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EDITORIAL

Nesta primeira edição do ano 2007,
queremos alargar este espaço informativo
a algo que nos merece toda a atenção:
o Castro de Roques. Localizado no
Monte do Santinho, o monumento serviunos de inspiração na altura de
escolhermos o nome do nosso boletim.
Assim, o castro apadrinhou, no baptismo,
este documento, a quem foi dado o nome
de Arauto de Roques. Por isso, este meio
de comunicação sente-se saciado ao dar
a conhecer, aos nossos leitores, notícias
que são grandes descobertas sobre as
nossas origens, os nossos antepassados,
pois segundo rezam os historiadores,
tudo pode ter começado lá no alto do
Monte Roques, mais conhecido
popularmente por Monte do Santinho.
Um trabalho da nossa redactora Lénia
Rego.
Aproveitamos para desejar um novo
ano repleto de felicidades aos nossos
estimados leitores, a todos os sócios da
Associação Desportiva, Cultural e Social
de Subportela, aos nossos amigos, a
todos aqueles que sempre nos apoiam
nas nossas actividades, a todas as
empresas que nos apadrinham com os
seus donativos e aos nossos
colaboradores na feitura desta publicação.
A todos, o nosso sincero agradecimento.
Manuel Augusto Torres Lima

O Castro de Roques, situado no Monte
de Roques, conhecido localmente como
Monte do Santinho, é um dos escolhidos
para integrar uma candidatura a
Património da Humanidade que está a
ser preparada por algumas entidades e
que abrange castros, citânias e cividades
do Noroeste Peninsular. Pág.2 e 3.

JOGOS TRADICIONAIS
Dia 25 de Março, 15horas
Monte de S. João Novo

GRÁTIS
Actualiza as tuas
cotas e recebe
grátis o livro comemorativo dos 25
anos da Associação!
Fideliza-te com a
história e conhece
os associados!
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Castro de Roques integra candidatura a Património da Humanidade
Situado nas freguesias de
Vila Franca, Vila de Punhe
e Subportela, o castro
possui o estatuto de
monumento nacional desde
1979, um estatuto atribuído nesta zona apenas
a este monumento e à
Citânia de Santa Luzia.
Agora é colocado ao lado
da Cividade de Vila Praia
de Âncora, da Citânia de
Santa Luzia e da Citânia
da Carmona e integra a
candidatura à Unesco,
devido a um esforço que
tem vindo a ser desenvolvido pelas juntas de freguesia onde está integrado
e por um grupo de arqueólogos e estudantes de
arqueologia, que estiveram
no local a fazer escavações. Os autarcas garantem que vão continuar de
mãos dadas para avançar
com este trabalho, que
poderá ser prolongado
durante muitos anos.  O
castro de Roques não é
pertença de Vila de Punhe,
não é pertença de Vila
Franca, não é pertença de
Subportela. Está instalado
naquela zona e entendemos que deve ser património da humanidade, referiu Ilídio Rego, presidente
da junta de freguesia de
Subportela. Um pensamento semelhante ao do
homólogo de uma freguesia vizinha, que também
considera importante
manter-se o interesse por
estes pedaços de história.
Todos os autarcas se
devem preocupar com o
património. Estamos
disponíveis para continuar
este trabalho e não parar
por aqui. Esperemos que
tenham continuidade,
comentou Adolfo Azevedo,
presidente da junta de
freguesia de Vila Franca.
O trabalho dos arqueólogos
e dos estudantes está a

ser acompanhado de perto
por estes autarcas, que
esperam que as entidades
responsáveis pelo património no nosso país sejam
capazes de identificar este
castro como um monumento com interesse histórico e arquitectónico. Um
objectivo focado por António Moreira, presidente da
junta de freguesia de Vila
de Punhe, que afirma que
o principal objectivo desta
acção é despertar a
consciência das entidades
responsáveis por este tipo
de património e mostrar
que no concelho de Viana
do Castelo existe um castro
que é dos maiores da
Península Ibérica e que
tem um vasto espólio
arqueológico.

