
O Natal chegou três semanas atrasado 

para os Bombeiros de São Brás de 
Alportel. No Sábado, 18 de Janeiro o 

Rotary Club Estoi Palace International 
teve o prazer de entregar oficialmente 
uma ambulância nova e totalmente 
equipada aos Bombeiros do concelho de 
São Brás de Alportel. Este foi o resultado 
de um projecto surpreendentemente 
finalizado ao fim de um ano.  

 
Os Bombeiros de São Brás de Alportel, 
são um grupo de voluntários bem 
treinados que tem vindo a prestar os 
serviços de emergência numa área rural de 
150.000 metros quadrados para uma 
população de 15.000 habitantes, com o 
mínimo de equipamentos nos últimos 
anos. Grande parte do seu equipamento 
encontrava-se obsoleto e desactualizado e 
a necessitar de substituição, por isso, no 
verão de 2013, os Bombeiros iniciaram 
uma campanha de angariação de fundos, 
na esperança de reunir dinheiro suficiente 
para comprar uma nova ambulância. 

Quando o Rotary Club Estoi Palace 
International soube destes esforços, 
questionou a possibilidade de tornar esse 

sonho uma realidade e, de levantar os € 
61,925 necessários. 
Com a ajuda inestimável do Coordenador 
do Rotary, Chris Garner, o Rotary Club 
Estoi Palace International contactou 
outros clubes e distritos para estabelecer 
um plano usando um esquema de 
concessão competitivo através da 
Fundação Rotária para levantar os fundos 
necessários. 

Enquanto se aguardava a aprovação desta 
concessão, o Rotary Club Estoi Palace 
International realizou um Torneio de 
Golfe de beneficência muito bem 
sucedido, no Monte Rei Golf & Country 
Club, em Vila Nova de Cacela, no qual os 
fundos angariados foram direccionados 
para o plano da ambulância. 
 

Posteriormente, a concessão foi aprovada 
pela sede da Fundação Rotária, em 
Chicago. Assistência adicional foi 
oferecida por outros Rotary Clubs e 
distritos rotários do Texas e do Brasil. Os 

Bombeiros contribuíram com €4000 a 

partir do seu fundo dos quais € 2.600 
foram levantados localmente pelo ―Angels 
Theatre Group‖ e, no final do verão o 
objectivo final foi alcançado! Com o 
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financiamento 
garantido, a 
ambulância foi 
encomendada. 
 
O Bombeiro 
Alex Correia 
conduziu a 
nova 
ambulância 
para o corpo 

de Bombeiros de São Brás de Alportel, ao som de sirenes e 
para gáudio das mais de 90 pessoas que se levantaram 
aplaudindo esta maravilhosa conquista. A ambulância foi 
projectada para sair em caso de emergências graves, pois foi 
equipada com equipamentos salva-vidas, e também para o 
transporte de pessoas gravemente doentes de casa para o 
hospital. Espera-se, que com este equipamento a bordo se 
possa dar uma melhor oportunidade de sobrevivência.  

A Presidente do Rotary Club Estoi Palace International, 
Shirley Dunne, entregou oficialmente as chaves da 

ambulância ao Presidente Flávio Martins. Vítor Guerreiro, 
Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, 
fez um discurso sobre a importância da comunidade local 
trabalhar em conjunto, e o Comandante Vítor Martins 
expressou o seu agradecimento ao Rotary Club Estoi Palace 
International e à comunidade local por este feito notável e 
conquista alcançada. 

(Continued from page 1) 

