
Quase a atingir os dois anos de existência, o Boletim Infor-
mativo continua, estamos convictos disso, a contribuir 
para a divulgação de informação respeitante à nossa 

Associação, e a ser um meio onde nos aventuramos por outros 
tipos de informação, que esperemos possam ser uma mais-valia 
para o enriquecimento da nossa cultura geral. Nesse sentido, no 
presente boletim iremos dar início a um novo tema, que se pren-
de com as características muito particulares inerentes às diversas 
regiões do nosso país. Pretende-se deste modo dar a conhecer 
as nossas origens, as nossas raízes, a nossa cultura regional, que 
tanto nos influencia e nos orgulha ao longo da nossa vida.

Nesta sétima edição, entre outros assuntos daremos destaque 
ao lançamento do livro ”Sobreda, Ontem e Hoje”, que fala sobre 
a Sobreda; ao Fado, um dos maiores símbolos da cultura portu-
guesa; e ao Jantar de Natal.

Mais um ano que termina e outro que se inicia, pelo que gos-
taríamos de aproveitar esta oportunidade para deixar aqui ex-
pressos os nossos votos de um feliz e excelente ano 2020 cheio 
de sucessos pessoais e profissionais e principalmente com muita 
saúde. 

Bairro 
S. João
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União de Freguesias de Charneca de Caparica e Sobreda

LIVRO 

SOBREDA, 
ONTEM E HOJE
Este livro, da autoria de 
Elisabete Gonçalves, lançado 
em outubro de 2019, trata 
de História Local, com base 
nas memórias partilhadas 
pelas pessoas que viveram 
na Sobreda desde 1930-40  
até hoje.

JANTAR DE NATAL 
No dia 14 de dezembro realizou-se o Jantar de Natal com muita 
partilha, amizade e confraternização, tendo sido convidado um 
grupo muito especial - Pontes & Amigos.

RAÍZES 
BRAGANÇA
Damos início à nossa viagem por Portugal, começando pelo 
Norte, mais propriamente pela cidade de Bragança e sua envol-
vente, com o testemunho de Otília Morais, digníssima represen-
tante dessa região. 
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A Sobreda é uma freguesia muito rica a vários níveis. Um 
dos tesouros que aqui se pode encontrar é constituí-
do pelas memórias dos sobredenses. Para as recolher 

e mostrar ao público, o Centro de Arqueologia de Almada e a 
Junta de Freguesia da Sobreda reuniram os esforços necessários 
para produzir um livro com base em testemunhos orais. Reali-
zaram-se 42 entrevistas a pessoas cujas 
vivências antigas ou recentes manifestam 
aspetos interessantes da localidade.

Este livro, lançado no dia 5 de outubro 
de 2019 no Solar dos Zagallos, trata de 
História Local, com base nas memórias 
partilhadas pelas pessoas que viveram na 
Sobreda desde 1930-40 até hoje.

O texto começa por recuar ao tempo 
em que a Sobreda era uma pequena al-
deia rural, com quintas e azinhagas, com 
algumas famílias ligadas ao comércio e 
mulheres dedicadas à costura. Destaca-se 
a família Piano e o seu papel central num 
momento difícil da vida da comunidade, a 
2ª guerra mundial.

A criação da freguesia, na década de 
1980 ocorreu num contexto de grande 
transformação urbana, com contornos de 
construção ilegal. O papel das Comissões 
de moradores foi fundamental na urbanização do território. Al-
gumas dessas comissões evoluíram para associações de bairro 
que continuam muito ativas hoje. É aí que se enquadra o exem-
plo da Associação do Bairro de São João. Fundada em 2005, 
decorre, no entanto, duma Comissão de Moradores surgida em 
1981 e, antes ainda, duma “Comissão das águas (1976)”, criada por 

Sobreda, Ontem e Hoje
O LIVRO 

NOTA: Este artigo foi sugerido a Elisabete Gonçalves pela Associação, através do Sócio Paulo Pinho, cujo primeiro contacto com o CAA em 
2017 correspondeu ao contributo dado em conjunto com o sócio Francisco Barreiros, primeiro Presidente da nossa Associação, na recolha de 
elementos no âmbito do Livro. 

O artigo que se segue é da autoria de Elisabete Gonçalves, 

Licenciada em História, que integra o quadro de pessoal 

do Centro de Arqueologia de Almada (CAA) como Técnica 

de Educação Patrimonial, de que também é sócia, membro 

do Conselho Fiscal e responsável pela área pedagógica.

