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DÊ UM NOVO RUMO 
AO  SEU CLUBE

Acha que o seu Clube é flexível e está apto a  enfrentar o futuro?

Novas ferramentas ao seu dispor em "Satellite Clubs",

"Passport Clubs" e "Corporate Membership" podem

ajudar a criar uma nova experiência que servirá para qualquer um.

 Veja mais sobre possíveis opções em

ROTARY.ORG/FLEXIBIL ITY

MembershipFlexibility_AD2_EN18.indd   1 6/14/19   1:16 PM
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mensagem do Presidente 
do Rotary International

CONTEÚDO

Na capa: Em visita oficial a Por-
tugal, o casal presidencial, Gay  
& Mark Maloney foi protocolar-
mente recebido por Sua Excª. o 
Presidente da República.

Caros Companheiros Rotários e membros da 
Família Rotária,

 Março é aquele mês no qual lembramos o 
Rotaract — e o ano que passou foi memorável 
para os nossos jovens parceiros no serviço.

 Na passada Primavera, o Conselho de 
Legislação decidiu elevar o estatuto do  Rotaract 
no âmbito do nosso Manual de Procedimento: 
o Rotary International é agora uma  associação 
entre Rotary Clubes e Rotaract Clubes. Mais 
tarde, em Outubro, o Conselho Director eliminou 
a artificial idade limite do Rotaract e tomou outras 
medidas destinadas a eliminar as barreiras que 
estavam a criar dificuldades ao desenvolvimento 
do Rotaract em algumas partes do mundo.

Estes passos de há muito se deveriam ter 
dado, pois  que o Rotaract constitui uma antevisão 
daquilo em que o Rotary se deve transformar. 
Precisamos de, não apenas abrir as nossas 
portas aos nossos colegas mais jovens, mas 
também temos de despertar os nossos ouvidos 
e as nossas mentes para a experiência rotária 
que eles melhor assimilarão estando ligados a 
nós. É esta uma das melhores maneiras através 
da qual faremos com o que o Rotary cresça 
significativamente.

 Quando digo o Rotary crescer, quero significar 
esse crescimento de diversos modos. Temos de 
fazer crescer o nosso serviço para aumentar 
o impacto dos nossos projectos. Porém, e mais 
importante, precisamos de aumentar o nosso 
quadro social de maneira a lograrmos poder ir 
ainda mais além. Os Rotaractistas preenchem 
esta oportunidade, não apenas porque podem 
fazer a sua transição para o Rotary, do mesmo 
passo que é precisamente isso o que lhes diz 
respeito, e ainda porque eles sabem bem o que 
deve ser feito para atrair outros como eles.

As profissões, tal como eram para nós 
usual, já não funcionam bem como critério de 
recrutamento. Trazer novos membros para 
substituir os que, entretanto, perdemos já não 
constitui a resposta para o problema. É assim 
como deitar mais água num vaso cheio de 

buracos. Temos de ir à raiz das causas das nossas 
perdas de membros em muitas das partes do 
nosso mundo: a dedicação dos membros não é 
a que deveríamos ter e a média etária dos nossos 
quadros é cada vez mais velha.

 É, pois, chegada a altura de introduzir algu-
mas mudanças fundamentais. Já sabemos que 
barreiras se nos colocam para o alcance de 
um quadro social empenhado e diversificado. 
É tempo de intervir naquilo que sabemos: na 
criação de novos modelos de associação, abrindo 
novas perspectivas de quadros no Rotary, cons-
truindo novos Clubes Rotários e de Rotaract nas 
regiões em que os Clubes que lá estão já não dão 
resposta a necessidades actuais.  

 Novos modelos de Clube representam 
nova oportunidade de conectar com mais diver-
sficados grupos de indivíduos — especialmente 
os que não estão preparados ou se mos-tram 
indisponíveis para alinhar nos nossos clubes 
tradicionais. Mal um novo clube, doutro modelo, 
surja, ainda que como tentativa, cabe aos Gover-
nadores de Distrito torná-lo em realidade. Em 
Janeiro, durante a Assembleia Internacional, os 
nossos Governadores Eleitos dedicaram-se a um 
exercício denominado “Crie o seu próprio Modelo 
de Clube”. Foi uma maravilhosa experiência que 
os confrontou perante os desafios do trabalho 
que os espera.

 Finalmente, acho que, apesar de tudo, está 
chegada a altura de Rotaractistas e jovens 
Rotários criarem novos modelos de clubes que 
digam mais à nova geração. Podemos ser levados 
a pensar o que é que os jovens pretendem dos 
Rotary Clubes no  futuro, mas estou em crer 
que o que os jovens, a este respeito, dirão irá 
surpreender-nos. É da nossa estricta obrigação 
apoiar as suas inovações, uma vez que isso 
fará crescer o Rotary. É que o Rotary Conecta o 
Mundo.

Mark Maloney

Presidente do R.I.

Precisamos não apenas de abrir as portas aos nossos jovens colegas, mas de, também,abrir 
os ouvidos e as nossas mentes para a experiência rotária que favoreça o seu cada vez maior 
envolvimento.
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Rotary International
DIRIGENTES DE CÚPULA 

2019-20 DO 
ROTARY INTERNATIONAL

Presidente
Mark Daniel 
Maloney
Rotary Club de 
Decatur, Alabama 
(EUA)

Presidente Eleito
Holger Knaack
Rotary Club 
de Herzogtum 
Lauenburg-Mölin 
(Alemanha)

Vice-Presidente
Olayinka Hakeem 
Babalola
Rotary Club de 
Trans Amadi 
(Nigéria)

Tesoureiro
David D. Stovall
Rotary Club de 
Hall County, 
Geórgia (EUA)

Directores
Francesco Arezzo
Rotary Club de 
Ragusa (Itália)

Tony (James 
Anthony) Black
Rotary Club de 
Dunoon (Escócia)

Jeffry Cadorette
Rotary Club de 
Media, Pensilvâ-
nia (EUA)

Mário César Mar-
tins de Camargo
Rotary Club de 
Santo André 
(Brasil)

Lawrence A. 
Dimmitt
Rotary Club de 
Topeka, Kansas 
(EUA)

Rafael M. Garcia III
Rotary Club de 
Pasig (Filipinas)

Jan Lucas Ket
Rotary Club de 
Purmerend (Ho-
landa)

Kyun Kim
Rotary Club de 
Busan-Dongrae 
(Coreia do Sul)

Floyd A. Lancia
Rotary Club de 
Anthony Wayne 
(Fort Wayne), 
Indiana (EUA)

Akira Miki
Rotary Club de 
Himeji (Japão)

Barat S. Pandya
Rotary Club de 
Borivli (Índia)

Kamal Sanghvi
Rotary Club de 
Dhanbad (Índia)

Johrita Solari
Rotary Club de 
Anaheim, Califór-
nia (EUA)

Stephanie A. 
Urchick
Rotary Club de 
McMurray, Pensil-
vânia (EUA)

Piotr Wygnanczuk
Rotary Club de 
Gdynia (Polónia)

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

O UNIVERSO DO ROTARY
Com dados reportados ao passado mês de Fevereiro o “panorama rotário” era assim:

Rotários …………………………………………………………1.211.107
Rotárias (incluídas no  
número geral) ………………………………………… 278.220
Rotary Clubes …………………………………………… 35.989
Países e Regiões com Rotary …………… 218
Distritos Rotários ……………………………………………… 530
Interactistas ……………………………………………… 329.245
Interact Clubes  …………………………………………… 14.315

Países e Regiões com ITC  …………………… 160 
Rotaractistas  …………………………………………… 170.905
Rotaract Clubes ……………………………………… 10.305
Países e Regiões com RTC …………………… 185
NRDC ………………………………………………………………… 10.900
Voluntários nos NRDC  …………………… 215.260
Países e Regiões com NRDC  ……………… 95
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GRUPO DE ACÇÃO ROTÁRIOS CONTRA 
A MALÁRIA

A 5 de Junho 
próximo vai rea-
lizar-se no Pa-
goda Hotel, em 
Honolulu (Havai), 
ou seja no dia 
i m e d i a t a m e n -
te antes ao da 

abertura da Convenção do R.I., o primeiro 
Simpósio Rotário da Malária, uma doença 
que, ao longo dos tempos, tem sido a res-
ponsável pelo maior número de perdas de 
vidas humanas de toda a história. Estima-se 
que morra alguém devido a esta doença em 
cada dois minutos!
Este Simpósio terá, como intervenção a dar 
o mote, a do Dr. Phillip Welkhoff, que dirige a 
equipa da luta contra a doença da Fundação 
Bill & Melinda Gates, e discursará também 
o imunologista e investigador australiano 
Dr. Brendan Crabb. Intervirão também o Dr. 
Nan-thalile Mugala, alto responsável em 
saúde pública da Zâmbia, e John Fair-hurst, 
dirigente do Fundo Global.
As inscrições para participação custam 75 
dólares, valor que já inclui o almoço, se fo-
rem já feitas. As surgidas mais tarde terão um 
agravamento de 25 dólares. Podem ser feitas 
em www.eventbrite.com/e/74414885927.

O FUTURO DO ROTARY EM INQUÉRITO
No âmbito do Plano Estratégico do Rotary 
foi lançada uma consulta junto dos Rotários 
de todo o mundo através da qual se procura 
assegurar o alcance do objectivo de tornar 
cada vez mais forte o futuro do nosso Mo-
vimento. Assim, o Conselho Director do R.I., 

o Conselho de Curadores da Fundação Ro-
tária e a Comissão do Plano Estratégico de-
cidiram fazer neste ano um inquérito, para o 
qual esperam obter a adesão de todos, as-
sim dando à “família rotária” uma oportuni-
dade de todos darem os seus contributos 
e ajudar com as suas perspectivas sobre 
como melhor aproveitar os nossos recursos, 
os nossos esforços e melhorar ainda mais a 
nossa imagem.
O leitor pode obter o texto deste inquérito 
no “link” <Rotary’s Strategic Survey 2020>.
Também pode obtê-lo no “browser” da in-
ternet em:
https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_
o8wXxEW4QrYryMB?Q_DL=9BIJf5Ekl9PqJ-
vL_o8wXxEW4QrYryMB_MLRP_2ofhSFuR-
zSrFwix&Q_CHL=email.
Por favor seja rápido na sua resposta a este 
inquérito rotário mundial.

PARCERIA VAI CONTINUAR
Tendo-se encon-
trado no passado 
dia 22 de Janeiro 
altos dirigentes, 
quer do Rotary In-
ternational, quer 
da Fundação Bill 
& Melinda Gates, 
para discutirem 
os resultados até agora alcançados pela 
parceria há anos estabelecida entre as duas 
entidades da qual resulta o compromisso 
de a Fundação Gates equiparar no dobro 
cada dólar angariado pelos Rotários a favor 
da Campanha de Erradicação da Polio (2x1), 
ambas concordaram em manter em vigor tal 
parceria.
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Ouve-se, e repetidamente: encontramo-nos 
na Era do Conhecimento. Jargão que, como to-
dos, reconheça-se, pode ser perigoso, por en-
ganador. Na verdade, ele depende do ponto de 
vista (onde é que eu já li esta frase?!...) sob o qual 
nos posicionarmos.

 No seu encarar indiferente, mas analítico, 
o conhecimento terá um sentido objectivo 
e também um sentido subjectivo. Naquele, 
aludir-se-á à disponibilidade ou oferta das 
fontes dos conhecimentos e destes mesmos; 
neste, encaramos a vontade própria de cada 
qual para se servir dessas fontes e assimilar os 
conhecimentos que elas nos colocam à mercê.

 Mas uma coisa se afigura absolutamente in-
contornável: o esquema só interessa se fizermos 
“funcionar” um e o outro dos dois aspectos 
que, de resto, se configuram complementares 
entre si, até porque considero apodíctico que o 
conhecimento nunca vale só por si mas apenas 
na justa medida em que seja aproveitado pelo 
homem.

Já, de todo, não é esta a primeira vez que me 
dedico a abordar este assunto, o que tenho pro-
curado fazer sob outros ângulos, porém.

