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EDITORIAL

Chegámos ao final de mais um ano, em jeito de despedida 
há que refletir sobretudo no que nos permitiu aprender.

Não foi um ano fácil, pois ainda não nos foi possível viver em 
pleno, e sobretudo continuámos privados da maioria das 
coisas que nos dão mais prazer, faltou os abraços, os beijos, 
os convívios e essencialmente o respirar livremente e sem 
medo.

Mas aprendemos, inventámos e tivemos de ser mais criati-
vos. Por aqui houve algumas mudanças, novos membros nos 
órgãos, novas ideias e uma luta para tentar que mesmo com 
restrições se conseguisse manter viva a nossa Associação.

E apesar de não conseguirmos realizar muitas das atividades 
do nosso Plano, o certo é que estamos muito felizes com 
o que conseguimos e gratos pelo apoio e carinho dos que 
participaram e incentivaram as nossas iniciativas.

E foi “inventando” que conseguimos trazer de volta os Con-
cursos da Petanca e das Sopas, e fazer uma sardinhada para 
comemorar os Santos Populares, um porco no espeto para 
comemorar o regresso das férias, um encontro musical com 
os Velhos São os Trapos, o nosso tão querido almoço de S. 
Martinho com o tradicional Magusto.

Novos tempos numa nova realidade, mas querendo manter 
as tradições e sobretudo tentar trazer até nós, em segurança, 
os nossos sócios e os nossos amigos. E como o ano traz no 
seu final as comemorações do Natal, aquele tempo em que 
sentimos mais a falta dos afetos, e mais uma vez tivemos de 
“pensar” na melhor forma de vos manter em segurança, mas 
vos transmitir que estamos aqui e pensamos em vós, e por 
isso fomos às tradições de Natal e reunimos a “família” em 
redor da árvore de Natal que foi contruída por todos e juntos 
partilhámos um momento gratificante.

Em jeito de despedida do ano, resta apenas dizer que apesar 
de um ano difícil a vossa participação em todos os momen-
tos nos encheu o coração de alegria, essa mesma alegria 
que em nome de todos os que estiveram deste lado vos 
desejamos para o ano que vai começar.

Votos de um Feliz e Santo Natal e um Ano de 2022 de muita 
alegria que nos permita fazer tudo aquilo que nos faz felizes.

Adília Vicente (Presidente da Direção)
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ASSEMBLEIA GERAL

NA ASSOCIAÇÃO
NatalVIVER O

I CONCURSO DE 
Postais de Natal
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ALMOÇO 
CONVÍVIO

Em 24 de outubro, a Associação reeditou um evento que já 
não fazia há alguns anos, juntando sócios e amigos num al-
moço à volta do espeto. Voltámos, assim, a dar uso ao grande 
fogareiro construído há alguns anos pelo nosso atual Presi-
dente da Mesa da Assembleia, para assados no espeto.

Foi um evento que esgotou a lotação, com cerca de 90 convi-
dados, com medidas sanitárias em que se mantiveram espa-
çamentos e cuidados com a desinfeção.

Paulo Pinho

O grupo “Velhos São os Trapos”  são a prova 
da perseverança, da motivação e da vontade 
de viver a vida, partilhando aquilo que mais 
gostam de fazer, que é cantar.  Possuem um 
repertório versátil,  através do qual projetam 
a música tradicional portuguesa.

Foi em julho de 2018 que fizeram a sua primeira atuação na 
nossa Associação no Evento “Jantar a Cantar”, numa noite 
memorável que contou com o Salão cheio. Entraram assim 
pela porta Grande numa Associação que os acolheu com o 
Carinho que nos merecem, e passaram a ser a nossa Banda 
residente.

Em 30 de outubro presentearam-nos com mais uma atuação 
de qualidade, na presença de sócios e amigos, desta feita num 
salão com assistência reduzida face à situação pandémica. Foi 
também uma oportunidade de atuação do nosso Grupo de 
Cavaquinhos, num dia de chuva em que a música popular nos 
acolheu a todos no nosso salão.