O CAA, fundado a 1 de novembro de 1972,  

é uma Associação que congrega pessoas interessadas 

em Arqueologia, Património e História, tem estatuto 

de utilidade pública, sem fins lucrativos e tem como 

objetivos estatutários o apoio ao estudo da Arqueologia  

e Paleontologia.

aqueles que construíram as primeiras casas e se organizaram no 
sentido de instalar infraestruturas de abastecimento público. 
Alguns elementos da Associação colaboraram neste livro com 
documentos e textos que permitiram caraterizá-la e descrever 
um pouco da sua história.

Das associações passamos aos Clubes. 
Cada um deles merecia um livro, princi-
palmente o CRIS, que é centenário. O ca-
pítulo Ensino identifica as escolas, refere 
a Caixa Escolar da Sobreda, que foi uma 
experiência muito interessante no início 
da República e a casa da “Estrudinhas”, 
que foi uma sala de pré-escolar. Mas tam-
bém fala das atuais escolas, do presente 
e da esperança para o futuro. Depois das 
associações, dos clubes e das escolas pas-
samos às igrejas, que é outro lugar de vida 
comum. Além da descrição das novas 
igrejas das duas atuais paróquias: Sobre-
da e Vale de Figueira, destacámos a ação 
comunitária em cada uma das paróquias. 
Dedicámos um capítulo à indústria na fre-
guesia, que foi mais importante do que 
se pode supor, tendo havido duas insta-
lações industriais responsáveis por trazer 
gente de todo o país: a Cerâmica do Sul 

e a Timex, ambas com histórias muito interessantes e desco-
nhecidas da maioria das pessoas. Finalmente, chamámos Novas 
Ruralidades ao último capítulo. Apresenta exemplos de práticas 
atuais que mantêm na Sobreda a vida do campo.

Boa leitura! Sobreda, 8 de janeiro de 2020

Elisabete Gonçalves

No dia 14 de dezembro realizou-se o Jantar de Natal 
com muita partilha, amizade e confraternização, 
tendo sido convidado um grupo muito especial - 
Pontes & Amigos - que nos encheram a alma com o 
seu magnífico repertório musical.

Para nos falar do grupo Pontes & Amigos, convidámos 
o nosso querido amigo Alexandre Reis, ex-dirigente 
da Associação, e que é um dos elementos do Grupo.

Pontes & Amigos
Este projeto musical tem como base e principal referência Antó-
nio Pontes. Professor, músico, autor e compositor e um ser hu-
mano que se destaca. Com discos gravados onde se incluem 
algumas das composições da sua autoria, convida regularmente 
músicos amigos oriundos de várias proveniências musicais e que 
com ele recriam as melodias e as vozes que fazem parte do seu 
cancioneiro.

Essencialmente a sua temática vem do Alentejo onde nasceu e 
viveu antes de vir para a “grande cidade” onde desenvolveu a 
sua atividade profissional. Como ele próprio diz “O Alentejo foi 
o braço que me embalou, o chão dos primeiros passos!... Este 
lugar onde nasci, as gentes, o pão, o vinho e o canto, moldaram-
-me a alma em contornos subitâneos”.

É neste quadro que este grupo desenvolve a sua música, 
sempre com a intenção cultural de mostrá-la, divulgá-la e 
divertir e animar quem assiste.

Foi assim que, aceitando o convite da Associação Cultural e Re-
creativa do Bairro S. João da Sobreda para atuar no Jantar de Na-
tal realizado em 14 de Dezembro de 2019 no salão da sua Sede, 
mais uma vez os amigos se juntaram e tentaram transmitir aos 
presentes sons e imagens que, influenciados pelos percursos 
próprios de cada músico são o conteúdo de “Pontes & Amigos”.

Esperamos que o tenhamos conseguido e que nos possamos 
voltar a ver mais vezes.

NOTA: António Pontes coordena o projeto “Artes do Barulho” 
turma da Unisseixal (Universidade Sénior do Seixal) que atua 
regularmente durante o ano, cujos componentes, além das 
cantigas que interpretam, constroem com materiais recicláveis 
os seus próprios instrumentos de percussão. O suporte musical 
está a cargo de alguns instrumentistas que integram também 
este grupo.

