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36º Aniversário
Grande protagonismo
para o grupo "ÁS de rufar"

No dia 15 de outubro de 2017 a AS
- Associação Subportela festejou o seu
trigésimo sexto aniversário com uma
grande festa na sua sede. Para celebrar
esta efeméride a Associação convidou
vários dos seus grupos a apresentarem
a sua arte. Assim todos os convivas
puderam apreciar a harmonia e
afinamento dos jovens guitarristas da
Escola de Música da AS; ouvir as
músicas tradicionais das nossas gentes
entoadas pelo grupo Ás das Cantigas;

acompanhar a elegância e disciplina
motora do grupo de dança da AS, na
modalidade de Hip-Hop; assistir a um
vídeo que registou resumidamente
todas as actividades da Associação que
decorreram no último ano; e, por
último, ver estrear-se com muita
energia o grupo de percussão - Ás de
Rufar.
O grupo de percussão - Ás de Rufar contou com a atuação do Grupo de
Bombos da Associação Cultural e

Recreativa de Deocriste, no anfiteatro
exterior, que vieram abrilhantar a festa
e também apadrinhar o recém-nascido
grupo de precursão que neste dia se
estreou. O espetáculo terminou com a
Cerimónia de troca de galhardetes
entre os dois grupos, após a qual todos
cantaram os parabéns à Associação,
brindaram com espumante e
partilharam um grande bolo, que
ado çou o palato dos pres entes .
CONTINUA
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CONTINUAÇÃO:

36º Aniversário

Esta comemoração contou com a
presença de centenas de sócios e
familiares, um representante da União
de Freguesias de Subportela, Deocriste
e Portela Susã, o Presidente da
Assembleia de Freguesia; O Presidente
e membros da Direção da Federação
Nacional das Associações Juvenis
(FNAJ); representantes dos corpos
sociais da Associação Subportela (AS);
e sócios fundadores. O Presidente da
Câmara Municipal de Viana do Castelo,
Engenheiro José Maria Costa, devido
ao grande incêndio de Monção teve
de c ancelar a sua presença no
aniversário.
A Associação está em atividade
desde 1981, tem um longo percurso
ao serviço da comunidade,
trabalhando nos campos da cultura,
do desporto e da ação social. Esta
Associação existe pela comunidade e
durará enquanto a comunidade a
apoiar, como tem feito durante estes
36 anos. Neste sentido, a atual direção
quer agradecer o contributo de todos,
e desejar-lhes muitos parabéns.
Rui Rego

“YEAH” NA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS
participantes, de entre os quais, a
A ndr eia Bel o e o Rui Re go da
Associação Subportela.

O Projeto “YEAH”-Youth Effectively
Active And Heard, desenvolvido pela
FAJUVIC- Federação das Associações
Juvenis do Distrito de Viana do
Castelo, decorre em três momentos
distintos: os Fóruns "Pensar a 10",
"Pensar o Concelho" e a Cimeira
"Pensar o Alto Minho". Este tem como
objetivo, estimular a participação e
uma cidadania ativa por parte dos
jovens, potenciando o seu espírito
crítico quanto às Políticas de Juventude
para o Alto Minho, tendo em conta os
seus interesses, necessidades e
objetivos.
O primeiro Fórum, “Pensar a 10”,
realizou-se no dia 14 de Outubro em
Valença, na Escola Superior de
Ciências Empresariais (ESCE) do
Instituto Politécnico de Viana do
Castelo (IPVC), em que estiveram
presentes 20 facilitadores/as e 41

A sessão de abertura deste encontro
teve início pelas 11:00h e contou com
a presença de várias entidadesinstituições que repres entam a
juventude a nível nacional, nomeadamente a Direção da FNAJ- Federação
Nacional das Associações Juvenis,
representada por Rui Rego, o Diretor
da ESCE, João Vieito, e o Diretor
Regional do Norte do IPDJ, Vítor Dias,
na qual se abordou a importância de
reais Políticas de Juventude.
Esteve também presente a Dra.
A ugus ta Tri g ue ir o, da á r ea da
Educação, para uma reflexão acerca
d a “ G e r a ç ã o H a s h t a g ” e p a ra
t raç a r / c a ra c t e r i z a r o p e r fi l d a
juventude em Portugal; Esmeralda
B a r r o s , Vo l u n t á r i a d o S e r v i ç o
Voluntário Europeu (SVE), Luísa
Barros, Voluntária do Programa de
Ocupação de Tempos Livres (OTL), e
Soraia Lopes, uma Jovem
Empreendedora, para um debate
acerca dos jovens e das políticas de
Juventude em Portugal e na Europa,
partilhando experiências, exemplos
de políticas de juventude,
necessidades e prioridades dos jovens.
Este debate foi moderado por Pedro
Couto Soares, Diretor da Agência

