
A rapidez 

com que o 

tempo passa 

quando você 

se diverte. Eu 

não posso 

acreditar que 

um ano 

passou desde 

que assumi o 

cargo de 

presidente em Estoi e escrevi a nossa 

primeira Newsletter. Foi um ano que 

envolveu dois dos nossos projectos 

que serão concretizados nos próximos 

meses.  

Em Agosto, fomos capazes de 

entregar ao Banco Alimentar de Faro 

um camião refrigerado para aumentar 

a capacidade de entrega de prestação 

de alimentos frescos para os mais 

necessitados. Em Março, o 

representante deles - Nuno Alves – 

actualizou-nos sobre as 

impressionantes melhorias que o 

camião novo lhes trouxe. Tivemos o 

prazer de presenteá-lo com uma 

doação de leite em pó, que o Banco 

Alimentar de Faro necessitava 

desesperadamente, através dos 

recursos conseguidos a partir de 

doações de garrafas de vinho. 

Continuamos a apoiar o Banco 
Alimentar de Faro com as nossas 
doações mensais de leite que 
entregamos na Casa do Povo de Estoi, 
para complementar os pacotes de 
comida mensais fornecidos aos 
inscritos no Banco Alimentar. O 
número de pessoas inscritas tem 
aumentado de forma constante desde 
que a crise começou, especialmente 
entre os idosos. Ao fim de 5 anos, 
estamos perto de lhes ter fornecido 30 
mil litros de leite, o que significa que é 
uma conquista da qual estamos todos 
muito orgulhosos. As duas noites de 
quiz que sempre organizamos na 
Primavera e no Outono dão uma 
grande ajuda para financiar este 
projecto específico. 

Com o apoio da comunidade local e os 

fundos do Rotary International e de 

outros clubes internacionais tivemos o 

prazer de apresentar aos Bombeiros de 

São Brás de Alportel, um presente de 

Natal atrasado em Janeiro. 

(Continued on page 2) 
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Entregámos uma ambulância nova - totalmente 

equipada – e os Bombeiros receberam-na com 

excitação dado que a maior parte do material ser já 

obsoleto porque a maioria de seus veículos têm mais 

de 20 anos de idade. Além disso, pudemos também 

doar-lhes outros equipamentos durante a última parte 

de 2013, para actualizar material e, também, para 

melhor treino e formação nas ambulâncias. 

Realizámos alguns eventos muito bons de angariação 

de fundos como um dia de golfe no Monte Rei Golf & 

Country Club em Agosto que, passa a ser um evento 

anual e, os preparativos já estão a decorrer para o 

torneio deste ano.  

 

A 25 de Janeiro, realizámos a 

“Celebração da Noite Burns” com 

mais de 100 pessoas presentes, 

embora muitos deles não 

soubessem o que se ia passar, o que 

foi bastante apreciado pelos 

convidados de várias 

nacionalidades e “haggis” (animal 

suigeneris da Escócia) , o que terá 

sido certamente uma experiência única. Este, também, 

foi definido como um evento anual dado a sua 

popularidade, e convívio tão agradável.  

Tivemos uma série de visitas de companheirismo onde 
aprendemos um pouco mais sobre o trabalho de 
alguns sectores 
importantes da 
nossa 
comunidade, 
incluindo 
visitas a uma 
fábrica de 
cortiça e às 
salinas de 
Tavira. 
Comemorámos 
o 5 º 
aniversário do 
nosso clube em grande estilo com um torneio de 
críquete no Bela Romão Croquet Club.  

O nosso Clube teve grande sucesso com a adesão de 
10 novos sócios que se juntaram durante 2013-14 e 
mais 1 sócio empossado na nossa entrega Presidencial 
para o ano 2014-15. A meta de Ron Burton era um 
novo membro por clube em todo o mundo, por isso, 
eu acho que nós devemos ter coincidido com essa 
média e, até mais.  

