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Mensagem da Presidente
Jesus está prestes a nascer!
A sua Luz irá Expandir-se. Fará desaparecer as trevas!...
Os caminhos serão Iluminados! E nós seremos Guiados rumo à Salvação...
Formemos nuvens de Esperança no Céu!
Inauguremos uma Nova Era para os Homens de Boa Vontade!
Ah! Uma recomendação importante, não nos esqueçamos de convidar para que esteja sempre presente nas nossas vidas - o Aniversariante!
Não só nesta época festiva, mas, em todos os demais dias do ano:
vivamos, então, em plenitude o Verdadeiro Espírito de Natal...
Santo e Feliz Natal!.
Gracinha da Costa Tavares

Reuniões às Terças-feiras:
1ª, 2ª e 3ª: 21H30 na Sede do Clube
4ª, Jantar 20H30 Estalagem da Via Norte
Clube # 26327 distrito 1970 de RI
Admitido em RI em 10 de Abril de 1989
Sede:
Trav Dr Augusto Martins, 49
4470-146 Maia

e-mail: rcmaia@rotaryclubmaia.org
Website: www.rotaryclubmaia.org

1

Actividade do clube

Rotary Club da Maia
faz oferta de lembrança de
aniversário ao seu sócio
honorário
Eng Bragança Fernandes
À semelhança do que acontece, habitualmente, com
todos os membros do quadro social do clube, a
presidente 2013|2014 do Rotary Club da Maia,
Gracinha da Costa Tavares, acompanhada pelo vicepresidente e pelo secretário do clube, respectivamente,
comp. Carlos Pinto e Castro e comp. Luciano Gomes,
procedeu à entrega de uma lembrança personalizada
ao Presidente da Câmara Municipal da Maia, Engº
Bragança Fernandes, sócio honorário do Rotary Club
da Maia, pela passagem do seu aniversário natalício.

Geminação entre Rotary Club da Maia e Rotary Club
de Balma (distrito 1700/França)
A presidente do Rotary Club da Maia entregou ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Maia, Eng.º Bragança
Fernandes, a medalha da Cidade de Balma, França, que lhe foi enviada pelo Presidente da Câmara de Balma,
Monsieur Le Maire, Alain Fillola. Estas duas cidades estão intimamente ligadas, como consequência, dos
respectivos clubes rotários estarem geminados desde Junho de 2013.
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Actividade do clube

Comemoração
de S. Martinho
no
Rotary Club da
Maia
No dia 16 de Novembro de 2013, o Rotary Club
da Maia levou a efeito o seu Magusto Anual de
São Martinho. Contou com a presença de mais
de quarenta pessoas.
Viveram-se momentos de são companheirismo
e muito agradável convívio, como documentam as
inúmeras fotografias tiradas pelo nosso
companheiro Adelino Marques durante o evento.
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Aniversariantes no RC da Maia (Nov)

Comemoração de
Aniversários de
membros do
Rotary Club da Maia
Como se tornou prática, neste ano rotário, aproveitouse o Jantar mensal para se festejarem os aniversários
dos membros do clube que ocorreram no mês
(Novembro).
Assim, após entrega da respectiva lembrança
evocativa do evento, oferta da companheira
presidente, partiram-se os bolos de aniversário e
efectuou-se o tradicional brinde em homenagem aos
aniversariantes do mês: Comp.º Valdemar Silva e
Comp.º José Eduardo Macedo.
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Visibilidade Externa do Clube

Magusto do
Instituto
Cultural da Maia
O ICM - Instituto Cultural da Maia festejou o São Martinho, nas suas instalações, no dia 15 de Novembro de 2013.
Como vem sendo hábito, o Rotary Club da Maia esteve presente. É muito salutar, e enriquecedor para todos, este
convívio entre ambas as Instituições que, desde a fundação do ICM pelo Rotary Club da Maia, temos vindo a
fomentar.

Almoço de Natal do
Instituto Cultural da Maia
No dia 13 de Dezembro de 2013, o Instituto Cultural da Maia
organizou o seu almoço de Natal. O Rotary Club da Maia esteve
representado pela sua Presidente e por vários Membros do
Clube, em que se englobam, também, os elementos da direcção
eleita do ICM, nomeadamente o seu presidente, secretário e
tesoureiro. Foi um evento com momentos recreativos e culturais.
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Visibilidade Externa do Clube

Evento de
Rotary Club Porto Foz
O Rotary Club Porto Foz organizou a apresentação do
livro do Prof. Fernando de Pádua “O meu livrinho do
coração”, no dia 15 de Dezembro de 2013, nos Cinemas
UCI do Arrábida Shopping.
Esta apresentação teve início com a Comédia Musical
“A verdadeira história da cigarra e da formiga”. Tratouse de uma iniciativa de Rotary em Portugal (distritos
1960 e 1970) em parceria com a Fundação Fernando
de Pádua. A Presidente do Rotary Club da Maia esteve
presente neste importante evento rotário.

O GEPE do Rotary Club da Maia
termina ano de 2013, com boas
notícias face aos seus
objectivos.
O Rotary Club da Maia promoveu junto da Laborial, uma
empresa sediada na zona industrial da Maia, a
apresentação do projecto GEPE - Grupo de Entreajuda
para a Procura de Emprego, que apoia a comunidade de
pessoas desempregadas da Maia. A receptividade da
empresa Laborial para com este projecto foi
prontamente activada. Poucos dias após esta acção, a
Laborial demonstrou disponibilidade para recrutar para
o seu quadro de colaboradores, um dos membros,
Daniela Bonito da Eugénia, que estava a ser apoiada
pelo GEPE do Rotary Club da Maia.