Nacional Erasmus +| Juventude em
A ç ã o e t e ve a p a r t i c i p a ç ã o e
intervenção do público, que colocou
variadíssimas questões.
Durante a tarde, os participantes
transmitiram as suas ideias/opiniões
e apresentaram as suas necessidades,
dificuldades e aspirações, através dos
Laboratórios de Ideias sobre várias
áreas temáticas: Educação, Saúde e
Sexualidade, Habitação, Desporto e
Cultura, Mobilidade e Emprego.
No final foram apresentadas as
conclusões dos Laboratórios de Ideias
por cada um dos grupos de trabalho
e a encerrar esteve presente o
Presidente da FAJUVIC, Tiago Rego,
que sucintamente nos explicou como
irão decorrer as próximas fases deste
projecto.
Andreia Belo
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“Navegando pela Educação Não Formal”
3. Aplicação de algumas
das metodologias utilizadas
a problemas específicos e
ao tema de debate da
formação, o conceito de
Ed uca ç ão N ão For m al.

A formação “Navegando
pela Educação Não Formal”,
uma atividade promovida
pela AJD- Ass ociação
Juvenil de Deão em parceria
com o Concello de Vedra
(Galiza- Espanha), decorreu
entre os dias 5 a 10 de
Setembro nas instalações
do Centro de Alto Rendimento de Surf, no Cabedelo
em Vi a na d o C a s te l o.
Esta iniciativa, financiada
pelo Programa Erasmus +,
destinava-se a técnicos/as
de juventude de associações ou outras entidades
da economia social e contou
com a pres enç a de 16
par tic ipa nte s e qua tro
facilitadores/as. Em
representação
da
Ass ocia ção Subportela,
estiveram presentes os
jovens Andreia Belo e Rui
Rego.
Os principais objetivos
desta atividade consistiam
em refletir sobre o conceito
de Educação Não Formal;
capacitar e qualificar os
técnicos/as de juventude
das competências e
metodologias na área da
Ed uc aç ão Nã o Form al;
potenciar o espírito de
iniciativa, a criatividade e
o empreendedorismo como
forma de empregabilidade
e promover a Educação Não
Formal como estratégia
complementar ao sistema
de Educação Formal. Esta
ação proporcionou também
a troca de opiniões/perceções, a partilha da experiência pessoal, académica
e/ou profissional e de boas
práticas desenvolvidas nas
associações representadas;
a consciência para uma
cidadania europeia e um

crescimento saudável; o
reforço de competências
linguísticas; a promoção do
diálogo intercultural e interreligioso, a diversidade e o
espírito crítico.
Esta formação desenrolouse em quatro fases
distintas:
1. Reflexão/discussão e
tentativa de definição dos
co nce itos de Educa ção
Formal, Informal e Não
Formal.
2. Exposição e explicação
de várias metodologias de
Edu ca çã o Nã o For ma l,
c o mo o B ra in st o r m in g
(chuva de ideias);
Storytelling (capacidade de
contar histórias), a árvore
dos problemas; o Design
Thinking, que con sist e
numa metodologia criativa
e inovadora que permite
solucionar problemas num
ambiente colaborativo; o
M ode lo C a nva s , u ma
ferramenta que permite
esboçar estrategicamente
modelos de negócio; o
World Café, que se trata de
um processo criativo que
visa gerar e fomentar diálogos entre os indivíduos,
uma vez que o diálogo
colaborativo e a inteligência
coletiva permitem responder a questões-chave para
as organizações e para a
comunidade.

4. A preparação e definição
de um plano de ação futuro
em Educação Não Formal
com a cooperação transfronteiriça (entre o norte
de Portugal e a Galiza), em
que será redigida uma
m emó ria des cr it iva d a
formação, com as diversas
e diferentes perspetivas de
cada um dos participantes
rela tiva me nte ao tema
discutido e que incluirá um
glossário dos conceitos
utilizados, tais como OTLPrograma de Ocupação de
Tempos Livres do IPDJ
(Instituto Português do
D esporto e Juventude)
dirigido aos jovens, empreendedorismo social,

brainstorming, facilitador,
t é c n i c o d e j u ve n t ud e ,
animador de juventude, etc.
Os resultados desta sessão
se rão apres ntado s na s
escolas, nomeadamente na
Escola Superior de
Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo,
e associações de âmbito
local. No seguimento deste
encontro será organizado
o 1º Encontro Luso Galaico

