
As férias de verão acabaram e é tempo de voltar ao trabalho, à 
escola, às rotinas e ao stress do dia-a-dia, enfim a um mundo de 
coisas que tentamos ficar alheios quando estamos de férias. E 
como não poderia deixar de ser, também nós voltamos à nos-
sa atividade com o Boletim Informativo respeitante ao segundo 
quadrimestre de 2019. 

Neste número iremos dar ênfase a aspetos culturais com os 
quais nos identificamos e que nos caracterizam como portu-
gueses, e em particular como moradores do Bairro de S. João, 
principalmente ligados ao teatro, à história do bairro, à gastro-
nomia e outras atividades. No fundo, são as pequenas coisas 
que aprendemos, que sentimos, que fazemos, que contribuem 
para um todo que nos torna diferentes na forma de pensar, sen-
tir e agir. Somos portugueses e com muito orgulho.

Nesta edição iremos focar a nossa atenção no teatro em geral, 
e em particular sobre a peça “iPai” que se realizou na sede da 
Associação, de cujo elenco faz parte a jovem, sócia e moradora 
do Bairro, Raquel Alexandra. Segue-se um caminhar pela grati-
ficante atividade física, que associada a uma alimentação ade-
quada pode fazer toda a diferença na saúde física e mental de 
todos nós. Também dedicámos um espaço muito especial para 
a entrevista a um grande senhor, também ele muito especial, o 
nosso grande amigo e Sócio nº 2, Fernando Dias. E, por último, 
abordaremos resumidamente os diversos eventos que foram 
realizados e tiveram lugar na nossa Associação entre maio e 
agosto.

Mais uma vez gostaríamos de desejar a todos um bom regresso 
ao trabalho, à escola e às rotinas do dia-a-dia, sem stresses sem 
ansiedade, e por favor sejam felizes. 

Bairro 
S. João

Sobreda - Almada 
número 6 

maio – agosto 2019

BOLETIM INFORMATIVO

EDITORIAL

ASSOCIAÇÃO  
CULTURAL E  

RECREATIVA DO

FI
C

H
A

 T
ÉC

N
IC

A COORDENAÇÃO: Maria do Céu Arraiano Lopes • EDIÇÃO GRÁFICA/PAGINAÇÃO Rui Lis Romão • COLABORADORES REGULARES: Custódio Lopes, Maria do Céu Lopes, 
Paulo Pinho • COLABORARAM AINDA NESTA EDIÇÃO: Adília Vicente, Filomena Pinho, Francisco Barreiros, Maria José Queiroz Pedroso • FOTOS gentilmente cedidas 
por vários sócios e amigos • PERIODICIDADE: Quadrimestral

CONTACTO: e-mail: acrbsjoao@gmail.com | Rua das Acácias nº 16, 2815-743 
União de Freguesias de Charneca de Caparica e Sobreda

XIII CONCURSO DAS SOPAS
Este ano teve a participação de 14 concorrentes, com uma gran-
de variedade  de saborosas sopas, as quais foram apreciadas por 
um júri constituído por vários especialistas. [página 4]

TORNEIO DE PETANCA
1º TORNEIO ABERTO EM PETANCA EM DOUBLET

No dia 25 de maio decorreu durante todo o dia o já tradicional 
torneio de Petanca tendo, havido apenas um intervalo para o 
almoço de confraternização. Participaram 24 equipas de vários 
clubes. [página 5]
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FD: Na última Comissão de Moradores a que pertenci, fartei-me de 
chatear o Barreiros e os outros da Comissão para formarmos uma As-
sociação, pois sabíamos que o Gamero se preparava para propor os 
espaços que sobravam para lotes de moradias, incluindo os das zo-
nas verdes. Na Câmara, a Presidente Emília aconselhava-nos também 
a formar Associação para podermos lutar pelos nossos direitos. Em 
2005 juntámos um grupo de moradores para avançar com a criação 
da Associação e fomos buscar pessoas que foram muito válidas, e que 
sem elas e essa união não tínhamos chegado à Sede que temos hoje. 
Logo nos primeiros tempos da Associação levei a uma das reuniões de 
Direção uma cópia de um projeto que me tinha dado um dos donos 
de um dos terrenos não urbanizados (sobrantes), o Mendonça, onde se 
podia ver que se não nos “puséssemos a pau” poderíamos ficar sem os 
espaços verdes que eram dados à Câmara para construção.