(Continued from page 1) 

RCEPI Visita ÀS SALINAS DE TAVIRA    

No final 

de Abril o 

nosso 

clube fez 

uma visita 

às salinas 

de Tavira, 

dirigida por Rui Simeão. Localizadas no Parque 

Natural da Ria Formosa, em Tavira, estas salinas têm 

feito parte da sua 

família há mais de 

150 anos. Fomos 

recebidos pela guia 

Mariana, que nos 

explicou como a 

água entra nos 

reservatórios vindo 

do Oceano Atlântico e, como é filtrada para produzir 

Flor de Sal de qualidade superior. A Flor de sal é o 

“crème de la crème” do sal, que literalmente se ergue 

como creme, para o topo como o sal é formado. O 

negócio produz 

1000 toneladas de 

sal por ano, das 

quais 40 são de 

Flor de Sal. 

Apesar de 

algumas lojas 

oferecerem 

diferentes graus de Flor de Sal, a Mariana explicou-nos 

que não pode ser classificado dessa forma. A empresa 

exporta para todo o mundo para lugares como o 

Canadá e a Malásia e, tem recebido diversos prémios 

pela sua Flor de Sal de alta qualidade. 

É um trabalho intensivo nos meses de verão, quando 

o sal está pronto para ser colhido e que emprega entre 

20 e 40 pessoas, sendo que no inverno, há apenas 5 

(Continued on page 3) 
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pessoas empregadas.  

As diferenças mais notáveis entre sal marinho e sal de 

mesa estão no seu sabor, textura e, é claro, de 

processamento.  

O sal marinho é produzido através da evaporação da 

água do oceano, ou da água de lagos de água salgada, 

geralmente pouco processado, dependendo da fonte 

de água, que deixa para trás certos minerais e outros 

elementos. Os minerais adicionam sabor e cor com o 

sal marinho, que também tem uma variedade de níveis 

de aspereza. 

O sal de mesa é normalmente extraído de depósitos de 

sal no subsolo. O sal de mesa é fortemente processado 

para eliminar os minerais e, geralmente, contém um 

aditivo para evitar aglomeração. O sal de mesa 

também adiciona iodo, um nutriente essencial que 

ajuda a manter uma tiróide saudável. O sal marinho e 

sal de mesa contêm quantidades comparáveis de sódio 

por peso.  

  

Os membros e convidados fizeram um passeio pelas 

salinas, que actualmente estão a ser limpas após os 

meses de inverno, 

em preparação para 

a produção de sal 

durante os meses 

de verão.  

A visita foi seguida 

de almoço num 

restaurante local 

desfrutando das 

suas especialidades 

de arroz de 

tamboril e frango 

picante. 

(Continued from page 2) 

Noite de Rotary Quiz  

Organizámos uma das nossas 2 noites de Quiz na 
sexta-feira 2 de Maio no restaurante A Floresta em 

Almancil. Foram angariados €1.182.00 para apoiar o 
projecto de leite do nosso clube na Casa do Povo de 
Estoi em parceria com o Banco Alimentar de Faro. 

 

O mestre-de-cerimónias do evento foi a nossa 
Presidente Shirley Dunne. A competição era feroz 
entre as nove equipas para tentar responder a uma 
ampla gama de questões triviais. Foi um resultado 
próximo, com apenas quatro pontos separando as 3 
melhores equipes. 

 

Os 57 participantes desfrutaram de um belo jantar 
providenciado pelo Virgílio e a sua equipa do 

(Continued on page 4) 
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restaurante A Floresta.  

O Rotary Club Estoi Palace International gostaria de 
agradecer aos patrocinadores pela fantástica noite, 
nomeadamente a: IBC Security, Ipainters, Cardoso 
Drain Cleaning, Rockyconstroi  e CIS Bureacratic 
Services.  

