
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.
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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.
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FESTA DE NATAL 
DAS CRIANÇAS

A presença das crianças é fundamental para afirmar a verdadeira di-
mensão da família, a sua razão de ser. No Natal, as crianças têm, aqui, 
um lugar muito especial, pois procura-se que os seus desejos se tor-
nem realidade. É uma época mágica e maravilhosa, que ficará na me-
mória das crianças, pelas experiências positivas que deixa. 

Como é habitual, as crianças da nossa Associação também elas tiveram 
o seu momento de magia com brincadeiras e surpresas. Foi assim, que 
no dia 8 de dezembro se realizou a festa de Natal dos mais peque-
nos, que teve a participação de 35 crianças. A sua presença foi muito 
importante, e estamos muito felizes que não tenham faltado. O “Pai 
Natal” chegou às 15h30; houve animação, diversas atrações, correria e 
muitos sorrisos nos rostos das nossas crianças, na companhia do alegre 
e divertido Panda.

Diversão acima de tudo.

Corria o ano de 337, no século IV, e um outono duro e frio assolava a 
Europa. Reza a lenda que um cavaleiro gaulês, chamado Martinho, ten-
tava regressar a casa quando encontrou a meio do caminho, durante 
uma tempestade, um mendigo que lhe pediu uma esmola. O cavaleiro, 
que não tinha mais nada consigo, retirou das costas o manto que o 
aquecia, cortou-o ao meio com a espada e deu-o ao mendigo. Mais à 
frente voltou a encontrar outro mendigo, com quem partilhou a outra 
metade da capa. Foi então que a tempestade desapareceu e um sol 
radioso começou a brilhar e prolongou-se por três dias. O milagre ficou 
conhecido como “o verão de São Martinho”. 

Foi a 11 de novembro que São Martinho foi sepultado na cidade fran-
cesa de Tours, a sua terra natal, e é por esse motivo que a data foi es-
colhida para celebrar o Dia de São Martinho. O dia de São Martinho é 
celebrado um pouco por toda a europa, cujas formas de celebração 
divergem um pouco consoante as tradições regionais, como no caso 
de França e Itália, que à semelhança de Portugal, comem-se castanhas 
assadas. Já em Espanha, faz-se a matança de um porco, e na Alemanha 
acendem-se fogueiras e organizam-se procissões.

A LENDA
DE SÃO 
MARTINHO
São Martinho foi um dos principais religiosos 
a espalhar a fé cristã na Gália (atualmente 
França) e tornou-se num dos santos mais 
populares da Europa. Diz-se que protege 
os alfaiates, os soldados e cavaleiros, os 
pedintes e os produtores de vinho.

Porque comemos castanhas  
no São Martinho? 
O São Martinho festeja-se numa época do ano onde tem grande im-
portância a colheita da castanha (outubro a dezembro) por isso é natu-
ral que ela seja uma espécie de super-heroína desta festa.

Há histórias que contam que a origem dos magustos se situa no Dia de 
Todos os Santos, 1 de novembro. Alega-se que se terá começado por 
preparar mesas com castanhas por essa altura, para que os espíritos 
dos mortos da família aparecessem e as pudessem comer.

Mas nem só de castanhas se faz a tradição do São Martinho, a 11 de 
novembro. “No dia de São Martinho, pão, castanhas e vinho!”; assim 
reza o provérbio popular. A tradição manda que se façam magustos 
(festas onde se assam castanhas). Num magusto a sério, deve fazer-se 
uma fogueira (com caruma) e, no caso dos mais crescidos, beber jero-
piga e o vinho de S. Martinho (vinho das novas colheitas, em setembro 
e em outubro).

Festa de São Martinho na Associação
No dia 10 de novembro, à semelhança de anos anteriores, festejámos 
no salão da Associação o São Martinho com um almoço no qual parti-
ciparam 96 pessoas. Não faltou animação, boa disposição, confraterni-
zação, partilha, e a bela da castanha assada na caruma.

Assim, no dia de São Martinho, pudemos confirmar que houve “pão, 
castanhas e vinho”!

O Natal é aproveitado por grande número 
de pessoas para o reencontro das famílias.  
É ocasião para se reverem e estreitarem os 
laços familiares. Há muito de positivo, na 
medida em que se valorizam os sentimentos 
familiares  e a solidariedade entre as pessoas.

Associação Cultural e Recreativa do Bairro S. João2 Associação Cultural e Recreativa do Bairro S. João 3
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Estão de parabéns todos aqueles que contribuíram para que a festa 
fosse um enorme sucesso, tanto na decoração e composição da sala e 
mesas, como na confeção do jantar.