A todos, o nosso sincero agradecimento.
Filomena Pinho

TARDE 
MUSICAL 
30 DE OUTUBRO
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ASSEMBLEIA GERAL

Assembleia Ordinária 
A cinco de dezembro, pelas 10h30, reuniu a Assembleia Geral da 

Associação Cultural e Recreativa do Bairro São João da Sobreda  

- Almada, na sua Sede, em mais uma Assembleia ordinária para dis-

cussão e aprovação dos Planos de Atividades e Orçamental.

Os trabalhos foram orientados pelo Presidente da Mesa da Assem-

bleia, Luís Santos. 

A representação foi reduzida, constatando-se que para além da si-

tuação sanitária, a ausência de retransmissão da convocatória na vizi-

nhança do dia da assembleia também contribuiu para essa situação.

Os Planos foram aprovados, com a espectativa de podermos ter 

um ano mais normal, em que se possam efetuar a maior parte dos 

Mensagem do Presidente da Mesa da Assembleia   

Uma Associação Recheada  

de Bons Sócios e Amigos

Nesta hora de alegria, de paz e amor, a Vossa Mesa da As-

sembleia, agradece a todos os sócios e amigos da ACRBSJ, 

que ao longo do ano nos ajudaram a evoluir e confiaram 

no profissionalismo e competência desta Direção. 

Feliz Natal e um Bom Ano Novo!

Desejamos que nos lares de cada um de vocês, exista ali-

mento e alegria para noites agradáveis em família. Apro-

veitem cada segundo desta época ao lado de quem mais 

amam!

Abram muitos presentes neste Natal, celebrem com os 

amigos e familiares próximos e entrem com o pé direito 

no novo ano que chega em breve.

Divirtam-se e lembrem-se que estamos sempre no mes-

mo lugar para tudo que precisarem.

Luís Santos

eventos a que nos propusemos, e que vão dentro da linha daqueles 

que são os habituais na nossa Associação, com algumas ideias novas 

como sejam uma exposição de artes de artistas entre os nossos só-

cios, e um encontro de vozes alentejanas. Não podendo reeditar as 

Janeiras pelas ruas do Bairro e arredores, dada a situação pandémica, 

haverá uma transmissão online.

No âmbito do Plano Orçamental foi apresentada a ambição da con-

cretização de uma obra denominada “remodelação das estruturas 

de apoio à atividade exterior”, resumindo-se a dois telheiros com bal-

cão, um com churrasqueira e outro com fogão e lavatório. Visa esta 

obra dar resposta a eventos no exterior como os Santos Populares, 

sem a necessidade de montar estruturas precárias. 

Houve também lugar a outras informações e esclarecimentos, no-

meadamente a retoma de alguma normalidade que contribuiu para 

equilibrar a situação financeira. A situação das quotas, em que foi 

reconhecido ter havido uma forte recuperação, no entanto ainda 

longe do desejável. A Direção informou também, que tem como 

intenção, passar a enviar uma informação periódica com aspetos re-

levantes das conclusões e decisões das reuniões.

Apesar de ter havido poucos sócios presentes, as intervenções reve-

laram uma participação saudável e valiosa, contribuindo para escla-

recimentos importantes, para além de proporcionar motivação aos 

Órgãos da Associação, apontando também aspetos positivos da sua 

atuação.

No final, o Presidente da Mesa, Luís Santos, exortou à participação 

dos Sócios na vida da Associação, com novas ideias, para manter a 

Associação em atividade constante.

Luís Santos e Paulo Pinho (Mesa da Assembleia)
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Como é do conhecimento geral, é costume a Associação 
proporcionar aos mais pequenos a festa do Halloween, uma 
iniciativa organizada pelo Bar da Associação.

