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Estimadas Companheiras e Companheiros,  

Acaba de nascer um novo ano rotário! Nos 530 Distritos e 36 Mil Clubes espalhados 
pelo Mundo mudam as Lideranças e as Equipas. Rotary tem esta magia de se renovar 
de forma dinâmica, continua e responsável, este ano com o lema inspirador do 
nosso Presidente de RI Shekhar Mehta  “ Servir para Transformar Vidas “. 

As minhas primeiras palavras são para os Lideres que acabaram de cessar funções e 
respetivas Equipas: ao Governador Roberto Carvalho, aos Representantes RTC Ana e ITC 
Leonor . E aos Presidentes dos Clubes Rotary, Rotaract, Interact e NRDC.  
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Parabéns e obrigado pelo vosso excelente trabalho e exemplo num ano tão difícil e 
desafiante, num contexto adverso que ao manter-se obriga a permanecermos com 
encontros virtuais e sessões digitais, algo que não desejávamos nem merecíamos.  

A vossa entrega, dedicação e coragem demonstradas ao longo do ano são marcas 
inspiradoras para continuarmos a trilhar o caminho da ação de Servir as 
Comunidades em companheirismo, cuidando sempre do maior ativo de Rotary: os 
Rotários e os seus Clubes ! 

É com enorme entusiasmo e sentido de missão que estarei Governador D1960 no ano 
que agora se inicia. São 41 anos de vida rotária, 11 dos quais como Rotaractista. Quis o 
destino que tenha tomado posse, exatamente no dia em que há 30 anos ingressei no 
Rotary Clube de Lisboa Norte, clube que saúdo na pessoa do Presidente José Morgado 
Ribeiro e PGD José Maria Gonçalves Pereira , meu Padrinho em Rotary.  

Rotary que descobri pelos meus Pais, ao mostrarem bem cedo a mim e aos meus 
Irmãos - também entusiásticos Rotaractistas - como Rotary faz tanto sentido nas 
nossas Vidas e nas Vidas daqueles que pelo nosso Coração e Ação conseguimos 
tocar, o sentido supremo de “ Dar de Si antes de Pensar em Si “. Evoco como 
notável exemplo o meu Pai que ostentou com fervor esta bandeira de Rotary durante 50 
anos. 

Hoje é o dia 3 do novo ano rotário, mas também no ano 3 desta caminhada! Ano 3 pois 
os 2 últimos anos já foram de intenso trabalho na cuidada formação de uma excelente 
Equipa Distrital e na minha própria formação como GI e GE, na formação dos 
Presidentes Eleitos e suas Equipas. 

Agradeço a todos quantos têm feito esta caminhada comigo, muitos desde a primeira 
hora. Fui indicado Governador D1960 - 21/22 em dezembro 2018 e desde então fomos 
construindo uma Equipa e um Plano de Ação para o Distrito, enquadrado no seu Plano 
Estratégico, entretanto já revisto e aprovado por mim e pelos próximos Governadores – 
Vitor Cordeiro e David Valente. Reforçamos a nossa formação e alargamos a rede de 
contactos afirmando nosso Distrito no plano internacional. Participei com a Teresa no 
GETS Brasil em agosto e no GETS Europa em setembro/outubro 2020, dois eventos 
muito relevantes, apesar de virtuais, tal como a Assembleia Internacional em fevereiro 
passado. 
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Desde então mantemos ligações com os 31 Governadores 2021/ 22 do Brasil e com os 3 
Governadores 2021/22 de Espanha, reforçando uma forte cooperação com Distrito 1970, 
em particular com os Companheiros Amigos, o Governador 2020 / 21 – Sérgio Almeida 
que felicito pelo trabalho realizado e com o Governador 2021/22 – Fernando Nogueira a 
quem desejo as maiores felicidades nesta caminhada, estamos juntos. 

Estamos preparados como uma Forte Equipa para levar a bom porto esta nobre 
missão, caros Presidentes dos Clubes e Equipa Distrital. Prontos para uma navegação 
firme, entusiástica e consequente no apoio a Comunidade, prontos para continuar a 
afirmar os Valores e a Visão de Rotary: Juntos, vemos um mundo onde as pessoas se 
unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas 
suas comunidades e no mundo todo. 

Uma palavra para a Equipa Distrital que tem vindo a trabalhar de forma tão 
empenhada e comprometida há vários meses, pronta para ajudar os Clubes a 
enfrentarem um tempo tão desafiante que estamos a viver com esta maldita pandemia 
e as suas consequências a vários níveis sobre as comunidades locais, nacionais e 
internacionais. Mas é em momentos como estes que Rotary reforça a sua razão de ser, 
evidenciando a sua universalidade, na ação também com o apoio da The Rotary 
Foundation e da nossa Fundação Rotária Portuguesa. 

