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Veja os seus donativos 
aumentar através do 
Rotary Direct.
A sua oferta fornece  o suporte 
necessário ao longo do ano e onde é mais 
precisa.

DÊ HOJE: rotary.org/give
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mensagem do 
Presidente 
do Rotary International

CONTEÚDO

Na capa: No passado dia 3 de Maio, 
e a pedido do Rotary Club de Lisboa-
Norte, uma pequena comitiva de 
Rotários na qual avultaram os nossos 
Governadores, Compºs. Afonso Malho 
(D. 1960) e Alberto Soares Carneiro (D. 
1970), avistou-se com Sua Excelência o 
Sr. Presidente da República, Prof. Doutor 
Marcelo Rebelo de Sousa, ele mesmo 
sócio representativo do Rotary Club de 
Lisboa, no Palácio de Belém. Na troca 
de impressões havida foram diversos 
os temas tratados e de interesse rotário 
e foi a altura na qual o Rotary Club de 
Lisboa-Norte lhe impôs o emblema 
de Membro Honorário, distinção que 
o Clube lhe havia conferido. O Sr. 
Presidente foi, então, convidado a estar 
presente nas nossas Conferências de 
Distrito.

Na Internet: O leitor pode ler discursos e notícias do Presidente do R.I., Ian H.S. Riseley em <www.rotary.org/
office-president>.

Caros Companheiros Rotários,
 
Durante 60 anos, escolher um lema constituiu 
o privilégio, mesmo por vezes um desafio, para 
cada Presidente entrante. Lançando um olhar 
sobre os mais recentes lemas é coisa que abre 
uma pequena janela voltada para a maneira de 
pensar e para a visão de cada líder – como é que 
eles viam o Rotary, o espaço que eles achavam que 
o Rotary devia ocupar no mundo e até onde o 
Rotary deveria ir.
Quando chegou a minha vez de ter de escolher 
um lema, não hesitei. Soube imediatamente que 
o nosso lema em 2017-18 deveria ser Rotary: 
Fazer a  Diferença. Para mim, esta pequena frase 
descreve não apenas o que estamos agora mesmo 
a fazer, mas também o que aspiramos fazer. 
Queremos fazer a diferença. Damos do nosso 
melhor para ajudar, para termos impacto, para 
tornarmos um pouco melhor o nosso mundo.
Ao longo dos últimos dois anos pude ver tantas 
maneiras diversas demonstrativas de que o 
Rotary está efectivamente a fazer isso. Por 
exemplo, na Califórnia, após os devastadores 
incêndios florestais do ano passado, vi Rotários 
a Fazer a Diferença em benefício daqueles que 
tinham perdido tudo. Na Guatemala, verifiquei 
toda a diferença que se fazia graças a simples 
fogões a lenha nas vidas de mulheres que vinham 
cozinhando em meras fogueiras a céu aberto: já 
não respiravam a fumarada enquanto faziam as 
refeições, gastavam menos tempo à procura de 
paus secos e passaram a utilizar os seus fogões 
até para iniciarem pequenos negócios. Em Israel, 
visitei um centro  hiperbárico patrocinado pelo 
Rotary que ajuda doentes com lesões cerebrais 
traumáticas a recuperar a saúde, a regressar à 
vida activa. Em comunidades de todas as partes 
do nosso mundo, os Rotários estão a Fazer a 
Diferença reinstalando refugiados, vacinando 

crianças, garantindo a existência de reservas 
seguras de sangue em bancos próprios e ajudando 
os jovens na sua preparação para a vida do futuro 
de cada um. 
Em todo o lado pude ser participante no 
empenhamento dos Rotários na plantação de 
árvores. Quando esta edição de The Rotarian 
for distribuida, estaremos ainda em tempo de 
contagem final do número de árvores que terão 
sido plantadas, mas, não obstante, tenho a alegria 
de anunciar que já ultrapassámos a nossa meta 
no início apontada de 1,2 milhões de árvores, ou 
seja uma por cada Rotário. E, também por todas 
as partes do mundo, o Rotary continua o seu 
trabalho e magistério de influência, de recolha de 
fundos e de apoio para atingirmos a erradicação 
da polio. No ano passado, o vírus selvagem da 
polio determinou apenas 22 casos de paralisia 
e somente em dois países. Tenho a absoluta 
convicção de que muito em breve esse número 
descerá para zero, e iniciaremos uma nova fase 
na caminhada para atingirmos a erradicação da 
doença: a de decorrerem três anos a partir do 
último caso registado de infecção devido ao vírus 
selvagem e ser certificado, então, que temos um 
mundo inteiramente livre de polio.
 Quando Juliet e eu regressarmos a nossa casa, 
na Austrália, guardaremos uma grata lembrança 
dos lugares que visitámos, dos novos amigos que 
fizemos e do extraordinário serviço que pudemos 
notar que está a ser feito por toda a parte. Muito 
obrigado a todos, pelo formidável trabalho que 
fazeis através de Rotary: Fazer a Diferença.
   
    Ian H.S. Riseley

                                   Presidente do
               Rotary International
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CIMEIRA DO “DIA MUNDIAL 
DA ÁGUA”

Em 22 de Junho será assinalado o 10º Dia Mundial 
da Água, em Toronto (Canadá), justamente na 
ocasião em que tem lugar a Convenção do R.I. 2018.
Esta comemoração conta com intervenções de 
fundo de peritos e personalidades de destaque no 
mundo relativamente a toda a problemática dos 
recursos hídricos como Peter Lochery, Presidente 
da “CARE”, Chris Dunston, da Fundação 
“Hilton”, Rob Quick, técnico destacado do Centro 
Americano de Controle de Doenças (CDC) e Sílvia 
Gaya, actual Conselheira Senior para a Água, 
Saneamento e Higiene do UNICEF. Discursará 
também o Presidente Eleito do R.I., Barry Rassin.

“DIA DO ROTARY” EM 2019

Na decorrência de contactos e de encontros de vontade acontecidos na altura da realização em Montpellier 
do Instituto Rotário de 2017, ficou designado o próximo dia 23 de Fevereiro de 2019 para, em Roma e 
sob a organização do Distrito 2080, ser assinalado na Europa o “Dia do Rotary” e dedicado ao reforço 
da União Europeia. Embora o evento tenha o seu epicentro na data referida, encontra-se elaborado um 
programa que se estende pelos dias 21 a 24 do referido mês, programa que contempla um encontro 
com o Presidente da República Italiana, Sérgio Mattarella e a colocação do símbolo rotário na “Piazza 
del Popolo”, a 22, um Forum dedicado ao tema “Rotary para a Europa – uma Joint Venture para 
fortalecer a Coesão Europeia”, a 23, e espera-se que, a 24, possa haver a celebração da Missa pelo Papa 
Francisco na Praça de S. Pedro (Vaticano). Para mais detalhes, assim como para inscrições, o leitor deve 
contactar Jassna C. Porru, usando o Tel. + 39 347 8815088 ou o endereço electrónico segrparticolare.
cardonegov1819@gmail.com.
 Pode também consultar www.rotary2080.org.

O UNIVERSO DO ROTARY

Com dados reportados ao passado mês de  Maio  o “panorama rotário” era assim:

Rotários  ………………………………… 1.230.715

Rotárias (incluídas no número geral) …… 268.592

Rotary Clubes ………………………………35.792

Países e Regiões com Rotary …………………… 218

Distritos Rotários  ……………………………… 545

Interactistas ……………………………… 513.176

Interact Clubes  ………………………………22.312

Países e Regiões com ITC ……………………… 161

Rotaractistas  ………………………………  248.722

Rotaract Clubes ………………………………10.740

Países e Regiões com RTC  …………………… 184

NRDC ……………………………………… 9.827

Voluntários nos NRDC ………………… 196.540

Países e Regiões com NRDC  ………………… 99
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Muitas vezes se ouve opinar: a História repete-se...    
E, valha a verdade, há que reconhecer que será 

assim, de facto, pese embora a circunstância de, as mais 
das vezes, não se repetir exactamente pelos mesmos 
motivos e, igualmente, não certamente com os exactos 
contornos de antanho.

Escrevo numa altura em que se acumulam, acolhidos 
com o osbtinado silêncio (cúmplice?) de quem tem o 
dever de denunciar ou de explicar e o não faz, ou o não 
faz com a presteza que se imporia em face da gravidade 
que é óbvia, factos vindos a público de estarrecedoras 
faltas de ética e de integridade por parte de gente que 
devida ser responsável mas, se calhar, … não pratica...

E dou comigo a pensar na história do Rotary no 
nosso querido País (eu que, como o leitor, me comprazo 
de estar nas fileiras de um Movimento que, ao longo de 
toda a sua já alongada história, sempre colocou em 
primeiro plano os valores 
do serviço, da integridade 
de carácter e da ética em 
todos os seus parâmetros).

Nos tempos anteriores 
à “Revolução dos Cravos” 
(recordo, para aqueles mais jovens no Rotary), por 
razões que radicavam na forte restrição do exercício 
de direitos fundamentais como os da liberdade de 
reunião e da liberdade de opinião, eram os “nossos” 
Rotary Clubes os espaços aos quais se acolhiam cidadãos 
“travestidos” de Rotários. Na verdade, muitos neles 
acabaram por ser admitidos apenas porque era quase 
só nos Rotary Clubes que encontravam abertura para 
falarem e discutirem desassombradamente, expondo 
e sustentando ideias num clima de liberdade. Por 
exemplo, o Clube ao qual me honro de pertencer viveu 
esses tempos e, depois, com o eclodir do “25 de Abril”, 
viu acontecerem algumas deserções do seu quadro:  
chegara a liberdade... Ou seja, tinham desaparecido 
com a Revolução os motivos verdadeiros de algumas 
filiações … de equivocados. Rotários? Nem por isso...

Portanto, até então, era, frequentemente, adentro 
do Rotary que as pessoas podiam livremente falar e 
efectivamente falavam. E foi assim por anos, uma 
situação assim vivida e que até tinha sido causal de 
sérias dificuldades, inclusivamente para o aparecimento 
de “Portugal Rotário”.

Mudaram-se os tempos, volveram decénios, e eis-

nos chegados a dias em que, com repulsiva e indesejada 
frequência, assistimos a revelações ou denúncias 
de escandalosas práticas de actos violadores de 
elementares regras de ética e de ausência de integridade 
de carácter atribuídos a figuras (ou figurões?...) de proa 
do íncola aparelho estadual, e não só.

Todavia, pasme-se!, ninguém parece incomodar-se 
a sério com isso. Ninguém reage com aquela urgência e 
com aquela veemência que pareceria exigível e mesmo 
recomendável.

Designadamente os próprios directamente visados 
que, ao invés de se explicarem, ora se armam em vítimas 
ou virgens ofendidas, ora se escudam em coisas da 
justiça, ignorando a ética que lhe está francamente 
acima. Mas também quem está investido em autoridade, 
uma autoridade que resulta canhestra assim.

E lá vai apodrecendo a coisa pública, vilipendiada a 
democracia, desacreditada a 
representatividade popular 
e abastardada a ideia do 
serviço público.

Não será, pois, chegada 
a altura de o Rotary, nos 

nossos Clubes, voltar a ser voz?
Não se trata de voltar a dar voz: trata-se de ser 

voz. Não, necessariamente, para discutir política, mas 
para defender o primado dos valores éticos, e fazê-lo 
acerrimamente. Sem evasivas nem hesitações. Se “o rei 
vai nu...” diga-se sem rebuço que vai mesmo e sem temor.

Lembremos que a tradição do Rotary é de 
aconselhamento e de influência positiva. Qual é o 
posicionamento do Rotary em todas as Agências da 
ONU? O de Conselheiro. O Rotary deve, pois, cumprir 
um magistério de reserva moral e de influência. 
Nenhum valor ético lhe é indiferente e, por conseguinte, 
cumpre-lhe salvaguardá-lo e debatê-lo. Doa a quem 
doer e mesmo sem perder de vista imperfeições, pois 
que as tem. Ou não fora da pobre e humana condição...

Sejamos, agora, voz. Isto a despeito de (felizmente) 
já não nos ser necessário … dar voz.

Sejamos a voz dos que a deveriam usar mas o não 
fazem como deveriam!
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"Todavia, pasme-se! , ninguém parece 

incomodar-se a sério com isso. Ninguém reage 

com aquela urgência e com aquela veemência que 

pareceria exigível e mesmo recomendável."
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Actualização “Online”.

