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AS - Associação Subportela

Novo Logótipo da Associação
Concurso
No sentido de inovar e ajustar o
logótipo da Associação aos seus
valores de juventude e modernidade
e à marca recentemente criada “AS
- Associação Subportela” foi aberto
em abril do ano passado um
concurso para apresentação de
propostas.

Apesar da considerável aderência
ao concurso,  que queremos
agradecer, nenhum dos projetos
apresentados foi aprovado na

Assembleia Geral, realizada no dia
20 de novembro de 2016 pelas 10
horas, por não ter reunido o
consenso necessário e desejável.

Assim informamos que o concurso
m a n t é m - s e  a b e r t o  e  q u e
aguardamos novas propostas, que
serão motivo de discussão, votação
e aprovação na próxima Assembleia
Geral, marcada para dia 19 de
fevere i ro  do  presente  ano.

O logótipo deve ser simples e
adequado aos valores, imagem e
missão da Associação, sendo que
estaremos disponíveis para qualquer
esclarecimento adicional.

2017

Desejamos aos nossos prezados
leitores, estimados sócios e apoiantes
desta publicação um Feliz Ano Novo
che io  de  sonhos ,  a legr ias ,
realizações, sucesso e muito amor.

Hip-Hop
Todos os  sábados,  pe las
14horas no salão multiusos da
Associação em Subportela

Sem qualquer compromisso, vem
experimentar. Informações: 965110121.

Melhor qualidade de vida

GINÁSTICA

Todas as 2.ª e 4.ª Feiras
com início às 21 horas
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Saúde oral/saúde global
A saúde oral está intimamente relacionada com a qualidade
de vida e saúde geral de cada pessoa. As doenças da cavidade
oral são muito comuns na população, resultando num impacto
negativo a nível social, psicológico e económico na vida de
milhares de pessoas.
De forma a diminuir a ocorrência de doenças e complicações
na cavidade oral, devemos adotar comportamentos preventivos
que permitam a manutenção de uma boa saúde oral.

1. Consultas regulares com o médico
dentista
O médico dentista é o profissional mais qualificado para
diagnosticar e tratar doenças associadas à cavidade oral. A
realização de consultas pelo menos 2 vezes por ano permite uma intervenção atempada do médico dentista evitando
o aparecimento de futuras complicações.

2. Higiene oral regular
A escovagem dos dentes deve ser realizada 2 a 3 vezes por dia utilizando uma pasta dentífrica fluoretada. Adicionalmente,
a utilização de fio dentário ou escovilhão, pelo menos 1 vez por dia, é essencial para a remoção de restos alimentares
que ficam entre os dentes após as refeições.

3. Alimentação equilibrada e diversificada
Uma alimentação saudável é um aspeto muito importante para se atingir um bom nível de saúde oral. Assim, deve
ser evitada a ingestão diária de alimentos açucarados como refrigerantes, sumos, bolachas, geleias e doces, de modo
a diminuir a ocorrência da cárie dentária. Adicionalmente, uma alimentação diversificada, que inclua vegetais e frutas,
apresenta benefícios protetores contra o cancro oral.

4. Diminuição da ingestão de álcool  e do consumo de tabaco
O consumo elevado de álcool e tabaco estão fortemente associados com uma maior incidência de cancro oral. Este
tipo de cancro pode manifestar-se através de lesões malignas na cavidade oral, estando associado a elevados índices
de mortalidade. Desta forma, o consumo de tabaco deve ser reduzido ou, preferencialmente, anulado e o consumo
de álcool deve ser moderado.

5. Inspeção regular da cavidade oral
Os elevados índices de mortalidade do cancro oral devem-se em grande parte ao seu diagnóstico tardio. Cada pessoa
deve ter um papel ativo no diagnóstico precoce do cancro oral ao realizar um autoexame da sua cavidade oral. O
autoexame deve ser realizado mensalmente, frente ao espelho, através da observação de todas as estruturas da
cavidade oral (lábios, bochechas, língua, gengivas, “céu da boca”), procurando qualquer tipo de alteração como
inchaços, manchas, feridas ou placas.
Para consulta mais pormenorizada de algum dos aspetos apresentados, pode contactar através do e-mail
rfcdental@gmail.com.

5 Aspetos fundamentais para a sua saúde oral

Lénia Rego

Gonçalo Maia Rego

Florinda Barbosa
Ana Maia Rego
Cipriano Costa

Heitor Ramos

Andreia Belo
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O tradicional magusto de
S. Martinho aconteceu no
dia 13 de novembro e teve
d i re i to  a  uma ta rde
lindíssima de outono, esta
foi aquecida com o Sol dum
verão que teimava em não
nos deixar.

