
Desde que 

assumi o 
cargo de 
Presidente no 
dia 1 de 
Julho, estes 
últimos 6 
meses 
parecem ter 
voado, 
certamente 
repletos de 
ação. Em 

Agosto tivemos a cerimónia de entrega do 
camião refrigerante para o Banco 
Alimentar de Faro, e desde então eles têm 
vindo a fazer um excelente trabalho nessa 
área. Novembro viu a chegada da nova 
ambulância da marca Mercedes a ser 
entregue aos bombeiros de S. Brás de 
Alportel, no entretanto a mesma irá para o 
Porto para ser devidamente equipada e 
será oficialmente entregue a 18 de Janeiro 
de 2014. 

De momento já estamos a trabalhar 
noutro projeto junto da Associação 
Oncológica do Algarve na área do rastreio 
da mama. 

Localmente estamos a distribuir 
dicionários nas escolas da freguesia de 
Estoi, estamos ainda a emitir Certificados 
de Mérito aos alunos cujos progressos 
continuaremos a seguir. Em Dezembro 
tivemos a distribuição de leite por nós 
adquirido atingindo até ao momento os 
25.000 litros, também oferecemos 
presentes de Natal a todas as crianças 
registadas no Banco Alimentar da 
Freguesia de Estoi. Tivemos também 
prazer em ajudar na Festa de Natal da 
Casa do Povo de Estoi para todas as 
pessoas desprivilegiadas dessa mesma 
freguesia e o nosso Pai Natal esteve no 
local a entregar doces e presentes a todas 

as crianças lá presentes. 

Desde de o dia 1 de Julho já demos as 
boas vindas a mais 8 novos membros ao 
nosso clube e temos ainda mais duas 
senhoras que estão muito interessadas em 
também se juntarem a nós. É em muito 
gratificante ver a consolidação e união 
entre rotarianos experientes juntamente 
com pessoas de negócios e jovens 
profissionais portugueses.  

Em Setembro tivemos a celebração do 
nosso 5º Aniversário, em finais de 
Outubro fizemos uma visita à Ria em 
Olhão e em Dezembro temos a nossa 
festa de Celebração de Natal na Pousada 
de Estoi. 

Uma das muitas coisas maravilhosas do 
Rotário é a capacidade de desfrutar do 
companheirismo em redor do Mundo, e 
aqui podemos verificar isso mesmo 
através de um dos nossos novos membros 
o Sr. Robert Levin que está junto dos 
nossos Amigos dos Rotários da Índia. 

 

As nossas reuniões têm tido uma boa 
participação com uma agradável mistura 
de discursadores que nos entretêm, nos 
iluminam e que nos inspiram a ir mais 
avante. 

Envolver o Rotário e Mudar Vidas é o 
lema do Rotário deste Ano e, creio que, 
aqui em Estoi todos nós acreditamos que 
estamos a fazer a nossa parte mudando as 
vias daqueles que mais necessitam.  
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Serviço De Juventude do RCEPI 

Como um clube que somos tenho tido a sorte em ter 

alguns novos membros da faixa etária mais jovem que nos 
permitiu expandir o nosso interesse para a comunidade 
mais jovem da nossa área. Anita, Daniel, Salomé e Dean 
têm vindo a visitar as escolas locais e verificaram que 
hesite uma interação entre funcionários e alunos, aquilo a 
que chamamos INTERACT.   

Esta é a classe jovem do Rotário que incentiva a liderança 
e serviço comunitário entre os mais jovens. No Ano 
Novo, vamos diligenciar junto de todos os nossos 
contactos com o objetivo de formar um ou mias 
INTERACT Clubes (Clubes de Interação) na nossa área. 
Vamos igualmente analisar a possibilidade de enviar 
alguns alunos para um acampamento de Verão 
continuando ao mesmo tempo a ajuda na escola local 

com entrega de dicionários. 
Membros da Comissão de Serviço da Juventude do RCEPI 

RCEPI Visitas vida selvagem Centro de Reabilitação RIAS 

No dia 29 de Outubro fizemos uma visita à RIAS - 

Reabilitação dos Animais Selvagens e Centro de 
Investigação da Ria Formosa, perto de Olhão. Em 1900 
for originalmente estabelecida como um centro de 
reabilitação de aves mas, desde Outubro de 2009 a RIAS 
tem funcionado como é atualmente, um Centro de 
Reabilitação de Animais Selvagens e Centro de 

Investigação. Tendo como objetivo principal a reabilitação 
de animais selvagens feridos e debilitados; investigar os 
fatores de risco para a sua conservação e educar o público 
sobre a importância da biodiversidade e do meio 
Ambiente. 

