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EDITORIAL

Sendo este o primeiro Boletim Informativo de 2020, gosta-
ríamos, em primeiro lugar, de desejar a todos um excelen-
te ano, cheio de sucessos a nível pessoal e profissional, na 

companhia das vossas famílias, e principalmente com muita saúde. 
Infelizmente, por razões que nos ultrapassam, Portugal, assim 
como muitos outros países de todo o mundo, foram atingidos 
por uma pandemia sem precedentes na Era Moderna, provocada 
pelo CORONAVÍRUS.
Face à situação excecional, como é do vosso conhecimento, fo-
ram cancelados diversos eventos e atividades que estavam pla-
neados para o presente ano, entre eles a comemoração do 15º 
aniversário da nossa Associação, que deveria ter acontecido no 
dia 5 de abril. Do Programa de Atividades para o primeiro quadri-
mestre, apenas foi possível realizar o Carnaval e o Dia Internacio-
nal da Mulher.
Neste número do Boletim, para além dos já referidos eventos rea-
lizados, iremos abordar o cantar das Janeiras, as ações solidárias 
levadas a cabo pela Associação no âmbito da Pandemia, e a rú-
brica “Raízes”.
Gostaríamos de dar os parabéns e desejar as maiores felicidades 
à Associação pelo seu 15º aniversário, e aproveitar esta oportuni-
dade para endereçar uma mensagem de apreço a todos os que 
têm contribuído de forma indelével, para o excelente trabalho 
realizado. 
Gostaríamos também de salientar que no âmbito da data come-
morativa foi feito um vídeo alusivo aos aniversários da Associação 
entre 2011 e 2019. Esses momentos poderão ser recordados na 
página do Facebook.
Ao darmos início ao terceiro ano de edição do Boletim Informati-
vo quisemos, também, marcar este feito, renovando a imagem da 
Capa. Esperamos que vá de encontro ao vosso agrado.
E não se esqueçam que, no fim, “VAMOS TODOS FICAR BEM”.

Maria do Céu Lopes

2020
CARNAVAL

Mascarados ou não, foram alguns os que 
aderiram com grande alegria e responderam 
ao desafio lançado pela Associação. 4

Dia Internacional 
daMulher

Mais uma vez celebrado, com grande sucesso 
e sentido de partilha e amizade. 6
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O QUE DIZER?...
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Como já foi mencionado no Editorial, Portugal, assim como 
muitos outros países de todo o mundo, foi atingido por uma 
pandemia provocada pelo CORONAVÍRUS, que teve repercus-
sões negativas ao nível da saúde pública, e que obrigou as 
autoridades portuguesas a decretar três estados de emergên-
cia, com a duração de duas semanas cada. Durante os referi-
dos períodos foram implementadas medidas de combate à 
COVID-19, em especial distanciamento social, confinamento 
e proteção individual, encerramento das escolas e de muitas 
empresas, principalmente micro, pequenas e médias empre-
sas, obrigatórias para controlar os efeitos da pandemia.

Estamos a viver momentos que nunca julgámos pudessem 
vir a acontecer no século XXI. A rapidíssima expansão da pan-
demia obrigou, inclusive, a que muitos eventos de grande 
dimensão, no âmbito desportivo, cultural, empresarial e reli-
gioso, entre outros, tivessem que ser cancelados ou adiados, 
tanto a nível global como a nível de cada país.

No âmbito nacional, pela importância que representa na vida 
dos portugueses, na sua generalidade, salientam-se os grandes 
constrangimentos impostos à celebração das comemorações 
do 25 de abril por todo o país, sendo disso exemplo a sessão 
solene realizada na Assembleia da República, em que só esti-
veram presentes um número muito reduzido de deputados, 
convidados, Governo, jornalistas e funcionários. Também a ce-
lebração da Páscoa, tão tradicional na nossa cultura, foi sujeita a 
grandes alterações face à proibição das pessoas se deslocarem 

para fora do seu concelho de residência, da impossibilidade de 
os emigrantes regressarem à sua terra natal, e do cancelamento 
das celebrações religiosas. 