Infelizmente no passado ano 2020, devido à pandemia, 
não foi possível os nossos jovens desfilarem de casa em 
casa, mas houve algumas brincadeiras na parte exterior da 
sede da Associação, e não faltaram os doces tão ambicio-
nados pelas crianças que “teimaram” em sair à rua nesse dia 
de tanto divertimento.

Este ano, como manda a tradição já há algum tempo no 
Bairro de S. João, as Bruxas, Bruxinhas… voltaram a sair 
à rua. Foram muitas as crianças e os respetivos pais que 
aceitaram o desafio, e reinaram as surpresas e a animação, 
como podemos constatar pela representação fotográfica.

Deu-se início ao acontecimento com várias danças, brinca-
deiras e partidas, com a coordenação da Natacha, a Profes-
sora de Zumba; ninguém ficou indiferente a tudo o que por 
ali aconteceu. As crianças, vestidas umas de formas bizarras 
(bruxas, vampiros, múmias, esqueletos), e outras de formas 
distintas (aparelhos tecnológicos, freiras, enfermeiras etc.), 
deram cor ao ambiente e desfilaram de casa em casa, ba-
tendo em cada porta para pedir doces ou prendas, gritan-
do o célebre trick or treat!, “doce ou travessura”. 

Nos jardins e nas janelas de algumas casas do nosso bairro 
encontrámos abóboras esculpidas com velas acesas, ade-
reços de Halloween que reportam a uma noite de bruxas, 
vampiros, espíritos, feiticeiros e sustos, espantalhos, mú-
mias, decorações de trevas e de medo.

Para terminar o evento, todas as crianças se reuniram 
na sede da Associação para dividir e comerem os do-
ces que receberam durante a aventura fantasmagó-
rica que realizaram pelo bairro.  

O Halloween ou Dia das Bruxas,  

festeja-se na noite de 31 de outubro,  

véspera da festa cristã ocidental 

do Dia de Todos os Santos.

Muito bom… é bom voltar a alguma normalidade e ver a 
alegria das crianças no fim da noite de cestos cheios.

Mais uma vez, um agradecimento muito especial aos or-
ganizadores e animadores, pela iniciativa e por terem pro-
porcionado um momento único a todas as crianças que 
quiseram comparecer, e foram muitas. Temos a certeza de 
que adoraram a experiência, a julgar pelo entusiasmo a 
que já nos habituaram e que vai aumentando a cada ano 
que passa.

Obrigada, Sónia, pela iniciativa.

Obrigada, Natacha, pela disponibilidade e pela alegria e 
empenho contagiantes que põe em tudo a que se pro-
põe fazer.

Obrigada, pais, por acompanharem todos os meni-
nos nesta aventura pelo Bairro.



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO BAIRRO S. JOÃO6

BOLETIM INFORMATIVO Nº 13

São Martinho celebra-se a 11 de novembro, mas este ano fi-
zemos a festa no dia 6, um dia quase de “verão” que convidou 
muitos a participar nesta forma tradicional de assar castanhas 
- Magusto. 

Em anos anteriores, o almoço foi servido no salão da sede, 
mas os tempos que vivemos, condicionados pela pandemia 
por SARS-CoV-2, definiu limitações de acesso às zonas inte-
riores. Desafiados por esta nova realidade e necessidade de 
adaptação, não hesitámos em juntar sócios e amigos num 
almoço, desta vez no exterior das instalações, onde só foi pos-
sível reunir um número limitado de pessoas face ao espaço 
existente, de forma a manter as regras a que a situação ditava 
naquela época. 

Em clima de festa e de partilha não faltaram a animação, a 
boa disposição, entreajuda na preparação das castanhas e da 
cama de caruma onde as mesmas foram assadas. Todos os 
que participaram puderam apreciar as boas castanhas assa-
das, jeropiga, água-pé e outras iguarias trazidas pelos sócios 
e amigos que quiseram sair à rua para partilhar um momento 
saudável de confraternização. 

Mais uma vez, no dia de S. Martinho, houve “pão, castanhas e 
vinho”!

