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de Caparica e Sobreda

EDITORIAL

Gostaríamos de iniciar este Boletim Informativo, por referir o 
quão grato é voltar pouco a pouco a uma vida normal, que 

nos foi retirada pela necessidade de combater a pandemia provo-
cada pelo coronavírus - COVID-19.

Se a saúde já era um motivo de preocupação, pois é algo que todos 
queremos ter, com o aparecimento da COVID-19 ela passou a ser 
o centro das atenções e, portanto, a estar no topo das discussões, 
nomeadamente no plano político, cultural, social, económico e fi-
nanceiro.

Como é do conhecimento geral, a pandemia provocou muitas al-
terações no dia-a-dia das pessoas, das famílias e das organizações, 
com muitas mudanças nas suas dinâmicas comportamentais e de 
funcionamento. E se, um pouco por todo o mundo, a pandemia 
provocou impactos nunca antes vistos, na “vida” da nossa Associa-
ção é também inegável as consequências que trouxe às atividades 
e ao normal funcionamento da mesma.

Como já foi salientado em boletins anteriores, no ano de 2020 e no 
primeiro quadrimestre de 2021, não foi possível a realização de even-
tos promovidos pela Associação devido a confinamentos sucessivos, 
com proibição de celebrações ou ajuntamentos. Orgulhamo-nos 
de, desde a nossa origem, olharmos para o bem-estar dos sócios 
e amigos que nos visitam. E mesmo em ano de pandemia fizemos 
um esforço para manter algum tipo de ligação, promovendo, sem-
pre que possível, acesso às atividades físicas e de lazer, contribuin-
do assim para a melhoria da qualidade da vida de todos.

Apesar da atual conjuntura representar um desafio sem preceden-
tes, deixamos uma palavra de esperança, na expetativa de que mui-
to em breve possamos regressar, finalmente, às nossas rotinas de 
funcionamento. Já demos início a algumas atividades, nomeada-
mente Cavaquinho, Zumba, Salsa e Sevilhanas, e estamos a tentar 
realizar parte do plano de eventos, mas sempre cumprindo com as 
normas impostas e salvaguardando a saúde e bem-estar de todos.

Por fim, gostaríamos também de salientar a determinação, a von-
tade e a intenção de prosseguirmos com a aposta na promoção e 
desenvolvimento da Associação através da divulgação e vontade 
de fazer cada vez mais e melhor. E para prosseguirmos com a nossa 
missão de promover e apoiar iniciativas que cumpram estes objeti-
vos, temos uma nova equipa à frente dos destinos da Associação, a 
qual foi eleita a 2 de maio, e que tomou posse no dia 7 de maio de 
2021, para o triénio 2021-2024. Parabéns e votos de grandes suces-
sos para todos os que fazem parte dos atuais órgãos sociais.

Não podíamos, contudo, fechar esta edição sem deixar uma pala-
vra de apreço ao trabalho desenvolvido pelos elementos dos ór-
gãos sociais que terminaram as suas funções.

Esperança e pensamentos positivos.

Maria do Céu A. Lopes
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No dia em que celebramos o Dia Mundial da Criança é bom reavivar a 
liberdade, a espontaneidade e a felicidade de se ser criança,  
algo que o último ano tirou por completo.

Ser criança é ser feliz… é rir até doer a barriga, saltar nas po-
ças da água, correr, saltar e brincar até cansar, mas ainda pedir 
bis!!

No dia 30 de maio trouxemos de volta a celebração deste 
dia à nossa Associação, um pouco contida face às restrições, 
sugerindo pouca participação… mas qual não foi o nosso es-
panto quando nos vimos rodeados de crianças a participar 
nas nossas atividades com um enorme entusiasmo (também 
dos pais e nosso).

Foi sem dúvida uma manhã magnífica com aula de Yoga e de 
Zumba. Eles saíram cansados e felizes, nós de coração cheio 
de os ver a ser crianças de sorriso no rosto.

Obrigada aos pais e a todos os que contribuíram para esta 
manhã divertida e inesquecível. Um especial agradecimento 
à professora de Yoga Inês Anjos e de Zumba Natacha Cabeci-
nha, e ao Pessoal do Bar da Associação. 

Para os que não puderam vir ficam aqui algumas imagens... 
para o ano há mais!

No final, todos nós fomos um pouco crianças nessa manhã… 
até porque é bom lembrar aos adultos o que é ser criança… 
afinal “todas as pessoas grandes já foram um dia crianças, mas 
poucos se lembram disso” Antoine de Saint-Exupéry. 