De facto, os indicadores não são otimistas, pois tudo apon-
ta para que a crise sanitária leve a que Portugal se veja con-
frontado com uma crise económica e social, cuja dimensão 
e resultados são ainda desconhecidos na sua plenitude, mas 
serão com certeza tempos de grandes dificuldades para to-
dos os portugueses. Estamos convictos, que é nestas águas 
turbulentas, provocadas por situações de crise, que a nossa 
capacidade de adaptação e de resiliência pode fazer toda a 
diferença. Nestes tempos de mudança importa pois, que mais 
uma vez todos estejamos mobilizados, dizermos que estamos 
presentes e que o País pode contar connosco, com toda a nos-
sa criatividade, a nossa capacidade de inovação, a nossa mo-
tivação e elevado empenhamento, enfim, que Portugal possa 
contar com todo o nosso talento para enfrentar com sucesso 
os novos desafios, e que possa, desta maneira, navegar em 
segurança em direção a um bom porto.

Por isso há que ter esperança, há que acreditar que esta fase 
irá passar o mais depressa possível, e que veremos rapidamen-
te a luz que nos permitirá retomar o rumo de uma vida normal 
sem problemas de saúde e sem necessidade de restrições às 
nossas liberdades fundamentais. 

Custódio Lopes (Sócio)

Há que ter esperança, há que acreditar que esta fase irá passar o mais depressa possível, 
e que veremos rapidamente a luz que nos permitirá retomar o rumo de uma vida normal.

Foi marcada para dia 21 de março de 2020, a AG 
para discussão e votação do relatório e contas de 
2019. 

Dada a situação preocupante, de agravamento da 
saúde pública, e face à decisão Governamental da-
tada de 17 de março, de colocar o País em Estado 
de Emergência, cancelámos a Assembleia Geral. 

Na intenção de combater a propagação da pande-
mia, a nossa Sede foi encerrada, o concessionário 
do bar também encerrou, e as atividades e os even-
tos previstos foram cancelados. 

Em função da evolução da situação, e acompa-
nhando as decisões Governamentais, iremos anali-
sar o retomar progressivo da vida coletiva da nossa 
Associação. 

Por decisão Governamental, as Assembleias Gerais, 
que devam ter lugar por imposição Estatutária, po-

dem ser realizadas até 30 de junho de 2020. 

Vamos acompanhar o evoluir da situação, e a seu 
tempo, informarei a Direção e o Conselho Fiscal da 
viabilidade de uma data para a realização da AG, 
com posterior convocatória aos sócios. 

Com medidas de segurança, adequadas ao mo-
mento, poderemos ter hipótese de vir a aprovar 
o Relatório e Contas do exercício de 2019, e assim 
cumprir uma imposição Estatutária. 

Estamos confiantes, na qualidade dos nossos profis-
sionais, do Serviço Nacional de Saúde, da Proteção 
Civil e Segurança, Militares, e na responsabilidade 
dos Portugueses, e como tal estamos convictos 
que ultrapassaremos esta curva difícil. 

Fernando Pedroso 
(Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

INFORMAÇÃO 
AOS SÓCIOS
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CANTAR 
AS JANEIRAS    
2020

O “Cantar as Janeiras” é uma tradição 
em Portugal. Como é do conhecimento 
de todos os moradores do B. S. João, 
dos sócios e leitores do nosso Boletim 
Informativo, o Bairro de S. João e a 
Associação já contam com um sublime 
número de anos a seguir a tradição,  
dentro e fora do Bairro. 

À semelhança dos anos anteriores, no dia 4 de janeiro, o Grupo 
das Janeiras da Associação cantou nos lares da nossa fregue-
sia, nomeadamente no Lar do Solar de Sta. Margarida, na Casa 
de Repouso O Cisne e no Lar Jardim dos Avós, na Sobreda.   

Posteriormente, mais propriamente no dia 11 de janeiro, o 
Coro Paroquial e os Escuteiros da Sobreda percorreram as ruas 
do nosso Bairro, levando aos moradores um pouco de tradi-
ção e alegria com cantigas alusivas à época, finalizando na 
sede, onde numa iniciativa conjunta com a Associação todos 
cantaram e encantaram. 

O Grupo dos Cavaquinhos da Associação também deu “um ar 
da sua graça”. 

Terminámos com um convívio entre todos, confraternizando 
à volta de um lanche, onde reinou a amizade e a alegria. Para 
o ano cá estaremos. 

