
               
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

BOLETIM INFORMATIVO

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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Havendo na nossa Associação alguma dinâmica 
em termos de entradas e saídas de sócios,  
parece-nos adequado aproveitar este primeiro 
número, para recordar a uns e dar a conhecer 
a outros, um pouco da história da nossa Associação, 
a qual se encontra intimamente ligada à história 
do Bairro de S. João. Pretende-se elaborar 
um folheto, que oportunamente será distribuído 
aos sócios, em que se abordará com mais 
profundidade a evolução histórica da Associação.

Apresentam-se de seguida os marcos mais relevantes da história 
da Associação:

1976Início do processo de desenvolvimento do Bairro de S. 
João, o qual nasceu do loteamento de uma Quinta, em 

que estes terrenos faziam parte dos espaços sobrantes. É também nes-
te ano que se forma a primeira Comissão de Moradores com o objetivo 
principal de dar resposta às necessidades de construção, nomeada-
mente água, luz e saneamento. 

1980 Os terrenos do Areeiro, onde hoje se encontra a Sede da 
Associação, assim designados por ser uma zona de areias 

boas para a construção onde predominava o saibro e a argila, e onde 
existiu também uma charca até aos anos 60, passam a ser usados pe-
las Comissões de Moradores como espaço público de lazer, nomea-
damente em festas populares, piqueniques e torneios de Petanca. A 
poente desses terrenos ergue-se um morro, uma imagem incontorná-
vel deste Bairro.

1984A Câmara Municipal de Almada (CMA) chegou a atribuir 
os terrenos do Areeiro para espaços de lazer, no qual se 

incluía um parque de diversão para os miúdos do Bairro, chegando o 
Arsenal do Alfeite a construir equipamentos de diversão para ali instalar.

1998 Fica seriamente em risco a continuidade dos terrenos do 
Areeiro como espaço público, com a entrada de um novo 

projeto, pelo ainda proprietário, onde esses terrenos eram aconselha-
dos para construção.

2004A CMA e a Junta de Freguesia da Sobreda aconselharam 
a Comissão de Moradores de então a formar uma Asso-

ciação, conferindo personalidade jurídica legalmente instituída, que 
permitisse ao Bairro de S. João lutar pela cedência dos terrenos à CMA 
e posteriormente à guarda da Associação.

2005A Associação Cultural e Recreativa do Bairro de S. João 
nasce, assim, em abril de 2005, e não só adota como pri-

meiras instalações um contentor (adquirido em 1995), cedido pelas an-
teriores Comissões de Moradores, mas também recebe os dinheiros 
sobrantes e o espírito empreendedor dessas Comissões que durante 
trinta anos trabalharam pelo bem-estar do Bairro de S. João. A Associa-
ção adota também como padroeiro, naturalmente, a imagem do São 
João, já antes utilizada pelas antigas Comissões, juntando ao conceito 
do distintivo, que a passa a representar, o lema “JUSTA AMBIÇÃO FORTE 
UNIÃO”, a que se juntou um nó, símbolo de união entre gentes do mar, 
uma vez que se trata de um Bairro onde predominavam profissões li-
gadas ao Mar.

COMO CHEGÁMOS 
ATÉ AQUI!
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Galhardete 
das Comissões 
de Moradores

Primeiro Distintivo 
da Associação 

2005 – 2016

Segundo Distintivo 
da Associação  
a partir de 2016

Santos Populares 

1ª “Sede” - Terrenos do Areeiro

Construção da Atual Sede



2006 A Associação, consegue travar um projeto de urbaniza-
ção dos terrenos do Areeiro, e começa a tornar-se notada 

pela simplicidade, voluntariado e proximidade das suas iniciativas, não 
só ao Bairro, mas também ao resto do Concelho, como Festas dos San-
tos Populares e o Concurso de Sopas. 

2008 Com base num inquérito levado a cabo em outubro de 
2008, efetuado aos moradores, a Associação propõe à 

CMA que o destino dos terrenos deva ser: espaços para picnic com te-
lheiro, jogos e Sede (Salão multiusos, bar e apoio).

2009 Os terrenos do Areeiro passam para a CMA, tendo o pro-
prietário aceite finalmente a cedência, uma vez que a As-

sociação considerou participar ativamente na resolução do projeto dos 
espaços sobrantes, junto com parte dos restantes proprietários. 

2010 Em 12 de outubro de 2010 celebra-se a escritura de ce-
dência dos terrenos da Câmara de Almada para a Asso-

ciação. A partir dessa data contactam-se projetistas e é delineado o 
projeto da futura Sede.

2013 O projeto final do Arquiteto Hélder Amador dá entrada na 
CMA e, uma vez aprovado, a obra foi entregue ao Cons-

trutor Augusto Alpalhão, tendo sido iniciada em setembro de 2013 e 
finalizada em novembro de 2015.

2015 A construção da Sede é finalizada. Ao fim de 40 anos de 
persistência, primeiro dos moradores do Bairro de S. João, 

e depois dos Sócios da Associação, o projeto concretizou-se com os 
apoios da CMA, da Junta de Freguesia e dos Sócios.

2016 Inauguração da Sede a 19 de novembro. No essencial a As-
sociação vem oferecendo ao Bairro de S. João em especial, 

e à população da Freguesia da Charneca de Caparica e Sobreda, en-
tretenimento e bem-estar em componente interna e externa de lazer, 
com eventos recreativos, desportivos e culturais, primeiro num espaço 
em que a “Sede” era um contentor, e a partir de 2015, após 11 anos de 
Associação, num salão multiusos envolvido por um espaço agradável 
onde se podem fazer festas populares, encontros de Petanca, concur-
sos gastronómicos, noites de fados, atividades como dança, karaté, gi-
nástica, pilates e outras, em suma uma estrutura multifacetada onde se 
pode confraternizar num ambiente acolhedor e envolvente.

