
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 um resumo dos 
eventos já levados a cabo durante este ano, novas atividades a que nos 
propomos, e também abordaremos algumas novas iniciativas. 
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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)

No dia 16 fevereiro, teve lugar formação de combate 
a incêndios, nos Bombeiros Voluntários de Cacilhas, 
supervisionada pelo instrutor Rogério Marques.

SEGURANÇA 
NA ASSOCIAÇÃO



As janeiras, ou o cantar das janeiras, é uma tradição em Portugal, 
que consiste na reunião de grupos de pessoas que percorrem as 
ruas do seu bairro, freguesia ou vila no início do ano, cantando de 
porta em porta, com ou sem instrumentos musicais, anunciando o 
nascimento de Jesus, e desejando aos residentes um feliz ano novo.

Temos que recuar no tempo, pois é muito provável que a origem 
desta tradição se deva à época em que os romanos estiveram em 
Portugal. A entoação dos cânticos tem por finalidade receber dá-
divas, o que nos remete para outras celebrações que eram realiza-
das nesse tempo, em que eram pedidas ou oferecidas dádivas no 
início do ano, símbolo de bom augúrio, quer para quem as pedia, 
quer para quem as dava. A tradição, espalhada ainda hoje por toda 
a Europa, e em especial por Portugal, continua a celebrar-se com os 
seus seculares cânticos de religiosidade popular e festiva. 

E é assim, desta maneira, que no Bairro de S. João se cumpre a tra-
dição. No início de janeiro até ao dia 6, dia dos Reis, um grupo de 
sócios da Associação e amigos do bairro reúnem-se e, de porta em 
porta, cantam as canções alusivas à época, pedindo aos residentes 
as sobras das festas natalícias ou que lhes deem as janeiras (por tra-
dição, castanhas, nozes, figos secos, maçãs, etc.). Embora seja esta 
a tradição, nos dias de hoje passou a ser costume dar-se donativos 
em dinheiro, que no caso do nosso bairro, reverte na sua totalidade 
para a Associação.

Reza também a história das janeiras, que pese embora as músicas 
utilizadas sejam por norma conhecidas por todos, louvando, prin-
cipalmente, o menino Jesus, nossa Senhora e os moradores que 
contribuíram, existem também algumas quadras menos amistosas 
ou delicadas reservadas para aqueles que não correspondem ao 
pretendido. 

À semelhança de anos anteriores, o Grupo da ACRBSJ cantou as ja-
neiras, este ano, no Lar do Solar de Sta. Margarida na Sobreda; no 
Jantar dos Voluntários do Centro Social e Paroquial de Vale de Fi-
gueira e na sede da Associação Cultural e Recreativa do Bairro S. 
João.

No dia 5 de janeiro cantaram-se as janeiras, primeiro no Bairro, de 
porta em porta, com a colaboração do Agrupamento de Escuteiros 
1135 da Sobreda, os quais se juntaram, na Associação, ao Coro Pa-
roquial da Igreja da Sobreda e ao Grupo de Cantares da Associação. 
No final confraternizou-se à volta de um lanche proporcionado pe-
los sócios.
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CANTAR AS JANEIRAS
«Cantar as Janeiras» foi a primeira atividade de 2019 levada a cabo pela Associação. Já é uma tradição 
no Bairro de S. João cantarem-se as janeiras, no início do ano novo. Mas que tradição é esta que leva 
as pessoas a juntarem-se em grupos para cantarem algumas canções e tocarem alguns instrumentos 
tradicionais, de porta em porta?

O jazz é um estilo musical e uma expressão artística que surgiu nos 
Estados Unidos, principalmente em New Orleans, cidade do estado 
de Louisiana, entre o final do século XIX e início do século XX, e que 
teve origem principalmente num legado religioso afro-americano, 
que influenciou diretamente a cultura do país. Com a manifestação 
musical dos africanos e a influência da música europeia, foram sur-
gindo alguns estilos musicais (ragtime, blues e spirituals) que terão 
contribuído indelevelmente para a origem do jazz. Embora não se 
saiba ao certo a origem da palavra jazz, contudo a palavra já era 
utilizada na gíria usada entre os norte-americanos antes mesmo do 
aparecimento do jazz como manifestação musical.