 Existem (e muito bem...) os amantes da 
história. Os antigos, quanto a ela, afirmavam 
mesmo que a história “é a madre de toda-las 
cousas”. E é bom que se busque conhecê-la, 
designadamente como via de compreensão do 
percurso que nos trouxe até ao estado actual. 
Mas, se bem que, do mero ponto de vista tem-
poral, a história se situe a montante, o certo é 
que, nos tempos que são os nossos, o recurso 
ao conhecimento histórico só deve fazer-se a 
jusante.

Vivemos em tão acelerado clima de sucessi-
vas mudanças que o que se nos exige pratica-
mente todos os dias é a acção sem hesitações.

O que surge até bem evidente no nosso queri-
do Movimento, uma extraordinária Organização 
que tem o “arrojo” de, todos os anos, “correr” 
com praticamente todos os seus dirigentes!!! 
Mas, tudo visto, é mesmo assim que deve ser.

De sorte que a prioridade das nossas priori-
dades não deve ser a de conhecer a história do 
Rotary. Na verdade, é importante vir a conhecê-
la. Mas o que, verdadeiramente, nos deve preo-
cupar deverá ser conhecer, e sem hesitações, a 
organização e o funcionamento do Rotary, sa-
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um ponto de vista

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

ber, no máximo possível, os seus programas e 
dominar as “ferramentas” que R.I. nos coloca à 
disposição, para podermos, como devemos, ser 
úteis aos outros na definição e implementação 
de projectos de serviço que mudem vidas para 
melhor. É isto o que se espera de todo e qual-
quer Rotário, não apenas do que esteja a, ou vá, 
presidir e a qualquer nível. Não o esqueçamos: 
todo o Rotário tem de estar preparado para ser-
vir. E o que se diga relativamente à Organização 
Rotary International, do mesmo jeito se dirá se 
transportados para The Rotary Foundation.

Curiosamente, no seu discurso de apresenta-
ção do lema 2020-2021 em tempo da sessão de 
abertura da recente Assembleia Internacional, 
o nosso Presidente Eleito Holger Knaack veio 
abrir como que uma terceira frente de conheci-
mento. E tem razão.

 Ele observou, então, que no seu País (a 
Alemanha) o Rotary é visto “como uma comu-
nidade de valores compartilhados e integridade 
pessoal”. E que essa visão é com-plementada 
com o recurso sistemático à Prova Quádrupla. 
Conclui reconhecendo com prazer que ali 
existem “clubes fortes, que dão força ao nosso 
voluntariado”.

O que quererá isto dizer? Muito simplesmente 
que o conhecimento que deve estar na base 
das nossas acções rotárias deve ser, e ainda, 
alcançado através dos exemplos de todos 
os nossos Companheiros. Cada um de nós, 
a seu modo, foi recrutado (ou deve ter sido 
recrutado) em função do seu desempenho 
cívico-profissional. Por isso o velho lema do 
Rotary apontado aos jovens: “Cada Rotário, um 
exemplo para a Juventude” - lembram-se?

Ouve-se, aqui e além o desabafo: Ah! No meu 
tempo é que o Rotary... era. Isto traduz a  recusa 
da evolução e da actualização de processos. 
Como se o Rotary fosse como que a modos de 
… uma lápide funerária!

Quando tivermos pachorra e tempo olhemos 
para o passado. Mas sempre, e só, para melhor 
compreendermos os nossos tempos e tentar-
mos vislumbrar o futuro. Como disse, Knaack, 
“temos de ser revolucionários de vez em quan-
do”. Temos de viver e de acompanhar estes 
tempos, que são os nossos, para explorar todas 
as “janelas de oportunidade” que o serviço no 
Rotary nos oferece. E é, seguramente, isto o que 
a Humanidade inteira espera de mim e de si.

Com votos de que, jamais, se instale, aceite o 
abraço amigo do

… o conhecimento nunca vale só por si mas ape-
nas na justa medida em que seja aproveitado pelo 
homem

… todo o Rotário tem de estar preparado para 
servir. 
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ROTARY PORTUGAL
AO SERVIÇO 

O Rotary Club de Gondomar ofereceu vários pijamas às crianças que 
são apoiadas pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco.

Já a esta iniciativa tivemos oportuni-
dade de fazer referência na anterior 
edição, se bem que muito breve face à 
ausência, então, de melhores detalhes. 
O Rotary Club de Lisboa, na altura 
do Natal, confeccionou (eles e elas 
com outras ajudas) um belo jantar 
que serviu e  foi beneficiar os utentes 
da IPSS “João 13 – Associação de 
Apoio e Serviços a Pessoas Caren-
ciadas”, instituição que é dirigida pelo 
Dominicano Fr. Filipe Rodrigues. A 
referida Organização fornece-lhes 
banhos, refeições quentes diárias e 
lavagem de roupas.

O Rotary Club de Vila Real ofereceu um Desfibrilhador Automático 
Externo (DAE) à Associação Cultural e Desportiva Diogo Cão. 

Com o resultado líquido obtido através do seu “Jantar de Natal”, o 
Rotary Club de Tavira organizou 17 “kits” contendo bens de higiene 
que ofereceu aos utentes do “Cá Humanitário” da CVTaviraw.

INTERESSANDO-SE   

O Rotary Club de Castelo Branco teve 
consigo o Dr. João Benquerença, dirigente 
da Associação de Apoio à Criança do 
Distrito de Castelo Branco, que detalhou 
no Clube a actividade da Instituição, as 
suas dificuldades e os seus anseios.

Prosseguiu com o seu projecto FRAS-Frente de Sensibilização Anti-Sísmica 
o Rotary Club de Lisboa-Oeste e  promoveu mais um concorrido en-
contro sobre este tema no qual estiveram, para além doutras pessoas, um 
representante do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, outro da 
Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, um representante 
da Câmara Municipal de Lisboa e outro do Regimento de Sapadores 
Bombeiros da cidade.
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ROTARY PORTUGAL

VISIBILIDADE 
O Rotary Club de Porto-Aliados decidiu lançar um Ciclo de Ter-
túlias sob a designação geral de “Serões na Invicta” com a intenção de 
aumentar a visibilidade do Rotary na Cidade do Porto. As sessões 
realizam-se nas instalações do Ateneu Comercial do Porto e a primeira 
das tertúlias previstas teve como tema “Há Lugar p’ra Alma do Porto?”. 
Com moderação a cargo do jornalista Domingos de Andrade, Direc-
tor do “Jornal de Notícias”, ela contou ainda com as intervenções da 
Prof. Ana Paula Delgado, Arqº. Eduardo Souto Moura e do músico 
Pedro Abrunhosa.      

                                      
PALESTRAS 
A conceituada e bem conhecida jornalista Aura Miguel proferiu no 
Rotary Club de Lisboa-Norte uma palestra sobre A Realidade é 
Superior à Ideia – a Experiência de uma Jornalista ao lado de 3 Papas.

Ermesinde e a Sua História foi o assunto sobre o qual palestrou o 
jornalista Dr. Manuel Dias no Rotary Club de Ermesinde.

Falou-se de Violência Doméstica – o Assassino Silencioso, sendo ora-
dor David Thomas e sobre Rotary na África, comunicação de Diane 
Chantler, no Rotary Club de Estoi Palace Internacional.

No seu Clube, o Rotary Club de Barreiro, o Compº. Armando Gomes 
palestrou sobre Testemunhos Profissionais.

Dormir bem, envelhecer melhor, foi o tema de palestra que proferiu no 
Rotary Club de Sintra a Drª. Isabel Luzeira.

O Bispo da Igreja Lusitana, Dr. Jorge Pina Cabral, palestrou no Rotary 
Club de Coimbra sobre Paz e Resolução de Conflitos.

Esteve no Rotary Club de Oeiras a dissertar sobre Ozonoterapia a 
Enfª. Lina Pereira.

Membro do Rotary Club de Póvoa de Lanhoso, a Compª. Carla Melo 
foi proferir uma palestra no Rotary Club de Caldas das Taipas e sobre 
A Violência no Ciclo de Vida.

Fernão de Magalhães e a Primeira Viagem de Circum-navegação – o 
Estudo Náutico e Geográfico constituiu o tema abordado pelo Capitão 
de Fragata Carlos Manuel Baptista Valentim no Rotary Club de 
Cascais-Estoril.

Estiveram a expor no Rotary Club de Portela sobre O que se passa por 
detrás do Botão os Drs. Luís Teodora e Rui Fernandes Falé.

No seu ciclo de conferências “Às Quartas com...”, o Rotary Club de Oliveira 
de Azeméis teve agora como orador convidado o docente da Faculdade de 
Direito de Universidade de Lisboa, Prof. Doutor Eduardo Paz Ferreira, 
que falou sobre A Década de 20 e o Mundo em Transe, comunicação 
vivamente seguida de debate. 
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ROTARY PORTUGAL

Numa reunião conjunta dos Rotary Clubes de Algés, Carnaxide, 
Cascais-Estoril, Oeiras, Parede-Carcavelos e Sintra o Dr. Viriato 
Horta abordou a temática da Prevenção do Cancro.

O Impacto das Eólicas na Pesca em Viana do Castelo, foi tema de palestra 
proferida por João Pacheco no Rotary Club de Viana do Castelo.

 No Rotary Club de Leiria falou sobre Vinhos & Queijos o Prof. 
Doutor Edgar Lameiras.  

Maria Elisa Domingues dissertou sobre Os Cuidadores e a sua Importân-
cia para a Qualidade de Vida dos Doentes no Rotary Club da Trofa.
  

PARCERIAS    
Foi formalizado um 
Protocolo entre o Ro-
tary Club de Ponta 
Delgada e a Univer-
sidade dos Açores, 
através do qual é 
concedida uma Bolsa 
de Estudo (isenção 
de propinas) a um 

estudante de licenciatura no ano lectivo de 2020-2021. O acto solene de 
assinatura deste Protocolo teve lugar no Salão Nobre da Universidade.

O Rotary Club de Espinho criou uma parceria com o IEFP de Aveiro 
para a organização de uma Tertúlia sobre “Saúde Mental na Infância 
e Adolescência” .

  
COMPANHEIRISMO E NÃO SÓ
Numa colaboração conjunta, os Rotary Clubes de Lisboa-Olivais e 
de Cascais-Estoril, associados ao Clube Português de Automóveis 
Antigos, organizaram a digressão denominada “Rotary aos Templários” 
destinada a automóveis fabricados antes de 1989. A digressão, que foi 
uma boa jornada de companheirismo e cultura, levou os participantes 
desde junto do Casino do Estoril até Santarém e, depois, para Tomar.

O Rotary Club da Moita viajou até ao Alqueva, mais exactamente 
para a área de Portel, numa jornada de amizade e para visita guiada 
ao Museu do Medronho. 

DISTINÇÕES 
O Rotary Club de Torres Vedras distinguiu, como “personalidade do 
ano”, o Dr. Sérgio Galvão, e como “profissional do ano”, a professora e 
empresária Cristina Ferreira. 

O Rotary Club de Penafiel assinalou os méritos de cidadania e profis-
sionais do Dr. Adão Luís Silva Rodrigues.

Foi o distinto médico Dr. Luís Carlos Bicudo Decq Mota o profissional 
homenageado no Rotary Club de Horta. 

No Rotary Club de Oeiras foi especialmente assinalada a personali-
dade do Dr. Domingos Ferreira Pereira dos Santos.

Foi a Professora D. Madalena Silva a profissional assinalada pelo 
Rotary Club de Felgueiras.

Em cerimónia altamente concorrida (mais de duas centenas de 
pessoas!), realizada no Cine-Teatro João Mota, na qual estiveram a 
Gov. Mara Duarte, o Presidente da Câmara, Dr. Francisco Jesus, a 
Presidente da Assembleia Municipal, Drª. Laura Pinto Correia, o 
Pároco Revº. Manuel Martins da Silva, e muitos Rotários, o Rotary 
Club de Sesimbra homenageou como profissionais de excelência o 
espeleólogo Rui Francisco, o compositor Reinaldo Nunes, a actriz 
Helena Laureano, o fotógrafo Valdemar Capítulo e, a título póstumo, 
o médico e fotógrafo Dr. João Taborda, assim como as empresas “Côte 
d’Azur” (imobiliária) e “Sesimbra Safari” (turismo activo).