Na Associação Subportela,

num excelente espaço para
a realização destes eventos,
várias dezenas de pessoas
juntaram-se para desfrutar
deste convívio socialmente
saudável.

Neste evento não faltaram
teimosias competitivas,
sempre amigáveis, nas

provas do melhor vinho
novo, que concorria em
cima da mesa repleta de
castanhas acabadas de sair
do fogareiro capitaneado
por Horácio Gri lo. As
castanhas, quentinhas e
boas, não foram a concurso
porque foram ofertadas
pela Junta de Freguesia que
fez questão de se juntar ao
convívio.

O início da festa ficou
marcado pelo desfile das
concert inas da nossa
Assoc iação,  que  nos
trouxeram vários temas

alegres de música popular.
Seguiu-se o magusto e
começou o ba i lar i co,
animado pelo grupo musical
que avivou a vontade de
qualquer um para entrar na
roda ou para dar a mão ao
seu par.

A festa, como habitual-
m e n t e ,  t e r m i n a  a o
anoitecer, mas nunca sem
antes sair o caldo verde que
vai acompanhar mais uma
tigela de vinho, a meio da
conversa que acalenta o
desejo de repetir o evento
no próximo outono.

Em dezembro, naturalmente, todos
pensam no Natal e o espírito natalício
leva as pessoas a pensarem na união,
no convívio, na amizade, na
fraternidade e em tudo aquilo que
as faça mais felizes. Neste contexto,
a Associação também quis, pela
primeira vez, saciar essa ansiedade
saudável dos seus associados,
organizando um jantar/convívio para
os mesmos, que se realizou no dia
7 de dezembro.

O prato principal foi o tradicional

" c o z i d o  à
p o r t u g u e s a " ,
confecionado por
gente da casa na
c o z i n h a  d a
associação. Entre
as sobremesas,
não faltaram as
iguarias próprias
d a  q u a d r a
natalícia, como o
arroz doce, o leite-creme, as
rabanadas e o bolo-rei. Uma ceia que

a todos deixou
p l e n a m e n t e
saciados.

A  A s s o c i a ç ã o
Subportela (AS)
agradece aos seus
a s s o c i a d o s  a
presença neste
conv í v i o ,  pe l a
e s p o n t â n e a
disponibilidade que
manifestaram para
a s  danças  de
g r u p o ;  p e l o s
c a n t a r e s  à

desgarrada que entoaram em
uníssono; pelo tocar das alegradoras
concert inas; pelas apet itosas
ent radas  e  sobremesas  que
trouxeram para partilhar; em suma,
pelo bom ambiente vivido nesta noite.

A elevada participação neste evento
e a qualidade do serviço prestado,
deixou todos com vontade de repetir
numa próxima oportunidade. A
direção dá os parabéns a todos os
participantes, regista este desejo
manifestado de que este evento se
repita e agradece pelo facto de terem
feito desta vossa Associação um
espaço de amizade, de partilha e de
fraterno convívio.

Jantar para associados
Uma iniciativa de sucesso
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A Associação, como habitualmente,
promoveu no passado dia 11 de
dezembro, pelas 15h30, a Festa de
Natal, aberta a toda a comunidade
em geral, sendo que os destinatários
específicos não poderiam deixar de
ser as crianças.

Com o salão de festas decorado a
preceito e com pontualidade no
horário, deu-se início ao l indo
espectáculo de variedades condizente
com a quadra natalícia.

A  f e s t a  t eve  i n í c i o  com a
representação dos alunos da classe
de cordas da Escola de Música da
Associação, que tocaram lindamente,
como resultado do trabalho do
professor Ângelo Costa, que leciona
a turma de guitarras na nossa Escola
de Música. Seguiu-se a festa com a
atuação da turma de concertinas da
Escola de Música da Associação, que
de momento está a cargo do professor
Luís Pinheiro. Continuamos de seguida
com a atuação da escola Open Dance
School, que é a escola de dança que
está responsável pelo ensino e
desenvolvimento desta atividade, na
modalidade do Hip-Hop na nossa

A s s o c i a ç ã o .
A p r e s e n t a r a m
temas com os
alunos da escola e
também com a
nossa turma da
Associação, que
t e m  c o m o
monitora, desde
o u t u b r o ,  a
professora Sofia
Miranda.

A s  c r i a n ç a s ,
ansiosas com a
chegada do Pai

Natal, chamavam por ele bem alto,
mas para grande surpresa de todos
apareceram dois amigos palhaços,
que animaram não só as crianças

como também os adultos. As crianças
da Escola E.B.1/J.I. de Subportela
abrilhantaram a festa quando subiram
ao palco e cantaram várias músicas
de Natal.

No fim, chamaram o Pai Natal e ele
apareceu, para grande alegria dos
mais novos, distribuindo prendinhas
para todos. A festa terminou por volta
das 17 horas.

