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No mês de outubro, a
Assoc iação Desport iva
Cu l tu ra l  e  Soc i a l  de
Subportela está de parabéns,
pois comemora o seu 34º
Aniversário.
Ao longo de mais de três
décadas, muitas foram as
pessoas que, ao serviço
desta coletividade sem fins
lucrat ivos,  ideal izaram
pro je tos  e  sonhos  e
desenvolveram inúmeras
atividades e eventos, tendo
sempre como objetivo fazer
cumprir a missão primordial
do associativismo, atuando
como meio de coesão social,
unindo a comunidade,
combatendo a descriminação
e desenvolvendo uma forma
de vida em sociedade
saudável e participativa.
A realização destes objetivos

só é possível graças ao árduo
trabalho, realizado pelas
pessoas responsáveis, pela
sua direção e com o apoio
dos seus associados. Sendo
que, em várias ocasiões, se
põe de parte os deveres
familiares e profissionais em
beneficio da causa pública,
permitindo deste modo que
toda a comunidade possa
usufru ir  de at iv idades
culturais, desportivas e
sociais que enriquecem,
tanto quem as promove
como quem as usufrui.
Estamos, no entanto, cientes
de que “sem ovos não se
podem fazer omeletes” pelo
que, principalmente nesta
conjuntura económica que o
país atravessa, esta direção
apela à comunidade, que
seja mais interventiva, que

participe mais, dando dessa
forma o seu contributo para
a continuidade das diversas
atividades desenvolvidas por
esta coletividade.

Florinda Barbosa

EDITORIAL

A Associação, ADCSS
pretende implementar a
modalidade Hip-Hop,
uma actividade física
abrangente a todas as
idades, incluindo os mais
novos (cr ianças  e
adolescentes).
No próximo dia 7 de
Novembro, pelas 10
horas, no salão multiusos
da associação, vem
exper imentar  es ta
actividade muito rítmica
e divertida. Informações:
965110121.
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C e l e b r a m o s  o  D i a
Internacional da Juventude,
no Estádio Nacional do Jamor,
no dia 12 de agosto de 2015.
Esta iniciativa, a cargo do
Inst i tuto  Português do
Desporto e Juventude, reuniu
jovens de todos os distritos
de Portugal Continental.

O Dia Internacional da Juventude foi
p r e e n c h i d o  c o m  i n ú m e r a s
actividades: canoagem, equitação,
escalada, minigolfe, outros jogos e
breves momentos de formação, sobre
um conjunto diversi f icado de
atividades, em torno do grande tema
do encontro - “Os Jovens e a
participação cívica”.
O grupo de Subportela destacou,
entre as várias atividades disponíveis,
a breve formação na escrita de Braille
e na língua gestual portuguesa.

Em representação do distrito de Viana
do Castelo, para além do grupo da
Associação de Subportela (ver
fotografia), estiveram presentes o

Grupo de Escuteiros de Alvarães e o
Darque Kayak Clube. O convívio com
os jovens destes grupos foi mais um
ponto posit ivo nesta viagem.

Dia da Juventude
no Estádio Nacional do Jamor
Dia da Juventude
no Estádio Nacional do Jamor

Dia dois de agosto, o tiro de
partida foi dado às 10 horas.
Com as bicicletas afinadas e toda a
logística a postos, desde as forças de
segurança até ao carro vassoura, do

Monte de S. João Novo, num lindo dia
de verão, partiram cerca de uma
centena de ciclistas, com destino a
Bertiandos.
Com passagem na ponte românica da

Vila de Ponte de Lima, transpondo o
rio da margem esquerda para a direita
e seguindo pe la c ic lov ia,  os
participantes chegaram a Bertiandos
onde os familiares os esperavam para
o piquenique. No convívio, prolongado
até às 18 horas, num espaço bem
apropriado para estes eventos
direcionados para o lazer, a organização
não faltou com a habitual sardinhada
aberta a todos os participantes.
De regresso, o percurso fez-se pela
margem direita até à travessia na
ponte de Lanheses, com chegada ao
Monte de S. João por volta das 20
horas onde se reacendeu o carvão e
assaram as últimas sardinhas,
continuando o convívio até ao
anoitecer.
Há 34 anos que este passeio se realiza,
e olhando ao sucesso que tem vindo
a alcançar, a organização lança o repto
aos participantes, garantindo já o
agendamento para o próximo ano, no
último domingo de julho.
Fica um merecido agradecimento a
todas as entidades que nos apoiaram
com os seus serviços na logística ou
nos subsidiaram, contribuindo para a
concretização deste acontecimento.