 O Rotary Club de Braga homenageou a Drª. Lucinda Vilaverde, Di-
rectora Técnica do Instituto Novais e Sousa, como “profissional do ano”.

O artesão Delfim Manuel Dias de Sá, altamente apreciado, foi a 
personalidade especialmente em foco no Rotary Club de Santo Tirso.
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No domínio de “Carreira Profissional”, o Rotary Club de Santarém 
distinguiu a Drª. Maria Emília Rufino, Presidente do Lar de  Santo 
António, e do de “Profissional do Ano”, a Drª. Maria do Rosário 
Cordeiro, empresária.

No Rotary Club de Coimbra foi alvo de especial destaque o Grupo “Alma 
de Coimbra”, que é presidido por Gustavo Gapo e dirigido pelo Maestro 
Augusto Mesquita, sendo salientado o muito relevante desempenho que 
o Grupo, ao longo de anos, tem assumido na defesa e divulgação dos 
valores culturais lusos.

No dia 19 de Fevereiro, os Rotary Clubes de Lisboa-Benfica, Lisboa-
Lumiar e Lisboa-Olivais, no âmbito de um projecto conjunto e 
plurianual, reconheceram como Profissional do Ano, o Prof. Dr. José 
Delgado Alves,Director da Unidade de Doenças Imunomediadas 
Sistémicas do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, durante um 
jantar festivo, que teve lugar no Hotel Radisson Blu. 

O Dr. Manuel da Luz, professor jubilado, foi o profissional enaltecido pelo 
Rotary Club de Praia da Rocha. O homenageado foi docente no Liceu 
Nacional de Portimão e, mais tarde, na Escola Secundária Manuel Teixeira 
Gomes, além de ter servido como Vereador da Cultura e, depois,como 
Presidente da Câmara de Portimão. 

Do Rotary Club de Leiria, a Compª. Isabel Damasceno foi nomeada 
Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Centro. 

O Rotary Club de Castelo Branco distinguiu especialmente o médico 
Dr. Jorge Augusto Faria de Vilhena Monteiro.

No Rotary Club de Vila Nova de Gaia foi alvo de especial apreço 
Dina Barbosa Paleteiro, voluntária há mais de vinte anos da Liga dos 
Amigos do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, na pessoa de 
quem o Clube pretendeu realçar o extraordinário serviço voluntário 
de quantos têm servido através desta Organização.

 

A Dr.ª Cristina Fangueiro, 
Presidente da Direcção da 
Casa Pia de Lisboa, foi a 
“profissional do ano” home-
nageada pelo Rotary Club 
de Lisboa-Belém. Na 
concorrida reunião que a 
distinguiu, além doutras 
personalidades, estiveram 
o Presidente da Junta de 
Freguesia de Belém, Dr. 
Fernando Ribeiro Rosa, o 
Gov. 1988-89 (D. 196), 
Compº. Alberto Maia e 
Costa, e a Presidente da CD 
dos Serviços Profissionais, 
Compª. Alexandra Costa 
Artur. 
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CULTURA 

No âmbito do assinalar do seu meio século, o Rotary Club de Vila 
Nova de Famalicão, além da celebração de uma Missa de acção de 
graças, levou a cabo um “Concerto Pedagógico de Órgão de Tubos” 
que foi proporcionado pelo Prof. Nuno Mimoso e se realizou na Igreja 
Paroquial de Ribeirão.

Uma “Viola da Terra” foi oferecida pelo Rotary Club de Ponta Delgada 
ao Conservatório Regional de Música local, nas pessoas da Presidente 
do Conservatório Drª. Isabel Albergaria e do Prof. Rafael Carvalho. A 
cerimónia, que foi marcante, teve a abrilhantá-la um pequeno Concerto 
proporcionado por alunos da Instituição.

 

O Rotary Club de Oeiras organizou um excelente Concerto no 
Auditório Municipal Ruy de Carvalho em que, de maneira superior, 
interpretou “As Quatro Estações”, de A. Vivaldi, a Orquestra de Câ-
mara de Cascais e Oeiras. O resultado líquido obtido por via deste 
evento foi aplicado pelo Clube em financiamento de Bolsas de Estudo.

Jorge Mangorrinha, compositor, letrista e professor de Turismo na 
Universidade Lusófona, participou nas conferências “Rotary em 
Comunidade”, do Rotary Club de Sesimbra, no passado dia 25 de 
Janeiro. O investigador falou sobre “O que é isto de ir à Eurovisão (desde 
1964)?”, sendo o primeiro português que analisou tal tema.

No Rotary Club de Braga foi reapresentada a peça de teatro “D. Maria 
e Sr. Pereira”, uma sátira de autor anónimo  representada em 1905 
(o ano do “aparecimento” do Rotary) pelos actores Beatriz Costa e 
Álvaro Pereira e que retrata as características da sociedade daquela 
época, em boa medida ainda actuais. A peça teve agora como intér-
pretes o Compº. Artur Barros Moreira, Director da “Bragacine”, e a 
artista plástica Adriana Henriques. 

Mais um “Concerto das 4 Estações”, o concerto de Inverno, foi 
promovido pelo Rotary Club de Lisboa-Estrela. Nele actuaram os 
excelentes alunos da EMCN Pedro Gonçalves e João Pires Dias, 
executantes em guitarra portuguesa.

MEMÓRIA FUTURA 
Conforme já salientámos, está a celebrar o cinquentenário de existência 
e abundante actividade o Rotary Club de Vila Nova de Famalicão 
e, para assinalar tão marcante etapa, o Clube editou um “Livro do 
Cinquentenário” do qual fez a apresentação pública solene e festiva 
em cerimónia que realizou no Auditório da Biblioteca Municipal.

UNIVERSIDADES SÉNIORES DO ROTARY 
TRIBUTAÇÃO EM IVA

   Chamamos a atenção de todos os Rotary Clubes que dispõem de UNIVERSIDADE SÉNIOR (US) para o 
conteúdo da Informação Vinculativa da Direcção de Serviços do IVA com o nº. 16.176, de 31 de Outubro de 2019, a 
qual versa o problema da isenção de IVA relativamente à acção formativa desenvolvida pelas Universidades Séniores.
     Tem-se, com efeito, verificado que alguns dos Rotary Clubes que criaram US entregaram na Autoridade Tributária 
declaração de alteração daí resultante. Por via disso, poderia ser-se levado a concluir que teriam perdido a isenção 
de IVA que lhes estava reconhecida pelo art. 9º do Código do IVA, e teriam transitado para um sistema misto, a 
um tempo de isenção de IVA quanto a quase toda a sua actividade, mas com tributação em 23% sobre os valores 
cobrados dos alunos das suas US.
  Ora, a referida Informação Vinculativa veio clarificar no sentido de que também as actividades desenvolvidas 
pelas US estão totalmente abrangidas pela isenção de IVA.

                                                    O EDITOR
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ROTARY: A NOSSA PEGADA 
SOLIDÁRIA NUM PLANETA 

SUSTENTÁVEL

Mara R. Duarte

Governadora 2019-20 (D. 1960)

Na locomotiva que percorre este ano rotário, 
acabámos de chegar neste mês de Março à estação 
dos Recursos Hídricos, Saneamento e Higiene, precisa-
mente o tema sobre o qual Rotary International nos in-
centiva a reflectir e a agir.

Vale a pena deixar como contributo para esta breve 
reflexão sobre o tamanho da pegada solidária que que-
remos deixar neste mundo que paremos para fixar es-
tes valores: 2,5 biliões de pessoas não têm acesso a 
instalações sanitárias  adequadas; 1.400 crianças mor-
rem diariamente  de doenças causadas pela falta  de 
saneamento e água  potável; em algumas regiões de 
África,  as mulheres gastam 6 horas do seu dia a ir bus-
car água para a sua família; 748 milhões de pessoas 
não têm acesso a água potável; 6,3 milhões de crianças 
menores de cinco anos morrem anualmente como re-
sultado de má nutrição, assistência médica precária e 
instalações sanitárias inadequadas…

Verdadeiramente, podemos olhar para estes 
números e pensar duas coisas de forma instantânea: 
a primeira é a de que não temos em Portugal esses 
problemas e devemos somente preocupar-nos com 
aquilo que mais directamente afecta Portugal; a 
segunda, despidos do egoísmo que a sociedade incita 
a relevar, olharmos para o mundo e sentirmos que 
as dificuldades são de todos, o mundo é o sítio onde 
habitamos e dele devemos cuidar, a nossa solidariedade 
deve ir muito além da porta da nossa casa e que por 
isso devemos partir para a acção.

A juntarmos a esta análise, atendamos ao facto de 
sermos Rotários integrados dentro de uma Organização 
de cariz humanitário internacional com mais de 35.000 
Clubes de Rotary espalhados por todo este mundo com 
os quais podemos trabalhar, sentir as dificuldades e 
transformá-las em oportunidades.

Sentir-nos parte de uma Organização que em 2019,  
e de acordo com um estudo feito pelo Centro de Estu-
dos da Sociedade Civil da Universidade Johns Hopkins, 
estimou que os Rotários dedicam 47 milhões de horas 

ao voluntariado, o que significa 850 milhões de dólares 
de trabalho investidos junto das comunidades que ser-
vimos.

Ora, com base neste caminho solidário, o Distrito 
1960 do Rotary International não quis deixar de trabalhar 
para aumentar a sua pegada solidária nesta pequena 
aldeia a que chamamos mundo e por isso tem em pro-
cesso de execução, e fecho de financiamento, 3 pro-
jectos que dizem PRESENTE a esta reflexão que acabo 
de fazer.

O Projecto SAÚDE GLOBAL materializa-se em 3 
Subsídios Globais de The Rotary Foundation iniciados na 
Central de Subsídios em Agosto de 2019 que visam for-
necer água potável a 13.500 pessoas em Moçambique 
(GG 2093490),  em Cabo Verde na Ilha da Boavista (GG 
2093489) e na Ilha de Santiago (GG 2093486) com a 
construção de 7 furos de água potável e respectivas es-
truturas de distribuição, bem como, a construção de 7 
salas de formação para os habitantes locais receberem 
informação sobre a necessária consciencialização para 
a boa utilização de um recurso escasso como a água, a 
manutenção das respectivas estruturas e a sensibiliza-
ção para a prevenção de doenças em que a água seja 
um veículo de transmissão.

A mais-valia deste projecto é o sentimento máximo 
de solidariedade para com as crianças que precisam 
de água potável para serem alimentadas, para com 
os adultos para que estes tenham condições mínimas 
para desenvolver as suas vidas e das suas famílias, e 
para com os idosos para que estes tenham o descanso 
merecido de uma vida de trabalho em duras condições 
de existência.

Quando digo que no Rotary devemos deixar a 
nossa pegada solidária para a construção de um pla-
neta sustentável de forma transversal, sinto que não vi-
vemos em ilhas, que não existem fronteiras para servir, 
mas existem caminhos para seguir de forma destemida 
e sem rodeios. Afinal somos pessoas de acção!
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* Caras Companheiras e Companheiros!

Não existe um Caminho para a PAZ. 
A PAZ é o Caminho. 
(Mahatma Gandhi)

Durante as VOGs tenho refletido, a propósito do ver-
bo conectar, essencialmente numa conexão interior e 
numa conexão próxima.

É vox populi que importa que a letra diga com a 
careta, isto é, que os nossos comportamentos estejam 
de acordo com as nossas pulsões mais internas. Urge 
que o nosso caminho seja uma sadia relação entre 
o sujeito irrefletido: ex-sistant, ex-centrique e o moi, o 
sujeito reflexivo. (Lacan)

Quando assim acontece, afirmamos estou em paz 
comigo mesmo e com isto cada um quer dizer que o 
que faz se compagina com o que pensa. Somo-nos 
fiéis. Percorremos um caminho de coerências.

