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Minha Apresentação como Governador 2021-22 / D1960 
 

“ Sou um apaixonado por Rotary, pelos seus valores e suas causas.  
Rotary tem contribuído para dar mais sentido à minha Vida “  

 
Quis o destino que fosse os Açores o palco da minha apresentação o Rotário por ter sido 
escolhido para servir como Governador o nosso Distrito 1960, no ano 2021 - 2022. 
Açores que me encanta e que tem colorido bonitas páginas da minha vida. 
 
Faço-o com muito gosto, emoção e sentido de responsabilidade, grato pela vossa 
confiança e inspiração, tendo como palco esta magnifica 73ª Conferência D.1960, 
relevante Evento Rotário tão bem organizado pelo RTY Ponta Delgada, tendo como 
Presidente Comissão Executiva a Cª Alda Sousa, em equipa liderada pela nossa 
Governadora Cª Ilda Braz, que felicito e saúdo, e em si saúdo todos os presentes. 
 
Vou partilhar convosco o essencial das minhas raízes, do meu percurso de vida 
formativo, profissional e rotário, assim como as linhas gerais do que penso e sinto sobre 
Rotary e o que podemos fazer para o tornar ainda mais forte, num trabalho articulado 
com os Governadores que me vão anteceder, uma visão e experiência que espero sejam 
inspiradoras para trabalharmos mais em equipa, de forma entusiástica, tão construtiva 
quanto apaixonada. Parece ainda distante, mas o ano rotário 2021-2022 aproxima-se a 
passos largos. 
 
 

FAMILIA – Raízes e Porto de Abrigo 
 
 
Nasci em Lisboa há 57 anos, cidade onde sempre vivi.  As minhas raízes maternas são da 
região da Ria de Aveiro, e as paternas repartem-se por Lisboa, pelo Minho e por Trás-
os-Montes. A Família deve ser a nossa fonte maior de Educação, partilha de Valores e 
de Exemplos, de Amor, o nosso Porto de Abrigo. Assim tem sido comigo. 
 
É grato reconhecer como a Família se tem revelado importante na minha vida rotaria. O 
meu pai – Cº Vasco Martins - entrou no RTY Lisboa Norte a 1 de Maio 1969, dia do seu 
aniversário, fez há dias 50 anos.  A sua vivência rotária intensa e apaixonada, que contou 
com o apoio e compreensão da minha mãe, contagiou-me desde pequeno, ouvia as suas 
histórias e realizações, ele que durante os primeiros 36 anos foi um Rotário 100%. 
Obrigado, Pais. 
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Fui um dos jovens fundadores do Rotaract Lisboa Norte em 1980 com a minha irmã 
Maria João, era o meu pai o Presidente do RTY Lisboa Norte. Mais tarde também o meu 
irmão Rui viria a ser Rotaractista, ele mais novo que eu quase 10 anos. Todos fomos 
Presidentes do Rotaract Lisboa Norte. 
 
Quero agradecer a presença nesta Conferência da minha Mulher Teresa que conheci em 
1984 no contexto de um projecto Rotaract, dos meus Filhos Constança e Francisco e do 
meu futuro genro João, eles testemunham com dedicação todo um apoio e 
reconhecimento que muito me sensibiliza. Os meus filhos que já passaram pelo Rotaract 
também, tendo a Constança sido Presidente, para além de terem vivido momentos 
marcantes em Campos de Férias de Rotary no estrangeiro e recebido em nossa casa 
vários participantes em Intercâmbios de Jovens. 
 
E porque hoje é “Dia da Mãe “, partilho o perfume de uma rosa num fraterno abraço a 
todas as Mães presentes, incluindo as que por vários motivos não puderam estar hoje 
aqui fisicamente connosco. 
 
Um obrigado à minha filha Constança, pela preciosa ajuda dada nesta apresentação. 
 
 

Desafio 1 -  ENVOLVER MAIS AS NOSSAS FAMÍLIAS NA VIDA ROTARIA 
  

 
FORMAÇÃO – A nossa construção 

 
 
Estudei em Lisboa: infantil, primária, preparatória, secundária e universitária. Em 1978 
entrei na Universidade Católica para cursar Economia, tinha 17 anos. E por ser útil 
alargar a minha formação, lancei o desafio a mim próprio ao inscrever-me no ano 
seguinte em Gestão de Empresas no ISCTE, horário noturno. Assim obtive as duas 
licenciaturas.  
 