RCEPI Visita a Fábrica de Cortiça perto de S. Brás de 

No início de Fevereiro, 27 

membros e parceiros do nosso 
Rotário visitaram uma fábrica de 
processamento de cortiça perto de 
S. Brás de Alportel, a empresa de 

nome Novacortiça ajudou-nos a 
conhecer e compreender a cortiça 
propriamente dita e a sua 
produção. 
O nosso guia, Gianluca Pereyra 
por quem fomos muito bem 
recebidos fez uma apresentação 
muito esclarecedora antes de 
visitarmos a fábrica. Gianluca disse
-nos que a cortiça é a casca 
exterior do sobreiro (Quercus 
Suber) que floresce na faixa 
Mediterrânica, assim sendo 

podemos ver sobreiros em 
Portugal, Espanha, França, Itália, 
Argélia Marrocos e Tunísia, estas 
árvores vivem aproximadamente 
200 anos. A cortiça não é colhida 
das árvores até as mesmas 
perfazerem os 25 anos de idade, 
após esse período colhe-se a 
cortiça somente a cada 9 anos. A 
casca é colhida durante a 
Primavera e o Verão sendo estas as 
estações do Ano em que as árvores 
têm um rápido crescimento 
provocando assim poucos danos a 
nível celular interno da árvore. 
A decapagem da cortiça á um 
trabalho delicado, que, ainda é 
feito manualmente com 
ferramentas e métodos 
tradicionais. Até ao presente, 

nenhum dos processos 
mecanizados ou automatizados 
foram tão bem sucedidos como as 
técnicas de colheita tradicionais. 
Portugal colhe cerca de 184 mil 
toneladas de cortiça por ano.  
Grande parte da cortiça que chega 
á fábrica é transformada em 

pequenos discos de 
aproximadamente 4cm de 
diâmetro. Estes discos estão 
sujeitos a um rigoroso controlo de 
qualidade e são classificados em 
três tipos: Extra, Superior e Médio. 
Os discos são classificados pela 
sua densidade por máquinas com 
sistemas avançados de lasers. As 

(Continued on page 3) 
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máquinas 
determinam a 
quantidade de 
luz que pode 
atravessar um 
disco, sendo o 
mesmo 
seguidamente 
classificado, 
quanto menos 

quantidade de luz atravessar o disco maior é a sua 
qualidade. 

A fábrica também exporta artigos como, sombrinhas, 
malas de senhora, e outros artigos.  
Para mais informações sobre a fábrica e as suas lojas 
podemos visitar o site http://www.novacortica.pt e 
www.pelecor.pt. 
 
A seguir à visita 

tivemos de um 

almoço convívio 

num restaurante 

local.  

(Continued from page 2) 

Celebração da Noite Burns 

A 24 de Janeiro de 2014, o 255º aniversário de Robbie 

Burns na Escócia, reuniu 116 pessoas nos Estábulos da 

Pousada do Palácio de Estoi (RCEPI ) para um brinde de 

―auld lang syne‖ em honra do grande poeta escocês e, 

também, para uma pequena angariação de fundos. 

  

Robbie Burns não viveu uma longa vida; ele morreu aos 

37 anos, deixando a sua mulher, várias amantes 

destroçadas e, 12 filhos.  

  

O seu maior legado foi a poesia que incluiu centenas de 

trabalhos em inglês e escocês, que ainda são populares 

centenas de anos depois.  

  

Organizado por escoceses expatriados e sócios do 

Rotary Club Estoi Palace International, o evento seguiu 

a tradição. Primeiro, houve uma cerimónia com a 

tubulação do Haggis (para os que não estão 

familiarizados com este animal, há uma explicação 

adiante). De seguida, fez-se silêncio para o discurso 

―Endereçado ao Haggis‖, poema que Burns escreveu em 

louvor ao ―grande chefe - pudim raça‖ em 1786.   

  

Isto foi seguido da Graça Selkirk, uma pequena honra 

atribuída a Burns: ―Alguns têm carne e não podem 

comer, alguns não podem comer o que querem; Mas 

temos carne, e podemos comer, deixar o Senhor 

agradecido‖, um trocadilho de difícil tradução de (― 

Some have meat and cannot eat, Some cannot eat 

that want it; But we have meat, and we can eat, Sae 

let the Lord be thankit”). 

  

Depois de um prato principal de carne assada, e um 

simples e lindo pudim, ouvimos o Brinde aos 

Cavalheiros e a resposta às Senhoras. Isto foi seguido de 

uma animada dança ―country‖ escocesa. 

  

Esta agradável noite, arrecadou mais de 1.500 Euros que 

o RCEPI destinou para ajudar a Associação Oncológica 

do Algarve. 