VIVA A TRADIÇÃO!
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Mascarados ou não, foram alguns os 
que aderiram com grande alegria e 
responderam ao desafio lançado pela 
Associação. A festa de Carnaval foi 
realizada no dia 22 de fevereiro no salão 
da Associação, durante a qual decorreu 
um concurso de máscaras e um “leilão” de 
uma lindíssima máscara oferecida por um 
membro dos Órgão Sociais, Otília Morais, 
a quem deixamos aqui um agradecimento 
muito especial. 

O salão estava decorado a rigor, onde abundavam as serpen-
tinas, balões, máscaras, fitas, chapéus, etc., que deram cor e 
vida a uma festa muito divertida. Música, alegria, baile, “gente” 
bonita e muito bem-disposta, foram os ingredientes perfeitos 
para que a noite entre amigos e família se transformasse num 
momento agradável e inesquecível. Como não podia deixar 
de ser, os disfarces foram os mais variados, e alguns até bem 
originais, mas o importante é que todos os que marcaram 
presença desfrutaram da festa pela noite dentro e saíram de 
coração cheio.

A grande animação esteve a cargo do DJ CAP, que ao mesmo 
tempo que fazia uma viagem pelo tempo, foi animando os 
foliões com músicas adequadas à ocasião.

Como já foi mencionado, houve um concurso para premiar os 
melhores disfarces. Na categoria criança, tivemos duas vence-
doras, a Madalena, a quem foi atribuído o 1º prémio, e a Joana 
Valente que arrecadou o não menos importante 2º prémio. O 
mesmo critério foi aplicado na categoria adulto, sendo o pri-
meiro prémio entregue ao “Sr. Alfredo” (Sónia Machado) e o 2º 
prémio à “Ciganita” (Cristina Louro). Estão “todos” de parabéns!

Tendo em consideração que no dia 31 de outubro se realizou 
a festa do Halloween, que foi, como é habitual, uma iniciativa 
organizada pelo Bar da Associação, mais propriamente pela 
Sónia, Raquel e Daniel, e em fevereiro o Carnaval organizado 
pela Associação, pensámos que seria interessante tentar anali-
sar, muito resumidamente, se existiriam algumas semelhanças 
entre o Carnaval e o Halloween.   

CARNAVAL
2020



BOLETIM INFORMATIVO Nº 8

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO BAIRRO S. JOÃO 5

Carnaval vs. 
Halloween
O Carnaval e o Halloween são dois 
eventos com origens diferentes, contudo, 
poderíamos dizer que comungam de um 
mesmo princípio muito simples: as pessoas 
vestem-se com a fantasia que mais lhe 
agrada e que lhe pareça mais divertida.

O Halloween, com uma grande implementação e aceitação 
nos Estados Unidos da América, e que nada tinha a ver com os 
nossos costumes, tem vindo a conquistar cada vez mais adep-
tos em Portugal, embora não tenha ainda a mesma expressão 
que o Carnaval. Para além disso, as atividades do Halloween 
têm uma natureza mais sobrenatural, tenebrosa, horripilante, 
fantasmagórica e recorrem geralmente a disfarces a condizer, 
tais como bruxas, vampiros, monstros, fantasmas, e as crianças 
assim fantasiadas deslocam-se de porta em porta à procura 
de receberem doces ou então de cometer travessuras. Já no 
Carnaval, que normalmente envolve festas e desfiles carnava-
lescos, não existem limites para as fantasias a usar e no tipo de 
mensagens a passar para o público, regra geral, relacionadas 
com casos polémicos que aconteceram no país e no mundo, 
em especial no âmbito político.

É TUDO UMA BRINCADEIRA…
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Como parte integrante das surpresas, foi projetado um ví-
deo, realizado por Maria do Céu Lopes, membro do Conse-
lho Fiscal, para que as “rainhas da noite” pudessem recordar 
momentos vividos nos convívios do Dia Internacional da 
Mulher em 2018 e 2019, nesta mesma Associação. Durante 
o jantar, foram feitas várias entrevistas muito interessantes, 
pela Maria José Queiroz, membro da Direção, adequadas 
ao momento e ao motivo da celebração. 