O Café Concerto teve início às 17:30 com uma assistência de cer-
ca de 70 pessoas, que enchiam praticamente o salão. A banda de 
jazz, constituída por quatro músicos liderados pela cantora Maria 
João Matos, iniciou o concerto, que foi dividido em duas partes, 
constando cada uma de um repertório diversificado de canções ao 
som melódico do jazz, que aqueceu o ambiente. As várias canções 
foram interpretadas de uma forma serena, delicada e melancólica, 
tendo a Maria João partilhado as emoções, que as mesmas conti-
nham, com o público que assistia atentamente. No fim do concer-
to, a cantora pediu ao público que permitisse que a sua peque-
na filha subisse ao palco para cantar uma canção do filme “Assim 
nasce uma estrela”. Foi um momento de ternura entre mãe e filha.  
Parabéns aos músicos e cantora. Foi um bonito espetáculo de cer-
ca de 1,5 hora. O jazz veio, apresentou-se e convenceu, abrindo-se 
assim mais uma porta para que eventos musicais deste género ve-
nham a fazer parte da agenda cultural da Associação. 

Concerto
Café

No dia 3 de fevereiro, dia de algum frio, 
resultante da passagem da depressão Helena 
por Portugal, no salão da Associação as 
expectativas eram grandes, pois era a primeira 
vez que o jazz chegava ao Bairro de S. João, 
confirmando-se assim que a música não 
tem fronteiras, é universal e apresenta 
uma grande diversidade de estilos.
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Dias em que se celebra algo, são também aqueles em que se diz que todos os 
dias deveriam ser dias disto ou daquilo!… como todos os dias deverem ser Natal, 
ou todos os dias serem de celebração em homenagem às mulheres. Se assim 
fosse perderia o efeito, e acabariam por ser banais, o que não seria justo para os 
celebrados. Pois então, que haja um dia em que celebremos a Mulher, e que nos 
outros dias saibamos respeitar e ser cordeais com todas as Mulheres.

Assim foi mais uma vez celebrado o “Dia da Mulher” na nossa Sede, entre Sócias, 
Amigas e Convidadas, num total de 70, num Jantar de confraternização confe-
cionado pelo Bar da Associação, composto por melão com presunto, creme de 
alho francês com amêndoas, lombinhos de porco com molho de cogumelos, e 
profiteroles. A noite foi alegre e festiva, animada pela Filipa com Karaoke e pelo 
Professor Bruno e o seu Grupo de Salsa.

É hora também de recordar, por aqui, um episódio entre as primeiras celebrações 
do Dia da Mulher na nossa Associação. No primeiro ano, em 2006, este evento 
contou com uma situação particular, em que foi feita uma faixa colocada entre 
postes, que cruzava no meio do Bairro entre as ruas do Alecrim e das Camélias, 
faixa essa que registava a seguinte frase “PARABÉNS ÀS NOSSAS MULHERES!”. O 
objetivo seria um amanhecer de 8 de março diferente, em que as Mulheres do 
Bairro ao levantarem-se deparassem com aquela faixa lá no alto dedicada a elas. 
O fator surpresa foi primordial e exigiu muito dos nossos homens que ali deve-
riam colocar, durante a noite e de forma discreta, aquela enorme faixa. Uma faixa 
improvisada com recurso a rede verde, pano, recortes, colagens e coseduras. Foi 
de facto uma façanha conseguir aquela surpresa matinal. Recordo que nesse 
dia passou um carro de entregas de mobílias no nosso Bairro, e que o motorista 
ao passar debaixo da faixa saiu até do carro incrédulo com o avistamento… 
“- Pois é amigo, nós aqui homenageamos as nossas Mulheres!”... Nos primeiros 
anos, aconteceu em alguns serem as mulheres presenteadas com um lanche 
feito pelos homens da Associação, disposto sob a cobertura de um toldo, onde 
também eram feitas alocuções em sua homenagem e entregues ramos de flo-
res feitos pelos homens.

“…escrever para a mulher, 
é como fazer um poema à própria poesia.”