Seja no caso de o leitor ir, em pessoa, à Convenção de 2018 
do Rotary International, em Toronto (Canadá), de 23 a 27 de 
Junho próximo, seja para o caso de apenas querer manter-se a 
par do que nela for acontecendo, sem sair de sua casa, poderá 
acompanhar todos os momentos e manter-se informado 
quanto às mais recentes notícias  em <Rotary.org> e nas redes 
sociais.
 
Todos os dias, o “Minuto da Convenção” proporcionará a visuali-
zação de um pequeno video com o resumo dos eventos da véspera, 
assim como o anúncio dos que se seguirão. Os nossos anfitriões 
irão manter toda a gente informada quanto aos locais mais visi-
tados da “Casa da Amizade”, fornecerão entrevistas com alguns 
dos participantes e farão a cobertura seja das sessões plenárias, 

seja dos encontros 
sectoriais. O leitor 

encontrará o “Minuto 
da Convenção” acedendo 

a <riconvention.org>, na pá-
gina do  Rotary no “Facebook”, ou 

na “e-newsletter” diária da Conven-
ção. Também terá ao dispor, para ver como 

para partilhar, videos completos com os discursos 
proferidos pelos oradores convidados. 

  
O “staff ” do Rotary fará “blogges” e “tweets” das sessões em geral, 
da “Casa da Amizade”, dos “workshops”, dos eventos organizados 
pela Comissão Anfitriã e outros. A cobertura em directo irá 
incluir videos, entrevistas e outros aspectos deste acontecimento 
que constitui o maior evento rotário do ano. Diariamente novas 
informações irão mantê-lo ao corrente dos factos mais marcantes 
e dos seus desenvolvimentos. O leitor poderá, ainda, alcançar 
fotografias dos momentos mais importantes da Convenção.
 
Se for à Convenção, irá poder compartilhar as suas próprias 
histórias através das redes sociais; veja igualmente o que os 
outros Rotários divulgam e obtenha as mais frescas notícias da 
Convenção usando o “hashtag” #rotary18.

Inscreva-se na Convenção de 2018 do Rotary, de Toronto, 
em <riconvention.org>.
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A CONVENÇÃO 
DE TORONTO 
CONTAGEM 
           DECRESCENTE
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AO SERVIÇO

Em colaboração com a Câmara Municipal 
de Caminha e com o Conselho Directivo de Baldios de Riba de 
Âncora, o Rotary Club de Caminha dedicou-se à tarefa da 
plantação duma centena de pinheiros mansos na zona de Riba 
de Âncora, para o que contou também com a assistência técnica 
de sapadores.

Com o apoio do Rotary Club de Mafra, o Rotary Club de Lisboa-
Centro levou os elementos do Coro e da Orquestra Luciana 
Seruca em visita a Mafra, com especial ênfase no Convento e 
na Aldeia do Franco, uma excelente jornada que veio a terminar 
com um espectáculo no Teatro “Beatriz Costa” no qual actuou 
o Coro e o grupo de Cavaquinhos da Ericeira.

Sensibilizado pela catástrofe que se abateu 
sobre o concelho de Pampilhosa da Serra em consequência dos 
fogos florestais, o Rotary Club de Lisboa Internacional Francófono, 
após ter realizado algumas actividades para angariação de fundos, 
foi entregar na referida zona abundante e diverso material de 
construção civil no valor de mais de € 6.000,00 que logrou 
recolher mercê disso, para a reconstrução de algumas aldeias 
das mais afectadas.

O Rotary Club de Cascais-Estoril organizou no Hotel Cidadela 
a Exposição de Arte “Rotary-Arte-Solidariedade”, certame que 
contou com obras de António Loureiro, Gabriela Carvalho, 
Mirza Wieland e Pedro Barbudo, tendo sido o resultado líquido 
obtido aplicado na causa da erradicação da poliomielite.

Numa acção conjunta, 
que teve o apoio da 
Câmara Municipal de 
Almeirim, os Rotary 
Clubes de Almeirim e de  
Santarém assinalaram 
o  “Dia  da  Terra” 
através duma acção de 
plantação de árvores.

O Rotary Club de Loulé 
organizou no “Golfe do Laranjal”, Quinta do Lago, um Torneio 
de Golfe Solidário para angariação de fundos que foram apoiar 
a IPSS “Existir”.
 

COMPANHEIRISMO
A CD dos Serviços Profissionais do D. 1960 organizou uma 
excursão para visita à herdade “Vale da Rosa”, em Ferreira do 
Alentejo, assim como visita aos locais de maior relevância desta 
cidade. O aliciante programa incluiu percurso pelas vinhas da 
propriedade e almoço, e, em Ferreira do Alentejo, visitas ao Museu  
Municipal, a Adega Típica Alentejana e ao Núcleo Museológico do 
Cante Alentejano, aqui com provas de licores e de aguardentes.

Fizeram uma 
reunião de amizade os Rotary Clubes de Ovar e da Régua para 
assinalar o 25º aniversário do seu emparceiramento. O evento 
incluiu uma recepção nos Paços do Concelho da Régua e visitas 
para admirar as paisagens durienses e às ruínas romanas de 
Fonte do Milho.

Um almoço de companheirismo, que incluiu o “tradicional” 
ensopado de borrego e foi seguido de visita à “Ovibeja-2018”, 
foi promovido pelo Rotary Club de Beja.
 

ROTARY PORTUGAL
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A “Casa da Amizade” do Rotary Club 
de Vila Nova de Gaia promoveu uma jornada cultural e de 
companheirismo que envolveu uma caminhada de 6 kms. nos 
passadiços do Rio Paiva e visitas guiadas ao Radar Meteorológico e 
às “Pedras Parideiras” de Castanheira, na Serra da Freita, iniciativa 
que gerou fundos que foram apoiar a acção desenvolvida pela 
APPDA-Norte.

PALESTRAS
A Drª. Eloisa Gonçalves proferiu uma palestra no Rotary Club 
de Lisboa-Oeste sobre o tema “Depressão na Diabetes”. Neste 
Clube estiveram também o Engº. Carlos Mendes, que falou sobre 
“Risco Sísmico – a Visão da Autoridade Nacional de Protecção 
Civil”, e o Compº. Augusto Martins, que orou sobre “O Papel da 
China no Sistema Monetário Internacional”.
No Rotary Club de Amarante foi oradora a Drª. Maria José 
Queirós Lopes que orou sobre “Perspectiva Histórica – 3 Poetas 
Amarantinos: Ilídio Sardoeira, Teixeira de Pascoaes e António 
Teixeira de Queirós e suas Afinidades”. Também neste Clube 
estiveram os Drs. Lara Costa e Manuel Oliveira a expor sobre 
“O Projecto Teia +”.

 N o Rotary Club de Barreiro foi palestrante o Com. Zeferino 
Henriques, Assessor Militar na Direcção-Geral de Política de 
Defesa Nacional, que dissertou sobre “A NATO e a União 
Europeia na Actualidade”.

E também aqui no Clube de Barreiro se falou sobre “Testemunhos 
Profissionais”, sendo orador o Compº. Carlos Vaz, e “A Perspectiva 
de um Arquitecto que desenha “Shopimgs” pelo Mundo” na 
palavra do Arqº. Ramiro Guinote. 

“Segurança Alimentar” constituiu o assunto em torno do qual 
falou a Compª. Ana Mafalda Monteiro no seu Clube, o Rotary 
Club de Lisboa-Belém. Aqui esteve também o Engº. Francisco 
Tomé para expor acerca de “No Limiar da Autodeterminação da 
Inteligência Artificial”.

No Rotary Club de Lisboa-Parque das Nações esteve a falar sobre 
“O DS 2030-Objectivos de Desenvolvimento Sustentável para 
Transformar o nosso Mundo” o Engº. Carlos Oliveira Augusto.

O Rotary Club de Santo Tirso escutou uma palestra que foi 
proferida pelo Prof. Doutor Félix Carvalho em volta do tema 
“Utilização da Canabis para Fins Terapêuticos”.

“História e Estórias duma Profissão” constituiu o tema de 
conferência que o Gov. 2016-17 (D. 1960), Compº. Abílio Lopes, 
proferiu no Rotary Club de Albufeira.

No Rotary Club de Aveiro orou sobre “Protecção de Dados” a 
Drª. Ana Filipa Magalhães.

O Rotary Club de Praia da Rocha ouviu Vítor Neto dissertar sobre 
“Conversas sobre Turismo” e o Compº. Jorge Duarte sobre “A 
Estética ao Longo da História”.

“Erasmus +: uma Semana Diferente” foi tema de palestra proferida 
no Rotary Club da Feira por João Sousa e a Drª. Lucinda Ferreira. 
Igualmente neste Clube esteve a Drª. Maria de Fátima Ribeiro a 
pronunciar-se acerca de “O Reiki como Filosofia de Vida”. 

A Presidente do CA da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel, 
Drª. Teresa Luciana, esteve no Rotary Club de Ponta Delgada a 
expor sobre “O Projecto de Cuidados Paliativos no Domicílio”. 

 

Também aqui esteve o Bispo 
D. João Lavrador a falar sobre “Os Desafios da Igreja no Século 
XXI”.

 O conjunto dos “Clubes da Linha” - Rotary Clubes de Algés, 
Carnaxide, Cascais-Estoril, Oeiras, Parede-Carcavelos e Sintra – 
teve o ensejo de escutar a Engª. Sofia Leitão numa dissertação 
sobre “Os Universos de Stephen Hawking”. E também ouviram o 

ROTARY PORTUGAL
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Dr. Mário Lisboa e o Enólogo Tiago Correia numa palestra sobre 
“Vinho Generoso de Carcavelos – passado, presente e futuro”, 
uma acção que foi enriquecida com degustação.
Juntaram-se os Rotary  Clubes de Lisboa-Norte, Lisboa-Oeste 
e Lisboa-Parque das Nações para uma reunião com palestra 
na qual foram oradores o Arqº. Luís Vassalo Rosa e os Compºs. 
Óscar Amorim e Paulo Martins sobre o tema “Comemoração 
dos 20 Anos da EXPO”.

O Rotary Club de Santarém teve como 
oradora convidada a Engª. Maria João Cardoso em reunião que 
foi alargada aos membros do Rotaract Clube e às senhoras da 
“Casa da Amizade”. O tema tratado por ela foi “Ambiente e 
Sustentabilidade”.

Também no Clube de Santarém se pronunciou sobre “Maio – Mês 
do Coração” o Dr. Vítor Martins. “Os Desafios do Olimpismo” foi o 
assunto sobre o qual proferiu uma palestra também neste Clube 
o Dr. José Manuel Constantino, Presidente do COI.

O  C o m p º . 
Gabriel Roldão 
proferiu uma 
palestra no seu 
clube, o Rotary 

Club de Oliveira 
d e  A z e m é i s 
sobre “O Pinhal 
do Rei”.

Juntamente com o “seu” Rotaract Clube, o Rotary Club de Setúbal 
pode escutar o Prof. Doutor Jorge Araújo em palestra sobre “Toda 
a Diversidade ao Alcance de um Clic”.

No Rotary Club de Lisboa-Olivais a Drª. Ana Teresa Fonseca falou 
sobre “Abordagens Complementares à Medicina Convencional 
– Prevenção e Tratamento de Doenças”.

Foi palestrante no Rotary Club de Lisboa-
Benfica o Dr. Rogério Bravo na abordagem do tema “Protecção 
de Dados, Privacidade e Garantias Fundamentais do Cidadão”.

O Rotary Club de Sandim teve ensejo de escutar D. Carlos 
Ximenes Belo em palestra que ele proferiu sobre “A Paz e os 
Direitos Humanos em Timor”.

“Les Vins de Bordeaux” foi assunto tratado no Rotary Club de 
Lisboa Internacional Francófono pelo “expert” Eric Nemeth.

UM NOVO APELO AOS SECRETÁRIOS
Uma vez mais solicitamos encarecidamente a todos os 
Secretários dos Clubes que remetam aos nossos serviços 
(geral@portugalrotario.pt) nova lista actualizada do quadro 
social do Clube, com as moradas correctas e actuais de 
cada Companheiro(a), de modo a assegurar-se a melhor 
distribuição das sucessivas edições da nossa Revista.

