
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. 
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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”
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Em primeiro lugar temos que felicitar a equipa que planeou, organizou 
e executou a comemoração do aniversário, e um grande bem-haja a 
todos por manterem “viva” a nossa Associação. 

De um modo geral, o resultado final foi muito positivo, tendo sido rea-
lizado um exigente e diversificado programa de atividades, salientan-
do-se as seguintes: 

- Içar da bandeira ao som do hino nacional, seguido dos estandartes 
da Câmara Municipal de Almada, da Junta de Freguesia e da Asso-
ciação, ao som do hino da Associação, cantado pelo coro do bairro. 

- Apresentação de algumas atividades levadas a cabo nas instalações 
da Sede, nomeadamente o Karaté (na zona descoberta) e a Salsa 
(no salão).

- Período dedicado aos discursos que antecederam o almoço, que 
seria servido no salão, para cerca de 140 pessoas, entre sócios e con-
vidados. 

13º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO
Como é do conhecimento geral, no passado dia 15 de abril teve lugar, 
nas instalações da sede, a comemoração do 13º aniversário da nossa Associação.

A primeira oradora foi a Presidente da Direção, Adília Vicente, que agra-
deceu a presença de todos. Depois salientou o excelente apoio que a 
Associação tem recebido por parte dos sócios e dos órgãos do poder 
local, nomeadamente da Câmara Municipal de Almada e da Junta de 
Freguesia, pois sem a sua preciosa ajuda nunca teria sido possível a 
construção do magnífico edifício, que passou a ser a sede da nossa 
Associação, o qual simboliza o nosso lema “Justa Ambição, Forte União”. 

Seguiu-se o discurso do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Fer-
nando Pedroso, que durante a sua intervenção convidou os elementos 
dos últimos órgãos sociais da Associação que estavam presente, a subir 
ao palco, para lhes ser entregue uma singela oferta pelo excelente tra-
balho desenvolvido ao longo do exercício das suas exigentes funções.  

Pelo relevante papel que teve na construção da sede e de apoio à Asso-
ciação, também o ex-presidente da CMA, Dr. Joaquim Miguel Judas, foi 
convidado a proferir algumas palavras, que pela sua relevância se con-
sidera importante resumir aqui. Sucintamente, o senhor Dr. Joaquim 
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ACÁCIA Simboliza um amor secreto, a elegância.

ALECRIM Simboliza coragem e fidelidade.

CAMÉLIA Simboliza a beleza perfeita, grandeza de alma.

CATOS Simbolizam os guardiões, purificadores de ambientes.

DÁLIA Simboliza a união recíproca, a delicadeza.

SABIA QUE…
As ruas do Bairro de S. João têm todas nomes de flores. Por exemplo, a rua onde está localizada a Sede da Associação designa-se de Rua das 
Acácias. Que significado terão os diversos tipos de flores? Neste caso qual será o significado de acácia?

De facto, cada flor pode ter um significado e é importante que tenhamos conhecimento disso, pois podemos estar a comunicar através das flores 
quando as oferecemos a alguém. Inclusive, a sua cor tem também um significado, mas fiquemos agora pelo tipo de flores, que dão os nomes às 
nossas ruas, e seus significados genéricos.

HORTENSE Simboliza gratidão, respeito e admiração.

ORQUÍDEA Simboliza a beleza, a perfeição, a pureza espiritual.

ROSA De um modo geral representa o amor.

TÍLIA Tem propriedades terapêuticas (calmante natural).

TULIPA Simboliza o amor, a esperança, a elegância, a sofisticação.

Judas referiu que o sucesso da obra alcançada, para ele, se deve essen-
cialmente aos moradores do bairro, pois estes foram e são os únicos e 
verdadeiros heróis da criação da Associação. É certo que a CMA ajudou 
e acompanhou de perto o processo, mas o futuro está nas mãos de 
todos os moradores do bairro, sócios e amigos da Associação. No fim, 
agradeceu o convite e terminou com a seguinte frase: “por tudo o que 
fazem e pelo país, o meu muito obrigado”.   

