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Rotary Portugal | Distrito 1960 | 2 de maio 

  Caras Companheiras e Caros Companheiros, 

  Maio é o mês que Rotary dedica a “ Juventude / Novas Gerações ”, 
mas é também o mês da nossa 76ª Conferencia Rotária do Distrito 1960,  de 
6 a 8 de maio, com o tema “TRANSFORMAR, CRESCER, SERVIR“, no !Hotel Vila 
Galé Sintra, e organização do Rotary Clube de Sintra. 

  Tudo a postos para saborearmos esta magnifica oportunidade de 
voltarmos ao convívio presencial numa Conferência Distrital, com um vasto 
Programa que envio agora na versão final. O Representante do Presidente 
Shekhar Mehta na nossa Conferencia será o Companheiro PGDI 1970 – Sérgio 
Almeida, que saudamos e damos as boas vindas. 

  Temos na nossa Conferência 3 Oradores de excelência – o Professor 
Ricardo Fortes da Costa que abordará o tema “Transformar Pessoas e 
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Equipas: um Desafio Inter-Geracional; !o Professor Carlos Farinha Rodrigues 
que abordará o tema “Novos desafios da Pobreza em Portugal“; e a Dra. 
Isabel Jonet que abordará o tema “Como pode a tecnologia permitir Servir, 
preservando o Amor“ . 

  Vamos partilhar ideias e projetos de ação dando voz às Comissões 
Distritais neste propósito tão nobre que a todos mobiliza de “ Servir para 
Transformar Vidas “ . Em Equipa plantaremos o Jardim Paul Harris, com 23 
árvores, tantas como os Governadores Assistentes, cada um com o Grupo de 
Clubes que coordena. Será um ponto alto do Projeto Distrital na área do 
Ambiente “Árvore – Eterna Companheira“ no qual os Clubes foram 
desafiados a plantar na sua comunidade um número de árvores igual ao 
número de sócios do Clube, em parceria com as Autarquias e as Escolas. 
Não se esqueçam de trazer um pouco de terra da vossa região. Vamos deixar 
uma placa evocativa com o nome dos 71 Clubes Rotários do nosso Distrito. 
Num ambiente de forte Companheirismo vamos ter ainda a oportunidade de 
afirmar a nossa Cultura, em várias expressões como a música, a literatura, a 
pintura! 

  Obrigado às Companheiras e aos Companheiros, de todos os cantos 
do nosso Distrito, que vão dizer presente na nossa Conferência. Muito do 
seu sucesso passa pela vossa entusiástica participação. Uma saudação 
especial à magnifica Equipa Organizadora do RC Sintra liderada pelo 
Companheiro Álvaro Ribeiro, pelo fantástico trabalho que vem realizando 
para tornar possível este grande Evento Distrital. Uma palavra de apreço 
também para o Chairman da Conferência – Companheiro PGD José Carlos 
Estorninho pelo apoio sempre entusiástico e inspirador. 

  Rotary dedica o mês de Maio à Juventude / Novas Gerações, na 
afirmação do seu valor no presente e futuro da Humanidade e também de 
Rotary.!  O que podemos nós rotárias e rotários fazer com e para os Jovens? 
Como podem eles enriquecer a nossa Família Rotária e assim ajudarem na 
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construção de um Mundo melhor, com mais Paz e Compreensão Mundial, tão 
necessária sempre e ainda mais na conjuntura em que vivemos? 

  Falar de Juventude em Rotary, é falar dos jovens que integram os 
Clubes Interact criados desde 1962 ( 12 aos 18 anos ) e dos Clubes Rotaract 
criados desde 1968 ( a partir dos 18 anos, num modelo que está a ser 
alavancado como sabemos ). É cuidar também dos nossos jovens 
estudantes Bolseiros e Premiados Escolares de Mérito, muitos com o apoio 
da Fundação Rotária Portuguesa, dos jovens participantes nos RYLA ( Rotary 
Youth Leadership Award ), nos Jovens que participam em Campos de Férias 
e Intercâmbios Internacionais por esse mundo rotário fora, dos Jovens com 
Bolsas de Estudo de Pós Graduação numa das 7 áreas de enfoque de Rotary, 
com apoio da The Rotary Foundation, incluindo os Bolseiros de Rotary pela 
Paz.  

