CARTA MENSAL DO GOVERNADOR
MAIO – MÊS DOS SERVIÇOS À JUVENTUDE

CADA ROTÁRIO UM EXEMPLO PARA A JUVENTUDE
Ao longo deste ano rotário, começando nos PETS e na Assembleia Distrital, depois
nos seminários de zona e nas VOG, eu e a equipa distrital das Novas Gerações
procurámos sensibilizar os companheiros para a importância de apostar na
juventude.
Sempre nos focámos na necessidade de passarmos aos jovens a nossa
mensagem, os nossos valores, as nossas práticas e o seu envolvimento nos
projectos, e, sobretudo, que cada rotário deveria ser um exemplo para a
juventude.
Mas, também acrescentámos que só seriamos consequentes se reuníssemos os
jovens em grupos por nós orientados, designadamente, nos clubes Interact e
Rotaract, pois só assim os jovens poderiam exercitar a liderança, um dos nossos
principais valores.
Transmitir os ideais de Rotary aos
vindouros é um dos nossos
compromissos fundamentais, pois ao
formar
as
gerações
seguintes
estaremos a prosseguir o trabalho de
nossa
centenária
e
estimada
organização.
É com base naquilo que fazemos e
nos valores de que estamos
impregnados que temos de fazer a
transmissão de geração em geração,
para podermos perpetuar o Rotary.
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Em 1996-97, Luis Vicente Giay, Presidente de RI, disse que o futuro do Rotary
dependia do envolvimento dos jovens nos nossos programas e nas nossas
actividades e que plasmou no seguinte pensamento:
“A visão que tivermos do futuro fará a diferença entre o nosso sucesso ou
fracasso. A juventude é o nosso investimento no futuro. Portanto, vamos
começar a construir esse futuro”.
Reconheçamos que temos feito progressos, mas muito lentos.
Só em 2010, passados 105 anos, Rotary criou a Avenida dos Serviços à Juventude
e começou a introduzir a ideia das Novas Gerações.
Agora, quando olhamos à nossa volta, o que vemos?
Vemos um Distrito com clubes envelhecidos não por causa da idade que eles têm,
mas pela composição etária do nosso quadro social, onde há, e ainda bem,
companheiros com muita idade, mas que tem muito poucos companheiros com
baixa idade.
Estava e estou muito consciente deste problema e sei que não estou só, até diria
que todos estarão comigo, e, por isso, na minha qualidade de Administrador de RI
no nosso Distrito, defini, também para mim, que essa seria uma das minhas
principais missões: colocar o tema das Novas Gerações e das Gerações
Novas, de forma muito presente, dentro dos nossos clubes.
Apoiar a criação e o fortalecimento dos clubes INTERACT (jovens dos 14 aos 18)
e ROTARACT (jovens dos 18 aos 30) tem sido um desafio bem sucedido, mas
que, em muitos clubes, ainda está muito aquém do desejável.
Temos de ser claros.
Os clubes patrocinadores têm de assumir que os seus clubes de jovens são
projectos de serviços à comunidade, tão ou mais importantes do que todos os
outros que fazem, pelo que têm de lhe dedicar muito mais tempo, mais energia,
mais recursos.
A realização dos 8 Ryla, um por cada zona, foi um desafio único aos clubes do
nosso Distrito, muitas vezes arrancado a ferros, graças ao trabalho árduo dos
clubes organizadores e ao apoio da equipa distrital.
A reacção dos clubes no encerramento de cada um deles era de surpresa pelo
sucesso, de satisfação por verificarem que é possível e de orgulho por verem mais
de 200 jovens gratos pela oportunidade que lhes demos de poderem vir a ser
Lideres do Futuro.
Em Janeiro, os nossos clubes conseguiram candidatar 40 jovens a um RYLA
internacional que irá decorrer na Alemanha, em Agosto próximo, destinado a
jovens talentos musicais. Foram seleccionados 18 jovens do nosso Distrito, num
total de 70 jovens de 27 países europeus.
O RC de Vila Nova de Gaia vai por mais uma vez organizar um campo de férias
para jovens de todo o mundo e que já tem dezenas de inscrições, pois
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divulgámos este programa junto de todos os Distritos Rotários do mundo. A
realização deste tipo de campos, a par do Intercambio de Jovens, que ainda está
incipiente, são uma das melhores formas de promover a paz e a compreensão
mundial entre os povos, com base na troca de culturas e a diversidade dos géneros
e de raças.
Vamos ainda, durante este mês de Maio, realizar uma iniciativa distrital, o
ROTASKILLS, que permita juntar, Novas Gerações e Gerações Novas, em torno de
temas actuais e de futuro próximo, relativas ao digital, com oradores de referência.
Esse grupo de jovens profissionais, entre os 23 anos e os 40 anos, vão ficar a
saber que Rotary é um movimento de profissionais que está na linha da frente e que
tem algo para oferecer a quem quer servir na sua comunidade.
Esta experiência, se bem sucedida, deixará sementes para que cada um dos
clubes, isoladamente ou em parceria, a agarre e que, se bem regada poderá dar um
bom alfobre de potenciais rotários que ajudarão a rejuvenescer os nossos clubes.
Reforço que, e bato sempre na mesma tecla, o Rotary tem de AJUDAR A
JUVENTUDE ESCOLAR e de APOSTAR NA JUVENTUDE PROFISSIONAL, pois,
um futuro melhor para todos e o do Rotary depende de nós e somos nós que o
construímos.
O lema SEJA A INSPIRAÇÃO é para mudar a vida das pessoas de forma
duradoura e não para acudir na resolução de problemas pontuais e que no dia
seguinte regressam, normalmente, sob a mesma forma.
Em anexo, seguem depoimentos e testemunhos dos nossos companheiros da
equipa distrital, que merecem uma leitura atenta e ser objecto de reflexão com os
restantes membros do clube, em próxima reunião do clube.
CONTO CONVOSCO, CONTEM COMIGO.

Porto, 05 de Maio de 2019
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