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LOJA SOLIDÁRIA DO ROTARY CLUB DE BARCELOS  NESTA EDIÇÃO 

O Rotary Club de Barcelos abriu, durante a 
época natalícia, a sua Loja Solidária em pleno 
centro da Cidade, na Avenida da Liberdade 
nº38. 

Este espaço esteve aberto ao público em 
geral, que pôde contribuir para os projectos 
do Club rotário, comprando produtos a um 
preço muito simpático. Aqui puderam 
encontrar peças de cerâmica, vestuário, 
produtos alimentares e outros, que foram 
oferecidos por várias empresas do Concelho 
de Barcelos. 

 

Para o Presidente do Club, Miguel Marote 
Henriques, os Clubes rotários necessitam de 
se reinventar e procurar novas fontes de 
financiamento para os projectos que 

desenvolvem. Através desta acção o Club 
cumpriu esse desiderato e simultaneamente 
aproximou-se da sociedade.  

Esta loja dispunha de vasta informação sobre 
a actividade e origem do movimento rotário 
e do seu Club barcelense.  

 

Depois do sucesso obtido com esta iniciativa, 
o Club equaciona já a abertura de um espaço 
que compreenda uma exposição sobre o 
movimento rotário e uma loja. 
 
Veja o vídeo em: 

www.facebook.com/rotarybarcelos 

 

 

 
 

Festa de Natal  
O evento contou com a presença de estudantes 
estrangeiros, que se encontram a frequentar o 
IPCA, ao abrigo de programas de intercâmbio. 

Página2 

 

Visita Oficial da Governadora 

Goreti Machado visitou Barcelos a 3 de 
Dezembro. 

Página5 

Loja Solidária  
Mês Dezembro 
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O Rotary Club de Barcelos promoveu, no dia 
17, uma Palestra de Apresentação da 
Organização Não Governamental (ONG) – 
Habitat For Humanity Portugal. A palestra foi 
proferida pela Dr.ª Helena Pina Vaz – 
presidente da Habitat for Humanity Portugal 
e Directora da Escola Internacional de Braga 
(CLIB). 

O evento contou, entre outros, com a 
presença de responsáveis de 
estabelecimentos de ensino, corporações de 
bombeiros, agrupamentos de escuteiros, 
instituições e associações de cariz social, 
bem como de estudantes de vários graus de 
ensino.  

Miguel Marote Henriques, Presidente do 
Rotary Club de Barcelos, abriu a reunião e 
apresentou a oradora como uma pessoa 
inconformada com a injustiça e que nunca  
terá sossego, pois só o teria, de acordo com 
palavras da própria, quando visse os 
problemas sociais todos resolvidos. 

 

 

 

 

 

 

O presidente dos rotários barcelenses esteve 
presente, em Julho, na entrega de uma 
habitação construída, em Barcelos, pela 
Habitat e transmitiu o sentimento de 
comoção que viveu bem como a alegria da 
família e de todos os que participaram 
naquela “empreitada”. Miguel Marote 
Henriques transmitiu à responsável da 
Habitat, a disponibilidade do Club rotário 
para participar na construção de habitações, 
bem como fornecer apoio técnico às 
mesmas. 

Helena Pina Vaz apresentou a Habitat for 
Humanity como uma associação humanitária 
que luta para que famílias em precariedade 
económica consigam ter uma casa.  

 

 

 

 

 

Esta ONG constrói e restaura casas a famílias 
que não têm acesso a crédito bancário, ou a 
pagar renda. Na maioria dos casos, a 
selecção das famílias é feita com o apoio das 
redes de assistência das autarquias, mas 
também são aceites candidaturas 
particulares. 

Desde a sua fundação em 1996, a Habitat já 
apoiou 54 famílias a terem uma casa digna. 
Um quinto destas habitações está localizada 
no concelho de Barcelos. 

A associação tenta envolver as pessoas e elas 
têm de pagar qualquer coisa, dentro das suas 
possibilidades. A construção é efectuada 
com a ajuda de voluntários, mas quem vai 
habitar a casa também tem de participar na 
sua construção.

 

 

O Rotary Club de Barcelos foi abordado pelo 
Dr. Élio Santos, com vista ao envio de livros e 
vestuário para Angola.  

O Dr. Élio Santos foi professor primário em 
Angola, tendo regressado a Portugal, em 
1975, onde se formou em Medicina 
Veterinária. Em Barcelos, exerceu esta 
actividade durante aproximadamente três 
décadas. 

Após uma visita, em 2010, à terra que o viu 
nascer, decidiu enviar vestuário e livros para 
a região do Huambo, onde habitou e 
leccionou. Os seus livros técnicos de 
medicina veterinária serão doados à 
Faculdade de Medicina Veterinária do 
Huambo. 

O Rotary Club de Barcelos obteve apoio de 
uma empresa que opera em Portugal e 
Angola para o transporte marítimo de 520kgs 
repartidos por 20 volumes. Antes da 
expedição, os artigos foram embalados e 
identificados, em Barcelos, pelo próprio Dr. 
Élio Santos e pelos Companheiros Miguel 
Marote Henriques e Francisco Cardoso.  

O nosso Club tem vindo, desde 2009, a 
colaborar com Cabo Verde onde já realizou 
três missões, tendo distribuído vestuário, 
livros e material médico. Em Dezembro de 
2011, entregámos uma ambulância ao 
Município de São Domingos (Ilha de 
Santiago) e através do Rotary Club Maria Pia 
(Praia), Club parceiro, fizemos chegar 
também livros e vestuário à Guiné-Bissau. 

Palestra “Solidariedade – A 
visão da Habitat for Humanity” 
 

Mês Setembro 

 

Livros e vestuário para Angola 
Mês Julho 

 

Dr. Élio Santos e os Companheiros Miguel 
Marote Henriques (presidente do Rotary 
Club de Barcelos) e Francisco Cardoso. 
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O CLUB EM NÚMEROS 
 

  

24 
Número de membros efectivos  

  

3 
Membros honorários 

 

  

2 
Clubes afilhados 

  

5 
Clubes de contacto 

  

51,5% 
Frequência média nas reuniões do ano rotário em curso 

 

  

12 
Companheiros Paul Harris 

  

USD34.460 
Total de doações 

  

8 
Bolsas de estudo patrocinadas 

 

 

 

 

O Club Rotário barcelense realizou, dia 16, 
uma palestra dedicada ao tema “Sucesso 
barcelense em Investigação Científica”. As 
oradoras convidadas foram as investigadoras 
barcelenses Renata Gomes e Ana Ferraz. 