  Rotary continua a apostar de forma contínua e sustentável na 
Juventude, na sua formação e desenvolvimento, um forte investimento no 
presente e futuro da Humanidade.!  Todos estes jovens tornam-se Alumni e 
não devem perder o contacto com Rotary, cabe a cada Clube assegurar esse 
propósito. Teremos novidade em Maio sobre Alumni, está previsto um 
Evento em Tomar no ultimo fim de semana do mês, estejam atentos às 
informações.  

  De 9 a 12 de Abril, Almada foi palco do RYLA – Rotary Youth 
Leadership Award, organizado pelos Rotary, Rotaract e Interact Clubs de 
Almada com o tema “ Pensar o Presente, Preparar o Futuro “ que contou 
com a participação de 15 Jovens propostos por diversos Clube Rotários que 
saúdo - Algés, Almada, Almeirim, Barreiro, Loulé, Oeiras, Quinta do Conde, 
Sesimbra,! e ainda a presença de Rotaractistas e Interactistas de Almada.  

  Parabéns aos clubes de Almada nas pessoas dos seus Presidentes 
Companheiros Augusto Silva, Tiago Matos e Filipa Dinis pela excelente 
organização, ao Companheiro Jorge Lucas Coelho – Presidente da Comissão 
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Distrital de Juventude pela dinâmica coordenação e apoio e aos jovens 
Rylistas pela entusiástica participação.  

  Uma saudação de muito apreço para o RC Sintra que organizou 
também um RYLA, para a época das férias da Páscoa, contudo por ter tido 
um reduzido número de inscrições acabou por não se realizar, algo que deve 
merecer a reflexão de todos os clubes. Não podemos desperdiçar estas 
oportunidades de “Servir para Transformar Vidas“.  

  Contamos ter mais um RYLA em Junho, organizado pelo RC Lisboa-
Estrela, cujas inscrições já estão abertas.  Aproveitem e invistam uma vez 
mais nos Jovens ! 

  Évora voltou a ser palco de um grande evento rotário, de 24 a 26 de 
Abril com as Conferências Rotaract e Interact 2022 do D1960, num ambiente 
de grande entusiasmo, partilha de ideias e muito companheirismo e 
amizade. Contaram com uma boa participação de Rotaractistas e 
Interactistas do nosso distrito e também do D1970 e ainda de várias 
Companheiras e Companheiros Rotários. Parabéns as Equipas Rotaract e 
Interact pela organização, que saúdo na pessoa dos Representantes  
Rotaract – Inês Grego Oliveira e Interact – André Carvalho.!  

  O mês de Abril terminou em festa com a entrega do Certificado de 
Constituição ao Interact Clube de Loures, com 20 jovens interactistas, é o 4º 
Clube Interact a ser formado este ano rotário, depois de Ponta Delgada, 
Tomar -Cidade e Almeirim. Parabéns ao Clube Padrinho – RC Loures na 
pessoa da sua Presidente Companheira Nilza de Assis e do Conselheiro para 
a juventude, Companheiro DGI David Valente. Um obrigado ao Companheiro 
Jorge Lucas Coelho por toda a motivação e apoio nestas iniciativas. Assim, 
este ano, reforçamos a força do Interact no D1960 com a entrada, até agora, 
de cerca de 100 jovens, elevando para 152 o número de jovens da nossa bela 
Equipa Interact. Parabéns também ao Companheiro André Carvalho – 
Representante Interact D1960. 
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  A 18 de Abril realizámos, via Zoom, mais uma sessão aberta aos 
clubes, sobre o Projeto!  associado ao PRR “ Inovar para Servir e 
Transformar” na qual a Equipa Coordenadora, que felicito pelo trabalho 
realizado, apresentou o ponto de situação do Projeto e próximos passos, 
apelando à mobilização dos Clubes para, em equipa, podermos apoiar as 
Instituições de cada comunidade nas candidaturas a apoios no quadro do 
PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, certamente em articulação com 
as Autarquias e assim também desta forma ajudarmos a Transformar Vidas 
de uma forma positiva.  

