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EDITORIAL

Gostaríamos, em primeiro lugar, de desejar a todos os sócios e 
amigos da Associação um excelente 2021, repleto de sucessos 

profissionais e pessoais, e acima de tudo, com muita saúde. 

A esperança, como se costuma dizer, é a última a morrer. Assim, 

depois de um ano passado tão atípico causado pela pandemia que 

assola todo o mundo, que este ano que agora se inicia, seja de es-

perança. Vamos acreditar que a vacinação contra a COVID-19 resulta 

e que todos poderemos voltar à vida normal, que tanto gostamos 

e nos deixa felizes. Que os estados de emergência, confinamentos, 

isolamentos profiláticos, distância física e utilização de máscaras 

passem a ser passado. Que bom é poder voltar a trabalhar, estudar, 

viajar, passear, praticar uma atividade física e, fundamentalmente, 

poder conviver socialmente sem medos e sem restrições.

Como é do vosso conhecimento, está a chegar ao fim, mais pro-

priamente no próximo mês de março, o mandato de três anos para 

o qual foram eleitos os atuais Órgãos Sociais da Associação. 

Em 2018, os Órgãos Sociais eleitos apresentaram, como um dos 

objetivos para o seu mandato, a criação de um instrumento de co-

municação que permitisse a divulgação de informação pertinente 

para todos os sócios e amigos. Este objetivo viria a ser concretizado 

através da edição do Boletim Informativo, tanto em formato digital 

como em papel.

Três ideias base serviram como orientação para a elaboração do 

referido boletim: a qualidade do formato e grafismo e seus con-

teúdos; o rigor, a transparência e a imparcialidade da informação 

divulgada; e o foco centrado nas atividades planeadas e organiza-

das pela Associação.

Como o boletim é presentemente editado quadrimestralmente, o 

nº 10 é, assim, o último que iremos divulgar no âmbito do man-

dato dos atuais Órgãos Sociais, pelo que considerámos que seria 

importante fazer aqui, em espaço próprio nesta edição, uma breve 

síntese cronológica dos principais temas abordados nos boletins 

anteriores, editados ao longo dos últimos três anos.

Nesta edição ainda daremos conta de outros temas, como Raízes, 

primeiros Natais da Associação, algumas atividades físicas, e também 

um artigo sobre o nosso querido amigo e sócio, Alberto Gonçalves.

Terminamos agradecendo, de uma forma muito profunda e sen-

tida, a todos os sócios e amigos da Associação, que ao longo dos 

últimos três anos muito contribuíram para que o projeto Boletim 

Informativo fosse uma realidade possível.

Maria do Céu Lopes
Coordenadora e Colaboradora Permanente do Boletim Informativo
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O BOLETIM NÚMERO 1 (janeiro-março 2018), representou 
o arranque de um novo projeto, com a esperança de que o 
mesmo fosse de encontro às expectativas de todos. O grande 
objetivo a alcançar foi a criação de um meio de comunicação 
que permitisse contribuir para o exercício de uma política de 
aproximação das pessoas e de divulgação ampla e atualiza-
da da informação considerada de interesse geral (como por 
exemplo, a história da Associação, as atividades realizadas e 
atividades futuras) para a comunidade e amigos da Associa-
ção. E assim nasceu o Boletim Informativo, com a sua primeira 
edição em abril de 2018, tendo como lema “Contribuir para o 
futuro, tendo presente o passado”.

NO BOLETIM NÚMERO 2 (abril-junho 2018) deu-se des-
taque às atividades realizadas pela Associação, tais como as 
comemorações do 13º Aniversário, o Concurso de Sopas, o 
Torneio de Petanca, o Dia da Criança e as Festas dos Santos 
Populares. Grande parte do editorial foi dedicada ao padroeiro 
da Associação, S. João Baptista, com o objetivo de dar a co-
nhecer um pouco melhor a vida desta figura ímpar do mun-
do cristão, que ficou conhecido como profeta e precursor do 
prometido Messias, Jesus Cristo. As suas especiais característi-
cas pessoais, que o tornaram um ser humano incrível, e a sua 
grande motivação para a prossecução dos seus objetivos de 
vida, fizeram com que ele passasse a ser um dos mais famosos 
santos populares. S. João um modelo a seguir. 

O BOLETIM NÚMERO 3 (julho-setembro 2018) teve como 
tema central a sensibilização de todos para a necessidade do 
bem-estar geral das pessoas, especialmente no plano mental 
e no plano físico, indo assim de encontro ao lema “mente sã 
em corpo são”. Ou seja, acredita-se que a saúde mental está di-
retamente associada a um corpo saudável e vice-versa. Nesse 
sentido, foram reforçadas as condições criadas para que todos 
tivessem acesso a uma prática regular de atividade física, en-
tre elas a ginástica de manutenção, ginástica localizada, salsa, 
pilates etc. Foi também tema central a origem e evolução dos 

símbolos da Associação, que caracterizam a sua identidade e 
especificidade, o que nos une e o que nos torna fortes.   

O BOLETIM NÚMERO 4 (outubro-dezembro 2018) debru-
çou-se sobre a Festa de Natal, o Concerto de Natal Solidário e 
ainda o Escutismo, um breve resumo de como a petanca foi 
implementada no nosso bairro e a sua importância em tor-
neios a nível nacional em representação da Associação, o S. 
Martinho, o Halloween e a festa de Réveillon, entre muitos ou-
tros. O editorial teve como tema central a família, um dos pila-
res fundamentais da nossa sociedade. A família é a nossa zona 
de conforto, o nosso porto seguro, onde encontramos amor, 
segurança, apoio e relações de amizade e confiança. Nesse 
sentido foi dado, também, realce ao sexagésimo aniversário 
de casamento dos nossos queridos amigos Emília e Fernando 
Dias, celebrado num dia muito especial para este casal e que 
ficará para sempre nas suas memórias e da sua família. 

O BOLETIM NÚMERO 5 (janeiro-abril 2019), no seu edito-
rial, fez uma breve referência à comemoração dos 45 anos do 
25 de abril de 1974, salientando a importância que representa 
o associativismo na sociedade portuguesa pós 25 de abril 74, 
para o qual muito contribuem todas as associações criadas em 
Portugal, e consequentemente a nossa Associação. Entre ou-
tros, também foram abordados temas como a segurança na 
Associação, o 14º Aniversário, o Cantar as Janeiras, o Café Con-
certo, o Dia da Mulher, o Baile de Máscaras, as Novas Atividades 
(cavaquinho, ginástica rítmica e yoga), a parceria com o grupo 
musical “Velhos São os Trapos”, a Assembleia Geral e ainda um 
artigo sobre a nossa querida amiga Alexandrina Horta. 

NO BOLETIM NÚMERO 6 (maio-agosto 2019) foi dada ên-
fase ao teatro, nomeadamente à peça “iPai”, que se realizou 

… nasceu o Boletim Informativo, 
com a sua primeira edição 
em abril de 2018, tendo como lema 
“Contribuir para o futuro, tendo 
presente o passado”…

Caminhos 
que vale 
a pena 
percorrer!

               
Sendo a comunicação um dos processos fundamen-

tais para o bom funcionamento das organizações, 
nomeadamente as que estão relacionadas com o 

Associativismo, e tendo em consideração que uma das for-
mas mais expeditas e eficazes de fazer comunicação e de 
informar passa cada vez mais pelo recurso à utilização das 
novas tecnologias de informação e comunicação, com a 
criação de um Boletim Informativo trimestral, pretende-se, 
pois, utilizar um meio que permita contribuir para o exer-
cício de uma política de aproximação das pessoas e de di-
vulgação ampla e célere da informação por todos os sócios 
da Associação Cultural e Recreativa do Bairro de S. João 
(ACRBSJ). As notícias, os eventos e as atividades realizadas 
e a realizar farão parte dos tópicos principais do Boletim 
Informativo, tendo sempre como orientação estratégica a 
divulgação de informação atualizada aos sócios da ACRBSJ.   

É, pois, com imenso orgulho, prazer e uma honra que ar-
rancamos com este novo projeto, que esperamos vá de 
encontro às expectativas de todos os sócios, e para o qual 
solicitamos desde já toda a colaboração, no sentido da sua 
melhoria contínua. 

