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 Caras Companheiras e Caros Companheiros, 

 Abril é o mês que Rotary dedica a “ Saúde Materno – Infantil ”, uma das suas 
sete áreas de enfoque, também importante na afirmação da Paz e da 
Compreensão Mundial, objetivo supremo de Rotary. ! Por falar em paz, temos 
vivido semanas tristes e de muito sofrimento, uma guerra na Ucrânia em plena 
Europa neste Século XXI. Renovo as minhas palavras de profunda solidariedade 
para com as famílias da Ucrânia que estão a sofrer de forma trágica com este 
conflito que tardar em cessar. 
! 
 Saúdo calorosamente os Rotários do nosso Distrito, do nosso País, pela 
resposta tão empenhada e solidária que estão a dar em vários domínios de 
apoio às vítimas desta tragédia, seja na recolha e entrega de bens e donativos, 
seja na ajuda ao transporte e na integração dos refugiados, individualmente e 
através dos nossos clubes e em parceria e cooperação com as autarquias e 
outras organizações.  
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 A realização de eventos/espetáculos como o que ocorreu no Casino Estoril na 
tarde de domingo 13 de março que encheu o Salão Preto e Prata, organizado pelo 
RC Oeiras e clubes Rotários da Linha de Cascais, com o apoio da Governadoria, e 
que teve uma vasta cobertura da comunicação social, foram bem a expressão 
dessa solidariedade. Parabéns e obrigado! 
! 
 Nesse contexto, como já referido na minha mensagem anterior, temos estado 
a desenvolver! várias iniciativas, coordenadas a nível do Distrito 1960, através do 
Governador e da Comissão de Serviços Internacionais, liderada pelo 
Companheiro Álvaro Ribeiro. !Destaco:!  1) contactos que fomos mantendo com o 
Companheiro Vladimir Bondarenko, Governador do Distrito 2232 (Ucrânia-
Bielorrússia), expressando a solidariedade e apoio do Distrito 1960 e 
encaminhando apoios; 2) reforço dos contactos com entidades que estão a 
promover apoio aos refugiados ucranianos em países que fazem fronteira com a 
Ucrânia, como a Associação de Ucranianos de Portugal, com entrega de bens 
transportados para a Polónia; 3 ) assinatura pelos D1960 e D1970 de um Protocolo 
com a PAR-Plataforma de Apoio aos Refugiados, a 2 de março, visando 
desenvolver iniciativas de apoio à integração dos refugiados em Portugal, 
criando uma equipa interdistrital de coordenação, tema apresentado com grande 
recetividade dos clubes rotários portugueses, via Zoom no passado dia 14 de 
março, com posterior sessão de formação dirigida aos delegados dos clubes 
nesta importante área de ação humanitária.  
Continuemos a dar uma forte e solidária resposta … Servir para Transformar 
Vidas ! 
! 
 Com a realização da VOG ao RC Lisboa Norte, concluímos a 16 de Março a 
longa Caminhada VOG das setenta e duas Visitas Oficiais do Governador, aos 
clubes do nosso D1960, iniciada a 7 de setembro, ao RC Cascais-Estoril, todas 
presenciais, bem organizadas e participadas, sempre no cumprimento das regras 
da DGS. Foi para mim uma experiência inesquecível, muito marcante e 
enriquecedora, na afirmação de Rotary em cada localidade, num ambiente de 
fraterno e caloroso companheirismo. Renovo o agradecimento aos clubes e aos 
Governadores Assistentes pelo empenhado trabalho na sua organização. 
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! 
 No âmbito do Programa de Formação Distrital, destaco as seguintes 
realizações via Zoom: 21 de março - Workshop para os clubes das ilhas dos 
Açores e da Madeira, sobre “Desenvolvimento do Quadro Social”, coordenado 
pelo Companheiro Rui Simões e membros da Comissão Distrital do Quadro 
Social, que lidera, e que contou também com vários companheiros dos restantes 
clubes;  28 de março - Workshop sobre “Serviços Internacionais“, dirigido a todos 
os clubes, coordenado pelo Companheiro Álvaro Ribeiro e membros da Comissão 
Distrital de Serviços Internacionais, que lidera. Foram excelentes serões rotários! 
! 
 No plano ibérico voltamos a ter um evento digital sobre o “Empoderamento 
das Meninas“, a 9 de março e que contou, uma vez mais, com boa participação 
do nosso Distrito, incluindo um importante foco no Rotaract e Interact. 
Renovados agradecimentos às Companheiras Rita Freitas - Assistente Regional e 
Isabel Rosmaninho - Coordenadora Distrital, para esta importante área de ação, 
pela partilha dos projetos desenvolvidos nesta área pelos clubes. 
! 
 Março foi ainda tempo de arranque de um programa de reuniões digitais na 
área da Rotary Foundation liderada pela PGD Mara Duarte na qualidade de 
Presidente da Comissão Distrital The Rotary Foundation e sua equipa com os 
Grupos Distritais de clubes e os seus Governadores Assistentes para aprofundar 
o conhecimento e sensibilizar para a importância das contribuições para The 
Rotary Foundation e respetivo financiamento de projetos. Peço a todos os 
rotários que não percam a oportunidade de comparecer a esta iniciativa, 
apelando a aqueles clubes que ainda não agendaram a reunião que o façam 
quanto antes.  
! 
 Abril vai ser também palco da realização de dois RYLAS – em Almada de 9 a 12 
de abril e em Sintra de 9 a 13 de Abril. Inscreveram os vossos jovens? São 
potenciais Rotaractistas e Interactistas, não se esqueçam! E por falar em jovens 
não deixem de participar na 41ª Conferencia D1960 Rotaract e 31ª Conferencia 
D1960 Interact que se vai realizar conjuntamente na bela cidade de Évora de 23 a 
25 de Abril.  
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 Evoquemos o tema rotário do mês de Abril: “Saude Materno - Infantil“. 
Estima-se que no mundo cerca de seis milhões de crianças até aos cinco anos de 
idade ainda morram anualmente devido a desnutrição, falta de assistência 
médica e condições precárias de saneamento. A ação humanitária de Rotary 
neste domínio proporciona assistência médica qualificada a mães e filhos em 
condições vulneráveis para que possam viver mais e crescer mais fortes para 
terem um futuro saudável. 
! 
 Recordo que este ano o nosso Distrito Rotário 1960, lançou nesta área de 
enfoque, um projeto denominado “Principezinhos“, uma iniciativa de ação 
humanitária na Ilha do Príncipe, em S. Tomé e Príncipe, país integrante da 
Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que visa dotar essa comunidade de 
melhores condições sustentáveis no domínio da saúde materno - infantil e assim 
Servir para Salvar e Transformar Vidas de Mães e Crianças. Este projeto conta 
com o apoio da The Rotary Foundation, através de um Subsídio Global, e recebe 
também o apoio de distritos, clubes e parceiros nacionais e internacionais, na 
afirmação da sua responsabilidade social, e com a forte parceria e apoio local da 
ONG–Estímulo, determinante na implementação desta relevante iniciativa. 