Alexandre Reis 

JantarNatalde
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Vivemos num bairro pequeno, mas com uma grande di-
versidade cultural em termos das origens geográficas dos 
seus moradores. Uns vieram do Norte, outros do Centro e 
outros do Sul, com as suas características e especificidades 
relacionadas com as culturas regionais onde nasceram e/
ou cresceram. São as nossas raízes que contribuem para 
moldar a nossa personalidade, as nossas atitudes e com-
portamentos, no fundo que nos tornam diferentes uns dos 
outros, mas que nos caracterizam como portugueses.

Como já foi referido no editorial, damos início à nossa via-
gem por Portugal, começando pelo Norte, mais propria-
mente pela cidade de Bragança e sua envolvente, com o 
testemunho de Otília Morais, digníssima representante 
dessa região.

Bragança
Sobre a região de Bragança só sei escrever “com o coração.”

Esta região foi a forja do meu caráter. Aqui experienciei saberes 
e desfrutei de um ótimo ambiente social. Convivi com pessoas 
fiáveis, generosas, sinceras e de coração aberto aos outros, rudes 
como a zona e o seu clima, mas de exemplares valores morais. 
Aqui fui feliz. Guardo na memória os sabores únicos que degus-
tei, o brincar livremente na rua, as amizades sinceras que ainda 
mantenho e muito, muito mais. 

Hoje regresso sempre que me é possível porque, quando estou 
na minha aldeia, sinto que faço parte da Mãe-Natureza, tenho 
calma e paz de espírito, respiro ar puro e perfumado, tenho 
oportunidade de acesso a fauna e flora ímpares, etc.

A principal riqueza desta região está nas suas gentes, nos seus 
monumentos, nas suas tradições ancestrais, na sua cultura com 
origens celtas, nos seus rituais, na sua gastronomia rica em aro-
mas e na exuberante beleza paisagística natural.

Bragança
Os celtas batizaram a cidade, 

fundada no século II a.C.  
com o nome de Brigância,  

que se foi latinizando  
até passar a ser “Bragança”. 

RAÍZES

Bragança – história
Os celtas batizaram a cidade, fundada no século II a.C. com o nome 
de Brigância, que se foi latinizando até passar a ser “Bragança”. 

Por aqui passou D. Afonso Henriques quando, em outubro de 
1143, foi a Zamora assinar o tratado que assegurou a indepen-
dência de Portugal. Aqui se instalou a corte portuguesa, em 
junho de 1494, quando D. João II foi a Tordesilhas assinar, com 
Fernando II de Aragão, o tratado que dividiu o mundo a desco-
brir pelos dois países. Aqui se pensa ter sido o casamento de D. 
Pedro e D. Inês de Castro, na Igreja de S. Vicente.

Foi também nesta cidade que nasceu a família que mais reis deu 
a Portugal, a família da Casa de Bragança. Foi em 1442, quando 
D. Afonso, filho de D. João I e primeiro Conde de Bragança, casou 
com Dona Beatriz, filha de D. Nuno Álvares Pereira.

O entrudo chocalheiro 
e os caretos
Não querendo cansar os leitores, vou só falar brevemente do En-
trudo Chocalheiro e dos Caretos.

O Entrudo Chocalheiro realiza-se em várias aldeias brigantinas. 
É um dos mais genuínos exemplos da cultura popular portu-
guesa. O mais conhecido é o Entrudo Chocalheiro dos Caretos 
de Podence nomeado pela Unesco como Património Cultural 
Imaterial da Humanidade.

Os caretos são as figuras principais de rituais lúdicos e pagãos, 
transmitidos de pais para filhos.

Usam fatos às riscas, com capuz, feitos de colchas, com franjas 
compridas de lã vermelha, verde e amarela. Trazem bandoleiras 
com campainhas no tronco, enfiadas de chocalhos à cintura e 
um pau que os apoia nas correrias e saltos. Usam máscaras rudi-
mentares de nariz pontiagudo, feitas de couro, madeira ou de vulgar 
latão, pintadas de vermelho, preto, amarelo ou verde.

As festividades carnavalescas desta região têm origem em an-

tigas festas dos Romanos. Segundo uns eram em louvor a Pã, 
deus dos rebanhos, da fecundidade e dos pastores, segundo ou-
tros seriam realizadas em honra de Luperco, também ele deus 
pastoril da proteção dos rebanhos contra os lobos.