Com esta iniciativa, estamos convictos de que estamos a 
“Contribuir para o futuro, tendo presente o passado” do 
Bairro de S. João.  

No primeiro número do Boletim Informativo, que terá o seu 
lançamento no início de abril de 2018, faremos uma passa-
gem pela história da Associação, daremos destaque à elei-
ção dos novos órgãos sociais, abordaremos assuntos como 
a celebração do dia mundial da mulher e levantaremos o 
véu para eventos futuros e outro tipo de informação. 

Saudamos, assim, toda a comunidade e amigos da Associa-
ção, e agradece-se de uma forma muito profunda e senti-
da aos moradores do Bairro, que ao longo de muitos anos 
lutaram para que esta realidade fosse possível.

Bairro 
de S. João

Sobreda - Almada 
número 1 

janeiro - março 2018
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No dia 8 de março de 2018, à semelhança dos anos anteriores, cele-

brou-se o Dia Internacional da Mulher, que este ano teve lugar na 

sede da Associação. Estiveram presentes 64 Mulheres, sócias e amigas 

do Bairro S. João, que desfrutaram de um excelente convívio com um 

jantar organizado pelo Bar da Associação e que foram presenteadas 

com uma singela lembrança (uma tulipa em tecido, totalmente con-

fecionada pelas “Mulheres” pertencentes aos órgãos sociais e algumas 

moradoras do Bairro, acompanhada por um poema alusivo ao Dia da 

Mulher).  

De salientar a participação surpresa de alguns sócios, que apoiaram 

o Bar no serviço à mesa. Embora não sejam profissionais do ramo, o 

seu desempenho, rigor, e brio pessoal abrilhantaram uma noite que 

foi passada de uma forma alegre, com boa disposição, divertida, bem 

representativa de um convívio salutar e de amizade que tornou este 

Dia da Mulher num dia inesquecível.    

DIA  
INTERNACIONAL 
DA MULHER
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na sede da Associação, ao dia da criança e, claro, como não 
podia deixar de ser, e como é tradição, à realização das Fes-
tas dos Santos Populares, XIII Concurso das Sopas, Torneio de 
Petanca. Em agosto realizou-se um almoço-convívio com 78 
participantes – sardinhada. Também foi dedicado um espaço 
muito especial para uma grande entrevista ao nosso grande 
amigo Fernando Dias, sócio nº 2, que foi membro das Comis-
sões entre 1976 e 2005, ajudou a criar a 
Associação e integrou os seus Órgãos 
Sociais desde a sua criação em 2005 
até 2011.

O BOLETIM NÚMERO 7 (setembro-
-dezembro 2019) aventurou-se por 
um novo tema que se prende 
com as características muito 
particulares inerentes às di-
versas regiões do nosso país. 
A ideia foi dar a conhecer as 
origens, as raízes de alguns 
dos moradores do nosso 
Bairro. Nada melhor que co-
meçar pelo Norte, nomea-
damente por Bragança. Foi 
dado também destaque ao 
lançamento do livro “Sobre-
da, Ontem e Hoje” da autora 
Elisabete Gonçalves, ao Fado, 
um dos maiores símbolos da 
cultura portuguesa. Outros 
temas contribuíram para mais 
uma edição de sucesso: Jantar 
de Natal, uma Noite de Fados, 
a Confraternização entre Asso-
ciações e Coletividades, a Re-
ceção aos Professores e Alunos, 
outros eventos que são habituais 
nesta época, e ainda um artigo 
sobre o nosso querido amigo 
Francisco Barreiros, sócio n. 1 da 
nossa Associação.

O BOLETIM NÚMERO 8 (janeiro-
-abril 2020) inicia o seu editorial com 
a pandemia, que a partir de março assola 
Portugal e muitos outros países do mun-
do; uma pandemia sem precedentes nos 
tempos modernos, provocada pelo coro-
navírus SARS-CoV-2. Face à situação exce-
cional que se vivia foi dada informação aos 
sócios acerca do cancelamento de diversos 
eventos e atividades que estavam planeadas para 2020. Ape-
nas foi possível realizar: Cantar as Janeiras 2020, o Carnaval e 
celebrar o Dia Internacional da Mulher. Mesmo assim conti-
nuou-se a “viajar pelo país”, pois fomos até Arouca. Em contex-
to de pandemia, o boletim chama também a atenção para as 
ações solidárias para com os moradores do Bairro, e a recolha 
de bens alimentares a serem entregues a famílias carenciadas, 
desenvolvidas pela Associação.

O BOLETIM NÚMERO 9 (maio-agosto 2020) é editado ainda 
em contexto de pandemia, a qual provocou o encerramento 
das escolas, do comércio, das fronteiras, enfim, de diversas ati-
vidades económicas, sociais, culturais e desportivas que tiveram 
como consequência uma mudança drástica nas nossas vidas. 
Mas não parámos totalmente, pois o Boletim Informativo é o 
reflexo disso mesmo. O desafio da sua manutenção em Era de 

pandemia ainda nos deu mais força e certeza de que te-
mos de continuar a manter o contacto com todos os 
que nos têm acompanhado nesta viagem e nos têm 
dado grande motivação para seguir em frente. 

Um dos temas em foco nesta 
edição foram as nossas raízes, 
pois neste número viajámos 
até Maceira, a bonita aldeia do 
Concelho de Fornos de Algo-
dres. Também foram abordados 
a realização da Assembleia Geral, 
em 27 de junho, as Férias de Ve-
rão 2020, projeto dinamizado nas 

instalações da sede da Asso-
ciação, e artigos de opinião 
sobre a pandemia: Tempos de 
Reflexão e Testemunhos dos 
Professores sobre os tempos 

que se vivem e as adaptações 
que foram necessárias para dar 
continuidade às atividades que 
são praticadas na sede da Asso-
ciação.

Um desafio 
cumprido…
Feita a síntese dos boletins até 
agora editados, não podíamos 
terminar sem deixar aqui uma 
palavra de apreço a todos aqueles 
que contribuíram para que este 
projeto fosse possível. É, pois, de 
inteira justiça relevar o excelente 
trabalho realizado por todos os 
que durante os últimos três anos 
contribuíram com o esforço do 
seu trabalho, dedicação, motiva-

ção, brio profissional, e muitas das vezes com 
prejuízo da sua vida familiar, para que o Bole-
tim Informativo fosse elaborado e divulgado. 
Acreditamos que há ainda muito para fazer, e 

que a procura incessante da melhoria contínua deve ser 
constantemente incentivada, mas temos a certeza que tudo 
fizemos para que o Boletim Informativo ocupasse um lugar de 
destaque nas atividades da Associação. Podemos, assim, afir-
mar que o Boletim Informativo da Associação Cultural e Re-
creativa do Bairro S. João foi uma aposta ganha e que merece 
que se continue a apostar nele.

Maria do Céu Lopes
Coordenadora e Colaboradora Permanente do Boletim Informativo

O segundo número do Boletim Informativo tem como objetivo prin-
cipal a cobertura informativa das atividades levadas a cabo nos meses 
de abril, maio e junho, não deixando, contudo, de dar uma pequena 
perspetiva das atividades futuras. Pretende-se, também, dar início à 
abordagem de outros assuntos de interesse geral. A primavera chegou, e com ela tempo de grande intensidade de rea-

lização de atividades levadas a cabo pela nossa Associação. Os meses 
de abril, maio e junho foram de facto meses de muito trabalho e de 
esforço acrescido, mas com resultados que se consideram muito positi-
vos, o que nos anima e incentiva no sentido de continuar a tentar fazer 
sempre mais e melhor. 
A equipa que planeou, organizou e realizou todos os eventos, está de 
parabéns, pois tudo fizeram para que os mesmos fossem um sucesso, 
mesmo com prejuízo para a sua vida pessoal e familiar. Das atividades realizadas, salienta-se a comemoração do 13º aniversá-

rio da Associação, o concurso das sopas, o torneio de petanca, o dia 
da criança e as festas dos santos populares. Como é do conhecimento 
geral, junho é o mês dedicado às festas dos santos populares de norte 
a sul de Portugal, e em especial no nosso bairro, onde se festeja com 
mais significado o S. João. Tendo sido escolhido como o padroeiro da 
Associação, não poderíamos, por isso, deixar de dedicar o editorial a 
este Santo, para, desta forma, o conhecer melhor.São João, cujo nome completo é João Baptista, de origem israelita, nas-