VIVA A ALEGRIA, VIVAM AS CRIANÇAS
Adília Vicente

BOLETIM INFORMATIVO Nº 11

Festejar o Dia da Mulher, é um evento  

de grande relevância na nossa Associação.  

No ano de 2020, além do baile de máscaras, 

foi o ÚNICO evento que nos foi permitido 

realizar.

Este ano, tal não aconteceu, contudo  

não quisemos deixar de lembrar e felicitar 

todas as Mulheres neste dia tão especial, 

pelo papel importantíssimo que têm na 

sociedade. Nesse sentido, a Associação foi 

presenteada com um poema da autoria de 

um jovem amigo, Diogo Graça Fouto, com 

uma colaboração especial de Luís Pinho,  

para homenagear TODAS as Mulheres.

Filomena Pinho

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO BAIRRO S. JOÃO 3ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO BAIRRO S. JOÃO2



BOLETIM INFORMATIVO Nº 11

Cabanas de pescadores
Créditos de Imagem: Arquivo Municipal de Lisboa.

Estas embarcações de pesca necessitavam de muita força huma-
na em terra e no mar.

Casas de companhas no lado norte, onde se pode ver à direita a Igreja da Nossa Senhora da Conceição,  
que ainda hoje existe na Avenida 1º de Maio, e à esquerda o Colégio do Menino Jesus, década de 1900.
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COSTA DA CAPARICA

Falar da Costa da Caparica é falar de uma freguesia com uma emorme história 
ligada ao mar. Muito poderia ser dito, mas nesta edição vamos debruçarmo-nos 
sobre a atividade piscatória, nomeadamente sobre a Arte-Xávega.

Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade 
Autónoma e co-coordenadora do UALMedia. 

Saco da rede a chegar a terra 
Fotogaleria de Paula Lopes, professora no Departamento  
de Ciências da Comunicação da Universidade Autónoma  
e co-coordenadora do UALMedia.

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO BAIRRO S. JOÃO4

A Arte-Xávega é um método de pesca de arrasto que consiste 
na utilização de uma rede de cerco envolvente que após ser 
lançada no mar é depois puxada para terra. 

A Arte, designação do conjunto constituído pelos cabos, ala-
res e saco da rede de cerco, é lançada ao mar a partir de uma 
embarcação, a qual deixa em terra a ponta do cabo, denomi-
nada de banda panda. Depois de largar a rede, a embarcação 
regressa à praia trazendo a outra ponta do cabo, designada 
por banda barca. 

Assim que o segundo cabo chega à praia, inicia-se o proces-
so de alar em simultâneo ambos os cabos (bandas), puxando 
para a praia a rede cuja boca do saco se mantém aberta atra-
vés da utilização de boias e de pesos. 

À medida que a rede vai sendo arrastada para terra, as bandas 
barca e panda vão-se aproximando e fechando o cerco, até à 
chegada do saco da rede a terra.

A Arte-Xávega surgiu na Costa da Caparica porque esta praia 
tinha as condições naturais necessárias a este tipo de pesca: 
praia aberta e sem obstáculos, fundos de areia sem rocha e 
abundância de peixe. Estas condições, associadas à proximida-
de da foz e estuário do Tejo, atraíram à Costa da Caparica, com-
panhas de pescadores oriundos de Ílhavo e Olhão que vinham 

pescar sazonalmente tirando partido do mar mais calmo e da 
proximidade de Lisboa, para o escoamento do pescado.

Em meados do Século XVIII, após o terramoto de 1755, Lisboa 
tornou-se um pólo de atração com oportunidades de traba-
lho para a reconstrução da cidade e fez com que muita gente 
que tinha uma atividade marítima, visse ter no Tejo e na Costa 
da Caparica, uma atividade piscatória riquíssima e abundante, 
ideal para abastecer a cidade. Esta foi provavelmente uma das

razões para que, a partir de 1770, terem-se fixado definitiva-

mente na Costa da Caparica, as primeiras companhas oriun-

das de Ílhavo dando início ao povoamento do lugar.

Socialmente, estas primeiras comunidades piscatórias lo-

cais basearam-se em laços familiares e laborais, sendo que 

cada companha de pesca, constituía como que uma família 

alargada. Os locais de origem destas comunidades, marcaram 

de forma profunda a separação social entre as da região de 

Ílhavo e as dos algarvios, as quais ocuparam espaços territo-

riais diferenciados, cuja linha divisória era onde está a atual 

Rua dos Pescadores e separava os descendentes dos ilhaven-

ses, a norte, dos algarvios, a sul. 