Jantar Palestra no
Rotary Club da Feira
No dia 4 de Novembro de
2013, o Rotary Club da
Feira promoveu, no
Europarque, por ocasião
do seu jantar mensal,
uma interessante Palestra subordinada ao tema
“O Estado Social de
Salazar e Franco“.
A presidente do Rotary
Cub da Maia esteve
presente, tendo, inclusive, sido honrada com
a saudação à bandeira
da cidade da Feira, no
início do evento.
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Instituto
Cultural da
Maia
O ICM - Instituto Cultural
da Maia, promoveu uma
interessante
visita
cultural a Braga, no dia
29 de Novembro de 2013.
O Rotary Club da Maia
esteve, uma vez mais,
presente numa iniciativa
cultural do ICM, desta
vez por intermédio da
companheira Gracinha
Tavares, actual presidente do clube.
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Actividade do Clube

Jantar de Natal
da Família rotária do
Rotary Club da Maia
O Rotary Club da Maia realizou o Jantar de Natal da Família Rotária do
Rotary Club da Maia, no dia 17 de Dezembro de 2013, na Quinta de Vilarinho.
Foi um serão de partilha, com uma ambiência impregnada de Paz e de
Alegria que a quadra natalícia traz consigo.
Houve momentos particularmente marcantes, tais como, algumas
reflexões muito pertinentes, atinentes à época que se estava a vivenciar,
bem como, poemas e textos.
Tivemos, entre nós, um convidado, o Frei Fernando Ventura, que proferiu
uma alocução muito interessante. Expôs-nos, com a sua vivacidade e
clareza habituais, a situação de miséria e pobreza extrema que é a
realidade de São Tomé e Príncipe. Isto porque, o Rotary Club da Maia
está a fomentar um Projecto Solidário de Ajuda a São Tomé e Príncipe.
Finalmente, festejaram-se, com bolos de aniversário e champagne,
como neste ano rotário se instituiu, os Comp.ºs que já tinham celebrado
o seu aniversário, no decurso do mês, Comp.ºs Fernando Coelho e Hélder
Sampaio e fez-se, igualmente, um brinde ao Comp.º Adérito Santos, o
qual, dali a escassos dias, fazia anos.
Foi um serão de Natal da Família Rotária do Rotary Club da Maia memorável,
em que não faltou uma troca de prendinhas, entre todos os presentes.
Viveu-se intensamente o Verdadeiro Espírito Natalício!...
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Aniversariantes no RC da Maia (Dez)

Comemoração de
Aniversários de
membros do
Rotary Club da Maia
Com vem sendo hábito, no decorrer do presente ano
rotário, aproveitou-se o Jantar mensal do clube para
homenagear os companheiros que já tinham
celebrado o seu aniversário, no decurso do mês.
Assim, foram homenageados os Companheiros
Fernando Coelho e Hélder Sampaio tendo-se feito,
igualmente, um brinde ao Companheiro Adérito
Santos, o qual, dali a escassos dias, faria anos.
Como a todos os demais aniversariantes, membros
do clube, a Companheira presidente procedeu à
entrega aos companheiros homenageados de uma
placa evocativa do evento, após o que se procedeu
ao corte do bolo de aniversário e ao respectivo brinde
com o tradicional Champagne.
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Projectos em Curso no Rotary Club da Maia

Projectos Solidários de
Apoio a

S. Tomé e Príncipe e
Moçambique
© Rotary International/Alyce Henson

O Rotary Club da Maia está a promover uma
importante iniciativa, em parceria com a Câmara
Municipal da Maia, para ajudar as crianças
carenciadas de São Tomé e Príncipe.
Esta acção tem por objectivo fornecer leite em pó,
farinhas lácteas e leite de substituição a crianças que
vivem em orfanatos, infantários e lares de jovens.
Abrange cerca de 2.000 crianças e jovens, de forma a
combater a subnutrição.
O Rotary Club da Maia, para além desta parceria com
a Câmara Municipal da Maia, está empenhado em
ajudar a combater a pobreza e a miséria que, em São
Tomé, é uma realidade constante!
Faz, muita falta lá, vestuário e calçado de verão,
mesmo usado, para crianças e jovens, bem como,
brinquedos, jogos, livros infantis e juvenis e material
escolar, que ainda possam ser utilizados.
Para além disso, estamos a ajudar a equipar 2 Escolas
em Moçambique, com livros escolares e todo o tipo
de livros, novos e usados, para a Biblioteca de cada
uma dessas escolas.
TUDO É BEM VINDO, PARA QUEM NADA TEM…
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Projectos
em Curso
Notícias Rotary
ClubnodaRotary
Maia Club da Maia

Expedição de
Mercadoria para
S. Tomé e Príncipe,
a 19 de Dez. de 2013
Já partiu para São Tomé e Príncipe, no dia 19 de
Dezembro de 2013, um contentor com muita e variada
mercadoria: 5.000 iogurtes, que não necessitam de
refrigeração, oferecidos por uma das empresas do
nosso Companheiro de Clube e Past Governador do
Distrito 1970, Bernardino Costa Pereira.
A Clínica Dentária Dr. Daniel Azevedo, da Cidade de
Vila Real, ofereceu uma quantia significativa para a
compra de leite em pó e farinhas lácteas. Seguiram,
cerca de 30 Caixas, algumas muito grandes, com vários
caixotes, dentro de cada uma delas! Foram repletas
de leite em pó e farinhas lácteas das mais variadas.
Algumas também continham roupa e calçado de
Verão, livros infantis, jogos e brinquedos, para Apoiar
Orfanatos, Lares de acolhimento e diversas
Instituições que abrangem bébés, crianças e jovens de
São Tomé e, igualmente, do Príncipe.
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