Nestas festas da antiga Roma, havia um desfile, nas ruas, de gru-
pos de homens seminus que fustigavam com peles de cabras, 
imoladas nessa ocasião, as mulheres que encontravam no ca-
minho.

Esta tradição tem-se perpetuado no Carnaval da região brigan-
tina, graças à atuação dos Caretos, quando, em várias aldeias 
transmontanas, pelas ruas, correm atrás das mulheres – princi-
palmente das novas e solteiras – para «chocalhá-las», isto é, para 
abraçá-las lateralmente e com movimentos rápidos de semi-ro-
tação da cintura fazer com que os chocalhos que transportam à 
cinta lhes batam repetidamente nas nádegas.

No conceito popular, o careto possui os poderes propiciatórios, 
profiláticos e expurgatórios no momento da viragem do ciclo 
agrário - a passagem do inverno para a primavera. Estes poderes 
são exercidos sobre os campos, purificando-os, e tornam fecun-
da a produção das terras ao afugentar delas as «forças nocivas 
ou os espíritos das trevas, que as invadem e empobrecem». Des-
ta forma se perpetuam remotos cultos gentílicos de vegetação e 
fertilidade, que podem mesmo ir mais longe, considerando que 
ao careto se atribui o poder de eliminar qualquer mal da Nature-
za e da própria comunidade.

Em qualquer lugar em que se encontrem é sempre grande a al-
gazarra que provocam, uma vez que comunicam entre si e com 
os presentes apenas por berros, numa linguagem que ninguém 
entende. Correm frequentemente atrás de quem calha e dan-
çam e saltam como verdadeiros seres invasores e causadores de 
toda uma desordem e abuso instaurados a que não é possível, 
nem se deseja, afinal, pôr termo.

Se ainda não conhece, venha participar no entrudo chocalheiro 
que, com os seus caretos, lhe possibilitará vivenciar o carnaval 
mais genuíno e de raízes mais ancestrais de Portugal. 

Otília Morais (Membro da Direção)
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Com o começar do mês de outubro, já a lembrar as noites 
mais frescas e o calor da amizade, a ACRBSJ realizou uma 
Noite de Fados, onde pudemos contar com sócios e ami-

gos para um agradável momento de convívio.

É, pois, chegada a altura de se falar do fado, expoente máximo 
da canção popular portuguesa, um dos maiores símbolos da 
nossa cultura. Para isso temos de recuar no tempo para poder-
mos responder a algumas perguntas que se podem colocar: O 
que é o fado? Qual a origem da palavra fado? Qual a origem do 
fado? Como evoluiu ao longo dos tempos?

Comecemos em primeiro lugar por dar uma definição de fado. 
De acordo como o dicionário Priberam, dicionário online, fado 
significa “Canção popular portuguesa, geralmente interpretada 
por um vocalista (fadista), acompanhado por guitarra portugue-
sa e por guitarra clássica.”

A palavra fado terá tido a sua origem na palavra em latim fatum, 
que se pode traduzir como “destino”, “profecia” ou “sina”, ou seja, 
fatum seria aquilo que está destinado e que o ser humano não 
pode alterar. 

Segundo rezam as crónicas, e embora existam várias teorias rela-
tivas à origem histórica do fado como canção, o que aumenta a 

incerteza, o fado terá surgido no século XIX em Portugal emba-

lado nas correntes do romantismo, e terá ficado mais conhecido 
a partir de 1840, principalmente por ser cantado em momentos 
de convívio e lazer realizados em ambientes populares de Lis-
boa, tais como nas ruas e nas tabernas. E, como não podia dei-
xar de ser, com o fado surgiram também os cantadores de fado, 
designados por fadistas, que se distinguiam pela forma caracte-
rística como trajavam, e pelas suas atitudes não convencionais, 
desafiadoras por vezes.

No início, o fado evocava temas do quotidiano, e era cantado, 
geralmente, por fadistas associados ao setor mais marginal da 
sociedade, em ambientes frequentados por prostitutas, marujos 
e marialvas. O primeiro fado terá sido o chamado Fado Marinhei-
ro (cantado pelos marinheiros durante a realização de algumas 
das suas tarefas), que será a canção base para as canções do fado 
que mais tarde se seguem, tais como o Fado Corrido, o Fado 
Castiço, e o Fado Vadio, entre outros.