Também um ponto alto da noite foi a coroação de uma das 
rainhas, cuja eleição teve lugar a partir do sorteio de uma 
senha, que tinha sido atribuída a cada Mulher à entrada. 
Além da senha, no momento de ingresso, todas foram pre-
senteadas com uma gerbera, oferta do sócio Sr. António 
Abrantes, a quem agradecemos, do fundo do coração, tão 
nobre gesto. Igualmente, fica, também, um agradecimento 
muito especial à Presidente da Direção, Adília Vicente, que 
confecionou o Bolo, uma verdadeira Obra de Arte.

Mas perante uma noite de festa com tanto significado, não 
podíamos deixar de tentar responder a uma questão perti-
nente que se levanta: o que é que está na origem da cele-
bração do Dia Internacional da Mulher?

O Dia Internacional da Mulher é celebrado mundialmente 
no dia 8 de março. Para sabermos o que é que deu origem 
a esta celebração anual temos que recuar no tempo, mais 
propriamente para Nova Iorque, em 1857, em que as rei-
vindicações de operárias de uma fábrica de têxteis, por 
melhores condições de trabalho, iriam estar na origem das 
comemorações do Dia da Mulher em todo o mundo.

Em 1908, milhares de mulheres socialistas americanas or-
ganizaram uma grande manifestação, reivindicando me-
lhores condições de trabalho (o mesmo que as operárias 
em 1857), bem como o direito de voto. O protesto ocorreu 
no último domingo de fevereiro e seria repetido em 1909, 
em Nova Iorque, passando este dia a ser designado como 
Dia da Mulher.

No dia 7 de março, foi mais uma vez celebrado, com grande sucesso e sentido de 
partilha e amizade, o Dia Internacional da Mulher, com cerca de 50 amigas, num 
jantar com uma ementa confecionada pelo Bar da Associação. A noite foi alegre e 
festiva, animada, onde não faltaram as surpresas e a boa-disposição.

8 DE MARÇO

Dia Internacional 
daMulher
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Durante o Congresso Internacional de Mulheres Socialistas, 
realizado em 1910, foi proposto pela ativista Clara Zetkin, 
membro do Partido Comunista Alemão, o Dia Internacional 
da Mulher, a ser celebrado todos os anos, mas não foi defi-
nida uma data específica.

Na época, as condições de trabalho eram terríveis e os ope-
rários eram sujeitos a muitos perigos. Um exemplo dessa si-
tuação foi o grande incêndio que deflagrou na fábrica têxtil 
Triangle Shirtwaist Company, no dia 25 de março de 1911, 
em Nova Iorque, tendo morrido no mesmo muitas mulhe-
res e homens que ali trabalhavam. Este acontecimento, en-
tre outros, contribuiu para intensificar a reivindicação de di-
reitos por parte das mulheres trabalhadoras, um pouco por 
todo o mundo. Contudo, só a partir de 1917, com base na 
data em que foi realizada a principal manifestação de mi-
lhares de trabalhadoras reivindicando melhores condições 
de trabalho e de vida, na Rússia Imperial, foi instituído pelo 
movimento Internacional Socialista que o Dia Internacional 
da Mulher passasse a ser come-
morado no dia 8 de março.

Assim, de ano para ano, esta 
data passou a ser comemorada 
em todo o mundo, como gran-
de estímulo à luta das mulhe-
res pela igualdade de direitos. 
O dia 8 de março só viria, con-
tudo, a ser instituído oficial-
mente como Dia Internacional 
da Mulher, pela Organização 
das Nações Unidas, em 1975.

VIVA O DIA INTERNACIONAL 
DA MULHER
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RAÍZES

DE AROUCA 
O QUE DIZER?...

Da Vila e do Concelho…
Arouca, Vila na sombra de um convento no topo de um vale 
verde de minifúndios, separados por ramadas da uva moran-
gueira, atravessados por cursos das águas que descem a Serra 
da Freita. Nas suas costas eleva-se uma encosta que culmina 
na capelinha da Senhora da Mó. Vila de onde um dia chegou a 
Infanta Mafalda num ataúde montado num asno, e por onde 
passou o Almocreve Malhadinhas de Aquilino Ribeiro. Terra de 
paisagens deslumbrantes, de rios de água cristalina que cava-
ram vales férteis e verdes, de serranias agrestes, mas únicas, ... 
e do seu Povo Arouquense resistente, sofrido e pacífico, com 
um exponente máximo na família e na devoção ao trabalho. 

