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Bollettino n.   3208 
  

RRIIUUNNIIOONNEE  CCEELLEEBBRRAATTIIVVAA  DDEELLLL’’    8800°°  AANNNNIIVVEERRSSAARRIIOO  DDII  FFOONNDDAAZZIIOONNEE  DDEELL  
RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  TTOORRIINNOO  

  
PPrreessiieeddee::  iill  PPrreessiiddeennttee  AArrmmaannddoo  PPrraannddii  
  
PPrreesseennttii::  CCaarrlloo  AANNTTOONNEETTTTOO  **  MMaassssiimmoo  AARRUUGGAA  **    PPiieerr  LLuuiiggii  BBAAIIMMAA  BBOOLLLLOONNEE  **  
AAnnddrreeaa  BBEENNIINNCCAASSAA  **  AAllbbeerrttoo  BBEERRRRUUTTII  **  CCaarrlloo  BBEERRTTOOLLOOTTTTII  **  BBrruunnoo  BBOOLLEESS  
CCAARREENNIINNII  **  CCaarrlloo  EEmmaannuueellee  BBOONNAA  **  RRoossaarriioo  BBOONNTTEEMMPPII  **  MMaarriioo  CCAAMMPPOOGGRRAANNDDEE  **  
EElliioo  CCAASSEETTTTAA    **  EEnnrriiccoo  CCAASSTTIIGGLLIIAA  **  PPaaoolloo  CCHHIIOONNOO  **  AArrmmaannddoo  CCOOCCUUCCCCIIOONNII  **  
LLiioonneelllloo  CCOORRDDOONNII  **  GGiiuulliioo  CCRROOSSEETTTTOO  **  VViittoo  CCRROOSSEETTTTOO  **  SSiillvviioo  CCUURRTTOO  **  AAnnttoonniinnoo  
DDEELLLL’’OORRTTOO  **  AAnnttoonniioo  DDII  MMOOLLFFEETTTTAA  **  CCeessaarree  FFUURRNNOO  **  SSeerrggiioo  GGAABBAASSIIOO  **  SSeerrggiioo  
GGAATTTTII  **  CCeessaarree  GGIIOORRDDAANNEENNGGOO  **  PPiieerr  LLuuiiggii  GGRRIIBBAAUUDDII    **  GGuuiiddoo  JJAACCOOBBAACCCCII    **  
EErrnneessttoo  LLAAZZZZAARROOTTTTOO  **  BBrruunnoo  MMAARRTTIINNOO  **  LLuucciiaannoo  MMAATTTTIIOOLLII  **  EEttttoorree  MMOORROONNEE  **  
GGiiaann  CCaarrlloo  MMUUSSSSAA  **  MMaarriioo  PPAARREENNTTII  **  BBeenneeddeettttoo  PPAASSTTOORREE  **  CCaarrlloo  AAllbbeerrttoo  
PPEEJJRROONNEE  **  GGiioovvaannnnii  PPEEJJRROONNEE  **  SSeebbaassttiiaannoo  PPEELLIIZZZZAA  **  GGiiaann  SSaavviinnoo  PPEENNEE  VVIIDDAARRII  **  
GGiioovvaannnnii  PPEERROONNAA  **  CCllaauuddiioo  PPIIAACCEENNTTIINNII  **  AArrmmaannddoo  PPRRAANNDDII  **  AAllbbeerrttoo  QQUUAAGGLLIINNOO  **  
EEnnrriiccoo  RRIICCCCAARRDDIINNOO  **  FFeeddeerriiccoo  RRIICCCCIIOO  **  PPiieettrroo  RRIIGGAAMMOONNTTII  **  GGiioorrggiioommaarriiaa  RRIIGGOOTTTTII  
**  LLuucciiaannoo  RROOAASSIIOO  **  SSiillvviioo  RROOMMAANNOO  **  SSiimmoonnee  TTEEIICCHH  AALLAASSIIAA  **  LLuuiiggii  TTRROOSSSSAARREELLLLII  **  
FFuullvviioo  TTRRUUSSSSOONNII  **  MMaarrccoo  WWEEIIGGMMAANNNN  **  EEnnrriiccoo  ZZAANNAALLDDAA  **  GGiiuusseeppppee  ZZAANNAALLDDAA  **  
GGiiaaccoommoo  ZZUUNNIINNOO..  
  
