
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, que nos garantam um 
sentido de pertença, de amizade, de apoio social, segurança, alcance 
de objetivos, e fundamentalmente que nos permitam sermos feli-
zes. 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 grande número de necessidades humanas. Uma dessas necessi-
dades consideradas 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 pode-
mos 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 
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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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BANDEIRA 
Fundo de cores branca e laranja, simbolizando o branco a paz e a 
harmonia, e a cor laranja a alegria, vitalidade, sucesso e prosperidade, 
representando o que se procura numa Associação que promove ativi-
dades para o bem-estar dos seus sócios. Ao centro a imagem do São 
João com a bordadura conforme o distintivo, encimado pelo nome da 
Associação. Por baixo a flâmula com o lema da Associação, e no canto 
inferior esquerdo a data da fundação.

EXPLICAÇÃO DOS 

SÍMBOLOS DA ASSOCIAÇÃO
ATIVIDADES 

FÍSICAS 
“Mente sã em corpo são”
Aproveitamos este número para a sensibilização da 
necessidade e dos benefícios do exercício físico, apre-
sentando as principais atividades a decorrer na nossa 
Associação.

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA
BAIRRO S. JOÃO DA SOBREDA - ALMADA

FUNDADA EM 05 ABRIL DE 2005

JUSTA AMBIÇÃO - FORTE UNIÃO

Bordadura de cabo náutico de amarração que termina na parte inferior 
com um nó firme do tipo escota representativo da união, ilustrado com 
figura natural central humana e animal, do São João com a ovelha, pa-
droeiro de Almada que deu nome à Associação, adotado da designação 
do mesmo Bairro onde se insere, de onde são originários os primeiros 
Sócios que a criaram. À volta da Bordadura, na parte exterior sobressai 
a nomenclatura da Associação, no interior a inscrição do lema “JUSTA 
AMBIÇÃO FORTE UNIÃO”.

Nó de Escota – nó que em marinharia serve para unir espias ou cabos de 
diferentes bitolas (espessuras).

gos operários de antigas empresas da indústria naval em Almada, que 
muito deram à nossa terra, sediadas na sua maior parte em Cacilhas e 
no Alfeite.

Este distintivo inicial, embora seguisse um conceito consentâneo com 
a criação da Associação, com o espírito associativista e com as tais 
ambições, constitui-se como uma composição de símbolos juntos de 
uma forma apressada, um pouco desproporcional, carecendo de al-
gum rigor gráfico, e cujo tipo de nó não representava bem aquele que 
em arte de marinheiro melhor simbolizaria a união – o nó de escota.

Durante a edificação da Sede, entre 2013 e 2015, a Direção de então 
pediu ao primeiro Presidente da Direção da Associação, Sr. Francisco 
Barreiros, que pintasse em azulejo a composição do primeiro distintivo 
para figurar no exterior na fachada de entrada da Associação, aquele 
que hoje ali vemos como uma criação de um artista do nosso bairro, 
representando o primeiro símbolo usado pela Associação.

Nos 11 anos após a criação da Associação, sempre se identificou a 
necessidade de melhorar o distintivo, embora mantendo o mesmo 
conceito, com uma composição gráfica melhor estruturada e com o 
equilíbrio da parte escrita; da mesma forma tornava-se também ne-
cessário enquadrar o distintivo numa bandeira e escolher as suas cores 
de fundo, laranja e branco. Surge, assim, o novo distintivo em 2016, no 
mesmo ano da inauguração da Sede da Associação, resultante da pon-
deração e do trabalho do anterior grupo de Órgãos, mantendo o con-
ceito, mudando a imagem do São João por dificuldades em manter o 
pormenor da anterior, acrescentando uma cercadura em cabo náutico, 
terminando na sua base com o nó de escota, e com o mesmo lema e 
identificação da Associação; lema esse que se mantém enquadrado 
com a Associação, embora agora o objetivo já não sejam os terrenos, 
mas sim manter a “União” pela ambição do bem-estar dos seus sócios.

ORIGEM DO DISTINTIVO
Em 2005, após a criação da Associação, surgiu a necessidade de criar um 
símbolo que exprimisse o espírito de um grupo de pessoas do Bairro de 
São João que tinham por ambição criar uma “obra” para uso da popula-
ção local, num espaço que era preciso garantir a sua cativação definitiva.

Assim, o lema que figura no distintivo, “JUSTA AMBIÇÃO FORTE UNIÃO”, 
surge então em torno da ambição de uns terrenos, onde hoje existe a 
nossa Sede, cuja ambição os moradores deste bairro sempre acredita-
ram ser justa, nascendo de uma atitude espontânea de um conjunto de 
pessoas que queriam manter como público um espaço onde sempre 
se “brincou”, neste caso à guarda da Associação que formaram.

