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Caros Companheiros e Amigos,
Num ano muito diferente do usual sobrevivemos, e crescemos nestes oito meses passados,
chegando agora a um novo mês dedicado pelo Rotary à Água, Saneamento e Higiene. Não
esqueçamos que desde 1993 o dia 22 de Março foi declarado, pelas Nações Unidas, como o “Dia
Mundial da Água” e este ano o tema é sobre “Valorizar a Água”. Vejam mais informação no
site: www.worldwaterday.org/ ou através do Grupo de Ação Rotária WASH em https://wash-rag.org/

Se em Portugal tal carência não é muito visível tenhamos em consideração que em muitas
partes do mundo, infelizmente, tal é uma realidade e que, o nosso distrito tem ajudado sendo parceiro
em Subsídios Globais atribuídos pela The Rotary Foundation e outras diversas ações.

Ora este tema vem muito a propósito quando Rotary International se encontra este ano a
lançar a nova Área de Enfoque dedicada ao Ambiente. Assim nesta fase em que se avizinha um
desconfinamento, é a oportunidade dos clubes dedicarem parte da sua actividade a esta área vital
para a sobrevivência do nosso meio e bem estar da nossa descendência.

O tempo vai passando, os alertas vão sendo dados, mas a comunidade ignora ou desvaloriza
os mesmos, o que é grave, cabendo também ao Rotary manter o tema na agenda e motivar os seus
associados a abraçá-lo. Muitos clubes já o fazem e é tempo dos restantes passarem igualmente a
trabalhar nessa área.
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Em 13 de março celebra-se o Aniversário de Rotaract e temos que, com publicidade e trabalho
no terreno, celebrar entre 8 e 14 a Semana Mundial do Rotaract, demonstrando o nosso orgulho nos
Companheiros Rotaractistas e nas suas acções no terreno. Desafio todos a partilharem, nesta semana,
ações desenvolvidas pelos clubes Rotaract do Distrito ou outros, divulgando-os igualmente junto das
comunidades.

Mas mais:
Chegados a este nono mês é tempo, a quatro meses de findar o ano rotário, de rever as
Metas inscritas em Rotary Club Central e rever todo o trabalho feito para aferir o nível da Menção
Presidencial que o clube pode receber.

Vamos também a uma “competição” salutar entre os clubes para a obtenção da Menção
Distrital almejando atingir a classificação Ouro ou a Platina.

Há ainda que trabalhar quanto ao Quadro Social. Há verdadeiros “rotários” na comunidade
que (ainda) não o são por nunca haverem sido convidados. Há que manter as contribuições para The
Rotary Foundation, por exemplo através do reconhecimento com títulos Companheiro Paul Harris,
quem entenderem ser merecedor de tal distinção. Há ainda tempo para dedicar uma especial atenção
à potencial criação de clubes de Rotaract e Interact.

E há que ter em atenção a divulgação do que se faz, no showcase, nos habituais meios ao
dispor dos clubes, junto da comunidade mas sempre com cuidado no uso da nossa marca registada (e
una).

Por

fim há que manter, principalmente nestes tempos mais difícies, a flexibilidade e

adaptabilidade sempre com a máxima que “ninguém fica para trás”.

Continuemos a ação.
#somosrotary

#orotaryabreoportunidades

Um abraço amigo,
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