“Torneia-se o monte e começa-se a desci-
da para o vale de Arouca. A encosta e o vale 
igualam em beleza a Sintra, e excedem-na 
em vastidão.”

Alexandre Herculano

“… São Macário, Arada e Freita, que for-
mam o maciço da Gralheira. Aquilino Ri-
beiro chamou a esta paisagem “Terras do 
Demo”

Vista de Arouca a partir do alto da Senhora da Mó

Um Concelho com muito para contar: as minas de volfrâmio 

de  Rio de Frades e Regoufe; os moinhos de água de Alva-

renga, os fósseis que fazem lembrar “lagostas” no xisto, as Tri-

lobites, uma Arouca de ambiente marinho de há quase 500 

milhões de anos atrás, as maiores conhecidas no planeta; a 

Serra da Freita com as Pedras “Parideiras”, e com a maior que-

da de água do país com 60 mts – Mizarela; o Rio Paiva onde 

se fizeram muitos “Portugal Radical” e que hoje conta com o 

maior passadiço da Europa; culminando num dos monumen-

tos mais emblemáticos e temporais da nossa história – O Con-

vento da Rainha Santa, a Beata Mafalda.

Da sua Geologia 
- Arouca Geopark…
Com um património geológico de excecional importância, o 

Arouca Geopark foi reconhecido em 2009 pela UNESCO, as-

sumindo então o propósito da geoconservação, da educação 

para o desenvolvimento sustentável e do turismo.

Verdadeiro museu geológico a céu aberto, com uma área de 

328 Km2, é envolvido pelas Serras da Freita, Montemuro e Ara-

da e percorrido por vários rios, oferecendo excelentes condi-

ções para diversas atividades como o canyoning, canoagem, 

kayaking e escalada. Nos rápidos do Rio Paiva, encontram-se 

alguns dos melhores locais em Portugal para a prática de raf-

ting e kayak-rafting. 
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O património inventariado totaliza 41 geossítios, isto é, sítios 
de interesse geológico que se destacam pela sua singularida-
de e valor, sob o ponto de vista científico, didático e turístico. 
Têm particular destaque as Pedras Parideiras da Castanhei-
ra, as Trilobites Gigantes de Canelas e os Icnofósseis do 
Vale do Paiva. Outro dos 41 pontos, a Frecha da Mizarela no 
cimo da Serra da Freita, a maior cascata do país com 60 mts.

As minas de volfrâmio de Rio de Frades e Regoufe que na 2ª 
guerra exportavam para os alemães e para os ingleses, res-
petivamente. As primeiras são também o caminho para um 
paraíso de lagoas e cascatas por entre os montes escarpados 
de Rio de Frades.

Mizarela

Pedras Parideiras

Minas de Regoufe 

Fósseis de Trilobites com 465 milhões de anos

Rio Paiva



Da Lenda 
e da Rainha Santa…
Ora, tanto quanto reza a tradição arouquense, Santa Mafalda 
terá falecido em Rio Tinto, estando o dia historicamente regis-
tado como o 1° de maio 1256 e, tanto quanto lendariamente 
se sabe, ela terá deixado uma disposição pela qual o ataúde 
que levasse o seu corpo seria colocado em cima de uma bur-
rinha e esta posta a andar e quando a burrinha parasse, aí lhe 
seria dada a sua derradeira morada. Conforme o estabelecido, 
o caixão de Santa Mafalda foi a carga de uma burrinha que 
logo encetou a marcha. Ao longo desse itinerário, foram mais 
tarde colocados marcos comemorativos. E a burrinha ape-
nas parou junto da porta principal do Mosteiro de Arouca, aí 
aguardando que lhe retirassem a carga, onde a Rainha passara 
grande parte da sua vida como Beata, revitalizando o mosteiro 
feminino de Arouca. Chegado ao Mosteiro, o animal caiu para 
o lado, morto de cansaço. Então, as freiras inumaram o corpo 
da que se tornara padroeira de Arouca no chão da igreja e en-
terraram o cadáver da burrinha no átrio sobranceiro à entrada 
principal do mosteiro.  