Em 1980 ingressei como fundador no Rotaract Lisboa Norte. Rotaract que representou 
para mim a grande escola de liderança, de trabalho em equipa, de gestão de projetos, 
de falar em publico, de conduzir reuniões, de negociação e gestão de diversidades. Uma 
saudação amiga aos jovens do Rotaract e do Interact aqui presentes.  
 
De 1978 a 1983 fui atleta de Andebol do CDUL – Centro Desportivo Universitário de 
Lisboa, desporto que pratiquei em vários Clubes dos 12 aos 28 anos. Foi também o CDUL 
uma excelente escola para alem da pratica desportiva, reforçou o trabalho em equipa, 
e como atingir objetivos comuns de forma solidária, interpretando bem o sentido de 
que “A união faz a força, como motivação e superação “. 
 
E havia tempo para tudo isto?  A resposta é sim, mesmo sem telemóveis, sem PC’s nem 
redes sociais, sem carro próprio. Aprendi a gerir o tempo e as prioridades, tinha tempo 
para estar com a Família e os Amigos, divertia-me bastante, e ainda dava umas 
explicações para ganhar algum dinheiro. Mas dormia pouco, é verdade! 
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A minha formação universitária seria reforçada nos anos 90 no ISG com uma pós-
graduação em Gestão de Instituições e Operações Financeiras e na década seguinte no 
ISEG, com a frequência no Mestrado em Economia Monetária e Financeira.      
 
Tenho orgulho na minha Geração. Sou de uma Geração que nasceu ao som dos Beatles 
neste Portugal à beira mar plantado, uma Geração que na sua adolescência viu florir 
Abril e depois o turbulento PREC com todos os seus impactos, alguns bem sentidos na 
pele, uma Geração que soube sofrer e lutar pela realização dos seus Sonhos com 
determinação e responsabilidade.  
 
Sou de uma Geração que se empolgou com a entrada de Portugal na Comunidade 
Europeia, sem esquecer o poder da nossa cultura e língua portuguesa, a sua vocação 
atlântica e universalista. Uma Geração multifacetada, sensível e corajosa, capaz de 
vibrar ao som dos Queen, dos Genesis, dos Supertramp ou dos intemporais Pink Floyd, 
que se emocionou com as baladas poéticas de Leonard Cohen e de James Taylor e com 
a voz cristalina de Joan Baez. 
 
Sou de uma Geração que dançou ao som dos Bee Gees , de Rod Stewart , de Michael 
Jackson, mas que nunca deixou de apreciar a energia da cultura e musica portuguesa, 
na expressão de talentos como os Trovante, Rui Veloso, José Cid ou Jorge Palma. Uma 
Geração que se arrepiava com o fado e o trinar da guitarra portuguesa nas vielas de 
Alfama e da Madragoa. Uma Geração generosa e solidária. 
 
Enquanto Rotaractista tive o privilégio de conviver e aprender com figuras marcantes da 
nossa cultura. Evoco os escritores David Mourão Ferreira, António Quadros e Henrique 
Barrilaro Ruas, os filósofos ensaístas de uma filosofia portuguesa, como Agostinho da 
Silva e Orlando Vitorino, de atores como Ruy de Carvalho ou de criadores do cinema 
como o mestre Manoel de Oliveira, em cujo filme “Francisca “ fui um figurante 
improvável.  
 
 

Desafio 2 – APRENDER SEMPRE E PARTILHAR MAIS O CONHECIMENTO EM ROTARY 
 
 
 

VIDA PROFISSIONAL – A Prova Quádrupla 
 
Ao recordar os meus 36 anos de Vida Profissional, ocorre-me a metáfora da Montanha 
Russa: com altos e baixos, acelerações e abrandamentos, alguns loopings, muitos 
desafios e algumas missões quase impossíveis. Vida Profissional vivida com Ética e na 
observância da nossa Prova Quadrupla Rotária, no fundo o mais relevante.  
 