 Estamos apenas a 5 semanas da nossa 76ª Conferencia Distrital 1960 em 
Sintra, de 6 a 8 maio, com o tema inspirador “Transformar, Crescer, Servir“, 
organização do Rotary Clube de Sintra, no excelente Hotel Vila Galé Sintra na 
Várzea de Sintra. Reforço que será uma magnifica oportunidade para voltarmos 
ao convívio presencial numa Conferência Distrital, com um programa valioso a 
não perder, três oradores de excelência – o Professor Ricardo Fortes da Costa, o 
Professor Carlos Farinha Rodrigues e a Dra. Isabel Jonet -!projetos de ação, lazer, 
muito companheirismo e animação.  
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 Divulguem a Conferência nos vossos clubes, e inscrevam-se quanto antes, 
não deixem para amanhã o que podem fazer hoje!  
Anexo o folheto com o programa preliminar completo e os impressos de 
inscrição. Consultem o site do distrito em https://www.rotary1960.org/76-
conferencia-rotaria-do-distrito-1960/ e acompanhem toda a informação. Estejam 
atentos aos vossos e-mails onde irão receber mais detalhes da Conferência. 
! 
 Votos de uma Santa e Feliz Páscoa para todos. Que esta quadra ajude a 
recuperar a esperança num futuro melhor e a trazer de volta a Paz, aquecendo os 
corações dos Ucranianos e os nossos também. Continuemos o trabalho em 
Equipa, com Dinamismo e Paixão, cumprindo Rotary, a !“Servir para Transformar 
Vidas”, com projetos de ação humanitária de apoio às comunidades que mais 
precisam. 

 Saudações Rotárias e um abraço, 

 Paulo Martins 
 Governador D1960 - 2021-2022

5www.rotary1960.org
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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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PROVISÓRIO

DIA 6.maio (sexta-feira)
›!11:30 Reunião do Conselho 
 de Governadores com 
 o Representante de RI
 Sala reservada do Hotel VG

›!13:00 Almoço do Conselho 
 de Governadores com 
 o Representante de RI
 Hotel Vila Galé (restaurante sup.)

