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Mensagem
da
Presidente
Prezados Companheiros,
Em Rotary, Outubro é o mês dedicado à nossa segunda

Ao executarmos, com alma, as nossas funções,

Avenida de Serviços: os Serviços Profissionais.

contribuímos, cabalmente, para um mundo melhor.

Um dos objectivos cruciais do Movimento Rotário

Mais Justo e muito Mais Fraterno...

é incentivar e encorajar todos os Rotários, a praticar
e desenvolver altos padrões éticos, nas relações de
negócios e em todos os aspectos da vida profissional. É
muito importante, igualmente, reconhecer mérito a todas
as ocupações que sejam válidas e úteis. Deverão ser
merecedoras do nosso mais profundo respeito.
Dignifiquemos otrabalho,comooportunidadesublime,para
Servir a Comunidade, em que nos encontramos inseridos.
Cada ocupação responde a uma necessidade, presta um
serviço específico! Seja quando atendemos os clientes,
ensinamos os alunos, tratamos dos pacientes. Ou
então, quando estamos envolvidos em actividades

No clube, ao regermo-nos por elevados padrões éticos
individuais de conduta, alcançaremos uma sólida e
inquestionável reputação colectiva. Ao valorizarmos,
igualmente, todas as profissões, e ao mantermos o
sistema de classificação em Rotary, garantimos que os
clubes reflictam o tecido social envolvente, sendo cada
vez mais representativos da comunidade!
A nossa diversidade é a nossa força. Proporciona-nos,
a todos, e a cada um individualmente, nas nossas
carreiras, uma valiosa maneira de encontrar
conexões, e inúmeras oportunidades de aplicar os lemas
rotários.

mercantis, pesquisas, ou, em qualquer um, dos inúmeros
outros domínios possíveis, teremos de fazer questão de

Assim, se Vive Plenamente Rotary e se Transformam

trabalhar com competência, rigor e integridade. Deverá

Vidas, a começar, desde logo, pela vida de cada um de

ser um motivo de grande orgulho para nós!

nós...
Gracinha da Costa Tavares
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Actividade do clube

Rotary Club da Maia
celebrou protocolo
com IPAV, para
dinamização de grupo
GEPE na Maia
A rede de Grupos de Entreajuda para a Procura de
Emprego (GEPE) é um projecto experimental e inovador
para apoio a desempregados, em particular os que
sofrem um maior impacto psicológico do desemprego
quer pela sua duração, pela situação inesperada ou
pela vulnerabilidade em que se encontram.
Através da dinâmica de entreajuda em grupo, procurase ultrapassar a desmotivação, o isolamento e a
tendência depressiva a que o desemprego quase
sempre conduz. Com o apoio de um facilitador, o grupo
focar-se-á na procura activa de emprego para os seus
membros, tendo cada um deles a função de apoiar os
restantes nessa missão.
Com base na descrição supra, da responsabilidade do
promotor do projecto GEPE, o IPAV (Instituto Padre
António Vieira), o Rotary Club da Maia celebrou um
protocolo de cooperação que prevê a cedência das
Instalações da sede do Rotary Club da Maia para as
reuniões de dinamização de um GEPE a realizar
semanalmente na Maia, orientado por voluntários do
IPAV, tendo o RC da Maia a função de Instituição anfitriã.

De visita ao clube, o Governador Assistente, comp. Paulo Soares, ofereceu ao RC da Maia o livro comemorativo dos 25 anos do RC da Srª da Hora
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Aumento do Quadro Social

O Rotary Club da Maia
Procedeu à Admissão
de um novo
Associado
A última reunião do mês de Outubro, ocorrida no dia 29, na Estalagem da Via Norte, para além de outros eventos
mencionados neste boletim, ficou , também, assinalada na história do clube pela admissão de um novo membro
para o quadro social do Rotary Club da Maia.
Na verdade, tratou-se antes de uma readmissão, uma vez que o companheiro admitido, para além de membro
fundador do Rotary Club da Maia foi, já por duas vezes, presidente do nosso clube, respectivamente, nos anos
rotários 1998|1999 e 2006|2007.
Nunca tendo estado completamente desligado do movimento rotário, pela sua condição de Sócio Honorário do
Rotary Club de Ourense, o Companheiro Alberto de Sousa Rocha regressa ao Rotary Club da Maia como membro
representativo do clube, uma vez ultrapassadas as razões de índole pessoal que haviam justificado, oportunamente,
o seu pedido de demissão.
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Cooperação ICM | RC da Maia