Mulher
Dia da 

Primeiro ano que a Associação celebrou o dia da mulher (2006)

Autor: um homem…
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No dia 2 de março, por volta das 21 horas, realizou-se no salão da 
Associação o baile de Máscaras 2019, a que se associaram muitos 
sócios e amigos. Foi uma excelente oportunidade de retirar do 
baú os disfarces que transformaram todos aqueles que ali se re-
uniram para fazer a festa. O Baile de Máscaras teve a 
participação de Pedro Teixeira, que alegrou e dinamizou o 
baile ao som de música carnavalesca, durante toda a noite.

O salão vestiu-se de serpentinas, balões, de máscaras, de fitas, de 
bonés e chapéus, que deram colorido a uma festa muito diver-
tida. Alegria, divertimento, música, karaoke, um animador fixe, 
coreografias executadas pelos participantes, no palco, que ten-
taram cumprir à risca a música que o animador ia passando, as 
quais mereceram imensos aplausos e risos, foram os ingredien-

tes principais para uma noite muito bem passada. Como não 
podia deixar de ser, piratas, bruxas, damas da corte, palhaços, 
espantalhos e diversas máscaras, marcaram presença e abrilhan-
taram a festa pela noite dentro.

Por volta da meia noite foram atribuídos prémios, primeiro 
às melhores máscaras/disfarces das crianças. Em primeiro lu-
gar ficou a Bianca disfarçada de gata, em segundo a bebé 
Lara, de bailarina havaiana, e em terceiro lugar a Andrina dis-
farçada de bruxa malvada. Houve também um prémio para 
a melhor máscara de adulto, tendo sido vencedora a Celeste. 
Alguns dos presentes também mostraram os seus dotes vocais 
ao subirem ao palco para alegrar a festa e dançarem ao sabor da 
música. Uma verdadeira festa de carnaval.

Baile de Máscaras
Sabia que...
A Associação passou a ter mais três atividades, nomeadamente Cavaquinhos, Ginástica 

Rítmica e Yoga, pelo que se apresenta uma breve descrição das mesmas para melhor 

conhecimento geral. 

Cavaquinhos
Prof. Paulo Miranda

O cavaquinho é um instrumento tradicional da zona do Minho. É um 
cordofone de 4 ou 8 cordas de aço. É um instrumento pequeno. O ca-
vaquinho pode fazer 3 acompanhamentos musicais: só melodia, só 
harmonia e melodia e harmonia ao mesmo tempo.

No passado dia 7 de abril, na comemoração do aniversário da nossa 
Associação, a classe de cavaquinhos apareceu pela primeira vez em 
palco. Tocaram e cantaram 3 peças de cariz popular. Na última peça fo-
ram acompanhados pelo grupo “Velhos São os Trapos”. Relembramos 
que o horário de ensaio é à quinta-feira das 20h30 às 21h30. Apareçam!

Ginástica Rítmica
Prof. Cátia Carrasco

A Ginástica Rítmica (GR) é uma modalidade feminina que se caracte-
riza por combinar aspetos estéticos e artísticos através da realização 
de movimentos corporais, coordenados com o manejo dos aparelhos 
portáteis, que são: a corda, o arco, a bola, as maças, e a fita.

A GR é uma modalidade que desenvolve determinadas capacidades 

como:

Capacidades motoras Força
Coordenação Destreza
Postura Resistência
Auto-controle Agilidade e Equilíbrio
Flexibilidade

Yoga 
Prof. Inês Anjos Carradinha

Yoga significa União. Nas nossas aulas de Yoga trabalhamos a conexão 

connosco próprios de forma íntegra e com o todo. Entre várias abor-
dagens e técnicas desenvolvidas nestas aulas, temos por base o Hatha 
Yoga, disciplina que explora, desenvolve e integra corpo, mente e espí-
rito. Esta aponta para um estilo de vida saudável e equilibrado.

Alonga e fortalece o corpo, aumentando a circulação interna em ór-
gãos e glândulas, descontraindo e regulando o sistema nervoso, possi-
bilitando uma qualidade de vida mais longa. 

Melhora a concentração e a capacidade de relaxar. 