Após o almoço cantaram-se os parabéns e foi cortado o bolo, seguin-
do-se a atuação do Rancho Danças e Cantares de Vale de Milhaços, 
grupo de Danças e Cantares dos Professores de Almada e o TKM-Uni-
versidade Sénior Dom Sancho I de Almada, que gentilmente quiseram 
associar-se à comemoração do aniversário da Associação.

“PARABÉNS À ASSOCIAÇÃO, 
PARABÉNS A TODOS NÓS”
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A sopa é um prato deveras interessante. Muito provavelmente terá tido 
a sua origem na pré-história, quando o homem descobriu o fogo e in-
ventou utensílios onde lhe permitisse aquecer água. É extraordinário 
como a sopa passou a fazer parte da sua alimentação, e que continue a 
manter-se nas nossas mesas nos dias de hoje. É um prato que, normal-
mente, é servido como entrada, antes do prato principal, daí a razão 
pela qual se costuma dizer que “a sopa serve para aconchegar o estô-
mago”, no fundo, para o preparar para receber outro tipo de alimentos.  

Mas qual é a origem semântica da palavra sopa? A palavra sopa tem a 
sua origem no sânscrito sû (significa: bem) e em pô (significa: alimentar), 
ou seja, sopa significa “bem alimentar”. De referir que a língua sânscrita 
é uma língua ancestral da Índia.

Claro que a sopa desde a idade da pedra até aos dias de hoje foi evoluin-
do, salientando-se a influência que teve na mesma o desenvolvimento 
e a sofisticação da cozinha francesa e italiana, através da utilização de 
massas e ervas aromáticas, e o aparecimento dos consomês (caldo ge-
ralmente de carne ou peixe) e dos cremes.

CONCURSO DAS SOPAS
No dia 13 de maio foi realizado o XII Concurso das Sopas, organizado pela Associação. 

Como é normal, a maioria dos países tem as suas sopas características, 
e em Portugal o caldo verde e a sopa da pedra, são exemplos dessa 
especificidade gastronómica. 

Mas voltemos ao Concurso das Sopas 2018. Este ano teve a participação 
de 13 concorrentes, que se apresentaram a concurso com uma grande 
variedade de saborosas sopas, as quais foram apreciadas por um exi-
gente júri, constituído por 5 especialistas convidados pela Associação.

Após a avaliação, o Júri atribuiu a seguinte classificação:

1ª classificada 
“Sopa Rica de Peixe”, apresentada por Paula Jacinto

2ª classificada 
“Sopa da Lokas”, apresentada por Ana Carolina Sousa

3ª classificada 
“Sopa de Feijão com Mogango”,  
apresentada por Adelaide Fernandes

Para além da atribuição de taças e medalhas às três primeiras classifica-
das, foram também distribuídas medalhas de participação a todos os 
restantes concorrentes.

Para todos eles o nosso muito obrigado pela sua disponibilidade e 
interesse em participar no nosso concurso das sopas, já sobejamente 
conhecido a nível do concelho. Contamos com todos no próximo ano. 

O evento terminaria com um almoço de confraternização, para 
que todos pudessem saborear todas as sopas e outras iguarias 
confecionadas por sócios e amigos, e onde estiveram também 
presentes, como convida-dos, os representantes da Junta de 
Freguesia da Charneca de Caparica e Sobreda. 

“AS SOPAS SÃO DE COMER E CHORAR POR MAIS”
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A petanca (em francês: pétanque) é um jogo de origem francesa, criado 
no princípio do século XX. O seu nome deriva da expressão “pieds tan-
ques”, que significa pés juntos. A petanca, jogada em todo o sul da Euro-
pa (principalmente em França) foi trazida para Portugal pelos emigran-
tes. A introdução do jogo da petanca no B. de S. João deve-se ao nosso, 
já falecido, querido amigo e morador no bairro, Sr. António Augusto 
Martins. A ele o nosso profundo agradecimento pela iniciativa e pela 
dinâmica e adesão que veio criar junto à população do bairro. Bem-haja 
Sr. Martins, onde quer que se encontre, por ter trazido um jogo para o 
bairro, que à partida parecia não ter sucesso, por ser desconhecido em 
Portugal, e pelo seu esforço em que a petanca vingasse e ocupasse um 
lugar de relevo nas atividades realizadas no nosso bairro, contribuindo 
desta forma de modo indelével para a missão da Associação.

