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Caras Companheiras, Caros Companheiros 

Chegamos a setembro, tempo de regresso de férias, do início das aulas, do retomar em 

força das atividades dos Clubes Rotários, este ano mês de eleições autárquicas. Será 

também o início da minha caminhada de Visitas Oficiais, com a VOG ao RC Cascais Estoril 

no próximo 7 de setembro.  Estejam atentos ao calendário distrital no Site D1960 pois 

teremos neste mês, para além de diversas VOGs, vários eventos digitais para apresentação 

e dinamização de projetos de ação. Não deixem de participar via digital no Instituto Rotário 

do Brasil (2 a 5 de setembro) e se possível por ser presencial no Instituto Rotário Europa em 

Praga (14 a 19 setembro). 
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Rotary dedica o mês de setembro à “Educação Básica e Alfabetização“, destacando o 

papel determinante da Educação na construção de um mundo melhor, na edificação da Paz 
e Compreensão Mundial , seu objetivo supremo. 

O Presidente de Rotary International Shehkar Mehta, com o lema “Servir para 

Transformar Vidas“, incentiva todos e cada um de nós a fazer cumprir Rotary 

transformando vidas pela via da Educação. De facto, a vida deve ser uma constante 

aprendizagem, um permanente processo educacional. Sabemos que nem todos tem acesso 

a educação e por isso sentem comprometido o seu futuro. Abrir a janela da educação a cada 

cidadão é porventura um dos mais fortes pilares da edificação de um mundo mais justo, 

solidário e sustentável. Sem o pilar da educação bem edificado e alargado cada vez mais 
a todos os cidadãos, dificilmente atingiremos a Paz no Mundo. 

E em Portugal como estamos?  O grau de analfabetismo é inferior a 5%, contudo 

continua a ser um dos mais elevados da Europa. As dificuldades socio económicas que a 

pandemia está a acentuar vão colocar muitas dificuldades às Famílias, Jovens e Crianças 

nesta matéria também. A taxa de abandono escolar ao nível do ensino secundário situa-
se nos 8% e apenas 19% da população portuguesa tem formação ao nível do ensino 
superior. 

São muito relevantes os Programas Rotários ligados a Educação desenvolvidos pelos 

Clubes, como a atribuição de Bolsas de Estudo e Prémios Escolares. Centenas de 
crianças e jovens anualmente no nosso Distrito e no nosso País beneficiam destes 
apoios. Ação que muito nos orgulha e deve continuar a ser uma bandeira na afirmação 
da nossa Imagem Pública. Este ano não será diferente. Aproveitem o grande suporte da 

Fundação Rotária Portuguesa neste domínio, a época de setembro para apresentação de 

candidaturas a bolsas de estudo acaba de arrancar.  

Reforcem as parcerias com Empresas e Autarquias também nesta área do apoio à 

Educação. E por falar em Autarquias, vamos ter em breve novos dirigentes autárquicos nas 

Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia, não deixem de reforçar os laços de cooperação 

com o vosso Clube, na ação de Servir para Transformar Vidas.  
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No plano internacional, através da Rotary Foundation, Rotary tem investido muito na 

área da Educação, desde a construção de infraestruturas escolares em áreas do globo 

mais carenciadas garantindo o acesso à educação básica, até a atribuição de Bolsas de 
Estudo Pós Graduação nas diversas áreas de enfoque de Rotary, promovendo a 

investigação e partilha de conhecimentos. Destaco as Bolsas de Rotary pela Paz, através 

dos vários Centros Universitários pela Paz que Rotary tem espalhados pelo Mundo. 

Aproveitemos estes recursos de forma mais recorrente. 

Contudo importa refletir : onde estão hoje as crianças e os jovens que temos apoiado 

com Bolsas de Estudo e Prémios Escolares, muito gratos a Rotary pela forma com 
ajudamos a transformar as suas vidas? Como temos vindo a capitalizar a relação com as 

suas Escolas e os seus Professores? Sugiro que recuperem esses contactos. São Alumni 
de Rotary que devemos aproveitar para integrar as nossas fileiras como Interactistas, 
Rotaractistas, Rotários, NRDC, Parceiros na Ação. Sinergias que temos que aproveitar 
melhor, na construção permanente de um Rotary mais forte, para mais Servir e 
transformar vidas!   

Saudações Rotárias e um abraço 

Paulo Martins / Governador D1960 — Ano 2021 / 22

3www.rotary1960.org