ceu em 24 de junho do ano 2 a.C., numa pequena aldeia a cerca de 
6 km de distância de Jerusalém. João era filho do sacerdote Zacarias e 
de Isabel, prima de Maria (também conhecida por Maria de Nazaré, ou 
Nossa Senhora), mãe de Jesus Cristo. João era assim primo de Jesus. 
O seu próprio nascimento tem algo de misterioso e com grande signi-
ficado religioso; os seus pais já haviam passado a idade de ter filhos e 
terá sido o Arcanjo Gabriel, que apareceu a Zacarias, e lhe terá dado a 
boa nova de que a sua esposa iria dar à luz uma criança, à qual deveria 
ser dado o nome de João. 
A sua educação inicial terá sido feita pelos pais, que o ensinaram a ler e 
a escrever, e a qual foi grandemente influenciada pelas ações religiosas 
e pela vida no templo. Mais tarde foi iniciado na educação nazarita, ou 
seja, educado para vir a ser uma pessoa para prestar serviços religiosos. 
Assim, João, para além de ter que deixar crescer o cabelo tinha que usar 
vestes simples de peles de animais e alimentar-se principalmente de 
frutos silvestres e mel.
À morte do seu pai, João, como filho único que era, teve que se mudar, 
com a sua mãe, de Judá para Hebrom (o deserto da Judeia), onde terá 
iniciado uma vida de pastor para assim poder sustentar a sua família. 

Bairro 
S. João

Sobreda - Almada 
número 2 
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Quando a mãe morreu, iniciou a sua preparação para o que se tornou o seu objetivo de vida – a pregação pública, anuncian-do a vinda de um Messias, e a utilização do batismo como sím-bolo da purificação, tendo aberto este à conversão dos gentios (os que não eram israelitas), o que viria a causar muita polémica.
Conta-se também que João terá batizado Jesus. Estava, um dia, a batizar judeus e gentios na margem do rio Jordão (que se situa em Israel), quando Jesus se aproximou para ser também batizado. Os relatos bíblicos referem que se ouviu uma voz, quando João se preparava para batizar Jesus, dizendo “este é o Meu filho amado, no qual ponho toda a minha complacência”, e que uma pomba esvoaçou sobre os dois, relacionando a mesma com uma manifestação do Espírito Santo.  Durante uma das sessões de pregação, em que o povo se reunia em grande número para o ouvir, João terá acusado e repreen-dido o Rei Herodes, por este ter uma li-gação com a sua cunhada. Na sequência desta acusação pública, e temendo que João viesse a liderar uma rebelião, He-rodes mandou-o prender e aplicou-lhe a pena capital por decapitação, o que viria a acontecer alguns meses mais tarde, mais propriamente em 29 de agosto do ano 27 d.C. 

S. João Baptista viria a ficar conhecido como profeta e precursor do pro-
metido Messias, na pessoa de Jesus Cristo, e o dia 24 de junho (dia de 
S. João) passou a ser um dia de festa, celebrando o nascimento de um 
dos mais famosos santos populares, que é amplamente comemorado 
no mundo cristão. 
A Associação do Bairro S. João tem, assim, na figura do seu padroeiro, 
S. João, um exemplo a seguir, tanto ao nível do caráter como ao nível 
da motivação para a prossecução dos seus objetivos de vida, os quais 
passam, por um lado, por manter vivo o projeto “Associação Cultural e 
Recreativa do Bairro S. João” e, por outro, promover as atividades cul-
turais, desportivas, recreativas e a qualidade de vida dos associados e 
demais residentes no Bairro de São João. “VIVA O S. JOÃO, VIVA A ASSOCIAÇÃO, VIVA O BAIRRO S. JOÃO”

É comum ouvirmos dizer que vivemos numa sociedade dominada por 
organizações, sejam elas com ou sem fins lucrativos. Somos seres vivos 
que procuram viver em sistemas/grupos sociais, nos garantam um sen-
tido de pertença, de amizade, de apoio social, segurança, alcance de 
objetivos, e fundamentalmente que nos permitam sermos felizes. De 
facto, é, essencialmente, nos grupos/organizações, como por exemplo, 
a família, um grupo de amigos, as escolas, as universidades, o mundo 
do trabalho, que as pessoas passam grande parte do tempo das suas 
vidas, e as quais representam um meio eficiente de satisfazer um gran-
de número de necessidades humanas. Uma dessas necessidades con-
sideradas como básicas diz respeito ao bem-estar geral das pessoas, 
especialmente no plano psicológico ou mental e no plano físico. Aliás, 
não é por qualquer razão que se costuma dizer “mente sã em corpo 
são”, ou seja, a saúde psicológica ou mental está diretamente associada 
a um corpo saudável e vice-versa.  Mas como é que podemos manter 
uma mente e um corpo saudáveis se a vida atual é tão cheia de stress, 
ansiedade, mudança, pressão, que facilmente afetam o bem-estar das 
pessoas; e estas não se encontrando bem, os grupos/organizações 
onde estão inseridos também não podem estar bem. Focando-nos no plano físico, seria, pois, de toda a conveniência que 

os grupos/organizações sociais criassem condições para uma prática 
regular da atividade física, e estimulassem a implementação dessa prá-
tica. Por outro lado, as próprias pessoas deveriam aderir e aproveitar 
essas oportunidades, tanto a nível grupal como a título individual, no 
intuito de melhorarem a sua condição física, e assim irem de encon-
tro a uma vida mais saudável e com maior qualidade. Para uma maior 
eficácia desse processo considera-se, contudo, fundamental que essas 
atividades sejam amplamente divulgadas.Com a criação do Boletim Informativo, pretende-se informar com 

transparência, honestidade e rigor os sócios e amigos da Associação 
Cultural e Recreativa do Bairro S. João, e desta maneira contribuir para 
manter acesa a chama da amizade, do respeito e da confiança que nos 
une a todos. Acreditamos, também, que os Boletins são um meio mui-
to eficaz em termos de divulgação da informação. Nesse sentido, com 
o Boletim Informativo nº 3, que diz respeito aos mês de julho, agos-
to e setembro, que como todos sabem, representam um período de 

Bairro 
S. João

Sobreda - Almada 
número 3 julho-setembro 2018
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tempo geralmente escolhido pelos portugueses para o gozo de férias, 
gostaríamos de aproveitar este número para a sensibilização de todos 
da necessidade da manutenção de um corpo saudável, daí termos es-
colhido, como tema central, as atividades físicas que são praticadas na 
Associação, e que podem contribuir para uma vida melhor e com mais 
saúde. Serão, por isso, apresentadas as diversas atividades (Ginástica 
de Manutenção, Ginástica Localizada, Pilates e Salsa) através 
de um pequeno resumo alusivo às mesmas, o qual foi 
elaborado pelos respetivos professores.A par das atividades físicas, e em virtude de ser um período por excelência de férias, e como tal a atividade no que concerne a realização de eventos ser mais reduzida, temos a realçar apenas a realização do “jantar a cantar” e do piquenique anual. Continuamos também com a rúbrica “sa-bia que”, iniciada no boletim número 2, agora focada no significado das cores das flores que identificam cada uma das ruas do nosso bairro.

Considerou-se também muito pertinente a divulgação, neste boletim, da origem e evo-lução dos símbolos da nossa Associação; são eles, pois, que caracterizam a nossa identidade e especificidade, o que nos une e o que nos torna mais fortes. 
Terminamos este número com uma previsão dos próximos eventos a realizar no último trimestre de 2018.
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O homem é um ser essencialmente social, pois faz parte da sua na-
tureza humana a procura constante da constituição e integração em 
grupos sociais tendo em vista, fundamentalmente, a sobrevivência e a 
continuidade da sociedade, num mundo em constante mudança. 

Cobrindo este Boletim Informativo o período de Natal, gostaríamos de 
aproveitar esta oportunidade para abordar a importância de um dos 
pilares fundamentais da sociedade, o grupo social família, não fosse o 
Natal a festa da família e da solidariedade.