PARCERIAS 
 Em conjugação de esforços entre os Rotary Clubes de Algés 
e de Oeiras, o Jardim Botânico da Ajuda, o Restaurante “Estufa 
Real”, o Esquadrão de Cavalaria da GNR, o Palácio Nacional 
da Ajuda e o Clube Português de Automóveis Antigos (CPAA) 
foi realizado o V Passeio de Automóveis Antigos, sob o moto 
“Automóveis Antigos, nossos Fieis Amigos”.
O Rotary Club de Lisboa-Norte colaborou com o Clube de Golfe 
dos Arquitectos na organização de um Torneio de Golfe que foi 
realizado nos “greens” do “Pestana Golf Resort” e cujo produto 
reverteu a favor das IPSS “Acreditar”, APADP (Deficientes 
Profundos), FPDA (Autistas), “CAPITI” e ainda a Fundação 
Rotária do R.I..

file:///Users/zeliamota/Documents/PR%20JUNHO/textos/rotario.pt
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UNIVERSIDADES SENIOR 
Teve lugar em 26 de Maio, em Estarreja o 14º Encontro das 
Universidades Senior do Rotary.
A Universidade Senior do Rotary Club de Fafe foi honrada com 
o Prémio “As Mais 2017” (Área Social) instituído pelo periódico 
“Povo de Fafe”, galardão que lhe foi entregue no decurso da 
Gala que teve lugar no Teatro-Cinema local.

EM PROL DA PAZ MUNDIAL

Por iniciativa do 
Rotary Club de Almeirim realizou-se um evento marcante, sob 
a designação de Brinde Internacional Rotário da Paz no decurso 
do qual foram colocadas em especial evidência personalidades 
líderes mundiais que maior relevo tenham atingido nos campos 
da defesa e da promoção da Paz Mundial. Nele, o Clube 
distinguiu especialmente o Estado do Vaticano e Sua Santidade 
o Papa Francisco, tendo comparecido em representação dos 
visados o Núncio Apostólico em Lisboa, Mons. Rino Passigato, 
e o Bispo de Santarém, D. José Traquina Maria.

Evento de larga repercussão e significado, nele participaram 
ainda, além de muito público na sua maioria constituído por 
Rotários, o Presidente da Câmara, Pedro Ribeiro, diversos 
elementos da edilidade e Presidentes de várias das Juntas de 
Freguesia, de IPSS do concelho, o Provedor da Santa Casa da 
Misericórdia, Dr. José Lobo, o Presidente da Direcção do CRIAL, 
José Carlos Silva, o Gov. Afonso Malho (D. 1960). Foi enriquecido 
com uma celebração eucarística a que presidiu o Núncio e 
concelebrada por ele com o Bispo de Santarém e o Pároco de 
Almeirim.
No jantar festivo com o qual o “Brinde” viria a culminar houve troca 
de significativas lembranças sendo oferecida a Mons. Passigato 
pelo Presidente da Câmara uma réplica da seta de S. Sebastião 
entregue, iam decorridos 444 anos, pelo Núncio de então em 
Almeirim ao Rei D. Sebastião em nome do Papa Gregório XIII 
(veja na foto), e a Presidente do Clube, Compª. Maria do Rosário 
Salavessa, uma salva de prata alusiva ao acto. 

SAUDE E BEM-ESTAR 
O Rotary Club de Bombarral organizou as 8ªs. Caminhadas 
“Primavera Solidária” – 2018 em colaboração com as várias Juntas 
de Freguesia da sua comunidade. Graças a estas iniciativas 
os participantes (e muitos foram) puderam percorrer a pé e 
conhecer os melhores e mais pitorescos lugares do concelho e 
contribuir para apoiar famílias com necessidades. Em Domingos 
sucessivos e com percursos que nunca foram além dos 8 kms., 
quem cooperou fez exercício saudável e teve sempre à disposição 
água e fruta.

DISTINÇÕES

 No Rotary Club de Valongo foi distinguido como 
profissional de referência o industrial Agostinho Santos, 
administrador de “A Metalúrgica, SA”.

O Rotary Club de Parede-Carcavelos teve como profissional de 
referência o Dr. Frederico de Almeida. 
O industrial Engº. Joaquim Camello Martins foi o profissional 
assinalado no Rotary Club de Seia.

 

No Rotary Club de Almeirim foi 
especialmente distinguida a personalidade da Prof. Natércia 
Teles, do Agrupamento de Escolas de Almeirim.
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Chefe de Serviços de Cirurgia no IPO do Porto, o Compº. Gov. 
2004-05 (D. 1970) Diamantino Gomes foi muito justamente 
homenageado como “profissional do ano” no Rotary Club de 
Leça do Balio. 

O empresário António Maria dos Santos Saraiva foi o profissional 
assinalado pelo Rotary Club de Alcobaça.

O Compº. Com. Alberto Machado Ferreira, membro do Rotary 
Club de Santo Tirso, fundador e Presidente do CA da empresa 
“INTRAPLÁS-Indústria Transformadora de Plásticos, SA” e 
proprietário do Hotel “Cidnay”, foi distinguido com o Prémio 
“Carreira Profissional” atribuído pela AEP, ao qual fez inegável jus.

No Rotary Club de Lisboa-Centro foi o Doutor Jorge Paixão da 
Costa o profissional distinguido.

CULTURA 
O Rotary Club de Estarreja realizou mais uma “Gala Anual”, 
no Cine-Teatro de Estarreja. Foi subordinada a “O Fado” e, o 
evento, constituiu, além de ocasião de entrega de 16 Bolsas 
de Estudo, altura de entrega dos seus Prémios “Rui Alberto”, 
ao melhor estudante da Escola Dr. Egas Moniz, de Avanca, 
“Aníbal Drummond” (profissional) e “D. Francisco Nunes Teixeira 
(benfeitor). Os resultados desta “Gala” foram apoiar a acção 
desenvolvida pela IPSS Centro Paroquial e Social de Santa 
Marinha de Avanca.

Não pára a actividade 
cénica da Universidade Senior do Rotary Club de Resende. 

Mais recentemente levou a cabo a representação da peça 
“O Médico”, bem humorada, no Agrupamento de Escolas de 
Resende e na sede do Rancho dos Moleiros de Cárquere, tendo 
ainda com ela alegrado os utentes da IPSS da Irmandade de S. 
Francisco Xavier.

Uma Tertúlia Literária foi levada a cabo pelo Rotary Club de 
Póvoa de Lanhoso debruçada sobre a temática “Maria da Fonte, 
a Raínha do Povo”.

Para o efeito de assinalarem os 20 anos da EXPO, juntaram-se 
os Rotary Clubes de Lisboa-Norte, Lisboa-Oeste e Lisboa-Parque 
das Nações, e realizaram uma visita guiada à Gare do Oriente, 
sob a liderança do Presidente de Infraestruturas de Portugal, 

o Engº. António Laranjo, ao que se seguiu festivo almoço com 
animação musical (actuaram os flautistas Aurélio Martins e 
Carmen Rosa e o “Coro das Nações” sob a direcção do Maestro 
Luís Bragança Gil).

Assinalando o seu 47º aniversário, o Rotary Club de Cascais-
Estoril editou a obra “Meio Século ao Serviço de Cascais, da 
Comunidade e do Rotary International”, da autoria do Com. 
Joaquim Barahona, tendo sido a obra apresentada pelo Prof. 
Doutor José d’Encarnação.

O Rotary Club de Leiria efectuou visitas guiadas ao Museu do 
Centro Científico e Cultural de Macau assim como aos Palácio 
e Convento de Mafra.

INTERESSANDO-SE 
O Grupo “Baiciência” foi expor no Rotary Club de Vizela sobre 
o “Projecto Renascer – Cuidar de Jovens Mães e seus Filhos”.

VISIBILIDADE
O Rotary Club de Fátima organizou o “seu” XIII Torneio de Golfe, 
nos “greens” do “Royal Óbidos Spa & Golf Resort”. Torneio que 
se disputou no formato “Fourball Better-Ball” e na modalidade 
“Stableford”.

O Rotary Club de 
Estarreja organizou 
uma vez mais a sua 
Gala e no Cine-Teatro 
local, um espectáculo 
que, para além de 
ter proporcionado o 
ensejo da divulgação 
do que é o Rotary e 
os seus propósitos, 
teve as actuações 

das fadistas Mia 
M o u r a ,  A n a 
J o r g e ,  I s a b e l 
Maria e Sara 
Beira e de bailado. 
Na ocasião, o 
Clube distribuiu 16 
Bolsas de Estudo 
p a t r o c i n a d a s , 
e n t r e g o u  o s 
P r é m i o s  “ R u i Alberto” (Beatriz Vidal e 
Maria Leonor Vieira), “Aníbal Drummond” (Emídio Pereira dos 
Santos) e “D. Francisco Nunes Teixeira” (Augusto da Rocha 
Ferreira, a título póstumo). O resultado alcançado foi ajudar o 
trabalho desenvolvido pelo Centro Paroquial e Social de Santa 
Marinha de Avanca.  

ROTARY PORTUGAL
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Vida Interna da A.P.R.

OS NOSSOS PARCEIROS

Obra da apreciada 

pintora francesa Élisabeth 

Louise Vigée Le Brun, 

consagrada artista do 

Séc. XIX, surge como 

“convidada” do MNAA 

a que constitui o retrato 

de Anne Catherine Le 

Preudhomme, Condessa 

de Verdun. Pode ser 

admirada até ao próximo 

dia 16 de Setembro. E vale 

a pena fazê-lo, pois que se trata duma belíssima tela de invulgar 

expressão artística, exemplar no seu realismo e na expressão da 

retratada, além de expoente de raro tratamento da luz. Vá vê-la.

Talvez não saiba o leitor mas o certo é que a “jurisdição” do 

MNSR se não circunscreve, na cidade do Porto, às suas nobres 

instalações do famoso “Palácio das Carrancas” na Rua de D. 

Manuel II. Com efeito, existe como que uma rede museológica 

sob a sua supervisão e nesta está incluído ainda (e por exemplo) 

a Casa-Museu Fernando de Castro, que fica na Rua de Costa 

Cabral, 716. Este belo estabelecimento apresenta muitos motivos 

de interesse que largamente aconselham uma visita: magnífico 

recheio de casa, peças invulgares de cerâmica, esculturas e 

pinturas de consagrados autores. Recomendamos, pois, que tire 

partido duma urgente e demorada visita. 

Aproximando-se a data da realização na Sede do R.I., em Evanston (EUA), do Seminário Mundial dos Editores das 

Revistas Rotárias, a Direcção ocupou-se em definir os temas que, com relação à nossa Revista Regional Oficial – 

PORTUGAL ROTÁRIO -, considerou de maior relevância.

 

Por outro lado, foi analisada e aprovada a versão final do Protocolo negociado com os Governadores dos nossos dois 

Distritos (Eleitos, Indicados e Designados) adentro duma nova política de Imagem Pública e de Comunicação rotárias 

no nosso País, matéria que o leitor encontra tratada à parte nesta edição da Revista (veja na pág. 27).

 

Tendo em vista a realização da Assembleia Geral que, além do mais, terá como objecto um Acto Eleitoral para o 

mandato que se seguirá, foi tratada a questão da elaboração de lista para recomposição dos órgãos sociais da APR a ser 

submetida, então, a sufrágio.
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IN ILLO TEMPORE...

Eis-nos chegados a um momento no qual, felizmente, ainda estão “operacionais” os Governadores de ambos os nossos Distritos. 

Estamos no ano rotário de 1988-89. A presidência do Rotary coube ao Rotário Australiano, A. H. Royce Abbey. O 

seu lema, na versão portuguesa, foi “Dê Vida ao Rotary. Viva-o Intensamente”. No Distrito 197, o Governador 

foi o actual Editor da nossa Revista Regional Oficial do Rotary, e membro do Rotary Club de Vila Nova de 

Gaia, Compº. Artur Lopes Cardoso. Demos-lhe, pois, por ora, a palavra.

