube, o Rotary Club de 
Espinho, numa palestra que se debruçou sobre o tema “Doenças 
Ortopédicas na Adolescência”.
“Uma História da Terra, do Homem e dos Incríveis Materiais” 
constituiu o tema que tratou no Rotary Club de Lisboa-Benfica 
a Engª. Elisabete Almeida.
 E no Rotary Club de Sever do Vouga esteve o Compº. Carlos 
Gomes da Costa, que é membro do Rotary Club de Aveiro, a 
falar acerca de “O Amor como Critério de Gestão”.
“Açores – Som de Maresia” constituiu o tema abordado pelo 
Consº. Dr. Manuel Tomé Gomes no Rotary Club de Sintra. 
Também aqui esteve o Com. Fernando Braz de Oliveira a 
dissertar sobre “A Comunicação no Séc. XXI”.

ROTARY CLUB DA SENHORA DA HORA

A Vereadora Municipal, Drª. Joana Felício, foi fazer uma dissertação 
no Rotary Club de Senhora da Hora em torno do tema “Mãe, Mulher 
e Vereadora”.

RT CLUBES DE VIZELA | SESIMBRA | BRAGA | FÁTIMA
No Rotary Club de Vizela foi oradora a Drª. Cláudia Toriz 
Ramos que proferiu aí uma palestra sobre “A União Europeia 
na Europa e no Mundo”, acção   que decorreu no auditório 
da “Casa das Colectividades”. E neste clube abordou o tema 
“Empreendedorismo no Sector Imobiliário” Agostinho Sousa.
O Rotary Club de Sesimbra teve como palestrante a Drª. Felícia 
Costa, Vice-Presidente da Câmara Municipal, que, em sessão 
que se realizou na Sala Polivalente da Bibliotece de Sesimbra, 
dissertou sobre “Educação em Sesimbra”.
“Questões Centrais na Gastrenterologia Contemporânea: da 
Prevenção ao Tratamento”, foi este o assunto tratado pela Drª. 
Daniela Ferreira no Rotary Club de Braga.

O Dr. Guilherme d’Oliveira Martins, Presidente do Tribunal de 
Contas, esteve no Rotary Club de Fátima a dissertar sobre 
“Portugal, a Europa e o Mundo – Novos Desafios”.

ROTARY CLUB DE PENAFIEL

No Rotary Club de Penafiel esteve o Dr. Marinho e Pinto a dissertar sobre 
“A Situação Política Nacional e sua Projecção na União Europeia”.

RT CLUBES DE OLIVEIRA DE AZEMEIS | LOURES | GAIA-SUL
“Do Sonho à Inovação” foi o tema tratado no Rotary Club de 
Oliveira de Azeméis pelo Dr. Luís Portela, CEO da BIAL.
O Gen. Costa Neves foi palestrante no Rotary Club de Loures 
onde se referiu a “O 25 de Abril e a Liberdade”. Igualmente aqui 
foi palestrante o Prof. Fernando de Pádua, que orou sobre 
“Doenças do Coração e sua Prevenção”.
No Rotary Club de Gaia-Sul, por sua vez, esteve o Presidente 
da Relação do Porto, Des. Dr. José António de Sousa Lameira, 
que proferiu uma palestra sobre “O Estado da Justiça”.

ROTARY CLUB DE ÁGUEDA
Esteve aqui o Engº. Carlos Alves, da HFA, que dissertou sobre 
“A Responsabilidade Social nas Empresas”.

RT CLUBES DE ALGÉS | LEÇA DO BALIO | SENHORA DA HORA
“Uma Análise dos Conflitos que ameaçam a Europa” foi o 
assunto que, no Rotary Club de Algés , tratou o Gen. Loureiro 
dos Santos.
Em reunião conjunta dos Rotary Clubes de Leça do Balio e 
de Senhora da Hora proferiu uma palestra sobre “Sociedade/
Municipalismo no Séc. XVIII” a Prof. Doutora Ana Sílvia 
Albuquerque.