Início de Ano Lectivo
no
ICM - Instituto
Cultural da Maia
À semelhança do que acontece todos os anos, o
ICM - Instituto Cultural da Maia, realizou a sua
Sessão Solene de Abertura do Novo Ano Lectivo,
no passado dia 16 de Outubro de 2013.
Como não podia deixar de ser, para além da
direcção do ICM, constituída por membros do
Rotary Club da Maia, marcaram, também, presença
destacados representantes de algumas Instituições
Maiatas de que nos permitimos salientar, os
Presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal
da Maia, respectivamente, Sr. Eng.º Bragança
Fernandes e Dig. Companheiro Luciano Gomes.
A presidente 2013|14 do Rotary Club da Maia,
Gracinha da Costa Tavares, representou,
oficialmente, o Rotary Club da Maia no evento.
O ICM - Instituto Cultural da Maia foi fundado em
12 de Abril de 2003 pelo Rotary Club da Maia sendo
actualmente uma instituição de utilidade pública,
conforme deliberação da Presidência do Conselho
de Ministros de 19 de Dezembro de 2008,
publicada no Diário da República, II série nº 252,
de 31 de Dezembro de 2008.
Para além das razões históricas referidas, que
justificam, por si só, o bom relacionamento
institucional, diversos membros do Rotary Club da
Maia e do ICM têm vindo a participar activamente
das iniciativas culturais levadas a cabo por ambas
as instituições, numa cooperação de inegável
interesse mútuo que se justifica continuar a
promover e incentivar, a todos os níveis.
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Aniversariantes no clube

Homenageados os
aniversariantes,
membros do
Rotary Club da Maia
Retomando uma velha tradição do clube, a presidente
2013|2014 do Rotary Club da Maia, Gracinha
Tavares, aproveitou a reunião de Jantar mensal, para
entregar aos companheiros aniversariantes do mês,
uma placa evocativa do evento, acto que foi
complementado com o tradicional brinde e cantar de
parabéns.
Desta feita, os homenageados foram o Companheiro
Bernardino da Costa Pereira e o Companheiro
Fernando B. Barbosa Rodrigues, a quem auguramos
as melhores felicidades e venturas.
Aproveitando a presença em Portugal do nosso,
também, muito estimado Companheiro Adelino de
Lima Martins, e sua esposa Mimi, a companheira
presidente fez entrega solene a este companheiro,
da Flâmula evocativa dos 25 anos do Rotary Club da
Maia.
Embora, actualmente, residente em França, o
Companheiro Adelino de Lima Martins, dispensado
de frequência nos termos do preceituado no Manual
de Procedimento, mantem assíduo contacto com o
clube através da
Internet,
inclusivamente,
traduzindo,
entre muitas
outras,
as
comunicações
de RotaLatino
que mais interessam ao clube.

5

Jantar | Palestra

Palestra do Prof. Dr.
José E. Pinto da Costa
no
Rotary Club da Maia
A reunião de Jantar do Rotary Club da Maia, realizada no
passado dia 29 de Outubro foi abrilhantada por Palestra
proferida pelo Sr. Prof. Dr. José Eduardo Lima Pinto da Costa
que versou sobre o tema “Eutanásia e Testamento Vital”.
Especialista em Medicina Legal, de reconhecido mérito, o Prof.
J. Pinto da Costa, entre muitas outras interessantes
considerações, discorreu sobre três aspectos por que pode
ser encarada a Eutanásia: a eutanásia activa (suicídio
assistido), a passiva (que resulta da decisão do médico) e a
involuntária (que não teria em conta a vontade do doente).
Não deixando de recordar que a Eutanásia continua proibida
em Portugal e, portanto, incorrerá em crime punível pela lei
vigente todo aquele que a pratique, não deixou de alertar,
contudo, para o facto de, à semelhança do ocorrido com outros
temas, também eles eventualmente polémicos como, por
exemplo, a IVG (vulgo, Aborto) podermos, num futuro próximo,
vir a ser chamados a tomar posição sobre esta matéria.Tal
aconteceu já, de resto, em vários países da UE, onde alguns
tipos de eutanásia se encontram já legalmente autorizados.
Daí o especial interesse do tema da palestra que, de modo
generalizado, foi do inteiro agrado dos mais de 70 participantes,
entre rotários e convidados presentes.
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Visibilidade Externa do Clube

