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EDITORIAL

Vivemos momentos muito desafiantes na história da huma-
nidade, com muitas incertezas sobre o futuro, mas neste 

Boletim Informativo, e é com orgulho e satisfação que atingi-
mos a edição número 12, gostaríamos de expressar o quão re-
confortante é podermos recomeçar a fazer, mas sempre cum-
prindo com as ainda impostas normas da DGS, tudo aquilo que 
consideramos ser o essencial num ser humano, que é poder 
viver socialmente sem receios e restrições, no fundo voltarmos 
a uma vida normal.

Como já foi salientado anteriormente, nos últimos tempos não 
foram realizados eventos promovidos pela Associação devido 
a confinamentos sucessivos com proibição de celebrações ou 
ajuntamentos, o que também levou a que nas edições refe-
rentes a esse período fossem abordados alguns assuntos que 
fogem um pouco ao objetivo do nosso principal meio de co-
municação, que é a divulgação do que melhor se faz na Asso-
ciação. Como o nosso lema é celebrar, celebrar… fizemos uma 
homenagem à Natureza, espreitando e fazendo um passeio 
pelos jardins do Bairro de S. João. Esperamos que desfrutem 
da beleza de algumas das imensas flores que fomos encontrar.

Não são apenas as flores que se cultivam no Bairro, mas tam-
bém na Associação se “cultiva” a Cultura. Gostamos de apoiar 
os projetos e iniciativas dos nossos jovens, e para reforçar esse 
apoio, decidimos ceder o uso das instalações a um grupo de 
teatro, jovens amigos da Associação, para poderem ensaiar as 
suas peças.

É neste contexto que finalmente estamos a regressar às nos-
sas rotinas de funcionamento. Já demos início às atividades e 
já começámos a realizar alguns dos nossos eventos, nomeada-
mente o Torneio de Petanca e o Concurso das Sopas, no qual 
tivemos o prazer de poder contar com a preciosa colaboração 
do grupo residente da Associação – Velhos São os Trapos – que 
nos proporcionaram a todos, mais uma vez, alegria e boa dispo-
sição, com o seu já longo reportório. Igualmente organizámos 
um almoço convívio alusivo aos Santos Populares, que tão bem 
caracterizam a dinâmica desta Associação.

Terminamos este boletim com a lista de eventos que estão pla-
neados para os próximos meses, e daremos início a uma nova 
rúbrica – Receitas Tradicionais.  Fica, já, aqui o convite à partici-
pação de todos os sócios e amigos que nos queiram presentear 
com uma receita, seja de doces, sopas … 

Sejam todos muito felizes.
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XIV CONCURSO DAS SOPAS

19 DE SETEMBRO

“MANCEBAS 
MUNDANÁRIAS”
Fomos ao teatro, e deixamos  
aqui um breve resumo 
da mais recente peça 
ensaiada nas nossas instalações.

12 JUNHO
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TORNEIO DE 

PETANCA
No dia 12 de junho decorreu durante todo o dia, como já é habitual, 

o torneio de Petanca. Houve apenas um intervalo para o tradicional 

almoço de confraternização. 

O evento decorreu entre as 09h00 e as 19h00, e contou com 

a participação do Presidente Pedro Matias e do Sr. Pedro Dias 

Pereira em representação da Junta de Freguesia da Charne-

ca de Caparica e Sobreda, como convidados. O Presidente da 

Junta participou na entrega dos prémios, juntamente com os 

Sócios Alberto Gonçalves e Francisco Barreiros. De salientar 

que a organização do encontro esteve a cargo destes dois 

Sócios.

A Associação, agradece a presença de todos os participan-

tes, em especial aos sócios concorrentes.

Ergue-te, e vem jogar.