Embora o fado fosse, no início, rejeitado pelo setor mais intelec-
tual da sociedade, não só iria sobreviver como também ganhar 
terreno, para o qual muito contribuiu a aristocracia boémia que 
frequentava os espaços lúdicos onde o fado era cantado. Fica-
rá muito conhecido o episódio do envolvimento do Conde de 
Vimioso com Maria Severa, que era muito conhecida pelos seus 

dotes de cantadeira de fados, e que se tornará num dos grandes 

mitos da História do Fado. Mais tarde, e aproveitando esse acon-

tecimento, a poesia, o cinema e principalmente o teatro de re-

vista encarregar-se-iam de projetar, realçar e dar a devida impor-

tância ao fado, permitindo assim que um público mais alargado 

viesse a tomar contacto e passasse cada vez mais a apreciar e a 

valorizar o fado.

A partir das primeiras décadas do século XX, o fado acompa-

nhado pela guitarra, que se tornara o seu instrumento musical 

central, conhece então uma gradual consagração popular por-

tuguesa, nomeadamente através da publicação de periódicos 

que se focam no tema, e na atuação em diversos recintos, entre 

os quais as chamadas Casas de Fado, que passam a integrar o 

fado na sua programação artística. Para isso muito contribuiu, 

por um lado, o aparecimento de grupos de fadistas profissionais, 

que veio permitir a realização de espetáculos de Norte a Sul de 

Portugal, e por outro, dos registos discográficos e das estações 

de rádio, que serviram como um excelente meio de divulgação 

e promoção do fado. E, como era de prever, a partir de meados 

do século XX o fado iniciou a sua incursão pelo mundo, tornan-

do-se famoso também fora de Portugal. 

Através do cinema e com a criação da RTP, em 1957, o fado e os 

fadistas passaram a ter uma maior divulgação junto do grande 

público, contribuindo de uma forma essencial para a mediatiza-

ção do universo fadista. De facto, o fado sofre um grande incre-

mento no período entre 1940 e 1960, geralmente designado de 

“anos de ouro”, tendo-se criado em 1953 o concurso da Grande 

Noite de Fado que se passa a realizar anualmente, e o qual se 

mantém até aos nossos dias. A este concurso, que se tornou um 

evento de grande importância na tradição fadista da cidade de 

Lisboa, concorrem centenas de jovens fadistas amadores que 

pretendem vir a ser profissionais.

A poesia do fado, cuja simplicidade da estrutura melódica valori-

za a interpretação vocal, apela à comunhão entre intérprete, mú-
sicos e ouvintes, e tem como temas principais o amor, a saudade, 
o sofrimento, a tragédia, a desgraça, a sina e o destino. No fundo 
uma canção que nos fala, fundamentalmente, de sentimentos 
profundos da alma portuguesa.

Geralmente lento e triste, o fado também pode ser animado e 
jovial quando aborda temas sociais ou festivos. No início as letras 
eram, na sua maioria, anónimas, situação que seria alterada nas 
primeiras décadas do século XX com o aparecimento de muitos 
poetas que lhe dedicaram especial atenção.

A partir dos anos 50, o fado encontra na voz de Amália Rodrigues 
a simbiose perfeita para que a poesia erudita passe também a 
ser cantada, e que a sua internacionalização seja consolidada. 
Através da Amália, o fado ultrapassa as barreiras da cultura e da 
língua e consagra-se como um expoente máximo da cultura 
portuguesa. 

Emergindo, no plano internacional, o interesse pelo fado, tanto 
ao nível de discos como de espetáculos ao vivo, Amália Rodri-
gues e Carlos do Carmo assumem um lugar de destaque. Mais 
recentemente outras vozes se têm destacado, surgindo assim 
uma nova geração de talentosos fadistas, entre os quais Mariza, 
que têm conseguido manter a consagração do fado no panora-
ma nacional e internacional. 

Em novembro de 2011, o fado foi elevado à categoria de Patri-
mónio Cultural e Imaterial da Humanidade, pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), 
reconhecendo-se, assim, que o fado não é apenas a canção de 
Portugal, um símbolo da identidade nacional, ele é também um 
tesouro intangível do mundo. 

Feita que está uma breve introdução ao fado, passemos agora à 
noite de fados organizada pela Associação do Bairro S. João, que 
se realizou no dia 19 de outubro e que teve início às 20:30, no 
salão da sede da Associação.

