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Rotary Portugal | Distrito 1960 | 1 de fevereiro 

 Caras Companheiras e Caros Companheiros, 

 Estão decorridos 7 meses deste ano rotário, com muito entusiasmo e ação, 
temos assim cumprido Rotary, apesar da persistente incerteza quanto à evolução 
da pandemia e seus impactos na vida dos cidadãos em geral e também na vida dos 
nossos clubes, na vida de cada um de nós e das nossas famílias. Uma palavra de 
ânimo e esperança: continuemos com paixão resiliente e determinada ação a bela 
obra nunca acabada de Servir para Transformar Vidas. 

 Realizámos 50 Visitas Oficiais presenciais a 70% dos clubes do nosso Distrito, 
bem participadas embora em janeiro algumas delas condicionadas pela pandemia, 
sempre no cumprimento das regras da DGS. Assim continuaremos esta Caminhada 
VOG, avaliando dia após dia quais as melhores condições para a sua realização. Um 
renovado agradecimento aos clubes e Governadores Assistentes pelo empenhado 
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trabalho na organização das VOG, que têm constituído marcantes momentos de 
afirmação de Rotary num ambiente de caloroso companheirismo. 

 Rotary dedica o mês de fevereiro à “Consolidação da Paz e Prevenção de 
Conflitos”, uma das suas áreas de enfoque destacando o seu papel determinante na 
afirmação da Paz e da Compreensão Mundial, objetivo supremo de Rotary. 

 É tempo para celebrarmos o 117º Aniversário de Rotary, atualmente presente 
em 218 Países e Regiões, integrando 37 mil clubes rotários em 530 Distritos e 1,2 
milhões de Rotárias e Rotários. Evoquemos o legado de Paul Harris, criador de 
Rotary em 1905 ao fundar o Rotary Club de Chicago: “O poder dos nossos esforços 
conjuntos é ilimitado … Seja qual for o significado de Rotary para nós, para o mundo 
ele será conhecido pelos resultados que alcançar”.!  

 Vamos celebrar no Distrito 1960 o 117º Aniversário de Rotary num Jantar 
Festivo, em Lisboa, a 23 de fevereiro no Hotel Marriott que terá como orador o 
nosso Instrutor Distrital PGD José Carlos Estorninho, salvaguardas todas as regras 
da DGS. As inscrições irão abrir nos próximos dias. Como já sugeri aos 
companheiros Presidentes, procurem não ter outra reunião nessa semana 
participando nesta festividade distrital conjunta, que em princípio terá também 
transmissão Zoom no momento da palestra. Quanto aos Clubes que estiverem 
presentes no jantar fica em aberto a possibilidade de fazerem emblemagem de 
novos sócios ou atribuição de reconhecimentos Paul Harris Fellows. Conto com a 
vossa entusiástica presença. 

 No âmbito do Programa de Formação Distrital, destaco a excelente realização 
no passado 29 de janeiro do 6º Seminário 2021/2022, na Benedita, num formato 
presencial, destinado aos clubes da região norte do Distrito (Oeste, Centro e Leste), 
em que foram abordados os temas: The Rotary Foundation, Plano Estratégico, 
Desenvolvimento do Quadro Social e Comunicação e Imagem Pública de Rotary, 
apresentos pelos respetivos Presidentes de Comissão Distrital. Parabéns aos 
Oradores e ao Rotary Club da Benedita pela magnifica organização e caloroso 
acolhimento dos cerca de 60 participantes. Com este 6º Seminário cumprimos um 
total de cerca de 36 horas de formação presencial e descentralizada, desde o 1º 
Seminário em Lisboa a 9 outubro, num total de 270 presenças.!  
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 Destaque também o Seminário dos Serviços Profissionais, realizado via 
digital na manhã de 22 janeiro, subordinado ao tema - “Talento: recrutar, gerir e 
reter” coordenado pela Companheira Alexandra Costa Artur – Presidente da 
Comissão Distrital e sua Equipa, que felicito pela excelente organização. Estamos de 
parabéns, excelentes oradores, dinâmico debate e partilha de ideias.  

 Uma palavra também para o excelente Workshop “Inovar para Servir e 
Transformar“ via digital realizado na manhã de 8 de janeiro. Parabéns à Equipa 
Coordenadora deste inovador projeto no quadro do PRR que vai permitir que 
Rotários com a sua experiencia e conhecimentos ajudarem as instituições nas 
candidaturas a projetos que promovam!o seu desenvolvimento. Estejam atentos à 
Agenda Distrital para acompanharem mais iniciativas durante este mês! ! 