Ex-estudante da Escola Superior de 
Tecnologia do IPCA-Instituto Politécnico do 
Cávado e do Ave, Ana Ferraz venceu, 
recentemente, um prémio mundial da 
Imagine Cup, a maior competição 
internacional de tecnologia, com um 
protótipo que permite identificar o tipo de 
sangue de uma pessoa em menos de cinco 
minutos. Este projecto começou a ser 
desenvolvido ainda no IPCA. 

Renata Gomes é, aos 28 anos, Embaixadora 
para a Ciência, Tecnologia e Engenharia do 
Parlamento Britânico, depois de ter vencido, 
no Reino Unido, o prémio de prodígio 
nacional em Ciência Médicas. Entre 2004 e 
2013, a jovem investigadora arrecadou mais 
de três dezenas de prémios a nível mundial, 
sendo responsável pela criação de várias 
patentes que estão a revolucionar a 
regeneração cardiovascular. 

O evento teve lugar no auditório do IPCA e 
contou com a presença de rotários, 
representantes de inúmeras instituições do 
concelho, responsáveis de estabelecimentos 
de ensino e alunos e docentes do ensino 
secundário e superior. 

O IPCA esteve representado pela Prof.ª. Dr.ª 
Patrícia Gomes que deu as boas vindas aos 
presentes e se congratulou com a escolha 
desta Instituição para “palco” da palestra. 

O Presidente do Club, Miguel Marote 
Henriques, na sua intervenção, salientou o 
papel de referência que o IPCA tem vindo a 
consolidar em várias áreas e recordou os 
casos de sucesso barcelenses que foram 
recentemente alvo de destaque: a vitória da 
Ana Ferraz na Imagine Cup 2013, o 
ultramaratonista Carlos Sá com o primeiro 
lugar na Badwater 2013, aquela que muitos 
consideram a prova mais extrema do Mundo, 
a autoria do novo troféu da Supertaça 
Cândido de Oliveira por Nuno Duarte 
Martins, docente do IPCA e a viagem ao 
“espaço” do Galo de Barcelos, cujo principal 
responsável, Marco Neiva, se encontrava 
presente. 

Um denominador comum, nas intervenções 
das duas investigadoras, foi a ênfase na ideia 
de que o sucesso não é uma estrada em linha 
recta, antes pelo contrário, é uma via repleta 
de curvas com avanços e recuos. As 
investigadoras consideraram fundamental 
ser persistente e não desanimar com os 
insucessos, pois esses são uma constante. 

A assistência questionou as oradoras sobre 
temas como a criopreservação de células 
estaminais, aplicação prática das suas 
descobertas e a captação de financiamento 
para o desenvolvimento das mesmas. 

A palestra terminou já o relógio se 
aproximava da meia-noite. Mas antes, 
Miguel Marote Henriques e Renata Gomes 
anunciaram a intenção de promoverem uma 
“Corrida pelo coração”. 

Rotary Club de Barcelos juntou 
investigadoras barcelenses 
 

Mês  Agosto 
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Carlos Sá, o atleta barcelense que venceu 
recentemente a ultramaratona de Badwater, 
no Vale da Morte (Califórnia), esteve no 
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 
(IPCA), a convite do Rotary Club de Barcelos,  
para proferir uma palestra sobre como 
“Superar os Limites”. 

 

O evento, realizado no dia 10, contou, entre 
outros, com a presença de estudantes e 
docentes deste estabelecimento de ensino 
superior, rotários, desportistas e membros 
de várias associações do concelho. 
 

O vice-presidente do IPCA, Dr. Agostinho 
Silva, abriu a reunião e deu as boas vindas 
aos presentes. Na sua introdução, o 
responsável do IPCA elogiou o percurso do 
convidado e o papel que este desempenha 
como exemplo e factor de motivação para 
desportistas e não só. 
 

O Presidente do Club, Miguel Marote 
Henriques, agradeceu ao IPCA a colaboração 
que tem vindo a prestar na realização destes 
eventos e ao orador, pela disponibilidade 
imediata que teve em estar presente. Miguel 
Marote Henriques chamou a atenção para o 
papel que Carlos Sá tem tido na promoção de 
Barcelos e no incremento da auto-estima e 
motivação dos barcelenses. O responsável do 
Club elogiou o fair-play do ultramaratonista, 
referindo que este “luta” consigo próprio 
com vista à superação dos seus próprios 
limites. 
 

Carlos Sá recordou os já longínquos tempos 
em que o vencedor da ultramaratona de 
Badwater, com o tempo de 24 horas e 38 
minutos, pesava 96 quilos e fumava dois 
maços de tabaco por dia. 
 

Carlos Sá começou a trabalhar aos 13 anos, 
na indústria têxtil, limpou vidros e pintou 
edifícios com dotes de alpinista, sendo, 
desde o ano passado, o primeiro 
ultramaratonista profissional em Portugal. 

 
Em Janeiro, Carlos Sá bateu o recorde na 
subida à montanha mais alta da América do 
Sul, a Aconcágua, nos Andes argentinos, 
com 6962 metros. Em Abril, o atleta 
barcelense conquistou um brilhante 4º lugar 
Marathon de Sables, a ultramaratona de 
areia no deserto do Sahara, o que o colocou 
como melhor atleta não africano. 

 

O que o trouxe para estas aventuras foi o 
alpinismo e os feitos de João Garcia. Depois 
de uma expedição com o alpinista, Carlos Sá 
decidiu, com um grupo de amigos, tentar 
escalar a sexta montanha mais alta do 
mundo, o Cho Oyu [8201 metros], no Nepal. 
Começou a preparar-se intensamente, 
fazendo corridas em altitude, mas, no fim, o 
grupo não conseguiu obter os patrocínios 
necessários. 