ROTARY CLUB DE ÁGUEDA

“A Importância do Professor e dos Grupos de Jovens na Sociedade 
Actual” foi o tema versado no Rotary Club de Águeda pelo Doutor 
Jorge Castro
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RT CLUBES DE LISBOA-CENTRO | FEIRA | PAREDE-CAR-
CAVELOS
“MACAU-Terra de Convivências e de Conveniências” foi o assunto 
versado pelo Dr. António Manuel Salavessa da Costa no Rotary 
Club de Lisboa-Centro.
O Rotary Club da Feira teve como palestrante o Dr. Miguel 
Oliveira, que falou sobre “Engenharia da Persuasão”.
O Dr. Viriato Horta esteve no Rotary Club de Parede-Carcavelos 
a expor acerca de “Leadership Lab – Saúde, Prevenção, Rastreio 
e Tratamento de Doenças”.

ROTARY CLUB DO PORTO

No Rotary Club do 
Porto dissertou 
sobre “O Jornalismo 
no Séc. XXI”  José 
Ferreira, que fora 
laureado com o 
Prémio “Vitorino de 
Sousa”.

RT CLUBES DA PRAIA DA ROCHA | PORTO-FOZ | FAFE
No Rotary Club da Praia da Rocha o Doutor Cristóvão Norte 
foi orador da noite proferindo uma palestra sobre “O Mar como 
Janela de Esperança”.
E o Rotary Club de Porto-Foz teve o ensejo de escutar o Dr. 
Mário Costa sobre “A Promoção de Negócios e a Coesão Social 
no Mundo Lusófono”.
“A CERCIFAFE” foi o tema tratado no Rotary Club de Fafe pelo 
Dr. Luís Roque, dirigente da Instituição.

Em Destaque 
ROTARY CLUB DE OEIRAS
O Rotary Club de Oeiras atribuiu a dignidade de “Profissional 
do Ano” ao consagrado escritor Lauro António.     

RT CLUBES DE ÁGUAS-SANTA-PEDROUÇOS

No Rotary Club de Águas Santas/Pedrouços foi homenageada a Prof. 
Maria de Lurdes Maia, Provedora da Santa Casa da Misericórdia da 
Maia.

RT CLUBES DE ALMEIRIM | ROTARY INTERNATIONAL
E o Rotary Club de Almeirim distinguiu o industrial de hotelaria 
Joaquim Pinheiro, do “Restaurante Pinheiro”.

Rotário em Evdidência
O Gov. 2002-03 (D. 1960) Henrique Gomes de Almeida foi rep-
resentar o Presidente do R.I., Gary Huang, na Conferência do 
Distrito 4310, em Águas de Lindóia, São Paulo, Brasil.
 

De Luto 
 Em 1 de Maio, o Rotary Português sofreu 
a dolorosa perda do Gov. 1990-91 (D. 197), 
Compº. Fernando Jorge Lima Marques, 
quando contava quase 80 anos de idade. 
Membro do Rotary Club de Braga, Lima 
Marques serviu o Rotary em muitas funções, 
tendo exercido a governadoria do Distrito 
sob a presidência do R.I. de Paulo Viriato 
Corrêa da Costa e seguindo lema “Valorize 

o Rotary com Fé e Entusiasmo”. Era casado com a Srª. Drª. 
Deolinda, distintíssima médica. Com a  pesada noção da 
perda de um excelente Amigo e de um Rotário muito dedicado, 
apresentamos sentidas condolências à Srª. Drª. Deolinda e ao 
Rotary Club de Braga.   
 

Cultura
RT CLUBES DE TORRES VEDRAS | VIZELA | LISBOA-NORTE
O Rotary Club de Torres Vedras, com o concurso do Compº. 
Francisco Queirós, membro do Rotary Club de Carnaxide, 
realizou um Serão de Poesia que decorreu no Salão Nobre da 
Santa Casa da Misericórdia de Torres Vedras.
A Universidade Senior do Rotary Club de Vizela realizou um 
interessante e animado Sarau de Poesia a que deu a designação 
“O Tempo”.
O Rotary Club de Lisboa-Norte promoveu uma digressão 
cultural em visita à vetusta cidade de Mérida, na Espanha.
 
ROTARY CLUB DE ESPINHO

Em acto solene e festivo que contou com a presença do Governador do 
Distrito 1970, Compº. Fernando Laranjeira, o Rotary Club de Espinho 
homenageou os melhores estudantes das escolas do ensino secundário 
do concelho.

ROTARY CLUB DE SILVES
O Rotary Club de Silves organizou com brilho a “II Competição 
Rotária de Cozinha”, cuja “final” se realizou num Jantar de Gala 
em finais de Abril, em unidade hoteleira da “Quinta do Lago”.
 Uma visita guiada à Quinta e ao Museu do Palácio da Bacalhoa, 
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em Brejos de Azeitão, foi levada a efeito pelo Rotary Club de 
Lisboa-Oeste.