Para além das regiões já mencionadas e devido à necessidade 

de força de trabalho utilizada na Arte-Xávega, também aca-

baram por integrar nesta comunidade e se fixarem na Costa 

da Caparica, pescadores e pescadoras oriundos do Alentejo 

e de outras origens desconhecidas, que procuravam abrigo 

e trabalho nas companhas da Arte-Xávega. Eram os chama-

dos barraqueiros por habitarem nas barracas da companha, 

utilizadas para guardar as redes e outros apetrechos de pesca.  

Contudo, hoje em dia, na sua maioria, os membros da comu-
nidade piscatória são naturais da Costa da Caparica, sendo a 
pesca uma atividade que se mantém no âmbito das famílias e 
um recurso para outros, perante a falta de outras oportunida-
des de ocupação profissional.

Inicialmente, este tipo de pesca fazia-se com os Savei-

ros ou Barcos de Mar, embarcações trazidas pelos pescadores 
da Beira Litoral. Eram movidos a remos por tripulações com 
cerca de vinte remadores a bordo, contudo as condições do 
mar da Costa da Caparica levaram à transformação dos Savei-

ros em embarcações mais pequenas, chamadas Meia-lua (por 
apresentarem as bicas simétricas enquanto o Saveiro apresen-
ta a bica da proa mais elevada do que a da popa) ou Saveiro 

da Costa. 

Ambas as embarcações apresentavam o fundo plano, o qual 
permitia deslisar sobre a areia para ser enviado para o mar ou 
recolhido em terra, bem como a popa e a proa eram elevadas 
para vencer a rebentação das ondas quer à vante quer à ré. 

O meia-lua, tinha dimensões variáveis, dependendo do nú-
mero de remos que levava: dez, oito ou seis. Para além dos



Chegada à praia da rede e a escolha do peixe
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As redes eram então feitas à mão, em fio de linho ou algodão 
e, para não serem vistas dentro de água pelos peixes, eram 
escurecidas ao tingirem-nas com casca de raiz de pinheiro. As 
boias eram feitas com bexigas de porco e as placas de cortiça 
eram os flutuadores, enquanto os cabos de sisal eram imper-
meabilizados com alcatrão.

As redes eram feitas e remendadas à mão. Estas artes, e em 
particular as redes, para perderem a água absorvida durante a 
faina, o que as tornava demasiado pesadas para transporte e 
manuseio, tinham de ser penduradas em varas, para secarem 
ao sol.  

A alagem da rede, até finais dos anos 80 do século passado, 
era realizada por homens e mulheres utilizando um cinto 
atravessado pelo ombro, sobre as costas e o peito. Do cinto 
pendia um cabo com uma boia que se enrolava no cabo que 
puxava a rede. 

A partir dos anos 90, mecanizou-se a alagem através da adap-
tação de aladores nos tratores, introduzidos na década de se-
tenta do século XX para apoiar as manobras das embarcações 
e o transporte do peixe, que dantes era feito em carroças.

Hoje em dia, e segundo a opinião de alguns pescadores, 
a mecanização dos barcos, do transporte do peixe e da ala-
gem da rede é condição determinante para a sobrevivência 

da Arte-Xávega na Costa da Caparica, pois já ninguém se su-
jeitaria ao esforço necessário para realizar manualmente e à 
força de músculos todas as tarefas necessárias durante uma 
jornada de pesca. 

A Arte-Xávega na Costa da Caparica, constitui também uma 
atração turística que cativa muitos dos frequentadores desta 
praia, principalmente durante os meses de verão, que acorrem 
em grande número para observar a chegada à praia da rede 
e a escolha do peixe, acabando por muitos deles comprarem 
peixe fresco junto dos pescadores da Arte-Xávega.

José Carradinha
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Meia lua a chegar a terra.

Meia lua era uma embarcação de fundo plano, para deslizar na areia.

Competia ainda à tripulação arrumar a rede e os cabos dentro 
do barco.

Quando terminava a pesca, arrumar a rede e os cabos em terra.As redes eram então feitas e remendadas à mão. 
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remadores, tinham uma tripulação composta pelo arrais que 

“conduzia” a embarcação e era responsável por decidir onde 
e como se lançava a rede no mar, o espadilheiro que mano-
brava o remo da espadilha colocado à popa e que servia de 
leme, os caladores que tinham a função de “meter” e largar 
a rede. Esta tarefa era feita por três camaradas: um que lar-
gava as boias (também designadas cortiças ou pandas), outro 
largava o chumbo por bombordo e um terceiro que lançava 
o saco por estibordo junto à popa.