A formação ou a constituição de família é, pois, uma necessidade bási-
ca do homem que procura assim preservar a sua identidade, e contri-
buir de forma indelével para a formação e o desenvolvimento huma-
no. A família tem assim um papel fundamental no desenvolvimento 
de valores, princípios, de existência de referências, de laços afetivos, de 
cultura, de história, essenciais no desenvolvimento da personalidade, 
ou seja, na nossa forma de pensar, sentir e agir, que tanto nos carac-
teriza e nos torna diferentes uns dos outros, e consequentemente nos 
distingue como família.

A família é sem margem para dúvidas a nossa zona de conforto, o nos-
so porto seguro, onde encontramos segurança, conforto, amor, coesão 
e relações de confiança. Não é por qualquer razão que o Natal simboli-
za tudo isto, e que leva as pessoas, por mais longe que se encontrem, a 
procurar estar em família, pelo menos nesse dia.

E tudo começa na união voluntária, normalmente através do casamen-
to, entre duas pessoas que desejam constituir uma família. Embora o 
conceito de casamento tenha vindo a sofrer alterações ao longo do 
tempo, com o consequente impacto que isso pode ter na própria fa-
mília, há, contudo, casais que mantêm a sua união por muitos e muitos 
anos. Exemplo disso são os nossos queridos amigos Emília e Fernando 
Dias, que celebraram, na Associação, no dia 5 de outubro o sexagésimo 
aniversário de casamento, bodas de diamante, onde compareceram 
familiares e amigos, numa festa muito bonita e emotiva de ambiente 
familiar, onde reinou a alegria, a amizade e o espírito de família, no que 
se pretendia ser um dia muito especial para este casal. 

Neste boletim abordaremos ainda outras atividades e eventos que 
tiveram lugar na Associação, como a Festa de Natal, Concerto de 
Natal Solidário, o Escutismo (pois também eles são uma família) e 
o S. Martinho, entre outras. E fechamos o ano de 2018 destacando 
a festa de Réveillon, que foi um momento inesquecível de diversão 
e convívio.

Bairro 
S. João

Sobreda - Almada 
número 4 
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O NATAL COMO A FESTA 
DA FAMÍLIA E DA SOLIDARIEDADE

CONCERTO SOLIDÁRIO 
DE NATAL

Também neste período natalício, na Associação não se abriram apenas 
presentes, mas também os corações para a solidariedade. No dia 16 de 
dezembro, a Associação levou a cabo uma ação social e solidária, onde 
se apelou a todos os sócios e amigos que, no âmbito da solidariedade 
e espírito natalício, marcassem presença neste evento e contribuíssem 
com géneros alimentícios para a elaboração de um cabaz, que foi en-
tregue a uma família com necessidades especiais. A entrega do cabaz 
foi realizada após um concerto inesquecível a cargo do Coro Polifónico 
do Clube do Sargento da Armada, dirigido pelo Maestro Euclides dos 
Anjos Pio, que amavelmente aceitou o nosso convite para atuarem na 
Sede da Associação. 

O Coro Polifónico do Clube do Sargento da Armada foi criado em 03 de 
outubro de 2002, por vontade dos respetivos órgãos diretivos e sócios, 
tendo realizado o seu primeiro ensaio no dia 7 do mesmo mês e ano. É 
constituído por sócios, seus familiares e amigos, e faz parte do núcleo 
cultural do Clube do Sargento da Armada, na vertente da música vocal 
polifónica. 

Não faltou a solidariedade, a esperança e a magia.

As férias de verão acabaram e é tempo de voltar ao trabalho, à 
escola, às rotinas e ao stress do dia-a-dia, enfim a um mundo de 
coisas que tentamos ficar alheios quando estamos de férias. E 
como não poderia deixar de ser, também nós voltamos à nos-
sa atividade com o Boletim Informativo respeitante ao segundo 
quadrimestre de 2019. 
Neste número iremos dar ênfase a aspetos culturais com os 
quais nos identificamos e que nos caracterizam como portu-
gueses, e em particular como moradores do Bairro de S. João, 
principalmente ligados ao teatro, à história do bairro, à gastro-
nomia e outras atividades. No fundo, são as pequenas coisas 
que aprendemos, que sentimos, que fazemos, que contribuem 
para um todo que nos torna diferentes na forma de pensar, sen-
tir e agir. Somos portugueses e com muito orgulho.Nesta edição iremos focar a nossa atenção no teatro em geral, 

e em particular sobre a peça “iPai” que se realizou na sede da 
Associação, de cujo elenco faz parte a jovem, sócia e moradora 
do Bairro, Raquel Alexandra. Segue-se um caminhar pela grati-
ficante atividade física, que associada a uma alimentação ade-
quada pode fazer toda a diferença na saúde física e mental de 
todos nós. Também dedicámos um espaço muito especial para 
a entrevista a um grande senhor, também ele muito especial, o 
nosso grande amigo e Sócio nº 2, Fernando Dias. E, por último, 
abordaremos resumidamente os diversos eventos que foram 
realizados e tiveram lugar na nossa Associação entre maio e 
agosto.

Mais uma vez gostaríamos de desejar a todos um bom regresso 
ao trabalho, à escola e às rotinas do dia-a-dia, sem stresses sem 
ansiedade, e por favor sejam felizes. 

Bairro 
S. João

Sobreda - Almada 
número 6 maio – agosto 2019
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XIII CONCURSO DAS SOPASEste ano teve a participação de 14 concorrentes, com uma gran-
de variedade  de saborosas sopas, as quais foram apreciadas por 
um júri constituído por vários especialistas. [página 4]

TORNEIO DE PETANCA1º TORNEIO ABERTO EM PETANCA EM DOUBLET
No dia 25 de maio decorreu durante todo o dia o já tradicional 
torneio de Petanca tendo, havido apenas um intervalo para o 
almoço de confraternização. Participaram 24 equipas de vários 
clubes. [página 5]

BAIRRO S. JOAOSobreda - Almada 
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EDITORIAL

V ivemos tempos de mudança, e a mudança nunca é 

fácil. Sobretudo se a mudança é feita com base nas 

incertezas. De um dia para o outro as nossas vidas, 

tal como as conhecíamos, deixaram de existir. As escolas 

fecharam, as lojas fecharam, as fronteiras fecharam, as ruas 

ficaram desertas e o mundo parece ter entrado num dia in-

terminável. Como se fossemos condenados a ser prisioneiros 

na nossa própria casa numa sentença que apenas nos per-

mitia ter a companhia dos que já partilhavam a nossa casa 

diariamente, mas que raramente víamos nas nossas vidas 

atribuladas. A azáfama agora era entre o teletrabalho, os fi-

lhos e as refeições…, mas ficámos com mais tempo, mas o 

que fazer com o tempo? Agora que nos sobrava tempo não 

havia onde o gastar. E inventámos mil e uma maneiras de 

superar a angústia do tempo que não passa.

De repente tivemos de lembrar aos mais velhos que tinham 

de ficar em casa, os almoços de família ao domingo, os con-

vívios com os amigos, as festas de aniversário, os casamentos 

foram adiados até um dia…Mas havia os outros, aqueles que ficaram sem trabalho e 

apenas lhes restou o desespero e ainda os outros, aqueles 

que não puderam ficar em casa e que se viram confrontados 

com o medo. Ilustres guerreiros numa guerra sem tréguas a 

tentar minimizar os estragos que este vírus nos trouxe. 

Por aqui fechámos portas para o Covid não entrar, mas per-

demos muito! As nossas atividades ficaram suspensas no 

medo. Parámos tudo e fechados nas nossas casas tentámos 

manter o contacto, manter uma vida “artificial”, mas depres-

sa surgiu a revolta pelo que nos foi tirado, é impossível por 

muito sofisticados que sejam os meios de comunicação ser 

“feliz” com atividades do outro lado do telemóvel ou do PC. 

Cada um de nós viveu este afastamento com grandes incer-

tezas. Muito se perdeu.E a vida parou! Parou para regressar de uma forma eston-

teante e a mostrar que nunca mais vai ser igual ao que era. 

Voltámos à vida, de máscara, luvas e gel desinfetante. Mas o 

que dói é o medo, é a incerteza de acabar com o distancia-

mento físico e poder voltar a abraçar e beijar de novo.

