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 Caras Companheiras e Caros Companheiros, 

 Chegamos a março, deixando para trás fevereiro que Rotary dedica à 
“Consolidação da Paz e Prevenção de Conflitos”, uma das suas áreas de 
enfoque destacando o seu papel determinante na afirmação da Paz e da 
Compreensão Mundial, objetivo supremo de Rotary. E que fica manchado pelo 
deflagrar de uma guerra sangrenta em plena Europa que tem como palco a 
Ucrânia e como vítima os seus cidadãos.  

 As minhas primeiras palavras são de solidariedade para com as populações 
da Ucrânia que estão a sofrer na pele as agruras de um conflito feroz, que 
viola o Direito internacional e a Paz. Renovo o apelo à nossa solidária 
mobilização para ajudarmos as comunidades afetadas que necessitam de 
apoio, através dos nossos clubes e em parceria e cooperação com outras 
organizações …Servir para Salvar e Transformar Vidas!  Rotary International já 
confirmou que irá fazer tudo o que estiver ao seu alcance para levar ajuda, 
apoio e Paz à região. 
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 Nesse contexto informamos os clubes e companheiros sobre um conjunto 
de iniciativas coordenadas a nível do Distrito 1960, através do Governador e da 
Comissão de Serviços Internacionais liderada pelo Companheiro Álvaro 
Ribeiro, que passo a recordar: 

• contacto com a Srª Inna Ohnivets, Embaixadora da Ucrânia, para promover a 
cooperação com a Embaixada da Ucrânia; 

• contacto com o Companheiro Vladimir Bodarenko, Governador do Distrito 
2232 (Ucrânia – Bielorrússia), expressando a solidariedade e apoio do 
Distrito 1960; 

• desenvolvimento do projeto em curso com a Plataforma de Apoio aos 
Refugiados e de cooperação com o Centro Português para os Refugiados, em 
parceria com o D1970, visando desenvolver iniciativas de apoio aos 
refugiados em Portugal;  

• contactos com entidades que estão a promover esforços no sentido de 
apoiar os refugiados Ucranianos em países que fazem fronteira com a 
Ucrânia. 

 Registo com muito apreço desde já a forte adesão dos Clubes do D1960 na 
mobilização e apoio a esta relevante iniciativa. 

 Em resposta à mensagem de solidariedade e apoio que enviei em meu 
nome e da Família Rotária do Distrito 1960, acabamos de receber do 
Governador do Distrito 2232 (Ucrânia/Bielorrússia) a seguinte mensagem: 

Caro Paulo! 
Agradeço as vossas calorosas palavras de apoio à Ucrânia nesta hora 
negra para o nosso país. Hoje a guerra desencadeada pelo agressor russo 
está levando centenas e milhares de vidas aqui na Ucrânia, destruindo as 
nossas cidades e provocando pesar em todas as famílias ucranianas.  
Neste momento, o apoio da Comunidade de Rotary em todo o Mundo é 
muito importante para todos nós. Já sentimos o vosso ombro amigo e 
muito obrigado por isso. Muito obrigado, uma vez mais pelo vosso apoio e 
postura proactiva. Servir transforma Vidas.  

Abraço. DG 2232 Vladimir Bondarenko. 
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 Estão decorridos oito meses deste ano rotário, com muito entusiasmo e 
ação, cumprindo Rotary, apesar da evolução da pandemia e agora com um 
cenário de guerra na Ucrânia, na nossa Europa. O impacto da nossa ação, nas 
nossas vidas, na vida dos nossos clubes e nas comunidades tem sido 
determinante. Continuemos com paixão resiliente e determinada ação a 
“Servir para Transformar Vidas”. 

 Realizámos sessenta e cinco Visitas Oficiais presenciais, 90% dos clubes do 
nosso D1960, bem organizadas e participadas, sempre no cumprimento das 
regras da DGS. Assim continuaremos esta Caminhada VOG até 16 Março, data 
da VOG ao meu clube, o RC Lisboa Norte, avaliando dia após dia quais as 
melhores condições para as suas realizações. Não me canso de agradecer aos 
clubes e aos Governadores Assistentes o empenhado trabalho na organização 
das VOGs, marcantes momentos de afirmação de Rotary num ambiente de 
caloroso e animado companheirismo. 