A partir de meados do século XX, os meias-luas vão sendo 
substituídos por embarcações mais pequenas designados 

por “barco de duas bicas”, que apresentavam ainda a popa e a 
proa levantadas, mas com as bicas mais baixas, ainda movido 
a remos, mas de mais fácil manobra e adaptado a outros tipos 
de pesca para além da Arte-Xávega.

Na Costa da Caparica a adaptação de motores aos barcos da 
Arte-Xávega iniciou-se na década de setenta do século XX. 
Fazia-se nos meia-lua através de um “poço” à popa, onde o 
motor era introduzido na vertical. No sentido de aumentar a 
segurança e a estabilidade da embarcação, bem como torná-
-la mais versátil para outros tipos de pesca, foram sendo intro-
duzidas as Lanchas ou Chatas.
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Barco de duas bicas.

Trator manobrando uma embarcação.

Alagem da rede. 
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Conforme convocatória de 07 de Abril, realizou-se no dia 30 de 
Abril de 2021, a AG para discutir e aprovar o Relatório e Contas, 
referente ao exercício de 2020, e prestar informações aos sócios. 

Esta Assembleia deveria realizar-se no 1º trimestre do ano, mas a 
pandemia e as regras existentes, levaram a que só fosse possível 
realizá-la, nesta data. 

Como ponto prévio, foi feita a homenagem aos sócios falecidos, 
António Amaro e Maria Alice Ferreira. 

Como 1º Ponto da O.T. a Direcção apresentou o Relatório e Contas 
referente a 2020, o qual apresenta um resultado negativo, em vir-
tude das receitas serem inferiores, uma vez que não se realizaram 
nem eventos nem actividades, devido aos períodos de encerra-
mento da Associação. 

As despesas são praticamente as mesmas de anos anteriores, e 
as receitas de 2020, são reduzidas às quotizações e às rendas do 
concessionário do bar. 

O Conselho Fiscal, validou o Relatório e Contas. 

Houve um período de intervenção dos sócios, findo o qual o Re-
latório e Contas foi aprovado com 22 votos a favor e 1 abstenção. 

No 2º Ponto da O.T. foram dadas informações, com destaque para 
a necessidade de mais informação por parte da Direcção, sobre a 
abertura e actividades na Sede da Associação e para o valor baixo 
de receita de Quotização, cerca de 40% num total de 570 sócios. 

Ainda neste 2º Ponto da O.T. foi dada a informação do processo 
eleitoral, com eleição dos Órgãos Sociais, convocada para 02 de 
Maio de 2021, com a candidatura da Lista «A», que conforme con-
vocatória de 12 de Fevereiro de 2021, se apresenta aos sócios. 

No período final da AG, foi feito um balanço da Actividade destes 
Órgãos Sociais, no mandato de 2018/2021, marcado pela pande-
mia e ausência de actividades em 2020/2021. 

A Presidência da MAG, fez o resumo dessa actividade, com desta-
que para as realizações das AGs e das comemorações dos aniver-
sários da Associação. 

Foram lidas saudações aos Dirigentes que saem, aos que ficam e 
aos que regressam, foram também referenciados anteriores diri-
gentes fundadores da Associação. 

A AG teve início às 21h00 e terminou às 22h30. 

Fernando Pedroso; Paulo Santos
Mesa Assembleia Geral

30 ABRIL 2021 

2 MAIO 2021 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 
dando seguimento à convocatória de 12 de 
Fevereiro de 2021, e posteriormente rectificada 
pela convocatória de 07 de Abril, convocou 
os associados para a eleição dos Órgãos Sociais, 
para o triénio de 2021/2024. 

A Assembleia Eleitoral, realizou-se no domingo, dia 02 de Maio, entre 
as 09h30 e as 12h30. 

A lista candidata, lista única, apresentada nos termos regulamenta-
res, e a que foi atribuída a letra «A», foi divulgada aos sócios na con-
vocatória de 20 de Março de 2021. 

Votaram 59 sócios, inscritos e com direito a voto. 

Votos na lista «A» 55 

Votos em branco 04 

Anunciada a eleição da lista «A», foi encerrada a Assembleia. 

