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Caras Companheiras e Caros Companheiros, 

Cumprimos o primeiro trimestre do Ano Rotário, pelo meio as merecidas férias e até 

as eleições autárquicas, mas com muito entusiasmo e trabalho dos Clubes, das suas 
Equipas e Equipa Distrital. Realizei 12 Visitas Oficiais tendo sido a primeira ao RC 
Cascais Estoril em 7 setembro, depois os 5 Clubes dos Açores (RC Ponta Delgada, RC 
São Miguel Internacional, RC Angra do Heroísmo CPM, RC Horta e RC Pico), a que se 
seguiram as visitas ao RC Lisboa, RC Tomar Cidade, RC Portalegre, RC Fátima, RC 
Lisboa Benfica e RC Alfragide. Tem sido uma Caminhada VOG muito proveitosa 
estando próximo dos Clubes, com o apoio dos respetivos Governadores Assistentes, 
caminhada que todos têm tido a oportunidade de acompanhar ao dia no Site e Redes 
Sociais do D1960.  

Tempo para o nosso Distrito ter marcado presença no Instituto Rotário de Praga 

com uma alargada comitiva de Companheiros e Companheiras, o que também mostra 
a nossa vitalidade. Evento no qual por minha iniciativa pudemos mostrar ao Mundo 
Rotário o valor do nosso Projeto FRAD – Frente Rotária Anti Diabetes. 
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Tempo para dinamizarmos a Ação junto dos Clubes estimulando a realização de 

Projetos de Serviço para Transformarmos Vidas. Foi assim por via digital que 
reunimos com os Clubes e abordamos os desafios da Comissão da The Rotary 
Foundation para este ano (divulgação do Programa de Erradicação da Pólio com o 
apoio das Autarquias e captação de recursos e do Projeto de Subsidio Global “Os 
Principezinhos“ – área da Saúde Materno Infantil na Ilha do Príncipe, tocando 
também a vertente do Empoderamento das Meninas ); o Projeto “Inovar para Servir e 
Transformar“ no âmbito do PRR–Plano de Recuperação e Resiliência ; as diversas 
áreas de ação da Comissão de Serviços à Comunidade, temas por subcomissões , 
lançando na área do Ambiente o projeto “Arvore, eterna Companheira“ no quadro da 
Ação “Preserve o Planeta Terra“ em cooperação com vários Distritos Rotários no 
Brasil. Os Clubes têm ferramentas e uma Equipa Distrital incluindo os Governadores 
Assistentes, empenhada para ajudar no trabalho no terreno pois “Somos Pessoas de 
Ação e em Ação“. 

Rotary dedica o mês de Outubro ao “Desenvolvimento Económico Comunitário“, 

destacando, pelo mundo fora e agora face aos efeitos devastadores da pandemia, o 
seu papel determinante na edificação da Paz e Compreensão Mundial , objetivo 
supremo de Rotary, uma Paz que não se compadece com a fome, a falta de recursos 
para uma vida digna, que nos convoca para a construção de um mundo mais justo e 
equilibrado, mais solidário e inclusivo, em que o risco de pobreza seja mitigado. 

No Mundo estima-se que cerca de 800 Milhões de pessoas vivam com menos de 1,6 € 

por dia e que não têm comida suficiente para se alimentar. 70% das pessoas mais 
carenciadas no Mundo vivem em áreas rurais e dependem da agricultura para a sua 
subsistência. Rotary desenvolve vários projetos de ação para superar estas enormes 
fragilidades, através dos Clubes junto das comunidades, com o apoio da Fundação 
Rotária Portuguesa e ainda com o apoio da The Rotary Foundation em projetos de 
Subsídios Distritais e Globais. 
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São exemplos os projetos sustentáveis facilitando o acesso ao microcrédito para 

que pequenos empreendedores se tornem artesãos, vendedores ambulantes, 
motoristas, alfaiates, agricultores. E que estes aprendam boas práticas agrícolas 
sustentáveis, incluindo métodos de cultivo que também preservem o ambiente. Não 
queremos dar apenas o peixe, mas acima de tudo ajudar a construir a cana de pesca 
e ensinar a pescar, de uma forma sustentável!  

No nosso país em 2020 cerca de 20% da população encontrava-se em situação de 

pobreza e exclusão social. Sabemos que a pandemia tem vindo a agravar as 
condições de vida de milhares de pessoas, com a redução da atividade económica, o 
aumento do desemprego e a quebra de rendimentos de largos setores da população, 
situação que será agravada com o anunciado fim das moratórias. 