Escavações
põem balneário
a descoberto

O mês de Junho foi o
escolhido por um grupo de
arqueólogos e estudantes
de arqueologia para começarem as escavações no
Castro de Roques. Com uns
dias de mais e outros com
menos calor, passaram
horas a fio com pincéis na
mão e muita paciência a
tentar descobrir o que
poderia estar por detrás
de uma estrutura identificada na altura como uma
fonte de mergulho. Afinal,
aquilo que pensavam ser
uma fonte acabou por ser
posto a descoberto e
descobriu-se um balneário
castrejo, que servia como
uma espécie de sauna aos
povos que nos séculos II
e III povoavam esta zona.
O que deveriam ter sido
simples trabalhos de
limpeza, prolongaram-se
até Setembro e tornaramse numa verdadeira caça
ao tesouro para estes

apreciadores da arqueologia, que encontraram
g rav u ra s e m d i ve r s a s
pedras, fragmentos

cerâmicos castrejos e da
época romana, pedras
aquecidas a vapor e ainda
o balneário, um edifício
soterrado onde existia uma
câmara onde eram
a q u e c i d a s p e d ra s q u e
ficavam ao rubro e eram
depois transportadas para
um espaço ao lado, para
serem aspergidas com
água e produzirem vapor.
Era aqui que os povos se

juntavam na altura do
banho, para se deliciarem
com uma verdadeira
sauna. No final, saíam para
outro compartimento, onde
existiam uns bancos onde
as pessoas descansavam
e esperavam que o corpo
voltasse à temperatura
normal. Havia mesmo
quem preferisse passar
para o átrio, ao lado destes
compartimentos, mas já
ao ar livre, onde entravam
um tanque com água fria
e conseguiam arrefecer
mais rapidamente.
Muito embora existiam
mais 22 estruturas semelhantes a esta no Noroeste
Peninsular, esta é a primeira que aparece no Vale do
Lima. Em termos científicos temos uma descobert a f e n o m e n a l , d i s s e
Tarcísio Maciel, um dos
arqueólogos responsáveis
pelas escavações.
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Madeireiros
e
c o n s t r u ç ã o
degradaram o castro
O acesso ao monte de Roques está
mais facilitado. Há alguns anos, as
juntas de freguesia por onde ele
passa investiram verbas avultadas
na construção de estradas e caminhos e agora é mais fácil chegar ao
ponto mais alto. Com estradas
abertas foram muitas as pessoas que
se deslocaram a este local e retiraram
diversas pedras do castro da Idade
do Ferro, muitas vezes sem saberem
o seu valor. A zona degradou-se e
com o passar dos anos, a situação
complicou-se ainda mais com a acção
dos madeireiros, que muitas vezes
cortaram as árvores e arrastaramnas, levando pequenos muros que
se encontravam à superfície. Muitas
destas pedras desapareceram, mas
mesmo assim, os arqueólogos e os
presidentes de junta acreditam que
ainda há muito soterrado. Fiquei
admiradíssimo com aquilo que a terra

cobre e que os nossos olhos não
vêem. Com o pouco que foi feito de
escavações, já
começo a imaginar
aquilo que estará
soterrado. Deve ser
de facto uma coisa
m a ra v i l h o s a ,
acrescentou Ilídio
Rego, presidente da
junta de freguesia de
Subportela.
Para tentar preservar
o que ainda resta do
castro, o grupo
espera que a candidatura avance, para
apressar a limpeza e
as escavações. Com
a certeza de que o
local não pode ficar
votado ao abandono, estão já a
pensar colocar uma cobertura no que
foi descoberto, para que o trabalho
não tenha sido em vão. A pensar
nisso, Tarcísio Maciel vai estar atento
ao castro, até porque considera que
o abandono não ajuda a conservar.

Enquanto esperam uma resposta
sobre esta candidatura, vão analisar

as amostras de terra, as cinzas e
carvões encontrados no castro e que
permitirão conhecer um pouco melhor
o que poderá ter sido o coberto
vegetal da época, os alimentos destes
povos, a forma de vida e as tradições e costumes.