A Direção da Associação na altura reparou nisso e concluiu que era 
preciso fazer alguma coisa. Em boa hora chegámos numa visita que fi-
zemos ao Vereador do Urbanismo em 2006, onde estive presente com 
o Barreiros, Presidente da Direção, onde fomos alertados que já ia sair 
em Diário da República a publicação desse projeto e que tínhamos 30 
dias para o contestar, pois caso contrário esses terrenos seriam para 
lotes e nunca mais poderíamos ali 
ter uma Sede. 

Foi mais tarde, em 2008, já com o 
novo Presidente da Direção, o Vítor 
Claro, que a Associação conseguiu 
juntar-se ao projeto desses terre-
nos, que mesmo os que eram para 
zonas verdes tinham que ter proje-
to aprovado, e isso tinha custos e 
não podia ser só um dos proprie-
tários dos terrenos sobrantes, o Sr. 
Mendonça, a tê-los. Assim juntá-
mo-nos a ele, e pagámos a parte 
que nos cabia no projeto. Depois, 
nesses dois anos seguintes, com 
o projeto aprovado, o Sr. Gamero 
passa em definitivo os terrenos 
para a Câmara e mais tarde foi feita 
a escritura para a nossa guarda. 

Com a Associação, quando eram 
as sessões de Câmara gostavam de 
me levar com eles; eu já não fazia 
muito, mas gostavam que eu fos-
se,… para a Presidente me ver e se 
lembrar de quem éramos… o que 
servia para lembrar que a nossa 
ambição já tinha muitos anos.

Por tudo isto acho que foi muito 
importante termos criado a Asso-
ciação, sem ela nunca teríamos re-
solvido a questão dos terrenos.

PP: Que diferenças viu de ser vo-
luntário nas Comissões e depois 
na Associação?

FD: Nas Comissões, durante para aí os primeiros 15 anos, o mais im-
portante era termos condições para cá morar, primeiro água, luz, sa-
neamento, arruamentos, e, portanto, tínhamos que insistir muito e ir 
a reuniões com a Câmara para conseguirmos ter a nossa casinha legal 
e com as condições mínimas. Claro está, esse trabalho interessava-nos 
a todos moradores, mas era preciso ir em frente sem parar, senão não 
se resolvia nada. Eu também conhecia muita gente que podia ajudar, e 
achava que devia colocar esses conhecimentos à disposição de todos, 
e também é do meu feitio não estar à espera das coisas acontecerem, 
tinha que participar!! 

Já no final dos anos 90, e depois com a Associação a partir de 2005, 
os objetivos maiores passaram a ser conseguir a escritura dos terrenos 
para a Câmara, e depois para nós, e a construção da Sede. O volunta-
riado foi mais forte ainda depois com a Associação, vários moradores 

e primeiros Sócios, trabalharam muito para que o contentor tivesse 
condições para fazermos os eventos. Foi o telhado do contentor, foi o 
churrasco, foi o aumento do contentor, foram os ferros para as lonas, 
foram as mesas…. e agora, mesmo na construção da Sede, houve vá-
rios Sócios que pintaram, fizeram roços, etc. Já depois da Sede feita, os 
trabalhos das mesas, dos canteiros, de manter tudo dentro e fora da 
Sede, com muito trabalho dos que passaram pelos Órgãos... Acho que 
sim, a Associação e a necessidade de conseguir os terrenos e depois 
fazer a Sede, aumentou a vontade, e trouxe voluntários para trabalhar, 
mais moradores, mas também alguns de fora do Bairro… e também as 
pessoas que ajudaram com doces e salgados nas festas, aqueles que 
deram dinheiros para ajudar à construção da Sede, houve sim, muito 
voluntariado nos anos de Associação até termos a Sede feita.

PP: Então e agora com a Sede já feita como acha que estamos em 
termos de voluntariado?

Acho que ainda há alguma coisa, principalmente nas pessoas que fa-
zem os docinhos para as festas, mas para os trabalhos já vai havendo 
menos, e ainda menos para tomar responsabilidades na Direção. Hou-
ve ainda este grupo de Órgãos que está em funções, mas acho que 

vai haver mais dificuldade ainda 
em ter voluntários para a Direção 
no futuro. Acho que não vai ser fá-
cil manter esse voluntariado que 
tínhamos nos primeiros anos de 
Associação.

