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“Temos que ser mais  
para podermos chegar mais longe”

 Paulo Martins, Governador Rotário do Distrito 1960

Quais são os principais objectivos e pro-
jectos do mandato? Os projectos 
para este ano abrangem várias 
áreas. Nós temos objectivos de des-
envolvimento do quadro social dos 
clubes, ou seja, termos clubes com 
mais sócios, com mais formação ro-
tária e ao mesmo tempo levar o Ro-
tary a mais comunidades, a mais 
geografias. Estamos também a tra-
balhar no sentido de criarmos mais 
clubes de jovens, que têm objecti-
vos de formação dos jovens nas 
áreas da Cidadania, da Solidarieda-
de, da liderança, do trabalho em 
equipa, em parte também articula-
do com as escolas, no caso os Inter-
act Clubs, que são para jovens dos 
12 aos 18 anos, e dos clubes Rota-
ract acima dos 18 sem limite de ida-
de. E estamos também muito foca-
dos em fazer crescer esses clubes e 
levar clubes a outras regiões, no-
meadamente os Interacts, torna-
-los mais próximos das escolas 
como um complemento da forma-
ção dos jovens. 

Que desafios se colocam aos rotários 
na actualidade? São desafios tremen-
dos. As nossas áreas de actuação são 
variadíssimas, desde a Saúde, no-
meadamente no apoio ao tratamen-
to e prevenção de doenças, como é o 
caso da Hepatite e da Diabetes, na 
Educação, com o apoio a bolsas de 
estudos e prémios escolares, no 
apoio Económico e Social às comu-
nidades mais desfavorecidas, no 
apoio à preservação do ambiente 
com vários projectos nesta matéria, 
entre outros. Os desafios que se co-
locam hoje são desafios prementes 
num período de transição de pan-
demia. Estamos numa fase de con-
trolo da pandemia sanitária, mas 
ainda não controlamos as conse-
quências da pandemia do ponto de 
vista social e económico. Nós senti-
mos que as comunidades estão mais 
enfraquecidas, sentimos também 
que há muitas empresas que por 
força da realidade da pandemia es-
tão com dificuldades, basta dizer 
que 25% das empresas têm patri-
mónios líquidos negativos. Isto 
quer dizer que estão em situação de 
falência técnica muito decorrente 
dos embates que a pandemia trou-
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xe, o que pressupõe mais desem-
prego, mais salários em atraso, 
mais dificuldades. Portanto há 
uma necessidade do Rotary res-
ponder e ajudar a responder a 
este tipo de necessidades. São de-
safios muito grandes que temos 
pela frente em diversas áreas, mas 
interligados. 

A pandemia veio impor maior exi-
gência aos clubes rotários? Impõe e 
para quem está este ano a dirigir 
os destinos, eu como governador 
do Distrito e os presidentes dos 72 
Clubs Rotários do Distrito 1960, 
impõe ainda mais porque a pan-
demia deixou também marcas na 
vida dos clubes. Não puderam ter 
as suas actividades tão presen-
ciais, não puderam ter as suas 
reuniões presenciais que é um 
ponto de ligação muito forte, por-
que o Rotary é relacional, não é 
digital. Nós sabemos trabalhar 
com o digital, mas o digital é uma 
ferramenta, mas não é um fim, é 
um meio e nem todos estão adap-
tados a isso. Como o ano rotário 
começa em Julho, os clubes parti-
ram em posições diferentes, por-
que alguns reagiram bem à pan-
demia, outros reagiram mal e por 
isso também enfrentam dificul-
dades, por isso os desafios são 
enormes também nesta matéria. 

Que realidade encontrou nos clu-
bes rotários da Madeira? A Madeira 

própria pandemia, mas que está 
numa fase de reafirmação, de re-
lançamento do seu quadro social e 
na abordagem a actividades. Nós 
lançamos uma série de desafios 
nesta visita em diversas áreas, no-
meadamente na plantação de ár-
vores no âmbito do nosso projecto 
de reflorestação do país, designa-
do por ‘Árvore eterna companhei-
ra’ e neste projecto desafiamos os 
clubes a plantarem pelo menos 
um conjunto de árvores igual ao 
número de sócios e fazer disto um 
projecto de sensibilização com as 
escolas e as autarquias. 