Clubes Rotários, Rotaract, Interact e Núcleos Rotary de Desenvolvimento 

Comunitário: tenham uma redobrada atenção face a esta realidade que está a bater à 
nossa porta! Somos ainda mais necessários, num trabalho empenhado e em equipa, 
nos Clubes, Inter-Clubes e ainda com os parceiros e empresas no exercício da sua 
responsabilidade social. 

Destaco o papel muito importante dos NRDC - Núcleos Rotary de Desenvolvimento 

Comunitário que em boa hora estão a desenvolver meritória ação no D1960, mas 
precisamos de mais NRDC mais corações, braços e mentes para trabalharem ao 
nosso lado! 

Outubro é também o mês em que Rotary celebra a Semana do Combate a Pólio que 

culmina a 24 de Outubro, Dia Mundial do Combate a Pólio. Vamos lançar nessa 
semana uma iniciativa para divulgação publica do papel de Liderança e Ação de 
Rotary na erradicação desta doença ao longo de 35 anos, salvando muitos milhões de 
vidas, objetivo que está quase a ser atingido, mas cujo apoio em donativos dos 
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cidadãos e empresas continua a ser muito importante para assegurar a erradicação 
da doença da face da Terra. Aproveitem para celebrar este tão importante Projeto, 
também para o reforço da nossa Imagem Pública.  

Em resposta aos anseios dos Clubes, vamos arrancar este mês de Outubro e durante 

3 meses com um relevante Programa de Formação Rotária D1960 presencial e 
regional até janeiro, versando diversos temas da nossa Ação em : The Rotary 
Foundation, Plano Estratégico, Quadro Social, Comunicação e Imagem Publica, 
Serviços Internacionais, Juventude, Serviços à Comunidade e ainda Serviços 
Profissionais. Queremos também reunir com os Instrutores dos Clubes em ações 
paralelas durante os Seminários, sob a liderança do nosso Instrutor Distrital e 
Comissão de Formação Rotária. Um obrigado a todos quantos estão envolvidos neste 
Programa, desde os Oradores em representação das Comissões Distritais, aos Clubes 
Organizadores (RC Lagos, RC Portalegre, RC Tavira, RC Lisboa, RC Benedita) e 
Autarquias Locais que apoiam a organização, aos Governadores Assistentes e a todos 
quantos tem trabalhado na logística e promoção destes Eventos. 

Estou convicto que os Clubes vão dizer presente e aproveitarem este forte 

investimento, esperamos uma forte mobilização e empenhado entusiasmo. Não se 
esqueçam que “O Rotary somos Nós“ e que a formação e o conhecimento vão 
reforçar as nossas forças e assim melhor “Servir para Transformar Vidas“.  

Este mês vamos ter ainda o Congresso Nacional Rotaract e Interact 2021, que desde 

1984 em Évora se vem realizando anualmente, num sinal de exemplar unidade 
Rotaract e Interact em Portugal. Organizado pelo RTC Torres Vedras vai realizar-se de 
22 a 24 de outubro em Santa Cruz / Torres Vedras. Apelo à vossa participação, em 
particular dos Clubes que tem Interact e Rotaract. Inscrevam-se ainda esta semana! 

Uma nota ainda para a Reconect Week que Rotary celebra este ano de 4 a 10 de 

Outubro – uma celebração centrada nos Alumni de Rotary - Interactistas, 
Rotaractistas, Bolseiros, Rylistas, Participantes em Intercâmbios Internacionais de 
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Jovens, Premiados Escolares, Participantes em IGE – Intercâmbios de Grupo de 
Estudos. Onde estão eles?  

Apelo aos Clubes que os identifiquem e promovam o seu envolvimento integrando 

as nossas fileiras como Interactistas, Rotaractistas, Rotários, NRDCs, Parceiros na 
Ação. Eles serão os nossos melhores Embaixadores!  

Apontem na vossa agenda o dia 12 de Fevereiro 2022 – na cidade templária de Tomar 

vamos ter um grande Evento Alumni de Rotary organizado pelo RC Tomar-Cidade com 
o apoio da Comissão Distrital da Juventude!  Vão receber novidades em breve, vamos 
recordar momentos fantásticos de ação e companheirismo rotário, tragam os vossos 
Alumni, vamos conviver e falar de Rotary, convicto que mais recursos humanos 
vamos trazer para o nosso Movimento, reforçando os Quadros Sociais e a Ação dos 
Clubes. Sinergias que temos que aproveitar melhor, na construção permanente de 
um Rotary mais forte, para mais Servir e transformar vidas!    

Liderança, Trabalho em Equipa, Conhecimento e Paixão: ingredientes decisivos para 

a nossa determinada  Ação de  “Servir para Transformar Vidas “. 

Saudações Rotárias e um abraço, 

Paulo Martins 

5www.rotary1960.org