(Continued on page 4) 
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Haggis 

O Haggis selvagem (plural: 

Haggi) vive nas terras altas da 

Escócia. Ele é redondo, de quatro 

patas, coberto de pele, e geralmente 

menos de um pé de comprimento 

(comparável em tamanho a um galo). Ele é uma criatura tímida, 

raramente visto, e por esta razão existe uma grande divergência sobre 

a sua morfologia e hábitos exactos.  

Por exemplo, muitos que se dizem especialistas Haggis dizem que as 

pernas do Haggis são mais longas de um lado do seu corpo do que do 

outro, a fim de permitir que ele percorra as encostas íngremes das 

montanhas. Como consequência, o Haggis só pode correr ao redor de 

colinas numa direcção, e para apanhar um basta correr ao redor da 

colina na direcção oposta. A ser verdade, esta característica 

morfológica faria o Haggis um primo do americano Sidehill Gouger. 

No entanto, outros observadores Haggis negam que isso seja verdade, 

insistindo que todas as pernas do Haggis são de igual comprimento. 

 

Alguns Haggis-logistas especulam que o Haggis está relacionado com 

os ornitorrincos australianos, sendo um descendente de ornitorrincos 

migratórios que se encontravam presos na Escócia durante a última 

idade de gelo e evoluiram para se tornar altamente adaptados ao seu 

clima frio e húmido. 

 

Para apanhar um Haggis é aconselhável para disfarçar a sua 

respiração com quantidades liberais de uísque, e, então, adoptar uma 

marcha de tropeço, desviando de lado a lado, de modo que o animal 

fique confuso sobre a direcção do ataque. Muitas lojas na Escócia 

também vendem assobios de Haggis. Alega-se que "em mãos hábeis 

este apito pode perfeitamente imitar o chamado de acasalamento do 

Haggis."  

Costuma-se dizer que Haggis é realmente um prato tradicional escocês 

feito do coração, fígado e pulmões de uma ovelha, misturado com 

farinha de aveia, sebo, e temperos e ferveu no estômago do animal. 

Isto é demasiado nojento para ser verdade. 

(Continued from page 3) 

 João Ministro, Coordenador Técnico 

do ―Projecto Querença‖, fez uma bela 

apresentação aos sócios do Rotary 

Estoi Club Palace International, 

seguindo-se-lhe a visita de alguns 

sócios a Querença, para aprenderem 

mais ainda.  

O ―Projecto Querença‖ iniciou-se em 

2011 em resposta à preocupação de 

que as comunidades rurais e, de regiões 

anteriormente cultivadas no Algarve 

estavam a sofrer um substancial 

declínio devido ao êxodo de moradores 

e proprietários de terras do mundo 

rural. Grande parte destas terras, 

embora propriedades privadas, foram 

deixadas ao abandono e em péssimas 

condições de cultivo e, próximas de 

um fim precoce.  

A iniciativa de responder ao aumento 

deste problema familiar da região foi 

dada pela Universidade do Algarve, 

apoiada por autarquias e juntas de 

freguesia e, outras organizações. 

Foi reconhecido que melhoramentos e 

renovações teriam de demonstrar que a 

zona de Querença era o local ideal de 

início deste projecto e que, o mesmo 

poderia ser realizado por voluntários 

qualificados e líderes. Além disso, este 

projecto teria, também, de ser um 

exemplo a seguir por outros do que se 

consegue atingir. 

Um dos objectivos em Querença é o 

de encorajar a reintrodução e 

crescimento de plantas naturais 

adequadas ao local e ambiente e, de 

sistemas de rega naturais. O que tornar

-se-ia um valioso recurso no futuro. 

Um outro objectivo é o de incentivar o 

cultivo orgânico sustentável e 

incentivar o comércio local tradicional. 

Além disso, novas iniciativas foram 

implementadas por proprietários 

privados para permitir que os 

inquilinos assumam a responsabilidade 

de cultivar a terra. Outro grande 

benefício, é dar uma experiência 

valiosa na conservação da natureza 

para jovens licenciados e criando 

oportunidades de emprego em curso 

(Continued on page 5) 

RCEPI Visita o Projecto Querença  
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no seio da comunidade local. 