Custódio Lopes

Dia de S. Martinho
Rezam as crónicas que São Martinho foi um 
cavaleiro, um monge e um santo. É capaz 
de trazer o verão ao outono e, graças a ele, 
todos os anos celebramos o acontecimento 
assando as castanhas na nossa Associação, 
num convívio que já há muito se tornou 
uma tradição.
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A árvore de Natal é um dos principais 
símbolos natalícios. Segundo a tradição, 
o pinheiro utilizado como árvore de 
Natal, significa a vida, as bolas de Natal 
simbolizam os “frutos” da vida, as luzes 
do pisca-pisca representam as estrelas 
do céu, e a estrela do topo simboliza a 
Estrela de Belém.

NA ASSOCIAÇÃO
NatalVIVER O

      Construção 
        da árvore
O Natal é, por tradição, uma altura do ano que apela à famí-
lia, à união, à solidariedade e ao amor. Este ano, fizemos um 
apelo à “família Associação” e unimo-nos num grande desafio 
– a construção de uma árvore de Natal no exterior da sede 
da Associação. Contámos com a colaboração de muitos que 
decidiram dar “vida” a diversos materiais recicláveis, transfor-
mando-os em algo novo, com uma utilidade distinta, como 
enfeites de Natal. Entre outros, fomos encontrar materiais 
como a madeira, o trapilho que deu forma a uma das partes 
da estrutura principal da árvore, baldes de plástico que deram 
forma às tão desejadas prendas de Natal, garrafas de plástico 
forradas a papel de alumínio que se transformaram em sinos 
e bolas e outros materiais para formar estrelas, laços…, con-
tribuindo, assim, de uma certa forma, para a diminuição da 
quantidade de resíduos desperdiçados. Muitos mais produtos 
poderiam ter sido aproveitados, não estivéssemos nós sujei-
tos às intempéries inerentes à época do ano.

Não podíamos deixar de agradecer a todos quantos contri-
buíram, tanto para a construção da nossa árvore de Natal (em 
especial ao Luís Pinho e ao Igor, ao Daniel Gomes e ao Luís 
Santos e à Senhora Adelaide Fernandes - que facultou todo o 
trapilho usado -), como para a decoração da mesma, e foram 
muitos, que com uma enorme dose de empenho e dedicação 
despenderam do seu pouco tempo livre para abraçarem esta 
causa que contribuiu para o embelezamento da época natalí-
cia na nossa Associação, usando materiais recicláveis.
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                    Iluminação 
   da árvore 
A iluminação é fundamental para viver a magia 
da quadra natalícia, pois transforma qualquer 
árvore de Natal em algo fascinante e único. 

Escolhemos o dia 11 de dezembro para dar por terminado o 
nosso desafio; e que melhor maneira de celebrar do que dar 
início à época festiva com a iluminação da árvore ao som do 
Coro da EDP, que com o seu reportório muito contribuiu para 
animar o espírito natalício de todos os que vieram assistir ao 
acontecimento. Pudemos contar ainda com a presença do re-
presentante da Junta de Freguesia de Charneca de Caparica e 
Sobreda, o senhor Sérgio Mendes.

Foi oferecido chocolate quente, chá, vinho quente, bolo-rei, 
sonhos, bolachas, etc., a todos aqueles que fizeram questão 
de participar no evento, passando connosco uma noite de 
alegria, amizade e de confraternização.

Um agradecimento muito especial ao Coro da EDP, pela dis-
ponibilidade e simpatia, e por nos terem proporcionado um 
momento único.

Saímos, todos, de coração cheio, com um enorme sentimento 
de missão cumprida. 

A magia aconteceu.

    I Concurso 
    de postais de Natal 
Postal vencedor do I concurso 
de postais de Natal da Associação

É com a imagem do postal da Senhora Maria Antonieta da Costa Girão 
Salomão, residente na Sobreda, que este ano desejamos, em nome dos 
Órgãos Sociais da nossa Associação, um Santo e Feliz Natal, e votos de 
um ano de 2022 com muita paz, alegria, e sobretudo muita saúde.

