CARTA DO GOVERNADOR

1 Julho------2019------30 Junho
Estimadas e estimados COMPANHEIROS
O calendário marca, neste dia 1 de Janeiro, o início de um novo ano, como momento de
viragem, de avaliação do que fizemos e, sobretudo, do que queremos mudar para melhorar.
Contudo, para nós, rotários, marca o início do 2º semestre do ano rotário.
Aproveitemos, então, esta data para fazer um balanço da nossa acção, para pensarmos
como podemos dar um novo e forte impulso para a concretização dos nossos objectivos.
Ainda temos 6 longos meses para SERMOS MAIS INSPIRAÇÃO, para termos mais
companheiros, para fazermos mais companheirismo, para servirmos melhor a nossa
comunidade, para mostrarmos os nossos valores éticos, para doarmos à nossa Rotary
Foundation, para ajudarmos a juventude escolar através da FRP.

Janeiro – mês dos Serviços Profissionais
Rotary nasceu em Chicago, no dia 23 de Fevereiro de 1905, no seio de homens de negócios
e de profissionais liberais, que procuravam aumentar os conhecimentos recíprocos e
fomentar a amizade entre eles, como forma de criar mais oportunidades.
Ergueram-no baseados nos valores do companheirismo, na base de rigorosos
comportamentos e valores éticos, não só entre eles, mas, sobretudo, nas suas relações
individuais tanto fora como dentro das suas empresas e profissões.
“ O companheirismo é a pedra fundamental sobre a qual o Rotary foi criado” Paul Harris.

Todavia, rapidamente concluíram que a mais valia desta ideia teria de ser espalhada na
comunidade e de que o clube rotário não serviria só para benefício pessoal, mas também,
e sobretudo, para servir a comunidade.
Daí que, logo nas primeiras convenções tenham surgido os lemas, na de 1910, “One profits most
who serves best” (Mais se beneficia quem melhor serve) e na de 1911 “ Service above self” (Dar de
si antes de pensar em si).
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Acrescia que Paul Harris, entendia, defendeu e sempre lutou para que estes ideais se
propagassem, criando mais clubes nos Estados Unidos, tendo surgido o segundo clube em
S.Francisco, passados três anos, e no estrangeiro, agora em Winnipeg, no Canadá, passados
5 anos, já em 1910. Logo após nasceria a associação do Rotary International, em1912.
Rotary é pois um movimento de PROFISSIONAIS, baseado no companheirismo e em
rigorosos valores éticos, INTERNACIONAL, espalhado pelos quatro “cantos” do mundo, para
através da aproximação desses profissionais promover a paz e a compreensão mundial, e de
SERVIÇOS ao disponibilizarem as suas competências profissionais para fazer o bem às
pessoas, provocando mudanças duradouras nas suas vidas e nas nossas comunidades.
Assim, o objectivo do Rotary é fomentar e estimular o ideal de servir como base de todo o
empreendimento digno, promovendo e apoiando, designadamente, o reconhecimento do
mérito de toda a ocupação útil, a difusão de normas de ética profissional e a melhoria da
comunidade através da conduta exemplar de cada um na sua vida pessoal e profissional.
Vamos, pois, neste mês de Janeiro, dedicado aos serviços profissionais, relembrar e
reforçar os nossos valores, distinguindo profissionais da nossa comunidade, que sejam
pessoas empreendedoras, exemplos de responsabilidade social, detentoras de
comportamento irrepreensível, seja nos negócios, seja na comunidade, seja na sua vida
familiar.
Mas, não menos importante, durante este mês, será reforçar junto de cada um dos rotários
que o nosso ideal se afirma,
primordialmente,
pela
nossa
conduta exemplar.
Exemplar quando transmitimos
confiança pelas nossas atitudes
éticas,
quando
assumimos
compromissos em fazer o bem,
quando
exercemos
a
nossa
capacidade de influência, quando
somos um exemplo para aqueles que
connosco trabalham.
Somos rotários quando conseguimos que os outros percepcionam que cada um de nós é
um valor certo, que não falha, que está sempre lá, mesmo quando não nos vêem.
Estes valores individuais, intrínsecos a cada rotário, serão, quiçá, o maior valor do Rotary.
Vamos AFIRMAR ROTARY através da NOSSA PROFISSÃO e captar os melhores da nossa
comunidade, para, através do exemplo individual e da actuação colectiva do clube,
ajudarmos a MUDAR VIDAS de forma duradoura e sustentável.
2019 será tão PRÓSPERO quanto o que nós fizermos. Com um forte e amigo abraço do,

Porto, 1 de Janeiro de 2019
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