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CARTA MENSAL DO GOVERNADOR VÍTOR CORDEIRO 

#5 / novembro / 2022 
Rotary Portugal | Distrito 1960 

A missão da nossa fundação internacional está alinhada com 
a nossa ação em Rotary, incluindo a atuação na saúde e no 
bem-estar e apoiando o desenvolvimento comunitário, numa 
perspetiva de longo prazo.  

Caríssimos Companheiros, 

Para cada um de nós é inquestionável a ação desenvolvida pela The Rotary 
Foundation ao longo dos anos, em todo o mundo, sendo bem conhecido o 
seu potencial na ajuda que presta aos clubes e distritos no desenvolvimento 
de alguns dos seus grandes projetos. Por isso, é um dever de cada rotário 
apoiar, na medida das suas possibilidades, a nossa fundação para que 
possa continuar a cumprir a sua missão. 

Na comunicação recente da Presidente da Comissão Distrital da The Rotary 
Foundation, Companheira PDG Mara Duarte, cuja leitura é fundamental, 
estão bem patentes as linhas de atuação, a disponibilidade desta Comissão 
para ajudar os clubes, assim como a necessidade de reforçarmos o nosso 
apoio nas várias vertentes de atuação.  
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Permitam-me destacar aqui a entrega de donativos para o Fundo Anual - 
Share que tem um impacto direto na vida do Distrito, pois ao fim de três anos 
uma parte significativa deste valor é colocado à nossa disposição para ser 
aplicada nos Subsídios Distritais e Globais. Significa que parte dos fundos 
entregues neste ano rotário estão disponíveis para aplicarmos nos projetos 
dos clubes no ano rotário 2025-2026. Estamos a níveis muitos baixos, pelo 
que importa fazer um esforço adicional para conseguirmos valores mais 
expressivos e coerentes com a dimensão e necessidades futuras dos 
clubes. O dia 29 de novembro é Giving Day, vamos doar!  https://
my.rotary.org/pt/donate  

No passado dia 14 de novembro comemorámos o Dia Internacional da 
Diabetes e realizámos um encontro interdistrital, utilizando a plataforma 
Zoom. Com 13% da população do nosso país afetada pela doença e 2 
milhões de pessoas em risco, faz cada vez mais sentido mantermos ativo o 
programa FRAD – Frente Rotária Anti Diabetes, que se destina a alertar, 
sensibilizar e prevenir. Recomendo que partilhemos o acesso à plataforma 
criada por nós: http:www.frad.pt, que dispõe de acesso direto ao website da 
Direção Geral de Saúde.  

No próximo mês vamos juntar a Família Rotária no Encontro de Natal dos 
Distritos 1960 e 1970, que se realizará em Fátima, no dia 10 de Dezembro, 
numa organização dos Rotary Clubs de Fátima e Leiria, conforme divulgado. 
Contamos com muitas inscrições e antecipamos momentos de 
companheirismo e de consolidação das relações entre nós, que certamente 
contribuirão para facilitar a cooperação e incrementar o Serviço que 
prestamos às nossas comunidades. 

Realizámos um Seminário Distrital de Formação, no passado dia 5 de 
novembro, com uma excelente organização logística do Rotary Club de 
Albufeira, estando previsto os próximos para os dias 14 de janeiro em 
Santarém e 4 de fevereiro em Sesimbra. Contamos com a vossa 
participação, consoante a localização geográfica mais conveniente. 

Estamos a organizar a 77ª Conferência Rotary Distrito 1960, 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. Em breve daremos 
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mais detalhes. Vamos reservar estas datas nas nossas agendas para 
celebrarmos em conjunto as nossas realizações e projetarmos o futuro. 

Encontramo-nos no 5º mês do ano rotário 2022-2023, pelo que devemos 
avaliar o grau de realização das nossas atividades e procurarmos cumprir os 
nossos objetivos. Continuemos a realização do Serviço que as nossas 
comunidades necessitam e esperam de nós.    

Bom trabalho! 

Um forte abraço solidário, 

 Vítor Cordeiro 
 Governador D1960  2022-2023
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