Iniciei a vida profissional ao terminar Economia, numa Seguradora Multinacional Inglesa 
que operava em Portugal, num mercado de seguros fechado e dominado pelas 
Seguradoras Publicas. Era um sector financeiro em revolução. Aceitei este desafio 
depois de falar com um Rotário do meu Clube Padrinho e não estou arrependido. 
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Corria o ano de 1985 quando tive a bela oportunidade de estagiar e ter formação em 
Inglaterra durante quase 3 meses.  Foi fascinante trabalhar na inconfundível City de 
Londres, beber um copo ao fim da tarde no Wellington Pub em Covent Garden, perto de 
onde vivia. Algumas noites visitava Clubes Rotaract que em regra reuniam em Pub´s, fiz 
amigos e partilhei experiências. Ano de 1985 que me levou ainda até Paris em trabalho 
e a Copenhague para o Meeting Europeu do Rotaract, para além de ter realizado um 
fantástico interail de 1 mês pela Europa. Ano em que em Julho assumi a função de 
Representante Distrital do Rotaract, tendo trabalhado com uma equipa fantástica. 
 
Em 1988 ingressei no Grupo Espirito Santo como Diretor Financeiro e Administrativo de 
uma Seguradora Brasileira que se acabava de instalar em Portugal. Ao final do dia dava 
aulas a profissionais de seguros, na Academia de Seguros, nas disciplinas de Gestão 
Técnica Seguros e Gestão e Plano de Marketing. 
 
Pela vida fora até hoje continuei a exercer a Gestão como Diretor em diversas áreas de 
várias Seguradoras, incluindo a Direção Geral numa delas, acumulando experiência, 
reforçada com formação em Espanha, França, Ingraterra e Suíça. Liderei várias equipas, 
vivendo intensamente processos de crescimento e desenvolvimento, assim como 
processos de fusão entre empresas, estes por regra complexos e dolorosos.  
 
Paralelamente fui docente universitário na Católica, no ISCTE e no Instituto Superior de 
Gestão Bancária, em disciplinas como o Marketing, Ciências da Complexidade, Gestão 
da Informação, Consultoria de Gestão. Atualmente dirijo a Unidade de Negócio Bancário 
integrada no Departamento de Direto e Parcerias da Seguradoras Unidas, com as 
Marcas Tranquilidade e Logo. 
 

Desafio 3 – COLOCAR A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL AO SERVIÇO DO ROTARY 
 
 

VIDA ROTÁRIA – Companheirismo através do Serviço 
 
É com grata satisfação que encontro nesta sala muitos rotários com quem tive o 
privilegio de partilhar momentos marcantes em Rotary, ao longo de quase 40 anos, 
incluindo a fantástica experiência Rotaract. Para cada um de vós o meu muito obrigado 
pela caminhada conjunta, pelo que aprendi convosco.  
 
Uma saudação especial à Governadora Ilda Braz, à Governadora Eleita Mara Duarte e ao 
Governador Indicado Roberto Carvalho, cujo trabalho e entusiasmo procurarei dar 
continuidade, companheiros com quem tenho conversado muito sobre os destinos e a 
estratégia para o nosso Distrito Rotário.  Recordo os Past – Governadores do D1960, na 
pessoa do saudoso PGD António Guimarães Ferreira, o primeiro com quem trabalhei 
ainda no tempo do Rotaract e pela vida, em particular nos Intercâmbios Internacionais 
de Jovens. Evoco os Past-Governadores que o meu Clube deu ao D1960: Cº António 
Russel – Padrinho Rotário do meu pai; Cº Jose Maria Gonçalves Pereira, meu padrinho 
em Rotary;  e Cº Joaquim Esperança, também um grande amigo de longa data.  
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Saudação especial também para todos os Rotários que foram Rotaractistas e 
Interactistas, na pessoa do nosso decano o PGD José Carlos Estorninho com quem 
aprendemos muito e também nas pessoas do Cº Álvaro Ribeiro e Cº Jorge Coelho, 
minhas almas gémeas rotaractistas da fantástica geração de 80. Se queremos um Rotary 
mais forte, mais atrativo e mais consequente na sua missão de Servir, temos de ter mais 
Alumni nas fileiras de Rotary, não podemos desperdiçar tantos recursos valiosos ! 
 
Um obrigado aos Companheiros do meu Clube aqui presentes e aos ausentes, na pessoa 
do nosso Presidente Cº Armando Martins, que me apoiaram de forma incondicional 
nesta caminhada. Um obrigado também aos Clubes e Companheiros que desde a 
primeira hora se entusiasmaram com a possibilidade de eu poder vir a servir como 
Governador o nosso Distrito. Uma palavra de muito apreço para o Cº David Valente do 
RTY Loures, pelo seu entusiasmo e disponibilidade ao se ter candidatado também para 
servir o nosso Distrito como Governador. 
 
