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  Caras Companheiras e Caros Companheiros, 

 Como o tempo voa … chegámos a junho, ultimo mês deste ano rotário, que 
Rotary dedica ao Companheirismo, o cimento de Rotary, um dos seus valores 
fundamentais, a par da Integridade, da Diversidade, do Serviço Humanitário e da 
Liderança, reforçando o papel dos Grupos de Companheirismo em Rotary na 
afirmação humanista da nossa ação a “Dar de Si antes de Pensar em Si “. 

 Olhamos para o calendário e constatamos com tristeza que decorridos 100 

dias persiste a trágica guerra na Ucrânia. Vigilantes e atuantes, 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.  
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 Está prevista para o final deste mês de junho uma breve visita a Portugal do 
Secretário Geral e CEO de Rotary International , o Companheiro John Hewko, 
ucraniano e que vem conhecer mais de perto o nosso relevante trabalho nesta área. 
Teremos informações detalhadas sobre a visita em breve.  

 De 6 a 8 de Maio passado, vivemos um grande Evento presencial - a 76ª 
Conferência Rotária do Distrito 1960, um fim de semana cheio de sol e calor humano 
em Sintra, com 240 participantes, num feliz regresso ao convívio presencial, 
celebrando a dinâmica ação do Distrito Rotário 1960, com o tema “Transformar, 
Crescer, Servir “, organizado de forma exemplar pelo Rotary Clube de Sintra.  

 Na Conferência vivemos fraterno Companheirismo, belos momentos 

culturais / musicais (Poesia pelo Companheiro Francisco Queiróz, atuações pela 
Orquestra Municipal de Sintra D. Fernando II, Rotary Algarve Voices, Universidade 
Sénior de Porto de Mós, Coro de Câmara Lisboa Cantat e Cavaquinhos da Ericeira do 
Rotary Clube de Mafra), escutamos  distintos Oradores que abordaram de forma 
brilhante temas atuais da sociedade – o Professor Dr. Ricardo Fortes da Costa - 
“Transformar Pessoas e Equipa: Um desafio intergeracional, o Professor Dr. Carlos 
Farinha Rodrigues - “Novos Desafios da Pobreza em Portugal“  e a Dra. Isabel Jonet - 
“Como pode a Tecnologia permitir Servir, preservando o Amor“.   

 Partilhámos ideias e projetos de ação dando voz às Comissões Distritais 

neste propósito tão nobre que a todos mobiliza de “Servir para Transformar Vidas“, 
a quem agradeço todo o empenho. Com muita emoção e entusiasmo plantamos o 
Jardim Paul Harris, com 23 árvores, tantas como os Governadores Assistentes, cada 
um com o Grupo de Clubes que coordena, culminando o Projeto Distrital na área do 
Ambiente “Árvore - Eterna Companheira. Vários clubes trouxeram um pouco de terra 
da sua região para a plantação e os nomes de todos os 71 clubes rotários do 
Distrito, ficaram gravados numa bonita placa à entrada do Jardim. 

 O Companheiro PGD 1960 Sérgio Almeida honrou o Distrito 1960 com a sua 

distinta presença, na qualidade de Representante do Presidente de Rotary 
International Shekhar Mehta, na nossa Conferência. Foi também muito gratificante 
contar com a presença de Companheiros Rotários do D1970, com destaque para o 
seu Governador, o Companheiro Fernando Nogueira e Emília. 
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 Um renovado agradecimento às Companheiras, Companheiros e familiares de 

todos os cantos do nosso Distrito que marcaram presença entusiástica na nossa 
Conferência, contribuindo de forma decisiva para o seu sucesso. Uma saudação 
especial à magnifica Equipa Organizadora do RC Sintra liderada pelo Companheiro 
Álvaro Ribeiro, pelo fantástico trabalho realizado. Uma palavra de apreço também 
para o Chairman da Conferência - Companheiro PGD José Carlos Estorninho pelo 
apoio sempre inspirador, para o Companheiro Jorge Lucas Coelho - Presidente da 
Comissão Distrital da Comunicação e Imagem Pública pelo relevante apoio na 
divulgação e logística do evento, e ainda para a Companheira Rita Simões pela 
excelente coordenação do Protocolo da Conferência.  

 Tive também o enorme gosto em participar com a Teresa na 39ª Conferência 
Rotária do Distrito 1970, em Chaves de 20 a 21 Maio, com o tema “Água, Essência de 
Vida“, uma magnifica jornada rotária num ambiente de caloroso companheirismo, 
em que pudemos uma vez mais e de forma presencial “Celebrar Rotary“. A presença 
dos Companheiros do D1960 foi muito expressiva. Muito obrigado! 

