CARTA DO GOVERNADOR

23 de FEVEREIRO
Dia da Paz e da Compreensão Mundial

Link de Inscrição

https://goo.gl/forms/06kEkcKv7PBraaGB3
Estimados companheiros,
agora que já terminaram as minhas Visitas Oficiais, a todos queremos, eu e a
minha mulher, agradecer a simpatia que nos dedicaram e dizer-vos que me
proporcionaram momentos de companheirismo inexcedíveis e que é um orgulho
para um Governador poder contar com tantos companheiros e com tantos clubes,
com tanto fervor rotário.
Confesso-vos que cheguei à minha última VOG com a mesma determinação e
entusiasmo com que comecei.
E é essa vontade e força interior que me impele a que continue a trabalhar ao
mesmo ritmo com os clubes, sobretudo, com os que requerem um apoio especial e
com os companheiros que querem fazer sempre mais, a bem do Rotary.
Nas visitas repetidas vezes vos falei do Objetivo do Rotary.
Um objectivo bem simples, SERVIR, e que tem por base o que há de melhor em
cada um de nós e que individualmente se cumpre com as nossas atitudes e
comportamentos em tudo o que pensamos ou quando comunicamos ou agimos.
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Para o cumprir Rotary transporta-nos para a nossa actividade profissional, desde
que seja digna, para aí, e através da nossa acção, sermos estimulados a fomentar o
Ideal de Servir, promovendo e apoiando:
1.O desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz de proporcionar
oportunidades de servir.
2.O reconhecimento do mérito de toda ocupação útil e a difusão das normas de
ética profissional.
3.A melhoria da comunidade pela conduta exemplar de cada um na vida pública e
privada.
4.A aproximação dos profissionais de todo mundo, visando a consolidação
das boas relações, da cooperação e da paz entre as nações.
No dia 23 de Fevereiro, dia de aniversário da primeira reunião no Rotary Club de
Chicago em 1905, comemoramos o dia também dedicado à paz e á compreensão
mundial.
Rotary sensibiliza-nos no ponto 4. do Objectivo para que é através da aproximação
dos profissionais de todo o mundo que se podem consolidar as boas relações, a
cooperação e a paz entre as nações.
É pois, através da profissão, desempenhada com ética, do companheirismo,
do serviço, que os rotários podem contribuir para a paz.
Por isso, no próximo dia 23, vamos contribuir para esse desiderato,
participando no GRANDE ALMOÇO PAUL HARRIS, organizado pela
Governadoria do Distrito, numa grande jornada de companheirismo, com
muita animação e convívio, que contará com a participação de todos que se
inscrevam no link:
https://goo.gl/forms/06kEkcKv7PBraaGB3
CONTO COM TODOS!
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