RT CLUBES DE GUIMARÃES | VILA NOVA DE FAMALICÃO

Os Rotary Clubes de Guimarães e de Vila 
Nova de Famalicão fizeram uma reunião 
conjunta dedicada ao tema “Camilo em 
Guimarães … Guimarães em Camilo”, na qual 
foi orador o Dr. João Paulo Braga.

RT CLUBES DE OEIRAS | FEIRA
E o Rotary Club de Oeiras realizou uma digressão, com visitas 
guiadas, à Mina de Sulfuretos, ao Museu Mineiro e ao Centro de 
Ciência Viva de Lousal, no concelho de Grândola, o que serviu 
adicionalmente para angariação de fundos a favor das suas 
actividades de serviço à comunidade.
Realizou-se no Museu/Convento dos Lóios, em Santa Maria 
da Feira, a sessão festiva de entrega dos prémios do Concurso 
“As Fogaceiras na Rua”, que fora organizado pelo Rotary Club 
da Feira numa parceria com a Câmara Municipal. O Júri deste 
notável Concurso foi constituído por Gil Ferreira, Paulo Neves 
e Sara Dias, e os vencedores foram Fábio Moreira Araújo (1º 
Prémio), Beatriz de Pinto e Sá (2º Prémio) e Rúben Manuel 
Santos Carneiro (3º Prémio), tendo ainda sido atribuída uma 
Menção Honrosa a Diogo Alexandre Sousa Rosa.

ROTARY CLUB DA FEIRA

A figura notável de Fernando Pessoa foi alvo de uma apreciação que, 
no Rotary Club da Feira,esteve a cargo do Compº. Celestino Portela, 
aliás, membro do Clube.

FUNDAÇÃO ROTÁRIA PORTUGUESA
Com a finalidade de realizar fundos a aplicar no financiamento 
de prémios e bolsas de estudo a atribuir na edição de 2016 do 
seu Concurso de Canto Lírico, a Fundação Rotária Portuguesa 
organizou uma “Gala de Ópera” na qual actuaram os anteriores 
laureados destes Concursos, as sopranos Bárbara Barradas e 
Marina Pacheco, a meio-soprano Cátia Moreso e o tenor João 
Terleira, que foram acompanhados pela Orquestra Clássica 
do Sul. O evento decorreu nas instalações do Centro Cultural 
de Belém.

ROTARY CLUB DE ESPINHO

Sob o pseudónimo “António Luiz”, 
o Compº. António Pinto de Oliveira, 
membro do Rotary Club de Espinho, 
lançou o seu livro de Poesia “Mulher 
tudo”, em sessão que decorreu nas 
excelentes instalações da Biblioteca 
Municipal, sessão que rematou com a 
actuação da banda “New Dock’s”.

Companheirismo
RT CLUBES DE FÁTIMA | MIRANDELA | AROUCA | S. JOÃO DA 
MADEIRA | SENHORA DA HORA

O Rotary Club de Fátima organizou o seu X Torneio de Golfe em 
11 de Abril, nos “greens” do “Royal Óbidos Spa & Golf Resort”, 
um certame que foi disputado na modalidade “blind pairs”.
Um “Circuito das Amendoeiras em Flor” foi organizado pelo 
Rotary Club de Mirandela, uma digressão que se estendeu por 
Vila Flor e aldeias de Cardanha e Adeganha, aqui com admiração 
da sua Igreja Românica, Mogadouro, Freixo de Espada à Cinta, 
Penedo Durão e Torre de Moncorvo.
Juntaram-se os Rotary Clubes de Arouca, S. João da Madeira 
e Senhora da Hora numa animada jornada de convívio.

ROTARY CLUB DE ÁGUEDA | PONTE DE LIMA

Decidiram emparceirar-se os Rotary Clubes de Águeda e de Ponte de 
Lima.