Naturalmente que a figura central deste distintivo, como padroei-
ro de Almada e em homenagem ao bairro que criou a Associação e 
que ostenta o seu próprio nome, teria que ser o São João. Inicialmente 
adotou-se a mesma imagem que vinha dos galhardetes das anteriores 
comissões de moradores, respeitando a luta por estes terrenos que já 
vinha desde 1976, escolha de um dos moradores, sócio nº 1 Sr. António 
Martins, o qual numa altura em que urgia criar um símbolo, nomeada-
mente para acompanhar os jogos da Petanca, escolheu esta figura. O 
nó, que no início da Associação se juntou também ao conceito, surge 
no racional da “União” necessária à persecução de um mesmo objetivo, 
e também por este ser um bairro onde muitos dos moradores estavam 
associados a profissões ligadas ao Mar, não só marinheiros, mas anti-

Primeiro Distintivo da Associação,  
2005 - 2016

Primeiro distintivo da Associação 
pintado pelo Primeiro Presidente 

da Direção

GINÁSTICA DE MANUTENÇÃO 
Prof. Teresa Azevedo
Mais exercício, melhor saúde
Esta é uma aula dirigida essencialmente a praticantes com mais de 40 
anos, que procurem um espaço onde possam combater o sedentaris-
mo e que os ajude a manterem-se saudáveis.

Num ambiente descontraído, ao som de diferentes ritmos musicais, va-
mos desenvolvendo a saúde não só física, mas também mental.

Independentemente da idade é fundamental que cada um de nós se 
sinta bem, mais ativo, com mais energia e mais confiança.

GINÁSTICA LOCALIZADA 
Prof. Rita Caetano
Perda de massa gorda, aumento 
e prevenção da massa muscular
Hoje em dia existem inúmeras aulas e uma variedade de exercícios ao 
alcance de todos, para que possam praticar exercício físico de forma 
regular e melhorar a qualidade de vida. Nas aulas de Ginástica Locali-
zada, focamos vários exercícios para diferentes grupos musculares, aju-
dando por exemplo no processo de perda de massa gorda, aumento 
e prevenção da massa muscular, melhorando assim a condição física e 
a qualidade de vida.

PILATES 
Prof. Rita Caetano
Fortalece os músculos,  
corrige a postura corporal
Todas as pessoas sabem a importância da prática de exercício físico 
para o seu bem-estar, porém nem todas as pessoas gostam de pra-
ticar desporto. O Pilates é uma modalidade para todas as idades, que 
permite uma consciencialização do seu próprio corpo; são realizados 
exercícios com o peso do próprio corpo, de forma equilibrada e com 
controlo dos movimentos. Permite maior fortalecimento muscular, cor-
rige a postura corporal, previne o aparecimento de lesões e reduz o 
stress. Muito aconselhado a pessoas que tenham algumas patologias 
ao nível da coluna e que necessitem de algum reforço muscular.

SALSA 
Bruno & Milene
Processo de ensino-aprendizagem  
baseado no divertimento
É numa festa latina no antigo Santiago Alquimista em Lisboa, no final 
do milénio, que o professor Bruno Cabaço tem o seu primeiro con-
tacto com os ritmos latinos, e sobretudo com a Salsa. Inicialmente fã 
de Hip-Hop, é pela Salsa que se apaixona rapidamente e é nesta que, 
nos anos seguintes, enquanto aluno ávido de saber mais, começa a 
investir, nomeadamente nas suas vertentes Cubana e Porto-Riquenha. 
Frequenta várias escolas de dança e inúmeros workshops, festas e con-
gressos mundiais de Salsa em Lisboa, onde tem a oportunidade de 
aprender com muitos dos melhores bailarinos e professores de Salsa, 
Internacionais e Nacionais. 

Embora inicialmente nunca pensasse tornar-se professor e bailarino 
de Salsa, começa a dar aulas em 2004/2005 em HealthClubs e bares 
da Margem Sul, inicialmente em substituição de dois dos seus últimos 
professores. A partir de 2006, abraça vários projetos e torna-se aos 
poucos num dos principais impulsionadores da Salsa na Margem Sul 
e arredores, lecionando em diversos clubes, originando e/ou apoiando 
novas festas e espaços de Salsa (Alto Moinho, Vale Flores, Spacegarden, 
Espaço 20) e participando desde então ativamente em centenas de 
festas, eventos, workshops, apresentações e espetáculos enquanto ani-
mador, professor, bailarino e coreógrafo. Celebrou dez anos de ensino 
de Salsa em 2015 com a realização do eclético espetáculo “Fantasias de 
um cidadão comum” com alunos e colegas de profissão.

Sempre em contínua autoformação e busca de desafios, o professor 
Bruno Cabaço batizou a sua escola “Salsa, Fun & Family” por conside-
rar que os seus alunos são como uma família para si, e que qualquer 
processo de ensino-aprendizagem deve ser baseado no divertimento. 