Ora esta relação de verdade connosco facilitará 
o nosso carpe diem pois implicará o compromisso 
de vivermos cada momento como se fosse único e o 
último. Fará com que sejamos todos-inteiros em cada 
passo do nosso caminho.

Assim, na relação com o Outro, conexão próxima, 
a vivência do nosso carpe diem ditar-nos-á os valores 
do diálogo, da tolerância, da ética, da integridade, do 
companheirismo, do serviço. Valorizaremos, então, o 
ser, o escutar, o ver. Libertar-nos-emos, finalmente, dos 
alforges das inutilidades. 

O tema que Rotary nos propõe para este mês (Paz e 
Prevenção/Resolução de Conflitos) é, em meu entender, 
dos mais oportunos ainda que muito exigente. Com 
efeito, a Paz, como o Amor, a Verdade, a Alegria, a Ética 
não são metas a atingir mas caminhos a percorrer. São, 
devem ser, imperativos do nosso quotidiano. No nosso 

dia-a-dia encontramos dezenas, ou mesmo centenas, 
de encruzilhadas pelo que a  vivência das nossas vinte 
e quatro horas pressupõe dezenas ou mesmo centenas 
de opções. Que viver é optar! Se preferirmos alimentar 
os nossos pensamentos de paz, se optarmos por 
respostas dialogantes, se privilegiarmos o otimismo, 
se dermos tempo e espaço à Verdade e ao Amor, se 
… estaremos percorrendo um caminho calçado com o 
lajedo da paz. Seremos, então, agentes de Paz.

Car@s Comp@s, sugiro-vos, pois, que (a) construais 
pequenos projetos, (b) organizeis caminhadas ou 
convívios, (c) promovais reflexões, concursos … e tudo 
tendo como tópos a problemática que se adivinha na 
subfície de qualquer uma destas afirmações: 

A paz é a única forma de nos sentirmos realmente 
humanos. (Albert Einstein); 

A paz vem de dentro de ti próprio, não a procures à 
tua volta. (Buda)

Quem faz o bem, conquista paz interior. (Textos 
Judaicos)

A libertação do desejo conduz à paz interior. (Lao-
Tsé)

A paz do coração é o paraíso dos homens. (Platão)
Um pedaço de pão comido em paz é melhor do que 

um banquete comido com ansiedade. (Esopo)
Nunca houve uma guerra boa nem uma paz ruim. 

(Benjamim Franklin)
Riqueza alguma poderá proporcionar a paz a um 

homem mau. (Platão) 
A PAZ é possível (Paulo VI)   
Não existe um Caminho para a PAZ. A PAZ é o 

Caminho. (Mahatma Gandhi)
Um abraço e conectem que, no desafio do encontro 

estará, por certo, um caminho de paz!

PAZ E PREVENÇÃO/

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

(fevereiro de 2020 / Carta mensal do Governador D1970)

José Luis Carvalhido da Ponte
Governador 2019/2020 (D.1970)

* O autor escreve segundo o Novo Acordo (?!) Ortográfico.
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O Presidente do Rotary International, Mark Malo-

ney, acompanhado da sua esposa Gay, visitou Portugal 

nos dias 9, 10 e 11 de Fevereiro e cumpriu um roteiro 

que teve como objectivo apresentar o melhor que Por-

tugal faz na área da prevenção e tratamento de doen-

ças através da excelência das suas instituições de in-

vestigação e da ciência.

A visita começou no dia 9 de Fevereiro com a re-

cepção ao Presidente Mark Maloney e à sua esposa no 

Aeroporto de Lisboa pelos Governadores do Rotary em 

Portugal, Mara Duarte e José Luís Carvalhido da Pon-

te e pelos 3 Governadores de Rotary de Espanha, Ana 

Puerto, Guillem Saez e Arturo Alagón (fotos 1 e 2) que, a 

convite dos Governadores de Portugal, se associaram a 

esta visita oficial dando corpo ao lema deste ano rotário 

e sinal de que em Rotary não há fronteiras, mas sim fan-

tásticos caminhos para partilhar e crescer.

No fim deste dia, o Presidente Mark Maloney e a 

sua esposa estiveram num encontro com as Novas Ge-

rações de Rotary, nele tendo participado rotaractistas 

e interactistas dos dois Distritos em Portugal e contou 

com a presença dos Representantes Distritais de RTC 

deste ano rotário, Francisco Silva, e Renata Costa Leite 

e dos Representantes Distritais de ITC, Catarina Louren-

ço e Sérgio Simões (fotos 3 e 4). 

O encontro realizou-se no Forum APOIO, um es-
paço da APOIO – Associação de Solidariedade Social 
criada pelo Rotary Club de Algés há mais de 30 anos. 
Este evento permitiu aos jovens fazerem todas as per-
guntas que desejaram ao Presidente (foto 5), sendo que 
o elemento dominante foi o crescimento do Rotary e a 
importância dos jovens dentro da Organização e a ne-
cessária abertura para eles próprios criarem os clubes 
de Rotary onde se sintam bem e possam ser pessoas 

de acção nas suas comunidades.

VISITA A PORTUGAL DO PRESIDENTE 
DE ROTARY INTERNATIONAL 

MARK MALONEY

1

2

3

4
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No dia 10, o Presidente Mark Maloney e a sua es-

posa Gay, acompanhados dos 5 Governadores de Rota-

ry de Portugal e Espanha, iniciaram o dia com a visita ao 

Centro Clínico e de Investigação da Fundação Cham-

palimaud, tendo a comitiva sido recebida pela Presi-

dente do Conselho de Administração da Fundação, Drª. 

Leonor Beleza (foto 6) . 

O Centro Clínico Champalimaud (CCC) é uma insti-

tuição médica, científica e tecnológica de última gera-

ção, está organizado em Unidades Multidisciplinares de 

Patologia (UMP) – que incluem, entre outros, oncologis-

tas médicos, cirurgiões, radioncologistas, radiologistas, 

patologistas, geneticistas, especialistas em medicina 

nuclear, enfermeiros, psico-oncologistas, nutricionistas, 

fisioterapeutas e especialistas em cuidados paliativos. 

Estão em funcionamento sete unidades dedicadas ao 

tratamento e investigação dos cancros com maior in-

cidência. São elas a Unidade da Mama, a Unidade do 

Pulmão, a Unidade de Urologia, a Unidade de Digestivo, 

a Unidade de Ginecologia, a Unidade de Hemato-On-

cologia e a Unidade de Dermatologia.

De seguida, o Presidente Mark Maloney visitou a 

miniatura da Torre de Belém para que pessoas com de-

ficiência visual possam perceber que monumento tão 

importante é este na cidade Lisboa, um projecto ofe-

recido à cidade pelo Rotary Club de Lisboa-Norte (foto 

7). De seguida, toda a comitiva se deslocou para Fátima, 

onde o Rotary Club de Fátima recebeu em almoço de 

cortesia toda a comitiva.

O Rotary Club de Fátima apoia regularmente o 

CRIF (Centro de Reabilitação e Integração de Fátima - 

foto 8) e aproveitou este dia da visita do nosso Presiden-

te  para entregar a esta Instituição, que é presidida pelo 

Pe. Pereira, um cheque de € 12.000,00 (foto 9) que foi o 

resultado do seu projecto de Árvore de Natal Solidária 

e que vai permitir dotar esta Instituição de um conjunto 

de equipamentos informáticos adaptados.

5

6

7

8

9



M A R Ç O  2 0 2 0  |  P O R T U G A L  R O T Á R I O  1 5

O Presidente Mark Maloney e Gay, acompanhados 

pelos 5 Governadores já referidos, bem como do Presi-

dente do Rotary Club de Fátima, Alexandre Marto 

Pereira, foram recebidos por Sua Eminência D. António 

Marto (foto 10), Cardeal de Roma e Bispo de Leiria-

Fátima, visitou a Capelinha das Aparições, a Basílica da 

Santíssima Trindade e a Exposição “Vestida de Branco” 

que reúne as mais belas imagens da Virgem Maria.

Este dia terminou com o jantar oficial da visita do 

Presidente e esposa a Portugal que contou com a pre-

sença de cerca de 280 Rotários(as) representando 82 

Clubes, teve as presenças especiais do Sr. Cardeal D. 

António Marto, dos Presidentes da Câmara Municipal 

e da Assembleia Municipal de Ourém, Drs. Luís Albu-

querque e João Moura Rodrigues, respectivamente, do 

Presidente da Junta de Freguesia de Fátima, Sr. Hum-

berto Silva, do Reitor do Santuário de Fátima, Pe. Carlos 

Cabecinhas, sendo que este evento contou com o apoio 

logístico do Rotary Club de Fátima na sua organização. 

Tocaram-se os hinos nacionais (foto 11), e, no mo-

mento das intervenções, a Gov. Ana Puerto falou em 

nome dos 3 Governadores espanhóis (foto 12), seguiram-

se as intervenções dos Gov. José L. Carvalhido da Ponte 

e Mara Duarte, que ofereceram presentes aos visitantes 

(foto 13-D.1960), tendo sido o jantar encerrado pela inter-

venção do Presidente do Rotary International (foto 14).

No dia 11, a manhã começou em Coimbra (foto 15) 

e no Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde 

(ICNAS), tendo sido o nosso Presidente e a sua comi-

tiva recebidos pelo Presidente do Conselho de Admi- 

nistração do Centro Hospitalar e Universitário de Coim-

bra, Prof. Doutor Fernando Regateiro, e pelo Director 

do ICNAS, Prof. Doutor Antero Abrunhosa, bem como 

pelos Presidentes dos 3 Clubes Rotários da cidade de 

Coimbra, Isabel Martins Ferraz, João Leal Pinto e Isabel 

Marques Geraldo.

10

11

13

14

12
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O Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, Prof. 

Doutor João Calvão da Silva (foto 16), recebeu o Presi-

dente em audiência de apresentação de cumprimentos 

e, de seguida, a comitiva visitou a Biblioteca Joanina,  

(foto 17) seguindo-se um almoço de cortesia oferecido 

pela Reitoria da Universidade de Coimbra.

O Presidente Mark Maloney e sua esposa Gay, 

acompanhados dos 5 Governadores de Rotary de Por-

tugal e Espanha, foram recebidos em audiência de 

apresentação de cumprimentos pelo Presidente da 

República de Portugal, Prof. Doutor Marcelo Rebelo de 

Sousa (veja na capa e foto 18).

O programa desta visita oficial terminou com a ida 

ao Instituto de Medicina Molecular (IMM) de Lisboa, 

tendo a comitiva sido aqui recebida pela Directora do 

IMM, Prof. Doutora Maria Manuel Mota (foto 19).  Seguiu-

se uma reunião de trabalho com a apresentação dos 

resultados da evolução das investigações já efectuadas 

no campo da vacina contra a malária, e uma visita às 3 

salas equipadas com material oferecido a este Instituto 

através de um subsídio global de The Rotary Foundation 

dinamizado pelo Rotary Club de Oeiras.

Foram 3 dias intensos de trabalho, mas foram tam-

bém dias muito felizes por podermos mostrar ao Presi-

dente do Rotary International o trabalho do Rotary em 

Portugal e o nosso compromisso com a Organização.

Texto escrito e fotografias escolhidas pelos Gov. dos 

D. 1960 e 1970, Compºs. Mara Duarte e José Luís Carvalhi-

do da Ponte
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18 

19
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para que conste

TRAJE 
DE 

TRABALHO
  

Um aspecto exterior 
jovem não é a 

imagem única para 
conferir juventude 
ao Rotary, mas já é 
um começo. Para o 

Presidente-Eleito 
Holger Knaack, 

são infindas as 
oportunidades.
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No exterior do “One Rotary Center”, era um pesado dia de Outubro. O Lago Michigan mostrava-se numa cor 
cinza de aço e as folhas das árvores, vermelhas e cor-de-laranja, viam-se espalhadas por todo o lado.