EErraannoo  oossppiittii  ddeeii  rriissppeettttiivvii  mmaarriittii  llee  SSiiggnnoorree::  LLoorreellllaa  AARRUUGGAA  **  TTiittttii  BBAAIIMMAA  BBOOLLLLOONNEE  **  
CCrriissttiinnaa  BBEENNIINNCCAASSAA  **  MMaarriiaa  CCrriissttiinnaa  BBEERRRRUUTTII  **  PPaaoollaa  BBEERRTTOOLLOOTTTTII  **  BBrruunneellllaa  
CCAAMMPPOOGGRRAANNDDEE  **  EEllddaa  CCAASSEETTTTAA  **  GGiiuulliiaannaa  CCAASSTTIIGGLLIIAA  **  BBaarrbbaarraa  CCHHIIOONNOO  **  SSuussaann  
CCOOCCUUCCCCIIOONNII  **  CCeettttii  CCRROOSSEETTTTOO  **  AAlleessssaannddrraa  CCRROOSSEETTTTOO  **  AAnnnnaa  MMaarriiaa  CCUURRTTOO  **  
CCllaauuddiiaa  DDEELLLL’’OORRTTOO  **  LLaauurraa  DDII  MMOOLLFFEETTTTAA  **  EErrnneessttiinnaa  GGAABBAASSIIOO  **  CCaarrlloottttaa  GGAATTTTII  **  
DDaanniieellaa  GGIIOORRDDAANNEENNGGOO  **  AAnnnnaa  MMaarriiaa  GGRRIIBBAAUUDDII  **  GGiiuulliiaannaa  LLAAZZZZAARROOTTTTOO  **  EElleennaa  
MMAARRTTIINNOO  **  FFllaavviiaa  MMAATTTTIIOOLLII  **  GGiiuulliieettttaa  PPEEJJRROONNEE  **  RRoobbeerrttaa  PPEEJJRROONNEE  **  PPiinnuucccciiaa  
PPEENNEE  VVIIDDAARRII  **  LLaauurraa  PPIIAACCEENNTTIINNII  **  MMaarriiaa  LLuuiissaa  PPRRAANNDDII  **  AAnnnnaa  QQUUAAGGLLIINNOO  **  EElleennaa  
RRIICCCCAARRDDIINNOO  **  MMaarriiaa  GGrraazziiaa  RROOAASSIIOO  **  PPaaoollaa  TTRROOSSSSAARREELLLLII  **  MMaarriiaa  AAllbbeerrttaa  
WWEEIIGGMMAANNNN  **  PPaaoollaa  ZZAANNAALLDDAA  **  FFrraanncceessccaa  ZZAANNAALLDDAA  **  MMaarriissiittaa  ZZUUNNIINNOO..  
  
OOssppiittii  ddeeii  SSooccii  
SSiiggnnoorraa  AAddrriiaannaa  BBrroonnzzoo      ddii  BBoolleess  CCaarreenniinnii  
  



DDootttt..  EEttttoorree  BBrroonnzzoo        ddii  DDeellll’’OOrrttoo    
SSiiggnnoorraa  MMaarriinnaa  SSeellvvaa      ddii  PPaassttoorree  
SSiiggnnoorraa  MMaarriiaa  DDaanniieellaa  PPeejjrroonnee    ddii  CC..  PPeejjrroonnee  
DDootttt..  FFrraanncceessccoo  CCaaccaaccii  ee  SSiiggnnoorraa  ddii  PPrraannddii  
SSiiggnnoorraa  EElliissaabbeettttaa  GGiibbeelllloo      ddii  RRiiggoottttii  
SSiiggnnoorraa  PPaattrriizziiaa  RRooaassiioo      ddii  RRooaassiioo  
  
VViissiittaattoorrii  RRoottaarriiaannii  
  
DDootttt..  GGiiaannnnii  PPaaiiuussccoo  ee  SSiiggnnoorraa        ddeell  RR..CC..  SSoonnddrriioo  
IInngg..  PPaassqquuaallee  FFrraanncceessccoo  FFiioorree  ee  SSiiggnnoorraa  ddeell  RR..CC..  TToorriinnoo  SSuudd  
  
   LLaa  sseerraattaa   viene aperta dal Presidente Prandi nella forma protocollare con 
gli onori alle bandiere e l’ascolto degli inni.  
 