 

 

 
 
 

 

Carlos Sá descobriu, contudo, a sua vocação 
para as ultramaratonas, até que, no início do 
ano passado, depois do 4º lugar no Ultra Trail 
do Monte Branco, com toda a elite mundial 
presente, a Berg o convidou para ser 
embaixador da marca. E foi esse o ponto de 
viragem. 

 
A capacidade de resistência a nível biológico 
de Carlos Sá está a ser objecto de estudo 
pelo Hospital de Santo António, em parceria 
com a Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto. 

O ultramaratonista deixou claro que o seu 
segredo reside na força de vontade, 
persistência, rigor e disciplina. Mesmo 
quando bate um record, acredita que podia 
fazer melhor. Não obstante a sua 
persistência, Carlos Sá nunca ultrapassa a 
linha do razoável. Para o barcelense, nestas 
situações, os desafios permanecem em 
aberto e um dia voltará a tentar. 

  

Superar os limites com Carlos Sá 
Mês Setembro 
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A visita oficial, realizada a 3 de Dezembro, 
começou com uma visita à Câmara Municipal 
de Barcelos, onde o seu Presidente, Miguel 
Costa Gomes, recebeu a Governadora do 
Distrito 1970, Goreti Machado e o Presidente 
do Rotary Clube de Barcelos, Miguel Marote 
Henriques, acompanhados por vários 
elementos deste Club. 

A Governadora apresentou cumprimentos ao 
edil, agradecendo o apoio concedido às 
actividades dos rotários barcelenses. Goreti 
Machado entregou a Miguel Costa Gomes 
uma flâmula com o lema rotário deste ano 
“Viver Rotary. Transformar Vidas.”, 
explicando a abrangência do seu significado. 

Também Miguel Marote Henriques 
agradeceu o apoio do Município às 
actividades do Club rotário barcelense. 

Miguel Costa Gomes mostrou-se sensível ao 
trabalho desenvolvido pelo Rotary Club de 
Barcelos e um adepto das causas sociais.  

O marco rotário, situado no centro de 
Barcelos, foi objecto de visita e dado 
conhecimento do seu projecto de elevação. 

A visita prosseguiu no Centro Zulmira Pereira 
Simões (CZPS), Instituição de Solidariedade 
Social de Roriz, onde foram recebidos pela 
Dr.ª Sofia Albuquerque, Directora Executiva 
da Instituição, e outros membros dos seus 
corpos sociais. 

O projecto CZPS, cujo patrono é o 
Comendador Dr. António Simões, membro 
honorário do Rotary Club de Barcelos, é uma 
resposta da sociedade civil, atenta aos 
desequilíbrios sociais, e à necessidade 
premente da intervenção junto da 
comunidade, prestando suporte à família, 
principalmente aos idosos, crianças e 
pessoas em dificuldade. 

Na reunião de trabalho, realizada na sede do 
Club, a Governadora teve oportunidade de 
transmitir aos companheiros a mensagem de 
Rotary Internacional mas também, num 
diálogo interactivo, sugerir formas atingir as 
metas a que o Club se propõe, bem como de 
desenvolvimento do seu quadro social. 

O jantar/cerimónia teve início, pelas 20h30, 
com o Presidente do Club rotário barcelense, 
Miguel Marote Henriques, a dar as boas 

vindas aos cerca de cem convidados e 
rotários presentes. 16 Clubes rotários 
fizeram-se representar, nesta cerimónia, 
incluindo o Club Maria Pia (Praia-Cabo 
Verde) que se encontra geminado com 
Barcelos e parceiro de vários projectos. 

Após os habituais momentos de saudação às 
bandeiras, protocolo, secretaria e 
apresentação rotária, os presentes foram 
brindados com uma actuação surpresa de 
Tiago Araújo. Este jovem barcelense de 19 
anos de idade é finalista do programa “Factor 
X”, integrando o grupo “Os Aurora”.  

Miguel Marote Henriques referiu, na sua 
intervenção, que o Club barcelense 
desenvolveu, nesta primeira metade do 
mandato, várias acções junto da 
Comunidade e a nível internacional. Foi dado 
destaque ao envio de livros para Angola, às 
várias palestras realizadas no Club e no IPCA, 
à dinamização do banco de cadeiras de rodas 
e ao arranque do projecto conjunto com os 
Bombeiros Voluntários de Barcelos, os 
Bombeiros Municipais da Cidade da Praia 
(Cabo Verde) e o Club rotário Maria Pia. Este 
projecto visa criar laços entre as duas 
corporações, proporcionar formação e a 
entrega de uma ambulância. 

Os representantes dos Clubes afilhados, 
Esposende e Ponte da Barca, do Club 
Padrinho, Guimarães e do Club de contacto, 
Maria Pia (Cabo Verde) deram os parabéns 
pelo trabalho desenvolvido. 

 A representante do Município, a Sr.ª 
Vereadora Dr.ª Elisa Braga, transmitiu o seu 
contentamento por estar presente na 
reunião festiva, lembrou que o sei avô havia 
sido rotário e que admirava os ideais e 
projectos do movimento. A Vereadora 
aproveitou para dar também os parabéns e 
elogiar Tiago Araújo. 

A Governadora do Distrito começou a sua 
intervenção com um elogio à grandeza 
histórica de Barcelos e ao trabalho e 
projectos desenvolvidos pelo seu Club 
rotário. O seu discurso aflorou as prioridades 
de Rotary Internacional e da sua Fundação, 
salientando a importância das contribuições 
e a necessidade de impedir a proliferação da 
Polio. Os presentes foram desafiados a ligar 
para a Linha da Polio e salvar uma vida. 
Foram salvas 67 vidas. 

MOMENTOS 

 

 

Marco rotário 
 

 

Reunião de trabalho na Sede 
 

 

Actuação de Tiago Araújo 
 

 

Momento da Governadora 

Visita Oficial da Governadora 
Mês Dezembro 
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Mês Julho 

 

O Club Rotário barcelense realizou, dia 23 de 
Julho, uma palestra dedicada ao tema 
“Televisão e comunicação”. O orador 
convidado foi o sobejamente conhecido 
comunicador barcelense, Alberto Serra. 