Todavia, dentro das paredes do gabinete do Presidente-Eleito do Rotary era um novo dia e luminoso, o que se não 
devia somente  ao facto de ser visível um belo lenço aplicado no bolso cimeiro do “blazer” azul envergado por Holger 

Knaack. Aquelas cores vivas dele representavam a sua habitual atitude optimista quanto ao futuro — um dos seus traços 
fundamentais nos seus jovens 67 anos. 
 Por mais de duas horas, em duas diferentes ocasiões, Knaack sentou-se para manter uma conversa com John Rezek, o 
Editor-Chefe de The Rotarian, e Jenny Llakmani, o seu Editor-Executivo. Falando fluentemente um inglês com um pequeno 
sotaque germânico, Knaack descreveu o seu atípico crescendo no Rotary, a sua ascensão influenciada pelo seu longo 
envolvimento com o programa do Intercâmbio de Jovens. As suas experiências nesta área levaram à definição dos seus 
propósitos enquanto Presidente. – “Fazer crescer o Rotary, especialmente através da entrada de elementos mais jovens, 
isso será um dos meus principais objectivos.” – disse. – “Se perdermos o contacto com a nova geração” — levantou as mãos 
e enfatizou — “estaremos fora de prazo.”
Durante a entrevista, Knaack discutiu o teor do seu discurso que proferira em Janeiro de 2018 na Assembleia Internacional 
de então, onde recordou  Paul Harris: -“Se o Rotary quer assumir o seu destino, tem de evoluir de vez em quando, ser, por 
vezes, revolucionário”. E transmitiu o seu próprio ponto de vista com este pensamento: – “Para que esteja preparado a 
enfrentar o futuro, o Rotary tem de continuar a ser revolucionário e tem de acreditar no poder dos jovens.”
Knaack incluiu alguns aforismos da sua lavra — incluindo o de que “Não existe nenhuma idade errada para se tornar Rotário” 
— e falou sobre a necessidade económica de haver uma gravata presidencial. (Knaack, que raramente usa gravata, revelou 
que guarda uma azul da presidência de Mark Daniel Maloney numa gaveta para a ter à mão se dela precisar). Apresentou 
também o seu lema presidencial: Rotary Abre Oportunidades. Esta frase mostra-se representada com a figuração de três 
portas abertas, uma azul, outra dourada e a terceira rosa claro do Rotaract. Escolheu este lema por o achar apelativo, 
explica Knaack, e também porque “é fácil traduzi-lo em todas as línguas.” (na língua-pátria de Knaack, é Rotary eröffnet 
Möglichkeiten.)

Durante a primeira entrevista, a esposa de Knaack, Susanne, esteve presente e ajudou com alguns pormenores. 
Quando Rezek questionou Knaack sobre a sua fama de ser “inflexível”, o Presidente-Eleito respondeu com 

uma expressão esfíngica. Depois duma rápida consulta ao seu telemóvel, Susanne obteve a 
tradução: unerschütterlich. Com esta achega, Knaack, sempre imperturbável, continuou 

a nossa conversa.

THE ROTARIAN: O senhor é o primeiro Presidente-Eleito 
da Alemanha, em toda a história do Rotary. Diga-nos 
qualquer coisa acerca da natureza do Rotary no seu 
País.  

KNAACK: O Rotary é diferente em todas as partes 
do nosso mundo. Todos temos em comum os 
mesmos valores fundamentais, todavia segundo 
ênfases diferentes. Na Alemanha, ele anda à 
volta da amizade e do companheirismo — e são 
especialmente importantes a integridade e a 
ética. É segundo estes parâmetros que os Rotários 
alemães se dedicam a recrutar novos membros. 
Então o serviço que realizamos e prestamos cresce 
para além do mero companheirismo. Penso que 
um dos mais importantes aspectos reside no facto 
de que os Rotary Clubes da Alemanha seleccionam 
com todo o cuidado os seus membros, pelo que 
temos um muito bom índice de retenção. Aliás, 
nem sequer nela temos de pensar. 

TR: Como é que se envolveu com o Rotary? 

KNAACK: No meu caso, tudo começou através duma 
Organização que dá pelo nome de “Távola Re-
donda”, que tem centenas de clubes na Europa. 
Surpreendentemente, ela foi criada por Rotários 
na Inglaterra em 1927 que se fartaram de sempre 
estarem ligados a homens já idosos. Então decidiram 
lançar uma nova Organização, a “Távola Redonda”, 
mas definiram que cada um teria de forço-samente 
sair quando ultrapassasse os 40 anos de idade. 
Entrei para ela aos 30 e dela saí quando já tinha 39. 
Tinham este belo lema:  “Adopte, Adapte, Desen-
volva”. Eu estava interessado no serviço aos outros; 
também tinha interesse no trabalho em rede. Muitos 
dos meus amigos que estavam nesta Organização 
vieram a aderir ao Rotary, e, uma vez mais, as ra-
zões disso eram as oportunidades de criação e 
desenvolvimento de contactos, especialmente 
devido ao sistema de classificações do Rotary. A 
gente precisa de pessoas diversas para tornar uma 
organização mais interessante, para levar as 
discussões até direcções inesperadas. 
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 Vim a ser convidado para entrar no Rotary Club de 
Herzogtum Lauenburg-Mölln. É um nome real-
mente maluco. Quando Ron Burton era Director, 
veio a apresentar-me como “Holger Knaack do 
Rotary Club de [parou] um sítio qualquer, na Ale-
manha”. Havia já um outro Rotary Clube na minha 
cidade, Ratzeburg, que andava em busca de novos 
membros, e eu até já conhecia várias das pessoas 
deste Clube, e, por isso, decidi  aderir a ele. Dei a 
mim mesmo o ensejo de me encontrar com nova 
gente totalmente diferente. 

TR: Qual foi o seu caminho para atingir a presidência do 
Rotary?

KNAACK: Pediram-me que fizesse uma lista de todas as 
posições de liderança que tinha assumido no Distrito 
antes de ser eleito para Governador. Nenhuma. 
Zero. Nunca tinha assumido alguma antes de ser 
Governador de Distrito, e nunca desempenhara 
qualquer cargo de chefia no Distrito. Eu era apenas 
conhecido pela minha dedicação ao Intercâmbio 
de Jovens e foi por isso que as pessoas sabiam 
do meu enorme interesse pelo Rotary. O mesmo 
aconteceu quando vim a ser Director: nunca em 
tempo algum trabalhei a nível de zona. Quando vim 
para aqui, para Evanston, para receber formação 
em tempos de Director-Eleito, foi nessa altura a 
primeira vez que entrei neste edifício.

TR: Que é que há no Intercâmbio de Jovens a ponto de ele 
ser um tão excelente programa?

KNAACK: O Intercâmbio de Jovens constituiu a minha 
“amarra” no Rotary. Susanne e eu recebemos es-
tudantes em Intercâmbio de Jovens e andámos 
empenhados na organização de Campos de Férias 
para eles, nos quais Rotary Clubes e Distritos aco-
lhiam estudantes surgidos das mais diversas par-
tes do mundo. Vi, então, o quanto esta actividade 
enriquecia as nossas vidas. Não temos filhos e, por 
isso, este programa é efectivamente muito gratifi-
cante para nós. Acho que nos mantém mais novos. 

TR: Ouvimos dizer que é impassível. Que não haverá nada 
que o irrite. Como é que isto pode ser verdade? 

KNAACK: Por vezes posso sentir-me perturbado com 
pequenas coisas, como bem sabe minha mulher. 
Contudo, perante coisas sérias, quando tenho de 
tomar decisões verdadeiramente importantes, fico 
mais calmo. Além disso, estou sempre a contar 
com a colaboração alheia. Sei bem que não pode-
rei fazer tudo sozinho. Tenho o maior respeito pelas 
pessoas que vão executar o trabalho – não apenas 

fazê-lo mas fazê-lo com afinco. Temos de ex-
pressar todo o nosso respeito quanto a pes-

soas assim. Foi isto o que bem cedo aprendi.

TR: Em que áreas irá concentrar a sua actuação? 
Que metas espera atingir?

KNAACK: Não tenho nenhumas novas ideias 
malucas [gargalhada]. Prometemos  erradicar 
a polio e tudo farei para honrar tal promessa. Se 
tivermos êxito, isso certamente que ajudará a 
melhorar ainda mais a maneira como o Rotary é 
visto no mundo. Em segundo lugar, claro, fazer o 
Rotary crescer ainda mais, o que não é o mesmo 
que simplesmente aumentar o nosso quadro 
social. Trata-se de elevar o Rotary em todos 
os parâmetros. Tornar ainda mais forte a nossa 
Organização. Trata-se da retenção e de aumentar 
através de novos modelos de Rotary Clubes. O 
Rotary, de facto, é uma das organizações de todo 
o mundo mais lentas em mudanças. Tudo quanto 
fazemos leva muito tempo a concretizar. Temos de 
passar a ser bem mais rápidos.

TR: Em que é que o Rotary não tem de mudar?

KNAACK: Os nossos valores essenciais sempre consti-
tuiram a base para quanto fazemos. O companhei-
rismo, a diversidade, a integridade, a liderança, o 
serviço aos outros — nada disto alguma vez será 
considerado obsoleto. A maneira como nós ex-
pressamos e vivemos estes valores poderá sofrer 
mudanças. A nossa tradição de nos reunirmos para 
uma refeição terá funcionado durante cerca de 100 
anos. Mas já não funciona, até porque almoçar já 
não é coisa essencial nas nossas vidas. Temos de 
procurar novos modelos nos quais possa estar in-
teressada a gente nova. Deixemo-la decidir a que 
espécie de Rotary Clube ela gostaria de juntar-se 
para a partilha dos nossos valores fundamentais. O 
Rotary é um lugar para toda a gente: para novos e 
para velhos; para modelos antigos de clube como 
para novos modelos de clube. Não temos neces-
sidade de regras muito restritivas. Gozemos o que 
acharmos que melhor nos quadra.

TR: Está preocupado com o facto de que continue a subir 
a média etária dos Rotários?

KNAACK: Sinto-me feliz por notar que os Rotários mais 
idosos continuam a ser Rotários e que continuam 
a entrar em Rotary Clubes pessoas já com alguma 
idade. Eles constituem um valor acrescentado 
para os Clubes e para a nossa Organização. 
Mas gostaria de exortar os Rotary Clubes a que 
pensem no seu futuro. Os Clubes deveriam fazer 
uma reunião estratégica duas vezes em cada 
ano. Se sinceramente  pensarem no seu  futuro, 
será importante que nunca exista qualquer 
tipo de colisão entre grupos etários. Se estão 
capacitados para atrair novos membros para 
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cada grupo etário, segundo cada década, então 
não surgirá colisão alguma. É importante para os 
Rotary Clubes manterem a sua rota e, no entanto, 
permanecerem atractivos para jovens profissionais. 
É sempre perigoso para qualquer Rotary Clube 
admitir: – “OK! Temos o número perfeito de 
membros. Temos 50 ou 60 ou 70 ou sejam lá 
quantos; não queremos ter mais”. Então é que a 
colisão pode surgir e crescer, e muito depressa. O 
que costumo afirmar é que  – “Não existe nenhuma 
idade errada para se começar a ser Rotário”. Se 
alguém tem 18 anos e se faz membro de um Clube, 
óptimo. E se alguém está nos 80, também isso é 
óptimo. É por isso que não existe nenhuma idade 
errada para alguém se tornar Rotário — e também 
não existe uma dimensão perfeita para um Rotary 
Clube. 

TR: Reparámos que raramente usa gravata. Vai ter uma 
gravata oficial?

KNAACK: Vim a saber que costumamos arrecadar entre 
1,3 e 1,4 milhões de dólares por ano com as gravatas 

e os lenços presidenciais [gargalhada]. Este é um 
bom motivo para se ter uma. Gosto de gravatas. 
Tenho mesmo uma grande colecção delas.

TR: No geral, esperamos para ver [risos].Muito bem, 
iremos, pois, ter uma gravata presidencial. Qual  será 
o seu lema? 

KNAACK: Rotary Abre Oportunidades. O Rotary apoia 
os nossos esforços para ele mesmo crescer, pois 
o facto de nos tornarmos Rotários proporciona 
aos membros em perspectiva oportunidades 
inteiramente novas. 