No seguimento do processo eleitoral, foram informados os sócios 
de que a tomada de posse, dos novos Órgãos Sociais, seria em acto 
público, e realizar-se-ia no dia 07 de Maio às 21h00. 

Na tomada de posse, a MAG, convidou para assistirem, o dirigente 
Paulo Santos, da Associação das Colectividades do Concelho de Al-
mada, e o vereador da CMA, António Matos. 

A presidência da MAG, ao intervir, saudou os convidados, os sócios, 
os dirigentes que iriam sair e os dirigentes que iriam tomar posse, e 
fez o rescaldo ao mandato 2018/2021. 

No rescaldo efectuado, realce para a realização de todas as AGs, obri-
gatórias nos Estatutos e Regulamento Interno da Associação. 

Mesmo em condições muito difíceis, motivadas pela pandemia e pelas 
regras de confinamento impostas, as AGs foram realizadas, dotando a 
Associação dos documentos legais, necessários à sua vida normal. 

Na continuidade da tomada de posse, foram chamadas a assinar o 
Auto da Tomada de Posse os novos dirigentes. 

A MAG, foi posteriormente entregue ao Presidente empossado, Luís 
Santos. 

Fernando Pedroso; Paulo Santos
Mesa Assembleia Geral
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Apesar da atual conjuntura representar um 

desafio sem precedentes, deixamos uma 

palavra de esperança, na expetativa de 

que muito em breve possamos regressar 

em força à prática das atividades musicais, 

canto, ginástica e dança. Já demos início 

a algumas atividades, nomeadamente 

Cavaquinho, Zumba, Salsa, Sevilhanas, 

mas sempre cumprindo com as normas 

impostas e salvaguardando a saúde 

e bem-estar de todos. Também lembramos 

que o Bar da Associação já se encontra a 

funcionar no seu horário normal.

CAVAQUINHO segunda-feira das 20:15 às 21:15 H

ZUMBA  segunda-feira das 19:30 às 20:15 H 
quarta-feira das 19:30 às 20:30 H

SALSA segunda-feira a quinta-feira das 21:20 às 23:00 H

SEVILHANAS quinta-feira das 18:00 às 21:00 H

VELHOS SÃO OS TRAPOS ensaio 2 vezes/semana

às 
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Discursos de tomada de posse
PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA
Caros Amigos da ACRBSJ,

É bom estar de volta, e sabe ainda melhor acompanhado por este grupo 
de amigos.

Sou o Luís Santos, morador no Bairro de São João, onde fortaleci os laços de 
amizade com muitos de vós.

Estou nesta associação desde o seu sonho, presenciei o seu nascimento, é 
bom ver como cresceu e se tornou uma referência no concelho de Almada, 
servindo não só os moradores do bairro, nossa primeira prioridade, mas tam-
bém todos aqueles nos visitam e se sentem bem nesta associação. É certo 
que sem os sócios, uma associação nada representa.

Tomada de posse…
...dos órgãos sociais da Associação Cultural 
e Recreativa do Bairro S. João
No seguimento do processo eleitoral, realizou-se no dia 7 de maio de 2021 
pelas 21h00, a tomada de posse dos novos Órgãos Sociais para o triénio 
2021-2024, em ato público. 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Função Nº. Sócio Nome

Presidente 008 Luís Miguel Proença Teixeira Santos

Vice-presidente 023 Alexandrina de Almeida Alves Horta

Secretário 011 Paulo Jorge da Silva de Pinho

Suplente 135 Paulo Jorge Lopes dos Santos

DIREÇÃO

Função Nº. Sócio Nome

Presidente 407 Adília Maria Rodrigues Vicente

Vice-presidente 068 José António Ribeiro Carradinha

Secretário 009 Filomena Ma Antunes Fernandes de Pinho

Tesoureiro 140 Ana Maria de Matos Sousa Vital Fonseca

Vogal 084 Maria do Céu Morais Arraiano Lopes

1 Suplente 018 Maria Antunes Serra Barreiros

2 Suplente 029 Augusto Manuel David Alpalhão

CONSELHO FISCAL

Função Nº. Sócio Nome

Presidente 013 Manuel Rodrigues Martins

Secretário 047 Leonel Augusto G. Domingues

Vogal 215 José Nascimento Baptista

Suplente 092 Maria Paula da Cruz Barrosa Silva Almeida

Espero que este grupo que hoje inicia a administração e gestão desta as-
sociação, sejamos nós dignos da confiança por vós depositada, obrigado.

