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Férias, pausa para reflexão e preparação do recomeço… 

 Caríssimos Companheiros, 

 Começo por vos contar a história do lenhador que cortava a madeira com 

o seu machado. Após vários dias de atividade e apesar de aplicar o mesmo 

esforço, o trabalho ia rendendo menos, até que pediu ajuda a um vizinho. 

Este ouviu-o atentamente, observou as condições e concluiu que o 

problema estava no machado que precisava ser afiado…  
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 Certamente muitos de nós estaremos a fazer uma pausa em período de 

férias, um intervalo entre um período intenso de atividades profissionais, 

pessoais, rotárias e o recomeço de uma nova etapa… É um tempo propício 

para “afiar o machado” para avaliarmos o que temos feito e como temos 

feito, para rever hábitos, mas sobretudo para repensar o que queremos para 

nós, para as nossas famílias, para as nossas organizações e para Rotary. São 

momentos necessários para quebrarmos as rotinas, para fazermos atividades 

diferentes, para recuperarmos a nossa energia interior e para nos 

renovarmos. Desta forma teremos melhores condições para cuidar dos 

outros. 

 O mês de agosto, que no nosso país é tradicionalmente dedicado a férias, 

traduzindo-se naturalmente na redução das nossas atividades rotárias, mas 

também é o tempo em que Rotary nos desafia a fazermos reflexões sobre o 

Quadro Social.  Aproveitemos, pois, este período para tratarmos de nós 

próprios e para nos organizarmos da melhor forma para que possamos 

potenciar a ação nas nossas comunidades.  

 Para nos sentirmos bem em Rotary, precisamos trabalhar as relações 

internas da melhor forma, cabendo às lideranças rotárias garantir que, apesar 

das nossas diferenças, todos os companheiros são compreendidos e a sua 

participação é ativa, criando condições para que possam colocar os seus 

dons pessoais, as suas experiências profissionais no Serviço que prestamos. 

Precisamos de incorporar companheiros mais jovens nas nossas equipas e 

procurar novas soluções para os novos problemas. É fundamental criar 

condições para um excelente trabalho em equipa, onde todos os 

Companheiros estejam envolvidos e comprometidos nos projetos e 

atividades e que possam criar um forte sentimento de pertença a Rotary, 

alinhados em torno do propósito e dos objetivos que nos propomos atingir. 

Assim, conseguiremos níveis de companheirismo e de retenção elevados.  
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 Por outro lado, temos a responsabilidade acrescida de reconhecer os 

companheiros, de promover os bons exemplos e de os replicar nos nossos 

parceiros e nas organizações que apoiamos. Criamos, assim as melhores 

condições para providenciarmos o Serviço Rotário. Os resultados da nossa 

ação vão permitir melhorar e incrementar a imagem pública, estabelecendo-

se as melhores condições para captar mais interessados em apoiar e 

integrar os nossos clubes e consequentemente o crescimento sustentável 

da nossa organização. 

 Apostemos no círculo virtuoso de Rotary: mais atividades, mais 

companheirismo, mais retenção, mais crescimento, mais Serviço Rotário.  

 Para todos os melhores votos de boas férias, quando e se for o caso… 

 Um forte abraço solidário, 

 Vítor Cordeiro 
 Governador D1960  2022-2023
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