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Caras Companheiras, Caros Companheiros 

Agosto, para muitos é tempo de férias, assim estendo um abraço com votos de umas boas e 

retemperadoras férias. Carreguem baterias, temos um longo ano rotário pela frente, a par da 

vida profissional, familiar, social.    

Agosto é em Rotary o Mês do “Desenvolvimento do Quadro Social e de Novos Clubes“ . 

Quadro Social, a verdadeira Energia de Rotary! Uma energia transformadora que está em 

cada um de nós que integra a Família Rotária. 

Porque será que Rotary escolhe o tema do Quadro Social para agosto, por muitas paragens 

um mês em que os Clubes quase não reúnem devido às férias? Certamente para que não 

deixemos de pensar neste tema tão importante para a vitalidade de Rotary. Assim, lanço o 
desafio de escreverem numa pequena folha de papel: Qual o meu compromisso com Rotary 
em termos do Quadro Social para este ano rotário? Sugiro que na primeira reunião do vosso 

Clube após as férias partilhem esse compromisso com o vosso Presidente e demais 

Companheiros. Ação de cada um cimenta o Valor do Rotary. 

O Presidente de Rotary International Shehkar Mehta, com o lema tão inspirador  “Servir para 

Transformar Vidas“, sugere “Grow More to Do More“, Crescer Mais para Fazer Mais,  
transformado mais vidas com o impacto da nossa determinada e altruísta ação. Devem ter 
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bem presente o desafio que o nosso Presidente nos lançou: “Each one bring One“, Cada Um 

Traz Um. Já pensou no Amigo ou Amiga que vai convidar para integrar o seu Clube (ou outro 

Clube) durante este ano rotário? 

Está na hora de sermos Padrinhos de um bom candidato!  Se já o fez, repita essa fantástica 

experiência. É uma salutar prática rotária devolvermos com entusiasmo o convite que o nosso 

Padrinho um dia nos fez para ingressarmos em Rotary. Há cidadãos como nós que merecem 

integrar o nosso Movimento mas tardam a ser convidados, há outros que saíram um dia e 

desejam voltar para connosco em equipa “Servir para Transformar Vidas“ num tempo em que 

cumprir Rotary apoiando as Comunidades pela energia da nossa ação e paixão, se torna ainda 

mais relevante. 

Conhecem as metas ambiciosas do D1960 para este ano rotário em matéria de Quadro 

Social, quer para os Clubes Rotários, como para os Clubes Rotaract e Interact — na essência 
desejamos ser mais e mais fortes para Servir mais, chegando mais longe! 

Desenvolver o Quadro Social dos Clubes, passa pela admissão criteriosa e sustentada de 

novos Companheiros, pela formação de Clubes em geografias com potencial que merecem 
ter Rotary, pela fidelização e retenção dos atuais Companheiros, cuidando de valores 
fundamentais como o Companheirismo, a Integridade, a Diversidade, a Inclusão. Em bom 

português dizemos “Cada Um traz Um sem perder Nenhum“. Ninguém pode ficar para trás! 

Como fazer cumprir este propósito?  Através da conjugação integrada de várias dimensões 

que cada um de nós deve ter na sua agenda rotária: cuidar, fidelizar, reter, motivar, 
envolver, consolidar, partilhar, delegar, capacitar, formar. Vamos ajudar assim o Presidente 

do Clube nesta missão relevante que reforça a motivação, a dinamização, a capacidade de 

ação da equipa que constitui o Clube, com programas e reuniões atrativas, com projetos 

mobilizadores. E muito companheirismo. 

Uma atenção especial para a Formação Rotária, decisiva para elevarmos o nosso 

conhecimento sobre Rotary e melhor interpretarmos as necessidades da Comunidade. “Não se 

ama o que não se conhece“.  

Há quanto tempo não visitam o Learning Center de Rotary?  Porque não em tempo de 

ferias, na praia ou no campo, fazerem um dos muitos cursos digitais disponíveis? Se ainda não 
estão registados em My Rotary, está na hora de o fazer. 

Apesar das restrições impostas pela Pandemia, constato com agrado que os Clubes, apoiados 

pelos Governadores Assistentes, vão realizar reuniões conjuntas de companheirismo em 

Agosto, presenciais sempre no respeito das regras DGS, e até reuniões digitais com 

palestrantes. Excelentes sinais de vitalidade e de compromisso. Como venho dizendo na 

preparação do ano rotário, o trabalho em equipa, o aproveitamento das sinergias, a 
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interação entre Clubes e Companheiros vão ser marcantes para o nosso sucesso coletivo do 
ano em curso.  

Porque Rotary somos nós, Pessoas de Ação e em Ação, as Comissões Distritais estão a 

trabalhar para implementar os Planos traçados e apresentados na Assembleia Distrital. 
Sugiro que revisitem os documentos por área de acão que abordamos então, disponíveis no 

Site D1960. Registo com agrado a forte adesão ao Workshop Hepatite Zero - Virtual a 28 
Julho, Dia Internacional das Hepatites e o trabalho desenvolvido por toda a Equipa da Sub- 

Comissão Hepatite Zero liderada pela Companheira PGD Ilda Braz integrada na Comissão 

Serviços a Comunidade liderada pela Companheira Isabel Rosmaninho. Em setembro teremos 

várias novidades, apontem já na agenda — 24 setembro — Workshop Digital sobre “Serviços 
a Comunidade“. 

No primeiro dia Agosto vivemos a Sessão Virtual com Companheiros dirigentes de Portugal 

e da India para a assinatura de um Memorandum de Entendimento visando a criação da 
Comissão Inter Paises Portugal — India, envolvendo desde já os Distritos 1960 e 1970 — 
Portugal e os Distritos 3011 e 3170 — India (Distritos da India que integram Goa e Deli). 
Parabéns as Equipas ICC, do lado de Portugal coordenada pela Companheira Cecília Sequeira. 

Setembro vai ser palco do arranque das VOG’s — a primeira dia 7 ao RC Cascais Estoril, a 

que se seguirão as Visitas Oficias aos Clubes dos Açores, de 13 a 17. Seguem-se a 21 ao RC 

Lisboa, a 22 ao RC Tomar-Cidade, a 23 ao RC Portalegre, a 27 ao RC Fátima, a 28 ao RC Lisboa 

Benfica, a 29 ao RC Alfragide e a 30 ao RC Palmela. Aproveitem ainda a oportunidade para 

participar no Instituto Rotário do Brasil — Virtual, de 2 a 5 de setembro, a partir de Salvador 
da Bahia. Vale a pena, as inscrições estão abertas! Teremos também o Instituto Rotario de 
Praga, de 14 a 19 de setembro, mas presencial.  

“Dar de Si antes de Pensar sem Si“…Estamos a navegar com muito entusiasmo, levaremos a 

bom porto a nossa frota de navios do D1960, na rota de “Servir para Transformar Vidas “, 

fazendo cumprir Rotary! 

Saudações Rotárias e um abraço 

Paulo Martins / Governador D1960 — Ano 2021 / 22
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