A palavra fado terá tido a sua origem na palavra 
em latim fatum, que se pode traduzir 

como “destino”, “profecia” ou “sina”, ou seja, 
fatum seria aquilo que está destinado e que 

o ser humano não pode alterar. 

Fado
Pintura “O Fado” de José Malhoa (Museu do Fado), 1910

Em novembro de 2011, o 

fado foi elevado à categoria 

de Património Cultural e 

Imaterial da Humanidade, 

pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO), 

reconhecendo-se, assim, que 

o fado não é apenas a canção 

de Portugal, um símbolo 

da identidade nacional, 

ele é também um tesouro 

intangível do mundo. 
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Quiseram estar presentes na noite de fados cerca de 100 
pessoas. Todos pretendiam fazer parte de uma noite 
que prometia ser de elevada qualidade musical, de 

bem-estar, de alegria e de saudável confraternização.

O palco e o salão foram devidamente preparados para receber 
os fadistas e os espectadores. 

Para começar a festa foi servido um jantar, e por volta das 21:15 
deu-se então início ao espetáculo. Foi feita uma pequena apre-
sentação do Grupo da Tertúlia do Fado do Feijó, constituído por 
sete fadistas (cinco homens e duas senhoras) e dois músicos (vio-
la e guitarra portuguesa), que há cerca de 14 anos escolheram o 
fado como forma de confraternização e de poderem partilhar 
algo que os une. Os fadistas reúnem-se uma vez por semana no 
Feijó, e são regularmente convidados para partilharem o fado 
com públicos diversos.

As luzes do teto apagaram-se, só o palco ficou iluminado e nas 
mesas acenderam-se as velas. Silêncio por favor, que se vai can-
tar o fado…

Diversas formas de cantar o fado foram apresentadas pelos fadis-
tas, desde o apelo ao sentimento, ao amor, à saudade, à solidão, 

Noite 
deFados
Numa noite fria, que se seguiu a um dia 
algo chuvoso, de um outono que veio 
para ficar, as expectativas eram grandes, 
pois o fado, género musical português 
mais conhecido em todo o mundo, ia ser 
cantado no Bairro de S. João.

à tragédia, a que ninguém fica insensível, até às canções mais 
joviais, animadas e festivas, mas sempre com o sentido de se es-
tabelecer uma interação entre os fadistas e a assistência, mesmo 
que isso quebrasse o silêncio. O público facilmente entra e quer 
fazer parte do fado, cantando em sintonia com o fadista.

No final do espetáculo, o Presidente da Tertúlia proferiu algumas 
palavras de agradecimento pelo amável convite e por terem 
tido a oportunidade de partilhar o fado com todos os presentes, 
numa noite para relembrar.

“O FADO NÃO TEM FRONTEIRAS, É UNIVERSAL”

Com 30 sócios presentes, foram aprovados o Orçamento e o 
Plano de Actividades para 2020, por maioria, com 2 abstenções. 

Destaque para o Plano de Actividades, com variadas iniciativas 
ao longo do ano de 2020, o que vai exigir mobilização e partici-
pação dos sócios e dos amigos da Associação. 

No ponto das informações, a Direcção deu relevo às actividades 
e eventos realizados em 2019. 

Os resultados financeiros dos eventos realizados, deram saldo 
positivo. 

Assembleia Geral
No dia 30 de novembro de 2019, realizou-se na sede da Associação a Assembleia Geral.

No dia 21 de dezembro, à semelhança dos anos anteriores, a 
Associação não podia deixar de celebrar o Natal, que é par-
tilhar, é ser solidário, é distribuir sorrisos e abraços, é dar um 
pouco de tranquilidade e calor humano. Assim, os membros 
dos Órgãos Sociais, com a colaboração dos sócios, amigos e 
moradores do Bairro de S. João, quiseram levar um pouco de 
amor a duas famílias da nossa comunidade. 

“A melhor recompensa por uma boa ação não se faz 
expressada aos olhos de todos, mas sim que é representada 
pelo sorriso de quem recebeu.”

Davi Belov

Natalsolidário 

“Assim é o Natal!” 

A nossa Associação faz parte de um grande 

grupo diversificado de Associações, Clubes e 

Coletividades que foram criadas em Portugal. 