Participaram no encontro 22 equipas 
de vários clubes 

Associação Cultural e Recreativa  

do Bairro São João da Sobreda-Almada (ACRBSJ) 

Clube de Campismo de Lisboa (CCL) 

Clube do Estoril 

Clube de Petanca de Linda-a-Velha 

Clube de Petanca da Moita 

Clube das Quintinhas 

Os três primeiros lugares 
do encontro principal foram

1º  Carlos Carneiro e Carlos Machado 
ACRBSJ 

2º  Augusto Fonseca e Daniel 

Clube do Estoril

3º  Amílcar e Dominique 
Clube de Campismo de Lisboa (CCL)

Torneio da consolação 

1º  Gonçalo Oliveira e João Pereira 

Clube de Campismo de Lisboa (CCL)

2º  Venâncio e Filipe 

Clube de Petanca de Linda-a-Velha 

3º  Jacinto Luz e Domingos Roxo  
Clube de Petanca de Linda-a-Velha

Resultado por equipas

1º ACRBSJ 

2º Clube do Estoril

3º Clube de Campismo de Lisboa (CCL)

Contributo: Alberto Gonçalves/Francisco Barreiros
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XIV

19 DE SETEMBRO
SOPAS
CONCURSO DAS

No dia 19 de setembro recomeçámos os nossos eventos com 

a realização do XIV Concurso das Sopas. Este ano teve a partici-

pação de 8 concorrentes, com uma diversidade de deliciosas 

sopas, as quais foram apreciadas por um júri, nomeadamente 

o Presidente da Junta de Freguesia da Charneca de Capari-

ca e Sobreda, Pedro Matias; António Abrantes, Tesoureiro do 

Clube Recreativo Sobredense; Paulo Costa, Grupo Velhos São 

os Trapos; Paulo Santos, Presidente da ACCA – Associação de 

Coletividades do Concelho de Almada; Sandra Figueiredo, Te-

soureira da Junta de Freguesia. 

Para além da atribuição de taças e medalhas às três sopas 

mais bem classificadas, foram também distribuídas medalhas 

de participação a todos os concorrentes e aos membros do 

júri. Além das sopas classificadas como 1º lugar, 2º lugar e 3º 

lugar, estiveram a concurso: “Sopa à moda da minha terra” 

de Adelaide Fernandes; “Sopa dos bigodes” de Cristina Lou-

Após a avaliação das sopas presentes a concurso, foi feita a seguinte classificação

1ª CLASSIFICADA

Sopa de peixe
por César Pereira

2ª CLASSIFICADA

Canja de galinha com grão
por Alice Carradinha

3ª CLASSIFICADA

Sopa de cação
por Cantadeiras 

de Essência Alentejana

ro; “Sopa cor-de-rosa” de Francisco Barreiros; “Sopa antiga 
da avó” de Maria do Carmo Pinho; “Sopa caramela” de Sílvia 
Palma. Para todos eles o nosso muito obrigado pela disponi-
bilidade e dedicação. 

Seguiu-se, como já é costume, o almoço de confraternização, 
este ano num formato um pouco diferente do que é habi-
tual, para que todos pudessem saborear as deliciosas sopas e 
outras iguarias. Só puderam participar no evento os sócios e 
amigos com marcação prévia, os quais foram separados por 
grupos de confinamento, e no exterior por forma a contem-
plar o maior número de pessoas, mas garantindo sempre as 
regras da DGS.

Para fazer as delícias dos amantes da música, pudemos contar 
com a preciosa colaboração do Grupo residente da Associa-
ção - Velhos São os Trapos. 

Um bem-haja a todos , e até para o próximo ano.
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No dia 27 de junho foi o dia que escolhemos 

para reunir os sócios e amigos da nossa 

Associação e comemorar os Santos Populares, 

que nos são tão queridos, organizando uma 

sardinhada, onde também não faltaram as 

febras, as entremeadas, o chouriço assado e as 

sobremesas. Dentro do que foi possível fazer 

em consequência das restrições impostas pela 

DGS, e pensando sempre na segurança de 

todos, foi sem dúvida um bom regresso.

Mais uma vez, temos que realçar e agradecer o excelente tra-
balho desenvolvido, em especial por aqueles que voluntaria-
mente colaboraram em todas as tarefas inerentes ao evento, 
contribuindo, assim, para que o almoço convívio alusivo aos 
Santos Populares fosse um verdadeiro sucesso, ainda que 
numa época tão atípica…

Não faltou a boa disposição, animação, alegria e confraterni-
zação, há muito desejadas!

Vivam os arquinhos e os balões!