O evento teve lugar no Hotel-Restaurante 
Bagoeira e contou com a presença de 
rotários barcelenses e de outros clubes, 
estudantes de jornalismo e ciências da 
comunicação e convidados. 

O Presidente do Club, Miguel Marote 
Henriques, abriu a reunião e deu as boas 
vindas aos presentes. Na sua introdução, o 
responsável do Club barcelense elogiou o 
percurso profissional do convidado, que nos 
habituámos a ver no pequeno ecrã, bem 
como a sua abrangente e rica actividade 
como homem das letras. 

A Victor Pinho coube a apresentação do 
curriculum do orador e um reconhecimento 
pelo apoio e contributo que tem dado para o 
enriquecimento da Feira do Livro de 
Barcelos. 

Alberto Serra começou a sua intervenção por 
uma breve resenha da sua vida. O orador 
nasceu em Barcelos a 6 de Outubro de 1957 e 
cedo rumou a Moçambique. Regressa em 
Julho de 75, uma semana após a 
independência, devido à morte trágica do 
pai. 

Alberto Serra considera que chegou ao 
jornalismo já tarde e através de um percurso 
menos convencional, mas que o tornou um 
apaixonado contador de histórias. 

O primeiro contacto com o jornalismo dá-se 
em Barcelos. Alberto Serra foi membro 
fundador do jornal “Barcelos Popular” e do 
Grupo de Teatro de Amadores “A Capoeira”. 

Em finais dos anos 70, ruma a Santarém onde 
se divide entre o centro cultural, à noite, a 
rádio, de manhã e o jornal, à tarde. É aqui 
que adquire experiência fundamental no 
jornalismo e a sua carteira profissional. 

 

 

Em finais dos anos 80 regressa ao norte. 
Jornalista do “Correio do Minho” e director 
de informação da Rádio Antena Minho. Mais 
tarde transfere-se para a “R|dio Nova” e 
colabora na RTP-Porto. 

Fundador e jornalista da TSF-Porto e da SIC-
Porto. Em meados dos anos 90 muda-se para 
Lisboa e integra a equipa da Grande 
Reportagem da RTP. 

Alberto Serra contou o espírito frenético 
vivido numa televisão privada que 
revolucionou o panorama da comunicação 
social nacional e a necessidade que sentiu, 
após esta experiência, de contar estórias de 
uma forma que só foi possível com a 
mudança para a RTP. Na estação estatal, 
viajou, um ano inteiro, pelo Portugal 
profundo e produziu documentários com 
vultos da nossa literatura como o Nobel José 
Saramago ou Eugénio de Andrade. 

As novas plataformas, o anunciado fim dos 
jornais em papel, a crise do sector e o serviço 
público, foram alguns dos temas debatidos 
entusiasticamente com os presentes. 

 A palestra terminou já o relógio tinha 
anunciado as 23h30m, mas o debate 
continuou na sala e na rua. 

 

 

 

 

 

 

Alberto Serra entusiasmou com palestra 

sobre “Televisão e Comunicação” 
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O Rotary Club de Barcelos realizou, no dia 17 de 
Dezembro, a sua habitual festa de Natal. Este ano, o 
evento contou com a presença de jovens 
estudantes, ao abrigo de programas de 
intercâmbio, que se encontram a frequentar o IPCA 
– Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. 

O Club rotário barcelense convidou todos os 
estudantes ao abrigo de programas de intercâmbio 
que não passassem o Natal nos seus países de 
origem. Compareceram 24 estudantes oriundos do 
Brasil, Espanha, França, Roménia, Bulgária, Turquia, 
Lituânia, Polónia e Grécia. 

O Presidente do Club, Miguel Marote Henriques, 
deus as boas-vindas aos presentes e convidou-os a 
integrarem as mesas compostas por membros 
rotários e familiares. Os membros do Club fizeram a 
habitual apresentação rotária em que dão a 
conhecer o seu nome, profissão e Club a que 
pertencem. De seguida, o Presidente do Club pediu 
aos estudantes que também se apresentassem, da 
mesma forma, para que todos se pudessem 
conhecer melhor. 

A ceia com o tradicional bacalhau foi passada num 
ambiente de grande convívio não obstante as várias 
línguas faladas. 

A Festa contou com a presença do tradicional Pai 
Natal que distribui prendas aos mais pequenos e a 
todos os estudantes convidados. Estes últimos 
foram presenteados com artigos de vestuário 
produzidos em Barcelos e o tradicional galo. 

Antes dos discursos, os presentes degustaram os 
vários doces da época natalícia trazidos pelos 
membros do Club. 

O Presidente do Rotary Club de Barcelos, transmitiu 
aos presentes o enorme prazer que um movimento 
como o Rotary, cujos princípios incluem a promoção 
da paz e compreensão entre os povos, tinha em 
festejar esta época tão especial com eles. Miguel 
Marote Henriques referiu também que, a 
acompanhar as suas prendas, estava uma carta sua 
a explicar os princípios do movimento rotário e os 
seus programas dedicados aos jovens. Por fim, disse 
aos jovens convidados que eles seriam os melhores 
embaixadores de Barcelos nos seus países e 
convidou-os a visitarem um Club rotário na sua área 
de residência. 

Pedro Silva, que se encontra em formação para 
integrar um Club Rotaract Barcelense, transmitiu a 
sua jovem visão de Rotary aos convidados e 
chegada a meia-noite, ainda houve tempo para 
cantar os parabéns a outro futuro Rotaractista, o 
Hernâni Barbosa. 