  Uma dessas oportunidades é claro que é a de 
servir. E, então, o outro também se associa a nós: 
oferecemos oportunidades a gente que apenas 
está à espera do nosso serviço — fornecendo água 
potável, oportunidades de frequentar uma escola, 
e por aí adiante. Tudo quanto fazemos influencia 
em ambas as direcções.

TR: As pessoas descrevem-no como adoptando sempre 
uma muito jovem postura. Como é que acha que 
isso irá influenciar o seu estilo de liderança quando 
assumir a presidência?

KNAACK: Espero que o meu estilo de liderança não se 
altere. Houve pessoas que disseram que não tenho 
lá muito ar de Presidente. Mas … tudo bem. Do 
que se trata é de liderança, não de se apresentar 
com semblante demasiado austero. Até porque 
temos realmente de focar a nossa atenção nos 
jovens líderes para nos mantermos relevantes 
neste mundo. Acolhemos com agrado as pessoas 
já reformadas até porque elas oferecem um 
manancial de especializações, de disponibilidade 
de tempo e o desejo de darem os seus contributos. 
A minha preferência vai para clubes inovadores, 
novos modelos de clubes, novas ideias para clubes 
e para membros mais jovens. Acho que serei 
a pessoa certa e no tempo ajustado para atrair 
membros mais novos.

TR: Como pensa criar as oportunidades para colocar 
jovens em posições líderes no Rotary?

KNAACK: Em primeiro lugar, temos de passar-lhes o 
testemunho e de acreditar neles. Eles são capazes 
de fazer muitas coisas — na verdade, quase tudo. 
Devemos outorgar-lhes a oportunidade de dirigir. 
Antes de começar a planear o Instituto do Rotary 
realizado em Berlim em 2014, provoquei uma 
reunião com Rotaractistas. Quis conhecer as ideias 
deles quanto a fazer-se algo de diferente, e 
eles sugeriram-me coisas importantes. 
Foram eles que organizaram todas as 
sessões alternativas, e fizeram realmente 
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um grande trabalho. Por isso, confiemos neles, 
descansemos neles.

TR: Existirá alguma maneira de abreviar a chegada de 
senhoras a posições de liderança? 

KNAACK: Numa organização que é de voluntários, 
não podemos realmente impor nada. Isso não 
funciona. Somos uma organização de base; tudo 
começa no seio dos nossos Rotary Clubes. Eles 
devem preocupar-se em ter as pessoas certas 
nas comissões que criamos para a designação 
dos Governadores de Distrito. Ponham as pessoas 
devidas aí e vão ver que passaremos a ter mais 
senhoras a servir como Governadoras. Tudo é  
possível: vai haver seis senhoras no Conselho 
Director do R.I. de 2020-21 e elas bem podem vir a 
ser chamadas para terem a 
honra de presidir-lhe. 

TR: Acha que isso levará a um 
sentir diferente? 

KNAACK: Daí não se notará qual-
quer diferença. Todos so-
mos Rotários seja qual seja 
o género. Tudo anda à volta 
de entrega e de liderança. 
Queremos ter nas chefias 
as melhores pessoas; não 
se trata de número, de sa-
ber quantas mulheres. Mas 
adoro o facto de que isto es-
teja a acontecer justamente 
agora. A beleza do Rotary 
está, realmente, na sua di-
versidade.

TR: Como poderemos falar aos 
outros acerca do Rotary e 
melhorar a nossa imagem no 
mundo? 

KNAACK: Vai levar bastante 
tempo, ou exigir bastan-
te dinheiro, para mudar a 
nossa imagem no mundo 
actual. Há duas coisas que 
são importantes: temos de 
reconhecer que leva tempo 
e, depois, que ser sinceros. 
Não será apenas por razões 
de “marketing” que temos 
de mudar. Temos de con-
tar uma história verdadeira 

acerca do porquê de 
fazermos coisas. Para, 

realmente, fazermos parte do Rotary, te-
mos de ter orgulho nesta Organização, e 
temos de nos orgulhar do trabalho que 
fazemos em comum. Não do que cada um 
faça, pois isto seria egoismo. 

TR: Será que o Rotary precisa de ser ainda mais atractivo?

KNAACK: Tem de ser cada vez mais atractivo relativa-
mente aos jovens, sem dúvida. Tenho orgulho nos 
nossos actuais Rotary Clubes. Mas, se eles não 
forem atraentes com relação aos Rotaractistas ou 
aos jovens profissionais, deveremos exortá-los a 
que criem um novo modelo no seu Clube que fun-
cione neste aspecto. E é isso, precisamente, o que 
iremos fazer nos próximos anos.
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Os Clubes dosJovens
RYLAS Estendendo-se pelos dias 

4 a 8 de Abril, o Rotary 
Club de Caldas da Raínha 
organiza o “RYLA CALDAS 
DA RAÍNHA 2020” com 
actividades centradas na 
Foz do Arelho. Durante 

ele, os “Rylistas” terão o ensejo de 
ver abordar vários temas, como o património histórico 
local, assim como as actividades económicas, as 
novas tecnologias na actual sociedade, liderança, 
companheirismo, paz e desenvolvimento.

O seu excelente programa inclui visitas a diversos locais 
e monumentos (à cidade de Caldas da Raínha, à Escola 
de Sargentos do Exército, ao Parque D. Carlos I, Óbidos 
e sua Lagoa, ao Centro de Artes e a São Martinho), a 
empresas da área (Empresa de Faianças Artísticas 
“Bordalo Pinheiro”, Frutas Classe, de S. Martinho do 
Porto), palestras inspiradoras e sobre vários temas (“Paz 
Mundial”, pelo Compº. António Mendes, “Os Jovens, 
a Europa e o Futuro”, pelo Prof. Doutor Miguel Mattos 
Chaves, e “Capacitação de Jovens Líderes”, a cargo do 
Engº. Sá Nogueira), e, claro, actividades lúdicas (acção 
de limpeza na Lagoa de Óbidos e um “Peddy Paper” 
Nocturno).
As inscrições, a fazer impreterivelmente até 25 deste 
mês, têm o custo de € 200,00 e os candidatos deverão, 
em princípio, ser da faixa etária entre os 18 e os 23 anos.
Faça a inscrição pelo “e-mail” rylacaldas2020@gmail.
com, e os pagamentos por transferência bancária para 
a conta com o IBAN PT50 0455 1304 0231 6701 6051. 

Por seu lado, e também 
para decorrer de 4 a 8 
de Abril, o Rotary Club 
de Castelo Branco fará 
o RYLA “DESPERTAR 
PARA A LIDERANÇA”, 

com um vasto programa que 
integra visitas de cultura em Castelo Branco, Monsanto, 
Penha Garcia e Idanha-a-Velha e ainda às instalações 
da APPACDM, às da Fábrica do Centauro e à da 
Criatividade, assim como demonstrações de liderança 
com a GNR e até equitação.
As inscrições são do valor nominal de € 160,00 e 
devem ser realizados os pagamentos por transferência 
bancária para a conta IBAN PT50 0035 0746 0000 1579 
6303 9. Fazem-se por “e-mail” em secretariacb@rotary-

cb.org para onde é preciso enviar o comprovativo do 
pagamento realizado.

EUROPEAN ROTARACT INFORMATION 
CENTRE (ERIC) 

De 17 a 19 de Janeiro passado efectuou-se em Lisboa 
a Rotaract European Meeting (REM), uma muito 
importante reunião dos representantes do Rotaract na 
Europa que contou com a participação de cerca de 400 
Rotaractistas e que se debruçou na análise de toda a 
problemática rotaractista no Continente Europeu.
O ERIC agrega o Rotaract de 42 países e envolve 115 
Distritos Rotários, nos quais estão integrados mais de 
20.000 Rotaractistas.

CULTURA

O Rotaract Club de Oliveira de Azeméis já desde há al-
gum tempo vem organizando um Ciclo de Conferências 
sob a genérica denominação “2019: Odisseia Na Bib-
lioteca”. As sessões, abertas, realizam-se na Biblioteca 
Municipal “Ferreira de Castro”, como o nome já sugere, 
e têm por escopo promover o pensamento crítico, o livre 
discurso e a participação activa e de cidadania da comu-
nidade. A 3ª edição deste Ciclo partiu da visualização do 
filme “Mar Adentro”, de Alejandro Amenábar, suscitando 
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vivos debates em torno de assuntos fracturantes quanto 
o é a eutanásia. A próxima irá discutir a questão do uso 
de substâncias psicoactivas.

COMPANHEIRISMO/SERVIÇO

O Interact Club ESAS/Vila Nova de Gaia levou a efeito 
um jantar de companheirismo, que se realizou num res-
taurante da beira-rio gaiense, como maneira de angar-
iar fundos que o Clube fez reverter a favor do projecto 
distrital “Djubai”, que está a ser desenvolvido na Guiné-
Bissau. Com uma excelente dinamização, foram mais de 
80 os que neste evento participaram, avultando as pre-
senças do Gov. Carvalhido da Ponte (D. 1970), com sua 
esposa, Adelaide, os Representantes Distritais, Compº. 

ITC Sérgio, e Compª. RTC, Renata, e Rotários, Interactis-
tas, familiares e amigos. No final, e após um bem sadio 
ambiente, o Governador proferiu algumas adequadas 
palavras de regozijo e de agradecimento, tendo apelado, 
ainda, a uma forte presença na Conferência do Distrito 
que se avizinhava.  

NOVO CLUBE

Foi constituído o Rotaract Club de GONDOMAR, que 
recebeu das mãos da Representante Distrital (D. 1970), 
Compª. RTC Renata Leite, o Certificado de Organização. 
O Clube é presidido pelo Compº. RTC Diogo Valente e 
dispõe de um quadro social de 15 elementos de ambos 
os sexos.
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GENTE DE ACÇÃO AO REDOR DO MUNDO

GHANA

HAITI

FINLÂNDIA

SRI LANKA

Nos EUA foram 

concedidos 

subsídios de 

adaptação 

a 825.000 

pessoas em 

2017.

HAITI
Com 16 anos nessa altura, 
Odette Constant mudou-se, 
com a família, para o Estado 
de Nova York (EUA), da cidade 
de Port-au-Prince, a capital do 
Haiti. Após a ocorrência da de- 
vastação causada pelo sismo 
de 12 de Janeiro de 2010, Cons-
tant ajudou na criação da ONG 
“Haiti Health & Rehabilitation”, 
uma Organização apostada na 
educação, ensino, promoção 
de cuidados de saúde, educa-
ção em nutrição e desenvolvi-
mento de cuidados de higiene. 
Começando a actividade em 
2017, Constant dirigiu especial-
mente os seus esforços para 
a reabilitação de um orfanato 
no Haiti no qual ela notara a 
presença de crianças com 
enormes necessidades. Cons-
tant transferiu essas crianças 
para uma nova casa de cuja 
manutenção se encarregou. O 
Rotary E-Club de Florida, que 
admitiu calorosamente Cons-
tant no seu quadro em 2019, 
dá apoio ao orfanato em “mar-
keting” e em ideias que o pro-
movem na comunidade.

GHANA
Tendo notado as torrentes pro-
vocadas pelo extravasamento 
das águas retidas pelo sistema 
de drenagem, o Rotaract Club 
de Ho deitou mãos ao trabalho. 
Ajudado com alguns fundos 
e com o trabalho oferecido 
por outros Rotaract Clubes 
do Ghana, do Togo e do 
Uganda, e pelo Rotary Club 
de Lomé-Zénith, do Togo, os 
Rotaractistas fizeram a insta-
lação de 10 contentores para 
lixos em lugares-chave da 
cidade no passado mês de  
Julho. – “Tivemos a participação 
de 130 voluntários.” · informa 
Prince Kotoko, Presidente 
do Clube de Ho que conta 
com 27 sócios. Este projecto 
prosseguiu depois com a 
realização duma acção de 
limpeza levada a cabo em 28 
de Setembro, em que muitos 
foram os voluntários a intervir. 
– “Foi até então a maior destas 
acções alguma vez realizada 
na cidade, com o contributo de 
quase 300 voluntários”.