Prepare-se para abraçar a Salsa, a sua futura nova paixão, nas suas di-
versas variantes, com o professor Bruno Cabaço.
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No passado dia 21 de julho, foi realizado no salão da Associação o evento designado por “Jantar a Cantar”, que constou de um 
jantar de confraternização entre sócios e amigos e a atuação do grupo de cantares tradicionais “Velhos São os Trapos”, que en-
cantou e abrilhantou o jantar de convívio. De referir a ampla adesão, pois estiveram presentes mais de 100 pessoas, que quise-
ram contribuir para o sucesso de uma noite inesquecível. O grupo “Velhos São os Trapos” são a demonstração da tenacidade, da 
motivação e da vontade de viver a vida partilhando aquilo que gostam de fazer, que é cantar. A sua alegria, o ritmo e a sua forma 
de cantar foram de tal forma contagiantes que puseram todos os presentes a cantarolar as suas canções, na sua generalidade de 
natureza alentejana. Uma noite bem passada e, sem dúvida, a repetir.

JANTAR A CANTAR
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No dia 29 de setembro alguns moradores, sócios e amigos do Bairro de S. João juntaram-se num piquenique de convívio que 
teve lugar, pelo segundo ano consecutivo, nas instalações exteriores da Sede da Associação. Reinou a boa disposição, num clima 
de amizade e de partilha, e que se espera que o mesmo venha a ter continuidade e sucesso nos próximos anos.

PIQUENIQUE ANUAL
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RÉVEILLON  

31 DEZEMBRO

Vamos despedir-nos de 2018 e dar as 

boas-vindas a 2019, num programa muito 

especial, com jantar de “gala” e animação 

ao vivo, no Salão da Associação.

S. MARTINHO 
10 NOVEMBRO

É já no próximo dia 10 de novembro 

que vamos celebrar o S. Martinho, 

com um almoço e magusto.

FESTA DE NATAL DAS CRIANÇAS 
8 DEZEMBRO

Vamos esperar pelo  
Pai Natal,  numa festa  
muito animada  
e mágica.  

CONCERTO DE NATAL 
16 DEZEMBRO

• Coro Polifónico do Clube do Sargento da Armada  
(entrada livre). 

• Lanche-convívio (vamos todos partilhar).

QUE NESTE NATAL não se abram apenas presentes, mas os 

corações para a solidariedade.

Como tem acontecido em anos anteriores, a Associação 

irá levar a cabo uma campanha solidária, desta vez um 

peditório porta a porta e também na ocasião das festas de 

Natal, com o objetivo de angariar géneros alimentícios não 

perecíveis.

O CABAZ será entregue a uma família carenciada 

por nós identificada.

Apelamos a todos que, no âmbito da solidariedade  

e espírito natalício, contribuam e marquem presença  

nesta iniciativa tão importante. Votos de Boas-Festas.

PRÓXIMOS EVENTOS

SABIA QUE…
No seguimento do boletim anterior, onde foi abordado o sig-
nificado das flores que identificam as ruas do nosso bairro, 
apresenta-se de seguida o significado das cores que essas 
mesmas flores podem ter. 

As cores das flores, seu perfume e formas costumam desper-
tar nas pessoas sentimentos dos mais variados. 

ACÁCIA: a acácia amarela significa amor secreto, e a branca 
ou rosada representam constância e elegância.

ALECRIM: as flores reúnem-se em ´espiguilhaś  terminais e 
são de cor azul ou esbranquiçada. O alecrim também pode 
ser usado para fins medicinais e decorativos.

CAMÉLIA: a camélia branca significa virtude despretensiosa, 
beleza perfeita; a camélia rosada representa a grandeza da 
alma, e a vermelha o reconhecimento.

CATOS: simbolizam os guardiões, purificadores de ambien-
tes.

DÁLIA: a amarela simboliza, união recíproca; a rosada, delica-
deza; a vermelha, olhos abrasadores.

HORTENSE: na sua cor azul, está associada à calma e hones-
tidade, conforto, paz e serenidade, esperança, devoção e es-
tabilidade. Na sua variante rosa, associa-se aos pensamentos 
puros e à vaidade.

ORQUÍDEA: representa a beleza feminina, a perfeição, a 
pureza espiritual. Mas também representa a sexualidade nos 
seus tons inequívocos.

ROSAS: a rosa é a “rainha das flores”. As vermelhas são sím-
bolo de amor, mas também prova de respeito; as brancas, são 
o símbolo da pureza e da inocência; as cor-de-rosa, símbolo 
de agradecimento, apreço, ausência de maldade, e um tom 
rosa suave significa admiração e simpatia; as amarelas, para 
os mais supersticiosos, esta cor traz consigo uma malícia. No 
entanto, para as pessoas céticas, as rosas amarelas significam 
satisfação e alegria.

TÍLIA: mais utilizado como chá, com propriedades terapêuti-
cas (calmante natural).

TÚLIPAS: a túlipa vermelha, significa amor verdadeiro e eter-
no; a roxa, tranquilidade, paz e luxo; a amarela, luz do sol e 
prosperidade; a branca, significa perdão; a laranja, vitalidade e 
vigor; a túlipa negra, elegância e sofisticação.

Feliz Natal