Festa de Natal 
Mês Dezembro 
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Renata Gomes é a Profissional do Ano 2013 
Mês Dezembro 

 

O Presidente do Club, Miguel Marote Henriques, 
apresentou um resumo do curriculum da 
homenageada e enalteceu o seu papel no 
desenvolvimento da Rede de Pequenos Cientistas 
e na promoção da ciência em Portugal. O 
responsável do Club barcelense elogiou o facto de 
mesmo estando longe de Portugal e devendo a 
sua formação e notoriedade ao Reino Unido, a 
investigadora dedique parte do seu tempo à 
promoção da ciência entre nós. Miguel Marote 
Henriques referiu ainda o exemplo que Renata 
Gomes representou para Ana Ferraz e a excelência 
de ensino e distinções que o IPCA e os seus alunos 
e docentes têm vindo a conquistar. 

Após a exibição de um pequeno vídeo sobre a 
homenageada, teve lugar a entrega do diploma e 
do troféu referentes à distinção. 

Renata Gomes agradeceu a distinção e 
considerou-a de grande importância por ter lugar 
na sua terra natal. A homenageada mostrou-se 
informada e preocupada com a situação do nosso 
País, mas também crente no nosso poder e 
determinação em inverter a mesma. 

A investigadora barcelense considerou a educação 
fundamental e a necessidade dos jovens decidirem 
de forma esclarecida o seu futuro académico e 
profissional. A madrinha da Rede dos Pequenos 
Cientistas realçou o papel que esta estrutura tem 
na divulgação da ciência e em escolhas mais 
consistentes. 

A brilhante carreira de Renata Gomes (aos 28 
anos), a sua humildade, o espírito altruísta, o 
carácter empreendedor, o não renegar as suas 
origens e a justiça da homenagem estiveram 
reflectidas nas várias intervenções de convidados e 
rotários, tendo mesmo sido considerado 
importante nomear Renata Gomes como 
“Embaixadora” de Barcelos. 

Os fundamentos da criação do Rotary estão 
impregnados da importância dos Serviços 
Profissionais, como se pode observar na definição 
do Rotary: “uma organização de líderes de 
negócios e profissionais que prestam serviços 
humanitários, fomentam elevado padrão de ética 
em todas as profissões e ajudam a estabelecer a 
paz e a boa vontade no mundo”; e, ainda, quando 
considera como seu Segundo Objectivo, “O 
reconhecimento do mérito de toda a ocupação útil 
e a difusão das normas de ética profissional”. 

O movimento rotário dedica o mês de Outubro aos 
Serviços Profissionais e os Clubes aproveitam para 
homenagear, nas suas Comunidades, os 
profissionais cujo percurso mais se destaca nas 
diferentes áreas de actividade. Neste âmbito, o 
nosso Club elegeu a investigadora barcelense, 
Renata Gomes, como a personalidade a 
homenagear, em 2013. 

Renata Gomes tem 28 anos, nasceu na Pousa 
(Barcelos), mas desde nova foi viver para Londres 
onde tem a família mais chegada a morar. É a mais 
velha de três irmãs, uma delas é bancária, outra 
advogada e a mais nova quer ser cientista. 

No Reino Unido, licenciou-se em Medicina Forense 
e Ciências Médico Forenses pela Universidade de 
Bradford, exercendo actividade clínica nessa área e 
efectuou um Mestrado em Medicina e Bioquímica 
Cardiovascular no University College of London. 
Logo de seguida, Depois começou logo um 
Doutoramento internacional, em Regeneração 
Cardiovascular e Nanotecnologia, pelas 
Universidades de Oxford (Reino Unido), Coimbra e 
Kuopio (Finlândia). 

Remendar corações partidos, nos tempos que 
correm, parece uma coisa demasiado romântica 
para ser verdade, contudo é essa a área de 
trabalho que levou Renata Gomes a dar a cara por 
uma campanha mundial – Remendar Corações 
Partidos da British Heart Foundation. Renata 
Gomes conquistou, em 2011 e 2012, o prémio 
atribuído por esta fundação. 

Renata Gomes é Embaixadora para a Ciência, 
Tecnologia e Engenharia do Parlamento Britânico, 
depois de ter vencido, no Reino Unido, o prémio de 
prodígio nacional em Ciência Médicas. Entre 2004 
e 2013, a jovem investigadora arrecadou mais de 
três dezenas de prémios a nível mundial, sendo 
responsável pela criação de várias patentes que 
estão a revolucionar a regeneração cardiovascular. 
Em Portugal, é madrinha da Rede de Pequenos 
Cientistas da Escola Secundária de Barcelos e 
fundadora do A Nobel Day. 
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Rotary Club de Barcelos promove Novas Gerações 
Mês Outubro/Novembro 

O termo Novas Gerações refere-se aos integrantes mais jovens 
da família rotária, ou seja, os participantes de programas pró-
juventude. Inseridos no Rotaract ou Interact, os jovens servem 
as comunidades locais e internacionais; pelo Intercâmbio de 
Jovens, exploram novas culturas; e como participantes do 
RYLA, desenvolvem habilidades de liderança. 

 Os Rotary Clubs devem envolver os jovens em projectos de 
serviços Profissionais. Ao formar laços com os jovens, os Clubes 
cultivam futuros associados e revigoram-se com a energia e visão 
das novas gerações. 

 O Club Rotário barcelense quer promover os programas para as 
novas gerações e para o efeito agendou dois eventos: 

 Dia 29 de Outubro – Apresentação do Rotaract através de 
reunião conjunta com o Rotaract Club de Vila Nova de Famalicão; 

 Dia 12 de Novembro – Apresentação do Interact através de 
reunião conjunta com o Interact Club da Póvoa de Varzim e com 
a Representante distrital de Interact. 

A primeira reunião contou com a presença de cerca de 50 pessoas, 
entre jovens barcelenses, membros do Club rotário local, do Rotaract 
Club de Vila Nova de Famalicão e do Interact Club da Póvoa de Varzim. 

Miguel Marote Henriques abriu a reunião e deu as boas vindas aos 
presentes. Na sua introdução, o responsável do Club barcelense 
elogiou o trabalho desenvolvido pelo Rotaract Club de Famalicão e 
considerou um excelente exemplo para os jovens barcelenses que 
queiram integrar um Club a constituir em Barcelos. 

