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Caros Companheiros e Amigos,
A atual conjuntura impôs-nos a assunção de novos desafios e provocou impactos na vida pessoal,
profissional e rotária de todos, o que determinou, óbvia e necessariamente, um reajuste no planeamento do
ano, quer em sede de PETS quer em sede de Assembleia Distrital e formações complementares, apenas não
afetando a realização presencial do SFED - Seminário de Formação da Equipa Distrital.
Obviamente que preferiria o contacto presencial e o usual e direto companheirismo. Mas fui forçado a adaptarme e não fui o único, pois todo o distrito (e bem) o fez e agora os atuais 71 clubes estão em plenas condições de
colocar em prática os valores do nosso movimento: Companheirismo, Integridade, Diversidade, Serviços
Humanitários e liderança e aplicar o lema deste ano rotário seguindo o determinado pelo nosso Presidente
Holger Knaack.
É que O Rotary Abre Oportunidades mesmo nos momentos em que as mesmas não são aparentes,
mas há uma oportunidade em cada dificuldade e o Rotary é capaz de adaptar-se às circunstâncias, e o ocorrido
permitiu-nos o contacto mais direto com lideres rotários que, de outra forma, não seria possível.
Aproveitemos então as oportunidades e da adversidade criaremos vantagens, pois este é o tempo do Rotary e
dos momentos em que a comunidade mais irá necessitar da nossa participação e, assim, temos que estar
preparados para agir.
E é o que iremos fazer e no imediato, pois não temos tempo a perder de molde a darmos cabal
cumprimento às prioridades e objetivos do plano estratégico de Rotary, ampliando o nosso impacto,
expandindo o nosso alcance, aumentando o envolvimento de todos os companheiros e fazermos algo, que
desde pelo menos março tão bem temos feito, como melhorar a nossa capacidade de adaptação, tudo isto sem
deixar ninguém para trás, pois ninguém é mais ou menos rotário que outro.
É a hora de ação pois somos pessoas de ação.
Uma ação conjunta e de equipa nas áreas de enfoque do Rotary. Ora recordo que, quanto a estas, o
Conselho de Curadores da Rotary Foundation e o Conselho Diretor do Rotary International adicionaram uma
nova: o apoio ao ambiente. A criação de uma área de enfoque específica para apoiar o ambiente proporcionará
a todos a oportunidade de criar mudanças positivas e aumenta o impacto do Rotary no mundo.
O apoio ao ambiente é, assim, a sétima área de enfoque do Rotary. As outras seis áreas são:
consolidação da paz e prevenção de conflitos; prevenção e tratamento de doenças; água, saneamento e higiene;
saúde materno-infantil; educação básica e alfabetização; e desenvolvimento económico comunitário.
Desejo a todos um excelente ano, abrindo oportunidades de ação.
#somosrotary
#orotaryabreoportunidades
Um abraço amigo,