 

Foi-nos apresentado o trabalho que realizam e foi-nos dito 
que cerca de 70% dos animais que tratam ficaram feridos 
devido a ações humanas. Muitos dos pássaros que chegam 

à RIAS foram baleados, presos ou por terem comido 
acidentalmente fios de pesca ou anzois. Também fomos 
informados que se alguém encontrar um pássaro ou animal 
ferido ou exausto, temos de pedir ajuda imediatamente. 
Esperar que o animal recupere por si próprio poderá 
custar-lhe a vida, a sua única chance de sobrevivência. 

 

Quando visitamos a área exterior dos pássaros em cercas 
próprias de recuperação, fomos muito afortunados em 
observar a chegada de uma águia preta que havia sido 
encontrada exausta e incapaz de voar. Foi trazida para a 
RIAS para se recuperar. Mais tarde, reparamos num 
flamingo solitário na sua cerca com um espelho preso na 
vedação. As pessoas da RIAS explicaram que esta ave 
tinha sido encontrada em Portimão e estava ali em 
recuperação. Como os flamingos vivem em grandes 
bandos, este flamingo como está sozinho iria entrar em 
stress e seria muito infeliz por estar só parando até de se 
alimentar, assim sendo colocaram um espelho preso na 
vedação para enganar o flamingo levando-o a crer que está 
em companhia reduzindo assim o seu nível de stress para 
que se possa alimentar como deve ser acelerando assim a 
sua recuperação.  

 

Quando nos preparávamos para sair as pessoas da RIAS 
tinham surpresa para nós. Tinham ajudado na reabilitação 
de uma gaivota e foi colocada novamente em liberdade no 
dia da nossa visita com todos nós a assistir. A gaivota foi 
batizada de Rotário e no momento em que foi colocada 
em liberdade observamos a mesma voar em direção ao 

(Continued on page 3) 
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céu, cada vez mais alto em busca da sua liberdade. Um dos 
nossos membros comentou que deveria ser muito triste ver 
a ave partir mas, Thijs disse que, para qualquer pessoa 
envolvida na reabilitação da vida selvagem e ver os animais 
retornar á sua vida é a maior recompensa que podem ter. 

 

A RIAS lida com mais de 1000 animais por ano, 
principalmente aves, mas também tratam de répteis, 
anfíbios, morcegos, raposas e texugos. No Verão a RIAS 
chega a receber cerca de 50 aves e animais por dia, 
esticando assim os seus recursos até ao limite. As 
instalações da RIAS e muito do seu equipamento médico 
tem mais de 20 anos e necessita de ser atualizado mas, 

nestes tempos de crise económica os funcionários 
contentam-se com aquilo que têm. Ficamos muito felizes 
por poder ajuda-los na conservação e reabilitação com um 
donativo de 150 Euros para poderem comprar materiais de 
construção e poderem comprar uma impressora com 
scâner e assim poderem divulgar o trabalho fantástico que 
fazem. 

 

             ou mais informações: 

 tel:  927659313   
 email:  rias.aldeia@gmail.com    
 rias-aldeia.blogspot.com  
         rias-international-volunteering.blogspot.pt/  

(Continued from page 2) 

O NATAL CHEGOU MAIS CEDO AOS BOMBEIROS 

Quando a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de S. Brás de Alportel realizou a sua festa de 
anual de Natal, a 14 de Dezembro, tiveram muito a 
festejar, pois a 12 de Dezembro 2013, membros dos 
bombeiros e Ian Lowe do Rotário Clube Internacional do 
Palácio de Estoi (RCEPI) conduziram até ao Porto para 

receberem a entrega de uma nova ambulância para eles 
muito necessária doada pelo Rotário Clube Internacional 
do Palácio de Estoi (RCEPI). 

 

A festa de Natal dos Bombeiros foi a oportunidade ideal 
para a Presidente do Rotário Clube Internacional do 
Palácio de Estoi apresentar mais 3 equipamentos extras 
comprados pelo Rotário para além da ambulância. O 
primeiro equipamento foi uma unidade de treino 
desfibrilador externo automático. O segundo é um 
monitor portátil de sinais vitais que pode ser transportado 
desde a ambulância até à casa do paciente para poderem 
avaliar o seu estado de saúde antes de ser removido, e por 
último foi doado um modelo simulador de partos para 
treinos de situações reais de parto iminente.  