Bem poderá dizer-se que o ano de 1988-89 não terá começado 
da melhor maneira. Na verdade, e em toda a história do nosso 
Movimento, pelo menos desde a altura em que começaram a existir 
os Lemas em cada ano e a sua simbologia, jamais tinha acontecido 
que o ano rotário acabasse por decorrer sem qualquer expressão 
gráfica artística que pretendesse representar, de algum modo, o lema 
escolhido pelo Presidente Royce Abbey. É que o “boneco” que tinha 
sido escolhido apresentava claramente o aspecto daquela figura 
severa do “Tio Sam”, de dedo indicador espetado,  ossudo em jeito 
de garra adunca, apontado em direcção a quem o via, o cartaz que, 
durante a II Conflagração Mundial, se via por toda a parte nos EUA 
e tinha a legenda “I want you to the Army!”

Aquilo “soava” a beligerância, militarismo, muito longe, pois, da 
mensagem de paz e de tolerância essenciais no Rotary. Por isso, logo 
na altura da realização da Assembleia Internacional, que se realizou 
em Nashville, Mississippi, já tinha sido proscrito e o ano de 1988-
89 iria decorrer apenas com a roda rotária a modos que figuração 

do lema. Mas o guia distrital que elaborei ainda saiu com a capa 
ostentando a tal mão com o dedo severo apontado...

Mas, se foi infeliz a escolha do símbolo, não veio a ser melhor 
a versão portuguesa, de paternidade brasileira que pretendia ser a 
tradução das frases do lema criado por Abbey. Um disparate total. 
Ora veja o leitor: no original inglês o lema até era bem simples: 
“Put Life into Rotary, Your Life!” Onde diabo se foi arranjar, como 
tradução, “Dê Vida ao Rotary. Viva-o Intensamente”?! De facto nada 
disto se contém na formulação inglesa.

Desde  logo hemos de convir que, no nosso português, “dar 
vida” é introduzi-la em local em que a vida está ausente. Ou seja, 
como que se partia do princípio de que o Rotary, se não estava 
moribundo e a caminho de morto, estaria disso muito perto. Uma 
coisa é “dar vida” e outra, diferente, é “pôr vida”, frase que já tem o 
sabor de apenas avivar. Portanto, a tradução correcta do lema para 
a Língua Portuguesa andaria mais ou menos por “Ponha Vida no 
Rotary. A sua!”. Uma frase até bem pequena e, a meu ver, bem mais 
expressiva e ajustada. Mas … já não houve nada a fazer...

Tivemos, por conseguinte, um lema em português claramente 
infeliz, sem quebra do devido respeito.

O “boneco” era para ser assim. Entrevistados para a TV norte americana.
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Mas, se foi, pois, um ano mal iniciado, nem por isso o 
ano foi mau em termos do Rotary e especialmente no 
nosso Distrito, então ainda designado por 197.

Desde logo teve imensa graça a circunstância 
da coincidência em os Governadores dos dois Distritos, 

em 1988-89, serem membros de clubes que se encontravam 
(e encontram) emparceirados desde a altura em que se operou o 
redistritamento: eu era (e sou) membro do Rotary Club de Vila 
Nova de Gaia, e o meu homólogo no Distrito 196 era o Compº. 
Alberto Maia e Costa, membro do Rotary Club de Cascais-Estoril, 
onde ainda está (e que o esteja ainda por muitos e bons...). Fora 
uma geminação que saíra da iniciativa do saudoso Compº. António 
Guimarães Ferreira, ao tempo do Rotary Club de Lisboa, o último 
Governador do Distrito único. Ligou-nos uma amizade de toda 
a vida que muito nos gratifica, a mim e à “Miita”, minha Mulher. 
Fomos os quatro juntos (e ainda levando na nossa companhia o 
inesquecível Director do R.I. Marcelino Chaves), para a Assembleia.

Depois, de um modo geral, os Clubes que então existiam no 
Distrito 197 (48) estavam recheados de Rotários de excelência, 
homens de enorme generosidade, dedicação e até saber. Quem 
não recordará (e já lá vão 30 anos!) Companheiros como Messias 
Fuschini  (do Clube de Viseu), ou Sérgio Bacelar (do de Matosinhos), 
ou o espantoso britânico Revº. Albert Aspey (do Clube do Porto), 
o tal que, com excelente sentido de humor, invariavelmente se 
“apresentava” como exercendo “negócios celestiais” quando havia 
lugar à “apresentação rotária”, ou o enorme Francisco Cruz (Viana do 
Castelo), ou o meu “opositor” Filomeno Terroso (Póvoa de Varzim), 
sem esquecer o Sílvio Bulhosa e o Campos (S. João da Madeira) 
e o malogrado Viriato Graça Oliva (veio a ser membro do Clube 
de Castanheira de Pera) e o tão activo Carlos Araújo (Senhora da 
Hora). E muitos mais ainda, pois que havia gente óptima aos montes 

nos Clubes e corro o risco de esquecer outros nomes de referência. 
Mas … vão volvidos três decénios!

As visitas oficiais aos clubes eram, por vezes, dificultosas, por 
isso que, ao tempo, ainda não havia a vasta rede de autoestradas 
de que hoje dispomos. De tempos em tempos levávamos na nossa 
companhia a nossa filha mais nova Ruth (tinha nessa altura 10 anos), 
o que ela adorava fazer. Seguia tudo com atenção e, em certa viagem, 
ouvimo-la comentar no banco traseiro (o que ela ocupava...): “Isto 
não está bem: há o Rotaract, há o Interact, mas para mim não há 
nada, devia haver o “criançaact”!”

Da minha memória há duas visitas das quais me recordo 
especialmente: a feita ao Rotary Club de Monção (o Presidente 
tinha sido acometido de um enfarte...) e, sobretudo, ao Clube 
de Castelo de Paiva. É que o Compº. Joaquim Moreira que tinha 
presidido em 1987-88, tivera de prosseguir na presidência do Clube 
em 1988-89 porque o Presidente-Eleito se recusara, à última hora e 
inesperadamente, a assumir presidir (às vezes surgem … nódoas), e o 
J. Moreira estava cego devido a diabetes. Mas tinha uma Esposa que 
era um mundo: ela era quem o levava para todo o lado, e, de facto, 
o secretariava. Veio a ser Rotária mais tarde. E, ainda por cima, o 
Clube desentendera-se, a dado passo, com o dono do restaurante 
no qual se faziam as normais reuniões que, por tal razão, ficara sem 
local onde reunir com alguma qualidade na vila. 

A data prevista para a VOG ia-se aproximando e eu coloquei 
delicadamente ao Presidente Moreira a hipótese de se adiar. Que 
não: a reunião seria feita num restaurante de Entre-os-Rios. E 
assim foi. Só que, sem que eu mesmo tivesse influído (até devido 
à precariedade do local e do espaço disponível), como que se gerou 
um movimento muito forte de solidariedade para com o Clube e, 
acho que sobretudo, para com o Compº. Moreira, e veio gente de 
todo o lado. O que até nem seria expectável: a TV transmitia as 
Olimpíadas de Seul e a Rosa Mota ia correr a primeira Maratona 
feminina, prova na qual arrebataria, até, o “ouro”. 

Chegavam sempre mais e mais Rotários e houve a necessidade 
de reorganizar a sala por várias vezes até se atingir a impossibilidade 
de nela se acolherem mais pessoas. O Presidente mostrava-se 
atónito e mesmo emocionado. A certa altura, e por considerar ser 
o momento que lhe era próprio, levantou-se para falar. Cego, tentou 
mas não conseguiu e, simplesmente, deixou correr as lágrimas 
copiosas pela face. Confesso que, sendo Rotário há abundantes 
anos, jamais vivi tamanha emoção quanto a daquela VOG. Foram 
momentos de companheirismo e de desbordante amizade que só no 
Rotary se conseguem! 

Depois, outros acontecimentos vieram alguns até agora 
ainda … “no segredo dos Deuses”.

Formaram-se quatro novos Rotary Clubes: os 
da Maia, de Castanheira de Pera, Condeixa e Vale 
de Cambra. Deles, somente persistem o primeiro e 

Em trajes típicos portugueses, os dois Governadores e suas 
mulheres na Assembleia Internacional.
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o último. Mas o da Maia tem uma história extremamente 
saborosa que não resisto à tentação de revelar.

Tinha acontecido, em tempos do Gov. A. 
Teixeira Carneiro, que, às vezes, e por maior que fosse 
o cuidado do Governador na designação da data na qual 
se faria a reunião festiva de entrega da Carta de Admissão, 
o raio da Carta não chegava a tempo. A reunião fazia-se mas... a 
Carta do clube em festa ainda não viera. Então, o Governador fazia 
uma pequena “batota”: na altura própria (o climax...) “entregava” a 
Carta de Admissão do seu próprio Clube e, depois, no fim da festa, 
levava-a com ele. A Carta do jovem Clube viria depois... e seria 
entregue ao seu destinatário, como cumpria.

Confesso que não me sentia “feliz” com tal jogada. O Clube da 
Maia tinha sido admitido em R.I. e havia que esperar que viesse, das 
“altas esferas”, a sua Carta. Pus-me em contacto com R.I. de modo 
a averiguar quanto seria o tempo que demoraria a vir a dita e, com 
a informação obtida, combinei a data, generosamente alongada, em 
que se faria a festa (no “Lar do Comércio”, em Catassol). As semanas 
iam passando, porém, e... nada de Carta. Comecei a ficar inquieto. 
Na altura, um dos meus filhos até desenhava bem (hoje é arquitecto 
de profissão...) e eu arranjei um pergaminho todo jeitoso, dei-lhe um 
texto que se me afigurou adequado e incumbi-o de o desenhar nele, 
com letra bonita, a preceito. Dei-lhe mesmo uma medalha rotária 
que, saliente, tinha uma roda própria e, fazendo-se derreter um pau 
de lacre vermelho sobre o pergaminho, no lacre se prantou a roda, Numa VOG, a Miita não teve hesitações…

Na Póvoa de Varzim, a Conferência do Distrito: (da esquerda para a direira) Miita, Archimedes Theodoro, “Je”, Yolanda 
e o inesquecível Sérgio Bacelar.
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que até lá ficou grudada pois que se destacou da medalha 
com o calor e assim se lixou esta. Assinei no lugar 
previsto e “pintei” a assinatura de Royce Abbey. Tudo 
enroladinho e cintado com fitinhas azul e dourada. Um 
apetite!

No momento asado, e sem me dar por achado, 
entreguei esta Carta ao Presidente Compº. Serafim 
Ferreira dos Santos, que a exibiu no meio de delirante 
ovação. E todos, pouco logo a seguir, fomos praticamente 
… “a banhos”: o ano rotário já estava próximo do fim...

Foi só depois do verão que, regressado a casa, vim 
encontrar o aviso-postal denunciador da chegada, alfim, 
da Carta verdadeira e logo combinei com a Miita irmos 
à próxima reunião do Clube maiato ( já era o ano de 
1989-90). E fomos (seria Setembro ou até já Outubro 
e o Clube reunia então no Castelo da Maia) e levámos o 
canudo com a Carta que, finalmente, viera. Disse no Clube as razões 
principais da minha presença e entreguei o “raça” da Carta. Ficaram 
todos boquiabertos a olhar para mim e a interiorizar o processo e o 
Presidente exclamou: -”Oh meu Governador! A gente ainda gosta 
mais da Carta que nos entregou na Festa. É mais bonita e vamos 
continuar com ela!...”

E ficaram com as duas. Muito provavelmente será o Clube da 
Maia o único em todo o mundo a ter … duas!!!

Muitos mais episódios poderia ainda relatar acontecidos 
num ano em que servi como Governador o 

Distrito. Até fiz em verso o discurso que levei preparado para a VOG 
ao Rotary Club de Viseu, um Clube que, ao tempo, se distinguia, 
e muito, pelo cultivo da poesia! Estou em crer que tal jamais foi 
esquecido por lá...

Foi, efectivamente, um ano que marcou a nossa vida, a minha 
e a da Miita, em que o meu próprio Clube nos concedeu um apoio 
verdadeiramente indescritível. Não houve VOG na qual não 
estivessem Companheiros do Clube de Vila Nova de Gaia! Um 
enorme exemplo de solidariedade e de serviço.