PP: E os nossos jovens, acha 
que ajudam, ou que poderiam 
ajudar mais?

FD: Quais jovens?... O Bairro tem 
poucos, a maior parte de nós so-
mos velhos… 

PP: Mas a Associação tem mui-
tos Sócios de fora do Bairro, 
que também podem ajudar!...

FD: É verdade, mas vêm mais para 
as atividades e para as festas, para 
ajudar não parece que haja muita 
disposição. A Associação tem que 
os puxar. Acho que está a haver 
atividades que atraem as pessoas 
com mais idade e isso é bom, mas 
para os mais jovens acho que se 
deve pensar noutras iniciativas 
que eles gostem mais.

PP: O que gostaria de transmi-
tir à Presidente da nossa Dire-
ção?

FD: Gostava que voltássemos a 
fazer excursões, mesmo passeios 
de um dia, a locais não muito 
longe que desse para fazermos 

picnic, com autocarro da Câmara para ficar mais barato. As nossas refor-
mas são curtas, mas acho que esses passeios podem ser mais acessíveis 
recorrendo à Câmara. 

PP: … e aos Sócios o que gostaria de dizer?

FD: Para que os eventos tenham o valor que sempre tiveram, com gen-
te a trabalhar em conjunto e contente pelo convívio é necessário que 
não venham só pelas atividades, mas também que se voluntariem para 
manter esses convívios ao nosso jeito, como sempre foram. Sei que 
não é fácil, mas para conseguir isso também a Direção tem de tentar 
criar formas de incentivo que levem os Sócios a querer ajudar nesses 
trabalhos.

Em nome da Associação e em meu nome, agradeço a disponibi-
lidade que mostrou e a amabilidade de nos receber em sua casa. 
O seu testemunho é sempre uma mais-valia para a Associação.

(...) Em 2005 juntámos um grupo de moradores 
para avançar com a criação da Associação 
e fomos buscar pessoas que foram muito 
válidas, e que sem elas e essa união não 

tínhamos chegado à Sede que temos hoje. 

PAULO PINHO: O que o levou a ser voluntário todos estes anos 
por este Bairro, primeiro nas Comissões e depois na Associação? 

FERNANDO DIAS: As pessoas não queriam, havia poucos a oferecer-se 
para dar as voltas que eram precisas. Tinha que ajudar, todos precisá-
vamos, comprámos os terrenos e depois queríamos construir as casas, 
para isso tínhamos que lutar para conseguir ter as condições mínimas 
para vir para cá morar. Condições em água, luz e saneamento. Ajudáva-
mo-nos uns aos outros, emprestava-se luz, água, conforme aqueles que 
iam tendo primeiro, enquanto construíamos as casas, o que levava anos, 
no meu caso foram 6 até vir para cá morar. O teu tio Pedro, por exemplo, 
emprestou-me luz a mim nos primeiros tempos que vim para cá. 

O Sr. Gamero, que loteou a Quinta de São João, tinha um cunhado que 
era Sargento na Marinha, começou por vender os primeiros lotes a 
pessoal da Marinha e do Arsenal do Alfeite como eu,… por isso é que 
nessas primeiras Comissões havia vários da Marinha.

PP: Sendo um dos primeiros moradores do 
Bairro, como foi essa persistência até conse-
guir vir morar no Bairro?

FD: Era uma luta difícil que levou anos. Quando 
para cá vim era um dos primeiros, como o teu pai 
e o teu sogro. Comecei a construir em 74/75 com 
água que primeiro vinha em carroça puxada a mu-
las, do meu irmão, que trazia dois bidons, e que 
também forneceu o teu pai. Mas a quem primeiro 
chegou água canalizada aqui perto da minha casa 
e que forneceu a muitos dos que construíram de-
pois, foi ao Sr. Cruz. Havia uma construção ainda 
mais antiga, a do Sr. Sequeira, também da Marinha, que já tinha água e 
deu apoio às primeiras construções da parte de cima do Bairro, como 
ao teu Sogro. Eu ainda levei 6 anos para construir a casa.