 No plano Ibérico uma nota de apreço pela realização a 19 de janeiro do 
Evento Digital sobre “Empoderamento de Meninas“ no quadro da Iniciativa 
Presidencial , que contou com larga participação do nosso Distrito. Um obrigado às 
Companheiras Rita Freitas – Assistente Regional e Isabel Rosmaninho – 
Coordenadora D1960 para esta importante área de ação, pelas suas apresentações 
muito inspiradoras.  

  Fevereiro será também tempo para a realização da Assembleia 
Internacional de Rotary 2022, por via digital, de 7 a 14 de fevereiro. O Lema Rotário 
para 2022/2023 já foi apresentado pela Presidente Eleita de RI Jennifer Jones: 
“Imagine o Rotary”.  

 Evoquemos o tema rotário do mês: “Consolidação da Paz e Prevenção de 
Conflitos”. De que Paz estamos a falar? Uma Paz sem tiros sim, mas também uma 
Paz sem Fome, sem Pobreza, sem Analfabetismo, sem falta de Água, sem falta de  
Saneamento e Higiene, sem falta de Recursos Médicos.!  A nossa ação rotária deve 
dar resposta para superar esta carências, tanto no plano local, como no plano 
nacional e internacional, desenvolvendo projetos de servir com parcerias. E 
continuaremos assim a ajudar de forma determinante a construir a Paz no Mundo. 

 Nesse propósito contamos com o forte apoio da nossa The Rotary 
Foundation. É disso exemplo o papel relevante dos Centros Rotary pela Paz 
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espalhados pelo Mundo onde os estudantes candidatos propostos pelos clubes 
Rotários às Bolsas pela Paz, em que os selecionados tem a grande oportunidade de 
obter mestrado ou certificado de aperfeiçoamento profissional em relações 
internacionais, estudos sobre a Paz e Resolução de Conflitos. 

 Estamos a 4 meses da nossa 76ª Conferência Distrital 1960 que se vai realizar 
em Sintra, de 6 a 8 maio, com o tema inspirador “Transformar, Crescer, Servir“, com 
organização do Rotary Clube de Sintra, que terá como centro de operações o 
excelente Hotel Vila Galé Sintra na Várzea de Sintra. Acreditamos ser um magnifica 
oportunidade para voltarmos, ao fim de 3 anos, ao convívio presencial numa 
Conferência Distrital, que está a ser preparada há quase 2 anos com todos os 
cuidados, com um programa valioso a não perder – Música, Cultura, Oradores de 
renome, Projetos de Ação, Lazer, muito Companheirismo e Animação. Inscrevam-se 
quanto antes , consultem o folheto anexo e o site do Distrito em 
www.rotary1960.org onde encontrarão sempre a informação mais atualizada. O 
Hotel estará reservado em exclusivo para nós nesse fim de semana. 

 Continuemos atentos e vigilantes quanto à evolução da pandemia. Reforço o 
apelo a todos para os cuidados na observância das regras da DGS. Contudo, não 
baixemos os braços na nossa determinação e entusiasmo, para em Equipa, com 
dinamismo e paixão, continuarmos a Servir para Transformar Vidas. 

 Saudações Rotárias e um abraço,

4www.rotary1960.org

http://www.rotary1960.org


TRANSFORMAR, 
CRESCER,
SERVIR

GOVERNADOR
PAULO MARTINS

6, 7 e 8
maio . 2022

PRESIDENTE RI
SHEKHAR MEHTA



2 76ª Conferência Rotária do Distrito1960
TRANSFORMAR, CRESCER, SERVIR

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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PROGRAMAPRELIMINAR

DIA 6.maio
›!Receção 
dos participantes

›!Abertura 
da Conferência

›!Atividades de 
divulgação Rotária

›!Jantar Paul Harris
(Hotel Vila Galé Sintra)

›!Concerto Paul Harris 
(Sintra)

DIA 7.maio
SESSÃO DE TRABALHOS 1
›!Abertura dos trabalhos

›!Intervenções 
institucionais 
e Oradores Convidados

›!Almoço de 
companheirismo
(Hotel Vila Galé Sintra)

SESSÃO DE TRABALHOS 2
›!Comissões, 
Atividade distrital 
e Reconhecimentos

›!Passeio cultural 
em Sintra
(para acompanhantes)

›!Jantar de Gala 
do Governador

›!Receção dos 
participantes 

›!Jantar de Gala 
na Adega Regional 
de Colares

›!Momento musical

DIA 8.maio
SESSÃO DE TRABALHOS 3
›!Comunicações 
institucionais 
e de gestão Rotária

›!Encerramento 
dos trabalhos

›!Inauguração do Jardim 
da Amizade Paul Harris, 
na Várzea de Sintra

›!Almoço de despedida 
(Hotel Vila Galé Sintra)
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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 7 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,
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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