Visita ao
Rotary Club de Balma
(dist. 1700)
Em 17 de Outubro passado, o R.C. de Balma
promoveu um evento rotário, para o qual, a
Presidente do R.C. da Maia foi convidada.
Tratava-se da festa de despedida do Comp.º
Jean-Noel Pichon, pois este Comp.º, ao
reformar-se, deixou de residir em Balma, e foi
habitar, perto de Lourdes.

Recepção na Mairie de Balma, no dia 16/
10/2013:

Uma comitiva composta pelos presidentes
e por alguns membros, dos dois clubes
geminados, foi recebida pela Vice-Presidente
da Mairie de Balma. O R. C. da Maia ofereceulhe uma flâmula comemorativa dos 25 anos do
clube, uma medalha da Cidade da Maia, assim
como, uma flâmula do Município Maiato.
O Maire de Balma, Sr. Alain Fillola, em 17/
10/2013, passou, propositadamente, no
evento, para ofertar a medalha da Cidade de
Balma, a qual se destinava a ser entregue, ao
Sr. Presidente da Câmara Municipal da
Maia. Ofereceu, ainda, a título pessoal, aos
membros do R.C. da Maia ali presentes, um
exemplar do livro “Le portrait de Sarah
Weinberg”, que venceu este ano, o Prémio
Literário organizado, pela Edilidade da Cidade
de Balma.
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Visibilidade Externa do Clube

Visita do Rotary Club da
Maia ao
Rotary Club de Ourense
(dist. 2201)
Decorreu, no passado dia 11 de Outubro, no
Balneário de Laias, a 8 km de Ourense, o grande
evento anual do R. C. de Ourense.
Foi entregue o Prémio Servir, às Bodegas
Cooperativas do Ribeiro-Viña Costeira. Estiveram
presentes mais de 300 pessoas! Compareceram
Individualidades, tais como, o Ministro da Educación,
o Presidente da Deputación Provincial, Alcalde de
Ourense, etc...
O Rotary Club da Maia, clube geminado com o
Rotary Club de Ourense, fez-se representar por uma
delegação de três companheiros rotários e seus
cônjuges, bem como, esteve presente a Presidente
da Casa da Amizade do Rotary Club da Maia,
Companheira Regina Castro.
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Efeméride

Homenagem ao
Comp. Ferreira Pinto
Rotary Club de Vila Nova
de Gaia
A Presidente do Rotary Club da Maia, em
representação de todos os membros do clube, foi
apresentar, pessoalmente, os Pêsames ao Rotary
Club de Vila Nova de Gaia, na 1.ª reunião estatutária
do clube, após o funeral do seu
Presidente, Companheiro Fernando Ferreira Pinto.
O Rotary Club da Maia muito lhe deve... O saudoso
companheiro participou, activamente, na formação
do nosso clube. E, ao longo dos anos, sempre foi
uma figura presente, com regularidade, entre nós,
na Maia.
Era um companheiro ímpar: Honesto, Pacificador,
Optimista e, sobretudo, um Amigo para todos... Que
Repouse em Paz.
Algumas imagens das inúmeras visitas do Comp. Ferreira Pinto ao RC da Maia
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Notícias Rotary International

Delegados no decorrer do Conselho de Legislação de 2013 de RI | Photo Credit: Monika Lozinska/Rotary International