Paula Rodrigues, presidente do Rotaract famalicense, agradeceu o 
convite endereçado ao seu Club e procedeu à apresentação do historial 
e actividades por este desenvolvidas. A secretária, Vera Faria, e o Past-
Representante, Filipe Dias, também transmitiram a sua experiência em 
Rotaract. 

Rotaract é um programa de Rotary que consiste de clubes de serviços 
integrados por adultos jovens de 18 a 30 anos de idade, sediados numa 
universidade ou comunidade. 

Todos os Rotaract Clubs são patrocinados por um Rotary Club local e 
conduzem projectos de serviços à comunidade e serviços 
internacionais, dando enfoque também a actividades de capacitação 
de liderança e desenvolvimento profissional. 

Dia 12 de Novembro, semana em que se comemoram os 51 anos do 
Interact, teve lugar a reunião com o Interact Club da Póvoa de Varzim e a 
Representante Distrital do Interact, Renata Leite, que integra o Club 
poveiro. 

Os interactistas poveiros contaram, um a um, a sua experiência no 
programa, a forma como aderiram e o prazer com que participam nas 
actividades e desenvolvem projectos. A representante do Interact no 
Distrito Rotário, Renata Leite, que também integra o Club poveiro, 
protagonizou um dos momentos mais animados da reunião. Renata deu 
a conhecer a sua paixão pelo Interact e a forma como seduziu outros 
membros do Club a ingressarem nele. 

Os “mais velhos”, que j| integram o Rotaract, também deram a conhecer 
os seus primeiros passos nos programas de Rotary dedicados às Novas 
Gerações. Vera Faria, secretária do Rotaract Club de Vila Nova de 
Famalicão, contou aos presentes como a sua participação num RYLA 
mudou a sua vida e as amizades que construiu no universo rotário. 

O Interact é um programa de Rotary que consiste em clubes de serviços 
humanitários para jovens de 12 a 18 anos. Embora sejam patrocinados 
por Rotary Clubs que os orientam e apoiam, os Interact Clubs são 
completamente autónomos. A composição do quadro associativo dos 
clubes varia bastante, podendo vir de uma ou mais escolas na mesma 
comunidade. 
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FLASHES 
 

  

 
26 de Outubro 
Rotary Club de Guimarães homenageou o Maestro 
Rui Massena como Profissional do ano 

  
 

 
14 de Novembro 
Visita Oficial da Governadora ao RC Ponte da Barca 

 

  
 

 
14 de Novembro 
Visita Oficial da Governadora ao RC Guimarães 

  
 

 
23 de Novembro 
Formação rotária pelo Rotaract Club de Vila Nova de 
Famalicão 
 

Rotary Club de Barcelos dinamiza 
banco de cadeiras de rodas 
Mês Novembro 

 

No Sábado, 30 de Novembro, o Presidente 
e o Secretário do Rotary Club de Barcelos, 
respectivamente Miguel Marote Henriques 
e Alberto Craveiro, entregaram duas 
cadeiras de rodas ao Centro Social de 
Remelhe. Estas duas cadeiras serão 
utilizadas por dois utentes desta 
Instituição, que não dispunham de meios 
para as adquirir. 

O Centro Social fez-se representar por dois 
elementos da sua direcção que receberam 
os rotários e procederam à entrega das 
mesmas aos seus utentes e utilizadores 
dos equipamentos. 

As cadeiras são emprestadas, em bom 
estado de conservação e a funcionar, para 
utilização exclusiva do utente. O 
empréstimo é totalmente gratuito e o 
utente (ou familiar deste) compromete-se, 
através de um contrato muito simples, a 
restituir a cadeira de rodas em bom estado 
de conservação e funcionamento, salvo as 
deteriorações inerentes a uma prudente 
utilização, logo que dela não necessite. 

O banco de cadeiras de rodas do Club 
rotário barcelense é constituído por 27 
equipamentos adquiridos no ano rotário 
transacto. 
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FLASHES 
 

  

 
23 de Novembro 
“Rotary Foundation & Gestão de Subsídios”  
Seminário Distrital organizado pelo Rotary Club  
de Stº Tirso 

  
 

 
14 de Dezembro 
Loja solidária do RC Barcelos abre ao público 

 

  
 

 
21 de Dezembro 
Eyüp Tok, estudante do IPCA, ao abrigo de programa 
de intercâmbio e participante da nossa Festa de Natal,  
visitou a nossa Loja Solidária 

 
João de Deus, treinador do Gil Vicente FC, também 
visitou a nossa Loja Solidária   

Projecto barcelense de divulgação 
de imagem de Rotary viaja pela 
Europa  
 

Mês Novembro 

O Rotary Club de Barcelos recebeu, no dia 
5 de Novembro, um email do clube rotário 
de Melun (França) congratulando-se com a 
“visita” do camião TIR, que, desde 
Novembro de 2008, promove a imagem de 
Rotary, do Club barcelense e de Barcelos, 
por toda a Europa. 

No âmbito da campanha “Rotary: 
Humanidade em Acção”, o Rotary Clube 
de Barcelos com o apoio dos “Transportes 
Matos” transporta a mensagem de Rotary 
pela Europa fora.  

A mensagem, em português e inglês, viaja 
na lona de um camião TIR que percorre 
todas as semanas vários países do 
continente europeu. 

 

 

Projecto de divulgação pública da imagem de Rotary, iniciado em 2008, 
continua a promover o movimento rotário  
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Reunião conjunta com o Club padrinho 
Mês Setembro 

 

Os clubes rotários de Guimarães e Barcelos reuniram na cidade 
berço no dia 26 de Setembro. Esta reunião conjunta, realizada 
no Centro Cultural Vila Flor, teve como objectivo aproximar os 
membros do Club padrinho e do seu afilhado. O Club 
vimaranense está na origem da fundação, em 1968, do Club 
barcelense. 

Neste evento, a repetir em Barcelos, foi possível alargar o 
conhecimento dos membros de ambos os clubes e dar a conhecer 
os projectos de cada um. Miguel Marote Henriques solicitou ao 
seu homólogo, Victor Sanfins, colaboração na corrida pelo 
coração, que os rotários barcelenses pretendem organizar. 