O Grupo de Rotários teve um almoço 

muito agradável no Restaurante 

Querença com João Marum, que é 

especialista em Arquitetura Paisagística 

e foi um dos primeiros membros da 

equipa original, que lançou o projecto. 

João mostrou uma horta de 

demonstração no centro da aldeia, que 

tinha sido construída com materiais de 

origem local e plantado com vegetação 

representando as áreas locais. O grupo 

dirigiu-se depois à bela Fonte 

da Benémola, que é uma 

reserva natural protegida 

conhecida pelo curso de água 

que continua a fluir mesmo 

com o tempo mais quente e 

seco e é a fonte do rio. 

Caminhando pela água sob um 

sol cercados por plantas 

nativas e insectos que estão 

agora em abundância com o 

nosso guia muito bem 

informado, João, esta foi uma 

experiência muito agradável. 

(Continued from page 4) 

Uma Grande Ajuda à Margarida 

Na festa de Natal na Casa do Povo de Estoi, recebemos 

um pedido de 

assitência a uma 

jovem criança que 

vive em Estoi. A 

Margarida sofre de 

uma doença 

congénita que lhe 

afecta as duas 

pernas. Ela não 

consegue andar 

sem a ajuda de 

suspensórios 

adequados. Devido 

à burocracia 

morosa, a Margarida não tem conseguido obter o 

equipamento devido – através da Segurança Social – tendo 

ficado confinada a uma cadeira de rodas por um ano.  

Um total de 1540 euros era necessário para a compra do 

equipamento para a Margarida. Conseguimos angariar por 

via da comunidade, 465 euros, e conseguimos colaborar e 

trabalhar em conjunto 

com outra instituição de 

apoio a crianças, a 

ACCA, que forneceu a 

quantia restante. Mais 

um grande exemplo do 

que podemos fazer 

quando trabalhamos 

juntos. Esta iniciativa, 

transformou a vida da 

Margarida, deixando-a 

muito feliz e com maior 

liberdade. 

Grande Noite de Quiz 

No final de Janeiro, o   Four Seasons Country Club 

organizou uma 

Grande Noite de 

Quiz em benefício 

do nosso clube e, 

de outra instituição 

local de caridade. 

112 Pessoas 

participaram numa 

excelente noite com 

a equipa do Rotary 

liderada pela Claire, 

Agnete, Katrina e 

David, e, eu tive todo o prazer em desfraldar a bandeira do 

Rotary com a 

minha própria 

equipa que 

ficou em 2º 

lugar em 28 

equipas. 

Recebemos um 

donativo de 

todos de 1660 

euros que, 

serão 

destinados à causa da Associação Oncológica do Algarve, 

especificamente, à área do rastreio do cancro de mama.   
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Em 2013, o Banco Alimentar recebeu a doação de 

vinho rosé que, não poderiam consumir. Eles 

entregaram-nos o vinho e, nós pudemos angariar 

quase 1200 euros ao oferecermos aos nossos sócios e 

outros Rotários em retorno pelo donativo. Os fundos 

angariados foram usados para a compra de leite 

formula que o Banco Alimentar nos tinha pedido. 

Ficámos encantados em presentear ao Nuno Alves no 

início de Março, quando ele nos visitou e nos fez uma 

actualização do trabalho desenvolvido pelo Banco 

Alimentar.  

Leite para as Crianças 

Manuela Almeida 

 A Manuela agora vive na comunidade local, passou 

grande parte da sua vida no Alentejo e em Lisboa. Ela 

também trabalhou na Embaixada Portuguesa em 

Dublin. A Manuela está reformada e, quer ajudar a 

comunidade local dela. Ela juntou-se ao Comité de 

Serviço da Juventude e já participou em reuniões para 

promover o programa Interact. 