Ao assumir a Presidência do RTY Lisboa Norte em Julho 1979, o meu Pai estabeleceu 
como uma prioridade a fundação nesse ano do Rotaract Lisboa Norte. Com entusiasmo 
pediu a mim e a minha irmã que nos envolvêssemos nessa missão, a par dos filhos de 
outros rotários com idades próximas, o que aconteceu de forma meteórica – 
começamos a reunir em Outubro 79 e na passagem de ano 1979-80 – 1ª evento 
organizado em conjunto entre RTY Lisboa Norte e o seu Rotaract em Formação – já 
eramos 30 jovens a fervilhar de entusiasmo. 
 
Cumpri o pleno no Rotaract, dos 18 aos 30 anos, apesar de ter sido convidado uns anos 
antes para ingressar no Rotary.  Decidi então sem deslumbramentos que seria mais útil 
ficar mais uns anos no Rotaract para ajudar a preparar o seu futuro com os jovens mais 
novos, entre os quais o meu irmão e os seus amigos. 
 
Como Rotaractista colaborei nas diversas áreas, quer no meu Clube quer em termos 
Distritais. Fui o 2º Presidente do Rotaract Lisboa Norte em 1981-82. Servi como 
Representante Distrital Rotaract D.1960 em 1985-86, era Governador D1960 o saudoso 
Companheiro José Manuel Cordeiro. Liderando uma competente e entusiástica equipa 
distrital, conseguimos duplicar o numero de Clubes Rotaract no D1960, de 5 para 10, 
com a formação dos Clubes Rotaract: Sintra, Torres Vedras, Lisboa Benfica, Lisboa                 
( refundado ) e Funchal. Provamos com muita determinação que de facto “O sonho 
comanda a vida“. Ainda sou sócio honorário do RTC Sintra com muito orgulho. 
 
Participei ativamente na organização do 1º Congresso Rotaract em Évora 1984 e na 4ª 
Convenção Ibérica no Vimeiro em 1988, ambos os eventos organizados pelo RTC Lisboa 
Norte. Colaborei com entusiasmo nas geminações que o meu Clube Rotaract fez com o 
RTC Sevilha ( 1984 ) e com o RTC Toulouse ( 1990 ), que perduraram no tempo com 
acção e companheirismo. Participei nos Meetings Europeus Rotaract em Copenhague      
( 1985 ) , em Toulouse ( 1989 ), nas 4 Convenções Ibéricas Rotaract realizadas: Sevilha    
( 1984 ), Monte Real ( 1986 ), La Corunha ( 1987 ), Vimeiro ( 1988 ), na Convenção 
Nacional do Rotaract Francesa em Bordéus ( 1989 ). Foram experiencias internacionais 
muito marcantes e formativas, testemunho vivo da internacionalidade de Rotary que 
devemos relevar e potenciar na nossa ação rotária. 
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A minha admissão no RTY Lisboa Norte viria a ocorrer em Julho 1991, ia fazer 30 anos. 
Fiquei desde logo ligado as Atividades Pró- Juventude, em particular no apoio ao 
Rotaract. Exerci quase todos as funções no Clube, fui seu Presidente por 2 vezes: 1999 / 
2000 –  Governador Cº Luís Delgado e em 2013 / 14 – Governador Cº Fernando Martins.  
 
Coordenei a organização e implementação de 8 Campos de Férias Internacionais para 
Jovens, o primeiro em 1998 sobre a EXPO e até 2005 a cargo do meu Clube, os restantes 
4 Campos numa acção conjunta do RTY Lisboa Norte e RTY Sintra. Aproveito para 
recordar que este verão, de 29 Junho a 13 Julho, vamos realizar mais um Campo de 
Férias alargando a equipa organizativa a 3 Clubes Rotários: Lisboa Norte, Sintra e 
Portela, com apoio dos Rotaracts e NRDC associados a estes Clubes, da Governadora 
Ilda e de outros Clubes Rotários  ( Lisboa Oeste, Lisboa Parque Nações, Bombarral,  
Moita ). O tema “ 500 anos da viagem de circunavegação de Fernão de Magalhães “ -  2 
semanas / 12 jovens de 18-22 anos, representando 12 países e regiões geográficas: 
Bélgica, Brasil, Croácia, Dinamarca, França,  Holanda, Itália,  India, Republica Checa, 
Roménia, Rússia e Taiwan.  
 