A CANTAR AS JANEIRAS

Viemos pedir para a Associação
Já temos projecto, não temos tostão
De boa vontade, se queres ajudar
A tua oferta Deus vai-te dobrar

Assim se cantam as Janeiras deste
ano uma estratégia simples e propositada
que a Associação tem vindo a adoptar,
tendo como objectivo, angariar fundos
para a construção do tão desejado edifício
que servirá de sede da Associação e casa
da juventude; uma área constituída por
espaços destinados a acção
cultural e um grande salão
polivalente para a participação,
promoção e desenvolvimento de
actividades juvenis e afins.
Novamente se apela à
generosidade de quem nos
recebe, para que o objectivo
comum a toda a população da
freguesia possa enfim avançar.
Não será demais relembrar que
todas
as
ajudas
são
imprescindíveis para se levar a
efeito este projecto; porque
Subportela precisa realmente
de um espaço onde os jovens
possam ocupar os seus tempos

livres (Casa da Juventude), um espaço
adequado para espectáculos e
desenvolvimento de várias actividades
nomeadamente música, teatro, dança,
ginástica, jogos, formação, informação,
e ainda outras actividades que se
possam enquadrar no espaço.
Como já vem sendo hábito, as Janeiras
iniciaram a ronda pelo lugar do Monte,
seguindo para Cortegaça, para terminar
no lugar da Lomba.
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Duzentas Pessoas Participam na festa de Natal

Mais de duzentas pessoas estiveram
presentes no passado domingo, 10
na festa de Natal organizada pela
Associação Desportiva, Cultural e
Social de Subportela e pela junta de
freguesia. Apesar do bom tempo
convidar a um passeio, estas pessoas
decidiram passar a tarde a ouvir as
músicas e a apreciar as danças
ensaiadas pelo grupo de danças da
associação, pela escola de música e
por mais algumas crianças que
decidiram ler poemas ou fazer
pequenas peças de teatro.
A sala da sede da junta depressa
encheu e apesar das cem cadeiras
existentes no local, foram muitos os
que tiveram que assistir de pé ao
espectáculo. Um pequeno esforço
que em nada demoveu estas pessoas,
que não arredaram pé até ao final
da festa, que durou quase três horas.
Numa tarde animada não faltaram
os palhaços que trouxeram muita
alegria e boa disposição, mas

também
muitas
melodias
interpretadas pelos alunos da escola
de música. Músicas de Natal, mas
também outras de cariz popular e
tradicional foram interpretadas por
flautas, concertinas, violas, trompete,
trombone, saxofone, clarinete,
acordeões e órgão, mostrando o
trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido nesta escola. Para além
das músicas, alguns elementos da
associação apresentaram danças e
ainda houve tempo para que outros
mostrassem os dotes vocais e
encantassem com canções por
demais conhecidas do público infantil
e juvenil.
Antes de terminar o convívio e até
porque a hora já ia adiantada e a
fome começava a apertar, foram
servidas rabanadas, arroz-doce e

bolo-rei. Este ano, os organizadores
pensaram mais uma vez nas crianças
e antes da festa terminar, apareceu
o Pai Natal, que ofereceu chocolates
aos mais pequenos.
O encontro foi considerado um
verdadeiro sucesso pelos
organizadores, que esperam repetir
a i n i c i a t i va n o p r ó x i m o a n o .

Magusto de S. Martinho
A Associação Desportiva Cultural e
Social de Subportela (ADCSS),
associada à Junta de Freguesia levou
a cabo no passado dia 19 de
Novembro, o tradicional Magusto de
S. Martinho.
S. Pe d r o, n o s s o p a d r o e i r o n ã o
desiludiu
os
convidados,
presenteando-os com uma agradável
e serena tarde de sol a sorrir por
entre as nuvens.
No Monte de S. João Novo, pelas
14h.30 acendiam-se as fogueiras,
preparavam-se as castanhas e
seleccionava-se o vinho (de
preferência o novo). De seguida
chegavam as concertinas tirando a
rouca e já desgasta voz ao altifalante
que por sua vez queria tocar mais

alto ironia ou não, posicionava-se
em cima do maior sobreiro, também
imponente pela sua idade.
Começava assim a festa que duraria
até ao nascer das estrelas, depois
de muitas cantigas ao som das
concertinas e uma barrigada de
castanhas.
Houve ainda quem aproveitasse o
tempo e o local para disputar umas
partidas de malha.
Os mais pequeninos brincaram com
a corrida do arco, um jogo tradicional
fora do comum nesta geração mais
nova.
A organização ficou satisfeita e
garantiu que para o ano o evento
será para repetir.