Torna-se, por isso, essencial que se estabeleçam 

entre elas relações de amizade, de convívio, 

culturais e desportivas, em especial com as que 

estão sediadas no Concelho de Almada, e em 

particular com as que se encontram na Freguesia 

de Charneca de Caparica e Sobreda. 

Nesse sentido a Associação fez-se representar nas seguintes ce-

rimónias:

• 108º aniversário do Clube Recreativo Sobredense;

• 30º aniversário do Vitória Clube Quintinhas;

• 18º aniversário da Associação de Colectividades  

do Concelho de Almada (A.C.C.A.). 

Para assinalar os referidos aniversários foi oferecida uma lem-

brança, por parte da Associação, a cada uma das entidades. 

Agradecemos o convite e parabenizamos todos os dirigentes e 

colaboradores. 

“VIVA O MOVIMENTO ASSOCIATIVO!”

Confraternização 

Associações 
e Coletividades 

entre

Foi também largamente discutida, a situação contratual do 
concessionário do bar. Sendo a Assembleia, informada que a 
situação está a ser acompanhada, perspectivando-se a nego-
ciação de clausulado que clarifique a relação entre a Associação 
e o Concessionário. 

No ponto prévio, foram homenageados 4 sócios falecidos 
(Amadeu Nobre, Joaquim Santos, Diamantino Alpalhão e Alice 

Gonçalves). 

Fernando Pedroso (Presidente da MAG)
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Receção 
aos Professores 
e Alunos
Mais um verão que passou! 

No início do novo ano de atividades, convidámos todos os 
professores e participantes a estarem presentes para um 
momento de convívio e descontração, na sede da Associa-
ção. Houve demonstração das diversas atividades, em que 
reinou a alegria e a amizade, acompanhadas por um conví-
vio musical com o grupo residente “Velhos São Os Trapos”. 

Réveillon
Recebemos 2020 com casa cheia e alegrá-
mos os corações com 123 foliões entre Só-
cios e Amigos. Uma noite fria, aquecida por 
uma ementa aconchegante, festejada com a 
simpatia e voz da nossa querida Paula Mar-
ques, que com o seu jeito especial que há 
muito nos vem habituando, deu vida e ale-
gria na passagem e entrada para o novo ano.

Por limitações de espaço, infelizmente não 
foi possível atender a todos os pedidos de 
sócios e amigos para participarem no even-
to, pois muito nos agradaria que se tivessem 
podido juntar a nós. A todos os que estive-
ram no evento agradecemos a presença, 
com um carinho especial desta Associação, 
que é do Bairro de São João e de todos vós. 

Também uma palavra de apreço muito es-
pecial a todos os que trabalharam para nos 
proporcionar estes bons momentos que du-
raram até às 5 da manhã.

“FELIZ ANO NOVO!!” 

ATIVIDADES RECREATIVAS ATIVIDADES RECREATIVAS

Festa de 
S. Martinho

No dia 10 de novembro realizou-se a festa de S. Martinho, 
evento que já se tornou uma tradição na nossa Associação. 
Todos os que participaram puderam apreciar as boas cas-
tanhas assadas na caruma, jeropiga, água-pé e outras igua-
rias, que fizeram do lanche partilhado um momento saudá-
vel de confraternização.

Festa de Natal 
das Crianças 
No dia 8 de dezembro festejámos o Natal das crianças. 

Os pais, avós e restantes sócios foram todos convidados a assis-
tirem a estes momentos dos mais pequenos e a partilharem as 
iguarias que cada um levou para o lanche.

Foram realizadas diversas atividades, tais como pinturas, elabo-
ração de postais de Natal e outros trabalhos manuais alusivos à 
época, pintura facial e várias brincadeiras que muito divertiram 
as crianças. O “Pai” e a “Mãe” Natal também não podiam deixar 
de marcar presença com um saco cheio de prendas, para gran-
de alegria dos mais jovens.

Estão verdadeiramente de parabéns todos os que contribuíram 
para a excelente organização e execução da festa.