  Uma nota de apreço para a realização a 6 de Abril de mais um 
Workshop Digital sobre a temática da FRAD – Frente Rotária Anti Diabetes, 
com novidades muito relevantes partilhadas com os Clubes do D1960 e 
D1970 para juntos e envolvendo Autarquias, Escolas e Instituições Locais, 
podermos no âmbito da prevenção e sensibilização mitigarmos o risco de 
uma doença galopante como a Diabetes – Tipo 2. Parabéns à Comissão 
D1960 de Serviços a Comunidade liderada pela Companheira Isabel 
Rosmaninho e respetiva Sub-Comissão que saúdo nas pessoas dos 
Companheiros Rui Campos e Fernando Medeiros de Sousa. 

  Abril foi ainda tempo para dar continuidade ao programa de 
reuniões digitais na área da The Rotary Foundation, lideradas pela PGD 
Mara Duarte na qualidade de Presidente da Comissão Distrital da The 
Rotary Foundation e sua Equipa com os Grupos de Clubes Rotários e 
respetivos Governadores Assistentes, para aprofundar o conhecimento e 
sensibilizar os Clubes para a importância das contribuições para a The 
Rotary Foundation e financiamento de Projetos. !Ainda no âmbito da The 
Rotary Foundation os 2 Distritos Portugueses reuniram com a PAR – 
Plataforma de Apoio aos Refugiados, com quem celebraram recentemente 
um Protocolo de Cooperação, a fim de serem estruturados 2 Projetos de 
Subsídios similares, um por cada distrito, no quadro do Fundo de 
Catástrofes da TRF para apoiar os Refugiados da Ucrânia em Portugal, 
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assunto que está em curso com a coordenação no D1960 pela nossa 
Companheira PGD Mara Duarte, assim com a participação do nosso Distrito 
num Subsidio Global a nível Ibérico na mesma área, envolvendo os 2 
Distritos de Portugal e os 3 Distritos de Espanha.  

  Persiste a trágica guerra na Guerra na Ucrânia e a par dos Rotários 
em todo o Mundo, no D1960 continuamos a dar uma forte resposta solidária, 
quer na obtenção de bens e recursos financeiros, organizando eventos 
solidários, quer no acolhimento e integração de refugiados, em estreita 
articulação com a PAR – Plataforma de Apoio aos Refugiados, com o apoio 
da Equipa Interdistrital D1960 / D1970 de coordenação e agora reforçado 
com uma parceria também com a ANAFRE – Associação Nacional de 
Freguesias. Temos já neste domínio várias histórias bem comoventes e de 
sucesso, em que a nossa ação está a fazer a diferença na vida dos 
refugiados. Continuemos este nosso trabalho sustentável com o 
envolvimento dos Clubes e dos seus sócios !  

  No Plano Internacional registámos em Abril 2 eventos relevantes:  

1) Criação da CIP Portugal – Belux , que no passado foi uma realidade 
muito dinâmica e que se pretende venha a ser de novo no futuro 
próximo, reforçando os laços entre os Rotários de Portugal e os 
Rotarios da Bélgica e Luxemburgo; 

2) Reunião Ibérica em Madrid em 29 e 30 de abril,  sobre a Imagem 
Pública de Rotary, liderada pelo Coordenador Ibérico - Zona 20C - de 
Imagem Pública – PGD Sergio Almeida, envolvendo as Equipas dos 5 
Distritos, em que o D1960 esteve representado pelos Companheiros 
DG Paulo Martins, DGE Vitor Cordeiro e Jorge Lucas Coelho – 
Presidente da Comissão Distrital de Comunicação e Imagem Pública. 
Oportunidade para troca de ideias e aprofundar o contacto 
interpessoal, em que apresentámos o trabalho desenvolvido este ano 
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rotário e o plano de ação para 2022-2023, integrado no Plano 
Estratégico do  nosso D1960.  