Mas estamos de volta, com novas atividades adaptadas ao 

nosso novo mundo… em segurança vamos trazer de volta 

aquilo que nos faz felizes!

Adília VicentePresidente da Direção

4

RAÍZES
MACEIRAUMA JANELA  ABERTA PARA A SERRA  DA ESTRELA

Falar de Maceira é falar de uma das mais lindas aldeias 

do Concelho de Fornos de Algodres. 

TEMPOS LIVRESFoi com força que nasceu um novo projeto,  já considerado há algum tempo - Férias de Verão!

2

Assembleia geral
realizou-se no dia 27 de Junho de 2020,  

no salão da Associação 

12

Q
uase a atingir os dois anos de existência, o Boletim Infor-

mativo continua, estamos convictos disso, a contribuir 

para a divulgação de informação respeitante à nossa 

Associação, e a ser um meio onde nos aventuramos por outros 

tipos de informação, que esperemos possam ser uma mais-valia 

para o enriquecimento da nossa cultura geral. Nesse sentido, no 

presente boletim iremos dar início a um novo tema, que se pren-

de com as características muito particulares inerentes às diversas 

regiões do nosso país. Pretende-se deste modo dar a conhecer 

as nossas origens, as nossas raízes, a nossa cultura regional, que 

tanto nos influencia e nos orgulha ao longo da nossa vida.

Nesta sétima edição, entre outros assuntos daremos destaque 

ao lançamento do livro ”Sobreda, Ontem e Hoje”, que fala sobre 

a Sobreda; ao Fado, um dos maiores símbolos da cultura portu-

guesa; e ao Jantar de Natal.

Mais um ano que termina e outro que se inicia, pelo que gos-

taríamos de aproveitar esta oportunidade para deixar aqui ex-

pressos os nossos votos de um feliz e excelente ano 2020 cheio 

de sucessos pessoais e profissionais e principalmente com muita 

saúde. 

Bairro 
S. João

Sobreda - Almada 
número 7 

setembro - dezembro 2019
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LIVRO 

SOBREDA, 

ONTEM E HOJE
Este livro, da autoria de 

Elisabete Gonçalves, lançado 

em outubro de 2019, trata 

de História Local, com base 

nas memórias partilhadas 

pelas pessoas que viveram 

na Sobreda desde 1930-40  

até hoje.

JANTAR DE NATAL 

No dia 14 de dezembro realizou-se o Jantar de Natal com muita 

partilha, amizade e confraternização, tendo sido convidado um 

grupo muito especial - Pontes & Amigos.
RAÍZES 

BRAGANÇA
Damos início à nossa viagem por Portugal, começando pelo 

Norte, mais propriamente pela cidade de Bragança e sua envol-

vente, com o testemunho de Otília Morais, digníssima represen-

tante dessa região. 

BAIRRO 
S. JOAO
Sobreda - Almada 
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EDITORIAL

S endo este o primeiro Boletim Informativo de 2020, gosta-
ríamos, em primeiro lugar, de desejar a todos um excelen-
te ano, cheio de sucessos a nível pessoal e profissional, na 

companhia das vossas famílias, e principalmente com muita saúde. 
Infelizmente, por razões que nos ultrapassam, Portugal, assim 
como muitos outros países de todo o mundo, foram atingidos 
por uma pandemia sem precedentes na Era Moderna, provocada 
pelo CORONAVÍRUS.
Face à situação excecional, como é do vosso conhecimento, fo-
ram cancelados diversos eventos e atividades que estavam pla-
neados para o presente ano, entre eles a comemoração do 15º 
aniversário da nossa Associação, que deveria ter acontecido no 
dia 5 de abril. Do Programa de Atividades para o primeiro quadri-
mestre, apenas foi possível realizar o Carnaval e o Dia Internacio-
nal da Mulher.
Neste número do Boletim, para além dos já referidos eventos rea-
lizados, iremos abordar o cantar das Janeiras, as ações solidárias 
levadas a cabo pela Associação no âmbito da Pandemia, e a rú-
brica “Raízes”.
Gostaríamos de dar os parabéns e desejar as maiores felicidades 
à Associação pelo seu 15º aniversário, e aproveitar esta oportuni-
dade para endereçar uma mensagem de apreço a todos os que 
têm contribuído de forma indelével, para o excelente trabalho 
realizado. 
Gostaríamos também de salientar que no âmbito da data come-
morativa foi feito um vídeo alusivo aos aniversários da Associação 
entre 2011 e 2019. Esses momentos poderão ser recordados na 
página do Facebook.
Ao darmos início ao terceiro ano de edição do Boletim Informati-
vo quisemos, também, marcar este feito, renovando a imagem da 
Capa. Esperamos que vá de encontro ao vosso agrado.E não se esqueçam que, no fim, “VAMOS TODOS FICAR BEM”.

Maria do Céu Lopes

2020CARNAVALMascarados ou não, foram alguns os que aderiram com grande alegria e responderam 
ao desafio lançado pela Associação. 

4

Dia Internacional daMulher
Mais uma vez celebrado, com grande sucesso 
e sentido de partilha e amizade.

6
RAÍZES

DE AROUCA O QUE DIZER?...

8

DIA MUNDIAL 

DA CRIANÇA 
1 JUNHO

No mês em que se comemoram os 

45 anos do 25 de abril de 1974, de 

implementação da democracia, 

da liberdade e do estado de di-

reito em Portugal, é com redobrado 

motivo de orgulho que voltamos ao vosso contac-

to através do Boletim Informativo Nº 5.

O boletim, sendo um meio de divulgação de informa-

ção utilizado pela Associação Cultural e Recreativa do 

Bairro S. João, é também ele um contributo para salientar a 

importância do papel do associativismo na sociedade portuguesa, 

pós 25 de abril 74. A ACRBSJ, juntamente com todas as outras associa-

ções criadas em Portugal são, assim, um excelente exemplo de como 

grupos de cidadãos podem contribuir para o exercício da democracia 

e da cidadania, a solidariedade, para uma sociedade mais justa e amiga 

do ambiente, e para a defesa da igualdade de oportunidades indepen-

dentemente do género, raça e opções religiosas. Mas para isso importa 

que as pessoas se mobilizem, adiram a um projeto, participem, colabo-

rem, se sintam motivadas, que contribuam para que sejam alcançados 

os objetivos do coletivo, pois só assim se pode contribuir para que o 

associativismo esteja vivo, com saúde, e pronto a enfrentar os desafios 

do presente e do futuro. Que faça, pois, sentido andar com o cravo 

vermelho ao peito, e que valeram a pena as conquistas e os valores do 

25 de abril.

Naquilo que nos compete fica a promessa de que tudo faremos, atra-

vés dos boletins, para reforçar o papel que a ACRBSJ representa tanto 

para a sociedade em geral, como para a nossa comunidade em parti-

cular.

Como já tinha sido informado, o boletim passa a ser quadrimestral e 

sendo este o primeiro número de 2019, faremos de um resumo dos 

eventos levados a cabo durante o ano findo, novas atividades a que 

nos propomos, e também abordaremos algumas novas iniciativas. 

Bairro 
S. João

Sobreda - Almada 
número 5 

janeiro-abril 2019
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PRÓXIMOS EVENTOS

A segurança do imóvel, dos equipamentos e dos sócios desta Associa-

ção é preocupação dos seus Órgãos Sociais. Assim, consideraram da 

maior importância que alguns dos seus elementos fizessem formação 

no domínio do combate a incêndios de forma a adquirirem as compe-

tências necessárias para, numa primeira fase, darem resposta imediata, 

adequada e eficaz caso surjam focos de incêndio, até chegarem siste-

mas de extinção mais complexos. 

Além da parte teórica teve lugar uma forte vertente prática.  Apren-

deu-se sobre medidas preventivas, sobre equipamentos e técnicas de 

combate a incêndios.

Todos os formandos experimentaram a extinção de fogos por abafa-

mento, por resfriamento e por extinção química. Apagaram-se fogos 

em sólidos combustíveis por resfriamento, em óleos e gorduras por 

abafamento e utilizaram-se três tipos de extintores de incêndio por-

táteis: extintor tipo espuma química, extintor tipo gás carbónico e ex-

tintor tipo pó químico. Aprendemos a diferença entre eles e a saber 

quando e como devem ser utilizados.