SARDINHADA
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Um passeio pelos jardins 
do Bairro de S. João
Na sequência do assunto já abordado na edição anterior so-
bre a preservação da Terra e do ambiente, as árvores, as flores 
e plantas, para além de deixarem o ambiente mais bonito e 
perfumado, ajudam a purificar o ar, contribuindo assim, de 
uma certa forma, para a preservação do nosso planeta. 

Deixámos entrar nas nossas vidas a primavera e o verão, vi-
vendo e apreciando toda a beleza que estas estações do ano 
nos proporcionam, em especial quando deambulamos pe-
las ruas do nosso bairro. Na primavera, as manhãs nascem 
com outro ânimo, as temperaturas aumentam e os dias 
estendem-se num convite a desfrutar dos jardins e espa-
ços exteriores, onde as flores começam a desabrochar, tra-
zendo uma explosão de cores e aromas que contagiam todo 
o bairro. Ao final da tarde é, pois, hora de sair para exalar 
o perfume e apreciar a beleza da natureza. Foram muitos os 
passeios pelos jardins do bairro, e não poderíamos deixar de 
partilhar nesta edição uma ínfima amostra das variadíssimas 
espécies de flores que encontrámos.

CELEBRAR 
A NATUREZA
Árvore-de-fogo, um ninho de muitos 

espalhados pelos jardins, flor de ameixieira, 

açucena ou flor da Imperatriz (amarillys),  

brincos de princesa, orquídeas,  rosas, lírios, 

estrelícias, petúnias, chorões, camélias...
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Sabia que o magnésio tem enormes 

benefícios para a saúde, e existe um 

óleo que foi criado e é produzido aqui 

no nosso Bairro de São João?!* 

Óleo de Magnésio
CARACTERÍSTICAS: 
O magnésio é um dos minerais essenciais para a regenera-
ção celular, e é utilizado em mais de 350 reações enzimá-
ticas no organismo, mais do que qualquer outro mineral. 
A seguir ao oxigénio e à água, o magnésio é o terceiro ele-
mento mais importante para sustentar a vida, assim como 
para reverter as doenças e o envelhecimento.

Chamado de “mineral da bela” pelos chineses antigos, sua be-
leza é vista no poder de cura absoluta que ele contém.

Ele tem a chave para centenas de reações enzimáticas essen-
ciais e processos celulares.

INDICAÇÕES: 
Para aplicação transdérmica, o óleo de magnésio tem uma 
ação rápida e eficaz na reposição de magnésio nas zonas afe-
tadas, quer articulações, quer músculos.

O óleo de magnésio tem a vantagem de poder ser aplicado 
diretamente nas zonas mais afetadas.

Além de um “analgésico” natural, ele vai equilibrar todos os 
sistemas e atuar sobre as imperfeições da pele, especialmente 
sobre a celulite. Aplicar consoante necessidade.

Massagens com Óleo de Magnésio
A Massagem regular é uma forma eficaz de diminuir os níveis 
de cortisol – a hormona do stress – e restaurar os níveis de 

adrenalina. Com o óleo de magnésio temos uma substância 
natural potente que penetra as células com resultado impres-
sionante na bioquímica celular.

A administração transdérmica de magnésio cria uma “satura-
ção do tecido”, e a capacidade de colocar os nutrientes onde 
eles são mais necessários, diretamente a partir da circulação, 
onde podem atingir os tecidos do corpo em altas doses, sem 
perdas.

Combinado com a manipulação do tecido - como ocorre du-
rante a massagem – o sangue também é trazido para mais 
perto da superfície da pele, permitindo assim uma absorção 
mais rápida de magnésio para dentro das células.

A Terapia transdérmica mineral com óleo de magnésio é mui-
to poderosa e segura. O óleo de magnésio é o companheiro 
perfeito para uma massagem em qualquer ambiente, cum-
prindo a finalidade de dar um toque de cura a quem está le-
vando a massagem.

