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A saúde, encarada nas vertentes: físico, mental e social, 
é determinante para o nosso completo bem-estar.  

Caríssimos Companheiros, 

O processo para se obter uma vida saudável é individual, visto que o bem-
estar físico, mental e social está ligado à nossa realização pessoal. Por 
outro lado, uma alimentação saudável, dormir bem, fazer exercício físico 
adequado, são necessários para o nosso bem-estar diário.   

Rotary mantém uma orientação estratégica clara na promoção da saúde, 
apoiando a prevenção e o tratamento de doenças, sendo a erradicação da 
Pólio um compromisso que Rotary assumiu com as crianças de todo o 
mundo há quase 40 anos. Ao nível do nosso Distrito podemos referir, como 
exemplos de prevenção de doenças, o programa FRAD – Frente Rotária 
Anti Diabetes e o projeto Hepatite Zero, apoiados pelos clubes, mas que 
importa reforçar.  
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Temos vários clubes a realizar projetos na área da saúde, nomeadamente 
os clubes do Algarve na aquisição de uma torre de laparoscopia para 
equipar um hospital. Contamos com todos os companheiros, todos os 
clubes, para promoverem e apoiarem iniciativas na vertente da Prevenção 
e Tratamento de Doenças.  

Estamos a preparar mais dois Seminários de Formação Distrital, um que 
será realizado no dia 14 de janeiro, em Santarém e outro no dia 4 de 
fevereiro, em Sesimbra. Contamos com a vossa participação. 

O crescimento do Quadro Social está nas nossas primeiras 
preocupações, pois não estamos a atingir os objetivos a que nos 
propusemos no início do ano rotário e precisamos da colaboração ativa 
de todos. Neste sentido, estamos a organizar um Workshop a realizar no 
dia 11 de fevereiro em Óbidos, com a organização local do Rotary Club 
Satélite Bombarral-Óbidos. 

A Conferência Distrital, com o tema Pessoas, Organizações e 
Sustentabilidade, que vai ter lugar nos dias 5 e 6 de maio de 2023 no 
Centro de Congressos do Estoril, está em fase de organização e 
consolidação. Daremos detalhes em breve. 

Aproximando-se o final do ano civil e a meio do ano rotário, temos uma 
oportunidade para cada rotário, cada clube, a equipa distrital, o 
governador, fazerem o balanço, avaliando o grau de realização das 
atividades, para corrigir a rota e procurarmos cumprir os objetivos a que 
nos propusemos. Precisamos de nos focarmos nas necessidades e 
procurar realizar o Serviço que as nossas comunidades esperam de nós.    

Estamos no período mágico do Natal, temos reunido os companheiros em 
celebrações natalícias nos vários clubes e juntámos a família rotária dos 
Distritos 1960 e 1970, incluindo a Fundação Rotária Portuguesa e a 
Associação Portugal Rotário, em Fátima no passado dia 10. Este encontro 
contou com a organização local dos Rotary Clubs de Fátima e de Leiria, 
tendo sido uma excelente oportunidade para interagirmos e um momento 
de companheirismo e consolidação da colaboração entre as estruturas de 
Rotary em Portugal. 
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Continuamos a apoiar os refugiados em Portugal, dando corpo ao 
protocolo estabelecido com a PAR-Plataforma de apoio aos refugiados e 
estabelecemos, em parceria com o Distrito 2232 da Ucrânia, uma forma de 
apoio humanitário à Ucrânia. Contamos com uma elevada participação. 

Aproveitemos esta época especial para estarmos em família.  

Imbuídos do espírito natalício, a Helena e eu desejamos um Santo Natal e 
que o ano de 2023 traga para vós e para todos os que vos rodeiam o que 
mais desejarem. 

Bom trabalho! 

Um forte abraço solidário, 

  

Vítor Cordeiro 
Governador D1960  2022-2023
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