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo
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A decoração de Natal no exterior não tem 

regras: podemos decorar com tudo o que 

a nossa imaginação permitir, construir um 

presépio (cuja montagem é tradição en-

tre muitas famílias católicas, isto porque 

a construção do presépio simboliza a pre-

paração para a comemoração do nasci-

mento do menino Jesus, celebrado no dia 

de Natal), decorar as plantas e árvores, as 

janelas, as portas e as varandas, deixando 

os jardins lindos e bem iluminados; tudo 

ganha vida de uma forma especial. 

No início do ano 2022 tínhamos como um 

dos objetivos principais cantar as Janeiras 

e os Reis porta-a-porta, com o Grupo de 

Cavaquinhos da Associação, e ao mesmo 

tempo apreciar as casas enfeitadas, con-

tudo, não nos será possível concretizar 

este desejo uma vez que foram impostas 

algumas normas de confinamento para a 

época natalícia e para a época do cantar 

das Janeiras e dos Reis. Sendo assim, de-

mos uns passeios pelo bairro para ver as 

decorações exteriores de Natal, e tivemos 

algumas agradáveis surpresas, que podem 

ser observadas na reportagem fotográfica 

que se apresenta. 

Relativamente ao cantar das Janeiras e 

Reis, juntámos na Associação o nosso Gru-

po de Cavaquinhos, e alguns “cantadores” 

residentes no Bairro, e temos preparada 

uma surpresa – fiquem atentos ao vosso 
e-mail e redes sociais.

NO BAIRRO DE S. JOÃO
Natal
VIVER O

Enfeites, Janeiras e Reis

No Natal, a época mais aguardada do 
ano, uma das partes mais interessantes, 
divertidas e esperadas, é a criação de 
enfeites natalícios, principalmente nas 
zonas exteriores das casas do nosso bairro. 
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INGREDIENTES
1 Kg de farinha de trigo 
(de preferência farinha de padeiro)

12 ovos 

10 cl de azeite

10 cl de aguardente

1 colher (café) de sal

30 gramas de fermento  
de padeiro (ou duas saquetas)

Açúcar (para polvilhar)

FILHÓS DA 
BEIRA ALTA

Numa tijela comece por desfazer o fermento num pouco de leite 
morno.

Ponha a farinha numa vasilha grande, tendo em conta que a massa 
irá aumentar muito, e acrescente o sal.

Aqueça o azeite (morno), retire-o e vá despejando sobre a farinha, 
tendo o cuidado de mexer com uma colher de pau, para que toda a 
farinha fique bem escaldada. Com as mãos esfarele tudo muito bem 
para que não fiquem grumos.

Junte o fermento e os ovos um a um e amasse. Junte o bagaço e 
continue a bater até obter uma massa macia. Se necessário vá en-
farinhando as mãos. A massa ficará pronta quando começar a fazer 
bolhas.

SOPA DA 
NOSSA TERRA

Sopa vencedora do 1º prémio do XIII  
concurso das sopas da Associação (2019)

INGREDIENTES
2 postas de maruca

2 postas de red-fish

2 postas de pescada

2 cebolas

4 dentes de alho

5 cenouras

6 batatas

Azeite  

Camarão 

Coentros

Piripíri

Sal

RECEITAS TRADICIONAIS

Cozer o peixe com um raminho de coentros, os alhos e o sal. Depois 
de cozido, limpar o peixe de espinhas e peles, desfiar, coar e reservar 
a água.  

Num recipiente à parte cozer o camarão, descascar e reservar.

Numa panela colocar o azeite até tapar o fundo, juntar uma cebola 
cortada em meias-luas e deixar refogar até a cebola ficar mole; a este 

Deixe levedar a massa durante umas horas em local fechado e co-

berta por um pano branco e uma manta quentinha (há quem co-

loque a vasilha perto da lareira para “fintar” mais depressa). Quando 

duplicar de volume a massa estará pronta para fritar.