BENEFÍCIOS DA TERAPIA TRANSDÉRMICA  
COM ÓLEO DE MAGNÉSIO:

• Alivia dores musculares, bursite, tendinite, espasmos mus-
culares, tremores e cãibras;

• Previne e trata artrite, artrose;

• Atua beneficamente sobre o sistema nervoso;

• Melhora o sistema imunológico e combate radicais livres;

• Auxilia no tratamento de cálculos renais;

• Trata problemas de pele: celulite, acne, psoríase;

• Ajuda no processo de cicatrização;

• Traz mais disposição e vitalidade para o dia-a-dia.

Inês Anjos

*O Óleo de Magnésio Viv’Alma é criado desde 2014 aqui no “nosso Bairro de São João na Sobreda”, assim como a Massagem - Magnesium Therapy/ Zen Therapy.
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“Mancebas Mundanárias” é a primeira criação teatral do gru-
po informal que ensaia no salão da nossa Associação, do qual 
dois elementos são jovens moradores da Sobreda. Este espe-
táculo teve a sua estreia no espaço SOIR JAA, em Évora, inte-
grado no Festival Artes à Rua de 2021 e esteve em exibição no 
Teatro da Luz, em Lisboa, entre 8 e 10 de Outubro, contando 
com o apoio da Associação.

A peça de teatro em questão surge como resposta cénica e 
temporária face aos depoimentos e experiências de indiví-
duos ligados ao mundo do trabalho sexual. Dirige a sua aten-
ção para a exposição textual imparcial destas histórias verí-
dicas. Assim, este projeto nasce de um convívio direto com 
o cosmos da prostituição, integrando narrações destes pro-
fissionais, adquiridas por entrevistas realizadas na cidade de 
Lisboa – Parque Eduardo VII, Conde Redondo, Príncipe Real, 
Martim Moniz, Intendente, Cais do Sodré e Monsanto. 

A peça teve: criação Diogo Fouto, Luís Pinho, Rita Barros e 

Tomás Gomes; texto Diogo Graça Fouto; produção Pedro 

Carranquinha; cenografia, sonoplastia Luís Pinho; fotografia 

André Cruz; desenho de luz Pedro Carranquinha.

A todos expressamos os parabéns pelo distinto trabalho de-
senvolvido e pelo excelente espetáculo que nos proporcio-
naram.

CULTURA 

“MANCEBAS 
MUNDANÁRIAS”
Como já foi referido no Editorial,  

além de muitos, um dos objetivos 

e prioridade absoluta da Associação 

é promover a Cultura. Fomos ao teatro, 

e deixamos aqui um breve  

resumo da mais recente peça 

ensaiada nas nossas instalações. 



INGREDIENTES

1 kg de farinha

250 g de manteiga 

Gotas de baunilha (a gosto)

Pitada de sal

¼ l de água

1 quadrado de fermento

¼ l de leite

Açúcar q.b.

Canela q.b
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FARTURAS 
CASEIRAS

PREPARAÇÃO
Num recipiente misture a farinha peneirada, a manteiga amo-
lecida, as gotas de baunilha e a pitada de sal. Aqueça a água, 
desfaça o fermente, junte o leite e adicione à mistura da farinha.

Amasse muito bem e deixe descansar até levedar um pouqui-
nho e estar com um aspeto rendado, e a massa já está pronta. 

SOPA DE PEIXE

Sopa vencedora do 1º prémio do XIV concurso das sopas da Associação

INGREDIENTES
5 l de água

Peixe - pargo, red fish e/ou outros

2 cebolas grandes

Alho (a gosto)

4 tomates grandes (maduros)

1 frasco de polpa de tomate

1 pimento vermelho

Colorau, pimenta, picante

125 g de massa cotovelinhos 

Coentros

Sal q.b.

Azeite q.b

RECEITAS TRADICIONAIS

PREPARAÇÃO
Cozer o peixe (pode ser congelado, mas convém usar uma 
posta de peixe fresco, para dar mais sabor, ex. uma cabeça) na 
água, com um pouco de sal. Coar e reservar a água.

Refogar a cebola e os alhos no azeite, adicionar o tomate ma-
duro e a polpa, o colorau, a pimenta e um pouco de picante. 
Quando estiver tudo cozinhado acrescentar a água da coze-
dura, triturar bem e por fim juntar o peixe desfiado, limpo de 

peles e espinhas, adicionar a massinha, o pimento vermelho 
cortado em pedacinhos, os coentros picados e deixar cozer 
durante cerca de 5 minutos. 