Entretanto íamos reunindo, na maior parte das vezes, na minha casa, 
mesmo inacabada; fazíamos as reuniões numa mesa grande que eu 
trouxe do Arsenal. A luz também foi outra luta que durou muito tempo, 
só resolvida com a ligação junto à EDP pelo meu primo o Vereador Lei-
tão. Os primeiros faziam as puxadas da luz e depois ao longo dos anos 
iam recebendo dos vizinhos que iam construindo. Quando chegámos à 
parte dos arruamentos já estávamos em 86. Foi também com o meu pri-
mo que conseguimos os primeiros trabalhos dos arruamentos, passeios 
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e lancis, e a ligação à estrada nacional, com a primeira verba que juntá-
mos dos dinheiros que sobraram do que tínhamos dado para as águas.

PP: O espaço que hoje a Sede da nossa Associação ocupa, já era 
ambicionado durante as Comissões para lazer. Como foi na altura 
lutar por esse espaço? O que se perspetivou para ali? 

FD: Essa área de zonas verdes ocupava 3 lotes, que pertenciam ainda 
ao dono da Quinta que loteou o Bairro, o Sr. Gamero; para além des-
se espaço ainda havia mais uns lotes não aprovados para construção, 
que pertenciam ao irmão Elias Gamero e a ele próprio. Eu cheguei lá 
a dormir com o meu cão para guardar as coisas que lá tínhamos das 
festas. A esse espaço de zonas verdes, foi retirada uma parte pela Câ-
mara para passagem de um arruamento que seria mais tarde para ligar 
à Sobreda, passando na Quinta da Farrapa, que nessa altura, nos anos 
80, não estava prevista para a urbanização que é hoje. Esses espaços 
verdes começaram por ser usados pelos primeiros moradores para 

divertimento, com festas que fazíamos nos San-
tos Populares, com jogos de malha e mais tarde 
da petanca, modalidade que foi trazida por um 
dos moradores, o Sr. Martins, já falecido. Mas ain-
da nesses primeiros tempos do Bairro, a Câmara 
quis ali fazer um jardim de recreio para as crianças, 
chegou a haver equipamentos feitos pelo Arsenal 
do Alfeite, como as balizas que ainda por lá estão. 
A gente ia lá à Câmara falar com um Veredador 
do Urbanismo que era “mau” até para os do pró-
prio partido,… levávamos os textos que o teu pai 
fazia e que eu ia lá ler para dizer que o que nós 
queríamos era uma Sede. Chegou a haver várias 

ocasiões em que parecia já ir a fazer-se a transferência dos terrenos, 
mas à última da hora voltava sempre atrás. As vezes que nós fomos ao 
Gamero!!... chiii pá tu sabes lá!!... para tentar que passasse os terrenos 
para a Câmara… ele já não nos podia ver!!

PP: O senhor esteve entre os mais acérrimos defensores da cria-
ção desta Associação. Recordo quando já no princípio dos anos 
2000 corria o Bairro com o Sócio nº 1 e primeiro Presidente da 
Direção, o Sr. Barreiros, para explicarem às pessoas da necessi-
dade da criação da Associação. Com o nascimento da Associação, 
de que forma acha que facilitou a passagem dos terrenos para a 
guarda da Associação?

(…) Comecei a construir 
em 74/75 com água 

que primeiro vinha em 
carroça puxada a mulas, 
do meu irmão, que trazia 

dois bidons…
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Voluntariado nas Comissões 
e na Associação
Fomos entrevistar o Sócio nº 2, Fernando Dias, por ser o Sócio que esteve mais tempo como voluntário entre 
aqueles que ajudaram ao desenvolvimento do Bairro S. João onde está sediada a nossa Associação. O Sr. Dias 
foi membro das Comissões entre 1976 e 2005, ajudou a criar a Associação e depois integrou os seus Órgãos 
desde a sua criação em 2005 até 2011. Hoje, com 86 anos, recebe-nos em sua casa para uma entrevista, que 
no essencial tem por objetivo dar a conhecer como foi o voluntariado ao longo de todos estes anos e como é 
visto hoje por quem esteve nestas “fileiras” 35 anos.