Na minha 1º Presidência, estabelecemos laços de Clube de Contacto com o Clube Belga 
RTY Dinant Haute Meuse, Clube que acolhera durante um ano uma jovem estudante 
proposta por nós. Este 31 Maio celebraremos o seu 19º aniversário pleno de Amizade e 
Acção Rotária e vamos contar com uma comitiva de 12 belgas em Lisboa. 
 
Colaborei como Governador Assistente nas equipas do PGD Cº Mário Rebelo ( 2009-
2010 ) e na equipa  PGD Cº Miguel Mendes ( 2015-2016 ), função que voltarei a exercer 
no próximo ano com a Governadora Cª Mara Duarte, para os Clubes Grupo 16 – RTY 
Lisboa Norte, RTY Lisboa Oeste e RTY Lisboa Benfica. 
 
A minha atividade D1960 estendeu-se a outras áreas : Presidente da Comissão Serviços 
Internacionais na equipa do PGD Joaquim Esperança, Membro da Comissão de 
Responsabilidade Social na equipa do PGD Artur Almeida e Silva, Membro da Comissão 
dos Intercâmbios de Jovens em vários anos integrando a Equipa de alguns dos nossos 
Governadores, com destaque para  Campos de Férias em Portugal, como este ano, 
tendo de 1995 a 2005 coordenado a AJOCAFE – Associação Jovens dos Campos de Férias.  
 
Integro a Comissão Distrital da Rotary Foundation desde este ano rotário bem como a 
Comissão da Formação Rotária desde o ano rotário passado. Fui durante 4 anos membro 
da Direcção da Associação Portugal Rotário na Equipa liderada pelo PGD Cº José Carlos 
Estorninho e atualmente integro o seu Conselho Fiscal.   
 

Desafio 4 – CONCILIAR COM ALEGRIA : ROTARY / PROFISSÃO / FAMILIA / AMIGOS 
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SAUDADES DO FUTURO – Rotary Mais Forte 
 
“Saudades do Futuro “: não é um paradoxo. É acima de tudo a expressão da vontade de, 
respeitando e aprendendo com o Passado que nos traz até ao Presente, sermos 
determinados na Acão para juntos construirmos um Futuro melhor para a sociedade, 
um futuro que queremos agarrar e onde os valores rotários sejam um farol. E a Saudade, 
na nobre expressão dos sentimentos como Portugueses que orgulhosamente somos. 
 
É meu propósito arregaçar as mangas e trabalhar convosco para sermos um Rotary mais 
forte, em todas as suas dimensões, com alegria, sentido de missão e capacidade de 
realização com responsabilidade. Ajudar a fazer brilhar ainda mais em cada um de nós 
a paixão por ajudar o próximo, num clima de companheirismo, tolerância, dinamismo, 
respeito pelas diferenças, e em Equipa.  
 
A equação é simples e conhecemos bem: Rotary mais forte, significa Clubes mais fortes, 
com acção de servir o próximo de forma sustentável e com impacto duradouro na 
comunidade, num fraterno e contagiante espirito de equipa, Companheiros mais 
motivados, formados, empenhados ... a dar de si e a convidarem outros potenciais 
companheiros para se juntarem a nós, porventura diferentes no género, nas idades e 
nas profissões. E mais Clubes Rotários também em geografias em que tal seja viável. 
Desejamos um Rotary mais com mais Rotários e mais Clubes? Sim, com mais e bons 
Rotários, com mais e com bons Clubes.  
 
Neste mundo em acelerada mudança, temos que encontrar a chave para tornar Rotary 
mais conhecido e atractivo sem o descaracterizar, mais inspirador mantendo os seus 
nobres valores, princípios e objectivos, mais consequente na sua Acção Humanista de 
Servir o próximo. Agindo bem e divulgando melhor, vamos reforçar a nossa visibilidade 
na comunidade e o seu reconhecimento pelo nosso trabalho, uma obra nunca 
terminada, no plano local, nacional e internacional, envolvendo nos Projetos a nossa 
Rotary Foundation e também noutro contexto a nossa Fundação Rotária Portuguesa, 
envolvendo Rotary, Rotaract, Interact e os NRDC – Núcleos Rotários de 
Desenvolvimento Comunitário. 
 