“NÃO SE ESQUEÇAM, A FAMÍLIA NATAL ESTÁ DE VOLTA NO PRÓ-
XIMO ANO.”
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Sabia que…

Francisco Barreiros                   
Morador no Bairro de S. João desde 1990, fez parte da Comis-
são de Moradores, cuja Sede se situava na sua própria residên-
cia, na Rua das Túlipas. Esta comissão da qual faziam parte, os 
moradores, Barreiros, Martins, Coimbra, Rodrigues, Valentim e 
Dias, preocupa-se, essencialmente com os acessos à E.N. 10-2, 
eliminação das águas da Quinta da Farrapa, e da última cama-
da de alcatrão, nos arruamentos, por forma a tornar este local, 
numa zona aprazível. Tinha também como objectivo, manter 
a chama das anteriores Comissões, no que concerne à “posse” 
dos terrenos, onde hoje, se encontra a nossa Associação. Não 
tendo as Comissões, personalidade jurídica, a Presidente da 
Junta, à época, Manuela Colaço, alertou para a necessidade 
de se criar uma Associação, o que veio a acontecer em 2005. 
Ficou também decidido que todo o espólio transitasse para 
a mesma. Em 2005, Francisco Barreiros, passa a ser o PRIMEI-
RO Presidente da ASSOCIAÇÃO CULTURAL e RECREATIVA do 
BAIRRO de S. JOÃO, cargo que manteria até 2007. Solidário, 
disponível, culto e perspicaz, colabora, participa e apoia vá-
rias actividades do Bairro, com destaque, no âmbito dos jo-
gos, Almada Mexe Comigo, até à sua extinção. Continua no 
entanto a coordenar, os tradicionais Jogos da Petanca, com a 
participação de núcleos do Feijó, Almada, Charneca Capari-
ca, Laranjeiro, S. João do Estoril, Moita e Linda-a-Velha. Evento, 
que decorre anualmente, ao longo do dia, no nosso Bairro, 
com almoço partilhado e entrega de prémios aos concorren-
tes. Criador e concorrente em concursos de PRESÉPIOS, alguns 
dos quais vencedores, marca presença em todos os eventos 
da nossa Associação, ajudando e colaborando, nomeadamen-
te nos Santos Populares, e é dele o lugar cativo no MAGUSTO, 
assando as castanhas na caruma. De família generosa, simpá-
tica e participativa, Francisco, de 80 anos aposentado da Mari-
nha Portuguesa, continua Activo, no Nosso Bairro e na Nossa 
Associação.

Obrigado, FRANCISCO, pelo CARINHO, SIMPATIA e DEDICAÇÃO.

Maria José Queiroz (Direcção)

21. Os macacos, tal como os humanos, podem ficar carecas na velhice.

22. As libelinhas conseguem ver em todas as direções, ao mesmo tempo.

23. A maior cebola do mundo pesava tanto quanto uma cabeça humana.

24. Apenas o sapo macho coaxa.

25. Os leões podem ser diferenciados uns dos outros pelas manchas pre-
sentes na base dos bigodes.

26. Os lados opostos dos dados dão sempre a soma de 7.

27. Um bocejo dura em média 6 segundos.

28. O Empire State Building, que durante 40 anos foi o edifício mais alto 
do mundo, foi construído com 10 milhões de tijolos.

29. Comer camarões pode tornar cor-de-rosa um flamingo branco.

30. Os tubarões têm oito sentidos, enquanto os humanos têm cinco.

31. O cérebro humano é constituído por 75% de água.

32. As Bahamas são o único país do mundo com uma estação de correios 
subaquática.

33. Há mais estrelas no universo do que de areia na Terra.

34. Uma vaca leiteira produz perto de 200 mil copos de leite durante a 
sua vida.

35. Em duas idas ao espaço, os iô-iôs foram companhia de astronautas.

36. A pegada humana mais antiga encontrada tem 350 mil anos.

37. As pessoas louras têm mais fios de cabelo do que as pessoas de ca-
belo escuro.

38. Uma ostra pode demorar cinco anos a produzir uma única pérola.

39. Uma baleia-azul recém-nascida pode ser mais comprida do que um 
elefante adulto.

40. É ilegal vender uma casa assombrada em Nova Iorque (EUA) sem in-
formar o comprador.

BAILE DE MÁSCARAS | 22 FEVEREIRO

DIA DA MULHER | 7 MARÇO

BAILE DA PRIMAVERA | 28 MARÇO

15º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO | 5 ABRIL

PASSEIO (a definir) | 18/19 ABRIL

XIV CONCURSO DAS SOPAS | 2 MAIO

CONCURSO DA PETANCA | 16 MAIO

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA | 31 MAIO
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PRoXIMOS EVENTOS

Adília Vicente (Presidente da Direção)