Também queremos elogiar e agradecer o apoio das 
seguintes empresas que doaram várias rifas como: o 
Lennons Bar and Grill, o restaurante Lemon Tree, o 
Camillos Restaurant Almancil, a CA@SA, o Ultimate 
Look Hairdressers, Natalia Mobile Massage, Estetica 
Beauty Salon, AquaAlgar Lda., e a Kates Cakes por 
todo o apoio. Esperamos vê-los no próximo evento 
em Outubro.  

 

(Continued from page 3) 

 O Rotary Club Estoi Palace International teve a 

honra de ser reconhecido pelo Rotary International 

pelo seu compromisso e apoio activo nos projectos 

globais do Rotary na prevenção de doenças e cuida-

dos humanitários.  

Numa carta do Presidente da Fundação Rotária e Cu-

radores, DK Lee, para os membros do clube, felici-

tando-os pelo seu apoio aos ideais rotários de dar para 

ajudar os outros.  

Em reconhecimento 

ao seu apoio finan-

ceiro, o clube foi ga-

lardoado com a ban-

deira Clube 100% 

Companheiros Paul 

Harris, sendo apenas 

o segundo clube em 

Portugal a receber 

este reconhecimento. 

O clube será agora 

adicionado à lista 

mundial de clubes 

reconhecidos. 

Em 1905, Paul Harris 
organizou o primeiro 
Rotary Club "em 

comunhão e amizade" com três clientes; Silvester 
Schele, Gustavus Loehr, e Hiram Shorey. O objectivo 
inicial era criar um clube de empresários e homens de 
negócios para amizade e companheirismo. Harris ce-

do percebeu que o propósito do Rotary deveria ser 
maior e mais abrangente do que até então.  
Enquanto Paul Harris serviu como Presidente do Ro-
tary Club de Chicago em 1907, o clube iniciou o seu 
primeiro projecto de serviço público, o que transfor-
mou o Rotary no 1º Clube de serviço do mundo. 
Os Prémios Paul Harris reconhecem indivíduos, tanto 
rotários, como não rotários, que reúnem os altos pa-
drões profissionais e pessoais estabelecidos por Har-
ris.  
 
Este prémio serviu principalmente para reconhecer as 

doações dos rotários do clube para alcançar a elimina-
ção da poliomielite em todo o mundo que, mesmo já 
muito reduzida, ainda afecta muitas pessoas em três 
países onde continua endémica. 

RCEPI Homenageado pelo Rotary International 

Bandeira de Clube 100% Companheiro Paul 

membros do Rotary Estoi Palace com a bandeira premiada  
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Transmissão de Tarefas 

A nossa Transmissão de Tarefas realizou-se no dia 1 

de Julho. Rotários e convidados reuniram-se para um 
cocktail de boas-vindas antes do almoço, tendo sido 
improvisada a troca de bandeiras com um 

companheiro  

rotários visitante 
com o seu 
mulher  

de New 
Hampshire EUA, 
que se tinham 
hospedado na 
pousada e visto o 

símbolo Rotary à entrada. Posteriormente, realizou-se 
a cerimónia de saudação e troca de bandeiras, com o 
Coordenador RI para a Zona 17 Chris Garner, o 
Governador Assistente do Distrito Abílio Lopes, o ex
-Governador João Paulo Sousa e o nosso novo 

Presidente 
Jim Bell.  

 
Tivemos a 
sorte de 
organizar o 
almoço no 
Salão 
Principal do 
Palácio de 

Estoi, no qual 54 companheiros rotários e 
convidados, participaram num óptimo almoço em 
ambiente maravilhoso. Tivemos o prazer de receber 
companheiros rotários de vários clubes do Algarve, 
nomeadamente de Almancil, Faro, Loulé, Olhão, 
Silves e Tavira.  
 