Mais uma vez, a Associação de
Subportela agradece a todos aqueles
que  passaram pe lo  pa l co  e
proporcionaram a toda a comunidade
uma tarde recreativa bem divertida;
aos nossos apoiantes e colaboradores;
aos organizadores desta festa; à
Associação de Pais da Escola E.B.1/J.I.
de Subportela que prepararam a
apresentação musical dos alunos; e
à Junta de Freguesia que ofereceu os
chocolates que o Pai Natal distribuiu
às crianças.

A todos o nosso muito obrigado por
terem participado na festa, pois com
a plateia cheia o espetáculo assumiu
outra grandiosidade de sucesso.



No passado mês de outubro, nos dias
14, 15 e 16, a Associação comemorou
o seu 35.º aniversário. O programa
dos festejos teve início no dia 14 com
demostrações de atividades físicas,
como a dança e a ginástica. No dia
15, a noite foi reservada para o teatro
com uma divertida peça, "Restaurante
Europa"a cargo da Companhia de
Teatro "Dupla Face",  uma sátira ao
mundo das aparências onde a
preocupação é mostrar mais do que
aquilo que se é e parecer ter-se mais
do que aquilo que se tem. O ponto
alto da efeméride foi oficialmente
atingido na tarde de domingo, dia 16,
com um espectáculo de variedades
onde se fizeram representar várias
esco las  de  mus i ca  e  dança
nomeadamente a Banda Amadeus -
Os Magna, a Open Dance School, o
Grupo de Cavaquinhos da Associação
Juveni l  de Deão, o Grupo de
Cavaquinhos da Associação Cultural
de Mujães, A Escola de Concertinas
da AS – Associação Subportela e a
OLEMS - Orquestra Ligeira da Escola
de Música de Subportela.

Pelas 17h teve lugar a sessão solene

onde tomou a palavra o Sr. Presidente
da Associação que fez um breve
historial da vida associativa da
colectividade, contextualizando o
impacto no desenvolvimento da
comunidade local  e apelou à
participação nas diversif icadas
at iv idades  que a  assoc iação
desenvolve “… ocupem os tempos
livres dos vossos filhos com atividades
saudáveis repletas de benefícios no
presente e muito mais no futuro!...
Esta mensagem também serve para
vós adultos, tantas actividades que a

vossa associação vos oferece!...
Aproveitem, para combater o
sedentarismo…”  "…Queremos deixar
aqui, uma homenagem bem merecida
a todos aqueles que durante estes 35
anos, através de diferentes formas
de part ic ipação, deram o seu
contributo no movimento associativo
desta coletividade...”. A sessão
continuou com o uso da palavra do
Sr. Presidente da Câmara Municipal
de Viana do Castelo que, depois de
saudar os corpos gerentes e os sócios
fundadores, valorizou o trabalho bem
reconhecido da nossa associação com
votos de sucesso nos projetos futuros
e deixou os parabéns a todos aqueles
que, de uma maneira ou de outra,
contribuem para o crescimento desta
coletividade.

Estiveram também presentes nesta
ce r imón ia ,  vá r i os  d i r i gen tes
associativos, representantes de outras
associações e federações e a autarquia
local que, depois de apagar as velas,
fizeram um brinde ao desenvolvimento
associativo.
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35
ANOS
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SAÚDE

A Associação celebrou o seu trigésimo
quinto aniversário e estas datas
redondas são sempre um tempo
propício para um balanço. Ajustando
a sua ação ao mundo presente,
mutável e cheio de novos desafios,
as instituições com décadas de
existência não podem deixar de se
interrogar: Qual a missão da
associação e que serviço pretende
oferecer à comunidade onde está
inserida?
A atual direção sentiu-se na obrigação
legal* de alterar os estatutos pelo
facto de os mesmos estarem
completamente desadequados face
às atividades que a Associação
desenvolve actualmente, contrariando
os fins e objectivos previstos. “ …
Para a realização dos seus objetivos
a Associação tem como principal fim:
- Primeiro - criar de forma prioritária:
a) Centro de Dia; b) Centro de
Convívio; c) Apoio Domiciliário;
A.T.L….”.
Recorde-se que a sete de julho de
dois mil e três, no decorrer de uma
reunião da Associação com a Fábrica
da Igreja, o Pároco fez saber que "...a
fábrica da Igreja não vai abdicar de
qualquer valência respeitante à parte
social…” posteriormente salientou
ainda “…o futuro Centro Social será
localizado junto à igreja paroquial…”
sublinhando que era “uma decisão
definitiva”. Com base na análise feita
ao resultado desta reunião a direção
da associação propôs o abandono do
projeto que existia para a construção
do Centro Social e Cultural de
Subportela no Monte de S. João,
avançando com um novo projeto e
por consequênc ia com novos
objectivos.
Deste modo o projeto de construção
do Centro de Dia foi assumido pela
Paróquia de Subportela de modo
unilateral.
Nenhuma das instituições, Igreja e
Associação, tem uma ambição
materialista, mas ambas buscam
servir e assistir aqueles que na nossa
comunidade precisam de um bom
acolhimento no entardecer da vida,
e quando se visa servir não se busca
competir por protagonismo ou
liderança. A vontade de ter um Centro
de Dia que desfrutasse do miradouro
de São João Novo e do seu terreiro
soalheiro foi um projeto parcialmente
cumprido, isto é, temos um Centro
de Dia que satisfaz uma necessidade