E porque do S.Martinho se tratava
Com boas castanhas e vinho
Sendo este de garrafão,
Vamos lá para o S. Martinho
Que é no monte de S. João.
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Saúde
É no feminino que se
conjugam os principais
distúrbios alimentares, a
anorexia e a bulimia, mas
também a ingestão
compulsiva de alimentos apenas dez por cento dos
casos dizem respeito a
rapazes. Uma predominância que se explica muito
provavelmente pelo facto
de o sexo feminino ser
mais permeável às
pressões culturais e sociais
que ditam que o ideal de
beleza é uma silhueta sem
s o m b ra d e g o r d u ra e
quilos.
Não é uma questão de
moda. Mas a verdade é que
os corpos esguios vendidos
em anúncios e desfiles de
modelos acabam por ter
reflexos bastante negativos
na cabeça das raparigas
mais jovens, a quem um
olhar ao espelho ou uma
passagem pela balança
devolve, com frequência,
um corpo que gera
insatisfação. Mesmo
quando no espelho se revê
uma figura magra, confirmada pelos poucos quilos
somados na balança.
Além do mais, esta é a
idade de todas as mudanças, físicas e emocionais,
uma altura da vida em que
rapazes e raparigas se
sentem a perder o controlo
do seu próprio corpo. A
puberdade pode fazer
grandes estragos na autoconfiança - para estes
adolescentes, controlar o
peso é como se tomassem
de novo em mãos as rédeas da sua vida.
A insatisfação toma conta
das jovens, aumentando
ao mesmo ritmo que a pre-
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A DITADURA DOS IDEAIS

Ser magro continua a corresponder ao
ideal de beleza dos tempos que correm.
Nas sociedades ditas desenvolvidas, está
claro! Em nome desse ideal, adolescentes
e jovens deixam-se cair nas malhas das
dietas sem conta, peso e medida e acabam
vítimas dos distúrbios alimentares.
ocupação com o peso, desencadeando comportamentos que as tornam
ainda mais vulneráveis. Daí
a decidirem-se por uma
dieta é um passo, dado
sem grande reflexão sobre
as consequências para a
saúde. Nesses momentos,
os pensamentos estão
todos concentrados na
urgência de perder peso
(mesmo que não haja peso
a perder). A dieta acaba
então por se fazer de cor-

tes radicais (e pouco saudáveis), que deixam o organismo desequilibrado do
ponto de vista nutricional.
Essa atitude radical passa
por um relacionamento
perturbado com os
alimentos - ou se comem
em quantidades insuficientes, ou se comem em
excesso, ou se comem
compulsivamente. Está-se,
então, perante um distúrbio alimentar, sempre
associado a uma dieta.

Refira-se que uma dieta
não é suficiente para
desencadear
um
distúrbio alimentar, mas
é condição necessária
pois não existem
distúrbios alimentares
sem dieta.
Nesta busca pelo ideal de
magreza, os jovens
começam a dar sinais de
que algo vai mal - além de
se alterar a sua relação
com os alimentos e com
as refeições, vão-se notando mudanças de comportamento, no sentido de uma
maior irritabilidade e de
uma tendência para o
afastamento do convívio
social. O impacto de um
distúrbio alimentar  seja
ele a anorexia, seja a
bulimia - evidencia-se a
nível físico e psicológico,
não devendo os sinais ser
negligenciados por quem
priva de perto com os
jovens, nomeadamente a
família e os amigos.
É um problema sério, este.
Sério e próprio dos países
industrializados, com os
distúrbios alimentares a
registarem uma incidência
ínfima em países em
desenvolvimento e sobretudo fora do chamado
mundo ocidental. É tão
sério que os distúrbios
alimentares são considerados doenças psiquiátricas, para as quais concorrem uma diversidade de
factores - psicológicos,
biológicos, familiares e
sócio-culturais.
Esta multiplicidade de
causas torna o seu tratamento complexo, moroso
e difícil.
É um tratamento espe-
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(continuação)

cializado, feito à medida de cada doente, em função da
idade, do estado físico, da personalidade anterior ao
distúrbio, da duração e evolução da doença, do contexto
de vida. O objectivo da terapia é conseguir uma diminuição
da sintomatologia e evitar as recaídas, passando a primeira
etapa por recuperar o peso e regularizar os padrões
alimentares, após o que se avança para aquilo a que os
técnicos designam como reestruturação cognitiva.
O regresso à normalidade requer ajuda especializada,
existindo nos principais
hospitais do país consultas de distúrbios alimentares.