Na Madeira existe também o 
Rotary Clube de Machico Santa 
Cruz, que 30 e poucos anos e tam-
bém tem uma dinâmica muito 
própria. Também o Porto Santo já 
teve um clube rotário e estive em 
Porto Santo com as autoridades 
locais a manifestar a vontade que 

o Rotary volte a estar mais pre-
sente na ilha do Porto Santo e 

com isso podermos tam-
bém alargar a nossa área de 
actuação. 

Quantos sócios rotários 
existem actualmente? Em 

Portugal somos cerca de 
3.400 sócios rotários, 1.400 
no Distrito 1960, que vai da 
região de Fátima e Castelo 
Branco até ao Algarve e 

ilhas, sendo que no 
Arquipélago 

O Governador Paulo Martins está a realizar visitas oficiais aos 72 clubes do Distrito 1960 (Centro, Sul e ilhas).

ENTREVISTA

O ROTARY CLUBE DO 
FUNCHAL, FUNDADO 
EM 1933, É O 
TERCEIRO CLUBE 
MAIS ANTIGO DO PAÍS

da Madeira, entre sócios efectivos, 
sócios honorários e candidatos que 
estão em vias de entrarem, somos 
cerca de 40. 

A acção humanista de servir o próxi-
mo continua a ser a razão deste movi-
mento filantrópico? É a razão funda-
mental. O nosso grande objectivo é a 
paz e a compreensão mundial. Mas 
não é uma paz que se confine apenas 
a não haver tiros. Uma paz que tem 
de ter associada não existir fome, o 
direito à educação, à alfabetização, 
os cuidados médicos, à vida digna do 
ser humano. Se isso não acontecer, 
pode não haver tiros que não há paz, 
não há paz nas famílias. Por isso o 
nosso lema é ‘dar de si antes de pen-
sar em si’, o nosso lema este ano é 
muitíssimo inspirador. Foi proposto 
pelo nosso presidente do Rotary In-
ternational, Shekhar Mehta, de ori-
gem indiana, o lema é ‘Servir para 
transformar vidas’. Esse é o grande 
objectivo. Sou rotário há 41 anos, co-
mecei aos 18 e sou rotário porque te-
nho paixão em fazer os outros feli-
zes. Paixão em dar de mim sem estar 
a pensar em mim e poder ajudar 
aqueles que porventura não têm 
tantas condições para terem uma 
vida mais digna. 

Os desafios são semelhantes, ou 
seja, as oportunidades são seme-
lhantes. A necessidade de reforço 
dos quadros sociais é uma preocupa-
ção permanente de rejuvenescimen-
to e de desenvolvimento, porque nós 
temos de ser mais para servir mais, 
temos que ser mais para podermos 
chegar mais longe, portanto a reali-
dade na Madeira está dentro do pa-
drão. É claro que a insularidade colo-
ca alguns problemas ao próprio de-
sempenho e às carências no seio da 
comunidade, por isso apostamos 
muitos em temas ligados às bolsas de 
estudo porque sabemos que um jo-
vem que está aqui e tem de estudar 
numa universidade no continente 
tem custos para além dos normais, 
nomeadamente de deslocação e alo-
jamento, e tudo isso entre princípios 
de necessidade, de carências, obvia-
mente confirmadas, por isso o traba-
lho também muito importante com 
as autarquias, são preocupações para 
nós também muito grandes. Diria 
que de um modo geral os desafios 
que se colocam aqui, colocam-se em 
geral ao país.

tem um clube, que é o Rotary Clube 
do Funchal, que é o terceiro clube 
mais antigo do país, depois do Clube 
de Lisboa e do Clube do Porto. O Ro-
tary nasceu em 1905 nos EUA e che-
gou a Portugal em 1926, e o Rotary 
Clube do Funchal foi fundado em 
1933. Este é um clube histórico e que 
também está em transformação, 
porque também sofreu bastante nos 
últimos tempos com os efeitos da 