 Fevereiro foi também um mês forte na dinâmica do nosso Quadro Social. 
Mediante acordo e motivação entre as partes e validação da Governadoria e 
de Rotary International, procedeu-se a integração do RC Carnaxide no seu 
clube Padrinho, o RC Algés, quanto ao seu quadro social e área de atuação, e 
assim saiu reforçada a Equipa. Foram admitidos no passado mês vinte e sete 
novos sócios, companheiras e companheiros rotários, entregues dois 
Certificados de Constituição ao Interact Clube de Tomar-Cidade e ao Interact 
Clube de Almeirim, o que, a par da admissão de interactistas nos clubes 
existentes, determinou a admissão de vinte e três jovens para o Interact. E 
quanto ao Rotaract as notícias foram também animadoras.  

 Estamos de parabéns e estamos a crescer!   

 A 23 de Fevereiro celebrámos os 117º Aniversário de Rotary num Jantar 
Festivo em Lisboa, no Hotel Marriott que teve como orador o nosso Instrutor 
Distrital PGD José Carlos Estorninho, com uma excelente palestra intitulada 
“117 Anos Servindo a Humanidade“.  Marcaram presença 117 participantes, 
numa feliz coincidência, em representação de muitos clubes de Rotary, 
Rotaract, Interact e NRDC.  
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 A registar a admissão de duas companheiras no RC Lisboa, a entrega de 
diversos reconhecimentos Paul Harris Fellow, do prémio de RI – Avenues of 
Service e do Certificado de Constituição ao Interact Clube de Tomar-Cidade.  

 Foram vividos momentos de entusiástico companheirismo, num regresso a 
uma grande noite de celebração, num evento presencial, a que não faltou a 
nossa singela homenagem ao Hino de Rotary e um apontamento musical num 
dueto de saxofone e piano. No final cantámos os Parabéns e brindámos a 
Rotary. Agradeço a todos a entusiástica presença. 

 Uma saudação de apreço para a sessão de lançamento a 12 de Fevereiro, 
via digital, do Programa EmpreendAct , liderado pelo RC Oeiras e pelo seu 
Presidente Companheiro António Ribeiro, com o suporte do Companheiro 
Francisco Banha e da equipa da sua empresa, que teve o patrocínio da 
Governadoria. Um programa, inovador e profissional, de formação para o 
Empreendedorismo. Com inscrição e participação gratuita, é destinado a 
participantes de Interact e do Rotaract, Rotary e outros membros da 
comunidade propostos pelos Clubes.  

 No âmbito do Programa de Formação Distrital, destaco a realização a 18 de 
Fevereiro do Workshop para os clubes das Ilhas dos Açores e da Madeira, via 
digital, sobre “Juventude / Comunicação e Imagem Publica de Rotary, 
coordenado pelo Companheiro Jorge Lucas Coelho que lidera estas áreas a 
nível D1960, e que contou também com vários Companheiros dos Clubes do 
Continente, num excelente serão rotário. Voltaremos a ter outros Workshops 
Temáticos via digital este mês de Março, estejam atentos! 

 No plano ibérico tivemos mais um evento sobre o “Empoderamento de 
Meninas“ no quadro da iniciativa presidencial, que ocorreu a 17 de Fevereiro e 
que contou uma vez mais com boa participação do nosso Distrito. Renovo os 
agradecimentos as Companheiras Rita Freitas – Assistente Regional e Isabel 
Rosmaninho – Coordenadora D1960 para esta importante área de ação, pelas 
suas apresentações, bem como as apresentações dos Projetos nesta área, 
feitas por alguns clubes do nosso Distrito, todas muito inspiradoras. 
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 Fevereiro foi ainda tempo para a realização da Assembleia Internacional de 
Rotary 2022, por via digital, de 7 a 14 de fevereiro que contou com a 
participação do nosso Governador Eleito Companheiro Vítor Cordeiro, sendo o 
Lema Rotário para 2022-23 apresentado pela Presidente Eleita de RI Jennifer 
Jones: “Imagine o Rotary”.  