1ª Foto de Grupo em 2006 numa Excursão

Concurso das Sopas
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Concurso da Petanca

Inauguração da Atual Sede
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ELEIÇÃO DOS NOVOS 
ÓRGÃOS SOCIAIS DA ACRBSJ

No passado dia 24 de fevereiro de 2018 teve lugar na sede da Asso-
ciação, o ato eleitoral para a eleição dos novos órgãos sociais. Em-

bora a marcação de eleições tenha sido antecipada em relação à data 
prevista (setembro 2018) apresentou-se às eleições uma única lista, que 
foi designada por lista A. Esta lista foi eleita, com uma maioria significa-
tiva de votos, para o triénio 2018-2021, tendo como lema “Construir o 
futuro, tendo presente o passado”. 

De salientar uma adesão considerável dos sócios na eleição dos no-
vos órgãos, que ultrapassou todas as expectativas. Votaram 91 sócios, 
tendo sido apurado o seguinte: 79 votos a favor, 7 contra, 3 nulos e 2 
em branco, o que reflete o interesse e a vontade de todos em que a 
Associação continue a trabalhar para bem dos seus sócios e em prol 
do Bairro de S. João.  

Estão, assim, de parabéns não só os sócios que fazem parte dos novos 
órgãos sociais, mas também todos aqueles que com o seu contributo 
marcaram presença no ato eleitoral.

TOMADA DE POSSE
No dia 2 de março de 2018, realizou-se nas instalações da sede a cerimó-
nia da tomada de posse pública dos novos órgãos sociais da lista eleita. 

O presidente da Mesa da Assembleia cessante abriu a cerimónia 
agradecendo a presença de todos os sócios e amigos presentes, se-
guindo-se uma breve apresentação das atividades dos órgãos sociais 
cessantes realizadas durante o seu mandato, assim como do papel pre-
ponderante de todos na prossecução dos objetivos da Associação. 

Aludiu ainda às boas relações institucionais estabelecidas com a Câma-
ra Municipal de Almada, Junta de Freguesia de Charneca de Caparica e 
Sobreda, e outros órgãos e coletividades.

A seguir procedeu-se à cerimónia de tomada de posse dos novos 

membros dos órgãos sociais da ACRBSJ, nomeadamente da Mesa da 
Assembleia, da Direção e do Conselho Fiscal.   

O novo presidente da Mesa da Assembleia, no seu discurso de apre-
sentação, começou por agradecer o relevante e fundamental trabalho 
realizado pelos órgãos cessantes, sem o qual não teria sido possível 
chegar-se à excelente situação atual da Associação, tanto ao nível de 
infraestruturas como ao nível administrativo e financeiro. Fez também 
referência ao extraordinário apoio dos órgãos de poder local, sem o 
qual não teria sido possível a construção da sede e a realização de de-
terminados eventos e atividades organizadas pela Associação.   

De seguida apresentou as linhas gerais de orientação estratégica, que 
fazem parte integrante do programa eleitoral apresentado pela Lista A, 
para os três anos de mandato dos novos órgãos sociais.

Após a intervenção do Presidente da Mesa da Assembleia, seguiram-se 
os discursos das presidentes da Direção e do Conselho Fiscal que, em 
termos gerais, salientaram a inteira disponibilidade, a vontade de con-
tinuar a trabalhar e o empenhamento incondicional, nos próximos 3 
anos, de todos os membros que fazem parte dos novos órgãos sociais, 
no sentido da continuação do excelente trabalho até agora desenvol-
vido, para que a Associação do Bairro de S. João continue a ser um 
sucesso no âmbito do associativismo.

A presidente da Direção durante o seu discurso agradeceu ainda a to-
dos a confiança depositada nos novos membros dos órgãos sociais, 
salientando que uma parte muito importante e decisiva do papel dos 
membros será conseguir unir, motivar e consolidar os laços, pois a ri-
queza são as pessoas. Torna-se, contudo, fundamental contar com a 
ajuda de todos para se poder levar a bom porto a missão. Mais acres-
centou que tão importante como a missão são os valores humanísticos 
que a balizam e que, simultaneamente, ela pretende promover. 

A terminar a cerimónia, seguiu-se um porto de honra e um brinde à 
Associação, com a participação de todos os presentes. 
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Contactos: 
Associação Cultural e Recreativa do Bairro de S. João  
Rua da Acácias nº 16, 2815-743  
União de Freguesias de Charneca de Caparica e Sobreda 
Tlm.: 964 915 780 · e-mail: acrbsjoao@gmail.com

15 DE ABRIL 
ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO 
- Cerimónia de abertura 
- Mensagem de boas-vindas 
- Apresentação das atividades da Associação 
- Mensagem da Presidente 
- Mensagem do Presidente da Mesa da Assembleia Geral
- Atuação do coro (Hino da Associação)
- Almoço de confraternização
- Atividades recreativas durante a tarde

CONCURSO DAS SOPAS (13 MAIO) 
Já sobejamente conhecido evento, não só a nível local, mas também do Concelho.

CONCURSO DA PETANCA (26 MAIO) 
Atividade bastante marcante na vida dos moradores do Bairro de S. João e que 
constitui um marco incontornável dos nossos eventos.

SANTOS POPULARES (Sto. ANTÓNIO 09 JUNHO),  
(S. JOÃO 23 JUNHO) E (S. PEDRO 30 JUNHO) 
As “famosas” festas populares, sempre com a importante participação  
e convívio da comunidade local, onde não faltam a boa gastronomia  
e a música popular.

A Associação despediu-se, a 14 de março,  
do Sócio nº 86  Sr. João dos Reis Sequeira,  
primeiro morador do Bairro de São João.