Sinais de alerta

* Emagrecimento rápido e aparente ou grandes oscilações
de peso.
* Redução da quantidade de alimentos ingeridos ou escolha
permanente de alimentos de baixo valor calórico.
* Desculpas frequentes para
par não comer ou tendência para
o fazer isoladamente.
* Comportamentos ritualizados durante as refeições, como
cortar os alimentos em pedaços mínimos.
* Ingestão de grandes
gr
quantidades de comida de uma
forma compulsiva.
* Comportamentos compensatórios do ganho de peso,
como provocar vómitos.
* Uso de laxantes ou diuréticos.
* Prática excessiva de exercício físico.
* Amenorreia (falhas na menstruação) nas rapariga
r
e perda
de erecção nos rapazes.
* Instabilidade emocional, com alterações do humor.
* Maior agressividade e irritabilidade, com tendência para
o isolamento social.
* Atitude critica em relação à imagem e ao corpo.

CONVOCATÓRIA - ASSEMBLEIA GERAL
O Presidente da Mesa da Assembleia da Associação
Desportiva Cultural e Social de Subportela, em
cumprimento do número dois do artigo décimo
sétimo, convoca a Assembleia Geral, para uma
reunião ordinária, na sua sede no lugar da Lomba,
freguesia de Subportela pelas 9.30 horas, do dia 11
de Fevereiro de 2007, com a seguinte ordem de
trabalhos:
1  Apresentação, discussão e aprovação do relatório
de Actividades e Contas do ano 2006.
2  Criação de novo cartão de sócio.
3 - Ponto de situação sobre a construção do edifício
Sede da Associação/Casa da Juventude.
Se no dia e hora acima designados a reunião não
poder realizar-se por falta de maioria dos sócios
inscritos, far-se-á com qualquer número de sócios
uma hora depois, nos termos do número três do
artigo décimo sexto.
Subportela, 01 de Janeiro de 2007
O Presidente da Assembleia Geral

in "FARMÁCIA SAÚDE"

25 Anos de Associação (Bodas de Prata)
Sócios e história recordados em tempo de aniversário
Só depois de impressa a edição nº15 do Arauto de Roques,
deu-se conta de que a fotografia da Sede da Associação
caracterizada por uma das fotos mais antigas estava errada.
O equívoco, ocorrido na página 4, deu-se lamentavelmente
por defeito de computadores na tipografia.
Aos nossos prezados leitores, que por certo deram conta
do lapso, aqui fica o nosso pedido de desculpas pela
despropositada troca.
extensiva também a quem nos facultou a foto que
orgulhosamente mostramos na exposição decorrida durante
as comemorações dos 25 anos de Associação, e que aqui
publicamos.
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Este cantinho tem a colaboraçõa da
comunidade escolar de Subportela.

É bom sonhar

- Eu tenho uma pedra de ouro! Eu não posso acreditar!
- Mas acredita que é verdade. - disse a minha amiga Angelina.
Nós as duas fomos a correr para casa. Quando chegamos a minha mãe disse:
- A Angelina janta cá, não janta?
- Não D. Graça. Eu não quero incomodar.
- Vá lá Angelina. Assim já dá para falar melhor da pedra de oiro. - disse eu.
A minha mãe disse logo muito depressa:
- O quê? Tu recebeste uma pedra de oiro? Eu não devo estar a ouvir muito bem!
Explica lá isso melhor, Marina.
Eu já estava nervosa, porque, isto é um segredo, mas eu disse:
- Não é nada mãe, tu entendeste tudo mal. Mas a Angelina come cá não é?
- Sim, sim é claro.
Nós as duas fomos para o meu quarto, depois fomos comer e a Angelina foi para casa.
No dia seguinte eu fui para as aulas e depois, no fim das aulas todas, eu e a Angelina íamos no caminho
quando vimos uma senhora a chorar, e eu perguntei-lhe:
- O que é que se passa, minha senhora.
- Eu não tenho dinheiro. Sou muito pobre. Os meus filhos não têm casa própria, porque eu sou pobre.
Eu tive uma grande ideia.
- Espere um pouco.
Fui a uma loja e vendi a pedra.
- Olhe minha senhora, este dinheiro é para você.
- Muito obrigado, não sei como lhe agradecer!
- Não agradeça. Se eu fosse a senhora também gostava de que você me ajudasse.
Depois disto eu aprendi que:
DEVEMOS AJUDAR AS OUTRAS PESSOAS!
FIM
Aluna do 4°ano