 Realizámos um Conselho de Governadores, via digital, na manhã de sábado 
19 de fevereiro e nessa tarde também via digital decorreu a primeira ação de 
Formação liderada pelo Governador Eleito Vítor Cordeiro para 2022/23, GATS 
destinada aos seus Governadores Assistentes. 

 Evoquemos o tema rotário do mês de março: “Recursos Hídricos, 
Saneamento e Higiene“, uma das suas áreas de enfoque destacando o seu 
papel determinante na afirmação da Paz e da Compreensão Mundial, 
conferindo dignas condições de vida às comunidades. Temos presente como a 
água é um recurso essencial e estratégico para a qualidade de vida das 
populações, no plano local, nacional e internacional. As mudanças climáticas, 
que estamos a viver, estão a trazer novos desafios nesta área, cruzando com as 
variáveis ambientais que merecem de Rotary também uma atenção especial, 
no plano da sua proteção. 

 Água potável, saneamento e educação em matéria de higiene são 
necessidades básicas para uma vida mais saudável e produtiva. Com acesso a 
água limpa e saneamento, a incidência de doenças transmitidas pela água 
diminui, as comunidades e as crianças têm uma vida mais sadia, estas podem 
ir à escola com mais frequência, e as mães não precisam de gastar tantas 
horas para se abastecerem de água e assim conseguem passar mais tempo 
com suas famílias.! 

 Já viram na Agenda Distrital, que estamos a dois meses da nossa 76ª 
Conferencia Rotária do Distrito 1960? Como sabem, esta importante reunião, 
na vida de todos os distritos espalhados pelo mundo, vai realizar-se em Sintra, 
de 6 a 8 maio, com o tema inspirador “Transformar, Crescer, Servir “, com 
organização do Rotary Clube de Sintra, no excelente Hotel Vila Galé Sintra, na 
Várzea de Sintra. Será uma magnifica oportunidade para voltarmos ao convívio 
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presencial numa Conferencia Distrital, com um programa valioso a não perder 
– Música, Cultura e oradores de excelência.  

 Tive o gosto de endereçar convites aos Professor Ricardo Fortes da Costa e 
Dra. Isabel Jonet, que prontamente aceitaram. Com apresentações de Projetos 
de Ação, momentos de lazer, muito companheirismo e animação cultural, 
posso garantir que serão dias que permanecerão na memória de todos nós. 
Peço-vos que divulguem a Conferência nos vossos clubes, e agradeço que se 
inscrevam quanto antes. Não deixem para amanhã o que podem fazer hoje!  

 Consultem a informação no final desta mensagem ou o site do Distrito em: 
https://www.rotary1960.org/76-conferencia-rotaria-do-distrito-1960/ 

 Reforço o apelo a todos para os cuidados na observância das regras da DGS 
face à pandemia, ainda que agora mais suaves, na esperança de que a 
chegada da primavera traga mais serenidade e controlo da situação. E que a 
Paz volte a aquecer os corações dos Ucranianos e assim os nossos também. 
Não baixemos os braços, em Equipa, com Dinamismo e Paixão, continuemos a 
“Servir para Transformar Vidas”, concretizando Projetos de Ação Humanitária 
de apoio às Comunidades. 

 Saudações Rotárias e um abraço,
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Caras Companheiras, Caros Companheiros.

A Conferência Distrital é o momento mais alto da 
nossa vida rotária colectiva do ano rotário, uma festa 
em que celebramos Rotary, o Companheirismo e a 
Ação de Servir para Transformar Vidas. Será assim na 
76ª Conferência Rotary D1960, de 6 a 8 de Maio 2022 
em Sintra, no magnifico Hotel Vila Gale que reserva-
mos em exclusivo para este evento que tudo faremos 
para que seja memorável, regressando ao formato 
presencial por que tanto ansiamos. Inscreva-se desde 
já, traga a Família consigo pois o Programa tem muitos 
pontos de interesse, de trabalho e lazer, com exce-
lentes oradores, sob o tema “Transformar, Crescer, 
Servir”. Contamos com o seu entusiasmo, esperamos 
por Si em Sintra para voltarmos a abracar-nos! 