Do Povo…
Do povo muito haveria a dizer das suas raízes, de como pas-
sou tempos difíceis do Estado novo e venceu depois de muito 
emigrar para França e Brasil, trabalhando cá e lá arduamente, 

alcançando hoje um importante centro industrial do Norte, 
com indústrias de calçado, vestuário e transformação alimen-
tar. Nos tempos difíceis da 2ª guerra, e quando o campo não 
chegava para o sustento da família, os filhos de Arouca subiam 
a Serra até Regoufe e entregavam-se a trabalhos não menos 
penosos como eram os das Minas de Volfrâmio. Desses tem-
pos, meu pai, António Pinho, sócio nº14 da nossa Associação, 
recorda para nós quando com apenas nove anos, querendo 
auxiliar a família, foi a trabalhos na mina de Regoufe onde co-
meçou por iluminar os mineiros, e logo foi para a lavandaria 
dada a sua tenra idade. Há 14 anos atrás visitei a mina onde tra-
balhou, que ainda lá tinha a identificação, e ali valorizei ainda 
mais a fibra de um povo revivendo o testemunho de meu Pai.

Da fibra deste povo e do seu inconformismo, é exemplo a re-
volta contra o corte das videiras americanas em 1936 e a resis-
tência à polícia que veio confiscar o volfrâmio de Alvarenga 
em 1944. 

Das Festas 
e da Gastronomia…
As festas mais populares são a festa das cruzes na Sr.ª da Laje 
– Freita em 3 de maio para as gentes do vale; a da Sr.ª da Mó 
em 8 de setembro para a população da Vila e Moldes; a Sr.ª do 
Monte em Alvarenga no dia 8 de setembro; a Sr.ª do Campo 
em Rossas, no segundo domingo de agosto, e na vila a festa 

Minas de Rio de Frades Lagoas – No fim das minas

António Pinho, sócio nº14 da nossa Associação 
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da Rainha Santa em 2 de maio e a Feira das Colheitas em Se-
tembro.

Nos últimos anos, no final de julho, Arouca tem sido Palco de 
um evento histórico muito completo e interessante na Re-
criação Histórica da vida no Mosteiro de Arouca - “Arouca, 
História de um Mosteiro”, durante 10 dias, celebra-se a vida e 
os costumes barrocos vividos no Mosteiro de Arouca.     

Os arouquenses vêm eles próprios representar na rua e no 
Convento. Centenas de figurantes, voluntários, representam 
os hábitos e costumes das monjas da Ordem de Cister, que 
toda a sua vida viveram e deram vida ao Mosteiro. São mo-

mentos únicos, cheios de história e de histórias que Arouca 
nos proporciona.

Da gastronomia, a Vitela Arouquesa que pasta ao baldio na 
Serra, é a Rainha, sempre bem generosa em qualquer restau-
rante da zona, assada no forno bem molhadinha, com aquele 
arroz de forno, o cabrito assado, e os rojões fritos na banha 
com grelos ou penca e a bela broa de milho. Alvarenga tão 
conhecida pelos seus generosos bifes de vitela que se desfa-
zem mesmo nas bocas mais desfavorecidas. 

A história de Arouca passa também pela requintada doçaria 
conventual transmitida de geração em geração até aos dias 
de hoje. A sua origem remonta aos tempos passados da vida 
em convento das freiras um pouco por todo o país, em par-
ticular no Convento de Arouca. Estas freiras especializavam-
-se na confeção de doces que forneciam às populações em 
troca de outros bens necessários à sua vida nos conventos.  
Tornavam-se, assim, famosos e parte indispensável de festas 
e romarias. São doces conventuais o pão de ló de Arouca, as 
castanhas doces, a morcela de Arouca, as roscas de amêndoa, 
os melindres, a barriga de freira e o manjar de língua.

AROUCA ESPERA POR SI!

Paulo Pinho (Sócio)
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Sabia que…

No âmbito da pandemia que vivemos, a Associação está a 
desenvolver algumas ações de solidariedade para com os 
moradores do Bairro, levando em conta as restrições nas 
deslocações para fora da área de residência e do ajunta-
mento. Foram disponibilizados dois números de telefone 
para apoio aos moradores, em situação de impossibilidade 
ou dificuldade de deslocações às compras, farmácia, etc. 
Foi, ainda, facultada uma lista de contactos muito impor-
tantes como o Serviço de triagem e aconselhamento do 
SNS, Apoio domiciliário em Almada (CMA) a quem está em 
isolamento e sem rede de apoio familiar, Linha de apoio 
psicológico do HGO, entre outros, para mais facilmente te-
rem acesso aos mesmos, caso necessário. 