 A nossa Família Rotária D1960 continua a crescer! Lançámos o primeiro Clube 
Satélite no espaço do Distrito 1960 com a recente fundação do Rotary Club Satélite  
Bombarral-Óbidos, cuja celebração festiva vai ocorrer durante este mês de junho. 
Parabéns ao Rotary Club do Bombarral na pessoa da sua Presidente Companheira 
Cristina Teotónio e um obrigado à Equipa que integra a Comissão Distrital de 
Desenvolvimento do Quadro Social pelo apoio dado, na pessoa do seu Presidente 
Companheiro Rui Simões. Com esta realidade e o reforço do quadro social de 
muitos clubes (50% dos quais estão a crescer), atingimos 1.400 associados, sendo 
28,3% Companheiras.   

 Ao nível do desenvolvimento dos Clubes de Jovens, o mês de maio foi 

também marcante: começou em festa com a entrega do Certificado de Constituição 
ao Rotaract Club Parque das Nações, com 12 jovens, o que eleva para 170 o número 
de Rotaractistas. Felicito o Rotary Club de Lisboa-Parque das Nações na pessoa do 
Presidente Companheiro José Tomaz e do Conselheiro de Juventude Companheiro 
Pedro Colaço. E terminou também em festa com a entrega do Certificado de 
Constituição a 2 Clubes Interact na cidade de Santarém - o Interact Clube de 
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Santarém de base comunitária e o Interact Clube Escola Sá da Bandeira integrado 
numa escola secundária - no conjunto 35 novos jovens interactistas – felicito o 
Rotary Clube de Santarém na pessoa do Presidente Companheiro Luis Valente e dos 
respetivos Conselheiros PGD e Vice-Governador Companheiro Mário Rebelo e 
Companheira Aurélia Esteves. No nosso Distrito atingimos já 190 Interactistas tendo 
iniciado o ano rotário com apenas 53.  Estamos de parabéns! Obrigado aos Clubes 
por continuarem a acreditar que vale a pena investir nos Jovens, e obrigado ao 
Companheiro Jorge Lucas Coelho pelo empenho enquanto Presidente da Comissão 
Distrital da Juventude.  

 Por falar em Juventude, importa destacar o magnifico Evento D1960 Alumni 
Reconnect Day 2022 realizado em a 28 de Maio, no Instituto Politécnico de Tomar, e 
organização do RC Tomar Cidade que felicito na pessoa do seu Presidente 
Companheiro Paulo Diogo e do Responsável Distrital pelos Alumni Companheiro 
José António Mendes, área integrada na Comissão Distrital da Juventude. Foi uma 
bela jornada, carregada de reencontros, muito companheirismo, emoção, música e 
cultura, e a partilha de boas memórias, com a presença de vários Rotários e de 
Alumni de Rotary dos dois Distritos nacionais. Muitos dos Alumni não estão 
atualmente ligados a Rotary, surgindo assim uma oportunidade a potenciar. 
Contámos com inspiradoras intervenções com destaque para a Senhora Ministra da 
Defesa - Dra. Helena Carreiras – alumni do antigo Interact Club de Tomar e para o Dr. 
José Ferrari Careto – Presidente da E-Redes – alumni do Rotaract Club de Lisboa-
Norte. Este evento que é desejável que passe a integrar a Agenda Distrital, em cada 
ano, em distintas localidades do nosso Distrito, espera-se no futuro maior e mais 
alargada participação. 

 Ainda em Tomar e a anteceder o evento Alumni, realizou-se o momento muito 

significativo da cerimónia de entrega da bandeira e emblemagem dos 12 jovens que 
constituem o Interact Club de Tomar-Cidade, um grupo animado e desejoso de 
partir para a ação.  

 No plano ibérico, no passado 30 de Maio voltámos a ter um Evento Digital 
sobre o “Empoderamento das Meninas“, no quadro da Iniciativa Presidencial. 
Renovados agradecimentos às Companheiras Rita Freitas – Assistente Regional e 
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Isabel Rosmaninho – Coordenadora D1960 para esta importante área de ação, que 
vai ter continuidade no próximo ano rotário.  

 31 de maio foi dia da celebração do 62º aniversário do RC Lisboa-Norte, do 
42º aniversário do  Rotaract Lisboa-Norte, um dos clubes rotaractista europeu com 
maior continua longevidade, e ainda do 17º aniversário do RC Lisboa-Centennarium.  