    IIll  PPrreessiiddeennttee  pprreennddee  qquuiinnddii  llaa  ppaarroollaa  ee  ccoossìì  ssii  rriivvoollggee  aaggllii  iinntteerrvveennuuttii::  
““BBuuoonnaa  sseerraa  aa  ttuuttttii  ee  ggrraazziiee  ppeerr  eesssseerree  iinntteerrvveennuuttii  aa  qquueessttaa  nnoossttrraa  ssppeecciiaallee  rriiuunniioonnee..  
OOnnoorraannoo  ccoonn  llaa  lloorroo  pprreesseennzzaa  qquueessttaa  sseerraattaa  ((ee  vvii  pprreeggoo  ddii  aaccccoommuunnaarrllii  ttuuttttii  iinn  uunn  uunniiccoo  
aappppllaauussoo))::  
iill  GGoovveerrnnaattoorree  ddeell  DDiissttrreettttoo  22003300  ddeell  RRoottaarryy  IInntteerrnnaattiioonnaall  DDootttt..  GGiiuusseeppppee  NNuuzzzzoo  ccoonn  
SSiiggnnoorraa,,  aaccccoommppaaggnnaattoo  ddaall  SSeeggrreettaarriioo  DDiissttrreettttuuaallee  IInngg..  AAllddoo  ZZaannvveerrcceellllii  ccoonn  SSiiggnnoorraa,,    
iill  DDrr..  RRooddoollffoo  PPoollii  QQuueessttoorree  ddii  TToorriinnoo  ccoonn  SSiiggnnoorraa,,  
iill  DDrr..  GGiiaannlluuiiggii  BBoonniinnoo  AAsssseessssoorree  aall  CCoommuunnee  ddii  TToorriinnoo  iinn  rraapppprreesseennttaannzzaa  ddeell  SSiinnddaaccoo  
ttrraatttteennuuttoo  ddaa  iimmppeeggnnii  iissttiittuuzziioonnaallii..  
  
II  PPaasstt  GGoovveerrnnoorrss  ttoorriinneessii  ddeell  DDiissttrreettttoo  22003300  PPrrooff..  CCaarrlloo  BBeerrttoolloottttii,,  nnoossttrroo  ssoocciioo,,  ccoonn  
SSiiggnnoorraa,,  
ll’’IInngg..AAllbbeerrttoo  MMoottttaa  ccoonn  SSiiggnnoorraa,,  
iill  PPrrooff..  SSeerrggiioo  VViinncciigguueerrrraa  ccoonn  SSiiggnnoorraa..  
  