Ponha bastante óleo numa fritadeira funda para as filhós poderem 

flutuar. Com as mãos untadas em azeite retire pequenas bolas de 

massa e estique-as, evitando fazer buracos. Mergulhe no óleo quen-

te e com 2 garfos trabalhe a massa para que fique no formato dese-

jado (imitando uma pétala de flor - opcional).

Retire da fritura, escorra em papel absorvente, polvilhe com açúcar.

DICA: Se os ovos forem pequenos, utilize 14 em vez de 12.

Maria do Céu Arraiano Lopes

preparado adicionar as cenouras, as batatas, a outra cebola, os den-
tes de alho, a água da cozedura do peixe e deixar ferver. 

Quando estiver tudo bem cozido, triturar e juntar um pouco de piri-
píri. Se já estiver a gosto, juntar o peixe desfiado e o camarão. 

Na altura de servir, colocar coentros picadinhos por cima. 
Cristina Louro

PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO
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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.

PARTICIPAÇÃO 
NO TORNEIO DO 
CLUBE DE PETANCA 
DA MOITA 
A convite do Clube de Petanca da Moita, 
o grupo de Petanca da nossa Associação 
participou em sua representação,  
no Torneio Anual de Petanca da Moita, 
promovido por aquele Clube  
em 10 de outubro de 2021.

O grupo de Petanca deslocou-se em viaturas próprias e par-
ticipou no torneio com equipas vindas do Algarve, centro e 
norte do país. 

O torneio foi disputado na modalidade de “Doublet” e resul-
tou num enorme convívio e civismo. 

É de salientar o comportamento de todas as equipas e a dis-
ponibilidade do nosso grupo em participar nos futuros even-
tos daquele Clube.

Participantes: Alberto Gonçalves; Albino Domingues; Marti-
nho; António Paiva; António Ramos; Francisco Barreiros; Fran-
cisco Gonçalves; José da Costa; Manuel Rodrigues.

Francisco Barreiros e Alberto Gonçalves

17. Ao contrário da crença popular, o ser humano não utiliza apenas 
10% de seu cérebro. Todas as partes do cérebro têm uma função 
específica e, embora não funcionem todas ao mesmo tempo, 
quase todas estão ativas durante o dia.

18. Não existem sensores de dor no cérebro. Os neurocirurgiões po-
dem fazer cirurgias enquanto se está acordado, sem que a pes-
soa sinta dor. A dor que sentimos é nas membranas e na pele 
que cobrem o crânio.

19. O ácido do estômago é forte o suficiente para dissolver lâminas 
de barbear.

20. O nosso código genético é um tanto semelhante ao de uma les-
ma (70%). Somos cerca de 1 cm mais altos de manhã?

21. Toda saliva que produzimos na vida seria capaz de encher duas 
piscinas de 6.500 litros.

22. Além das impressões digitais, cada pessoa tem uma impressão 
da língua única.

23. O corpo humano tem ferro suficiente para fazer um prego de 7 
cm de comprimento.

24. Uma pessoa pode morrer por falta de sono mais cedo do que de 
fome, o que geralmente leva duas a três semanas.

25. O corpo humano tem mais de 96.000 km de vasos sanguíneos.

26. Cada pessoa perde 40 kg de pele durante sua vida.

27. O nariz pode detetar 1 trilião de aromas diferentes. As mulheres 
têm melhor olfato do que os homens.

28. Embora os homens representem apenas 1% dos casos de cancro 
de mama em todo o mundo, a sua taxa de mortalidade é 19% 
maior do que em relação à patologia em mulheres.

PRÓXIMOS EVENTOS
Para o primeiro trimestral de 2022 temos planeados os se-
guintes eventos:

• Cantar as Janeiras – transmissão digital

• Noite de Fados – 29 de janeiro

• Exposição de Arte – fev./mar. (data a confirmar)

• Baile de Carnaval – 26 de fevereiro

• Dia da Mulher – 12 de março