Além de auxílio aos moradores do Bairro, a Associação pro-
moveu a recolha de bens alimentares a serem entregues 
a famílias carenciadas, no sentido de apoiar uma iniciativa 
da Junta de Freguesia da Charneca de Caparica e Sobreda, 
em parceria com a Associação “Colmeia Vigilante”, de apoio 
a famílias em comprovado estado de carência da nossa 
Freguesia, integrada no programa de apoio domiciliário 
COVID-19 da Câmara Municipal de Almada.

AÇÕES SOLIDÁRIAS

Ser solidário

41. A língua de um camaleão tem o dobro do seu tamanho.

42. As corujas não conseguem mexer os globos oculares.

43. O esqueleto humano tem 300 ossos à nascença, mas apenas 206 
na idade adulta.

44. Hipopotomonstrosesquipedaliofobia é o medo de palavras longas.

45. Um caracol pode dormir durante 3 anos.

46. Os ursos polares são canhotos.

47. Um leão só consegue rugir a partir dos 2 anos de idade.

48. Foi Leonardo da Vinci que inventou a tesoura.

49. A pedra-pomes, de origem vulcânica, é a única rocha que flutua.

50. O bambu pode crescer até um metro por dia.

Adília Vicente (Presidente da Direção)

Neste número do Boletim, apresentaremos várias curiosidades 
sobre o nosso Planeta, que no futuro nos levará a desenvolver 
um pouco mais este tema sobre a sua origem, a origem da Vida 
e do Homem neste Mundo.
1. 1/1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 de segundos antes 

do Big Bang, o universo era do tamanho de uma ervilha.

2. A Terra tem 4,56 bilhões de anos, a mesma idade da Lua e do Sol.

3. A Terra gira a cerca de 1.700 km/h, mas a velocidade da sua órbita 
em torno do sol é de mais de 107.000 km/h.

4. São necessários 8 minutos e 17 segundos para a luz viajar da super-
fície do sol à terra. 

5. Dentro de 5 bilhões de anos, o sol irá ficar sem energia e se transfor-
mar num “gigante vermelho”.

6. A cada hora, o universo expande  1,6 bilhões de quilómetros  (um 
bilhão de quilómetros em cada direção).

7. O Universo contém mais de 10 bilhões de galáxias.

8. A velocidade da luz, geralmente arredondada em 300.000 km/s, é 
de exatamente 299.792,548 km/s.

9. Até  2100 a temperatura média da terra poderá ter um aumento 
de aproximadamente 10°C.

10. Todos os anos, um milhão de terramotos sacodem a Terra.

11. A cada segundo, 100 raios atingem a superfície terrestre.

12. Todos os anos, morrem 1.000 pessoas vítimas de raios.

13. 10% de todos os humanos já nascidos, estão vivos neste momento.

14. O local mais profundo de todos os oceanos são as  Fossas Maria-
nas, no pacífico, exatamente com 10.910 metros.

15. Segundo um cálculo do astrofísico americano Greg Laughlin, se o 
Planeta Terra estivesse à venda, o seu valor seria 5 quatrilhões de 
dólares. Já o planeta Marte valeria 14.000 dólares e Vénus, por outro 
lado, não valeria nada.

Sabia que...planeta terra
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Como é do conhecimento geral, devido à situação de pandemia 
pela COVID-19 que o nosso país e o mundo estão a atravessar, em 
comunicado aos Sócios, as atividades e eventos do mês de março 
e abril foram adiados ou cancelados. 

Não há perspetiva de quando voltaremos a dar continuidade ao 
plano de atividades, o que leva a que também os próximos even-
tos não se realizem nas datas previstas, nomeadamente o XIV 
Concurso das Sopas, 2 de maio; Torneio da Petanca, 16 de maio; e 
o Dia Mundial da Criança, 31 de maio.

Estavam também previstos para os próximos meses o S. António, 
dia 13 de junho; S. João, dia 23 de junho; e um convívio de verão, 
dia 18 de julho, estando, também, a realização destes eventos 
comprometida.

Continuaremos a dar notícias sobre o desenvolvimento deste as-
sunto no próximo Boletim. 

ATÉ BREVE!

PRoXIMOS EVENTOS´