Refiro apenas e ainda (é o que o Editor ainda me dá uma 
surra...) o que aconteceu ao meu querido e saudoso Compº. Filomeno 
Terroso que, tendo perdido para mim na eleição para Governador, 
aceitou gentilmente o convite para ser o “chairman” da Conferência, 
que teve lugar na Póvoa de Varzim e à qual veio, em representação do 
Presidente, esse Rotário ímpar que foi Archimedes Theodoro, com 
sua Mulher Yolanda. O Filomeno foi um operário sem paralelo. Só 
que havia a plantação da “Árvore da Amizade” e ele deu instruções ao 
jardineiro da Câmara para que colocasse um pesado rochedo no qual 
estava gravada a indicação da Conferência junto do buraco no qual 
se iria plantar a árvore. Mas o homem não esteve com meias-aquelas 
e, zás, atira com o enorme calhau para o fundo do buraco.

Quando o Filomeno deu por ela ficou (coitado!) fora de si. Lá 
chamou os Bombeiros que trouxeram uma grua para voltar a sacar 
o pedregulho.

 
Houve reunião do Conselho de Legislação, bem importante, 

a tal que veio abrir a possibilidade de admissão de Senhoras nos 
clubes. Formou-se o Rotary Club de S. Mamede de Infesta mas, 
como no seu quadro figurava uma Senhora (a querida Compª. 
Maria da Luz) e só no ano seguinte ela poderia figurar, foi já na 
festa de Transmissão para o Gov. Francisco Zamith (do Clube de 
Guimarães) que lhe entreguei todo o processo para ele o subscrever 
e fazer seguir para a devida instância, o que ele fez.

Que coisa melhor que se ser Rotário e servir no seio de tantos 
e tão excelentes Companheiros?!

Na Transmissão de Mandatos, estando o Comp.º Francisco Zamith de 
Passos à minha direita.

O Presidente Royce até terá  gostado do que a 
Miita e eu andáramos a fazer…
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Os Clubes dos Jovens
AO SERVIÇO 
O Interact Club de Caldas das Taipas realizou uma Tômbola 

“Pro-Comunidade” com a qual vendeu rifas de diversos produtos 

oferecidos por uma elevada quantidade de empresas da sua área, 

repetindo neste ano idêntica iniciativa que, louvavelmente, já tivera 

no ano passado. Esta prática foi dar preciosa ajuda a famílias que 

vivem com dificuldades.

Os membros do 

Interact Club 

E S A S - V i l a 

Nova de Gaia 

preocupam-se com 

a preservação do 

meio ambiente 

e, nesta linha de 

p reo c up aç õ e s , 

decidiram ocupar 

as manhãs de 

sucessivos sábados 

em acções de 

limpeza das 

praias do litoral 

marítimo da sua 

comunidade.

Em Sintra, pelos Interact e Rotaract Clubes de Sintra com 

associação do NRDC local, foi organizada a 2ª “Gala de Talentos” 

que contou com apoios de várias empresas e Instituições. Foi uma 

iniciativa que visou angariar fundos para ajudar o projecto “CAPITI”, 

desenvolvido por cerca de uma dúzia de Rotary Clubes do D. 1960, 

e que teve a participação de Grupos Musicais e de dança.

O Rotaract Club 

de Vila Nova 

de Gaia levou a 

efeito um “Lanche 

Solidário” nas 

instalações da 

“Casa Juvenil de S. 

João Bosco” ao qual 

os participantes 

levaram a “multa” 

de algum artigo 

de higiene próprio 

para pessoas 

idosas, bens que o 

Clube distribuiu 

por pessoas 

que deles mais 

precisam.

ESTATUTO EDITORIAL DA REVISTA PORTUGAL ROTÁRIO

1º  A Revista PORTUGAL ROTÁRIO tem por finalidade divulgar e 
aprofundar o Ideal Rotário e fomentar a prossecução do seu objectivo 
no mundo.

2º  A Revista PORTUGAL ROTÁRIO pretende ser, e visa ser, ponto 
de encontro dos Rotários Portugueses, local privilegiado da afirmação 
do seu zelo rotário.

3º  Sendo uma Revista Rotária prescrita e recomendada pelo Rotary 
International, é fiel àsa orientações do Presidente do Movimento e do 
seu Conselho Director, e visa apoiar o Rotary apoiando os Governadores 
de Distrito Rotário de Portugal.

4º  A Revista PORTUGAL ROTÁRIO é o veículo por excelência de 

divulgação das actividades dos Rotary Clubes de Portugal e órgão 
formador e informador dos Rotários Portugueses.

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

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

7º   A Revista PORTUGAL ROTÁRIO é o elo de ligação entre os 
Rotários que se exprimem na Língua Portuguesa ou estejam 
historicamente ligados a Portugal.
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por Brad Webber

Projectos Rotários
PELO MUNDO FORA

MÉXICO
 Na pequena aldeia piscatória de 

San Felipe, na Península de Baja, 

factores como uma população 

idosa, a alta incidência de diabetes 

e a tendência dos moradores 

para recusarem o uso de óculos 

de sol constituem causa séria 

de problemas oftalmológicos. O  

Lions Clube local andou por largo 

tempo a oferecer aparelhos de 

oftalmologia e a distribuir pares de 

óculos pela população, e o Rotary 

Club de San Felipe alargou tais 

esforços oferecendo operações 

às cataratas e cirurgias a laser 

da retina. Os Rotários, com o 

apoio do Rotary Club de Shasta 

Valley (Yreka), Califórnia (EUA), 

obtiveram um Subsídio Global da 

Fundação Rotária para um projecto 

de três anos, no valor de 81.500 

dólares, projecto que foi ultimado 

em Dezembro e que financiou 

a realização de 107 operações a 

cataratas e outros 88 tratamentos 

aos olhos.

ESTADOS UNIDOS
“Camas para as Crianças”, é uma 

iniciativa sem fins lucrativos do 

Rotary Club de Mooresville, Carolina 

do Norte, e já proporcionou conforto 

a elevada quantidade de famílias de 

fracos recursos. Começou em 2014 

como mero projecto dos membros 

do Clube, Brenda Hawkins e Sandy 

Jones, mas este programa foi-se 

paulatinamente desenvolvendo 

até adquirir a dimensão duma 

organização em sentido próprio 

nos princípios deste ano. Graças 

a contributos de Rotários e 

doutras pessoas da comunidade, 

juntamente com apoios da popular 

“Great Chili Cookoff” sustentada 

por quatro Rotary Clubes daquela 

zona, este projecto já conseguiu 

distribuir mais de 150 camas 

novas geminadas, tudo com 

adequados colchões, lençóis, 

travesseiros, cobertores e colchas. 

-“Quando damos uma caminha 

podemos verificar o olhar de alegria 

estampado no rosto duma criança.” 

- diz Jones. -“Muitas delas jamais 

tinham tido um lugar só para si para, 

à noite, dormirem.”

DINAMARCA
Desde 2004 que o Rotary Club de 

Gilleleje organiza o evento “all-

you-can-eat” em todos os meses 

de Agosto no cais portuário de 

Gilleleje. Esta iniciativa reune mais 

de 700 participantes e serve para 

angariação de fundos da ordem 

dos 15.000 dólares anuais para 

aplicação em acções de serviço 

e em actividades culturais na 

sua comunidade. Os pescadores 

locais oferecem os arenques e 

os restaurantes até pagam pelo 

privilégio de ajudarem nesta 

iniciativa que constitui um marco 

da cultura gastronómica da 

Escandinávia, esclarece Søren 

Olsen, que é o Presidente do Clube. 

Olsen reconhece que não é um 

perito em peixe mas faz notar que, 

entre as 13 diferentes espécies de 

arenque, “a mais popular é o frito 

e com molho de vinagre e plantas 

culinárias.”

A primeira 

cirurgia às 

cataratas 

aconteceu em 

1748
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por Brad Webber

AZERBAIJÃO 
O Azerbaijão é um país 

independente desde o colapso da 

antiga União Soviética em 1991. 

Enfrenta muitos e complicados 

desafios. Dentre eles conta-se 

o da maneira como deverá esta 

nação lidar com o lixo que faz, 

especialmente com as taras de 

plástico. -“Infelizmente o povo 

não se mostra lá muito proactivo” 

quando se trata de reciclar e de 

procedimentos sustentáveis, diz 

Sarita Vaid, membro do Rotary 

Club de Baku- International. 

Vaid trabalha na “Eco Creations”, 

uma ONG que dá trabalho a 

refugiados para transformação 

de embalagens descartadas de 

plástico em sacos reciclados e 

seus acessórios. Também tem 

procurado arregimentar os seus 

Companheiros Rotários para a 

causa da preservação do meio 

ambiente: em Dezembro, o Clube 

recrutou cerca de 50  pessoas 

para o trabalho de colocação 

duma Árvore-de-Natal de grande 

altura feita com recurso a 500 

garrafas de plástico, numa 

superfície comercial. -”Esta árvore 

fez despertar a acção de grupos 

locais virados para as questões 

do ambiente e de outras áreas 

de negócios para apoiarem a 

“Eco Creations”. Educando e 

espalhando a mensagem no 

sentido de se reduzir a utilização 

do plástico, e, ao mesmo tempo, 

oferecendo soluções alternativas.” 

- esclarece Vaid. -“Assim, 

poderemos desempenhar um 

papel relevante no campo da 

protecção do Azerbaijão, aliviando 

os problemas causados pelo lixo 

de plástico, que, ou se infiltra nos 

solos ou é para ser incinerado, 

em qualquer dos casos más 

alternativas.”

MALÁSIA
A febre do dengue, que é 

transmitida pelo mosquito 

“Aedes”, constitui a principal 

doença na Malásia, com 80.000 

casos e 170 mortes verificadas 

em 2017. Como  resposta a este 

estado de coisas, uma Comissão 

criada no Distrito 3310 para 

tratar das causas desta doença 

viral redobrou de esforços para 

alcançar o seu controle. Nove 

Rotary Clubes do Estado de Sabah 

estão a desenvolver campanhas 

educacionais, distribuindo 

panfletos informativos e redes, 

e identificando e eliminando os 

focos de mosquitos. John Cheah 

Kam Loong, que é membro do 

Rotary Club de Johore Bahru, 

e ex-Governador, além de 

anteriormente ter sido elemento 

destacado do Ministério da Saúde 

da Malásia, salienta que é decisiva 

uma persistente vigilância. 

Em Baku, e sem 
fins lucrativos, 
foram colocados 
colectores de 
lixo reciclado em 
toda a cidade.
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Advogados rotarianlawyersfellowship.org

Alfarrabistas rotaryoldbooks.org

Alpinistas paskky@gmail.com

Apreciadores de Cerveja  rotarybrew.org

Automóveis Antigos achafr.eu

“Bowling” rotariansbowling.org

Caminho de Ferro ifrr.info

Canoagem sites.google.com/site/canoein-
grotarians

Caravanismo rotarianscaravanning.org.uk

Ciclismo  cyclingtoserve.org

Coleccionadores de Bonecas rotarydlf.org

Cônsules Honorários kappenberger@
gmail.com

Cozinha  rotariangourmet.com

“Cricket” rotarycricket.org

Cultura Italiana  linkedin.com/
groups/6528431/profile

Cultura Latina facebook.com/RotariosLa-
tinos

Cultura Russa Germany.eckstein.artur@
googlemail.com

Cruzeiros facebook.com/groups/cruisin-
grotariansfellowship

“Curling” curlingrotarians.com

“E-clubs” rotarianseclubfellowship.org

Editores e Publicistas  facebook.com/
groups/IFREP

Educadores rotarianeducators.org 

Escanções boyebade@hotmail.com

Escutismo ifsr-net.org

Esperanto  radesperanto.monsite-orange.
fr/index.html

Esqui isfrski.org

Ética facebook.com/
groups/1133950666630100/

Ex-Governadores de Distrito pdgsfellow-
ship.org

Forças Policiais polepfr.org

Fotógrafos facebook.com/groups/IFRP1

Frequentadores de Convenções do 
R.I.  conventiongoers.org

Genealogia lawrence.tristram@tristram.
me.uk

Gestão de Qualidade rotarytqm.it

Golf  igfr-international.com

Herança do Rotary e História rhhif.org

História Global do Rotary  rghfhome.org

Hipismo franz.gillieron@hispeed.ch

Iate  iyfr.net

“Internet” roti.org

“Jazz” rotaryjazz.com

Jogos ao Ar Livre gpfr.jp

Magna Grécia fellowshipmagnagraecia.org

Mágicos rotarianmagician.org

Maratonistas rotariansmarath.org

Médicos rotary-site.org/health-profession-
als

Meio Ambiente envirorotarians.org

Mergulho facebook.com/
groups/150959392719/about/

Motociclistas ifmr.org

Músicos ifrm.org

Observadores de Aves  jwest@ameritech.
net 

Pesca facebook.com/groups/International-
FellowshipofFishingRotarians 

Polo Aquático facebook.com/IWpFR/

Radio-amadores ifroar.org

Redes Sociais   rosnf.net

Responsabilidade Social de Empresas csr-
rotarianfellowship.org

Rotary significa Negócios rotarymeansbusi-
ness.com

Rotary em Emblemas facebook.com/Rota-
ryonPinsFellowship

Rotary em Selos  rotaryonstamps.org

“Rowing” iforr.org
Saúde e “fitness” kappenberger@gmail.