A Claire Larson que participara na cerimónia de 

Transmissão de 
Tarefas de 
Governadores 
do Distrito 
apresentou à 
Presidente 
Shirley, 5 
certificados que 
ela e a nossa 
Secretária 
Pauline tinham 
recebido 

naquele evento. 4 destes certificados  devem-se à 

forma como o Clube tem atraído novos membros 
para o nosso distrito durante 2013-14 e alcançado a 
maior taxa de crescimento e, também, a maior taxa de 
retenção de membros. Tivemos a honra em receber, 
também, um prémio por Realizações Significativas 
pela contribuição através do serviço comunitário para 
os mais desfavorecidos da nossa comunidade. 

Após o almoço, a Presidente Shirley Dunne fez um 
resumo das actividades realizadas e apoiadas ao longo 
do seu mandato e agradeceu aos Comités pelo 
trabalho árduo e generoso que todos deram e que 
contribuiu para as realizações apresentadas.   
Depois, a Shirley deu então início à cerimónia de 
transmissão de tarefas para o novo Presidente Jim 
Bell, entregando-lhe o seu pin. Jim fez um discurso 
delineando os seus planos e aspirações para o 
próximo ano rotário enfatizando que ele quer que 
todos os membros sejam envolvidos nestes planos. 
Posteriormente, o Jim ofereceu um pin ao seu 
presidente eleito, Robin Wilson.  
 
O primeiro 
acto oficial 
de Jim Bell 
foi receber a 
companheira 
rotária, 
Annelyse 
van der Eijk, 
e também, 
de lhe 
entregar o 
respectivo 
pin, sendo o nosso primeiro membro do novo ano 
rotário.  

(Continued on page 6) 
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A Shirley ficou encantada ao receber um bouquet de 
flores em agradecimento pelos seus esforços durante 
o ano 2013-14 e, um forte aplauso de todos os 
presentes nesta cerimónia. 
Jim começou como membro fundador do Rotary 
Club of Estoi Palace International em 2008 e, é um 
companheiro rotário com larga experiência que 
continuará a liderar o clube em frente. 

(Continued from page 5) 

É um privilégio estar a tomar posse como presidente do Rotary Club de 

Estoi Palace International, agora no seu sétimo ano de operação. Ao lon-
go do tempo temos visto o clube crescer e diversificar-se, a sua reputação 
no nosso Distrito Rotary aumentar substancialmente e, acima de tudo, as 
nossas actividades terem um impacto real na vida das pessoas da região 
em que actuamos. 

 
O clube tem sido conduzido através deste crescimento por um número de 
pessoas altamente motivadas, tanto na liderança do clube, como entre os 
restantes membros. O meu objectivo é continuar a construir sobre o nos-
so sucesso. 

 
O Rotary é muito mais do que um canal para o serviço e caridade; é um 

modo de vida para muitas pessoas no mundo. A beleza da organização está na sua capacidade de construir for-
tes laços de amizade através dos seus membros. Promover essa amizade é uma parte vital para motivar os rotá-
rios a darem o seu tempo, esforço e experiência, a fim de tornar a vida melhor, mais saudável e mais produtiva 
para os menos privilegiados que nós. 

 
Na Assembleia do nosso clube, eu fiz uma declaração sobre companheirismo, e não como um fim em si, mas 
como um meio para obter todos os envolvidos na realização dos objectivos do clube. Vale a pena repetir aqui: 

 
"Este clube acredita que o companheirismo é um aspecto importante de se ser rotário. Cada membro pode me-
lhor apreciar esta relação através da participação nas actividades do clube, bem como em eventos sociais que 
promovam o respeito mútuo e um ideal de trabalho em equipa. 
É somente através de Companheirismo e de um envolvimento empenhado no Rotary que nós, Rotários, pode-
mos manter e continuar a seguir a declaração “Four way Test”. 

 
A declaração vem mesmo do guia do Rotary International para o desenvolvimento de um plano estratégico do 
clube e, certamente, como um princípio orientador, ela reflecte a motivação de muitas pessoas (incluindo a mi-
nha) para unir o Rotary em primeiro lugar. 