A prática da meditação, permite que o indivíduo fique mais centrado e, 
consequentemente, seja mais livre de conseguir fazer as escolhas cer-
tas a cada momento.

Integra corpo, mente e espírito.

Temos Novas Atividades
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As festividades tiveram início por volta das 10 horas com o has-

tear da bandeira, seguindo-se por volta das 10:30, no salão, a 

apresentação das atividades, nomeadamente Yoga, Ginástica 

Rítmica, Salsa, e a atuação especial do Grupo de Sevilhanas «Lu-

ces», dirigido pela professora de Dança – Sevilhanas e Flamenco, 

Inês Freitas. Foram chamados também ao palco a professora de 

Pilates/Ginástica Localizada e o representante da Petanca, e foi 

feita uma menção à Ginástica de Manutenção, cuja representa-

ção não foi possível estar presente.

A partir das 13 horas teve lugar o almoço comemorativo. Desde 

já, é de salientar o excelente trabalho desenvolvido pelos mem-

bros dos órgãos sociais e amigos da Associação, que tudo fize-

ram para que o evento fosse um sucesso.

No que diz respeito ao almoço apraz salientar a bonita apresen-

tação geral do salão, o excelente trabalho realizado pelos cozi-

nheiros, a imprescindível e preciosa ajuda de todos os que se 

prontificaram a colaborar no serviço de mesas e, no final, na ár-

dua tarefa de arrumação, deixando, assim, tudo pronto para que 

as atividades do dia seguinte pudessem ser realizadas. 

Por volta das 14:30 deu-se início aos discursos. Apresenta-se de 

seguida um pequeníssimo resumo das diversas intervenções. 

O presidente da Assembleia Geral, Fernando Pedroso, foi o pri-

meiro a discursar, tendo começado por agradecer a presença de 

todos e salientado o papel de todos aqueles que contribuíram 

para a confeção e serviço do almoço. A seguir fez uma pequena 

resenha histórica da evolução da Associação, realçando o papel 

de todos aqueles que contribuíram para que a mesma tivesse 

um passado, tenha um presente, e que terá com certeza um fu-

turo. Chamou depois ao palco todos os membros que fazem 

parte dos órgãos sociais, tendo passado, de seguida, a palavra à 

Presidente da Direção, Adília Vicente. 

Aniversário 
da Associação

No dia 7 de abril 2019 foram realizadas 

as comemorações do 14º aniversário 

da Associação Cultural e Recreativa do Bairro 

S. João, na sua sede. Nesse sentido,

várias atividades alusivas à efeméride

decorreram durante todo o dia, entre as

quais atividades cerimoniais, culturais,

desportivas e sociais. Foi servido um almoço,

no salão da sede da Associação, com a

participação de mais de 150 pessoas.

14º

A Presidente começou por agradecer a todos os presentes a 
sua participação nas comemorações do aniversário, e supor-
tando-se num e-mail que tinha recebido, de um sócio, a dar os 
parabéns à Associação, referiu que esse voto de parabéns era 
extensível a todos os sócios, não sócios e autoridades locais que 
apoiaram a criação da Associação.

A seguir foram chamados ao palco os representantes da autorida-
de local e os representantes de outras instituições e associações.

O primeiro a discursar foi Henrique Santos, Vice-presidente da 
Associação de Coletividades do Concelho de Almada. Começou 
por referir que em situações inesperadas, a melhor solução é 
falar com o coração. Desta forma, salientou o quão é gratifican-
te o movimento associativo, estar presente nas festividades do 
aniversário da Associação do Bairro S. João e de haver a possi-
bilidade de todos se encontrarem, nem que seja só de ano a 
ano. De facto, o movimento associativo não está morto, pelo 
contrário está bem vivo. Realçou ainda o papel importantíssimo 
das mulheres que fazem parte do movimento e frisou que todos 
trabalham para o bem da coletividade. Finalizou referindo que 
na Associação do Bairro de S. João, o movimento associativo terá 
sempre futuro. 

Seguiu-se António Faustino, eleito na Assembleia da União das 
Freguesias da Charneca de Caparica e Sobreda, que proferiu 
umas breves palavras de parabéns à Associação, tendo realçado 
que a mesma faz justiça ao seu lema, JUSTA AMBIÇÃO, FORTE 
UNIÃO. 