Entrevista de Paulo Pinho, Morador do Bairro de São João e Sócio da Associação.
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CLASSIFICAÇÃO

TORNEIO PRINCIPAL POR EQUIPAS

1º lugar - Armando Mecha/Francisco Borges

2º lugar - Daniel Mota/Ricardo Sousa

3º lugar - Hugo Afonso/João Maia

4º lugar - Toni/Venâncio

TORNEIO DA CONSOLAÇÃO POR EQUIPAS

1º lugar - Albino Domingues/Joaquim neves

2º lugar - Carlos Torres/Carlos Machado

3º lugar - Carlos Filipe/Teresa

4º lugar - António Ramos/Manuel

CLASSIFICAÇÃO POR CLUBES

1º lugar - Clube da Moita

2º lugar - Clube Madre de Deus

3º lugar - Clube Linda-a-Velha

Foram atribuídas taças e medalhas.

TORNEIO DE PETANCA
No dia 25 de maio decorreu durante todo o dia o já tradicional torneio de Petanca, tendo havido 
apenas um intervalo para o almoço de confraternização. Participaram 24 equipas de vários clubes.

CLUBES/ASSOCIAÇÕES PARTICIPANTES

• Associação Cultural e Recreativa   
do Bairro São João da Sobreda-Almada

• Clube de Petanca de Linda-a-Velha

• Clube de Petanca da Moita

• Clube de Petanca da Madre de Deus

• Clube de Campismo de Lisboa

• Clube de EVELX

• Clube das Quintinhas

24 EQUIPAS

• Cada equipa é formada por 2 jogadores

DEPOIS DO APURAMENTO DAS EQUIPAS,  
AS MESMAS FORAM ORDENADAS EM:

• Torneio Principal

• Torneio da Consolação

1º TORNEIO ABERTO 
EM PETANCA EM DOUBLET

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”.

CONTRIBUTO: Francisco Barreiros/Maria José Queiroz Pedroso
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Após a avaliação, foi feita a seguinte classificação:

1ª classificada 
“Sopa da Nossa Terra”, apresentada por Cristina Louro

2ª classificada 
“Sopa de Cozido de Grão”, apresentada por Associação de Cantadei-
ras de Essência Alentejana

3ª classificada 
“Sopa à Moda de Ervidel”, apresentada por Alice Ramos

Para além da atribuição de taças e medalhas às três sopas mais bem 
classificadas, foram também distribuídas medalhas de participação e 
uma oferta simbólica a todos os concorrentes. Para todos eles o nosso 
muito obrigado pela disponibilidade em participar no nosso já tão 
conhecido concurso. 

Seguiu-se, como já é costume, o almoço de confraternização, para que 
todos pudessem saborear as deliciosas sopas e outras iguarias, onde 
estiveram presentes o Presidente da Junta de Freguesia de Charneca 
de Caparica e Sobreda, representantes de coletividades locais, muitos 
sócios e amigos.

XIII Concurso das Sopas, organizado pela 
Associação. Este ano teve a participação de  
14 concorrentes, com uma grande variedade  
de saborosas sopas, as quais foram apreciadas 
por um júri constituído por vários especialistas.

XIII

12 DE MAIO 2019
SOPAS
CONCURSO DAS

4
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A quinze temos Sto. António
A vinte e três S. João
A vinte e nove S. Pedro
Tudo com muita Animação

No dia 15 realizou-se o arraial de Sto. António, seguido do S. 

João no dia 23 – o culminar destas festas por ser o dia do Santo 

Padroeiro do concelho e em especial do nosso bairro – e do 

S. Pedro no dia 29. De realçar a cada vez mais forte adesão e 

participação das pessoas que escolhem passar três noites em 

convívio e animação, onde não faltou a sardinha assada acom-

panhada de pão e de caldo verde, entre outras especialidades 

gastronómicas. 

Tal como nos anos anteriores, não faltou um acompanhamen-

to musical adequado a este tipo de convívio, tendo sido con-

vidados diferentes artistas locais para abrilhantar as noites dos 

Santos Populares. No primeiro dia o artista foi o Luís Miguel, no 

segundo a Paula Marques e no último dia foi a Filomena Raposo, 

que animaram a festa até madrugada.

Mais uma vez, temos que enobrecer e agradecer o excelente 

trabalho desenvolvido, em especial por aqueles que volunta-

riamente colaboraram em todas as tarefas inerentes ao evento, 

contribuindo, assim, para que as Festas dos Santos Populares 

fossem um verdadeiro sucesso.