com
Solteirões rsfinternational.net
“Surf” facebook.com/SURFSurfersUnite
Tecelagem rotariansquilt.org
Ténisde Mesa facebook.com/Table-

Tennis-Fellowship-of-Rotari-
ans-1130180430367736

Tenistas itfr.org
Tiro shootingsportrotarians.org 
Troca de Casas  rotarianhomeexchange.

com
Utilizadores de Computador  icufr.org
Veículos 4 x 4 rotary4x4.org.za
Veículos de Recreio rvfrinternational.

com
Veteranos da Guerra rotarianveterans.org
Viagem e Acolhimento  ithf.org
Vinho ccheede@aol.com
Voadores iffr.org
“Whiskey” whiskeydram.org
Xadrezistas www3.sympatico.ca/brian.

clark
“Yoga” rotarianyoga.org

OS GRUPOS DE COMPANHEIRISMO E DE ACÇÃO
www.rotary.org/fellowships

No mês de Junho o Rotary coloca em destaque os GRUPOS ROTÁRIOS DE COMPANHEIRISMO e os ROTÁRIOS EM ACÇÃO. São 
Grupos hábeis para oferecer o ensejo de criação de duradouras relações de amizade até com pessoas de fora do quadro social do Clube de 

cada um. Os membros destes grupos compartilham motivos de interesses que lhes são comuns, buscam desenvolver as suas capacidade 
profissionais e arranjar novos amigos, explorando, ainda, oportunidades de prestação de serviços e aumentar os seus conhecimentos 
acerca do Rotary. Cada Grupo tem de contar no seu seio membros activos de, pelo menos, 5 diferentes países e pode ter Rotários, 

outros elementos da família, Rotaractistas, ex-Bolseiros e ainda quem já participou em algum programa do Rotary. Se pretender 
aderir a um Grupo Rotário sirva-se do “site” do Grupo que escolheu ou utilize o seu respectivo “E-mail”. Se quiser dar início a um novo 

Grupo Rotário escreva para <rotaryfellowships@rotary.org>.
Veja agora como contactar alguns deles:
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pelos 
  Serviços Internacionais

CIP PORTUGAL/FRANÇA  

Em representação dos Rotary Clubes de 

Algés, Barcelos, “E-Club” D.1960, 

Portela, Sintra e Viseu, quase uma trintena 

de Rotários e aderentes se deslocaram a Pau 

(França) para participação nos trabalhos 

da Assembleia Plenária desta CIP de 28 

a 30 de Abril (foto 1). Os trabalhos foram 

dirigidos pelos Presidentes das Secções (foto 

2), a Francesa e a Portuguesa, e contaram 

com uma representante do “Maire” de Pau. 

Entre os Rotários de Portugal avultaram 

os Governadores em exercício, o Eleito 

e o Indicado 

do D. 1960, além do 

Coordenador Nacional 

das CIPs no nosso País. 

O programa incluiu 

ainda visitas guiadas 

à cidade, ao Santuário 

de Nossa Senhora 

de Lourdes, às caves 

“Jurançon” e às grutas 

de Bétharram. Houve 

ainda uma recepção 

na “Mairie” com um 

beberete. A próxima 

Assembleia Plenária realizar-se-á na cidade do Porto.

1

2



2 2  P O R T U G A L  R O T Á R I O  |  J U N H O  2 0 1 8

CIP PORTUGAL/FRANÇA  

O Rotary Club de Portela foi ter, 

em visita de amizade, com o seu 

clube geminado gaulês, o Rotary 

Club de Saint-Jean de Luz/Vallé 

de la Nivelle, com o qual tem em 

desenvolvimento um projecto apoiado  

por um Subsídio Global da TRF. Do 

programa constou uma visita guiada ao 

“Salon du Livre”, um projecto bienal do 

clube da França.

CIP PORTUGAL/MOÇAMBIQUE  

Uma deputação do Rotary Club de Vila Nova de Gaia, 

que contou ainda com elementos dos clubes da Maia, do 

Porto e de Sever do Vouga, deslocou-se expressamente a 

Moçambique e reuniu com o Rotary Club de Maputo para 

entrega simbólica a este Clube de um contentor com duas 

toneladas de bens diversos de utilidade (vestuário, higiene 

pessoal, material didáctico, etc) que seguiram para o vale do 

Limpopo e foram dar ajuda às populações da zona.

Do que nós pensamos, dizemos ou fazemos.
1. É a VERDADE?

2.  É JUSTO para todos os interessados?
3. Criará BOA VONTADE e MELHORES AMIZADES?

4. Será BENÉFICO para todos os interessados?
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   INOVAR É PRECISO… 
E RECOMENDA-SE!

O Rotary Club de Central Ocean Toms River, 
de New Jersey (EUA) é um clube diferente com 
um quadro em que estão quase em paridade 
homens e senhoras. O quadro social apresenta 
um leque enorme etário que vai dos 30 aos 
89 anos de idade. O Clube tem uma grande 
lista de projectos de serviço. Para 2017-18, 
os seus membros montaram nove projectos e 
distribuíram-se por pequenos grupos de modo 
a que o Clube desenvolva cada um deles ao 
mesmo tempo. 
O Conselho Director do Clube convocou três 
assembleias do Clube para discussão acerca das 
razões pelas quais as pessoas querem entrar 
no Rotary e os motivos pelos quais nele se 
mantêm. O resultado disso foi a formulação 
drástica duma proposta no sentido de se 
alterar a estrutura do quadro social do Clube 
de modo a atrair novos membros reduzindo as 
obrigações de carácter financeiro. 
-”Queremos gente que venha 
para o Clube e para ele possa 
contribuir do modo que 
lhes seja possível – ou em 
tempo ou em pagamento.” 
- explica Bucca. -”E isso 
funcionou.”.
O Rotary Club Central 
Ocean tem no seu seio ainda 
membros tradicionais mas também 
membros de empresas, incluindo-se nestes 
as que são admitidas no Clube através de 

indicação, por elas, de determinado número de 
empregados seus especialmente qualificados 
em sua representação. Os membros de qualquer 
das duas categorias pagam 399 dólares em cada 
meio ano. E o Clube também oferece admissão 
a tipos alternativos de sócios. Desde logo os 
membros “introdutórios”. Estes podem entrar 
no Clube mediante uma quota de 99 dólares 
pelos primeiros seis meses e de 199 dólares 
pelos segundos seis. Após o primeiro ano, 
passam a pagar o valor normal.
-”Quando aceitei entrar para o Clube, era esse o 
meu maior receio – o custo.” - diz Bucca. -”Por 
99 dólares eu poderia ter aderido quando pela 
primeira vez fui convidado, mas não três anos 
mais tarde.”
 A segunda oferta do Clube consubstancia-se 
num desconto concedido a membros da mesma 
família que sócio que esteja a satisfazer o valor 

normal da quota. Esses podem entrar 
para o Clube pagando apenas 199 

dólares por seis meses, valor 
que se mantém enquanto 
o sócio da mesma família 
continuar a pagar a quota 
normal.
E Bucca diz da sua 

experiência. -”Minha mulher 
e duas outras esposas doutros 

nossos Companheiros igualmente 
queriam entrar para sócias do Clube, mas era 
proibitivo. Contudo, se fosse metade do custo 

já isso poderia ser, e assim ganhámos mais três 
membros.”
A terceira oferta chamamos-lhe “compa-
nheirismo amigável”. Foi concebida para  
elementos que se mostram interessados em 
ajudar o Clube e em participar nos seus 
projectos, mas não têm condições de assumir 
a comparência nas suas reuniões.  Estes pagam 
somente 249 dólares por cada seis meses. 
-”As pessoas sentem-se como que em falta por não 
irem às reuniões. Ora, isto elimina tal sentimento.” 
- explica Bucca.
Os resultados alcançados vão claramente 
na recomendação deste sistema novo. A 
assiduidade subiu de 18 em 2015 para 29 
em 2017. Muitos dos nossos novos membros 
andam pela casa dos 30 anos e muitos são 
senhoras, segundo faz notar Bucca. -”Em 2013, 
eu era o único membro com menos de 40 anos e 
agora temos sete. O nosso Clube era então o nº. 
1 do Distrito quanto a número de senhoras no 
quadro.”
Mas, o mais importante é que os nossos novos 
membros vieram revigorar o Clube. -”O nosso 
Clube estava a definhar; estávamos mesmo aflitos.” 
- reconhece Bucca. -”Demos a volta por cima e 
agora vamos de vento em popa.”

Brad Webber

O que está o seu Clube a fazer para se reinventar?
Aceda ao “E-mail” <club.innovations@rotary.
org>.

Novas classif icações 
atraem novos 

membros

Onde está a inovação introduzida pelo Rotary Club de Central Ocean Toms 
River, de New Jersey (EUA), um Clube que, em 2015, tinha um quadro 

social de apenas 15 membros e “saltou” para 29 em 2017?  Quando 
o quadro social do Clube veio para abaixo de 20 elementos, os seus 

dirigentes viram como deveriam proceder implementando uma nova 
estrutura do quadro de modo a atrair e a reter mais gente. Com isso 

obtiveram um aumento do quadro da ordem dos 61%!
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Que deverei transmitir a quem me vai suceder? Sugira. Mande-me um “E-mail” usando 
<paul.netzel@rotary.org>.

Presidente
Paul A. Netzel
Rotary Club de Los 
Angeles, Califórnia 
(EUA)

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

Vice-Presidente
Barry Rassin
Rotary Club de 
Nassau-Leste 
(Bahamas)

Curadores
Örsçelik Balkan
Rotary Club de 
Istanbul-Karakőy 
(Turquia)

William B. Boyd
Rotary Club de 
Pakuranga (Nova 
Zelândia)

Brenda M. Cressey
Rotary Club de 
Paso Robles, 
Califórnia (EUA)

Mário César Martins 
de Camargo
Rotary Club de 
Santo André (Brasil)

Mary Beth Growney 
Selene
Rotary Club de 
Madison West 
Towne-Middleton, 
Wisconsin (EUA)

Sushil Gupta
Rotary Club de 
Delhi Midwest 
(Índia)

Gary C. K. Huang
Rotary Club de 
Taipé (Taiwan)

Seiji Kita
Rotary Club de 
Urawa-Leste 
(Japão)

K. R. Ravindran
Rotary Club de 
Colombo (Sri 
Lanka)

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

Michael F. Webb
Rotary Club de 
Mendip (Inglaterra)

Young Suk Yoon
Rotary Club de 
Seul Hoehyon 
(Coreia do Sul)

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

CONSELHO DE  CURADORES  DA THE  
ROTARY FOUNDATION  EM 2017-18

A MENSAGEM DO PRESIDENTE DO 
CONSELHO DE CURADORES

Até parece 
mentira mas o 
primeiro ano do 
segundo século 
de vida da nossa 

Fundação – e o meu mandato enquanto 
Presidente de The Rotary Foundation – está 
a chegar ao fim! 

Foi uma formidável experiência esta 
de ver o Rotary e a nossa Fundação nos 
seus respectivos trabalhos à medida em 
que fui viajando por esse mundo. Tem sido 
verdadeiramente inspirador notar a paixão 
e a dedicação dos Rotários, a energia e a 
criatividade dos Rotaractistas e a diversidade 
de projectos e diferentes maneiras de servir. Vi 
o Rotary: Fazendo a Diferença nas vidas de 
incontáveis pessoas, pois que os Rotários são 
Gente de Acção!

Todas estas experiências reforçaram a 
minha confiança no futuro do Rotary e no 
papel vital que a nossa Fundação pode e deve 
continuar a ter – especialmente à medida em 
que cada vez mais nos aproximamos da nossa 
era post-polio. 