II  PPrreessiiddeennttii  ddeeii  RRoottaarryy  CClluubb  ttoorriinneessii::  
ll’’IInngg..  GGiioovvaannnnii  PPiinnii  ddeell  RR..CC..  TToorriinnoo  EEsstt  ccoonn  SSiiggnnoorraa    
iill  PPrrooff  RRoobbeerrttoo  FFaannttoozzzzii  ddeell  RR..CC..TToorriinnoo  SSuudd  ccoonn  SSiiggnnoorraa  
ll’’AAvvvv..AAllbbeerrttoo  ddeell  NNooccee  ee  ll’’IInngg..  LLuuccaa  MMaarriinnii  iinn  rraapppprreesseennttaannzzaa  ddeell  RR..CC..  TToorriinnooOOvveesstt  
iill  DDrr..  GGiiaannlluuiiggii  DDee  MMaarrcchhii  ddeell  RR..CC..TToorriinnoo  NNoorrdd  OOvveesstt  
ll’’IInngg..  SSttaanniissllaaoo  FFaaggnnii  ddeell  RR..CC..  TToorriinnoo  SSuudd  EEsstt  
iill  DDrr..  EErrnneessttoo  RRaammoojjnnoo  ddeell  RR..CC..  TToorriinnoo  NNoorrdd  EEsstt  
ll’’AAvvvv..  VViinncceennzzoo  CCaarreennaa  ddeell  RR..CC..  TToorriinnoo  DDoorraa  ccoonn  SSiiggnnoorraa  
ll’’AAvvvv..  VVaalleerriiaannoo  FFeerrrraarrii  ddeell  RR..CC..  TToorriinnoo  4455°°  PPaarraalllleelloo  
iill  DDrr..  FFrraanncceessccoo  SSppaalllluuttoo  ddeell  RR..CC..  TToorriinnoo  SSuudd  OOvveesstt  ccoonn  SSiiggnnoorraa  
iill  DDrr..  PPaaoolloo  MMuussttoo  ddeell  RR..CC..  TToorriinnoo  PPoollaarriiss  
iill  DDrr..  PPaaoolloo  DDee  MMaarrcchh  iinn  rraapppprreesseennttaannzzaa  ddeell  RR..CC..  SSaann  CCaarrlloo  ccoonn  SSiiggnnoorraa  
ll’’IInngg..  EEnnrriiccoo  MMaassttrroobbuuoonnoo  ddeell  RR..CC..  TToorriinnoo  EEuurrooppeeaa  ccoonn  SSiiggnnoorraa  
iill  DDrr..  EEnnrriiccoo  PPaannaattttoonnii  ddeell  RR..CC..  TToorriinnoo  SSuuppeerrggaa  
  
iill  DDrr..  NNiiccoollaa  LLoonnggoo  rreessppoonnssaabbiillee  IImmmmaaggiinnee  ee  CCoommuunniiccaazziioonnee  ddeell  DDiissttrreettttoo  22003300  
llaa  SSiiggnnoorraa  GGaabbrriieellllaa  FFeerrrraarrii  PPrreessiiddeennttee  ddeellll’’IInnnneerr  WWhheeeell  TToorriinnoo  
ll’’AAvvvv  SStteeffaannoo  CCrreessttaa  PPrreessiiddeennttee  ddeell  RRoottaarraacctt  TToorriinnoo  
  



IInnoollttrree  ssoonnoo  pprreesseennttii,,  ccoommee  ggrraaddiittiissssiimmee  oossppiittii  nneell  rriiccoorrddoo    ddeeii  nnoossttrrii  ccoommppiiaannttii  
PPrreessiiddeennttii,,  llee  SSiiggnnoorree  AAnnddrreeiinnaa  GGiiuussttii,,  SSaallccee  LLeennttii,,  MMaarriiaa  MMoorroonnee  ee  IIssaabbeellllaa  LLuummeelllloo  
BBoonniicceellllii    
  
MMii  ppiiaaccee  iinnffiinnee  sseeggnnaallaarree  llaa  pprreesseennzzaa  ddeell  rroottaarriiaannoo  AArrcchhiitteettttoo  MMiizziioo  DDee  GGrraannddii,,  ccoonn  
SSiiggnnoorraa,,    iiddeeaattoorree  ee  rreeaalliizzzzaattoorree  ddeellll’’””aaddddoobbbboo””  ddii  qquueessttaa  ssaallaa..  LLoo  rriinnggrraazziioo  mmoollttoo..  
  
SSaalluuttoo  iinnffiinnee  ttuuttttii  ii  SSooccii,,  llee  lloorroo  SSiiggnnoorree,,    ii  lloorroo  ggrraaddiittii  oossppiittii  ee  ii  VViissiittaattoorrii  rroottaarriiaannii..  PPeerr  
ttuuttttii  cchhiieeddoo  uunn  ccaalloorroossoo  aappppllaauussoo””..  
 