Pode substituir a massa por pão torrado, que deve ser coloca-
do no prato antes de verter a sopa. 

César Pereira

Corte pequenos pedaços e dê-lhe o formato que desejar, e 
vai a fritar em óleo bem quentinho. De seguida passa a fartura 
pela mistura de açúcar e canela, e está pronta para comer.

Espero que gostem.
Alexandrina Horta
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Ações de manutenção 
na ACRBSJ
A nossa Sede é muito importante para o convívio e prática 
de atividades de lazer, e por esse motivo existe uma enorme 
vontade e empenho na sua boa conservação, de modo a que 
todos os sócios e amigos que nos visitam possam usufruir das 
ótimas condições ali existentes. A falta de manutenção ade-
quada pode, por exemplo, comprometer toda a estrutura de 
uma construção. 

Para além de situações pontuais diárias, são executadas anual-
mente várias ações de manutenção, reparação e limpeza, 
levadas a cabo por elementos dos Órgãos, e não só, que se 
juntam para manter em bom estado o edifício e as partes ex-
teriores. Recentemente houve lugar a diversas intervenções, 
nomeadamente limpeza dos canteiros e poda de árvores, ve-
rificação de esgotos e coletores de águas sujas, retificação do 
sistema de rega e pequenas reparações. 

Um muito obrigada à “brigada” de ataque, sempre de pron-
tidão.

Em 2 de junho as coletividades da União de Freguesias 
da Charneca de Caparica e Sobreda reuniram na nossa 
Sede, sob o lema “JUNTOS SOMOS MAIS FORTES”. A 
reunião foi dirigida pelo Presidente da ACCA, Paulo 
Santos. Dos assuntos debatidos destacam-se:

- Vantagens de Benefícios de ser filiada na Confederação 
das Coletividades;

- Dar a conhecer o desenvolvimento de uma plataforma 
de apoio entre associações, em que um dos principais 
objetivos é a divulgação da atividade e eventos;

- 4ª fase dos apoios COVID.

Assim, no âmbito dos assuntos atrás referidos, foi distribuído 
um Boletim – Manual de Retoma Associativa pós-COVID-19, 
com perguntas e respostas, e entre as vantagens e benefícios 
de ser filiada na Confederação, foram destacadas as seguintes: 
desconto na Tabela de Licenças da Sociedade Portuguesa de 
Autores, Apoio nas candidaturas ao estatuto de utilidade pú-
blica, assistência jurídica, formação associativa, guia de boas 
práticas associativas (baseia-se no manual que a Associação 
já possui).

No âmbito da plataforma de apoio é algo que está em de-
senvolvimento e possibilita a divulgação entre associações de 
eventos e de capacidades para interajudas.

Quanto à 4ª fase dos apoios COVID que decorreu em abril, foi 
dado a conhecer as dificuldades que tiveram as associações 
em fase dos atrasos das assembleias orçamentais, atrasando 
os elementos pedidos, mas sem que houvesse prorrogação 
do prazo de entrega. Por sua vez a solução dada não estava 
escrita na própria plataforma e era simples, bastaria dar os ele-
mentos de 2019 em vez de 2020, o que com muitos Clubes 
não aconteceu por só terem conseguido contacto com o De-
partamento responsável após o prazo.

REUNIÃO DA ACCA
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PRÓXIMOS EVENTOS
Como é do conhecimento geral, devido à situação de pan-
demia pela COVID-19 que o nosso país e o mundo inteiro 
têm estado a atravessar, os eventos na Associação sofreram 
várias alterações adaptadas ao rumo do quadro pandémico, 
atendendo ao cumprimento rigoroso das recomendações da 
Direção Geral da Saúde.