Joaquim Judas, Vereador da Câmara Municipal de Almada, pro-
feriu também algumas palavras, começando por dizer que era 
uma honra ter recebido o convite para estar presente no ani-
versário da Associação, a qual mostra estar bem de saúde, e 
enalteceu a comunidade local que tudo faz para manter a sua 

atividade, o seu funcionamento.
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Aniversário 
da Associação14º

Seguiu-se o Presidente da Junta das Freguesias da Charneca de 
Caparica e Sobreda, Pedro Matias, o qual começou por cumpri-
mentar todos os presentes e dar os parabéns à Associação pelo 
seu 14º aniversário. Frisou que o movimento associativo substitui 
muito o Estado em muitas ações, pois as coletividades são pon-
tos de encontro, de partilha e de união. Prosseguiu dando os 
parabéns a todos aqueles que procuram trabalhar diariamente 
para manter a atividade da Associação, pois o movimento as-
sociativo representa um papel fundamental na construção da 
sociedade.

Depois dos discursos, as festividades continuaram com a apre-
sentação do Grupo de Cavaquinhos da Associação, que esteve 
representado por quinze elementos (dez senhoras e cinco ho-
mens), o qual é orientado pelo professor Paulo Miranda. O pro-
fessor começou por apresentar o grupo e por dar os parabéns 
à Associação pelo seu aniversário e pela criação de um espa-
ço que permite a existência deste tipo de atividades. O grupo 
iniciou com a apresentação da canção “Rosinha” seguida de 
“Alecrim dourado.” Foi pedido depois que o grupo de cantares 
tradicionais “Velhos São os Trapos” se juntassem ao grupo de 
cavaquinhos para tocarem e cantarem em conjunto “Ribeira vai 
cheia”, terminando assim a sua atuação.

Seguiu-se o cantar dos parabéns à Associação, tendo-se cortado 
o respetivo bolo de aniversário, após o qual o grupo “Velhos São
os Trapos”, grupo integrado como residente e constituído por
oito elementos, continuou a animar a festa com cantares tradi-
cionais. Foi uma excelente tarde passada a ouvir um repertório
de canções, a maior parte tão conhecidas por todos, e que con-
tinuam a deliciar todos aqueles que as ouvem.

FELIZ ANIVERSÁRIO  
E VOTOS DE UM FUTURO CHEIO DE SUCESSOS

Quando em 21-07-2018 o grupo musical «Velhos São os Trapos», 
atuou no evento “Jantar a Cantar” organizado pela Associação 
Cultural e Recreativa do Bairro S. João, jamais pensariam que vi-
riam a desenvolver a sua atividade, integrados como residentes, 
nesta Associação.

Associámo-nos à ACRBSJ, oficialmente, em março do corrente 
ano, e, estamos certos que, tomámos uma crucial e correta op-
ção, convictos num impulso decisivo para a nossa ampla pro-
jeção, dado a dinâmica e relevante estrutura organizacional da 
Associação, factos que em pouco tempo testemunhámos. 

A ACRBSJ e o grupo VST divulgarão em comum, em prol dos 
seus interesses, o bom nome das suas representações, de forma 

a alcançar a melhor notoriedade e a razão das suas atividades.

O grupo VST possui um reportório 
versátil, para todos os momentos da vida, 
procurando a valorização do critério social 
e forma da mesma se integrar nas dinâmicas 
culturais e associativas, conferindo 
ao projeto o enriquecimento e sonoridade 
que identifica a música portuguesa 
em geral e o próprio grupo.

A razão da preservação e projeção da sua música, tradicional-
mente portuguesa, assentam na vertente social e caráter cultu-
ral, como principais objetivos que o grupo pretende alcançar, 
junto de entidades e organizações com práticas e atividades de 
natureza social, cultural e recreativa.

Com saudações solidárias,

O grupo musical, «Velhos São os Trapos»

"Velhos São 
os Trapos"

PARCERIA



DIA MUNDIAL 
DA CRIANÇA 
1 JUNHO
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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)

Boletim Informativo Nº 5

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