Em breve saberemos quem vai ser o Presidente de RI do Ano 2021-22.  É cedo ainda 
para conhecermos o Lema Rotário desse ano e quais vão ser as orientações de Rotary 
International, no entanto tendo tido no Rotaract a minha porta de entrada em Rotary, 
servindo como Governador lançarei o desafio aos Clubes para que dediquemos às Novas 
Gerações uma especial atenção. Estimularei a implementação dos vários Programas de 
Rotary para e com a Juventude, pelos Clubes e preferencialmente em Equipa, desde o 
Rotaract, Interact, Ryla, Bolsas de Estudo, Intercâmbios de Jovens, Prémios Escolares, 
Campos de Férias, Informação sobre Carreiras nas escolas. 
 
Entendo que Rotary deve ter uma palavra importante no debate cada vez mais actual 
sobre os “Desafios Inter – Geracionais “ e qual o papel dos Jovens nesta dinâmica, com 
impacto no presente e futuro de Sociedade,  local ou global, cuja esperança de vida vai 
aumentando.  
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Refletir e agir sobre o que podemos fazer pelos Jovens e o que eles podem fazer por nós 
e pelos outros, o que podemos realizar em conjunto, na Família, na Escola, na Profissão, 
no Desporto, na Cultura, no Apoio a Terceira Idade, no Serviço ao Próximo. 
  
Tudo farei para que os actuais rotários que foram Rotaractistas e Interactistas tenham 
um papel activo no apoio à gestão e dinamização dos Programas das Novas Gerações. 
Temos que aproveitar mais as sinergias que os programas rotários de Jovens podem 
gerar para o próprio desenvolvimento de Rotary, num efeito boomerang nem sempre 
aproveitado, mas potenciador do seu rejuvenescimento e revitalização. 
 
 

Desafio 5 – ROTARY + RCT + INT + NRDC = MELHOR COMUNIDADE + MAIS PAZ 
 
 
 

ROTARY – Dar de Si antes de Pensar em Si 
 
No quadro do Plano Estratégico para o Distrito 1960, destaco os vectores força que 
entendo serem determinantes para o nosso sucesso colectivo de Rotary na Açção:  
    
    Dar de Si antes de Pensar em Si, com Liderança, Conhecimento, Paixão e em Equipa 
 
Liderança – Inspirar, mostrar o caminho, pensar no ontem e hoje para projetar o 
amanhã, renovar objetivos, ser corajoso.  Liderança nos Clubes, nos Projetos Inter-
Clubes, nas Comissões Distritais, na articulação entre Governadores Assistentes e os 
seus Grupos. O exercício da Liderança não se pode confinar ao Presidente. E se não 
liderarmos acima de tudo pelo exemplo, não seremos eficazes. 
 
Conhecimento – Temos hoje cada vez mais informação, mas proporcionalmente menos 
conhecimento. A transformação da informação em conhecimento num mundo que 
muda de forma tão rápida e imprevisível, é um desafio maior que exige trabalho e 
humildade.  A Formação é basilar para sermos bons rotários, não chegam as boas 
intenções ou os bons princípios individuais e coletivos. É chave sabermos mais de Rotary 
e mais da nossa Comunidade, suas necessidades, seus agentes sociais (Empresas, 
Escolas, Autarquias, Lares Assistenciais, Organismos Culturais). É também uma via para 
o desenvolvimento dos quadros sociais dos Clubes, sem elevarmos o nosso 
conhecimento rotário dificilmente conseguiremos crescer com sustentabilidade. 
 
Paixão – Rotary sem Paixão não é bem Rotary com R grande, é mais uma obrigação. 
Sejamos apaixonados por Rotary, pelo que fazemos em conjunto pelo Próximo, tendo 
presente que “Mais beneficia quem melhor Serve “. Utilizemos a inteligência emocional 
para sermos mais consequentes na Criação e na Ação. Sejamos mais amigos dentro do 
Clube e na relação com outros Clubes, sejamos mais solidários na Acção. 
 
 
 



 9 

Equipa – Mas temos que trabalhar em Equipa, só assim Rotary tem verdadeiro sentido. 
O nosso fundador Paul Harris descobriu isso como a essência basilar do Rotary. 
Deixemos de falar no Eu e falemos cada vez mais no Nós, deixemos de ter tantos 
espelhos, tenhamos mais janelas que se abram ao sabor do nosso entusiasmo e vontade 
de servir. Sejamos uma grande Equipa e tudo farei para motivar cada Clube e cada um 
de vós nesse propósito. Todos somos igualmente importantes, mas em equipa vamos 
chegar mais longe! 
 