    IIll  PPrreessiiddeennttee  ccoossìì  ccoonnttiinnuuaa::  ““nneellllee  ooccccaassiioonnii  ccoommee  qquueessttaa,,  èè  uussaannzzaa  
ddoonnaarree  aaii  pprreesseennttii  uunn  ooggggeettttoo--rriiccoorrddoo;;  iioo,,  ppeerròò,,  qquueessttaa  sseerraa  vvii  llaasscciioo  ssoolloo  ……iill  rriiccoorrddoo,,  
ppeerrcchhéé  ccoonn  llaa  ssoommmmaa  rriissppaarrmmiiaattaa  vveenneennddoo  mmeennoo  aa  qquueessttaa  uussaannzzaa,,  iill  CClluubb    hhaa  ddeecciissoo  ddii  
eeffffeettttuuaarree  uunn  sseerrvviiccee,,oossssiiaa  ll’’ooffffeerrttaa  ddii  uunn  ccaannee  gguuiiddaa  aadd  uunn  nnoonn  vveeddeennttee  iinn  pprreeccaarriiee  
ccoonnddiizziioonnii  eeccoonnoommiicchhee..  
SSppeerroo  cchhee  qquueessttaa  iinniizziiaattiivvaa  ttrroovvii  llaa  vvoossttrraa  aapppprroovvaazziioonnee””..  UUnn  ccaalloorroossoo  aappppllaauussoo  
aaccccoogglliiee  llaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii  PPrraannddii..  
  
    PPrreennddee  qquuiinnddii  llaa  ppaarroollaa  iill  GGoovveerrnnaattoorree  DDootttt..  GGiiuusseeppppee  NNuuzzzzoo  cchhee  ppoorrttaa  iill  
ssaalluuttoo  ddeell  PPrreessiiddeennttee  IInntteerrnnaazziioonnaallee,,  eesspprriimmee  iill  ssuuoo  ccoommppiiaacciimmeennttoo  ppeerr  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  
ddeellllaa  cceerriimmoonniiaa  ((llaa  pprriimmaa  iinn  IIttaalliiaa  ffrraa  ii  CClluubb  oottttaanntteennnnii))  ee  ppeerr  llaa  nnuummeerroossaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  
aallllaa  sseerraattaa  ddii  SSooccii  ee  ddii  oossppiittii..  
  
  Riprende la parola il Presidente che, ringraziando il Governatore per 
l’affettuoso saluto, così prosegue: “Adempio adesso ad una gradita incombenza: 
nell’occasione dell’80° anniversario di fondazione del Club, il Consiglio Direttivo ha 
deliberato di insignire dell’onorificenza della Paul Harris Fellow il Consocio Prof. Silvio 
Romano, decano di appartenenza al Club. Il Prof. Romano è qui presente fra noi anche 
se domani deve andare a Firenze per presenziare ad una cerimonia presso quella 
Università in onore del fratello, esimio giurista come lui e come il padre, prof. Santi 
Romano che fu maestro di diritto fra i più conosciuti ed apprezzati in Europa. Il Prof. 
Romano, tra l’altro, è stato anche Presidente dell’Accademia delle Scienze e Prorettore 
dell’Università di Torino. Possiamo dire che tutti  coloro che si sono laureati a Torino in 
diritto o economia, nell’arco di 40 anni, l’hanno avuto come Maestro. Leggo la 
motivazione della onorificenza:  
L’attribuzione della Paul Harris Fellow a Silvio Romano costituisce riconoscimento di 
una militanza rotariana esemplare per l’impegno che Egli ha profuso nella vita del Club 
su un arco di tempo iniziato fin dal 1955.  
Intendiamo onorare Silvio Romano non solo come nostro Socio decano – in quanto 
vanta la più risalente anzianità rotariana di tutti noi – ma anche e soprattutto perchè, 
con la sua multiforme attività di studioso, giurista, maestro di generazioni di studenti ha 
messo costantemente in pratica i principi rotariani. La Sua adesione a questi principi è 
stata, inoltre, confermata ricoprendo Egli ripetutamente e brillantemente i principali 
incarichi in seno al Club, compresi due bienni di presidenza.  
IInnffiinnee,,  llaa  SSuuaa  ccoorrtteessiiaa  llaa  SSuuaa  ggeennttiilleezzzzaa,,  ssppeessssoo  ccoonnddiittee  ccoonn  bboonnaarriiaa  ee  ssoorrrriiddeennttee  iirroonniiaa,,  
hhaannnnoo  ccoonnttrriibbuuiittoo  aa  ccoonnssoolliiddaarree  iill  cclliimmaa  ddii  ccoorrddiiaalliittàà  ee  ddii  aammiicciizziiaa  ttrraa  ttuuttttii  nnooii..  AAnncchhee  ddii  
qquueessttoo  iinntteennddiiaammoo  rreennddeerrggllii  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ttrraammiittee  iill  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  cchhee  ggllii  vviieennee  
aattttrriibbuuiittoo  ccoonn  iill  ddiissttiinnttiivvoo  ccoonn  dduuee  zzaaffffiirrii..  