Contudo, pois é de inteira justiça, temos que realçar o excelente tra-
balho de planeamento, de organização e de coordenação desenvol-
vido pelos sócios Paulo Pinho e Mena Pinho, sem os quais a realização 
deste evento não teria sido possível. Face às dificuldades em contratar 
pessoal especialista, no serviço de mesa também temos de relevar o 
excelente trabalho de três jovens do bairro, Bruno Lopes, Diogo Fouto, 
Luís Pinho.

Como já foi referido, a passagem de ano foi no salão da Sede, que es-
tava decorado com simplicidade, e ao mesmo tempo com elegância, e 
pronto a receber as 102 pessoas que escolheram passar connosco uma 
noite inesquecível de puro convívio, divertimento e, como não podia 
deixar de ser, de ensaiarem uns passos de dança, tais alunos de Apolo, 
ao som de música e cantares apropriados ao evento.

Esta modalidade desportiva é muito 
popular em França, e foi trazida 
e introduzida no nosso bairro 
pelo Senhor António Augusto 
Martins, que viveu nesse país 
durante alguns anos. 

Também nos despedimos de 2018 
e demos as boas-vindas a 2019, num 
programa muito especial, com jantar e 
animação ao vivo, realizado pela Associação 
no salão da Sede.

PETANCA

O Senhor Martins, pessoa muito estimada e considerada no nosso 
bairro, que já nos deixou para sempre, mas continua bem presente 
nas nossas memórias. Pertencendo à Comissão de moradores, para 
ele foi fácil estabelecer contactos com o poder local nomeadamen-
te Junta de Freguesia da Sobreda e Câmara Municipal de Almada. 

O Bairro S. João foi um dos primeiros lugares, se não o primeiro a 
praticar esta modalidade desportiva no Concelho de Almada. 

O Sr. Martins e outros moradores que pertenciam à Comissão de 
Moradores na altura usando as influências da referida Comissão 
conseguiram apoios da Junta de Freguesia e da Câmara para a rea-
lização de torneios abertos de Petanca todos os anos, um na prima-
vera e alguns anos outro no outono. 

Estabelecido este elo de ligação com o poder local, foi mais fácil o 
reconhecimento e a importância de mais uma modalidade despor-
tiva no Concelho. 

Em 2005 com a fundação da Associação Cultural e Recreativa do 
Bairro S. João foi extinta a Comissão de Moradores. A Associação 
herdou todos os bens da dita Comissão, incluindo a PETANCA. 

Durante vários anos a Petanca e os seus praticantes funcionaram 
como a face visível da Associação, divulgando e promovendo a prá-
tica deste desporto e a própria Associação por vários lugares, clubes 
e associações onde fomos convidados. A prova do reconhecimento 
é termos sido convidados a organizar torneios a pedido da Câmara 
Municipal, os quais eu recordo com muito orgulho e satisfação de 
termos batido o record de praticantes – um total de 66 – vindos 
de: Lisboa, Linda-a-Velha, Estoril, Moita, Quintinhas, Pinhal Vidal, RTP, 
Feijó, Costa de Caparica e Bairro de S. João. 

O último torneio que fomos convidados foi ao Vitória Clube das 
Quintinhas, não fomos muito felizes em termos de resultados des-
portivos, conseguimos um honroso terceiro lugar, mas valeu a pena 
pelo bom relacionamento e sã convivência e foi mais um encontro 
entre velhos amigos praticantes de PETANCA. 

As equipas que se deslocaram ao Vitória Clube das Quintinhas fo-
ram constituídas pelos seguintes praticantes: 

Alberto Augusto Gonçalves/Albino António Domingues, José da 
Costa/Francisco Gonçalves, Manuel Rodrigues/Francisco António 
Ramos, Francisco Silvestre Barreiros/Mário Marques e Carlos Torres/
Carlos Carneiro.

Alberto Augusto Gonçalves (Sócio)

RÉVEILLON

A festa atingiu o seu pleno por volta da meia-noite, com as tradicionais 
12 passas, acompanhadas de vinho espumante, para nos despedirmos 
de 2018 e dar as boas-vindas a 2019.

Os nossos votos de um excelente ano 2019, cheio de sucessos pessoais 
e profissionais, com muita saúde. E já agora não se esqueçam:

 “Que venham novos sorrisos, novas histórias e novas pessoas”.

NÃO EXISTEM LIMITES PARA OS NOSSOS SONHOS, 
BASTA ACREDITAR! FELIZ ANO NOVO
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Em agosto de 1907, o general inglês Robert Baden-Powell – carinhosa-
mente conhecido entre os escuteiros por B.P. – decidiu testar um mo-
delo de educação integral dos jovens rapazes. Levou um grupo para 
a ilha de Brownsea, no sul de Inglaterra, e durante alguns dias realizou 
um conjunto vasto de atividades e observou como os jovens intera-
giam em patrulhas. 

