
 
 

ATENÇÃO! 
  
  

A ACRBSJ solicita a atenção de todos os Sócios 

para uma comunicação aguardada pelo Bairro 

desde há quase 30 anos: 

   

Na Terça-feira, dia 12 de Outubro de 2010, 

celebrou-se a escritura de Cedência dos 

terrenos para a Associação com direito de 

superfície. 

 
Passados quase 30 anos sobre a primeira tentativa de passar os terrenos 

para a CMA, eis que finalmente os terrenos do Areeiro são entregues à 

guarda do Bairro de S. João, na “pessoa” da Associação Cultural do 

Bairro de S. João, com Escritura lavrada e assinada. 

   
Hoje orgulhamo-nos de poder honrar o esforço que desde há 30 anos 

foi iniciado com as Comissões, ao ter celebrado com a CMA uma 

escritura de Cedência, perseguida durante todo este tempo. Por isso hoje 

todos estamos de PARABENS, todos os sócios, todos aqueles que 

trabalharam nas Comissões e todos aqueles que connosco têm 

trabalhado nos eventos que promovemos. 
   

  

Obrigado e Bem Hajam! 

  
Esta Escritura está disponível e pode ser consultada por qualquer sócio que deseje fazê-lo, basta para isso contactar 
com qualquer dos seguintes contactos 917911253 ou o 967132569 
 
 



 

 
 

 

 

Foi para isto que trabalhámos nos nossos eventos granjeando 

dividendos, para conseguir a capacidade necessária para 

ultrapassar esta situação. 

  

Recordamos que esta Cedência foi decidida por unanimidade em 

Sessão de Câmara de 3 de Março de 2010. 

 

Para que esta decisão nos fosse favorável muito contribuiu a 

actividade que temos desenvolvido. Só com muitos eventos é que 

conseguimos que tivessem confiança para nos entregar a guarda 

dos terrenos. 

 
  

…É então chegada a hora!!… é agora que vamos precisar do 

apoio de todos para honrar o resultado da votação que fizemos 

há 2 anos atrás, em que 80% dos moradores do Bairro 

admitiram que estavam de acordo em que se construísse uma 

Sede nos moldes apresentados (com salão multi-usos, casas de 

banho, espaço exterior para pic-nic e para a Petanca), e ainda 

que estariam dispostos a auxiliar com ideias, conselhos, 

ajudas… essencialmente com a vossa presença. 

 

 Neste momento estão a ser iniciados os primeiros contactos com o 

projectista para avaliar soluções que permitam responder à 

ambição de Sede com os requisitos que acordámos há 2 anos atrás 

em Assembleia. 

  

Em breve marcaremos uma reunião para melhor esclarecer e fazer 

um ponto de situação. 
 