Os representantes dos 532 distritos de
Rotary reuniram-se em Chicago de 21 a
26 de abril para votar medidas que visam
o fortalecimento da organização,
crescimento do quadro social e eficácia
na prestação de serviços.
Durante o Conselho de Legislação
(COL) que acontece a cada três anos,
são consideradas várias alterações às
normas de Rotary International e seus
clubes, sempre visando um maior
dinamismo. Neste último COL, foram
aprovados: aumento de US$1 por ano
nas quotas per capita, eliminação do
limite quanto ao número de e-clubs,
instauração dos clubes satélites e
mudança do nome da Quinta Avenida de
Serviços.
Os clubes passarão a pagar a Rotary
International as seguintes quotas anuais
por rotário: US$54 em 2014-15, $55 em
2015-16 e $56 em 2016-17. Para 201314 o valor já estava fixado em $53.
O aumento das quotas foi proposto pelo
Conselho Director com base na previsão
financeira quinquenal, que apontava que
os gastos de Rotary ultrapassariam a
receita em $9 milhões em 2018 caso não
houvesse aumento das quotas. Com isso,
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haveria uma queda do Fundo Geral
abaixo do nível exigido.
Com o aumento, estima-se que os gastos
ultrapassem a receita em $5 milhões até
2018, mantendo o excedente do Fundo
Geral em nível aceitável. Segundo os
representantes a favor da proposta, o
aumento acompanhará a inflação sem
comprometer a qualidade dos serviços.
As quotas são a principal fonte de
financiamento das operações de Rotary.
Na semana do COL foram consideradas
mais de 170 propostas de emenda e de
resolução provenientes de Rotary Clubs,
distritos e Conselho Director do RI.
O representante William Pollard dos
EUA, observou que todos estavam
unidos no fortalecimento de Rotary.
“Apesar da diferença de opiniões, não
demorou para perceber que coisas
menos importantes para meu distrito
podem ser de extrema importância para
distritos de outros países.”
Os representantes também votaram
para:
Permitir que os distritos tenham mais do
que dois e-clubs. O COL de 2010 tornou
os e-clubs algo permanente. Em 2013,
os proponentes disseram que a retirada

do limite do número de e-clubs traria
mais associados e teria um apelo maior
para jovens profissionais, os quais
costumam ter dificuldade de
comparecer a reuniões presenciais.
Aprovar os clubes satélites, cujos
associados se encontram em horário e
local diferente do clube padrinho e são
considerados associados do clube
padrinho. Tal medida visa facilitar a
formação de novos clubes.
Aumentar de 200 para 1.000 o número
de clubes que podem participar de
projetos pilotos. Estes pilotos, que
podem durar até seis anos, servem para
testar novas ideias, métodos e
estruturas. Os clubes pilotos que
participam destas fases experimentais
são clubes normais que ficam isentos
de seguir certos requisitos dos
Estatutos Prescritos para Rotary
Clubs.
Mudar o nome da Quinta Avenida de
Serviços de Serviços para as Novas
Gerações para Serviços para a
Juventude. O Conselho de Legislação
de 2010 aprovou esta Avenida de
Serviços voltada aos jovens, em adição
às Avenidas já existentes (Serviços