O nosso agradecimento aos Bombeiros Voluntários de Cacilhas.

Otília Morais (Direção)

Alexandrina 

de Almeida Alves Horta

Mulher, simples e franzina, mas dotada de grande coração e 

peculiar energia e sabedoria, no meio Associativo.

Após ter regressado da Alemanha em 2003, onde acompa-

nhou de perto associações de emigrantes, ao chegar a Por-

tugal, apostou na continuidade deste seu trajecto, no nosso 

Bairro.

Após uma conversa informal com Ilda Martins, que a questio-

nou, porque não cantarem as janeiras, no Bairro, Alexandrina 

de imediato aceitou este desafio.

Com versos da sua autoria, se cantaram pela primeira vez em 

2009, as janeiras porta-porta, só com mulheres.

Era também na sua casa, que se ensaiavam as canções de Na-

tal, das Janeiras e se faziam pequenos encontros de amigos 

do Bairro, enquanto não tivemos Sede própria.

Habituada que estava a dominar o órgão eléctrico, acordeão 

e outros instrumentos musicais, compôs a letra e musicou o 

Hino da nossa Associação, entre vários.

Nunca mais parou em termos musicais.

É dela, a ideia de criar o grupo musical dos cavaquinhos. 

António Abrantes, sócio e grande amigo da Associação foi o 

mediador para encontrar o professor de cavaquinho, Paulo 

Miranda que dinamiza este grupo musical.

O convívio anual de sócios, amigos da Associação e morado-

res do Bairro, é também da sua lavra.

Tem sido a responsável pelas farturas e filhós, sempre presen-

tes nos nossos Eventos e que de tão conhecidas já marcaram 

presença no Solar dos Zagallos.

Pioneira de artes e ofícios é por nós apelidada com muito ca-

rinho de “nossa maestrina”.

Obrigada, querida Alexandrina Horta, pela tua sempre dispo-

nibilidade para o bem comum, ou seja para nossa Associação.

Um grande bem-haja, com muita saúde e vida longa.

Maria José Queiroz (Direcção)
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No dia 16 fevereiro, teve lugar formação de combate 

a incêndios, nos Bombeiros Voluntários de Cacilhas, 

supervisionada pelo instrutor Rogério Marques.

SEGURANÇA 

NA ASSOCIAÇÃO
Realizou-se, no passado dia 6 de abril, pelas 15h00, na sede da 

Associação, a Assembleia Geral, para discussão e votação do Re-

latório e Contas do Exercício de 2018.

Com a presença de 45 sócios, os documentos foram aprovados 

por unanimidade e aclamação.

As Contas aprovadas, mostram que a solidez financeira da As-

sociação é uma realidade, o que nos permite encarar o futuro 

com muito otimismo. Esta Direção, à semelhança da anterior, na 

gestão dos dinheiros da Associação, aposta na transparência e 

no rigor.

A Direção abordou posteriormente as atividades programadas. 

Houve debate, pedidos de informação, elogios e críticas, em re-

lação a atividades realizadas.

Conforme realçado, o mais importante, é o caminho até aqui 

percorrido, o objetivo alcançado da nova Sede, é para todos 

os sócios motivo de orgulho, e que nos obriga a reforçar-nos 

a nossa unidade, em torno do nosso lema… Forte União, Justa 

Ambição.

No início da Assembleia, foi homenageado o sócio falecido, Joa-

quim M. Silva, estando presentes os seus familiares.

Fernando Pedroso (Presidente da MAG)

A quinze temos Sto. António

A vinte e três S. João

A vinte e nove S. Pedro

Tudo com muita Animação

STO. ANTÓNIO 
15 JUNHO

S. JOÃO 
23 JUNHO

S. PEDRO 
29 JUNHO

ASSEMBLEIA GERAL
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RAÍZES

Vamos falar um pouco sobre 
Serpa. Espero que quem leia este 
texto se sinta motivado a visitar 
esta cidade carregada de história 
e de beleza.

É uma cidade portuguesa que pertence ao distrito de 
Beja, Baixo Alentejo. Tem cerca de 14 mil habitantes. 

É sede de um dos mais extensos municípios de Portugal, que 
tem 1 105,63 Km2 de área e 15 623 habitantes subdivididos em 
5 freguesias. Com as suas casas dentro das muralhas do cas-
telo faz, a quem a visita, parecer que o tempo anda para trás, 
dando uma sensação de viagem à época medieval.

Castelo de Serpa
Ergue-se no centro histórico da cidade, está bem conserva-
do e é ideal para visitar com a família. Tem, no interior, um 
bar e um museu arqueológico. Com as suas muralhas, torres e 
aquedutos torna a cidade um local muito especial. Do alto das 
muralhas pode-se contemplar uma vista deslumbrante.

A cerca da vila apresentava, anteriormente, três portões mo-
numentais: Porta de Moura, Porta de Beja e Porta de Sevilha 
(já desaparecida).

A Torre do Relógio é um vestígio da cerca da vila e em 1440 

foi transformada em relógio, sendo a terceira mais antiga torre 

relojoeira do país.

Gastronomia
Em Serpa pode saborear a boa comida alentejana confecio-

nada com o excelente pão, a carne de borrego e de porco 

preto, de lebre, coelho, perdiz e javali, temperadas com ervas 

aromáticas alentejanas.

Nesta cidade deve provar pratos tradicionais como, o ensopa-

do de borrego, a miga canha, o feijão com catacuzes, a mas-

marra, o cozido de grão à alentejana, etc. Também não podem 

faltar alguns de muitos produtos regionais como, os queijos, 

nomeadamente o queijo de Serpa, o vinho, o azeite…

Cante Alentejano
Eu, criada no Alentejo, conheço e canto o “cante alentejano”. 

Quando nos juntávamos, uma das principais distrações era 

cantar as nossas modas, como se chamam no Alentejo.

Cantavam-se nos trabalhos do campo: na monda, na ceifa, na 

apanha da azeitona, etc. Era lindo, mesmo sem ensaios, toda a 

gente sabia cantar e cantava bem.

Este cante é considerado património cultural imaterial da hu-

manidade, pela UNESCO, em 2014.

SERPA
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Queijo de Serpa

Castelo de Serpa

Cante Alentejano

Torre do Relógio
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Festa em honra de Nossa 
Senhora de Guadalupe
Pela Páscoa, temos a festa em honra de Nossa Senhora de 
Guadalupe. Começa sexta-feira santa e termina na terça-fei-
ra seguinte. Na sexta-feira faz-se a procissão e traz-se Nossa 
Senhora de Guadalupe para a Igreja de S. Salvador até terça-
-feira. Neste dia, faz-se uma outra procissão e leva-se para a 
Ermida onde vai permanecer todo o ano. Neste dia faz-se uma 
grande festa, com piqueniques onde não falta o ensopado de 
borrego, o bom presunto e o bom queijo da região. Não falta 
música a contento de todos.

Academia Sénior de Serpa
A Academia Sénior de Serpa foi fundada em 2009 pelo muni-
cípio de Serpa.

Pretende ser uma resposta social e cultural ao envelhecimen-
to da população.

Em 2017, iniciou-se o processo de alargamento desta Acade-
mia às aldeias com o objetivo de promover o envelhecimento 
ativo, para trocas de experiências, atividades sociais, culturais, 
de educação e ensino e de convívio.

As áreas predominantes são as Línguas, Ciências Sociais e Hu-
manas, Saúde, Informática e Artes. Há ainda atividades extra-
-curriculares, nomeadamente, visitas de estudo, festas, exposi-
ções e workshops.

Serpa é já uma região muito procurada pelos turistas porque, 
embora não tenha praia e animação noturna, tem paisagens 
de grande beleza, tem grande riqueza de história e cultura 
que permitem férias agradáveis e calmas, em família ou em 
grupos de amigos.