O Escutismo é um alegre divertimento ao ar livre, onde homens, ra-
pazes e raparigas podem, em conjunto, entregar-se à aventura como 
irmãos mais velhos e mais novos, colhendo saúde e felicidade, habilida-
de manual e espírito de auxiliar o próximo. 

O escutismo propõe-lhes uma “Aventura/Expedição”, verdadeiramente 
decidida em comum e vivida por todos, em que a pessoa de um herói é 
ao mesmo tempo um desafio e o cimento necessário à coesão do grupo.

O que é o JOTA-JOTI?
Jamboree no Ar – Jamboree-on-the-Air (JOTA) é um evento anual em 
que Escuteiros de todo o mundo falam uns com os outros, através de 
estações de radioamador. Experiências Escuteiras são trocadas, e ideias 
são partilhadas pelas ondas de rádio.

A partir de 1996, e tendo em conta o desenvolvimento do Escutismo 
na Internet, sendo este um poderoso meio de comunicação entre Es-
cuteiros, começou a realizar-se oficialmente e em paralelo com o JOTA, 
o JOTI – Jamboree On The Internet (Jamboree na Internet).

Luís Santos (Sócio)

Nos dias 20 e 21 de outubro de 2018, o grupo 
explorador nº 60, agrupamento 1135 da 
Sobreda para a realização do seu JOTA-JOTI,  
foi recebido nas instalações da ACRBSJ.

SOBRE O 

ESCUTISMO

“(...), mas o melhor meio para alcançar a felicidade é contri-
buir para a felicidade dos outros. Procurai deixar o mundo 
um pouco melhor de que o encontrastes e quando vos che-
gar a vez de morrer, podeis morrer felizes sentindo que ao 
menos não desperdiçastes o tempo e fizestes todo o possível 
por praticar o bem. (...)”

Robert Baden-Powell (B.-P.)  
Fundador do Movimento Escutista

À medida que o casal consolida o casamento e ultrapassa obstácu-
los e desafios, este vai comemorando as suas conquistas. As bodas 
de casamento são celebrações anuais para festejar o dia que marca 
o aniversário de casamento de um casal. Estas comemorações vi-
sam reafirmar o compromisso mútuo feito no ato do casamento. 

Tradicionalmente, cada ano de casamento é simbolizado por al-
gum elemento ou material específico, que possui uma representa-
ção para cada período da vida de casados.

No ocidente, as bodas mais festejadas são as de prata, que simboli-
zam a comemoração do aniversário de 25 anos de casamento, e as 
bodas de ouro que comemoram o aniversário de 50 anos de ma-
trimónio. Mas também há quem comemore os 60 anos de união, 
como foi o caso dos nossos queridos amigos Emília e Fernando 
Dias, que celebraram, na Associação, no dia 5 de outubro o sexa-
gésimo aniversário de casamento, bodas de diamante, onde com-
pareceram 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. 

A organização da festa esteve a cargo do Bar da Associação, no-
meadamente Daniel Rosa e Sónia e Paulo Machado, que com sim-
plicidade e bom gosto, surpreenderam os “noivos” e convidados.

Família: união feita por afeto, confiança e respeito.

Que a família é a base da sociedade, todos 
nós já sabemos. Que ela é alicerce e primeira 
escola na vida de qualquer ser humano, 
também. Como já foi referido no Editorial, 
tudo começa numa união voluntária, 
normalmente através do casamento.

BODAS DE 
DIAMANTE

No dia 24 de novembro cantou-se o Fado na Associação Cultural e 
Recreativa do Bairro S. João. A organização esteve a cargo do Bar da 
Associação, nomeadamente Daniel Rosa e Sónia e Paulo Machado, que 
proporcionaram uma noite de fados, onde se cantou e encantou to-
dos os presentes. Abrilhantaram a noite os fadistas: Milai Santos, Benny 
Pascoal, Nélia Romão; na viola Miguel Costa e na guitarra Sandro Costa. 
Direção artística de Milai Santos.

NOITE DE FADOS

Na noite de 31 de outubro  
comemora-se, na maior parte dos países 
de língua inglesa, aquilo que  
nós conhecemos como a Noite das Bruxas 
(Halloween). Nesta data é habitual as 
pessoas mascararem-se, organizarem 
festas, e os mais novos percorrerem as 
ruas, batendo às portas e pedindo  
Trick or Treat? (Doce ou Travessura?). 

Originalmente, o Halloween não tinha relação com bruxas. Era 
um festival do calendário celta da Irlanda, o festival de Samhain, 
celebrado entre 30 de outubro e 2 de novembro e marcava o fim 
do verão (samhain significa literalmente «fim do verão»).

Também na Associação as Bruxas e Bruxinhas saíram à rua, como 
tem mandado a tradição já há alguns anos no nosso bairro.

HALLOWEEN

Escutismo é um jogo, uma viagem de descoberta, um modo de 
vida…

A palavra Escuteiro deriva da palavra inglesa Scout, que significa Bate-
dor - aquele que vai adiante explorando o terreno. 