    SSccrroosscciiaannttii  eedd  aaffffeettttuuoossii  aappppllaauussii  aaccccoollggoonnoo  iill  ccoonnffeerriimmeennttoo  
ddeellll’’oonnoorriiffiicceennzzaa  aall  PPrrooff..  RRoommaannoo,,  iill  qquuaallee  rriinnggrraazziiaa  ee  ccoonn  iill  ccoonnssuueettoo  sseennssoo  ddeellll’’iirroonniiaa  ee  
ssoottttiillee  aarrgguuzziiaa  rriiccoorrddaa  llee  pprriinncciippaallii  ttaappppee  ddeellllaa  ssuuaa  vviittaa  ddii  ssttuuddiioossoo,,  ddoocceennttee  ee  rroottaarriiaannoo..  
  
    DDooppoo  llaa  cceennaa,,  tteerrmmiinnaattaa  ccoonn  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddii  uunnaa  ggrraannddee  ttoorrttaa  
aauugguurraallee  aa  ffoorrmmaa  ddii  rruuoottaa  rroottaarriiaannaa  ee  ccoonn  88  ssiimmbboolliicchhee  ccaannddeelliinnee  aacccceessee,,  llaa  sseerraattaa  
ccoonnttiinnuuaa  ccoonn  llee  ppaarroollee  ddeell  PPrreessiiddeennttee::  ““NNeell  ccoorrssoo  ddeellll’’aannnnoo  11992244  ssii  iinnccoonnttrraarroonnoo  ppiiùù  
vvoollttee  cciinnqquuee  ppeerrssoonnee  cchhee  vvoogglliioo  cciittaarree::  iill  pprrooff..  CCaammiilllloo  BBeenneevvoolloo,,  ll’’iinngg..  GGiiaann  GGiiaaccoommoo  
PPoonnttii,,  iill  mmaaggggiioorree  GGiioovvaannnnii  BBeettttiiccaa,,  iill  ddootttt  AAttttiilliioo  OOrreecccchhiiaa  ee  iill  ddootttt..  LLoorreennzzoo  BBeerrttoolliinnii..  IIll  
lloorroo  iinntteennddiimmeennttoo  eerraa  qquueelllloo  ddii  ddaarree  vviittaa  iinn  TToorriinnoo  aadd  uunn  cclluubb  ddaa  ddeennoommiinnaarrssii  RRoottaarryy  
CClluubb  TToorriinnoo  ssuull  mmooddeelllloo  ddii  qquueellllii  ddaa  ppooccoo  ffoorrmmaattiissii  aa  MMiillaannoo,,    aa  TTrriieessttee  ee  aa  GGeennoovvaa,,  ddaa  
aassssoocciiaarrssii  aallll’’aalllloorraa  ppooccoo  ccoonnoosscciiuuttoo  RRoottaarryy  IInntteerrnnaattiioonnaall  cchhee,,  nnaattoo  aa  CChhiiccaaggoo  nneell  11990055,,  
ssii  eerraa  nneeggllii  aannnnii  eesstteessoo,,  oollttrree  cchhee  iinn  AAmmeerriiccaa,,  aanncchhee  iinn  IInngghhiilltteerrrraa,,  FFrraanncciiaa,,  BBeellggiioo  ee  
OOllaannddaa..  IIll  1144  oottttoobbrree,,  ggiiuussttoo  8800  aannnnii  ffaa,,  eebbbbee  lluuooggoo  llaa  pprriimmaa  rriiuunniioonnee  dduurraannttee  llaa  qquuaallee  ssii  
ssttaabbiillìì  ll’’aammmmoonnttaarree  ddeellllee  qquuoottee  ddii  aaddeessiioonnee,,  cciiooèè  lliirree  112255  mmeennssiillii  ee  lliirree  8800  aannnnuuee  ppeerr  iill  
RRoottaarryy  dd’’IIttaalliiaa..  IIll  pprriimmoo  oobbiieettttiivvoo  eerraa  qquueelllloo  ddii  rraaggggiiuunnggeerree  iill  nnuummeerroo  ddii  2200  ssooccii  ddaa  
iinnddiivviidduuaarrssii  ffrraa  ii  ppiiùù  ““eemmiinneennttii  rraapppprreesseennttaannttii  ddeellllee  vvaarriiee  ccaatteeggoorriiee  ddeellllee  iinndduussttrriiee  ee  ddeellllee  
pprrooffeessssiioonnii””::  aallmmeennoo  2200  ssooccii  eerraannoo  iinnffaattttii  nneecceessssaarrii  ppeerr  ootttteenneerree  iill  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  
uuffffiicciiaallee  ddeell  RRoottaarryy  IInntteerrnnaattiioonnaall..  LL’’oobbiieettttiivvoo  ffuu  ssuubbiittoo  rraaggggiiuunnttoo  iill  ssuucccceessssiivvoo  1188  