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

Junho é o mês de Santos Populares, e como é tradição o Bairro de S. João ganhou mais cor 
preparando-se para os arraiais e diversão, à semelhança do que acontece por todo o país. 
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Na Associação temos vindo a intensificar a atividade física. Com o ar-
rancar das diversas atividades, damos a conhecer mais duas modalida-
des. No início de setembro, “Sevilhanas e Flamenco” com a 
professora Inês Freitas, e no início de outubro o “mo-
vimento 3i” com a professora Alexandra Paulino.

São diversas as razões que nos conduzem 
à prática de atividade física, entre elas 
o descomprimir, ficar em boa forma 
física e conviver. É, pois, muito im-
portante para a nossa saúde e 
bem-estar. De facto, um estilo de 
vida saudável traz inúmeros be-
nefícios, não só para a preven-
ção do excesso de peso e obe-
sidade, como também para a 
prevenção de muitas doenças, 
redução dos níveis de stress, 
isolamento, manter relações so-
ciais, etc.

Assim, para que a nossa saúde 
possa beneficiar da prática de exer-
cício físico, torna-se necessário que 
façamos uma atividade todos os dias 
ou, pelo menos, diversas vezes por se-
mana. Ir às compras a pé, andar de bicicleta, 
praticar natação, correr, fazer caminhadas, dançar, 
são atividades físicas benéficas, uma vez que contribuem 
para que os hábitos sedentários não façam parte do nosso dia-a-dia.

Como todos sabemos a prática de atividade física provoca um desgas-
te do organismo. Desta forma, fazer uma alimentação equilibrada e di-
versificada torna-se uma tarefa extremamente importante.

ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL

A IMPORTÂNCIA DA

E DE UMA

ATIVIDADE 
FÍSICA

Com energias renovadas, damos  

as boas-vindas ao período dos regressos. 

É nesta época que voltamos ao trabalho, 

que as nossas crianças regressam à escola, 

e até nos empenhamos em encontrar uma 

atividade física diferente. 

Com o intuito de ajudar a melhorar os hábitos alimentares e a promo-
ver um estilo de vida mais saudável, recorremos à já conhecida Roda 

dos Alimentos para melhor compreender o que é uma ali-
mentação equilibrada e diversificada. A Roda dos Ali-

mentos é uma representação gráfica que ajuda 
na escolha e na combinação dos alimentos 

que devem fazer parte da nossa alimen-
tação diária. 

A Roda dos Alimentos Portuguesa 
foi criada em 1977, tendo sofrido, 

entretanto, uma reestruturação 
até aos dias de hoje. A nova 
Roda dos Alimentos é compos-
ta por 7 grupos de alimentos de 
diferentes dimensões, que indi-
cam a proporção em que cada 
um deles deve ser ingerido dia-

riamente: cereais e derivados e 
tubérculos; hortícolas; fruta; lacti-

cínios; carnes, peixe e ovos; legu-
minosas; gorduras e óleos.

A água não faz parte dum grupo es-
pecífico, mas está representada em to-

dos eles, pois encontra-se em quase todos 
os alimentos. Sendo a água um bem impres-

cindível à vida, é essencial que se beba em abun-
dância.

Não se esqueça! É muito importante a prática da atividade física 
a par de uma alimentação equilibrada e diversificada, pois as-
sim estaremos a caminhar no sentido de um estilo de vida mais 
saudável. 
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MAS, O QUE É O TEATRO?  
COMO É QUE ELE SURGIU?
Para definirmos o que é o teatro temos que recuar no tempo, pois o 
ser humano primitivo já procurava expressar, através das danças dra-
máticas coletivas, os acontecimentos vividos no seu dia-a-dia. Com 
o tempo, estas danças viriam a sofrer evoluções, o homem passou a 
realizar rituais sagrados, muitos deles baseados em mitos, que conta-
vam uma história de como uma determinada realidade veio a existir. 
Na Grécia antiga estes rituais serviam para representar as tradições e 
para o divertimento dos senhores nobres. Mais tarde os festivais anuais, 
principalmente em homenagem aos deuses da mitologia grega, evo-
luíram para cânticos, danças, e contavam-se histórias. Quando estas 
histórias começaram a ter diálogos entre personagens dá-se início à 
ação e surgem, assim, as primeiras apresentações de tragédias e co-
médias, normalmente realizadas em grandes círculos. Pode-se, deste 
modo, considerar que nasceu desta forma o teatro, cuja palavra deriva 
do grego “theastai” (ver, contemplar). Com o passar do tempo, o teatro 
grego veio a profissionalizar-se e começaram a aparecer os primeiros 
palcos elevados.