 

Após a apresentação do RCEPI, o Sr. David Gonçalves, 
Presidente da Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel, 
fez um discurso agradecendo ao Bombeiros Voluntários 

pelo seu trabalho na comunidade e presenteou o Sr. Flávio 
Martins, Presidente da Direção dos Bombeiros com um 
cheque no valor total de 5.000,00 Euros para poderem 
comprar um gerador dos grandes que é muito necessário 
quando a eletricidade falha e, eles poderem operar com os 
devidos equipamentos elétricos em casos de urgências. 

 

Em seguida o Sr. Victor Guerreiro, Presidente da Câmara 
Municipal de S. Brás de Alportel, subiu ao palco e 
discursou em nome da Câmara, tendo ele também 
presenteado os Bombeiros com um cheque no valor total 
de 10.000,00 Euros também para a ajuda da compra do 
gerador. 

 

Depois de todas estas maravilhosas doações, mais uma 
supressa apareceu, quando a Sr.ª Margaret Matterson veio 
ao palco e contribuiu com mais 2.100,00 Euros, 
explicando que o seu marido o Sr. Kenneth Matherson 
faleceu no fim de Maio deste ano e a sua família e amigos 

(Continued on page 4) 
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tinham organizado fundos para fazerem uma doação aos 
Bombeiros em sua memória. Assim sendo e depois de todas 
estas maravilhosas supressas temos a certeza que os 
Bombeiros Voluntários de S. Brás de Alportel irão ter um 
Natal muito Feliz. 

 

O Sr. Salvador Gonçalves, Segundo Comandante dos 
Bombeiros, discursou calorosamente, agradecendo a todos 

pelas suas doações e apoio compassivo aos Bombeiros e 
terminou o seu discurso convidando todos os presentes para 

apreciar de um belo buffet preparado por voluntários para esta 

festa tão especial. 

 

A entrega oficial da ambulância será realizada a 18 

de Janeiro de 2014 no Quartel de Bombeiros de S. 

Brás de Alportel com o apoio das autoridades 

locais e apoiantes deste nosso tão especial projeto.  

(Continued from page 3) 

Pai Natal vem à Casa do Povo 

A Casa do Povo de Estoi realizou no passado domingo, 

dia 15 de Dezembro a sua Festa de Natal para todas as 
famílias desprivilegiadas da freguesia. Infelizmente, este 

ano a 
freguesia 
local não 
tinha 
dinheiro 
para ajuda-
los e pediu 
ajuda ao 
Rotário 
Clube 
Internacional 
do Palácio 
de Estoi. 
Assim sendo 

tivemos o prazer em providenciar sandes, bolos, batatas 
fritas e outras iguarias juntamente com sumos. As crianças 
ficaram intrigadas com o artista de pinturas faciais por nós 
organizado mas, depois de verem o resultado da primeira 
criança pintada logo depois se gerou uma enorme fila para 
pinturas faciais e pintura das unhas que tanto adoraram. 
Na sala principal, foi apresentado um filme de Natal que 
tanto gostaram, de seguida foi apresentado um espetáculo 
muito animado de Karaté desempenhado por crianças da 
localidade, logo a seguir tivemos um apresentação muito 
energética do grupo de folclórico de Estoi também 
apresentado por crianças da freguesia sendo estas todas 

ensinadas 
por uma 
voluntária 
local. A Sr.ª 
D. Sandra 
Pires gerente 
da Casa do 
Povo de 
Estoi 
apresentou 3 
crianças da 
escola de 
Estoi com 

prémios de Mérito. Também organizamos que o nosso Pai 
Natal viesse distribuir chocolates em forma de moedas de 

ouro que tanto agradou a todas as crianças juntamente 
com presentes para cada uma das crianças que ficaram 
simplesmente encantadas com a visita do Pai Natal que 
ficou simplesmente rodeado pelas crianças assim que 
anunciou que tinha presentes para todas elas. O presidente 
da Câmara 
Municipal 
de Faro, e 
os 
presidentes 
das Juntas 
de Freguesia 
da 
Conceição e 
de Estoi 
estiveram 
presentes 
nesta Festa 
de Natal e 
muito 
elogiaram o 
trabalho 
realizado pela Casa do Povo, sendo o mesmo vital para a 
comunidade de Estoi. Esta festa não teria sido possível 
sem a nossa ajuda e a cooperação de todas as pessoas da 

Casa do Povo, e todos aqueles que participaram/assistiram 
a este tão fabuloso evento estava muito agradecidos por 
todo o nosso esforço  
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O nosso Clube tem vindo a dar um suplemento 

de leite mensal de 6 litros por criança e de 2 litros 
por adulto para todas as famílias registadas no 
Banco Alimentar de Estoi que recebem ajuda 
alimentar na Casa do Povo de Estoi. Começamos a 
aumentar a ajuda alimentar adicional em 2009 e, 
neste mês de Dezembro chegamos à quantia de 

25.000 litros de leite entregue. Também em Dezembro deste ano, além do leite entregue certificamo-nos que todas as 
crianças registadas no Banco Alimentar receberam um presente de Natal do Pai Natal e docinhos da Mãe Natal Pai 
Natal e docinhos da Mãe Natal. 