 Mas foi também um dia marcante para os clubes de Lisboa com a realização 
da reunião na Câmara Municipal de Lisboa, a convite da Senhora Vereadora Filipa 
Roseta, responsável pelo pelouro do Combate a Pobreza e Realojamento, iniciativa 
coordenada pelo Presidente do RC Lisboa-Benfica Companheiro José Salgado, que 
mereceu de imediato o meu apoio como Governador. Marco histórico dadas as 
dificuldades do Rotary “chegar” CM Lisboa, apesar dos esforços dos clubes e da 
Governadoria. Contou com a minha presença e do Governador-Eleito Companheiro 
Vítor Cordeiro. Apresentei cumprimentos na abertura e deixei um galhardete com o 
lema deste ano “Servir para Transformar Vidas“, bem inspirador para o trabalho de 
cooperação entre os clubes e as Autarquias. Os clubes de Lisboa apresentaram os 
seus projetos na área do combate a pobreza, tendo ficado apontada nova reunião 
ainda este mês para serem apresentados respetivos Planos de Ação e da 
Governadoria para 2022-23. Foi endereçado ao Distrito e aos clubes de Lisboa o 
honroso convite para integrar a Comissão de Honra da celebração, no próximo ano, 
dos “30 anos do Plano Especial de Realojamento de Lisboa“.  

 Recordo que é já de 9 a 12 de Junho, na Pousada da Juventude de Almada, que 
vai decorrer o 2º RYLA – Rotary Youth Leadership Award - deste ano rotário, cujo 
tema é “Jovens de Hoje, Líderes de Amanhã”, organizado pelo RC Lisboa-Estrela, 
que saúdo na pessoa do seu Presidente o Companheiro José Escada da Costa e das 
Companheiras Alexandra Costa Artur e Joana Belo. Já inscreveram os vossos jovens 
dos 15 aos 18 anos? Não percam mais esta magnifica oportunidade. A informação, 
programa e ficha de inscrição têm sido amplamente divulgadas aos clubes e estão 
disponíveis em: https://www.rotary1960.org/ryla-2021-2022/ 

 Gostaria de contar com a vossa participação na Reunião Zoom do próximo 24 
de junho, às 21h, para fazermos, em equipa, um Balanço do Ano Rotário 2021-22 e 
reconhecermos o trabalho realizado pelos Clubes e pela Equipa Distrital. Entretanto 
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não se esqueçam de registar a evolução das vossas ações, a atualização das Metas 
do Clube - se ainda não têm as Metas inseridas/atualizadas em Rotary Club Central, 
façam-no quanto antes.  

 Igualmente atualizem atempadamente o registo de entradas e saídas de 

associados, que estejam pendentes. E assegurarem a entrega de mais contribuições 
para a The Rotary Foundation, em particular para o Fundo Anual de Programas. 

 Tem sido uma honra e um gosto enorme Servir Rotary e o nosso Distrito 1960 
como Governador neste ano cheio de desafios, que fez apelo a que déssemos o 
melhor de cada um de nós, com mais liderança, mais conhecimento, mais paixão 
resiliente e mais trabalho em equipa. Muito obrigado por terem feito parte desta 
caminhada que marca seguramente as nossas vidas, pelo empenho de todos e de 
cada um dos Rotários e Rotárias, Rotaractistas e Interactistas, e elementos dos 
NRDC.   Estou muito grato pela dedicação e cumplicidade dos Presidentes dos 
Clubes e suas Equipas, dos Governadores Assistentes e de uma magnifica Equipa 
Distrital que disse sempre PRESENTE! Um abraço à Representante Distrital Rotaract 
Inês Grego e ao Representante Distrital Interact André Carvalho pelo trabalho 
realizado. No D1960 somos hoje uma Família Rotária maior, com mais Clubes, com 
mais senhoras e com muitos mais jovens!  

 Aproxima-se o novo Ano Rotário, com o lema “Imagine o Rotary“.   Um abraço 

e votos de felicidades para os próximos Governadores que vão assumir funções: 
Companheiro Vítor Cordeiro-D1960 e Companheiro José Alberto Oliveira-D1970. Que 
consigamos reforçar ainda mais os laços entre os dois Distritos, reafirmando a força 
e o compromisso do Rotary em Portugal.  

 Um abraço também aos futuros Representantes D1960 do Interact a 
Companheira Carlota Moreira e do Rotaract o Companheiro Rui Gil, muitas 
felicidades, contamos com o vosso talento e empenhado entusiasmo na ação. 

 Queremos passar o testemunho ao próximo Governador Vítor Cordeiro e sua 
Equipa com entusiasmo, dinamismo e paixão, atributos que têm norteado a nossa 
ação. Registem desde já nas vossas agendas o dia 9 de julho para a Transmissão de 
Tarefas de Governadores e Representantes Rotaract e Interact do nosso Distrito, 
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que se vai realizar em Cascais, no Auditório Maria de Jesus Barroso, na Casa das 
Histórias Paula Rego, durante a manhã, seguido de almoço. Serão divulgadas mais 
informações em breve.  

 Sintamos cada vez mais o pulsar de Rotary no nosso coração …  seja qual for 

o ano, o dia ou a hora, continuemos com paixão a “Servir para Transformar Vidas”.   

  Saudações Rotárias e um abraço amigo, meu e da Teresa, 

   
  Paulo Martins 
  Governador D1960 - 2021-2022
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