Saudações Rotárias e um abraço.

Paulo Martins
GOVERNADOR D1960, 2021-22

MENSAGEM DO GOVERNADOR
DO DISTRITO 1960
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PROGRAMAPRELIMINAR

DIA 6.maio
›!Receção 
dos participantes

›!Abertura 
da Conferência

›!Atividades de 
divulgação Rotária

›!Jantar Paul Harris
(Hotel Vila Galé Sintra)

›!Concerto Paul Harris 
(Sintra)

DIA 7.maio
SESSÃO DE TRABALHOS 1
›!Abertura dos trabalhos

›!Intervenções 
institucionais 
e Oradores Convidados

›!Almoço de 
companheirismo
(Hotel Vila Galé Sintra)

SESSÃO DE TRABALHOS 2
›!Comissões, 
Atividade distrital 
e Reconhecimentos

›!Passeio cultural 
em Sintra
(para acompanhantes)

›!Jantar de Gala 
do Governador

›!Receção dos 
participantes 

›!Jantar de Gala 
na Adega Regional 
de Colares

›!Momento musical

DIA 8.maio
SESSÃO DE TRABALHOS 3
›!Comunicações 
institucionais 
e de gestão Rotária

›!Encerramento 
dos trabalhos

›!Inauguração do Jardim 
da Amizade Paul Harris, 
na Várzea de Sintra

›!Almoço de despedida 
(Hotel Vila Galé Sintra)
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Em plena Várzea de Sintra, rodeado de zonas verdes e 
com uma deslumbrante vista para o Palácio da Pena, 
o Vila Galé Sintra Resort Hotel, Conference & Spa dife-
rencia-se pelo seu conceito inovador na área da saúde, 
pensado para famílias. Com uma forte componente de 
wellness e bem-estar, este projeto conta com todas as 
facilidades de um hotel, como restaurantes com propos-
tas de alimentação gourmet light e buffet de baixo teor 
calórico, piscina exterior, spa e área de fitness e também 
salas de reuniões e salão de eventos. 

A vocação para receber famílias é outra das característi-
cas do Vila Galé Sintra, Resort Hotel, Conference & Spa.

Sendo a localização outro dos seus atrativos, este em-
preendimento fica a poucos minutos do centro da Vila de 
Sintra, classificada como património mundial pela UNES-
CO, e muito próximo da Praia da Adraga, das Azenhas do 
Mar, da Praia das Maçãs, da Praia Grande e do Cabo da 
Roca.

Este projeto engloba um hotel apartamento de cinco 
estrelas, apartamentos turísticos e unidades para venda 
direta, cujos proprietários poderão usufruir dos serviços 
da unidade hoteleira bem como das valências de saúde 
e bem-estar

COM VISTA 
PARA O PALÁCIO 
DA PENA

VILA 
GALÉ 
SINTRA

UM HOTEL ALIADO À SAÚDE
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Organização: RC Sintra CONTACTE!NOS: 76conferencia@rotary1960.org www.rotary1960.org

TRANSFORMAR, 
CRESCER,
SERVIR 6, 7 e 8

maio . 2022
Hotel
Vila Galé
Várzea
de Sintra

GOVERNADOR
PAULO MARTINS

PRESIDENTE RI
SHEKHAR MEHTA

Nome

Ficha de Inscrição (Programa)

Clube Distrito
Morada
Tlm E-mail
Convidados | Acompanhantes (nomes)

Número de Inscritos

20,00!Taxa de inscrição
Dia 6 de maio 30,00!Jantar “Paul Harris” | Hotel Vila Galé
Dia 7 de maio 27,50!Almoço | Hotel Vila Galé

50,00!Jantar do Governador | Adega de Colares

As inscrições devem ser enviadas para o e-mail 76conferencia@rotary1960.org, o pagamento deve ser efetuado em nome do Rotary Club de Sintra para o IBAN PT50.0018.0003.5369.5623.0207.2 e 
 devem ser acompanhadas do comprovativo de transferência bancária. As inscrições no programa devem ser feitas até ao dia 15 de abril de 2022. A aceitação das inscrições será confirmada em função 
da capacidade dos espaços onde se realizam os diversos eventos.