Pai Natal contribui com a distribuição de leite 

RCEPI Festa de Natal em Estoi Palace 

O nosso Almoço Anual de Natal foi realizado no Palácio 

de Estoi no passado dia 17 de Dezembro. Neste nosso 
almoço estiveram presentes 45 pessoas, e conseguimos 
reunir antigos membros do clube, esposas e maridos dos 
membros atuais do clube, representantes dos Bombeiros 
Voluntários de S. Brás, representantes do Banco Alimentar 
de Faro, representantes da Casa do Povo de Estoi, 
representantes do Banco Deutschbank , amigos e 
potenciais novos membros a entrar no Rotário Clube 

Internacional do 
Palácio de Estoi. 

 

Meia hora antes do 
almoço, foi servido 
champagne e vinho 
tinto quente com 
especiarias num dos 
salões da Pousada 
muitíssimo bem 
decorado para 
podermos conversar 
um pouco. 

No salão de jantar 
foram festivamente decoradas cinco mesas para o nosso 
almoço com biscoitos de Natal para todos. O Mestre de 
Cerimónias Robin Wilson, apresentou todos os nossos 
convidados e depois, após debatermos alguns temas 
relativos a assuntos do Clube sentamo-nos para almoçar. 

 

Antes de ser servido o almoço e conforme uma velha 
tradição todos nós cruzamos os braços para abrir os 

“Crackers”, em todas as mesas ganhou-se chapéus de 
papel, pequenos brinquedos e lemos piadas. 

O nosso 
almoço de 
Natal 
começou 
com uma 
canja de 
galinha, 
seguido de 
peru assado 
servido com 
arroz de 
frutos secos e como sobremesas saboreamos sonhos, bolo
-rei e café 

Durante o almoço todas as conversas foram animadas 
entre elas sobressaiu os destaques deste ano do Rotário e 
novas 
amizades 
foram 
feitas. 
Trocamos 
contactos e 
cartões-de-
visita e 
antes de 
anunciar o 
final deste 
almoço de 
Natal tão maravilhoso a Presidente Shirley Dunne desejou 
a todos 

Um Santo e Feliz Natal. 
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O “Burns Supper” é a celebração da 

vida e da poesia do Poeta Escocês 
Robert Burns, autor de muito poemas 
escoceses. 

Estas celebrações são sempre 
realizadas no dia ou perto do dia do 
seu aniversário a 25 de Janeiro, ás 
vezes o poeta é também conhecido 
como Robert Burns Day (ou Robbie 
Burns Day[1] ou Rabbie Burns Day) 
ou mesmo Burns Night, embora as 
celebrações possam em principio ser 
realizadas em qualquer data do ano. 

As celebrações da Burns Supper são 
muito comuns na Escócia e no Norte 
da Irlanda, e regra geral ocorrem onde 
quer que existam clubes de Burns, 
Sociedades Escocesas, onde hajam 
expatriados escoceses ou mesmo 
aficionados na poesia do Poeta Burns. 
 Na Cidade de Dunedun a sul da 
Nova Zelandia hesite uma forte 
tradição em comemorar o “Burns 
Supper” pois um dos fundadores 
desta tradição foi o sobrinho do 

Poeta,  o Sr. Thomas Burns.   

Os primeiros Suppers foram 
celebrados em Ayrshire no final do 
século XVIII por amigos do próprio 
Robert Burns no aniversário da sua 
morte a 21 de Julho, em Memoriam, 
 e, desde então têm sido um 
acontecimento regular. O primeiro 
Clube de Burns, conhecido como o 
clube mãe foi fundado em 1801 em 
Greenock por comerciantes nascidos 
em Ayrshire, conhecidos do próprio 

Bruns.  O primeiro Burns Supper foi 
realizado a 29 de Janeiro de 1802 por 
ser a data que eles acreditavam ser a 
data do nascimento do poeta, mas, em 
1803 através dos registo camarários 
descobriu-se que a data correta do seu 
nascimento era a 25 de janeiro de 
1759 [2] e, desde então todos os 
Burns Suppers começaram a ser 
celebrados a 25 de Janeiro por ser o 
dia do seu aniversário. 