Enquanto Rotários, temos grandes 
desafios e grossas oportunidades à vista:

• Temos de alcançar a meta da erradicação 
da polio! Por favor, continuem a contribuir 
para a campanha da polio – seja com ofertas 
directas, seja mercê de acções de angariação 
de fundos, ou mesmo divulgando a história 
da doença recorrendo aos diversos meios da 
comunicação social. 

 • Temos de alargar a conversa e definir 
que novo ou novos projectos nossos iremos 
em seguida levar a cabo. Pensemos em grande!

 • Temos de alcançar o empenhamento dos 

50 % da população mundial de idade inferior a 
30 anos. Inquéritos já feitos mostram de modo 
consistente que esta gente, que é jovem, quer 
fazer a diferença e ser voluntária. Precisamos 
de continuar a desenvolver estratégias 
proactivas para interessar os do novo milénio 
e os “Gen Z-ers”. 

 • As mulheres constituem metade da 
população do mundo. Demonstram que são 
a rectaguarda de muitos dos nossos Clubes. 
Precisamos de alargar a sua influência e de 
acolher a sua liderança a todos os níveis da 
nossa Organização.

• Mais Rotários e mais Clubes são precisos 
de modo a que nos possamos relacionar ainda 
mais estreitamente com a Fundação Rotária 
e, assim, compreendermos como poderá ela 
ajudar a atingir as nossas metas. 

Neste ano rotário convidei todos a que 
trocássemos ideias. Muitos o fizeram – sobre 
de como angariar ainda mais fundos, ou para 
simplificar os procedimentos de candidatura 
a subsídios, ou como interessar ainda mais 
os jovens, para construir a paz, ou para 
incrementar a nossa experiência na pertença 
ao quadro social através de The Rotary 
Foundation. Vocês manifestaram a vossa 
crença num futuro no qual a Nossa Fundação 
provoque ainda maior impacto neste seu 
segundo século de serviço. É esta a razão pela 
qual você é a nossa maior força. 

Muito obrigado a todos pela honra que me 
concederam em partilhar comigo esta jornada.

                    Paul A. Netzel

 Presidente do Conselho de Curadores de TRF
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ÁGUA PARA ESCOLAS

O Rotary Club de Box Hill Central, Austrália (D. 9810), teve o 
apoio de um Subsídio Global da Fundação Rotária do R.I. e doutro 
subsídio de 500 dólares da “WASRAG” e, com eles,  desenvolveu 
o projecto que fornece água potável corrente a diversas escolas, projecto 
que tem a denominação “We Can’t Wait”.

PELO LÍBANO

Os Rotary Clubes do Líbano estão a apostar 
decididamente no fornecimento de água potável 
às escolas de todo o País. Conseguiram-no já 
quanto a 800 delas, o que foi beneficiar cerca 
de 5.000 estudantes. E os 27 Rotary Clubes 
Libaneses, auxiliados por Subsídios Globais da 
TRF, “atacam” agora as 400 escolas que ainda 
remanescem sem água boa, trabalho que deverá estar concluído até ao final deste ano.

A HISTÓRIA DA ERRADICAÇÃO DA POLIO

Da autoria de Sarah Gibbard 
Cook, hoje escritora 
“freelance” mas, pelo menos 
desde 1981, muito ligada 
ao Rotary, designadamente 
enquanto líder do Programa 
“3-H”, o antecessor dos 
Subsídios Globais, estão já 

publicados três volumes contando a história da saga da 
erradicação da poliomielite, um projecto denominado “O Rotary e a Dádiva de um Mundo Livre de Polio”, que foi lançado 
em 1994. O primeiro volume foi dado à estampa em 2013 - “Fazendo a Promessa” - tendo o segundo surgido em 2015 - 
“Quase todas as Crianças”. O último volume do que é uma trilogia - “Cumprir a Promessa” - vai estar disponível quando 
for declarada oficialmente a erradicação da doença, o que se espera que aconteça em 2020, já que neste ano em que nos 
encontramos ainda não foi assinalado qualquer caso de polio.
Obra muito circunstanciada, ela, além de muito mais, engloba depoimentos e políticas de vários antigos Presidentes do 
R.I., como James Bomar, Jack Davis, Carlos Canseco, Cliff Dochterman e Clem Renouf, e esclarecimentos de peritos 
na matéria como John Sever e mesmo Herbert Pigman que foi Secretário-Geral do Rotary, ex-dirigentes da Comissão 
Internacional PolioPlus, como Robert S. Scott e Michael K. McGovern, e até a heroína Marie-Irène Richmond Ahoua, da 
Costa do Marfim.
Os dois tomos já publicados poderá o leitor encomendá-los, por 15 dólares cada um, em shop.rotary.org (procure em “polio 
books”). Com a sua encomenda receberá gratuitamente um video de 18 minutos - “Atreva-se a Sonhar”. E pode também 
adquirir um filme com a duração de 56 minutos por 25 dólares sobre a campanha de erradicação, valor do qual 18,75 
dólares revertem para tal campanha da Fundação Rotária do R.I..
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   DELEGADOS
DISTRITO 1960

ABRANTES: Hália Santos Costa; ALBUFEIRA:  Amadeu Rodrigues; ALCOBAÇA: José Manuel Patrício Lemos da Silva; ALGÉS: Ana Margarida 
Gomes; ALMADA: Jorge Humberto Lucas Coelho; ALMANCIL INTERNACIONAL: José Vargas Galamba; ALMEIRIM: Armando Jorge 
Martins Barreira; ANGRA DO HEROÍSMO: Péricles Pereira Ortins; BARREIRO: Esteves Mendes; BEJA CIDADE: Luis Manuel Sousa Palaré; 
BOMBARRAL: Cândido Manuel Patuleia Mendes; CALDAS DA RAÍNHA: Jaime Simões Neves; CARNAXIDE: Francisco Queiroz; CASCAIS-
ESTORIL: Roberto Carvalho; CASTELO BRANCO: Ângelo Afonso; ENTRONCAMENTO:  Júlio de Sousa Gomes; ESTOI INTERNACIONAL: 
Claire Larson; ÉVORA: António Pereira Coutinho; FARO: Tito Olívio Henriques; FUNCHAL: Luisa Paonelli; HORTA: Luís Branco; LAGOS: 
João Palma Moreira; LISBOA: António Emílio Pires; LISBOA-BELÉM: Armandino Ezequiel Duarte dos Santos; LISBOA-BENFICA: Isabel 
Rosmaninho; LISBOA-CENTENNARIUM: Nuno Rosa; LISBOA-CENTRO: Miguel Rijo; LISBOA-ESTRELA: Joana Figueiredo Belo; LISBOA 
INTERNATIONAL: Guirec Malfait LISBOA-LUMIAR: João Silva; LISBOA-NORTE: Paulo Macedo Martins; LISBOA-OESTE: Vitor Manuel 
Ruas Marques Moreira; LISBOA-OLIVAIS: Manuel Gonçalves Ferreira; LISBOA-PARQUE DAS NAÇÕES: Cristina Patrício; LOULÉ: Luisa 
Viegas;  LOURES: Nuno Sanches; MACHICO-SANTA CRUZ: João Luís Rodrigues Jardim; MAFRA: Fernanda Dantas; MOITA: Paula Brito e 
Costa; MONTIJO: António Fortunato; ODIVELAS: António Faustino; OEIRAS: Daniel Soares de Oliveira; OLHÃO: Vítor Justo; PALMELA: 
Jorge Humberto Nunes Ferreira; PAREDE-CARCAVELOS: Vítor Cordeiro; PENICHE: Ângela Malheiros; PONTA DELGADA: Maria Leonor 
Anahory; PORTALEGRE: Maria Dulce Relvas; PORTELA: Ana-Alice Simões; PORTIMÃO: Jorge Reis de Oliveira; PRAIA DA ROCHA: João 
Carlos Alves; RIO MAIOR: Maria Júlia Figueiredo; SANTARÉM: Armando Rosa; SESIMBRA: Carlos Sargedas; SETÚBAL: Eduardo Correia; 
SINES: Pedro Dátia; SINTRA: Álvaro Silva Ribeiro; TAVIRA: Maria Isabel Lopes; TORRES VEDRAS: Ana Margarida Silva Santos.

DISTRITO 1970

ÁGUAS SANTAS/PEDROUÇOS: José Manuel Sampaio; ÁGUEDA: Ana Rita Carlos; AMARANTE: José Rodrigues; ANSIÃO: Ana Maria 
Brás Ferreira; ARCOS DE VALDEVEZ: Andreia Fernandes e Pedro Pinto; AROUCA: Cláudia Oliveira; AVEIRO: João Oliveira; BARCELOS: 
António Sousa; BRAGA: Artur Barros Moreira; BRAGA-NORTE:  José Alberto Oliveira; BRAGANÇA: Carlos Alberto Veiga Moura Alves; 
CALDAS DAS TAIPAS: Maria Teresa Portal; CAMINHA: Carlos Manuel da Silva Ferreira; CASTELO DE PAIVA: Helder Reis; CELORICO DE 
BASTO: José Fernando Dias Vilas Boas; CHAVES: Francisco Peixeiro; COIMBRA: Isabel Garcia; COIMBRA-OLIVAIS: Jorge Manuel Castilho; 
COIMBRA-SANTA CLARA: António Honório Monteiro; COVILHÃ: Jorge Humberto Alves Saraiva; CURIA-BAIRRADA: Carlos A. Campos 
de Matos; ERMESINDE:  António Carvalho; ESPINHO: Ezequiel Jorge; ESPOSENDE: Mário Ferreira Fernandes; 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; 
MANGUALDE: Fernando Manuel Morais de Almeida; MARINHA GRANDE: Maria Helena Pereira da Silva; MATOSINHOS: Manuel 
Falcão; MIRANDELA: João Luís Teixeira Fernandes; MONÇÃO: Cristina Carvalho de Sousa Bártolo Calçada; MONTEMOR-O-VELHO: 
Augusto Lusitano Simões Raínho; MURTOSA: António Leite S. Ribeirinho;  OLIVEIRA DE AZEMÉIS: José Carlos Sereno Castilho Duarte; 
OLIVEIRA DO BAIRRO: Domingos Rosendo Teixeira de Lima; OLIVEIRA DO HOSPITAL: Basilio Lima Ribeiro Torres; OVAR: Bráulio 
Manuel Pacheco Polónia; PAREDES: José Armando Baptista Pereira; PENAFIEL: Berto Gil Moreira Ferreira Gomes; POMBAL: Alfredo A. 
Faustino; PONTE DA BARCA: Luís Arezes; PONTE DE LIMA: João Carlos Brandão Gonçalves; PORTO: Eduardo Coelho; PORTO-
ANTAS: Ribeiro da Silva; PORTO-DOURO: Ana Paula Cabral; PORTO-FOZ: Nuno  Campos; PORTO-OESTE: Carlos Mourão; PORTO 
PORTUCALE – NOVAS GERAÇÕES: Joana Ferreira; PÓVOA DE LANHOSO: Cândido da Silva Mendes; 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: António J. Gonçalves Afonso; SEIA: Joaquim Jacinto 
Alves; SENHORA DA HORA: Jorge de Jesus Bastos Amaral; SEVER  DO VOUGA: PedroLobo; TONDELA: Artur Jorge Amaral Leitão; 
TRANCOSO: Catarina Torres; 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:  Jorge Manuel Carmo Gonçalves; 
VILA NOVA DE GAIA: Artur Lopes Cardoso; VILA REAL: Luís Pinto Pereira; VILA VERDE: Manuel Martins Costa; VISEU: Idalino de 
Oliveira Almeida; VIZELA: Belmiro Ribeiro Martins.

1/4 de página (90x130 mms): 140,00€

1/2 de página (180130 mms): 230,00€

1 página (180x277 mms):        350,00€

Capa e contra-capa interiores: 375,00€

Contra-capa: 400,00€

PUBLICIDADE NA PORTUGAL ROTÁRIO - TABELA DE PREÇOS
Observações:
-  Os contratos para inserções do mesmo anúncio por um período semestral 

beneficiam de um desconto de 20%.
- A Revista é mensal.
-  Os custos dos fotolitos, ou equiparados, são a cargo do cliente.
-  Aos preços constantes desta tabela acresce, ainda, o IVA à taxa legal em vigor.
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Era de toda a evidência que, tal como têm estado, as abordagens dos canais 
de informação rotária no nosso País só com muito boa-vontade forneciam uma boa e adequada 
imagem pública. Mostram-se dispersos esses canais, desconexos e até, aqui e além, contraditórios e redundantes.