Dia 7 de maio 27,50!Almoço | Hotel Vila Galé

Formas de pagamento: Pagamento único de programa parcial
Pagamento único do programa completo
Pagamento do programa completo em 3 prestações
(40% até 25 nov. 2021, 30% até 25 jan. 2022 e 30% até 31 mar. 2022)

ValorQuantidade!/Pessoa
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TRANSFORMAR, 
CRESCER,
SERVIR 6, 7 e 8

maio . 2022
Hotel
Vila Galé
Várzea
de Sintra

GOVERNADOR
PAULO MARTINS

PRESIDENTE RI
SHEKHAR MEHTA

Organização: RC Sintra CONTACTE!NOS: 76conferencia@rotary1960.org www.rotary1960.org

Nome

Ficha de Inscrição (Alojamento)

Clube Distrito
Morada
Tlm E-mail
Convidados | Acompanhantes (nomes)

150,00!2 noites | 6 a 8 de maio (até 30 de novembro de 2021)Quardo duplo
165,00!2 noites | 6 a 8 de maio (depois de 30 de novembro de 2021)Quardo duplo
270,00!2 noites | 6 a 8 de maio (até 30 de novembro de 2021)

298,00!2 noites | 6 a 8 de maio (depois de 30 de novembro de 2021)

As inscrições devem ser enviadas para o e-mail 76conferencia@rotary1960.org, o pagamento deve ser efetuado em nome do Rotary Club de Sintra para o IBAN PT50.0018.0003.5369.5623.0207.2 e 
 devem ser acompanhadas do comprovativo de transferência bancária. As inscrições no programa devem ser feitas até ao dia 15 de abril de 2022. A aceitação das inscrições será confirmada em função 
da capacidade dos espaços onde se realizam os diversos eventos.
A organização dispõe de 120 quartos reservados dos quais 77 quartos duplos. O desconto de 10% aplica-se a reservas até 30 de novembro, conforme tabela de inscrição em cima. Inclui pequeno-al-
moço buffet e todas as taxas. No caso de reserva de quartos familiares e suites, a organização entrará em contacto com o participante para confirmar os detalhes da reserva.

Quardo duplo 85,00!1 noite |6-7 ou 7-8 de maio (Sujeito a disponibilidade)

ValorQuartos!/Pessoa

Formas de pagamento:
Pagamento único até 30 nov. 2021, 150,00 ! / pessoa – 2 noites em quarto duplo           
Pagamento em 2 prestações, 150,00 ! / pessoa – 2 noites em quarto duplo
(1ª prestação 50% até 30 outubro 2021 e 2ª prestação 50 % até 25 novembro 2021)

Pagamento em 2 prestações, 270,00 ! / pessoa – 2 noites em quarto single
(1ª prestação 50% até 30 outubro 2021 e 2ª prestação 50 % até 25 novembro 2021)

Pagamento único após 30 de novembro 165,00 ! / pessoa – 2 noites em quarto duplo
Pagamento único até 30 de novembro 270,00 ! / pessoa – 2 noites em quarto single       

Pagamento único após 30 de novembro 298,00 ! / pessoa – 2 noites em quarto single

Outras opções 190,00!Quartos familiares e suites (2 noites, 3 pessoas | 3 cama em sofá)

Quardo single
Quardo single
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Apoio: Câmara Municipal de Sintra

CONTACTE!NOS: 76conferencia@rotary1960.org

www.rotary1960.org

6, 7 e 8
maio . 2022