O termo “Escutismo” acabou, com o tempo, por significar um sistema 
de preparação para a cidadania, um movimento que pretende, pela 
vivência na Natureza, fazer-te despontar a vontade de saber mais, de 
querer coisas diferentes e arrojadas e de agires, lutares para as conquis-
tares. Desenvolvendo competências e saberes, transformando o poder 
de observação, pensamento crítico, habilidade e destreza em instru-
mentos muito úteis. Sempre tendo como pilares: 

O Aprender para Saber,  
Aprender a Fazer,  
Aprender a Viver em Conjunto,  
no fundo, o Aprender a Ser.
O Escutismo é um convite verdadeiro a substituir o egoísmo pelo servi-
ço, tornando-te individualmente capaz, com o fim de aproveitares essa 
capacidade, para servir os teus semelhantes. Através de atividades e de 
vivências adequadas à tua idade, o Escutismo ajuda a desenvolveres-te 
em termos de caráter, em termos afetivos, físicos, intelectuais, sociais e 
espirituais.

Os Exploradores, jovens dos 10 aos 14 anos, estão na idade de querer 
descobrir o mundo e a vida. É a idade da descoberta e da aventura, dos 
projetos fabulosos e dos heróis invencíveis.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bruxa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calend%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Samhain
https://pt.wikipedia.org/wiki/30_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%A3o


CAFÉ-CONCERTO
The Swing A Lot Band
3 FEVEREIRO

Um concerto inesquecível onde os grandes clássicos 
da música Pop se transformam e balançam ao som de 
um swing contagiante.

BAILE DE MÁSCARAS
2 MARÇO

DIA DA MULHER
8 MARÇO

BAILE DA PRIMAVERA
23 MARÇO

ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO
7 ABRIL
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PRÓXIMOS EVENTOS

SABIA QUE TAMBÉM  
TEMOS MOMENTOS DE POESIA?

UM MOMENTO 
DE POESIA
Este é um poema ao Bairro de São João e à Associação que viu 
nascer, a qual começou como uma necessidade e hoje é o prazer 
de todos os que a fazem crescer de dentro e de fora do Bairro.

OLIVAL PINTALGADO COM SOBREIROS
Olival pintalgado com sobreiros 
entre pastagens e milharais 
que se estende de um areeiro 
outrora charca e canaviais.
Das oliveiras nasceram moradias
dos sobreiros brotaram seus muros,
cresceu a pulso este nosso Bairro
por braços fortes e duros.
Unidos com tal ambição
marcharam sempre, sempre sem parar,
com a força da sua paixão,
São João, São João, sempre a cantar.

Vindos d’aquém e d’além mar
persistentes na ambição
unidos a trabalhar e a cantar
construíram o ” São João”.
No areeiro saltavam a fogueira
em noites de arraial
hoje de Associação e Bandeira
festejam com Sede Social.
Unidos com tal ambição 
marcharam sempre, sempre sem parar 
com a força da sua paixão 
São João, São João, sempre a cantar.

Quarenta anos passaram
pelo areeiro a lutar
uma Associação criaram
para os terrenos ganhar.
Juntos sempre com querer
nobre Sede foram erguer
com suas armas na mão
Justa Ambição e Forte União.
Unidos com tal ambição 
marcharam sempre, sempre sem parar 
com a força da sua paixão 
São João, São João, sempre a cantar.

Concursos, Santos e Festivais
dão vida à nossa Freguesia
entre churrascos e arraiais
com requintes de alegria.
São o espírito da nossa gente
donde nasce a amizade
dão amor com sopa quente,
e uma rima de saudade.
Unidos com tal ambição 
marcharam sempre, sempre sem parar 
com a força da sua paixão 
São João, São João, sempre a cantar.  

Realizou-se, no passado dia 1 de dezembro, pelas 15h00, na Sede da 
Associação, a Assembleia Geral, para discussão e aprovação do Orça-
mento e do Plano de Atividades para o exercício de 2019.

Com a presença de 37 sócios, os documentos foram aprovados, por 
maioria, com 1 abstenção. O Plano de Atividades é ambicioso, e refle-
te a vontade, de Dirigentes e Sócios, de forte dinamização, na vida da 
Associação.

A Direção, abordou os eventos já realizados, realçando a forte parti-
cipação verificada. Aproveitando as magníficas condições que temos, 
rentabilizámos o nosso Salão e o nosso Espaço Exterior.

Houve, debate, pedidos de informação, e recomendações, o que valo-
rizou a vida Democrática da nossa Associação.

No início da Assembleia, foram homenageados, os Sócios falecidos, no 
ano em curso (2018), estando presentes os seus familiares.

Fernando Pedroso (Presidente da MAG)
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