Somos Pessoas de Ação, solidárias no Amor ao próximo. Este contexto adverso vai 
exigir de todos e de cada um de nós mais Liderança, mais Trabalho em Equipa (nos 
Clubes/Inter Clubes/Inter Distritos/Inter Países), mas também mais Conhecimento 
sobre Rotary (Formação Rotária sempre) e sobre a Comunidade, mais Paixão com 
Resiliência. E se queremos prever o Futuro em tempos tão incertos, a melhor forma é 
contribuir para construir esse Futuro, com coragem e bom senso, muita inspiração e 
ação.  Somos Agentes da Transformação! 

Dispenso hoje de falar dos enormes Desafios, Metas e Projetos que temos pela frente e 
que vocês bem conhecem, estruturados num Plano de Ação do Distrito nas suas 
distintas áreas, sobre o que capacitamos Presidentes e Equipas ao longo dos últimos 
seis meses.  
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Foi assim de forma virtual: janeiro no GATS – Formação dos 23 Governadores 
Assistentes; fevereiro no SFED – Formação da Equipa Distrital ( 90 Companheiros ); 
março no PETS – Formação dos 72 Presidentes Eleitos dos Clubes Rotários; abril na 
Assembleia Distrital na qual participaram 1/3 dos 1400 Rotários do D1960.  

Estou confiante que os Presidentes e suas Equipas vão dar tudo para termos um 
grande ano. Orgulhoso do vosso entusiasmo e mobilização, sinais de um Distrito 
maduro, bem vivo e atuante, consciente da sua responsabilidade cívica e dos valores 
rotários, um Distrito a crescer e a dar sentido aos diversos desafios inter geracionais, 
não deixando ninguém para traz como tantas vezes referiu o nosso Governador Roberto, 
tanto nos Clubes Rotários como nos Rotaract, nos Interact e nos NRDC.  

Uma palavra especial para os Jovens do Interact e do Rotaract – Nasci para o Rotary 
como cada um de vós. Estamos no mesmo barco e sabemos muito bem como navegar 
convosco para chegarmos a bom porto. Muitas felicidades e sucessos para o André 
Carvalho – Representante Interact D1960 e para a Inês Grego – Representantes Rotaract 
D1960, suas Equipas e Clubes.  

O Presidente Shekhar Mehta exalta que “Somos Lideres da Transformação – 
Governadores  e  Presidentes  da  Transformação “  e  que “Nós  temos o  poder  e  a 
magia de Servir para transformar Vidas“ , através de um Rotary que também está em 
transformação – mas “O Rotary Somos Nós“ como escreveu recentemente PGD Paulo 
Fonseca, e tem que chegar a mais Comunidades, captar e envolver mais Rotários.  

“Cada um traz Um“ , Transformar para Crescer – Crescer para Servir – Servir para 
transformar Vidas, as vidas dos mais carenciados, de uma forma sustentável e com 
Amor, e assim transformar as nossas próprias Vidas, na construção permanente mas 
sempre inacabada de um mundo melhor, tendo presente o objetivo supremo Rotary : 
Paz e Compreensão Mundial .  

Recordo o Lema que me inspirou quando servi como Representante Distrital Rotaract 
no longínquo ano 85/86 e que é para mim um Lema de Vida : “Descobre nos Outros um 
Pouco de Ti“ e que sugiro guardem também nos vosso corações.  
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Evoco Fernando Pessoa que, sobre o Infante D. Henrique (também ele um Agente da 
Transformação) disse:  

O INFANTE  
Deus quer, o Homem sonha, a Obra nasce. 
Deus quis que a Terra fosse toda uma,  
Que o mar unisse, já não separasse.  
Sagrou-te, e foste desvendando a espuma.  

E a orla branca foi de ilha em continente,  
Clareou, correndo, até ao fim do mundo,  
E viu-se a terra inteira, de repente,  
Surgir, redonda, do azul profundo.  

Quem te sagrou criou-te português. 
Do mar e nós em Ti nos deu sinal.  
Cumpriu-se o Mar, e o Império se desfez Senhor,  
falta cumprir-se Portugal!  

Mãos à Obra! Acredito muito em cada um de vós, conto convosco! Juntos em 
Equipa vamos uma vez mais fazer cumprir Rotary, na ação de Servir para 
Transformar Vidas !  
E assim ajudaremos também a fazer cumprir Portugal!  

Votos de boa saúde, muitos sucessos e excelentes Ações no Servir, em Equipa e com 
alegria. Sejamos Felizes!  

Um abraço meu e da Teresa,  

Paulo Martins
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