da nossa comunidade, pese embora
não se localize no nosso belo monte
e tenha excluído a colaboração da
Associação. Acreditando que as boas
soluções são erguidas em conjunto,
a Associação não pode levar a cabo
uma política de atropelos, mas sempre
de colaboração e se existe outra
instituição que assume servir estes
fins, pois que os sirva, respondendo
ao apelo da nossa comunidade com
a dignidade que ela merece, sobretudo
na aposentadoria.
Deste modo, como é um imperativo
legal presente que as Associações
levem a efeito os seus fins (n.º 2 do
artigo 182.º do Código Civil)*, ou
sejam extintas, fomos forçados a
alterar os estatutos que estavam em
vigor.
Neste contexto, a alteração dos
estatutos, tem a seguinte redação no
que diz respeito aos fins e ojetivos:
“ A AS tem por fim contribuir para a
promoção do movimento desportivo,
cultural, recreativo e social, e
colaborar com o Estado, autarquias
e demais entidades públicas e
privadas em prol do desenvolvimento
e do bem comum, reforçando a
importância do associativismo como
escola de cidadania participativa e
fomentando a integração social, em
contexto de igualdade.
A AS tem como objetivos específicos:
1 - Desenvolver ações de cariz
desportivo, cultural e recreativo e de
intervenção social, quer por iniciativa
própria, quer de acordo e em
articulação com outras entidades;
2 - Exercer outras atividades regulares
em benefício da cultura física dos seus
associados e outras no âmbito
desportivo e cultural;
3 - Apoiar e incentivar a participação
dos assoc iados nas ações,  a
desenvolver pela AS, com vista a
satisfazer as suas necessidades
desportivas, culturais e sociais;
4 - Valorizar o papel dos jovens na
promoção dos valores democráticos
e na participação ativa, em igualdade
de oportunidades na sociedade, dando
visibilidade ao movimento associativo
juvenil;
5 - Cooperar com entidades públicas
ou privadas visando a integração dos
jovens e o desenvolvimento de
políticas adequadas à juventude;
6 - Fomentar o associativismo como
espaço  de  so c i a l i z a ção ,  de
aprendizagem democrática, e fator

de combate a todas as formas de
exclusão e discriminação;
7 - Promover a igualdade de género;
8 - Fomentar o empreendedorismo e
a inovação.”
De salientar ainda que a nova
redacção dos Estatutos, aprovada em
reunião da Assemble ia Gera l
Extraordinária a oito de abril de dois
mil e dezasseis, delibera também, a
alteração da denominação da
associação para “AS – Associação
Subportela”. Esta decisão visa
descomplicar todos os procedimentos
ligados ao manuseamento do nome
da associação.
Com o objetivo de servir mais e
sempre melhor, esperamos continuar
a poder contar com os nossos sócios
e demais conterrâneos.

*"ARTIGO 182.º do código civil
(Causas de extinção)
 2. As associações extinguem-se ainda por
decisão judicial:
 a) Quando o seu fim se tenha esgotado
ou se haja tornado impossível;
 b) Quando o seu fim real não coincida
com o fim expresso no acto de constituição

O Presidente da Mesa da Assembleia
da AS - Associação Subportela, nos
termos do artigo décimo sétimo dos
Estatutos em vigor, convoca a
Assembleia Geral, para uma reunião
ordinária, na sua Sede, na Alameda
S. João Novo, nº 330, código postal
4905-625 da União de Freguesias
de Subportela, Deocriste e Portela
Susã, pelas 10 horas do dia 19 de
fevereiro de 2017, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1 – Apresentação, discussão e
aprovação do Relatório de Contas
do ano 2016.

2 – Apresentação, discussão e
aprovação de proposta de alteração
do logót ipo da Assoc iação.

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 trinta minutos depois, nos
termos do número três do artigo
décimo sétimo dos Estatutos.

o Presidente da Assembleia Geral

ASSEMBLEIA GERAL
CONVOCATÓRIA



21 horas
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