nnoovveemmbbrree..  NNeellllaa  rriiuunniioonnee  ddii  qquueell  ggiioorrnnoo  ssii  ssttaabbiilliissccee  ””ddii  aannddaarree  mmoollttoo  aa  rriilleennttoo  ccoonn  
ll’’aammmmiissssiioonnee  ddii  nnuuoovvii  ssooccii,,  oonnddee  rreennddeerree  ppoossssiibbiillee  uunn  ppiiùù  ssaallddoo  ee  pprrooffoonnddoo  aaffffiiaattaammeennttoo  
ffrraa  qquueellllii  eessiisstteennttii  ppeerrcchhéé  ooccccoorrrree  ccoonnoosscceerrssii  mmeegglliioo  ppeerr  ssttiimmaarrssii  ddii  ppiiùù  ee  ssttrriinnggeerree  
ccoorrddiiaallii  rraappppoorrttii  ddii  aammiicciizziiaa..  PPooii  ssaarràà  ppiiùù  ffaacciillee  aassssoorrbbiirree  ppooccoo  aallllaa  vvoollttaa  aallttrrii  eelleemmeennttii  
cchhee  ssaarraannnnoo  pprreessttoo  ccoonnqquuiissttaattii  aaggllii  iiddeeaallii  rroottaarriiaannii  pprraattiiccaattii  ee  ffaacciillmmeennttee  vvii  ssii  
uunniiffoorrmmeerraannnnoo””..  NNeellllaa  sstteessssaa  rriiuunniioonnee  vveennnnee  eelleettttoo  PPrreessiiddeennttee  iill  SSeenn..  GGiioovvaannnnii  AAggnneellllii..  
LLee  rriiuunniioonnii  ccoonnttiinnuuaannoo  rreeggoollaarrmmeennttee  ooggnnii  sseettttiimmaannaa  ccoonn  ddoottttee  eedd  iinntteerreessssaannttii  
rreellaazziioonnii,,pprreevvaalleenntteemmeennttee  ddii  ccaarraatttteerree  ccuullttuurraallee  eedd  eeccoonnoommiiccoo..  FFiinnaallmmeennttee,,  iill  44  
ddiicceemmbbrree  11992244,,  ssii  ttiieennee  llaa  rriiuunniioonnee  uuffffiicciiaallee  ddii  iinnaauugguurraazziioonnee  aallllaa  pprreesseennzzaa  ddeell  ddeelleeggaattoo  
aammeerriiccaannoo  ddeell  RRoottaarryy  IInntteerrnnaattiioonnaall::  vveennggoonnoo  lleettttii  ii  nnoommii  ddeeii  ssooccii  ee  vveennggoonnoo  aapppprroovvaattii  lloo  
SSttaattuuttoo  ee  llee  ccaarriicchhee  ssoocciiaallii..  IInnffiinnee,,  iill  66  ggeennnnaaiioo  ssii  hhaa  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  uuffffiicciiaallee  nneell  RRoottaarryy  
IInntteerrnnaattiioonnaall  iinnssiieemmee  ccoonn  ii  CClluubb  ddii  RRoommaa,,  NNaappoollii  ee  PPaalleerrmmoo..  IIll  2244  ffeebbbbrraaiioo  vviieennee  
iinnttrrooddoottttoo  ll’’uussoo  ddeellllaa  ccaammppaannaa  nneellllee  rriiuunniioonnii,,  cchhee  ccoonnssiisstteevvaa  iinn  uunn  ccaammppaanneelllloo  dd’’aarrggeennttoo  
ssoorrmmoonnttaattoo  ddaallll’’eemmbblleemmaa  ddeell  RRoottaarryy,,  ddoonnoo  ddeell  ssoocciioo  ccoonnttee  TTeeooffiilloo  RRoossssii..  IInniizziiaa  ccoossìì  llaa  
vviicceennddaa  ddeell  nnoossttrroo  CClluubb::  ddeellllaa  aattttiivviittàà  ddeell  RRoottaarryy  aa  TToorriinnoo  ee  iinn  IIttaalliiaa,,  ddeell  ssuuoo  
sscciioogglliimmeennttoo  nneell  11993388,,  ddeellllaa  rriinnaasscciittaa  nneell  11994455  vvii  ppaarrlleerràà  ll’’oorraattoorree  uuffffiicciiaallee  ddeellllaa  sseerraattaa  iill  
ccoonnssoocciioo  PPrrooff..  GGiiaann  SSaavviinnoo  PPeennee  VViiddaarrii,,  OOrrddiinnaarriioo  ddii  SSttoorriiaa  ddeell  DDiirriittttoo  IIttaalliiaannoo  pprreessssoo  
ll’’UUnniivveerrssiittàà  ddii  TToorriinnoo,,  aall  qquuaallee  cceeddoo  llaa  ppaarroollaa””..  
  