Marina Esperança Lima
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P A S S A T E M P O S

Quebra cabeças

S U D O K U

Preencha as casas vazias com
algarismos de 1 a 9 de forma a
que o mesmo número não se
repita em cada linha, coluna ou
quadrado.

Smith, Robinson e Jones são: o fogueiro, o guardafreio e o maquinista de um comboio, mas não
propriamente por esta ordem. No comboio viajam
também três empresários com os mesmos nomes:
Mr. Smith, Mr. Robinson e Mr. Jones.
1.Mr Robinson vive em Detroit;
2.O guarde-freio vive exactamente a meio caminho
entre Chicago e Detroit;
3.Mr. Jones ganha exactamente 20.000 dólares por
ano;
4.O vizinho mais próximo do guarda-freio, um dos
passageiros, ganha exactamente três vezes o que
ganha o guarda-freio;
5.Smith bate o fogueiro ao bilhar;
6.O passageiro com o mesmo nome que o guardafreio vive em Chicago
Quem é o maquinista?

P a r a

r i r

- É capaz de me dizer onde fica a biblioteca da cidade?
- Claro, claro! Qualquer burro sabe
- Foi por isso que eu me dirigi a você
Um homem vai a um bruxo para ver se é possível
desfazer uma praga que lhe foi rogada há quarenta
anos. O bruxo diz:
- Pode ser, mas eu preciso saber quais as palavras
exactas que foram usadas na praga.
O homem responde sem hesitar:
- Declaro-os marido e mulher.

C U L I N Á R I A
INGREDIENTES

1 frango (com
cerca de 1,2 kg).
3 c. (de sopa)
de azeite.
1 c. (de chá) de
sal.
½ c. (de chá)
de rosmaninho
picado.
uma pitada
de pimenta.
uma pitada
de colorau.
0,5 dl de
espumante
(ou champanhe).
2 dl de caldo
de legumes.
400 g de
espargos.
80 g de queijo
gruyère.
1 dl de natas.

CALDO DE
LEGUMES

Leve 5 dl de água
ao lume, até
ferver.
Junte-lhe um cubo
de concentrado
de caldo de
legumes
e misture bem.
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5 6 2
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3 5
9 7
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1 4
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- Minha senhora dê-me uma esmolinha!
- Toma lá um euro mas não vás gastá-lo na primeira
taberna
- Vê-se que a senhora é muito entendida no assunto!!!
O vinho da segunda é muito melhor que o da primeira

Passava um funeral e a viúva chorava:
- Ó coitadinho!... vai para um lugar tão frio, sem aquecimento,
sem televisão, sem comer nem beber, sem nada
Diz o Tone Vinhaça muito atrapalhado:
- Queres ver que vão levar este desgraçado para a minha casa?!!!

Frango com champanhe
PREPARAÇÃO
1.

Lave bem o frango, enxugue-o e corte-o em pedaços. Coreo, numa frigideira antiaderente, com um fio de azeite, até ficar
dourado, e reserve.
2.
Misture numa panela o restante azeite, o sal, o rosmaninho,
a pimenta e o colorau. Adicione o frango e, depois de alguns
minutos, regue com o espumante e deixe-o evaporar.
3.
Acrescente o caldo de legumes e deixe cozinhar por 15 minutos.
Retire do lume e deixe arrefecer. Entretanto, lave os espargos e
coloque-os em água a ferver, durante dois minutos.
4.
Retire-os e mergulhe-os em seguida
em água gelada. Escorra os espargos e
deixe-os secar sobre um pano. Forre
um recipiente tipo pirex com papel
de alumínio. Disponha o frango e o
caldo da cozedura e deite por cima
os espargos.
5.
Leve o frango ao forno,
previamente aquecido a 180º C,
durante cerca de 20 minutos. Misture o
queijo triturado com as natas, gratine a