RT CLUBES DE ENTRONCAMENTO | PENAFIEL | ERMESINDE | 
LISBOA-OLIVAIS
Os Rotary Clubes de Entroncamento e de Penafiel realizaram 
em conjunto um “Passeio de Amizade” que se estendeu por 
Alpedrinha, Castelo Novo, Caria, Belmonte e Alfaiates.
 Uma comitiva do Rotary Club de Ermesinde foi em visita ao 
Rotary Club de Lisboa-Olivais na qual, além de cultivo do 
companheirismo, pode visitar diversos locais de interesse 
cultural.
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PORTUGAL/ESPANHA | RT Clubes da Maia, Ourense, Santo Tirso,Santarém, Madrid-Castilla

Na localidade de Celanova (Espanha) fizeram uma reunião conjunta os Rotários dos Rotary Clubes da Maia, de Ourense 
e de Santo Tirso dentro do projecto iniciado pelo Clube espanhol “Caminho de S. Rosendo”.
Por seu lado, o Rotary Club de Santarém foi de visita ao seu “clube-de-contacto” em Espanha, o Rotary Club de Madrid-
Castilla. Integrado no programa teve lugar um Concerto Lírico no qual actuou a soprano Hélia Castro, que é membro da 
“Casa da Amizade” do clube escalabitano, e foi efectuada uma visita guiada à cidade de Toledo.

PORTUGAL/FRANÇA| RT Clubes de Vila Real, Jarnac, Feira, Tours Val de Loire

A Secção Portugesa desta CIP, que é presidida pelo Gov. 2006-07 (D. 1960), Compº. Artur Almeida e Silva, membro do Rotary 
Club de Algés, vai realizar a sua Assembleia Plenária em 30 de Maio, na cidade de Barcelos. As sessões decorrerão nas 
instalações do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), e o programa, além de sessões dedicadas às relações luso-
francesas e às actividades próprias da CIP, incluiu ainda visitas guiadas ao património histórico do centro de Barcelos.

O Rotary Club de Vila Real realizou uma visita de companheirismo e amizade ao seu clube-de-contacto em França, o 
Rotary Club de Jarnac.
E o Rotary Club da Feira soube acolher com muito carinho uma comitiva do seu clube-de-contacto, o Rotary Club de 
Tours Val de Loire, do Distrito 1720.
   

Portugal/França
 Rotary Club de Gaia-Sul

Uma comitiva do Rotary Club de Gaia-Sul composta por 21 pessoas, foi até França celebrar com o 
seu clube-de-contacto, o Rotary 
Club de Gien Sully-sur-Loire o 60º 
aniversário deste clube, festa a que 
também se associou o Rotary Club 
de Hambourg Bergdorf também 
emparceirado com o clube francês. 
Os Rotários tiveram ensejo de ser 
recebidos no Parlamento Europeu, 
onde almoçaram, e do programa 
constou ainda um jantar-de-
gala que decorreu na “Maison 
Kammerzell”.
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PORTUGAL/EUA | RT Clube de Parede-Carcavelos

O Grupo de Companheirismo dos Músicos Rotários (IFRM) e o Rotary Club de Parede-Carcavelos acolheram o coro “Varia-
tions Ensemble” do Colégio Comunitário de Pellissippi, do Tennesse (EUA), acompanhado pelo Compº. Allen Edwards, 
membro do Rotary Club de Knoxville. No programa que lhe foi proporcionado, o Coro visitou Lisboa, onde actuou na 
Igreja de S. Jorge dos Ingleses e na “Carlucci American International School”, na “St. Julian’s School”, na “International 
Preparatory School” e no Palácio Foz, tendo em seguida viajado para Évora, Portel e Sintra, onde também actuou, sendo 
que, em Portel, juntamente com um grupo de “Cante Alentejano”, e, em Sintra, na Igreja de S. Martinho.

PORTUGAL/BRASIL | RT Clubes de Vila Real, Fortaleza-Dunas

O Rotary Club de Vila Real acolheu uma luzida comitiva do Rotary Club de Fortaleza-Dunas tendo sido, em reunião 
muito festiva, formalizada a geminação entre os dois Clubes. O instrumento respectivo assinado pelos Presidentes dos 
dois Clubes, respectivamente os Compºs. Domingos Madeira Pinto e Júnior Bonfim. Na referida reunião, em que esteve o 
Governador do Distrito 1970, Compº. Fernando Laranjeira, houve tempo para que o Magnífico Reitor da UTAD, Prof. Doutor 
Fontaínhas Fernandes, proferisse uma palestra de excelente qualidade sobre “O Ensino Superior em Portugal”.

COMISSÃO EXECUTIVA DAS CIPs. 