Desafio 6 – MAIS ROTARY = LIDERANÇA + CONHECIMENTO + PAIXÃO + EQUIPA  
 
 
 

TRABALHO EM EQUIPA – Ganhar o Campeonato 
 
E por que o Trabalho em Equipa é determinante, deixo a mensagem do melhor jogador 
da NBA de todos os tempos – Michael Jordan : 
 

“ O talento ganha jogos, mas só o trabalho em Equipa ganha Campeonatos “ 
 
Meus caros Companheiros – é Campeonatos o que Rotary e a Comunidade precisam 
que ganhemos, e isso só é possível, só faz sentido em Equipa. Mais Equipa dentro dos 
Clubes, mais Equipa Inter – Clubes nas reuniões e projetos de acção, mais Equipa a nível 
Distrital, a nível Internacional.  Tudo isto num clima de grande cumplicidade e entre 
ajuda ... cada Clube não vai perder o seu ADN, todos sairemos reforçados. 
 
Conto dar o exemplo com algumas marcas simbólicas mas inspiradoras do Trabalho em 
Equipa – uma delas será a de que os Eventos Distritais do ano rotário 2021 – 2022 sejam 
organizados por 2 Clubes ( alguns deles  já foram  convidados para o efeito ), estimularei 
os Projectos e as Reuniões Conjuntas, darei a oportunidade da realização de jantares 
festivos de VOG’s conjuntas sempre que os Clubes o desejarem,  sob a coordenação dos 
Governadores Assistentes. 
 
 

MENÇÃO CULTURAL – A nossa Identidade 
 
Nestas paragens Açorianas gostaria de evocar a cultura dos Açores com expressão na 
Língua Portuguesa – Escritor Vitorino Nemésio – que nos habituamos nos anos 60 e 70 
a ver na televisão no Programa “Se bem me lembro “. 
 
Grande escritor contemporâneo da Língua Portuguesa, tem em “Mau tempo no Canal“, 
a sua Obra suprema, contudo deixo-vos este seu belo poema. Cito apenas os versos 
iniciais: 
 

“Quando penso no mar / A linha do horizonte é um fio de asas / E o corpo das aguas luar. 
De puro esforço as velas são memória / E o porto e as casas / Uma ruga de areia transitória “ 
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É merecido estender esta evocação cultural dos Açores a outros nomes açorianos 
relevantes da Literatura Portuguesa: Natália Correia, João de Melo e Joel Neto, este um 
ainda jovem escritor nascido na Terceira que publicou recentemente “Meridiano 28 “, 
um dos melhores romances de língua portuguesa desta década. 
 
Porque entendo que a Cultura e a Educação é a base do Desenvolvimento da Pessoa 
Humana e da Sociedade, objectivos que perseguimos em Rotary rumo à construção da 
Paz, tudo farei para que nos eventos distritais e visitas aos Clubes tenhamos presente 
esta dimensão cultural. E porque Rotary é alegria e conecta o Mundo, teremos também 
na musica uma fonte inspiradora. 
 
 

FERNANDO PESSOA – evocando frase inspiradora  
 
Diz o grande Poeta - Fernando Pessoa : “Deus Quer, o Homem Sonha, A Obra Nasce “      

    
Eu acredito na magia de Rotary: “Juntos Sonhamos, Juntos Agimos com Paixão, Juntos 
Criamos um Mundo Melhor “. 
 
 
 
 

DESCOBRE NOS OUTROS UM POUCO DE TI 
 
Como apontamento final partilho convosco o mote sempre actual que inspirou no ano 
em que servi como Representante Distrital Rotaract D1960:  
 
                                                “Descobre nos outros um pouco de Ti “. 

 
Um estado de alma que, estou certo, como rotários está presente em cada um de nós.  
 
 

Sejamos felizes, vivendo e partilhando Rotary 
 

Obrigado pela vossa Confiança, Entusiasmo e Inspiração 
 

Viva Rotary  - Juntos vamos conseguir! 
 
 
 
 
 

Paulo Martins – Ponta Delgada, 5 de Maio de 2019 
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