Membros do futuro Rotaract Club de Barcelos 
realizaram a sua 1ª reunião 
 

Mês Dezembro 

 
No dia 27, realizou-se na sede do Rotary Club de Barcelos a 1ª Reunião do 
futuro Rotaract Club de Barcelos com a presença de Pedro Silva, Telma 
Monteiro e Vítor Martins. 

O Conselho Director do Rotary Club de Barcelos esteve representado pelo 
Secretário, Comp.º Alberto Craveiro e pelo 2ºSecretário e Assistente da 
Governadora, Comp.º Francisco Cardoso. A Comissão de Serviços às Novas 
Gerações esteve representada pelo seu Presidente, Comp.º Hélder Lopes. 

A reunião contou também com um convidado, Svetoslav Stoyanov, 
estudante Búlgaro em ERASMUS no IPCA. Este aluno faz parte do grupo de 
24 estudantes estrangeiros que estiveram presentes na Festa de Natal do 
Rotary Club de Barcelos. 

Num momento tão importante como este, a 1ª reunião do futuro Rotaract 
barcelense, o Club rotário que o patrocina quis marcar presença e transmitir 
o seu forte apoio. O Presidente do Club, Miguel Marote Henriques, 
encontrava-se em Lisboa, mas incumbiu os restantes membros do Conselho 
Director de veicularem a sua mensagem. 
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Reunião conjunta com a Direcção e Comando dos 
Bombeiros Voluntários de Barcelos 
 

Mês Novembro 

 

A homenagem aos bombeiros, a prestar através 
das três corporações do concelho, é uma 
intenção dos rotários barcelenses e a corporação 
barcelense foi a primeira. Miguel Marote 
Henriques salientou a afinidade entre o lema 
“Vida por vida” e o “Dar de si antes de pensar em 
si” e referiu que a Governadora do Distrito 
rotário 1970, Goreti Machado, afirmara 
recentemente que os bombeiros autênticos 
rot|rios mesmo sem usarem o “pin”. A 
homenagem ficou registada em diploma, 
entregue ao Dr. Vítor Coutinho, Presidente da 
Direcção dos BVB, onde são realçados os 
“relevantes serviços prestados { Comunidade “ e 
o “exemplo de espírito de sacrifício, coragem e 
abnegação”. 

O Rotary Club de Barcelos e a Direcção e 
Comando dos Bombeiros Voluntários de 
Barcelos efectuaram, no dia 19, uma reunião 
conjunta. A agenda deste encontro incluiu 
uma visita ao quartel e museu da Corporação 
barcelense e uma reunião ao jantar. 

Como seria referido, mais tarde na reunião, a 
história dos BVB é indissociável da história 
de Barcelos e a visita ao museu desta 
Corporação constituiu uma autêntica viagem 
por 130 anos da sua história e do próprio 
Concelho de Barcelos. 

O guia da visita foi o Companheiro rotário 
António Costa, que à semelhança do pai, 
dedicou largos anos da sua vida a esta 
Corporação e foi comandante da mesma. 
António Costa é o mentor e responsável 
deste museu e guia os seus visitantes de 
uma forma extremamente apaixonada. 

A reunião teve início, pelas 20h30, com o 
presidente do Club rotário barcelense, 
Miguel Marote Henriques, a dar as boas 
vindas aos presentes e a constatar que nem 
o jogo da selecção, nem o frio, impediram a 
forte presença dos membros destas duas 
Instituições. 

Miguel Marote Henriques referiu, na sua 
intervenção, que, após uma reunião tida nos 
BVB, ficaram traçadas as linhas gerais de um 
projecto conjunto de cooperação/formação 
com os Bombeiros Municipais da Cidade da 
Praia (Cabo Verde), envolvendo também o 
Rotary Club Maria Pia (Praia – Cabo Verde). 

Miguel Marote Henriques adiantou que o 
presidente da Câmara Municipal da Praia já 
tinha acolhido o primeiro projecto e que o 
Club rotário parceiro estava a efectuar um 
levantamento das necessidades de formação 
da corporação municipal da cidade capital de 
Cabo Verde. Este projecto visa criar laços 
entre ambas as corporações e promover a 
formação e troca de experiências, bem como 
a transmissão das mesmas a São Domingos 
(município geminado com Barcelos e vizinho 
da Praia). A entrega de uma ambulância e a 
celebração de um protocolo de cooperação 
serão os passos seguintes. 

O Presidente da Direcção dos BVB começou a 
sua intervenção referindo que já havia 
integrado o Rotaract Club de Barcelos e como 
tal era com enorme prazer que reunia com os 
rotários. Vítor Coutinho sentiu-se em casa e 
lançou o desafio de repetir estes encontros. 

O projecto de cooperação com o Corpo de 
Bombeiros do Município da Praia é para o 
Presidente da Direcção dos BVB um desafio 
aliciante e uma oportunidade de partilhar a 
experiência que a corporação que dirige 
possui e tem provas dadas. Este projecto, na 
sua opinião, pode envolver outras entidades, 
nomeadamente o Município barcelense. 

Os BVB ofereceram, aos rotários barcelenses, 
como recordação desta reunião, uma 
miniatura de uma viatura antiga da sua 
Corporação. 

A reunião terminou com as intervenções de 
alguns membros dos rotários e dos 
bombeiros, sendo que alguns integram ou já 
integraram ambas as Instituições. A 
necessidade de repetir estes encontros e a 
mais-valia do trabalho em rede foram uma 
constante destes discursos. 
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MARCO ROTÁRIO 
 

Pelo Comp.º Alberto Craveiro 
(Arquitecto) 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O actual Marco Rotário possui pouca 
visibilidade dada a sua reduzida altura (90 
cm) aliada à colocação num espaço 
ajardinado, bem como resultado da sua 
antiguidade e inerente estado de 
conservação. 

O Companheiro Alberto Craveiro projectou a 
elevação do monumento, introduzindo-lhe 
mais alguns elementos com relevante 
simbologia para o movimento rotário. 

A peça actual representa o concelho de 
Barcelos e transmite a missão do nosso Club, 
através da inscrição “Ao serviço da 
comunidade”. 