Realizou-se em Paris (França) mais uma reunião da Comissão Executiva das CIPs., convocada pelo seu Presidente, o 
Compº. Gwénaĕl de Bergevin. O evento estendeu-se pelos dias 3 e 4 de Abril e decorreu com subordinação ao tema 
“Paz”. Participou nos trabalhos o Presidente do R.I., Gary C.K. Huang e, no dia 4, foi assinalada a ligação entre o Rotary e 
a UNESCO, na passagem do 70º aniversário desta Organização das Nações Unidas. A foto mostra o grupo de responsáveis 
pelas CIPs. que participou nos trabalhos.
A reunião da Comissão Executiva debruçou-se sobre o plano estratégico das CIPs, exposto pelo Presidente De Bergevin e 
pelo ex-Director do R.I., Serge Gouteyron, na parte da manhã do dia 3. De tarde, os trabalhos foram acompanhados pelo 
Presidente Huang.
O dia 4 foi preenchido com a realização de diversos painéis de discussão: “A Cultura da Paz – Visão compartilhada Rotary/
UNESCO”, que teve como Moderador Giuseppe Viale, Director do R.I.; “Construindo a Paz através do Diálogo Intercultural”, 
que teve a moderar o ex-Director e actual Curador da Fundação Rotária Örsçelik Balkan; “A Promoção da Paz através 
do Rotary e das suas CIPs”, moderado por Jacques Di Constanzo, ex-Director do R.I.; e “A Paz através do Serviço”, tendo 
como Moderador Eduardo San Martin, Director Eleito. O dia culminou com a leitura e aprovação de um texto formal de  
Declaração sobre a Paz, de que foi relator Serge Gouteyron.
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John Kenny
Presidente do Conselho de 
Curadores da 
THE ROTARY FOUNDATION

Contribua e torne 

a nossa Fundação 

Rotária capaz de 

continuar “Fazendo o 

Bem no Mundo”. Assim, 

você terá a satisfação 

pessoal de saber 

que contribuiu para 

algo importante e de 

maneira significativa

A paz no mundo 

é, sem dúvida, um 

desejo que todos 

temos no coração.

Reflexões 
 Em cada mensagem mensal, tentei destacar as diversas prioridades do sector beneficente 
da nossa Organização: a Fundação Rotária. Embora tenha expressado as minhas próprias 
opiniões, espero que as informações tenham sido úteis. 
O nosso principal objectivo é a erradicação da pólio. Alguns de vocês podem perguntar-se 
porque estamos ainda a trabalhar em prol desta causa se em muitos países a doença já não 
existe há anos. É importante lembrar que prometemos ao mundo erradicar a pólio, mas 
ainda não completámos a tarefa. Devemos perseverar até terminarmos o nosso trabalho 
– até que todas as crianças estejam protegidas desta terrível doença.
A paz no mundo é, sem dúvida, um desejo que todos temos no coração. Para este fim, a 
nossa Fundação estabeleceu os Centros Rotary pela Paz em várias partes do mundo – um 
programa pertinente para os tempos difíceis em que vivemos.  
A nossa meta de 123 milhões de dólares para o Fundo Anual ainda é possível se mantivermos 
o mesmo nível de generosidade com relação às nossas doações. Todos os Rotários devem 
contribuir para a Fundação, de acordo com a sua capacidade financeira. 
Nesta mensagem final gostaria de expressar a minha gratidão aos dedicados Rotários que, 
ao longo do ano, apoiaram a nossa Fundação fazendo o bem no mundo. Sei que o Rotary é 
uma organização de voluntários e que o seu importante trabalho é realizado pelos Rotários 
que ajudam os menos privilegiados nas suas comunidades e pelo mundo fora. 
 Sempre me senti honrado em ocupar as posições de Presidente do R.I. e de Presidente do 
Conselho de Curadores da Fundação Rotária. Obrigado por me terem dado estes grandes 
privilégios! 
 E lembrem-se: O Futuro do Rotary está em suas Mãos.

Você ainda tem dois meses deste ano rotário para contribuir para a Fundação Rotária e 
fazer deste um ano ainda melhor que o anterior. A nossa meta para o Fundo Anual é 123 
milhões de dólares, a maior já definida até hoje, e você pode ajudar-nos a alcançá-la.