Notícias Rotary International
Internos, Profissionais, à Comunidade e Internacionais).
O nome Novas Gerações servia para reflectir a
necessidade de formar a próxima geração de rotários,
mas os proponentes defenderam que a palavra
“juventude” é mais bem compreendida, tanto dentro
como fora de Rotary, e enfatizaram que estes programas
incentivam os rotários a ajudar no desenvolvimento do
potencial dos jovens.
Aprovar uma medida para permitir que a participação
em projectos de clube seja considerada no cálculo de
frequência a reuniões do rotário. Esta medida adiciona
emenda aos Estatutos Prescritos para o Rotary Club ao
exigir que o associado compareça ou recupere frequência
a pelo menos 50% das reuniões regulares de seu Rotary
Club, ou se envolva em projectos de clube por pelo
menos 12 horas em cada semestre do ano, ou então uma
combinação de ambos.
Aprovar medida permitindo que rotários de fora dos
Estados Unidos e do Canadá recebam edição eletrónica
da revista rotária regional. Rotários nos Estados Unidos
e Canadá passaram a ter a opção de receber a versão
digital da The Rotarian a partir do COL de 2010.
Aprovar medida para a criação do cargo de vicegovernador, que substitui o governador caso este esteja
incapacitado de servir por alguma razão. O vicegovernador tem que ser seleccionado dentre os exgovernadores do distrito por uma comissão de indicação.
Retirar a norma de reembolso de viagem do Regimento
Interno do RI, o que permitirá ao Conselho Director do
RI formular norma mais flexível, tratar casos de
emergência em viagens e aproveitar oportunidades de
economizar custos.
Derrotar duas medidas que afectam o Rotaract, programa
rotário para pessoas de 18 a 30 anos. O COL rejeitou
elevar para 35 anos a idade limite para ficar no Rotaract,
com base no argumento de que os rotaractianos mais
velhos teriam pouco em comum com os mais novos.
Também foi discutido que os rotários devem fortalecer o
relacionamento com os rotaractianos conforme estes
forem se aproximando da idade de se desligarem do
Rotaract. Não foram aprovadas quotas per capita mais
baixas para rotaractianos que queiram se associar ao
Rotary, em parte porque o Rotary não tem registos de
rotaractianos e de ex-rotaractianos.
O canadiano Douglas Vincent ficou desapontado com o
baixo número de propostas aprovadas, mas achou que
o processo é vital para a organização. "Este processo é
bastante democrático, pois permite que nós, dos clubes,
votemos as normas que governam Rotary International."
Por Arnold R. Grahl
Rotary News
25-SEP-2013
© cpc Outubro 2013 | Rotary Club da Maia

A Estrutura de Rotary International
Rotary é composto de três partes: no coração de Rotary estão
nossos clubes, que são respaldados por Rotary International e pela
Fundação Rotária (The Rotary Foundation).
Os Rotary Clubs reúnem pessoas dedicadas que trocam ideias,
formam relacionamentos e entram em ação.
Rotary International apoia os Rotary Clubs no mundo todo
coordenando programas, campanhas e iniciativas globais.
A Fundação Rotária usa doações generosas para financiar projectos
de rotários e de nossos parceiros em comunidades do mundo todo.
Por não ter fins lucrativos, todos os recursos financeiros da
Fundação vêm de contribuições feitas por rotários e amigos que
compartilham da nossa visão de um mundo melhor.
Juntos, os Rotary Clubs, Rotary International e a Fundação Rotária
trabalham para fazer melhorias duradouras em nossas comunidades
e no mundo.
NOSSOS PARCEIROS
Quando Rotary faz uma parceria com outras organizações, nós
multiplicamos o impacto causado por qualquer um dos grupos
sozinho. Chamamos isso de "efeito Rotary". De bancos de alimentos
locais a organizações humanitárias globais, trabalhamos com uma
ampla gama de parceiros, incluindo:
Aga Khan University
Fundação Bill e Melinda Gates
Centro de Prevenção e Controle de Doenças
Rede Global de Bancos de Alimentos
Goodwill
Mercy Ships
ShelterBox
UNESCO-IHE
Unicef
Nações Unidas
Organização Mundial da Saúde.
NOSSA LIDERANÇA
O que é preciso para ser um líder no Rotary? Integridade,
conhecimentos especializados e um compromisso com o servir:
todas as qualidades que tornam os associados do Rotary
extraordinários. Procuramos essas qualidades em todas as nossas
funções de liderança, incluindo nosso presidente e membros do
Conselho Diretor, que lideram Rotary International, nosso chair
do Conselho de Curadores e o Conselho de Curadores,
responsáveis por administrar a Fundação Rotária, e nosso
secretário-geral e equipa executiva, responsáveis por supervisionar
a organização a longo prazo. Os associados de cada Rotary Club
elegem sua própria liderança.

(in website: www.rotary.org/pt)
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