Alexandrina Horta 
Membro da Direção

Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe

Festa em honra de Nossa Senhora de Guadalupe

Grupo Coral da Academia Sénior de Serpa

No dia 31 de outubro é costume a Associação proporcio-
nar aos mais pequenos a festa do Halloween, uma iniciativa 
organizada pelo Bar da Associação, mais propriamente pela 
Sónia, a Raquel e o Daniel. Este ano, tendo em consideração 
a pandemia que se está a viver por todo o mundo, não foi 
possível as nossas crianças irem de casa em casa presentear 
os vizinhos com a sua presença à procura de receberem as 
doçuras, ou então fazerem “travessuras”, contudo, alguns 
vizinhos vieram até às crianças, trazendo os doces às ime-
diações da Associação. Houve algumas brincadeiras, como 
correrias, mas todas as regras de segurança e higiene foram 
cumpridas, de acordo com o estipulado pela DGS. As do-
çuras estavam devidamente protegidas e acondicionadas.  
Mais uma vez, um agradecimento muito especial aos orga-
nizadores pela iniciativa e por terem proporcionado um mo-
mento único a todas as crianças que puderam comparecer. 
Não foi a mesma coisa, mas temos a certeza de que adoraram 
a experiência; pelo menos o entusiasmo não ficou aquém do 
esperado.

Temos a esperança de que para o ano possamos voltar ao que 
é já uma atividade muito apreciada pelos mais pequenos, e 
pelos graúdos que os acompanham.

Obrigada aos que apareceram!
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Primeiros 
Natais 

da Associação 

Estes são tempos em que 
festejamos com discrição, uma 
época em que o costume seria 
consolarmo-nos com o calor 
dos afetos de amigos e familiares. 
Mas sejamos pacientes, 
sentemo-nos à lareira e 
consolemo-nos recordando 
os primeiros Natais desta Família 
que é a da Associação do Bairro 
de São João.

As fotos ilustram Natais entre 2006 e 2011, o primeiro dos 
quais passado nas instalações do Clube vizinho, o CRIS. Nos 
seguintes passámos nos terrenos do Areeiro, onde fica ago-
ra a nossa Sede, em torno do nosso contentor, numa tenda 
de toldos que montávamos nestas ocasiões. 

As nossas crianças eram a parte maior de uma motivação 
que se instalava entre nós, e nos fazia passar aqueles dias 
com o prazer da preparação de uma Festa modesta, mas 
ao mesmo tempo rica pela espontaneidade, pelos risos, pe-
las iguarias da mesa que compúnhamos, e pelas histórias e 
textos que liamos às nossas crianças.

As imagens ilustram, assim, os primeiros Natais em que vi-
vemos uma comunhão de afetos, cumplicidades, e muita 
cor, e que agora fazem parte das histórias que contamos 
à lareira, e das imagens que mostramos aos nossos novos 
amigos que se juntam a nós nesta Associação, para juntos 
continuarmos a confraternizar noutros Natais. 

Paulo Pinho 
Sócio

2006

2007

2008

2010

2011
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Nesta nova realidade, as formas convencionais, essencial-

mente presenciais, da prática de atividade física e de lazer, 

estão muito comprometidas, quer por dificuldade em cum-

prir todos os requisitos necessários quer porque as pessoas 

têm receio e evitam participar nas referidas atividades. 

Contudo, foram desenvolvidas ações no sentido de se en-

contrarem soluções que permitissem que os sócios conti-

nuassem a ter acesso aos cuidados do corpo e mente ade-

quados às suas necessidades, com qualidade e segurança. 

Sevilhanas/Flamenco

Continuação das atividades na Era de pandemia COVID-19

Em movimento
 e em segurança

Foram adotados todos os cuidados impostos pela Direção 
Geral da Saúde, nomeadamente o distanciamento físico, 
o uso de máscara, a higienização constante dos espaços e 
materiais usados, entre outros.

Neste tempo de pandemia, as atividades físicas e de lazer 
que se desenvolviam na Associação, continuam a realizar-
-se dentro da normalidade possível, sendo que demos, re-
centemente, início a uma nova atividade, que é a Zumba. 

Venham experimentar!

Cavaquinho

Danças Latinas

Pilates, Ginástica Localizada e Ginástica de Manutenção

Danças Latinas Sevilhanas/Flamenco
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A alegria, a festa, o exercício físico 
e a dança chegaram à Associação 
do Bairro São João na Sobreda.

O meu nome é Natacha e sou instrutora da modalidade Zumba 

Fitness já lá vão 10 anos. Zumba Fitness junta exercício físico com 

dança que é sinónimo de festa, amizade e união. São vários estilos de 

música como salsa, merengue, cumbia, reggaeton, samba, bangra,  

hip-hop, soca entre muitos mais ritmos que apelam à boa disposição.

A Zumba tornou-se um fenómeno a nível mundial, criando uma 

rede de instrutores e alunos que partilham coreografias entre si. 

Surge nos anos 90 com Beto Perez, o fundador da modalidade, numa 

época em que a moda era o exercício aeróbico ao som de remixes 

eletrónicos. Foi Beto Perez que numa das suas aulas decidiu incitar os 

seus alunos a fazerem aeróbica ao som dos ritmos provenientes da 

América latina, da Índia, do Brasil, da Europa. Tornou um sucesso as 

suas aulas e espalhou a "sua palavra" pelo mundo realizando encon-

tros de instrutores e alunos por todo mundo.

Infelizmente a pandemia que se instalou no mundo fez com que a 

união da "família Zumba" sofresse uma grande mudança. Também 

a modalidade teve de adaptar-se a esta nova realidade, limitando o 

número de alunos nas aulas.

Por outro lado, e analisando a questão de forma positiva, vejo uma 

oportunidade para todos nós fazermos exercício, convivermos com 

todas as regras e de termos um momento dedicado à alegria e ao 

convívio. As consequências psicológicas do teletrabalho, das novas 

normas sociais, e da privação de liberdade tal como a conhecíamos 

provocou grande isolamento social. A aula de Zumba quebra duran-

te 60 minutos esse isolamento e faz-nos esquecer esta difícil reali-

dade em que nos deparamos.

ZUMBA 
FITNESS

NOVA ATIVIDADE

Como profissional da área não vejo qualquer aspeto negativo em 

frequentar as aulas, vejo sim uma sinergia entre as pessoas. Sinto a 

alegria e o conforto da minha turma na partilha de momentos, de 

movimentos, de ritmos e passos de dança.

Todos temos responsabilidade social no combate a esta pandemia, 

mas todos temos a esperança de continuarmos a ser amigos, família, 

alunos, professores.

Viva a dança, viva a saúde mental e física!

Natacha Araújo Cabecinha
Prof. de Zumba Fitness
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Face à situação de pandemia que se vive em todo o mundo, 
não foram muitos os que marcaram presença, mas os que o 
fizerem ficaram encantados com a qualidade do espetácu-
lo, o profissionalismo, a boa disposição e, sobretudo, com 
a grande prova de amizade a que os nossos amigos já nos 
têm vindo a habituar. Um magnífico repertório musical, o 
qual os espetadores foram acompanhando com alegria e 
entusiasmo.

Saímos de coração cheio e com uma enorme vontade de 
muito em breve voltarmos a encher a nossa Associação 
para este tipo de convívio. 

Um grande Bem-haja ao Grupo “Velhos São os Trapos”, por 
tão amavelmente terem, mais uma vez, aceite o nosso con-
vite.

Todas as normas emanadas pela Direção Geral da Saúde 
foram cumpridas.

Esperamos que muito em breve possamos estar de volta à 
normalidade e poder apreciar o excelente reportório que já 
os caracteriza.

Vamos continuar a cuidar uns dos outros…

No dia 10 de outubro de 2020, a 
Associação quis fazer uma “Receção 
Cantante” de boas-vindas a todos os 
Sócios e Amigos, realizando um concerto 
no exterior da Sede, tendo sido convidado 
o Grupo Residente “Velhos São os Trapos”.

“Receção Cantante”

Realizámos, no dia 6 de Dezembro de 2020, 
a nossa AG.

Em tempo de combate à Pandemia, e em recolher obrigatório a par-

tir das 13h00, realizámos a AG, num Domingo, com início marcado 

para as 10h30. Ficará para a história da Associação, a realização desta 

AG, e as medidas tomadas na defesa da saúde pública. Controlo de 

temperatura, e higienização à entrada, uso obrigatório de máscara e 

afastamento das cadeiras, para permitir afastamento social, tudo isto 

permitiu estarmos em segurança.