FINLÂNDIA
Membros do Rotary Club de 
Helsínquia International já de-
ram as mais diversas ajudas a 
mais de 110 imigrantes e refu-
giados, muitos deles do Afe-
ganistão, do Irão, do Iraque e da 
Síria, desde 2017. Os imigrantes 
recebem formação profissional 
e ensino acelerado para sa-
berem escrever de modo a se 
adaptarem a uma nova cultura. 
Depois de completarem este 
programa, posto em prática 
através do concurso da Escola 
de Economia de Hanken, uma 
filial da Escola de Economia de 
Estocolmo, no seu programa 
de educação executiva, os que 
concluem o curso são pos-
tos perante a possibilidade de 
frequência de três meses de 
trabalho de estágio em em-
presas finlandesas, esclarece 
Sam-Erik Ruttmann, que é um 
dos membros do Clube. –“De-
pois do estágio, houve três que 
obtiveram um emprego a tem-
po completo, já fora daquele 
programa.” – adianta Ruttmann.

CANADÁ
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O Clube 

Americano 

de Kennel 

reconhece a 

existência de 

193 diferentes 

raças de 

cães.
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CANADÁ
Após alguns anos a darem 
apoio financeiro ao Parque “B.C. 
Wildlife”, os membros do Ro-
tary Club de Kamloops-Oeste, 
na Colúmbia Britânica, alarga-
ram o espaço, sobre o qual as-
sumiram responsabilidade de 
manutenção, com mais cerca 
de 43.000 m2. Melhorando os 
habitats de congros, linces, 
gatos selvagens, ovelhas das 
Montanhas Rochosas, lobos do 
Ártico e de serpentes, o Clube 
inaugurou um florido jardim 
destinado a atrair colibris, bor-
boletas, abelhas e outros in-
sectos com interesse.
Durante a realização da Confer-
ência do Distrito 5060, no pas-
sado mês de Maio, em Kam-
loops, 40 voluntários, nestes 
se incluindo alguns Rotários, 
Rotaractistas e participantes 
em Intercâmbio de Jovens do 
Rotary entre os Distritos 5040 e 
5060, deitaram mãos ao traba- 
lho e plantaram dedaleiras, 
tulipas, lavandas, tomilho, sal-
vas e jarros. – “Muitas dessas 
plantas foram seleccionadas 
devido ao seu potencial de 

atracção de insectos poliniza-
dores e à sua resistência à falta 
de água.” – salientou Sherry 
Chamberlain, o mais recente 
Governador do Distrito 5040 e 
sócio do Clube de Kamloops-
Oeste, quanto a este projecto 
avaliado em 2.300 dólares. Os 
Rotary Clubes de Kamloops e 
de Kamloops Daybreak, tam-
bém eles grandes apoiantes 
do parque, contribuem com 
oferta de fundos assim como 
com horas de trabalho. – “Ade-
mais, os nossos dois Distritos 
mostram-se interligados no 
site em rede social”. Em Outu-
bro, alguns dos membros volta-
ram lá para uma nova acção de 
limpeza e para lançar e espal-
har mais gravilha, e aproveita-
ram para instalar mais plantas, 
zonas de repouso e um cara-
manchão, num investimento 
de cerca de 3.800 dólares.

SRI LANKA
Para distinguir as nossas com-
panhias caninas, o Rotaract 
Club de Colombo Central or-
ganizou uma caminhada de 
cães que teve a participação 
de 200 animais e seus donos, 
o que aconteceu em Outubro 
último. O evento incluiu um 
desfile de cães e um concurso 
para encontrar o cão melhor 
apresentado, melhor vestido e 
com a mais amiga postura. Os 
organizadores divulgaram na 
altura uma petição actualizada 
sobre os dados de casos de 
crueldade contra os animais 
no Sri Lanka. Com recolhas de 
assinaturas dos participantes, 
também tiraram as impressões 
das patas dos cães para evi-
denciarem a sua participação 
e apoio a actualizações legis-
lativas, segundo informado por 
Pramodha Weerasekara, mem-
bro do Clube. As propostas de 
emenda incluíram penas de 
prisão para quem provocasse 
intencionalmente a morte de 
um animal.
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Um
doce 

passeio.

Aqui há uns anos, o 

ananás era praticamente 

sinónimo de Havai: ao mes-

mo tempo, estas ilhas assegu-

ravam mais de 80% da produção 

mundial de ananases. Mau grado 

o facto de a última cultura de anana-

ses existente aqui tenha acabado em 

2007 e terem já desaparecido as planta-

ções deles para darem lugar a outros cul-

tivos agrícolas, quando se encontrar em Ho-

nolulu para participar na Convenção do Rotary 

International, de 6 a 10 de Junho, ainda poderá 

deliciar-se com o seu sabor tropical.

A Plantação “Dole” oferece passeios que incluem o 

do Combóio “Pineapple Express”, que ilustra a história 

e a botânica deste fruto. Sabia que um ananás começa 

a aparecer como um aglomerado de frutos que crescem 

juntos? Esta digressão mostra ainda um pouco da história de 

James Dole, que foi o pioneiro do desenvolvimento da indústria 

do ananás no Havai. 

Na Plantação “Garden Tour”, poderá admirar como o café, o cacau 

e também algumas das flores são normalmente utilizadas para 

fazer as “leis” — as plumeria,  as pikake e as pua kenikeni, entre 

outras — e fazê-las crescer. Se trouxe consigo a sua família, 

para a Convenção, as crianças vão adorar o “Pineapple 

Garden Maze”, com a sua extensão de  duas milhas e meia 

de passeios que ocupam mais de 5 km de cais  que se 

estendem por mais de 12 km2. Quando atingir o local da saí-

da da Plantação “Grille” para repousar um pouco, vai poder 

saborear um sumo natural de ananás.

 Hank Sartin

    A CONVENÇÃO
             EM CONTAGEM  
       DECRESCENTE
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INOVAR É PRECISO… 
         E IMPÕE-SE!

A partir de cima: Membros do Clube participam numa acção de plantação de árvores e na organização de um 
simpósio dedicado à prevenção do cancro da mama.
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Victor Bantol confessa-se “fortemente crente no bom trabalho 
que o Rotary faz.” - ele o diz. Não obstante, foi bastante hesitante 
no aderir, ao que esclarece sua esposa, “Baby” Louella Bantol. Em 
1998, ela o afirma, Victor foi convidado  a entrar para o Clube pelo 
seu patrão dessa altura, que era membro de um Rotary Clube 
da Ilha de Mindanao. A entrada de Victor para o quadro social do 
Clube arrastou o envolvimento, também, de Louella, até porque 
a actividade profissional dele, engenheiro de minas, o obrigava 
a frequentes viagens para dirigir os trabalhos noutra mina exis-
tente numa outra ilha. -“Na altura das ausências do meu marido, 
ele sempre me pedia que o representasse nas reuniões assim 
como nos trabalhos de implementação dos projectos.” - explica 
Louella. -“Acabei por adorar estar no Rotary.” Veio a entrar para o 
quadro do Clube e chegou a ser a sua Presidente e até assistente 
do Governador no Distrito 3860.  

Victor ficou impressionado – mesmo inspirado. -“Apoiei-a 
em todas as actividades.” - diz. -“Mudei e vim a tornar-me num 
elemento muito activo.” O casal, com o seu exemplo, levou 
a que o Clube aceitasse a ideia da admitir que as famílias 
compartilhassem da actividade rotária, como maneira de se 
envolverem de pleno no Clube. Os custos da pertença a certo 
Rotary Clube apresentam-se como constituindo uma barreira 
para muitos Filipinos, diz Irena Heberer, que é a Presidente. 
Membros em perspectiva cujos cônjuges já são Rotários dizem 
frequentemente - “Não podemos pagar por mais um.” - esclarece 
Heberer. De acordo com a nova orientação introduzida no Clube, 
cada família apenas paga por um sócio.

Os Bantol tornaram-se recrutadores bem activos de novos 
membros para o quadro do Clube. -“Convidamos amigos nossos 
para as nossas reuniões.” - adianta Victor. -“Mostrámos-lhes os 
nossos projectos e levámo-los a sentirem a importância de par-

Uma partilha: a cidade costeira de Tagbilaran, situada na Ilha de 
Bohol, atrai muitos mergulhadores desportivos ávidos de poderem 
admirar os seus recifes de corais; no interior da ilha, os turistas de-
fendem-se dos ardores do sol procurando as sombras nas colinas 
cónicas omnipresentes conhecidas por Colinas de Chocolate. O 
Rotary Club de Tagbilaran procura dar resposta às necessidades na 
cidade e igualmente às das suas zonas periféricas na agricultura e 
nas minas.  

Onde a inovação: muita da população de Tagbilaran que bem gos-
taria de entrar para o Rotary acha que são exagerados quer os cus-
tos incorridos, quer o tempo que se gasta nas reuniões. Para os atrair, 
o Clube permite que se faça partilha destes aspectos com os mem-
bros das famílias.

tilharmos recursos com os nossos concidadãos de algum modo 
marginalizados. Muitos deles acabaram por se tornar membros 
do Clube e, mais tarde, vieram a ser dirigentes.”

Quando um sismo de grau 7.1 atingiu Bohol em Outubro de 
2013, os Rotários apresentaram-se na linha-da-frente orientando 
uma equipa de salvamento e de operações de recuperação, 
em tarefas muito exigentes e até comovedoras. Os Rotários 
realizaram também trabalhos de limpeza de arruamentos e 
consertaram uma ponte de modo a poderem fazer chegar as 
ajudas às populações afectadas. 

 Clube no qual a língua falada é a inglesa, ele mantém um 
calendário expressivo de projectos, que incluem a realização de 
um simpósio anual dedicado à prevenção do cancro da mama, 
com a duração de todo o mês de Outubro. Outras acções de 
continuidade têm que ver com os cuidados de higiene e do 
saneamento, além da sensibilização das camadas estudantis 
quanto a segurança na estrada. O Clube desenvolveu parcerias 
com a Fundação “Dádiva de Vida” das Filipinas, e assim realiza 
acções médicas que promovem a execução de intervenções 
cirúrgicas para pessoas com necessidades.

Região que cada vez mais depende do turismo, os projectos 
de carácter ecológico tornaram-se 
alvo do especial interesse do Clube. 
-“Os nossos contributos vão no 
sentido de defender o ambiente, e 
realizamos acções de plantação de 
árvores e de mangais, assim como 
de transplantação de coral, limpeza 
das zonas costeiras e das praias 
e de promoção de quanto possa 
contribuir para tornar Bohol livre de 
plásticos.” - diz Heberer. O Clube 
também já criou nas redondezas um 
jardim. -“Temos a intenção de alcançar um dia em que a ilha seja 
reconhecidamente um saudável destino turístico.” 

 O Clube também leva a cabo actividades bem alegres. 
-“Tentamos não sobrecarregar os nossos membros com muitas 
reuniões “sérias”.” - afirma Heberer. -“Mesmo seguindo as regras 
e os regulamentos nas nossas reuniões semanais, tentamos que 
elas sejam mais vivas e interessantes.”

                                                              Brad Webber

NEGÓCIO DE FAMÍLIA

Admissão no R.I.: 1970
Quadro Social no início: 25

Quadro Social agora: 44
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      SERVIÇOSINTERNACIONAISpelos

CIP PORTUGAL/ESPANHA

Nos dias 21 e 22 de Fevereiro, realizou-se em 
Salamanca (Espanha) o Forum Ibérico sobre Paz 
e Desenvolvimento Sustentável interessando, 
pois, os Distritos 1960, 1970, 2201, 2202 e 2203 de 
R.I..

Os trabalhos decorreram nas instalações do 
Hotel Abba Fonseca e foram acompanhados pe-
los Governadores Compºs. Mara Duarte (D. 1960), 
Carvalhido da Ponte (D. 1970), Ana Puerto (D. 2201), 
Guillem Sáez (D. 2202) e Arturo Alagón (D. 2203), o 
Presidente da Câmara salmanticense, Don Carlos 
Garcia Carbayo, e pelo Presidente da CD dos Ser-
viços Internacionais (D. 2201), Compº. Benito Blan-
co Prieto.