    NNeellllaa  ssuuaa  ddoottttaa  aallllooccuuzziioonnee  iill  PPrrooff..  GGiiaann  SSaavviinnoo  PPeennee  VViiddaarrii    eessaammiinnaa  llee  
vviicceennddee  ddeell  nnoossttrroo  CClluubb  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa  ssuuaa  ffoonnddaazziioonnee,,  aallllaa  ssuuaa  aattttiivviittàà  
pprriimmaa  ddeellll’’aauuttoo--sscciioogglliimmeennttoo  ddeell  11993388,,  aallllaa  ssuuaa  rriiccoossttiittuuzziioonnee  nneell  11994455  ee  aallllaa  ssuuaa  vviittaa  
ffiinnoo  aaii  ggiioorrnnii  nnoossttrrii,,  sseerrvveennddoossii  aanncchhee  ddeeii  ccaarrtteellllii  ddii  aaddddoobbbboo  eessppoossttii,,  ccoonn  uunnaa  ssiinntteessii  
aaccccaattttiivvaannttee  aall  tteerrmmiinnee  ddeellllaa  qquuaallee  ggllii  iinntteerrvveennuuttii  aappppllaauuddoonnoo  lluunnggaammeennttee..  IIll  tteessttoo  
ddeellll’’aallllooccuuzziioonnee,,  nneellllaa  ssuuaa  vveerrssiioonnee  iinntteeggrraallee,,  vviieennee  aalllleeggaattoo  aall  pprreesseennttee  bboolllleettttiinnoo..  
  
  La serata ha termine con l’invito del Presidente ad un brindisi augurale e 
con il tradizionale tocco di campana.   

Il Consigliere Segretario 