  Estamos a entrar nos últimos 2 meses deste ano rotário. É tempo de 
os Clubes ultimarem as suas realizações, implementando os seus Planos de 
Ação e!preparar o próximo ano, numa passagem de testemunho que deve 
assentar em princípios de continuidade e sustentabilidade. Cada Clube deve 
avaliar qual o grau de cumprimento das Metas que estabeleceu no início do 
ano rotário, procurar atingir e até superar essas Metas e registar esse grau 
de cumprimento no Site RI - Rotary Clube Central. Se necessário para tal 
peçam ajuda ao Governador Assistente.  

  Continuemos o trabalho em Equipa, com Ação e Paixão, cumprindo 
Rotary, a “Servir para Transformar Vidas”. E que a Paz volte depressa a 
aquecer a Humanidade e os nossos Corações.  

  Saudações Rotárias e um abraço, 

  Paulo Martins 
  Governador D1960 - 2021-2022
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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



DIA 6.maio (sexta-feira)
› 11:30 Reunião do Conselho

de Governadores com
o Representante de RI
Comp.º PGDI1970 Sérgio Almeida
Sala reservada do Hotel VG

› 13:00 Almoço do Conselho
de Governadores com
o Representante de RI
Comp.º PGDI1970 Sérgio Almeida
Hotel Vila Galé (restaurante sup.)

› 14:00 Abertura da receção
dos participantes
Hall de entrada do Hotel VG

› 16:30 Abertura da 76ª Conferência
Rotária D1960
Salão nobre do Hotel VG

› 16:30 Início da Sessão de Trabalhos n.º 1
Saudação das bandeiras
e apresentação de hinos

› 16:45 Abertura pelo Presidente
do Rotary Club de Sintra
Comp.º Alaor Fernandes Jr.

› 16:55 Mensagem de abertura
do Presidente da Comissão
Organizadora – Apresentação
do Programa
Comp.º Álvaro Ribeiro

TRANSFORMAR, CRESCER, SERVIR

› 17:10 Mensagem de abertura do
Chairman da 76ª Conferência
Rotária D1960
Compº PGD José Carlos Estorninho

› 17:20 Mensagem de abertura
do Presidente da Câmara Municipal
de Sintra
Dr. Basílio Horta

› 17:30 Mensagem do Governador D1970
Comp.º Fernando Nogueira

› 17:40 Mensagem de abertura
do Governador D1960
Comp.º Paulo Martins

› 17:55 Mensagem de abertura
do Representante do
Presidente de Rotary International
Comp.º PGDI1970 Sérgio Almeida

› 18:10 Encerramento dos trabalhos
da 1.ª Sessão

› 19:00 Jantar Paul Harris
Restaurante principal Hotel VG

› 20:20 Saída do Hotel em Autocarros
para Concerto
Entrada principal Hotel VG

› 21:00 Concerto de homenagem
a Paul Harris
Centro Cultural Olga Cadaval

› 23:30 Regresso ao Hotel VG em Autocarro



DIA 7.maio (sábado)
› 09:00 Receção dos participantes

Hall de entrada do Hotel VG
› 10:00 Início da Sessão de Trabalhos n.º 2

Salão nobre do Hotel VG
› 10:05 Intervenção do Governador

do D1960 – Comp.º Paulo Martins
› 10:20 Mensagem de S. Exa.