O cargo que recebo hoje como Presidente da Mesa da Assembleia, é uma 
honra e assustador, nas virtudes que me são atribuídas, o dom da palavra, a 
rigidez das normas e regulamentos, não são as mais presentes. Mas felizmen-
te não estou sozinho, sou acompanhado por S. Paulo, nas pessoas de Paulo 
Pinho e Paulo Santos.

Sei que poderei sempre contar com a orientação dos meus antecessores, 
Fernando Pedroso e Alexandre Reis, pessoas que muito respeito na sua ex-
periência e conhecimento e bem mais habilitadas no ato de moderar. 

Estou ciente das funções e competências da Mesa da Assembleia, moderar, 
convocar, orientar e presidir. Tenho também para comigo que o bom senso 
e o respeito mútuo são os fatores que se conjugam para o êxito de qualquer 
discussão.

Aos amigos que hoje cessam funções, agradeço todo o vosso empenho; 
más notícias ainda não terminaram, vamos continuar a contar com a vossa 
preciosa ajuda.

Ao grupo que inicia hoje funções, a estrutura de uma associação está fei-
ta para se complementar, partes que nunca se devem fechar, facilitando a 
comunicação entre si. Gostaria que me vissem como alguém que colabora 
convosco e que nada tem a mais, a não ser a orientação do caminho.

A Nobre Ambição, foi no princípio a aquisição destes terrenos e a construção 
da sede; agora a nossa ambição seja a Forte União.

Obrigado e vamos aos drinks, perdão ao trabalho.

Marquemos a primeira reunião.
Luís Santos
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PRESIDENTE DA DIREÇÃO
Há muitos anos que vivo neste Bairro, mas foi agora nestes 3 como Presiden-
te da Direção da nossa Associação que melhor o aprendi. Apesar de não ser 
uma Associação apenas do Bairro de São João como diz o seu nome, e haver 
muitos outros sócios que também nos acompanham, senti o quão impor-
tante é sentir na Associação este Bairro que é o nosso.

Isso me sublinhou José Manuel Maia, Presidente da Assembleia da nossa 
CMA, aquando da celebração do nosso aniversário logo após a nossa entra-
da em 2018, referindo-me a importância de manter os moradores do Bairro 
ligados à Associação pois, segundo disse, a vida das Associações está emo-
cionalmente ligada aos locais onde estão inseridas. Como uma Mãe que cria 
um filho, que será saudável enquanto a tiver por perto, quando assim deixar 
de ser, irá por caminhos incertos. Assim também é a nossa Associação en-
quanto mantiver este Bairro a ampará-la.

Certo é que outros vizinhos se integram e gostam de aqui estar, como se 
deste Bairro fossem, e é assim que os sentimos. Eu não sentia tanto esse 
orgulho, mas hoje vejo que faz sentido e assenta numa base histórica que 
começou nas Comissões e passou depois à Associação. 

Certo é que o importante é dar condições para prosseguir com os objeti-
vos estatutários de atividades culturais e recreativas que a todos os sócios 
sirva de igual forma. Nisso sinto que nem sempre como condutora desta 
Direção consegui corresponder, assumindo a total responsabilidade por al-
gumas espectativas criadas que possam não ter correspondido sempre às 
concretizações.

A todos os meus colegas dos Órgãos que me acompanharam, obrigada… 
obrigada pela vossa dedicação, pela vossa paciência, principalmente nas 
falhas que resultaram de em alguns momentos eu mostrar menos dispo-
nibilidade.

Apesar dos nossos problemas, das nossas saturações, das nossas diferenças, 
fomos cumprindo com as atividades e os eventos planeados, exceto nestes 
últimos tempos atípicos. 

Não me vou dirigir a ninguém em particular, pois quero a todos abraçar de 
igual forma. Aos que terminam agora desejar as melhores felicidades, agra-
decer toda a ajuda, e que todas as nossas discussões sejam lembradas como 
passos que demos em conjunto por esta Associação, para a fazer crescer e 
que também nos fizeram crescer a nós. Aos que continuam e aos novos que 
ingressam, que busquem a motivação lá onde ela estiver e a tragam para 
juntos continuarmos esta caminhada, sabendo que irei corrigir na coorde-
nação do grupo os aspetos que sei terem sido menos positivos da anterior 
gestão, em especial contar com os meus colaboradores para ser mais asserti-
va e eficaz, criando condições para executar o que for decidido, com a preo-
cupação de manter todos informados para que a motivação não se perca. 