Bem-vindo para novos membros 

Isabel Correia  

 A Isabel vive em Faro e dirige a sua própria Agência 

de Viagens & Eventos Corporativos e, também é 

Coach de Vida. Ela tem uma filha de 4 anos e, por 

isso, tem uma vida agitada. Apesar disso, a Isabel 

pretende marcar a diferença e ajudar a sua 

comunidade e, assim, juntou-se ao Comité 

Internacional.  
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Temos o objectivo de criar um Interact 

Club para os jovens da comunidade. O 

que é o Interact? É um clube para 

jovens com idades entre os 12 e os 18 

anos, que pretender unir-se para enfrentar os 

problemas da comunidade que mais prezam. Através 

do Interact, estes jovens são encorajados 

 a: 

 Realizar os seus projectos de serviços 

 Estabelecer contactos Internacionais  

 Desenvolver Competências de liderança 

 Divertir-se 

  

A fim de promover este projecto, a Comissão de 

Juventude do Rotary, organizou ao longo dos últimos 

meses, um workshop na Escola João Deus, em Faro, 

através do membro Anita Lima e com a presença da 

Presidente do nosso Serviço de Atendimento Juvenil, 

Pauline Burnham e, o novo membro, Manuela 

Almeida. Foi um evento que contou com a presença 

de 26 alunos e 3 funcionários que quiseram aprender 

saber mais sobre o INTERACT. 

A apresentação foi feita por 4 membros do Interact 

Tavira, incluindo o presidente elect , e com  Abílio 
Lopes, Assistente Governador de Distrito  Eleito, e o 
tesoureiro de RC Tavira, António, para ajudar no que 
fosse preciso.  

No final da apresentação, 9 alunos manifestaram 
interesse em saber mais, além de um membro da 
equipa que, pretende ser o contacto entre nós e os 
alunos. 

A Anita está a acompanhar os alunos e, esperamos ter 

nova reunião em Abril. 

Um Club em FARO para Estudantes entre os 

12 e os 18 anos 

Este é o Nosso Objectivo  

Serviço de Juventude 

Fotografia courtesia de Tavira Interact  
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Próximos Eventos 

Abril– Junho 

Para mais informação acerca dos nossos eventos ou para participar, contatar a secretária através do email 

SECRETARY@ROTARYESTOIPALACE.ORG 

Se desejar juntar-se a uma das nossas reuniões é favor informar o nosso Mestre-de-cerimónias através do email 

MOC@ROTARYESTOIPALACE.ORG com a sua informação 

Conforme a programação do evento pode mudar no último minuto.  

1de Abril 2014 Reunião Extraordinária Palácio Estoi 13:00 

Novo Sócio – Discurso de Introdução - Robert Levin 

8 de Abril 2014 Reunião Palácio Estoi 13:00 

Orador será um representante dos Bombeiros de São Brás de Alportel 

15 de Abril 2014 Reunião Sócios Club Palácio Estoi 13:00 

22 de Abril 2014 Fellowship Outing—Visita & almoço - Tavira Salt Pans 

Detalhes a confirmar 

29 de Abril 2014 Reunião Palácio Estoi 13:00 

Novo Sócio – Discurso de Introdução - Salomé Silva 

2 de Maio 2014 Noite Quiz  -  Detalhes a confirmar 

6 de Maio 2014 Reunião Palácio Estoi 13:00 

Novo Sócio – Discurso de Introdução - Phil Wyndham 

13 de Maio 2014 Reunião Palácio Estoi 13:00 

Orador será Rui Baptista da Ibermail 

20 de Maio 2014 Club Assembly Meeting Estoi Palace 13:00 

Discussão de Programa 2014/2015 

27 de Maio 2014 Reunião Palácio Estoi 13:00 

Orador será Katrina Gale sobre BEES 

31 de Maio 2014 Regatta de Vela do Rotary - Viamoura 

Regatta frente à Marina, seguida de BBQ e entrega de prémios 

3 de Junho 2014 Reunião Palácio Estoi 13:00 

Novo Sócio – Discurso de Introdução - Manuela Robinson 

10 de Junho 2014 Dia do Portugal - Não Reunião 

17 de Junho 2014 Reunião Palácio Estoi 13:00 

24 de Junho 2014 Reunião Palácio Estoi 13:00 

mailto:SECRETARY@ROTARYESTOIPALACE.ORG
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