Contribua e torne a nossa Fundação Rotária capaz de continuar “Fazendo o Bem no 
Mundo”. Assim, você terá a satisfação pessoal de saber que contribuiu para algo importante 
e de maneira significativa. O bem que fazemos só é limitado pelas contribuições que 
recebemos.

Com pouco mais de um mês para a Convenção em São Paulo, é natural que as pessoas 
queiram saber quem serão os oradores, inclusive os dos eventos que antecedem a 
Convenção.

No Simpósio Rotary sobre a Paz deste ano, que acontece logo antes da Convenção, teremos 
o Nobel da Paz, Dr. Óscar Arias Sanchez; o empresário australiano, Steve Killelea; a ex-
bolseira de Centro Rotary pela Paz, Katia de Mello Dantas; e a galardoada com o Prémio 
da Fundação Rotária por Serviços à Humanidade de 2014-15, a Drª. Geeth Jayaram.

O Dr. Sanchez, que foi o Presidente da Costa Rica entre 1986 e 1990 e de novo entre 2006 
e 2010, ganhou o Prémio Nobel da Paz em 1987 pelo papel central que teve na resolução 
de conflitos na América Central. Ele continua a ser uma referência em matérias da paz 
através de exemplos pessoais e também pela actuação da “Fundación Arias para la Paz y 
el Progreso Humano”. 

Steve Killelea é um empresário e filantropo australiano conhecido mundialmente por ter 
criado o índice global da paz. Em 2007, fundou o “Institute for Economics and  Peace” para 
fomentar a interconexão entre paz, economia e negócios.

Em 2009, Katia Dantas completou o seu mestrado em política de senvolvimento internacional 
pela “Duke University”. Actualmente, é directora de políticas para a América Latina e as 
Caraíbas no Centro Internacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas.

Até breve em São Paulo!

Mensagens do Presidente do Conselho de Curadores da THE ROTARY FOUNDATION
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CONSELHO DE CURADORES 
2014-15

A Favor da Erradicação  
da Polio
O Compª. Demet Duarte, membro do Rotary 
Club de Lisboa, editou uma obra sobre as 
actividades de erradicação da poliomielite 
do mundo que pode ser adquirida por 
apenas € 20,00. Contém belíssimas imagens 
de acções de vacinação, sobretudo na 
Índia, e o produto da venda dos exemplares 
reverte integralmente para a Campanha de 
Erradicação Global da Polio.

Os Rotary Clubes da Linha do Estoril, numa organização conjunta do Clube Português 
de Automóveis Antigos com os Rotary Clubes de Oeiras e de Sintra, organizaram o II 

Passeio de Automóveis Antigos, com partida de Caxias, junto do Museu do Automóvel, 
e, após passagem por Cascais,  chegada a Sintra, junto do Palácio da Vila.
A receita obtida através deste evento reverteu para a causa da Erradicação Global da 

Polio, prosseguida pela The Rotary Foundation.

Simpósio Rotary da Paz
A anteceder a abertura da Convenção de São Paulo (Brasil), ocupando os 
dias 4 e 5 de Junho, realiza-se mais um Simpósio Rotary da Paz, um evento 
que a Fundação Rotária organiza de três em três anos. Neste Simpósio 
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será orador oficial na Sessão de Abertura o Dr. Óscar Arias Sanchez, antigo Presidente da Costa Rica e galardoado com o 
Prémio Nobel da Paz em 1987. Mas também haverá intervenções doutro laureado da Paz como o Bispo Desmond Tutu, e, 
sobretudo, de testemunhos de alguns dos cerca de 80 já diplomados pelos Centros Rotary da Paz.

Plano “Visão De Futuro”                
John Kenny, Presidente do Conselho de Curadores da Fundação Rotária, nomeou uma Comissão 
Especial composta pelos últimos quatro Presidentes do R.I. encarregada de avaliar as experiências 
e a repercussão verificadas nas áreas de enfoque definidas pelo Rotary e em resultado dos Sub-
sídios Distritais e Globais  estabelecidos no novo modelo de subsídios. Preside a esta Comissão 
o ex-Presidente do R.I. Bill Boyd (na foto).

Novo Modelo de Financiamento

No próximo dia 1 de Julho vai entrar em vigor um novo modelo de financiamento da Fundação Rotária. Nele, os parceiros 
intervenientes no projecto vão ter de contribuir com um adicional de 5% que incide sobre as doações feitas em dinheiro 
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para a Fundação, como parte dos pedidos de Subsídio Global que, a partir de tal data, sejam apresentados. Trata-se de 
uma medida que visa cobrir os custos de processamento e administração de doações pecuniárias.