Para o quarto trimestre foram planeados os seguintes 
eventos:

• Almoço Convívio 24 de outubro 

• Convívio Musical 30 de outubro

• Halloween 31 de outubro

• S. Martinho 06 de novembro

• Noite de Fados 27 de novembro  

• Natal das Crianças 4 dezembro

• Viver o Natal 11 de dezembro 
(iluminação da árvore de Natal com animação de um coro) 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
PLANO DE ATENDIMENTO AOS SÓCIOS:

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

• Terça-feira das 14:00 às 15:00 horas

• Quarta-feira 18:00 às 19:00 horas

• Quinta-feira 19:00 às 20:00 horas

Agendamento através 
TLM. 964 915 780 
e-mail: acrbsjoao@gmail.com ou WhatsApp

HORÁRIOS DAS ATIVIDADES
SEGUNDA-FEIRA 

18:00 - 19:00 Karaté
19:00 - 19:55 Cavaquinho
20:00 - 20:50 Zumba
20:30 - 21:30 Sevilhanas 1
21:30 - 23:00 Sevilhanas 2

TREÇA-FEIRA 

10:30 - 11:30 Ginástica de Manutenção
20:00 - 20:55 Salsa e Chá-chá-chá
21:00 - 21:55 Salsa 1/2
22:00 - 22:55 Salsa 2/3

QUARTA-FEIRA 

18:00 - 19:00 Karaté
20:00 - 20:50 Zumba

QUINTA-FEIRA 

10:30 - 11:30 Ginástica de Manutenção
17:00 - 19:00 Velhos S. Trapos
20:00 - 20:55 Salsa e Chá-chá-chá
21:00 - 21:55 Salsa 1/2
22:00 - 22:55 Salsa 2/3

SEXTA-FEIRA 

17:00 - 19:00 Velhos S. Trapos
19:30 - 20:30 Country
20:30 - 21:30 Country
21:30 - 22:55 Salsa 3/4

SABIA QUE…

CORPO HUMANO
Sem dúvida, o corpo 

humano é cheio 
de mistérios, mas há 

explicações para as 
nossas ações e reações. 

Curiosidades sobre 
o corpo humano, 

entre ruídos, 
comportamentos e dores.

1. O cérebro pesa cerca de 1,4 Kg e é o órgão que mais oxigénio e 
energia gasta, podendo, por ex. quando estamos a estudar, des-
pender até 50% de todo o oxigénio disponível no corpo. 

2. O cérebro da humanidade atual é bem menor do que era há 5 
mil anos, mas o QI médio tem aumentado ao longo do tempo.

3. O coração não é completamente redondo, nem está situado do 
lado esquerdo. Está situado na parte central do tórax, entre os 
pulmões.

4. O coração consegue bater sozinho fora do corpo humano, já 
que este gera os seus próprios impulsos elétricos.

5. O coração de cada pessoa equivale aproximadamente ao tama-
nho do seu punho.

6. O coração humano bombeia cerca de cinco litros de sangue por 
minuto, e pode aumentar se praticarmos exercício físico – até 20 
litros por minuto.

7. As pessoas que nascem cegas não veem, mas possuem sonhos 
igualmente vívidos que envolvem os outros sentidos: audição, 
olfato, tato e as suas emoções.

8. Segundo um estudo, todas as pessoas de olhos azuis descen-
dem de um mesmo ancestral comum, um único indivíduo que 
nasceu na região do Mar Negro entre 7 e 10 mil anos atrás com 
uma mutação genética.

9. Uma pessoa normal possui cerca de cinco litros de sangue, que 
representa até 7% do seu peso.

10. A temperatura do sangue no coração é de 38,8°C. No fígado au-
menta para 40°C.

11. Há aproximadamente 100.000 km de vasos sanguíneos no corpo 
humano, que é mais do dobro da circunferência da terra.

12. Para quem vive ao nível do mar, uma gota de sangue contém 5 
milhões de glóbulos vermelhos. Em habitantes de regiões mais 
altas, esse número aumenta para 7 milhões. 

13. A pele é o maior órgão do corpo humano. Sabia que os huma-
nos trocam 900 vezes de pele ao longo da vida?

14. A pele de um adulto pesa em média cerca de quatro quilos e 
tem aproximadamente cerca de dois metros quadrados.

15. Existem várias formas de vida na pele, muito mais do que o nú-
mero de pessoas que habita o planeta. 

16. De acordo com um estudo efetuado, cerca de 15% do ar que se 
respira no metro, é constituído por partículas de pele humana.