›!14:00 Abertura da receção 
 dos participantes
 Hall de entrada do Hotel VG

›!16:30 Abertura da 76ª Conferência 
Rotária D1960

 Salão nobre do Hotel VG

›!16:30 Início da Sessão de Trabalhos n.º 1
 Saudação das bandeiras 
 e apresentação de hinos 

›!16:45 Abertura pelo Presidente 
 do Rotary Club de Sintra  

›!16:55 Mensagem de abertura 
 do Presidente da Comissão 

Organizadora – Apresentação 
 do Programa 

TRANSFORMAR, CRESCER, SERVIR

›!17:10 Mensagem de abertura 
 pelo Chairman da Conferência
 
›!17:25 Mensagem de abertura 
 do Representante 
 da Câmara Municipal de Sintra

›!17:40 Mensagem de abertura 
 do Governador do D1960 

›!17:55 Mensagem de abertura 
 do Representante do 
 Presidente de Rotary International

›!18:10 Encerramento dos trabalhos 
 da 1ª Sessão

›!19:00 Jantar Paul Harris
 Restaurante principal Hotel VG

›!20:30 Saída do Hotel em Autocarros 
 para Concerto
 Entrada principal Hotel VG

›!21:00 Concerto de homenagem 
 a Paul Harris
 Centro Cultural Olga Cadaval

›!23:30 Regresso ao Hotel VG em Autocarro
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DIA 7.maio (sábado)
›!09:00 Receção dos participantes
 Hall de entrada do Hotel VG

›!10:00 Início da Sessão de Trabalhos n.º 2
 Salão nobre do Hotel VG

›!10:05 Intervenção do Governador 
 do D1960 
›!10:20 Mensagem de S. Exa. 
 O Presidente da República 
›!10:30 Apresentação dos Oradores 

convidados 
›!10:40 Professor Ricardo Fortes da Costa
›!11:10 Professor Carlos Farinha Rodrigues
›!11:40 Pausa para café 
›!12:00 Dr.ª Isabel Jonet
›!12:30 Momento musical 
 – Rotary Algarve Voices 
›!12:45 Mensagem do Representante 
 do Presidente de RI 
›!13:00 Encerramento dos trabalhos 
 da 2ª Sessão 
›!13:00 Almoço
 Restaurante principal Hotel VG

›!14:30 Partida para passeio cultural 
 para acompanhantes
 Entrada do Hotel VG

›!14:45 Início da Sessão de Trabalhos n.º 3
 Salão nobre do Hotel VG

PROVISÓRIO

TRANSFORMAR, CRESCER, SERVIR

›!14:45 Intervenções das Comissões 
Distritais 

›!16:00 Intervenções das CIP 
›!16:10  Momento musical 
 pela Universidade Sénior 
 e NRDC de Porto de Mós 
›!16:20  Conselho de Legislação 
›!16:30 Intervenções de Rotaract e Interact
›!16:45 Apresentação da 77ª Conferência 

Rotária D1960
›!17:00 Balanço de atividades do D1960 

pelo Governador 
›!17:30 Intervenção do Representante 
 do Presidente de RI 
›!17:45 Saudação ao Distrito 2232 
 (Belarus & Ukraine) 
›!18:00 Encerramento dos trabalhos 
 da Sessão n.º 3 
›!19:00 Partida para o Jantar 
 de Gala do Governador
 Entrada do Hotel VG

›!19:45 Cocktail
 Adega Regional de Colares

›!20:30 Jantar de Gala 
 Momento musical 
›!23:45 Regresso ao Hotel VG em Autocarro
 Adega Regional de Colares
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DIA 8.maio (domingo)
›!10:00 Inicío da Sessão de Trabalhos n.º 4
 Salão nobre do Hotel VG

›!10:05 Intervenção da Fundação Rotária 
Portuguesa 

›!10:20 Intervenção da Associação Portugal 
Rotário 

›!10:30 Apresentação do Governador D1960 
para 2024/2025 

›!10:50 Apresentação das Contas 
 do Governador 2020/2021

›!11:05 Intervenção de encerramento 
do Chairman da 76ª Conferência 
Rotária D1960

PROVISÓRIO

TRANSFORMAR, CRESCER, SERVIR

›!11:20 Intervenção de encerramento 
 do Governador 

›!11:30 Intervenção do Representante 
 do Presidente de RI 

›!11:45 Encerramento dos trabalhos 
 da Sessão n.º 4

›!12:00 Plantação e inauguração do Jardim 
Paul Harris 

 Jardim do Hotel VG

›!13:00 Almoço de companheirismo 
 e Encerramento com momento 

musical pelos Cavaquinhos 
 da Ericeira do Rotary Club de Mafra
 Hotel VG
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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 8 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