Bolsas de Estudo Rotary/Unesco-IHE
A Fundação Rotária e o Instituto UNESCO-IHE de Educação para as Águas uniram-se para proporcionar 10 Bolsas de pos-
graduação no “campus” do Instituto em Delft  (Holanda). As 
inscrições deverão ser apresentadas a partir de 15 de Junho. Os 
Bolseiros farão mestrado em recursos hídricos e saneamento 
urbano, gestão de recursos hídricos ou engenharia e ciências 
hídricas. Concluído o mestrado, o Bolseiro irá trabalhar com 
um clube rotário num projecto comunitário local.

Assim Vai a Polio
Desde Junho de 2014 mais 
nenhum novo caso de 
polio foi registado em todo 
o Continente Africano. 
Desde o passado dia 1 de 
Janeiro, em todo o mundo, 
apenas foram detectados 
21 novos casos de polio, 
sendo 20 no Paquistão e 1 
no Afeganistão.
Entretanto, o Rotary International aprovou a aplicação de mais 34,8 milhões de dólares em acções de vacinação contra 
a polio.

O Objectivo do Rotary é estimular e fomentar o 
Ideal de Servir, como base de todo empreendi-
mento digno, promovendo e apoiando:
 

PRIMEIRO
O  d e s e n v o l v i m e n t o  d o  co m pa n h e i r i s m o 

como elemento capaz de proporcionar 
oportunidades de servir;

 
SEGUNDO
O reconhecimento do mérito de toda ocupação 

ú t i l  e  a  d i fu s ã o  d a s  n o r m a s  d e  ét i ca 
profissional;

TERCEIRO
A melhoria  da comunidade pela conduta 

exemplar de cada um na sua vida pública e 
privada;

 
QUARTO
A aproximação de profissionais de todo o mundo, 

visando a consolidação das boas relações, da 
cooperação e da paz entre as nações.

Objectivo do Rotary
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Pgd  Henrique Almeida               

RC Cascais-Estoril 

Além de uma 

equipa notável, um 

verdadeiro “Dream 

Team”, encontrei, 

em todos os níveis, 

autênticos Rotários 

que acreditam que a 

luz do Rotary, gerada 

pelos programas da 

Fundação Rotária, 

ilumina os caminhos do 

Homem que conduzem 

à Paz, sonho de todos. 