A Direção deverá executar as suas competências de uma forma aberta para 
com os outros dois Órgãos, contando com a sua assessoria, aconselhamento 
e balizagem, pois só em constante comunicação seremos eficazes no nosso 
propósito.

Aos sócios quero dizer que temos na ambição melhorar a comunicação e 
as informações, sendo a principal preocupação a de normalizar a vida da 
Associação, tanto quanto nos for legalmente possível.

Uma vez que os nossos colaboradores do Bar aqui estão presentes desejo 
também a eles dirigir uma palavra que é o seguinte:

Não tomem como ameaça para a vossa gestão esta mudança, e não as-
sumam ansiedade nem incerteza, pois isso são fatores perturbadores que 
vos garanto não terem razão de ser. Sim, é verdade que estes Órgãos vão 
continuar a querer defender os interesses dos seus sócios, mas saibam que 

isso não será difícil desde que nos escutemos, pois que também desejamos 
salvaguardar o vosso êxito. Tudo será na base do razoável e com ganhos para 
todos, e se nos ouvirmos, e dermos primazia ao bom senso, isso será melhor 
que qualquer contrato ou regulamento.

A todos o meu Abraço e vamos trabalhar…

Adília Vicente

PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL
Mais um triénio que se inicia com grandes desafios pela frente, que tentare-
mos todos superar em conjunto. Individualmente e para quem me conhece, 
sabe que tentarei por todos os meios ajudar o melhor que puder em tudo 
aquilo a que for solicitado. 

Em termos institucionais vou procurar em parceria com a Direção e a Tesou-
raria, trabalhar no sentido de desempenhar cabalmente as funções que me 
foram confiadas. 

Desde já um abraço a todos os sócios, moradores e amigos do Bairro de São 
João, deste vosso amigo,

Manuel Rodrigues Martins

Discurso de despedida
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL 

Caros Colegas,

Neste momento em que deixo de dirigir o Conselho Fiscal e passo para Se-
cretária da Direção, estou convicta que todos os Órgãos fizeram o melhor 
que souberam. Sei que fui muitas vezes insistente com a salvaguarda dos 
interesses dos sócios, nomeadamente nas relações da Associação com o Bar.

Senti que foi uma tarefa por vezes incompreendida pelos nossos inquilinos, 
quando se confundia amizade com a fiscalidade que estas funções exigem. 
Porém não deixei de o fazer mesmo com as consequências dos meus atos, 
reconheço por vezes não tão refletidos como seria desejável, mas sempre 
com a tónica da defesa da nossa Associação.

Um Conselho Fiscal é quase sempre associado exclusivamente à parte finan-
ceira e ao acompanhamento das contas, mas os seus deveres exigem mais 
do que isso, como a fiscalidade de todos os atos da Direção num acompa-
nhamento que se quer próximo assessorando e aconselhando, pois só assim 
nos completamos. 

Embora não tenha grande bagagem nesta matéria, procurei conhecer e in-
terpretar o melhor que soube os nossos estatutos e regulamento, com algu-
mas ajudas é certo. 

O acompanhamento da tesouraria não foi inicialmente regular, também por 
alguma falha em criar oportunidades, da minha parte, situação que viemos a 
corrigir acabando por atingir um compromisso que agora irei passar ao meu 
sucessor. Julgo que o entrosamento com a tesouraria e o apoio da nossa 
contabilidade permitiram atingir a entreajuda necessária.

Aos que agora deixam de pertencer aos Órgãos, o meu obrigado pela vossa 
compreensão, e se em alguma ocasião fui menos oportuna ou irrefletida 
peço que relevem pela amizade que vos tenho.

Aos que voltam, será com prazer que os recebemos para continuarmos a 
fazer a nossa história. 

Obrigado!...
Filomena Pinho
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Entrevista na 
“Somos Almada Rádio”
Em 21 de Maio a nossa Associação foi entrevistada pela rádio – So-
mos Almada Rádio – no programa “Noite das Associações Almaden-
ses” promovido em parceria com a Associação das Coletividades do 
Concelho de Almada (ACCA). 

O entrevistador e dirigente da ACCA colocou várias questões do âm-
bito da vida da nossa associação: as nossas origens, as nossas difi-
culdades em tempo de pandemia, as atividades que conseguimos 
manter, como vemos o nosso futuro, formas de continuar a chamar 
sócios…, numa conversa de 40 minutos.