As celebrações Burns Supper podem 

ser formais ou informais, embora em 

ambos os casos incluam “haggis” (um 

prato tradicional escocês 

comemorado pelo Burns na sua peça 

Address to Haggis), whiskey escocês e 

recitação dos poemas do Burns. Os 

Burns formais são realizados por 

organizações como clubes de Burns, 

ou por Sociedades de St. Andrews, e, 

ocasionalmente termina com danças 

quando senhoras estão presentes. Os 

Burns informais seguem uma tradição 

padrão. 

O “Burns Supper”  

Burns Supper 
In aid of The Algarve Oncology Association 

Saturday 25th January 2014 

7pm – 12 midnight 

Programme 
 

19:00 – 19:30   Cocktail Reception 

19:30 – 20:00   Address to the Haggis 

20:00 – 21:00  Meal service 

21:00 – 21:15  Toast to the ladies 

21:15 – 21:30  Ladies response 

21:30  Coffee & raffle (Clear floor for dancing) 

22:00 – 23:30  Scottish Country Dancing 

   Gay Gordons 

   Dashing White Sergeant 

   Canadian Barn Dance 

   Strip the Willow 

Bill O’ Fare 

Welcome Cocktail  

Sparkling wine and Orange juice 

“Haggis wi Neeps and Tatties” 

*** 

Steak beef wrapped in puff pastry with sautéed mushrooms 

and potatoes  

*** 

Baked raspberry & bramble trifle with Drambuie 

*** 

Coffee 

*** 

White or red wine JP Quinta da Bacalhôa 
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O nosso clube gostaria de fazer uma 

doação para ajudar em termos de 
assistência e reconstrução das áreas 
devastadas pelo Tufão nas Filipinas 
em Outubro de 2013. Trabalhando 

em conjunto com o Ex Governador 
Jess Nicdao do Distrito 3790 que se 
encontra no país, decidimos fazer 

uma doação de €500 dos fundos do 
Clube, via dois rotário locais que estão 
a coordenar esforços, sendo estes os 
Rotários Clubes de Ormoc e Ormoc 

Bay. A Cidade de Ormoc, foi a mais 

atingida pela tempestade severa, 
estando esta localizada na zona sul da 
região. Os membros do Rotário Clube 
Internacional do Palácio de Estoi 

doaram pessoalmente mais €250 

perfazendo um total de €750 a ser 
transferido para Ormoc que será 
usado para continuar com a 
assistência de emergência em especial 
a alimentar e para ajuda na 
reconstrução de escolas locais. 

Filipinas Desastre  
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RCEPI 

Próximos Eventos 

Janeiro - Março 

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.  

7 de Janeiro de 2014 Reunião na Pousada do Palácio de Estoi às 13:00 

Discurso introdutório de novos membros por Dean Coleman 

Apresentação do P.P. por Claire e Chris acerca do Rastreio do Cancro da Mama 

14 de Janeiro 2014 Reunião na Pousada do Palácio de Estoi às 13:00 

As diversas opções de seguros pessoais explicados pelo orador Henrique Pinheiro, da 

Medal CEO. 

18 de Janeiro 2014 Entrega Oficial da Nova Ambulância no Quartel de Bombeiros de S. Brás de Alportel 

21de Janeiro 2014 Reunião na Pousada do Palácio de Estoi às 13:00 

25 de Janeiro 2014 Celebração especial da “Burns Night” na Pousada do Palácio de Estoi. Quartos 

disponíveis a preço convidativos. 

Para mais detalhes por favor verifique o artigo acerca do “Burns Night” nesta revisa. 

28 de Janeiro 2014 Reunião na Pousada do Palácio de Estoi às 13:00 

Apresentação da Associação Oncológica do Algarve 

4 de Fevereiro 2014 Visita de camaradagem à Fábrica de Cortiça em S. Brás de Alportel seguido de um 

almoço num restaurante local. 

11de Fevereiro  2014 Reunião na Pousada do Palácio de Estoi às 13:00 

Como convidado especial iremos ter o orador Jonathan Everleigh que nos falará acerca 

da Energia Livre - “Free Energy” 

18 Fevereiro 2014 Reunião na Pousada do Palácio de Estoi às 13:00 

25 Fevereiro 2014 Reunião na Pousada do Palácio de Estoi às 13:00 

Teremos como convidado especial o orador Joao Ministro, que nos irá apresentar o 

“Projeto de Querença”. 

mailto:SECRETARY@ROTARYESTOIPALACE.ORG
mailto:MOC@ROTARYESTOIPALACE.ORG