O Presidente da República
Professor Doutor Marcelo Rebelo de
Sousa

› 10:30 Apresentação dos Oradores
convidados

› 10:40 Professor Ricardo Fortes da Costa
“Transformar Pessoas e Equipas:
Um Desafio Inter-Geracional.”

› 11:10 Professor Carlos Farinha Rodrigues
“Novos desafios da pobreza
em Portugal”

› 11:40 Pausa para café
› 12:00 Dr.ª Isabel Jonet

“Como pode a tecnologia permitir
servir, preservando o amor”

› 12:30 Momento musical
– Rotary Algarve Voices

› 12:45 Mensagem do Representante
do Presidente de RI
Comp.º PGDI1970 Sérgio Almeida

› 13:00 Encerramento dos trabalhos
da 2.ª Sessão

› 13:00 Almoço
Restaurante principal Hotel VG

› 14:30 Partida para passeio cultural
para acompanhantes
Entrada do Hotel VG

› 14:45 Início da Sessão de Trabalhos n.º 3
Salão nobre do Hotel VG

TRANSFORMAR, CRESCER, SERVIR

› 14:45 Intervenções das Comissões
Distritais

› 15:45 Intervenções do Rotaract e Interact
› 16:00 Momento musical pela

Universidade Sénior e NRDC
de Porto de Mós

› 16:10 Pausa para café
› 16:25 Intervenção das CIPs

Comp.ª Cecilia Sequeira
› 16:35 Conselho de Legislação

Comp.º PGD Afonso Malho
› 16:45 Apresentação da 77ª Conferência

Rotária D1960
Comp.º GE Vitor Cordeiro

› 17:00 Balanço de atividades do D1960
Comp.º Paulo Martins

› 17:30 Intervenção do Representante
do Presidente de RI
Comp.º PGDI1970 Sérgio Almeida

› 17:45 Saudação ao Distrito 2232
(Belarus & Ukraine)

› 18:00 Encerramento dos trabalhos
da Sessão n.º 3

› 19:00 Partida para o Jantar
de Gala do Governador
Entrada do Hotel VG

› 19:45 Cocktail
Adega Regional de Colares

› 20:30 Jantar de Gala
Momento musical

› 23:45 Regresso ao Hotel VG em Autocarro
Adega Regional de Colares



DIA 8.maio (domingo)
› 10:00 Inicío da Sessão de Trabalhos n.º 4

Salão nobre do Hotel VG

› 10:05 Intervenção da Fundação Rotária
Portuguesa – Presidente
da Comissão Executiva
Comp.º José Rosmaninho

› 10:20 Intervenção da Associação Portugal
Rotário – Presidente da Direcção
da APR – Comp.º PGD1970 João
Barbosa

› 10:30 Apresentação do Governador D1960
para 2024/2025
Comp.º GE Paulo Taveira de Sousa

› 10:50 Apresentação das Contas
do Governador 2020/2021
Comp.º PGDI Roberto Carvalho

› 11:05 Intervenção de encerramento
do Chairman da 76ª Conferência
Rotária D1960
Compº PGD José Carlos Estorninho

TRANSFORMAR, CRESCER, SERVIR

› 11:20 Intervenção de encerramento
do Governador
Comp.º Paulo Martins

› 11:30 Intervenção do Representante
do Presidente de RI

› 11:45 Encerramento dos trabalhos
da Sessão n.º 4

› 12:00 Plantação e inauguração do Jardim
da Amizade – Paul Harris
Jardim do Hotel VG

› 13:00 Almoço de companheirismo
e Encerramento com momento
musical pelos Cavaquinhos
da Ericeira do Rotary Club de Mafra
Hotel VG



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

COMVISTA
PARAOPALÁCIO
DA PENA

VILA
GALÉ
SINTRA

UM HOTEL ALIADO À SAÚDE
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Apoio: Câmara Municipal de Sintra

CONTACTE-NOS: 76conferencia@rotary1960.org

www.rotary1960.org
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