O mundo evoluiu e a arte de representar acompanhou essa evolução. 
Com o desenvolvimento tecnológico, o mundo assiste a uma grande 
evolução do teatro, nomeadamente ao nível da modificação do apara-
to técnico que envolve o espetáculo, ou seja, no âmbito dos cenários, 
luzes, sons e efeitos especiais.

Em Portugal, Gil Vicente é considerado o fundador do teatro português, 
no início do século XVI. Com a sua obra dramatúrgica viria a abrir portas 
para um modo literário que irá perdurar ao longo dos tempos.

No século XX, o teatro português reinventou-se com o aparecimento 
do género “revista” – uma forma cómica e satírica que incide funda-
mentalmente sobre o estado social e os problemas políticos do país.

Nos últimos anos, com a criação de companhias de teatro, o teatro na-
cional tem vindo a experimentar novos géneros, o que torna os progra-
mas mais diversificados e atrativos.

Em resumo, o teatro sendo uma das expressões artísticas do homem 
mais antigas, veio para ficar, ocupa o seu espaço, e recomenda-se.

No passado dia 19 de maio, a Associação recebeu a Companhia de Tea-
tro Soldadinhos dos Desejos, com a peça iPai.  Muito resumidamente, a 
peça retrata as peripécias da vida diária de uma família constituída por 

um pai divorciado e as suas duas filhas, que têm personalidades e inte-
resses completamente distintos, e o empregado doméstico, Svetelina, 
que tem uma grande influência na família, principalmente ao nível das 
relações pai-filhas. 

A peça salienta o choque de gerações, baseado em aspetos importan-
tes da sociedade dos dias de hoje, e a utilização das novas tecnologias 
de informação e comunicação e o modo como as mesmas podem 
influenciar os nossos comportamentos individuais e sociais, em espe-
cial no seio da vida familiar. Tudo isto foi representado de uma forma 
cómica e satírica que muito divertiu o público. A dinâmica das cenas, 
o entrosamento entre os atores e os cenários utilizados permitiram a 
criação de situações hilariantes e de puro entretenimento que permitiu 
sempre uma boa ligação atores-público.

A peça iPai é uma comédia com produção da Companhia Soldadinhos 
dos Desejos, com autoria, dramaturgia e encenação de Paulo Pereira, 
cenário e figurinos de Tânia Pereira. Conta ainda com supervisão audio-
visual e luz de Manuel Geraldo.

Elenco: Paulo Pereira (Sr. Goulão), Raquel Alexandra (Mariana), Sofia 
Carô (Francisca), Nuno Tomás (Svetelina) e Harley (THE DOG).

Estão de parabéns os referidos atores e todas as pessoas que estive-
ram ligadas à realização da peça, que tudo fizeram para que a mesma 
fosse um sucesso. É muito importante que eventos desta natureza con-
tinuem a existir, pois o teatro amador tem que continuar a ser acarinha-
do e suportado por todos nós.

Viva o teatro amador. 

O TEATRO VEIO 
À ASSOCIAÇÃO

De uma maneira geral poderíamos dizer que todos 
nós somos atores, pois desempenhamos diversos 

papéis numa peça de teatro que representa a nossa 
própria vida. Todos os dias entramos em cena na 

esperança de termos elevados desempenhos e 
de conseguirmos grandes sucessos tanto ao nível 

pessoal como profissional. Tentamos sempre dar o 
nosso melhor e representar da melhor maneira os 

papéis que nos são atribuídos.  
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Desde andar a cavalo, jogos tradicionais, pintura facial, pintura livre a 
aguarela, as crianças puderam, assim, conviver umas com as outras e 
ter contacto com alguns jogos e divertimentos que fizeram parte da 
infância dos seus pais e avós. 

Para que o dia fosse em cheio, contámos com o apoia da Associa-
ção Equestre Quinta da Folha, que é uma quinta repleta de tradições 
equestres, e quinta pedagógica, onde podemos encontrar as mais va-
riadas atividades, como uma padaria com forno a lenha, uma horta, 
um galinheiro, espaços de convívio e espaços verdes. Dispõe de uma 
equipa de profissionais habilitados a desenvolver e acompanhar as 
mais variadas atividades. 