O torneio decorreu durante todo o dia, tendo havido apenas um inter-
valo para um almoço de confraternização. 

Participaram 20 Equipas dos Clubes: CCL, Madre de Deus, Moita, Quin-
tinhas, Linda-a-Velha, Estoril e ACRBSJ da Sobreda – Almada e alguns 
jogadores a título individual.

A classificação do Torneio da Petanca 
ficou assim ordenada:

1º classificado: Moita     

2º classificado: Linda-a-Velha

3º classificado: ACRBSJ da Sobreda - Almada

Foram atribuídas taças e medalhas aos três primeiros classificados do 
torneio principal, assim como aos dois primeiros do torneio da conso-
lação, e medalhas a todos os participantes. Esperamos poder contar 
com a participação de todos no próximo ano, para mais um Torneio de 
Petanca, no Bairro de S. João.

“PETANCA, VENHA JOGAR CONNOSCO”

TORNEIO
DA PETANCA
Sendo já uma tradição, realizou-se  

no dia 26 de maio o torneio da petanca, que teve 

uma grande adesão por parte de jogadores do 

nosso bairro e de outras coletividades.

1º

2º

3º
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Como é tradição, o Bairro de S. João, recebeu de braços abertos as fes-
tas dos santos populares, durante todo o mês de junho. A sede da As-
sociação encheu-se de cores, de cheiros de rosmaninho e da sardinha, 
de sorrisos, de alegria, de divertimento e de música para comemorar 
os três santos populares, Sto. António, S. João e S. Pedro. Como já foi 
mencionado no editorial, o S. João, sendo o nosso padroeiro, foi natu-
ralmente o expoente máximo das festividades dos santos populares. 

De facto, no dia 9 realizou-se o arraial de Sto. António, seguido do S. 
João no dia 23, e do S. Pedro no dia 30. Com um programa desafiante 
em termos organizativos, as festas decorreram de forma geral muito 
bem, com uma gastronomia baseada essencialmente nas sardinhas, bi-
fanas, grelhados, caldo verde e uma grande diversidade de sobremesas 
(confecionadas por sócias(os) e amigas(os), que nos quiseram presen-
tear com tais iguarias). E, como não podia deixar de ser, um acompa-
nhamento musical adequado a este tipo de atividades, para as quais 
foram convidados diferentes artistas locais para abrilhantar as festas 
dos três santos mais populares de Portugal.

SANTOS POPULARES

A nove tivemos Sto. António

A vinte e três S. João

A trinta S. Pedro
Tudo com Animação

De realçar a forte adesão e participação 
das pessoas que escolheram passar três 
noites em convívio e animação nos arraiais da 
Associação do Bairro S. João.

Sendo dos eventos mais exigentes em termos de organização, execu-
ção e de logística, não podíamos deixar de enaltecer e de agradecer 
o excelente trabalho, empenho e motivação desenvolvidos por todos
os elementos dos Órgãos Sociais, da equipa do Bar da Associação e
de todas as pessoas que voluntariamente quiseram colaborar, consti-
tuindo-se assim uma excelente equipa, para que as Festas dos Santos
Populares fossem um verdadeiro sucesso.

“O S. JOÃO É O NOSSO SANTO DE ELEIÇÃO”  

De realçar a forte adesão e participação 
das pessoas que escolheram passar três 
noites em convívio e animação nos arraiais da 
Associação do Bairro S. João.
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- A atividade da Associação está a intensificar. Todos os setores são importantes. Por isso, temos planeado já para o próximo dia 21 de 
julho, a atuação do grupo de cantares tradicionais “Velhos São os Trapos”, com um jantar convívio, no salão da Associação. Há que tirar 
todo o proveito da utilização das instalações da sede.