ASSEMBLEIA GERAL 

Estávamos obrigados por imposição estatutária, a que realizar a AG, 

no último trimestre do ano de 2020, para aprovarmos o Orçamento e 

o Plano de Actividades para 2021. Sem a aprovação do Plano de Acti-

vidades para 2021, em AG, a Associação, estaria impedida de recorrer 

a apoios financeiros do Poder Local. Com a presença de 19 sócios, foi 

aprovado por unanimidade, os documentos em discussão.

Plano de Actividades para 2021, condicionado à evolução do comba-

te à Pandemia, o Plano de Actividades, aponta para a realização em 

2021, de eventos, que fazem parte da história cultural e recreativa da 

Associação.

Foram também dadas informações, pela Direcção, de assuntos do 

interesse da Associação, com destaque para a necessidade de acom-

panhamento da Quotização, em ano de quebra de receitas, a entre-

ga de cartão de sócio.

Para a construção da Sede da Associação, foram determinante os 

apoios financeiros, da CMA, apoios concedidos nos anos de 2013 e 

2014. O actual executivo da CMA, tinha enviado um ofício a pedir a 

devolução de parte do último apoio financeiro concedido, alegando 

incumprimento de prazos na entrega de documentos justificativos. 

A Direcção informou, que após várias diligências efectuadas, para 

clarificação da situação, a CMA anulou o ofício, por reconhecer o ri-

gor da aplicação dos apoios financeiros.

Foi homenageado o sócio nº 49, Manuel Ratinho, que faleceu a 31 

de Outubro de 2020.

Foi informada a AG, que durante o 1º trimestre de 2021, serão realiza-

das eleições, para os Órgãos Sociais da Associação.

Esteve presente como convidado, o Presidente da Direcção, da As-

sociação das Colectividades do Concelho de Almada (ACCA), o diri-

gente, Paulo Santos.

Desejo, votos de bom 2021, a todos os sócios e amigos da Associação.

Fernando Pedroso 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral



Próximos eventos

Sabia que…
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Na década de 60 adquiriu um terreno no bairro de S. João e a partir 
daí deu início a construção da sua moradia, e desde o dia 1 de De-
zembro de 1990, que juntamente com a sua família, passou a inte-
grar o mesmo.

Sempre atento ao que se passava em seu redor, foi-se apercebendo 
dos problemas que preocupavam os moradores, disponibilizando-
-se de imediato a colaborar, na resolução dos mesmos.

Foi assim que fez parte do grupo que constituiu a última Comissão 
que deu as voltas necessárias para a fundação da ACRBSJ, em 5 de 
Abril de 2005, herdeira da Comissão de Moradores.

Em 2009 fez parte dos Órgãos Sociais da Associação, causa que 
abraçou e viveu intensamente, acompanhando a construção da 
Sede Social, alertando, opinando, para que o resultado fosse sempre 
OPTIMAL.

Particular e importante foi o seu empenho em todas as vertentes da 
ACRBSJ, quer montando e desmontando arraiais, nos vários locais da 
freguesia, Sobreda/Charneca, quer no Solar dos Zagallos, a convite 
da Junta de Freguesia e CMA.

Marcou presença na (OTL) Ocupação dos Tempos Livres, os meses 
de Julho e Agosto, no apoio ao grupo de meninas e meninos coor-
denados pela professora e amiga Rita Caetano, onde partilhou as 
suas experiências sobre as regras da Petanca e cidadania. Das várias 
actividades faziam parte, entre outras, pintar pequenos muros, os 
jogos tradicionais, varrer as folhas do chão e para terminar o dia, o 
habitual lanche/convívio.

Importante registar o primeiro evento aberto ao exterior da Asso-
ciação, que foi o ATL da Escola Elias Garcia no verão de 2016, onde 
Alberto Gonçalves, mais uma vez, esteve presente com dezenas de 
meninos a experienciar a prática da Petanca e o jogo da Malha.

Importante partilhar que Francisco Barreiros fez e continua a fazer 
parte deste núcleo da Petanca.

Muito mais havia a contar sobre este NOSSO ilustre amigo e mo-
rador, mas vou terminar com uma CAUSA que lhe é muito grata, a 
PETANCA, que ainda hoje é uma referência, no nosso Bairro, pois 
anualmente continuam a organizar-se Torneios, com várias equipas, 
ao longo do dia, com um almoço animado. Este dia de convívio ter-
mina com a entrega dos respectivos prémios.

Em jeito de despedida, um abraço de amizade de Alberto Gonçalves, 
para todos, e uma homenagem sentida, para os que não estando 
por cá, continuam vivos na nossa MEMÓRIA.

ALBERTO GONÇALVES, como moradora e sócia da ACRBSJ, OBRIGA-

DA pela sua generosa AMIZADE, EDUCAÇÃO e RESPEITO.

Maria José Queiroz
Direcção

Como é do conhecimento geral, devido à situação de pandemia pela 
COVID-19 que o nosso país e o mundo estão a atravessar, não foram planea-
dos eventos para o primeiro trimestre do ano 2021.

Foi elaborado um plano de atividades para o segundo, terceiro e quarto tri-
mestres, que será ajustado de acordo com o rumo da pandemia, atendendo 
ao cumprimento rigoroso das recomendações da Direção Geral da Saúde.

Para o segundo trimestre estão planeados os seguintes eventos:
16º Aniversário da Associação [10 abril]
XIV Concurso das Sopas [8 de maio]
Concurso de Petanca [22 de maio]
Dia Mundial da Criança [30 de maio]
S. António [12 de junho]
S. João [23 de junho]
Sempre que se justifique, continuaremos a dar notícias sobre o desenvolvi-
mento deste assunto.

Como diria Nietzsche “Tudo o que não nos destrói, torna-nos mais fortes”.

Alberto Gonçalves 

1. A árvore mais alta da Europa é um eucalipto, é portu-
guesa, e está às portas de Coimbra, com uma altura 
semelhante à Torre dos Clérigos.

2. O ar no topo do monte Everest, a 8.850 metros de al-
tura, só tem um terço da densidade que apresenta 
ao nível do mar.

3. Quando Krakatoa entrou em erupção, em 1883, a 
força da sua explosão foi tão grande que pôde 
ser ouvido a mais de 7.700 km de distância, na 
Austrália.

4. A maior árvore documentada foi um eucalip-
to australiano, que em 1872 tinha um pouco 
mais de 130 metro de altura.

5. A velocidade mais rápida com que a chuva cai, são 29 km/h.

6. O chamado de baixa frequência feito pela baleia jubarte, é o 
som mais barulhento produzido por um ser vivo.

7. Em outubro de 1999, um iceberg do tamanho de Londres, sol-
tou-se do continente Antártico.

8. A ténia, um verme parasita do tubo digestivo humano, pode 
atingir quase 23 metros de comprimento.

9. As girafas dormem apenas vinte minutos por dia. Eventualmen-
te, elas podem dormir até 2 horas por dia, mas nunca de uma só 
vez, sempre em pequenas sonecas.

10. Com 37 centímetros, as lulas gigantes são os seres vivos com 
maiores olhos da Terra.

11. Mais germes são transmitidos num aperto de mãos que num 
beijo.

12. Quando se colocam larvas sobre feridas, elas curam mais rápido 
e sem risco de infeções ou gangrenas.

13. Quando uma pulga salta, a aceleração à qual ela se submete che-
ga a 20 vezes a de uma nave espacial durante o seu lançamento.

14. Seria necessária uma hora inteira para que um objeto pesado 
afundasse 10,9 km, no local mais profundo de todos os oceanos.

15. Parte da interferência na TV deve-se às ondas do Big Bang que 
gerou o universo.

16. Mesmo viajando à velocidade da luz, seriam necessários dois mi-
lhões de anos para ir da Terra à galáxia mais próxima, Andrómeda.

17. Os dinossauros extinguiram-se antes da formação das Monta-
nhas Rochosas e dos Alpes.

18. O milho traz benefícios para a saúde como proteger a visão e 
melhorar a saúde intestinal, devido ao seu alto teor de fibras que 
regulam o funcionamento do intestino e aumentam a sensação 
de saciedade.

19. Existem raças de cães que não perdem pelo, tais como Bichon 
Maltês, Caniche, Yorshire Terrier e Cão d’Água Português.

Costuma dizer que adoptou a Sobreda para morar...