COLUNA DO COORDENADOR 

REGIONAL DE 

THE ROTARY FOUNDATION

Caras Companheiras e caros Companheiros

No apagar das luzes do Ano Rotário 2014.2015 e na recta final da minha missão como Co-
ordenador Regional da The Rotary Foundation para as Zonas 12 e 13 B, agradeço a Deus e 
a todos os Companheiros e Amigos que contribuíram para tornar real a honra, o privilégio 
e, confesso, o sonho de servir Rotary através da nossa Fundação.
Além de uma equipa notável, um verdadeiro “Dream Team”, encontrei, em todos os ní-
veis, autênticos Rotários que acreditam que a luz do Rotary, gerada pelos programas da 
Fundação Rotária, ilumina os caminhos do Homem que conduzem à Paz, sonho de todos. 
E permito-me contar uma história sobre sonhos.
Era uma vez uma montanha muito alta onde havia três árvores jovens que sonhavam o que 
seriam no futuro.                 
A primeira, a olhar as estrelas, disse: -”Quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de 
tesouros.”                                       
 A segunda, a olhar o rio,  disse: -“Eu quero ser um grande navio, para transportar reis e 
raínhas”.                                 
 E a terceira, a olhar para o vale, disse: -”Pois eu quero ficar aqui no alto da montanha e crescer 
tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levantem os olhos e pensem em Deus.”
Muitos anos se passaram entretanto e, certo dia, três lenhadores cortaram as árvores que 
estavam ansiosas para se transformarem naquilo que sonharam vir a ser. Só que os lenha-
dores não costumavam ouvir ou entender de sonhos. Uma pena...! 
A primeira árvore foi transformada em recipiente de feno para animais. A segunda, em um 
simples barco de pesca. E a terceira foi cortada em grossas vigas que foram colocadas à 
parte num depósito.
 Desiludidas e tristes, as três árvores perguntavam-se: -”Porque é que isto aconteceu?! Mas 
temos fé de que os nossos sonhos se irão realizar.”
Então, um dia, uma jovem mãe colocou o seu bebé recém-nascido naquela manjedoura. 
E ele foi adorado por reis vindos de longe. E, de repente, a primeira árvore percebeu que 
guardava o maior tesouro do mundo.                                                                    
  A segunda árvore estava a transportar um homem que acabou por adormecer no barco 
de pesca em que ela se transformara. E quando uma tempestade quase afundou o barco, o 
homem levantou-se e disse “Paz”. Num ápice, tudo se acalmou. A segunda árvore compre-
endeu, então, que estava a transportar o Rei do Céu e da Terra. Tempos mais tarde, numa 
Sexta-Feira, a terceira árvore espantou-se quando as vigas a que a tinham reduzido foram 
unidas em forma de cruz e um homem foi nela pregado. Ela sentiu-se horrível e cruel. Mas, 
no Domingo seguinte, o mundo vibrou de esperança e alegria. Então, a terceira árvore 
compreendeu que  nela havia sido pregado um homem para a salvação da Humanidade e 
que as pessoas, quando olhassem para ela, elevariam o olhar e sempre se lembrariam de 
Deus e de seu Filho.
 As árvores haviam tido sonhos. Mas a sua realização proporcionou muito mais Felicidade 
do que haviam imaginado. E, quando os seus sonhos não se realizaram de imediato, nunca 
perderam a Fé de que um dia eles se tornariam em realidade.
 Como Rotários, alimentamos desde sempre o sonho da Paz. Apesar de todas os obstáculos, 
de todas as pedras no caminho, de todas as adversidades, temos a Fé inabalável de que, 
um dia, o nosso sonho será uma doce realidade. 
E  quem tem Fé,                                                                                                                                       
Vê o invisível,                                                                                                                                                                                         
Acredita no inacreditável                                                                                                                      
E recebe o impossível.

COLUNA DO COORDENADOR REGIONAL DE  THE ROTARY FOUNDATION
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“A imprensa é o quarto poder”
                                             
Edmund Burke

 

No programa do mês de Abril de todos os clubes Rotários do mundo, é 
dada (ou deve ser), já há vários anos, uma especial atenção sobre o tema 
imprensa.É hábito, efectivamente, no mês de Abril, falarmos numa das 

nossas reuniões sobre a importância da imprensa, com particular acuidade, no 
Movimento Rotário.
 
Gutenberg foi o primeiro no mundo a usar a impressão por tipos móveis, por volta de 
1439, e o inventor global  da prensa móvel. Volvidos 576 anos sobre esta invenção, 
todos nós, hoje em dia, reconhecemos a importância fulcral da Imprensa, como 
meio de divulgação de ideias e das notícias.
  
O Movimento Rotário jamais se pode alhear deste meio de comunicação. Deve ser, 
outrossim, aliado à Imprensa. Não só no campo da divulgação dos ideais rotários, 
tão bem concebidos por Paul Harris, mas também como forma de divulgação dos 
seus projectos e eventos. No caso concreto do Rotary Club da Senhora da Hora, 
o “Jornal de Matosinhos” bem como a “Rádio Matosinhos Online”, têm sido leais  
coligado às causas rotárias, sempre disponíveis para cobrir os acontecimentos 
rotários do clube e também dos concelhios.
  
Neste mês, como nos restantes 11 meses do ano, uma palavra de agradecimento 
de nossa homenagem à “nossa” estimada revista “Portugal Rotário”. O “PORTUGAL 
ROTÁRIO” é a Revista em português oficial do Rotary International, pertence à 
Rotary World Magazine Press e serve as áreas de: Portugal, Angola,  Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Macau (clubes de língua portuguesa) Moçambique, São Tomé e 
Príncipe e Timor Leste. XXIX anos de dedicação à causa rotária, engrandecendo o 
Movimento Rotário!
 
Todos nós lemos a Revista, cada um dos seus números, com especial atenção. 
Desde os artigos de opinião até às alusões aos eventos rotários. É, igualmente, um 
excelente veículo de divulgação das actividades dos clubes.
 
Um bem-haja à “Portugal Rotário” e à Imprensa, em geral, que divulga o ideal 
Rotário!

A IMPRENSA ROTÁRIA

Jorge Brandão
Presidente do RC Senhora da Hora
                     