Passeio cicloturístico já conta 34 anos
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De 6 a 17 de agosto, a Associação Desportiva Cultural e
Social de Subportela realizou um torneio de futebol de
salão que teve a participação de seis equipas. De entre
elas, a equipa da nossa associação ADCSS, que apesar
de ter sido considerada a melhor equipa em campo, teve
alguns fatores contrários e acabou por ser classificada em
quinto lugar.

O campo de jogos, no Monte de S. João, há alguns anos
que estava incapaz de ser utilizado devido ao estado de
degradação que apresentava. Mas, a atual junta de
freguesia procedeu às essenciais obras de beneficiação,
que o deixaram com as condições necessárias para
utilização, permitindo assim a realização deste evento
desportivo que durante muitos anos se destacou pela sua
atratividade e pela grande quantidade de participantes.
A organização ficou satisfeita com o desempenho de todos

os intervenientes na atividade, equipas participantes,
equipa de arbitragem e público assistente, que
calorosamente se fez sentir nas bancadas, através dos
seus aplausos.
Fica também o agradecimento aos nossos apoiantes, que
colaboram na angariação de receita para a concretização
do torneio.

Esta foi a classificação final: 1º – Os Bichos; 2º – JB-
Construção Civil; 3º – Os Improváveis; 4º – Papelaria
Moderna; 5º – ADCSS; 6º – Dispensados-B. O troféu
“melhor disciplina” foi atribuído à Papelaria Moderna. O
troféu “melhor guarda-redes” foi para Élio Abreu.
Finalmente, o troféu de “melhor marcador” foi entregue
a Ricardo Tomás Costa.

Futebol de Salão - resultados finais

Campeões - subportela 2015

Escola de concertinas participa nas festas de S. Simão
O grupo de concertinas, da
escola de música da
Associação Desportiva
Cultural  e Social  de
Subportela, participou no
co r te jo  e tnográ f i co ,
integrado nas festas de S.
Simão, no dia 15 de agosto,
que decorreu na freguesia

de Mazarefes.
Nunca é tarde para
aprender a tocar concertina.
 A concert ina é um
instrumento diatónico no
qual, ao abrirmos o fole
pressionando um botão,
obtemos uma nota musical
 e ao carregar no mesmo

botão mas a fechar o fole,
teremos outra nota. Em
Portugal, há vários métodos
de ensino da concertina,
mas o mais comum é o
método “de ouvido” ou seja,
sem partitura.
A concertina está na moda.
A concertina está em todo

o lado. Onde há concertinas
há pessoas.
A  A s s o c i a ç ã o
proporciona, a todos os
i n t e r e s s a d o s ,  a
o p o r t u n i d a d e  d e
a p r e n d e r  e s t e
instrumento, às quintas-
feiras com início às 21
horas.



CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL
O Presidente da Mesa da Assembleia
da Assoc iação Desport iva
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
10 horas, do dia 22 de
Novembro de 2015, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1 – Apresentação, discussão e
aprovação do P lano de
Actividades e Orçamento para
o ano 2016.

2 – Informações.

Se no dia e hora acima designados
a reunião não puder 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, 14 de Outubro de 2015
O Presidente da Assembleia Geral
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No próximo dia 13 de
dezembro, na Associação
Desportiva Cultural e Social
de Subportela, será realizada
a habitual festa de Natal.
A festa terá início às 15 horas
e será aberta a todo o público
da f regues ia ,  ao  qua l
deixamos desde já o nosso
convite. O programa será
desenvolvido e anunciado
atempadamente.

FESTA DE NATAL

Dia 12 de Dezembro
pe l a s  21h .30 ,  no
multiusos da Associação
Desportiva Cultural e
Social de Subportela irá
decorrer um espetáculo
d e  N a t a l ,  e m
homenagem ao fado e
música portuguesa, com
a presença das turmas
de Ballet de Santa Marta
e da escola Dança e Cia.
Uma organização da
professora Sílvia Lima.

Espetáculo de Natal
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