- À semelhança daquilo que foi feito no passado, iremos também retomar as nossas excursões e caminhadas. Fiquem atentos às notícias. 

- Porque não aproveitar o verão para fotografar recantos de rua, arcadas, etc. Dê largas à sua imaginação, e quem sabe, descobre um 
talento escondido. Em breve, a Associação irá organizar um concurso/exposição de fotografia no salão.

No fundo gostaríamos de promover este “tipo de encontros/atividades”, que permitam um maior contacto e aproximação entre a Asso-
ciação e a comunidade.

Estamos convictos que há muito trabalho a fazer e que podemos fazer melhor; assim contamos sempre com as vossas ideias, opiniões, 
sugestões, a vossa colaboração e, acima de tudo, com a vossa amizade. 

Encontra-se ao vosso dispor, na Associação, uma caixa de sugestões, à qual esperamos venham a dar bastante uso.

Contactos: 
Associação Cultural e Recreativa do Bairro S. João. Rua das Acácias nº 16, 2815-743 | União de Freguesias de Charneca de Caparica e Sobreda 

Tlm.: 964 915 780 · e-mail: acrbsjoao@gmail.com

PRÓXIMAS ATIVIDADES



Associação Cultural e Recreativa do Bairro S. João

Boletim Informativo Nº 2

8

O dia da criança é internacionalmente comemorado para homenagear 
as crianças, embora a data de comemoração possa variar de país para 
país. Criado após a II Grande Guerra Mundial, mais especificamente 
em 1950, o Dia da Criança pretendia sensibilizar a comunidade inter-
nacional para os problemas que atingiam tantas crianças no mundo 
inteiro, principalmente em termos sociais e humanitários. Passados que 
são 68 anos desde a sua criação, encontrando-nos já no século XXI, é, 
pois, muito penoso constatar que continuam por cumprir muitos dos 
direitos das crianças, nomeadamente no âmbito da saúde, segurança 
e amor. Faz, pois, todo o sentido que se continue a comemorar este 
Dia, que simboliza uma chamada de alerta para a existência, ainda, de 
milhões de crianças em extrema dificuldade. 

O Dia da Criança em Portugal comemora-se a 1 de junho.

Para assinalar o Dia da Criança, a nossa Associação organizou várias 
atividades, cujo objetivo principal foi a participação, o divertimento e, 
acima de tudo, o convívio e a partilha de um momento que se quer seja 
de genuína alegria e felicidade.

DIA INTERNACIONAL DA CRIANÇA
Desde andar a cavalo, a jogos mais tradicionais, como a tração à corda, 
as antas, a malha, o pião e o aro, o jogo do saco, pinturas, as nossas 
20 crianças puderam, assim, estabelecer contacto e praticar algumas 
atividades pouco conhecidas dos mais jovens. Claro que não podia 
faltar o assalto à “pinhata” (um saco, recheado de doces, coberto por 
papel crepe, onde o participante, vendado, tenta quebrá-lo com um 
bastão e, consequentemente, libertar os doces). A expectativa e a 
ansiedade para que os rebuçados, chocolates, e outros, caíssem da 
“pinhata” era tanta, que este foi de facto um momento alto de diversão 
das crianças.

Não podia faltar, também, para terminar uma tarde cheia de experiên-
cias inesquecíveis, um lanchinho muito gostoso e saboroso que fez as 
delícias da pequenada.

Não podemos deixar de fazer aqui uma referência à Associação 
das Coletividades do Concelho de Almada, que gentilmente cedeu 
os jogos tradicionais para as brincadeiras com as nossas crianças. 
Também à Associação Equestre da Quinta da Folha por ter 
proporcionado a todos os aventureiros um momento único. Um 
muito obrigado pelo imprescindível apoio.

“UM DIA DA CRIANÇA, PARA RECORDAR NO FUTURO”  




