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Caros Companheiros e Amigos, 

O tempo não pára e, assim, chegámos ao oitavo mês deste ano rotário, fevereiro, que o 
Rotary dedica à Consolidação da Paz e Prevenção de Conflitos.  

Tenhamos em mente que o Rotary através da The Rotary Foundation, eleva a 
capacidade das pessoas e comunidades de transformarem e instaurarem a paz; Treina 
os membros da comunidade em assuntos de paz, liderança, prevenção e resolução de 
conflitos; Disponibiliza serviços que ajudem a integrar populações vulneráveis na 
sociedade; Evolui o diálogo e as relações comunitárias para determinar como melhor 
gerir os recursos naturais e financia bolsas de estudo de pós-graduação para quem 
seguir carreira em assuntos de consolidação da paz e prevenção de conflitos. 

Tudo isto pode ser feito nas varias comunidades em que os clubes actuam, e usando as 
actuais tecnologias até actuando por via digital.   

Há que inovar, devendo os clubes adaptarem-se à realidade e usarem toda a 
flexibilidade possível. 

Há que “ir” ao terreno, naquilo em que for possível ainda que não fisicamente, não 
sendo de admitir uma eventual inércia pois não faz parte do ADN rotário 



 MENSAGEM DO GOVERNADOR ROBERTO CARVALHO  

Rotary Portugal | Distrito 1960 | 1 de fevereiro 

Há ações práticas e possíveis de serem realizadas em ambiente digital, como workshops, 
treinos e programas que visem a paz e liderança e/ou, entre outros, a integração de 
populações vulneráveis na respectiva comunidade. 
  
Porque não ensinar a gestão de recursos naturais, prestar amparo jurídico e psicossocial, 
ajudar a criar mecanismos de desenvolvimento económico e de reabilitação, que  
aumentem o nivel de educação, desenvolvam capacidades e permitam integrar jovens 
em situação de risco, refugiados ou vítimas de violência? 

Por fim relembro que, ainda neste mês, foi lançado o período de abertura das 
candidaturas às Bolsas Pela Paz quer para mestrado quer para o programa de pós-
graduação, pelo que se o Rotary Abre Oportunidades, há que aproveita-las. 

Mais se Beneficia quem melhor serve, pelo que vamos ao trabalho. 

Por fim relembro o 116º Aniversário de Rotary no dia 23 de Fevereiro, onde incentivo 
todos os clubes, nesse dia, da forma que tiverem por pertinente, a realizar uma ação 
alusiva à data - Rotary Day - chamando a atenção das comunidades onde se inserem. 

Continuemos a ação. 

      
   #somosrotary    #orotaryabreoportunidades  

 
Um abraço amigo,