Durante este Forum, os participantes pude-
ram escutar a comunicação sobre Políticas Sociais 
e de Emprego para um Crescimento Sustentável 
apresentada pelo Prof. Doutor Miguel Ángel Malo 
Ocaña, docente do Departamento de Economia e 
História Económica da Universidade de Salaman-
ca, servindo como moderador o Compº. Arturo 
Alagón, Governador do Distrito 2203, outra sobre 
Paz e Direitos Humanos, a cargo do Prof. Doutor 
António da Silva Mendes, Catedrático da Univer-
sidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia 
de Lisboa (Gov. 2014-15, D. 1960), com moderação 
pela Gov. Mara Duarte, uma outra sobre Ambien-
te e Sustentabilidade, pelo Prof. Doutor Fernando 
Rodriguez Lopez, docente de Economia Aplica-
da da já referida Universidade de Salamanca, em 

que moderou o Gov. Carvalhido da Ponte, e uma 
derradeira sobre o tema A Inovação Tecnológica e 
a Inteligência na Concretização dos Objectivos do 
Desenvolvimento Sustentável, sendo orador o Prof. 
Doutor Juan Manuel Corchado Rodriguez, Cate-
drático em Ciências da Computação e Inteligência 
da mesma Universidade espanhola, sendo mode-
rador o Gov. Guillem Sáez.

O importante evento contemplou também 
uma bela visita cultural à cidade de Salamanca, 
assim como ao Palácio Fonseca e ao Convento dos 
Dominicanos, tendo havido ainda lugar à deposição 
de coroas de louros junto do monumento ao 
Pe. Vitória na Plaza Concílio de Trento por parte 
de todos os Governadores acompanhados por 
autoridades civis e universitárias, figura histórica 
que também seria evocada especialmente na 
Sala Capitular do Convento sendo oradores o 
PGD Andrés Barriales e o Magnífico Reitor da 
Universidade, o Prof. Doutor Ricardo Rivero Ortega, 
acolhidos por Frei António Galán.
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A MENSAGEM DO PRESIDENTE DO 
CONSELHO DE CURADORES DE THE ROTARY FOUNDATION

Ni hao, Rotários!

 Gosto de citar Confúcio, o que tenho feito em 
diversos eventos do Rotary, pois que as suas ideias 
me parecem muito próximas das nossas. Acho que 
Confúcio teria sido um excelente Rotário. Ora veja, por 
exemplo, esta sentença dele: – “A falência no cultivar 
da virtude, a falência no que toca a examinar e analisar 
daquilo que aprendi, a incapacidade de avançar sem 
hesitação depois de nos ter sido mostrado o caminho 
recto, a inabilidade para corrigir as minhas faltas — estas 
são a causa da minha tristeza.”

Se compararmos esta mensagem com a nossa, ela 
soa exactamente como correspondendo ao primeiro 
dos objectivos do nosso novo Plano de Acção Rotária. 
Quando falamos sobre a decisiva influência do impacto 
do Rotary, estamos a querer referir os contactos 
que o Rotary favorece, a tomada de decisões bem 
fundamentadas, a mobilização dos nossos recursos 
para a criação de soluções duradoiras e, sempre, no 
aprender a partir das nossas experiências.

The Rotary Foundation já faz tudo isto tão bem mas 
vai continuar a realizar os investimentos mais eficazes 
para conseguir sempre um mundo melhor através 
do Plano de Acção que está a colocar no terreno. Os 
nossos Subsídios Globais dão efectiva resposta a 
necessidades reais da comunidade. É exactamente por 
isso que só os aprovamos após uma formal e rigorosa 
concordância da comunidade. É a partir daqui que os 
projectos passam a estar em condições para avançar.

Agora, a sua Fundação está a fazer a diferença e 
a um nível que jamais conheceu através dos nossos 
programas de subsídios. Temos agora subsídios 

competitivos, concebidos para se poder dar a adequada 
resposta a uma necessidade identificada pela própria 
comunidade. Os programas de escala dos subsídios 
irão beneficiar um alargado número de pessoas duma 
significativa área geográfica. Serão sustentáveis e terão 
por base intervenções contendo previsões orçamentais 
devidamente calculadas e estimativas seguras do seu 
respectivo impacto. Cada subsídio apoiará, por um 
período entre três e cinco anos, actividades que se 
enquadrem numa ou mais das áreas em foco do Rotary.

Estes programas de escala foram concebidos a 
partir da nossa experiência no campo da erradicação da 
polio, e jamais deveremos esquecer que ainda temos 
pela frente muito trabalho tendo em vista a eliminação 
desta doença. Quando, em Novembro passado, visitei o 
Paquistão, fiquei super-feliz ao ver tantos jovens líderes 
Rotários a trabalhar afincadamente para a causa “End 
Polio Now”.  

Há coisas maravilhosas que estão a acontecer 
mercê dos nossos Subsídios Globais, e o Plano de Acção 
do Rotary ajudar-nos-á a ir ainda mais além. Continue-
mos a cultivar a virtude, a examinar e a analisar o que já 
aprendemos, e a seguir em frente com o devido rigor 
baseado nos nossos novos conhecimentos, moder-
nizando em tudo quanto nos seja possível.

       
 

Gary C.K. Huang

 Presidente do Conselho de Curadores de TRF
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Presidente
Gary C. K. Huang
Rotary Club de Taipé 
(Taiwan)

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

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

Curadores
Jorge Aufranc
Rotary Club de 
Guatemala-Sul 
(Guatemala)

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

Hipólito S. Ferreira
Rotary Club de 
Contagem-Cidade 
Industrial 
(Brasil)

John F. Germ
Rotary Club de 
Chattanooga, Tennessee 
(EUA)

Per Hǿyen
Rotary Club de Aarup 
(Dinamarca)

Jennifer E. Jones
Rotary Club de Windsor-
Roseland, Ontário 
(Canadá)

Seiji Kita
Rotary Club de Urawa-
Leste 
(Japão)

Júlia D. Phelps
Rotary Club de Amesbury, 
Massachusetts 
(EUA)

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

Gulam Vahanvaty
Rotary Club de Bombaim 
(Índia)

Michael F. Webb
Rotary Club de Mendip 
(Inglaterra)

Sangkoo Yun
Rotary Club de Sae 
Hanyang (Coreia do Sul)

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

O CONSELHO DE CURADORES DA THE ROTARY FOUNDATION EM 2019-20

AS METAS DA FUNDAÇÃO PARA O 
PRÓXIMO ANO

Foram já apontados os principais objectivos 
de The Rotary Foundation para 2020-2021.

Serão, no seu essencial:

1º – o da erradicação da poliomielite;
2º – o do aumento das contribuições para o 

Fundo Anual e PolioPlus e elevar o capital do 
Fundo de Dotações de modo a atingir a cifra 
de 2.025 biliões de dólares até 2025. Para isso, 
foi definida a meta de arrecadação de fundos 
em 2020-2021 no valor de 410 milhões de dó-
lares, o que traduz um aumento da ordem dos 
10 milhões em relação à meta definida para o 
ano que ainda decorre;

3º – o de aumentar o impacto mensurável 
dos Subsídios concedidos, ou seja conhecer 
qual é o impacto efectivo de cada projecto 
subsidiado, em que medida ele transformou 
as vidas das pessoas.

O segundo dos discriminados objectivos 
pode ser dividido em três aspectos:

a) – 50 milhões de dólares para a luta con-
tra a polio, um valor que terá a equiparação 
de 2:1 concedida pela Fundação Bill & Melin-
da Gates. O total alcançado será, pois, de 150 
milhões de dólares. Bastará, pois, que cada 
Clube contribua com 1.500 dólares.

b) – Deste valor sairão 135 milhões de dó-
lares para o Fundo Anual, 85 milhões para o 
Fundo de Dotações mercê de contribuições 
directas e promessas de doações, e 40 mi-
lhões por outros tipos de doações directas.

c) – Até 2025, este Fundo deverá atingir os 
2.025 biliões de dólares, dos quais, e no mí-
nimo, o valor líquido será de 1 bilião, sendo o 
resto resultante de promessas de doações e 
contribuições testamentárias.

UM NOVO TIPO DE SUBSÍDIO

A Fundação Rotária do R.I. lançou os Sub-
sídios de Grande Escala, destinados a apoiar 
projectos que, realmente, não só vão bene-
ficiar um elevado número de pessoas duma 
alargada área geográfica, mas constituam 
resposta a necessidades concretas claramen-
te identificadas pela comunidade beneficiária.

Terá de haver, no projecto apoiado, uma in-
tervenção sustentável e com impacto e cujos 
resultados possam ser medidos. As activi-
dades que sejam financiadas através destes 
subsídios podem estender-se por três a cinco 
anos e terão de inserir-se numa das áreas de 
enfoque do Rotary, ou mais.

 Por via destes subsídios, o Rotary poderá 
levar adiante projectos com parceiros, o que 
certamente dará aso a um maior impacto nas 
vidas das pessoas.

A candidatura a um Subsídio de Grande Es-
cala passa pela elaboração de uma proposta 
nesse sentido a apresentar junto da Fundação 
e esta poderá conceder, em cada ano, um 
subsídio do valor de 2 milhões de dólares. O 
projecto será melhor acolhido se contemplar 
valores de financiamento provenientes de Ro-
tários e de não-Rotários.

As propostas devem ser minuciosas e mui-
to bem elaboradas, referindo datas e planos 
de monitorização e de avaliação e o projecto 
deverá referir actividades que já foram tes-
tadas noutros quadros circunstanciais com 
sucesso comprovado. Podem ser elaboradas 
por entidades parceiras de Rotary Clube ou 
de Distrito Rotário.

 Explicações e formalidades a observar para 
sujeição da proposta, pode encontrá-las em 
detalhe em <ProgramsofScale@rotary,org>.

Os projectos a contemplar devem:
• Ir ao encontro de necessidades concretas 

que sejam uma prioridade da comunidade e 
envolver os líderes locais.

• Ser patrocinados por um Rotary Clube ou 
por Distrito e serem realizados com o concur-
so de algum parceiro com experiência dada 
na área a que eles respeite, ou seja uma ONG, 
outra organização do sector privado ou órgão 
governamental, em qualquer das fases seja a 
da elaboração, ou a da implementação, ou de 
monitorização e avaliação.

• Utilizar a liderança dos Rotários na condu-
ção deles até ao fim.

• Incluir actividades que possam ser tam-
bém levadas a cabo por outras comunidades 
semelhantes.

PELA ERRADICAÇÃO GLOBAL DA 
POLIO

Com a concordância da Comissão 
Distrital respectiva (D. 1960), o Rotary 
Club de Lisboa-Belém criou o número 
de Chamada Telefónica de Valor 
Acrescentado 760 30 20 13 que pode 
ser utilizado por quem quer que seja 
que pretenda ajudar a financiar a luta 
pela erradicação da poliomielite. Saiba 
que o custo de cada vacina contra a 
doença é de € 0,65. Eis, pois, um modo 
bem acessível e simples de contribuir 
para uma causa rotária tão nobre quanto 
indubitavelmente é a que visa alcançar 
a erradicação desta incapacitante (por 
vezes letal) doença infecto-contagiosa. 
Ligue, simplesmente, para o referido 
número telefónico.
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Partilhe connosco as suas 
ideias.  Envie email para 

club.innovations@rotary.org.

Recrie a nossa roda
O que faz o seu Clube? Em cada mês, 
Portugal Rotário  mostra:
• N O V O S  M O D E L O S  D E  A S S O CIAÇÃO
• M O D O S   D E   R E C R U T A R   S Ó C I O S
• I D E I A S   E   P R O J E C T O S
• A N G A R I A Ç Ã O   D E   F U N D O S   

feb20-reinventwheel-Ad.indd   1 12/20/19   12:47 PM



BRAGA