Foi passada a mensagem que a nossa presente atitude é de renascer, 
reatando eventos e atividades, procurando responder ao apelo dos 
sócios, que embora cautelosos estão ávidos de comparecer nessas 
situações. Sabemos que não será possível a níveis de afluência de 
outros tempos, mas temos que continuar passo a passo, contidos, 
com medidas, mas sem parar.

Posteriormente à entrevista, foi mostrado ao entrevistador e dirigen-
te da ACCA, Paulo Santos, fotos ilustrativas de anteriores eventos an-
tes da pandemia, como os Concursos de Sopas, os Santos Populares, 
atividades musicais e recreativas, como dança, cavaquinho e outras, 
onde pôde testemunhar da afluência que tínhamos antes da pan-
demia e que queremos agora fazer renascer. Foi com admiração e 
satisfação que viu essas ilustrações que o sensibilizaram, que aqueles 
espaços de eventos, interior e exterior, fazem de facto sentido numa 
Associação que vive essencialmente de animação.

Agora, tal como foi dito na entrevista, somos uma Associação que 
se reinventa e que necessita das novas ideias dos novos sócios, a 
quem apelamos para que se juntem a nós com a vontade de quem 
quer construir aqui uma família que acima de tudo já não ambiciona 
os terrenos e a Sede como foi outrora, mas que agora ambiciona  a 
própria União na persecução de uma Associação que quer continuar 
viva para todos os que nos procuram na nossa forma particular e 
familiar de estar.

Disponível na página da nossa Associação ou na página da “As-
sociação das Colectividades do Concelho de Almada” (edição nr. 
11 do Boletim Informativo).

ENTREVISTA 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
• Atendimento aos sócios 

temporariamente foi elaborado o seguinte plano: 

• Segunda-feira das 14:00 às 15:30 horas

• Terça-feira das 18:00 às 19:30 horas

• Quinta-feira 18h30 às 19h30;

• Sábado das 09h00 às 12h00

• Agendamento para o TLM. 964 915 780 
ou através do WhatsApp

Assembleia de Freguesia 
Ordinária de abril 2021
Em 22 e 23 de abril de 2021, pelas 21:00 horas realizou-se, na nossa 

sede, a Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Charneca 

de Caparica e Sobreda, conforme edital nº 01/2021.

Levando em conta a pandemia COVID-19 que tem assolado o Mun-
do inteiro, faz todo o sentido abordarmos, nesta altura, muito resu-
midamente, outro assunto que nos deve preocupar a todos. Quando 
muito se fala do aquecimento global, da preservação da Terra e do 
ambiente, devemos unir esforços no sentido de contrariar o que está 
à vista de todos, principalmente porque não há uma Terra B.

Todos os anos, a 22 de abril, celebra-se o Dia Mundial da Terra. Hoje 
vamos falar um pouco sobre a origem da data em que se celebra 
este dia, e o que é que a mesma representa. 

Em 1970 o senador norte-americano Gaylord Nelson resolveu or-
ganizar um protesto contra a poluição da Terra, face às conse-
quências negativas do desastre petrolífero de Santa Barbara, na 
Califórnia, ocorrido em 1969. Inspirado pelos protestos dos jovens 
norte-americanos que contestavam a guerra, Gaylord Nelson, desen-
volveu esforços para conseguir colocar o tema da preservação da 
Terra na agenda política norte-americana. A população aderiu em 
força à manifestação, na qual compareceram mais de 20 milhões de 
participantes.

Todos os anos, nesta data, milhões de cidadãos em todo o mundo 
manifestam o seu compromisso na preservação do ambiente e da 
sustentabilidade da Terra; de cariz educativo escrevem-se frases e 
poemas sobre a importância do planeta Terra nas escolas, entre ou-
tras atividades, tais como plantar uma árvore ou separar o lixo. O Dia 
Mundial da Terra conta já com mais de mil milhões de atos realizados 
em prol do ambiente ao longo da história. É o maior dia do ano para 
o planeta Terra, e é, pois, muito importante que todos os habitantes 
do mundo contribuam para a sua proteção e preservação. 

Investigadores e associações ambientalistas alertam para o perigo 
e consequências do aquecimento global da Terra, nomeadamen-
te: aumento da temperatura global da Terra; aumento do nível dos 
oceanos; escassez de água potável; extinção de espécies animais; 
maior número de catástrofes naturais, como tempestades, secas e 
ondas de calor.

VAMOS CUIDAR DO NOSSO PLANETA,  
PORQUE NÃO HÁ UMA TERRA B

Custódio Lopes

DIA MUNDIAL DA TERRA 
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