Em face de tal panorama, juntaram-se os nossos Governadores – os Eleitos (2018-19), os Indicados (2019-20) e os 
Designados (2020-21) – e puseram-se de acordo quanto a uma clara definição duma nova política de Imagem/Informação 

aplicável a ambos os nossos Distritos (1960 e 1970) e que irá ter vigência pelo menos até 30 de Junho de 2021. A colocação no 
terreno desta nova orientação será feita com recurso básico à estrutura de que dispõe a Associação PORTUGAL ROTÁRIO.

Com este desiderato, foi redigido e assinado um instrumento de protocolo entre os Governadores referidos e a Direcção da 
APR, tendo ficado assente uma comparticipação igualitária entre cada um dos dois Distritos e a APR no financiamento dos custos 
incorridos com a implementação desta nova política. Por outro lado, a APR avançou já quer no reforço do seu quadro de colaboradores, 
quer no reapetrechamento de equipamento, e foi lançado um concurso público junto de empresas não conectadas com Rotários para 
criação de um novo portal que terá como código de acesso “portugalrotario.org”.

No remate do aludido concurso, e após terem sido por todas as partes interessadas as propostas apresentadas, foi decidido 
por unanimidade aprovar a que teve a autoria da empresa “4POR4 Creative Agency” em 21 de Março transacto (proposta nº. 
18/02/0044.1), envolvendo o desenvolvimento, “design”, programação e implementação numa base adequada na “web” com autonomia. 
De tal proposta foi já tornado firme o que se mostra contemplado na sua 1ª Fase.

Os propósitos tidos em vista passam, pois, pela criação de um portal que permita, por conseguinte, gerir e manter uma constante 
presença “web” do Rotary em Portugal, portal comum que contenha toda a informação acerca do nosso Movimento que até aqui tem 
estado dispersa. Para isso haverá apenas uma equipa responsável pela inserção dos conteúdos, se bem que com ramificações (“link”) 
para cada um dos Distritos.

Passará, pois, a haver uma única plataforma que revestirá um “design” atraente e acessível a leitura seja por “desktop”, seja por 
“tablet”, seja mesmo mediante o uso de telemóvel.

Fundamentalmente, teremos três áreas essenciais: PORTUGAL ROTÁRIO, como hoje podemos ver em www.portugalrotario.
pt, ROTARY INTERNATIONAL, informação geral sobre o Movimento, e ROTARY PORTUGAL, com informações acerca da 
vida interna dos nossos Clubes, relacionadas com as CIP, páginas dos Clubes e informação distrital de cada um dos nossos Distritos, 
incluindo as Cartas Mensais dos Governadores, agenda e eventos distritais, além dos Guias e das matérias relacionadas com o ITC e 
o RTC respectivos.

Iremos ter uma área pública, ou seja facultada a qualquer pessoa, e uma área privada, sendo que, para acesso a esta, o utilizador 
terá de se registar mediante a introdução do seu número de sócio no Rotary e com validação baseada na informação já constante da 
base de dados.

Cumpre sublinhar, em conclusão, que a APR manifesta, assim, toda a sua atenção e toda a sua disponibilidade para, nos limites 
das suas capacidades, contribuir para uma sã imagem pública do Rotary em Portugal, sempre solícita no serviço.

IMAGEM/INFORMAÇÃO

    UMA NOVA POLÍTICA
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CRIE MOMENTOS 
INESQUECÍVEIS

CRIE MOMENTOS 
INESQUECÍVEIS

Junte-se ao Presidente do RI de 2018-19, Barry Rassin, numa semana de inspiração, 
companheirismo e diversão na 110ª Convenção do Rotary International, onde poderá  
contactar e ligar-se a pessoas de todo o mundo, além de criar momentos inesquecíveis. 

Inscreva-se de 23 a 27 de Junho para aproveitar o preço promocional de 350 dólares*.

FAÇA A INSCRIÇÃO EM RICONVENTION.ORG/PT

*Válido somente se o valor total de 350 dólares for pago entre 23 e 27 de Junho de 2018. Inclui IVA.

CONVENÇÃO DO ROTARY 
HAMBURGO, ALEMANHA  
1 A 5 DE JUNHO DE 2019

PT

www.mediaserver.hamburg.de / Cooper Copter GmbH.
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O Compº. TITO OLÍVIO, sócio do Rotary Club de Faro, é um 
Rotário de elevada cultura, poeta de firmados méritos e, de um 
modo geral, um purista da nossa Língua. Escreveu recentemente 
o seguinte soneto:

ME SINTO FELIZ

Comprei uma caixa de ouro e de prata,
As minhas tristezas lá dentro encerrei
E não escrevi qualquer nome ou data.
Depois, no lugar mais escuro a fechei.

Ornei de cantigas meu largo portão:
“Aqui é a entrada do eterno sorriso”.
A horta de beijos, apertos de mão,
Embora pareça, não é Paraíso.

Os risos felizes me dançam na boca,
Qual fio do fuso, enrolam na roca,
E brinco com tudo, sem já ser petiz.

Poeira doutrora não suja minha alma,
Meu barco só voga na água mais calma
E, enquanto navego, me sinto feliz.

Momentos 
      de Poesia

Por seu lado, por volta de finais de 1955 (decorreram dezenas 
de anos), Cardoso dos Santos, envolvido por essa altura na 
organização de um Rotary Clube na Covilhã, fez “à maneira 
de Kipling”, um poema que por essa altura enviou ao então 
Presidente do Rotary Club de Lisboa, o Compº. Martins 
Galvão. Foi assim:

SE...

SE tens no coração a Fé que salva
do desalento, em horas de amargura,
como a serena luz da madrugada
clareia o céu da noite mais escura;

SE tens amor à tua profissão
e procuras servi-la honestamente,
da Pátria honrando a antiga Tradição,
que o seu valor e dignidade aumente;

SE és leal e sincero na Amizade
e exaltas o mais nobre sentimento,
p’ra que os homens se abracem na Bondade
que os una em fraternal entendimento;

SE és respeitoso e firme em tuas crenças,
e o bem da Grei ao próprio sobrepões;

SE sabes perdoar as vis ofensas,
e desprezas mesquinhas ambições;

SE fielmente cumpres as promessas,
e ao Dever a vontade tens submissa;

SE com inteira abnegação professas
o culto da Verdade e da Justiça;

SE a mão estendes, com franqueza igual,
ao rico e ao pobre, amigo ou adversário;

SE em Paz e Amor é teu sublime Ideal
viver servindo – então, serás ROTÁRIO!
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Rotária e actual Presidente do Rotary Club de Aveiro, a Compª. Rosa do Céu Amorim também é poetisa muito 
apreciada. Da sua autoria é o poema que, abaixo, com muito gosto damos à estampa:

Sentimos que o tempo foge,
A vida toda parece-nos o dia de hoje.

Terá sido ontem, porventura,
Este desafio, esta aventura?!

Mas … seja o tempo que se quiser...
Neste percurso de vida
Com longos anos, matizados
De múltiplos relevantes cargos...
Está tudo tão forte ainda
Tão presente e insistente
Tão mágico
Tão doce ou trágico
Tão eterno, tão verdade
Tão cheio de amizade.

E a vida toda parece-nos o dia de 
hoje...

Mas já a saudade do que ainda é 
presente
Esvoaça por aqui
E nos leva, divagando, pelas ruas da 
poesia!...

Foi ontem … ou há mais de meio 
século?
Que todos nós, tão jovens, em asas de 
ousadia
Zombávamos das nossas limitações...
Desfraldávamos corações
Buscávamos a insaciedade da vida?
Num esforço saboreado.

Rebeldes ao relógio e calendário,
Abraçámos o Movimento Rotário
Num percurso quase lendário
Rotary ao serviço da humanidade.

Confiantes no SER
Generosos no FAZER
Sede e fome de CONSTRUIR
Quisemos PARTIR.
Rotary: Paz, através do servir.

Sem regatear esforços,
Com os outros e os nossos
Fomos desbravando clareiras
Rotary transpõe barreiras.

Definimos o rumo
Num abraçar de vida intensa,
Rotary leva a esperança.

Em cruzada de dádiva aos outros,
Fomos, aos poucos
Também a nós... compensando
E valorizando...
Mundo fora, muitas gentes
Rotary: Fortalecer comunidades, 
unir continentes.

Cuidámos e partilhámos searas de 
afeição
E com dedicação
Formámos jovens, mais despertos
Para um mundo melhor.
Rotary planta sementes de amor.

De metamorfose em metamorfose
Os outros e também nós
Fomos questionando
E buscando..
Antes, fomos provocando
o tempo certo para tomar medidas
Rotary transforma vidas.

Num mundo, ainda cruel e de 
guerrilha,
Rotary compartilha.

Mas no universo em aliança
Todos operamos a mudança.
Nenhum de nós é jamais um enclave
Em Rotary Você é a chave.

E... seja onde for
Rotary gera o amor
E já que a vida é doce feiticeira
Com varinha de condão
E truques de magia,
Temos que a agarrar,
E em cada dia
Fazer o Rotary brilhar.

Tocar vidas, seguir adiante,
Criar confiança, ser actuante.

Num eterno e velho compromisso
agora e aqui
Dar de si, antes de pensar em si.

Hoje Connosco,
Neste testemunho forte, da vossa 
presença
Rotary faz a diferença.

O TEMPO
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To Be Determined
½ h - 7" × 4.4375"

Across
1 With 71-Across,

initiate new growth
6 Ruckus

10 Strong
predisposition

14 Taylor of
The Nanny

15 South Pacific spot
16 Word after catch

or hang
17 Provoke
18 Adams or Brickell
19 Russian river to

the Caspian
20 Impossible

to miss
22 Cleopatra

backdrop
23 Cal. airport code
24 Like MacDonald
25 Lose heat
27 Slight

hang-ups
29 Have regrets about
30 Member of the choir
33 Methuselah’s

grandson
35 Pellet-shooter
39 In ___ of
40 Hills’ opposite
42 ___ mater

43 Contingency
arrangement

45 Bare-boned
46 Make like
47 “That’s obvious!”
49 Desolate
51 Toy auto
55 Golf’s

Michelle
56 Bag-screening grp.
59 2:00 or 3:00
60 Fowl Disney toon
63 Actress Moreno
64 Tel ___
65 Body type
66 Clapton or Idle
67 Type of pool
68 Skip the

big wedding
69 Calendar line
70 Metal

containers?
71 See 1-Across

Down
1 Gets ready for

the O.R.
2 ___ lamb
3 Artery-checking

procedure, briefly
4 Bar sign brightener

5 Like some really big
trucks, weightwise

6 Gridiron
three-pointer

7 Meat inspection org.
8 Singapore ___
9 Quidditch play-

er who tries to
catch the Snitch

10 Recover quickly
11 Visiting Christ the

Redeemer, perhaps
12 If-possible

connection
13 Like Oxfords
21 Not at all exciting
26 Clunky ship
27 Movie’s music
28 Cold-callers’ quests
30 Yodeling spot
31 Abner’s adjective
32 Afternoon social
34 Scorching stretches
36 Shine, in

product names
37 Strike caller
38 Thumbs-down vote
41 Slow-moving one
44 Tampa athlete,

for short
48 Tried
50 Water south of Sinai

51 The Taming of
the ___

52 River in France
53 Navel type
54 Popular dog’s name

56 English
royal house

57 Land’s end?
58  ___-jerk

reaction

61 Highest one-
digit number

62 Shoulder muscle,
for short

BY VICTOR FLEMING, ROTARY CLUB OF LITTLE ROCK, ARKANSASG R O W I N G  C O N C E R N ?

Solution on page 20
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Encomende hoje em 
shop.rotary.org

•

•  INSPIRE-SE
Leia sobre 100 anos 
fazendo bem e tome 
providências para o 
próximo século

•  OFEREÇA  DONATIVOS 
Incentive os seus 
companheiros a 
envolverem-se com a 
nossa causa 

 EDUQUE A SUA 
COMUNIDADE
Inspire a próxima 
geração doando livros à 
biblioteca e escolas 
locais 

Inspiração percorre 
um longo caminho
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