 

    Situação actual                                                                                  Situação proposta 

Rotary é uma organização internacional de 
empresários, profissionais e líderes 
comunitários que tem como propósito a 
prestação de serviços humanitários e de 
carácter social. 

Um Club rotário tem como missão promover 
e desenvolver os ideais do movimento junto 
da sua Comunidade. Este trabalho merece 
visibilidade e um monumento contribui 
decisivamente para o incremento dessa 
visibilidade, despertando curiosidade sobre 
o movimento e o Club local, além de 
embelezar a cidade. 

Um marco é, na definição do dicionário, uma 
«pedra ou estaca que demarca terrenos ou 
distância», que serve para «assinalar um 
acontecimento ou entidade que é 
referência». É precisamente esse o propósito 
do Marco Rotário, um monumento que o 
Rotary Club de Barcelos erigiu no Largo do 
Porta Nova, junto ao Jardim das Barrocas. 

Os Marcos Rotários marcam presença em 
muitas cidades da Europa e do mundo e 
permitem dar a conhecer o movimento 
rotário a todos os seus habitantes e a quem 
as visita. 

A intervenção proposta preserva na 
totalidade este elemento e compreende a 
sua elevação através de um elemento em 
ferro. Esta base possui uma representação 
do planisfério e pretende transmitir o 
carácter mundial do movimento e a sua 
presença em Barcelos. 

O Marco Rotário terá, com esta intervenção, 
uma altura de 1,60 metros, o que 
incrementará decisivamente a sua 
visibilidade.  

Este projecto será brevemente apresentado 
ao Município, sendo que, a sua execução, 
não comporta qualquer custo para o mesmo. 
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 Mensagem do Presidente 
 

   
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

"Greatness is not found in possessions, 
power, position, or prestige. It is 
discovered in goodness, humility, service, 
and character."  

- William Arthur Ward.(1921-1994) 

 

Caros Companheiros, 

Decorrido metade deste ano rotário 
2013/2014, é chegada a altura de fazer um 
balanço do trabalho desenvolvido. 

O nosso Club, vinha a publicar 
trimestralmente um Boletim informativo. 
No final do ano rotário transacto, a sua 
publicação foi suspensa. Estes seis meses de 
interregno permitiram uma reflexão sobre o 
formato, a periodicidade e a forma de 
distribuição do novo Boletim. 

Estando o Club activamente presente na 
internet, através do seu website e página no 
Facebook, fazia todo o sentido que o novo 
Boletim fosse distribuído em formato digital. 
Este é o primeiro número e reflecte o 
trabalho desenvolvido neste primeiro 
semestre. 

Paul Harris escreveu a famosa frase: “Este é 
um mundo em mudança: precisamos estar 
preparados para mudar com ele. A história 
do Rotary deverá ser reescrita diversas 
vezes.”. 

Num período em que a crise exige mais de 
todos nós, é necessário que os Clubes se 
reinventem, sejam criativos e procurem novas 
formas de financiamento dos seus projectos.  

A nossa Loja Solidária foi simultaneamente, 
na minha opinião, uma fonte de receitas para 
as nossas actividades e uma forma de 
divulgação do movimento, dos nossos 
diferentes projectos e áreas de actuação. 

O Rotary Club de Barcelos completa, em Abril, 
46 anos de trabalho em prol dos ideais do 
movimento rotário. Para cumprir o lema 
rot|rio deste ano, “Viver Rotary, Transformar 
Vidas”, teremos de fazer um esforço 
acrescido. A transformação tem de começar 
em cada um de nós. A crise não pode ser um 
factor desmotivador, deve até constituir um 
desafio à nossa capacidade de servir. 

Para Viver Rotary e Transformar Vidas, 
conto com o envolvimento de todos. Conto 
com a presença nas reuniões. Conto com a 
participação de todos nos projectos do Club. 
Conto com o Companheirismo de todos.  

A nossa força servirá de motivação aos jovens 
que preparam a formação do Rotaract Club. A 
sua dinâmica e sua saudável irreverência será 
depois uma fonte de energia para nós. 

Como disse o Presidente de Rotary 
Internacional, Ron Burton, “não estamos 
satisfeitos apenas em fazer o bem, e sim, 
fazer o melhor que pudermos e da maneira 
mais duradoura possível.”. 

 
Contem comigo. Conto convosco. 

Saudações rotárias, 

 
 
Miguel Marote Henriques 
Presidente do Rotary Club de Barcelos 
Ano Rotário 2013/2014 

 

Admissão em Rotary: 20 de Abril de 1968 
 

Clube Padrinho: Rotary Club de Guimarães 

Clubes Afilhados: 
Rotary Club de Esposende 

Rotary Club de Ponte da Barca 
 

Clubes de Contacto: 
Rotary Club Maria Pia – Cabo Verde (Distrito 9100) 
Rotary Club de Peniche – Portugal (Distrito 1960) 

Rotary Club de Pontevedra – Espanha (Distrito 2201) 
Rotary Club Volta Redonda – Brasil (Distrito 4600) 

 

Reuniões (Terças-Feiras): 
1º semana do mês – 21.30 H na Sede do Club 

Restantes: – 21.30H no Hotel Bagoeira 
Última semana: 20.30H (jantar) no Hotel Bagoeira 

 
Sede: 

Campo 25 de Abril, 282 – Porta A – Sala 7 
 4750-127 Arcozelo 

Endereço Postal: 
Apartado 151, 4754-909 Barcelos  

(Portugal) 
 

Website: 
www.rcbarcelos.net 

Facebook: 
www.facebook.com/rotarybarcelos 

 

 
 
 

Conselho Director 2013/2014 

Presidente:  Miguel Marote Henriques   
 

Secretário:  Alberto Craveiro  
 

Tesoureiro:  Manuel Carvalho 
 

Protocolo: Geraldina Torres 
 

Past-Presidente: António Sousa 

 

CURIOSIDADE 
 
A prova quádrupla em 
japonês. 
 
Pelo Companheiro 
Honorário Gino Marello. 