A Quinta da Folha tem vindo a desenvolver, já há vários anos, uma par-
ceria com a Associação Cultural e Recreativa do Bairro S. João, propor-
cionando aos mais pequenos, e não só, em especial no dia da criança, a 
fantástica experiência de andar a cavalo e um contacto muito próximo 
com este animal.

Queremos, desta forma, agradecer o entusiasmo e total disponibilida-
de, com que os responsáveis da Quinta da Folha têm aderido à nossa 
pretensão, em especial neste dia de tanto significado para os nossos 
meninos e jovens. Um agradecimento especial ao Hugo Ferro e à Maria 
Ferro, que tão graciosamente desempenharam o seu papel de “profes-
sores” para com os nossos aventureiros. Um muito obrigada pelo im-
prescindível apoio.

Não podemos deixar de fazer aqui uma referência muito especial à 
Associação das Coletividades do Concelho de Almada, que mais uma 
vez gentilmente cedeu os jogos tradicionais que fizeram as delícias dos 
mais pequenos e dos menos pequenos. Houve tração à corda, antas, 
malha, o pião e o aro, o jogo do saco, aliás, muita brincadeira.

Também um agradecimento muito sentido, à Sónia Machado, do Bar 
da Associação, que mais uma vez não teve mãos a medir, numa ativi-
dade que se tem vindo a revelar muito concorrida e empolgante pelas 
nossas crianças, ano após ano - pinturas faciais. 

Não podia faltar o habitual lanchinho muito apreciado por todos os 
presentes. 

Uma tarde muito bem passada. Não se esqueçam que para o ano 
há mais.

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

Para assinalar o Dia da Criança, foram 
organizadas várias atividades, cujo 
objetivo principal foi a partilha de 
momentos de puro divertimento, 
felicidade e muita alegria.
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SÃO MARTINHO 
10 NOVEMBRO

FESTA DE NATAL 
8 DEZEMBRO

CABAZ DE NATAL 
DATA A DETERMINAR

RÉVEILLON
31 DEZEMBRO

À semelhança do ano passado 
vamos despedir-nos  de 2019 
e dar as boas-vindas a 2020

Sabia que…

1. A Mona Lisa não tem sobrancelhas.

2. Os bebés bocejam antes de nascerem.

3. Mais de 480 milhões de pessoas já jogaram Monopólio.

4. O coração tem o tamanho aproximado da mão fechada.

5. A poeira pode viajar desde África até ao Estados Unidos 
da América.

6. O mais longo voo registado de uma galinha 
durou 13 segundos.

7. Se uma pessoa caísse num buraco negro,  
ficaria esticada como um esparguete.

8. Há um milhão de biliões de formigas na Terra.

9. Uma cobra pitão adulta consegue engolir  
uma cabra inteira.

10. Os crocodilos engolem pedras regularmente.

11. Os porcos podem apanhar queimaduras solares.

12. O mamífero mais leve do mundo – o morcego-abelha  
– pesa tanto como uma moeda de 1 cêntimo.

13. A pele de um tigre tem riscas, tal como os pelos.

14. As tartarugas gigantes crescem durante toda a vida.

15. As rãs bebem através da pele.

16. Os hamsters podem correr, na roda da gaiola,  
até 12 quilómetros durante a noite.

17. Um gato tem cerca de 20 músculos em cada orelha.

18. Um relâmpago viaja à velocidade de 365 km/h.

19. Os caranguejos-ferradura apareceram primeiro  
que os dinossáurios.

20. Cerca de 2,7 milhões de quilos de poeira espacial  
assentam na Terra todos os anos.

SARDINHADA
No dia 11 de agosto realizou-se um almoço-convívio 
com 78 participantes – sardinhada – que provou ser 
muito gratificante, pois acabou por ser um convívio 
onde houve uma maior participação dos convidados, 
e em que os próprios organizadores puderam 
desfrutar mais, em comunhão com todos, como 
se de um piquenique se tratasse, sem a preocupação 
de cumprimento de um programa. 

Não faltou a boa disposição, onde alguns dos 
presentes mostraram os seus dotes musicais e vocais. 
Outros ainda aproveitaram para experimentar  
os jogos da malha e da petanca.

outros eventos…

PRoXIMOS EVENTOS