 

Discurso do novo Presidente 
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Temos a sorte de viver (e servir) numa parte incrível 
do mundo, assim como tentamos resolver alguns dos 
seus problemas. Muitos de nós passámos muitos anos 
dirigindo negócios para a frente e alguns de nós ainda 
continuam a fazê-lo. O Rotary oferece-nos a oportu-
nidade de utilizar a nossa experiência, mas ter uma 
abordagem mais altruísta, medida para a vida, enquan-
to fazemos amizade com pessoas de pensamento si-
milar. 

 
É por isso que eu e o Conselho do Clube temos co-
mo objectivo, tanto quanto possível, em levar os 
membros a assumir a liderança no desenvolvimento 
de programas do clube até ao próximo ano rotário, 
sem menosprezar as nossas responsabilidades. Estare-
mos disponíveis para ajudar e orientar e, ocasional-
mente, para liderar, mas esperamos encontrar solu-
ções em vez de problemas para considerar nas nossas 
reuniões. 

 
Temos excelentes talentos a coordenar os comités do 
clube no próximo ano e cada membro faz parte dum 

desses comités. Os Comités de Comunidade e Admi-
nistração serão convidados a participar em todas as 
reuniões do Conselho, das quais haverá uma a cada 
dois meses. 

 
Esperamos que todos façam a sua contribuição e se 
sintam capacitados para fazer a diferença tanto para o 
clube como para as suas metas de serviço, enquanto 
participarem activamente nas actividades sociais do 
clube. 

 
Este ano, o Conselho - Jim Ditheridge, Ian Lowe, Ro-
bin Wilson, Shirley e eu - temos várias ideias. Espera-
mos que se comprometam totalmente a ajudar-nos a 
concretizá-las. 

 
Finalmente, eu quero prestar o meu agradecimento à 
Shirley por me apoiar neste ano como presidente elei-
to. Estou confiante na sua contínua assistência e 
apoio à medida que avançamos para um outro perío-
do excitante no desenvolvimento do clube e, estou 
ansioso para trabalhar com a equipe que vocês, os 
membros, elegeram. 

(Continued from page 6) 
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Próximos Eventos 

Julho – Setembro 

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

RY@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.  

8th July 2014 Reunião Extraordinária Palácio Estoi 13:00 

Speaker will be Kent Ringborn and the topic will be “My Cruise Ships and Why 

15th July 2014 Reunião Extraordinária Palácio Estoi 13:00 

Novo Sócio – Discurso de Introdução - Anita Lima  

22nd July2014 Reunião Extraordinária Palácio Estoi 13:00 

Speaker - Tom Willis and hi topic will be “Holidays for Special Needs Children”  

29th July 2014 Reunião Extraordinária Palácio Estoi 13:00 

Speaker - Wanda Crawford and her topic will be “ACCA Children's Charity”  

5th August 2014 
No encontro desta semana - Verão Recesso 

12th August 2014 Reunião Extraordinária Palácio Estoi 13:00 

Novo Sócio – Discurso de Introdução -  Manuela Almeida  

19th August 2014 
No encontro desta semana - Verão Recesso 

26th August 2014 Reunião Extraordinária Palácio Estoi 13:00 

Detalhes a serem confirmados 

30th August 2014 RCEPI Annual Charity Golf Day - Monte Rei Golf & Country Club 

For more details click to contact our Secretary  

2nd September 2014 Reunião Extraordinária Palácio Estoi 13:00 

Novo Sócio – Discurso de Introdução - Isobel Correia  

9th September 2014 Reunião Extraordinária Palácio Estoi 13:00 

Detalhes a serem confirmados 

16th September 2014 Reunião Extraordinária Palácio Estoi 13:00 

Detalhes a serem confirmados 

23rd September 2014 Reunião Extraordinária Palácio Estoi 13:00 

Detalhes a serem confirmados 

30th September 2014 Reunião Extraordinária Palácio Estoi 13:00 

Detalhes a serem confirmados 

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