sobre a Educ açã o Não
Formal.
Dentro da programação
diária, ainda existiu espaço
para atividades de lazer,
desde a realização de um
peddy paper e visita guiada
pela cidade de Viana do
Castelo, aulas de iniciação
ao surf e ao body board,
jantares temáticos e
tradicionais de cada país e
uma noite de animação nas
t ã o c o n h e c i d a s Fe i ra s
Novas.
A pa rtir desta reflexão
acerca da Educação Não
Formal podemos concluir
que os conceitos de
Educação Formal, Informal
e Não Formal são complexos, não geram consenso
na sua definição e não se
en c o n tra m “ f ec ha d o s ”.
Ta m b é m a o n í v e l d a
utilização das metodologias

de Educação Não Formal
por várias instituiçõesassociações verifica-se que,
por ve zes, poderá não
existir uma consciência de
que essas metodologias se
inserem na Educação Não
Formal. Além disso,
geralmente as ações
desenvolvidas são de curta
duração, considerando-se
que as mesmas devem
pressupor uma maior
continuidade.
Assim sendo, identificou-se
a necessidade de fomentar
uma maior divulgação,
informação e consciência
da importância da Educação
Não Formal e, desta forma,
de continuar a desenvolver
este tipo de encontrosações.
Andreia Belo
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Associação marca presença nas festas de Darque
O grupo “ÁS das Cantigas”, da Escola
de Música da Associação, participou
no cortejo etnográfico, integrado nas
festas da Senhora da Saúde, no dia
26 de agosto, que decorreu na
freguesia de Darque.
O grupo fez-se representar com as
concertinas e as vozes afinadas das
suas cantadeiras, que entoaram lindas
cantigas populares, que mereceram
muitos e calorosos aplausos do público
assistente.
O grupo “ÁS das cantigas” nasceu na
Es col a de co ncerti nas da AS –
Associação Subportela que tem como
professor, Luís Pinheiro, um verdadeiro
mestre da concertina.

Nunca é tarde para
aprender a tocar
concertina.

A co ncertina 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 co nc e rt ina e stá na mo da . A
concertina está em todo o lado. Onde
há concertinas há pessoas.
A associação proporciona, a todos os
interessados, a oportunidade de
aprender este instrumento, às terças
feiras á noite em horário a combinar.
M.A.Torres Lima

Ciclistas pedalaram até Bertiandos

Foi o trigésimo sexto passeio
cicloturístico, realizado no passado
dia 13 de agosto, tendo como destino
o parque de merendas de Bertiandos.
Num dia quente, às 10 horas da
manhã, com um sol escaldante
próprio da época, várias dezenas de
ciclistas saíram do Monte de S. João
e seguiram estrada fora. Depois de

fazerem algumas paragens para
lubrificar as gargantas e afinar as
canelas que começavam a gemer,
chegaram a Ponte Lima onde fizeram
a travessia da margem esquerda para
a direita, utilizando a Ponte Romana
que os conduziu à ciclovia que por
sua vez os levou até Bertiandos.
Um passeio muito saudável não

só pelo exercício físico como pelo ar
puro respirado nesta s linda s e
verdejantes paisagens que os ciclistas
puderam desfrutar.
Depois do almoço, a tradicional
sardinhada, seguiu-se o convívio que
reuniu também os familiares dos
participantes que se juntaram aos
tocadores de concertinas e
cantadeiras que abrilhantaram a
festa.
Ao final da tarde, como manda a
tradição, o convívio continuou em
Subportela no local da partida, no
Monte de S. João. Reacendeu-se o
fogareiro, assaram-se as restantes
sardinhas e o entretenimento só
terminou com o c aír da noite.
A organização agradece a todos
aqueles que colaboraram de forma
a contribuir para a realização deste
passeio cicloturístico e para todos os
ciclistas participantes fica a promessa
de para o ano haver mais.
M.A.Torres Lima

Grupo de Dança de Subportela no Fafe Dance Camp
Foi nos passados dias 20, 21, 22 e 23 de julho de 2017 que o Grupo de
Dança de Subportela participou em mais uma edição do Fafe Dance Camp,
evento organizado pela Academia de Dança Nun’Álvares, sediada em Fafe,
com polo em Braga.
Este evento foi composto por múltiplos workshops de formação, com
professores de renome nacional e internacional, permitindo aos alunos
usufruir de uma formação completa e variada em vários estilos de dança
– hip-hop, jazz e contemporâneo.
Para além da formação especializada em dança, o Fafe Dance Camp
englobou espetáculos de dança noturna, jogos tradicionais, sessão de
cinema, convívios e ida ao parque aquático de Fafe.
Depois de quatro dias cheios de dança, diversão, formação, convívio e
aprendizagem, todos os intervenientes voltaram para casa cansados, mas
mais ricos a nível de aprendizagem e experiência profissional.
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Festa de Natal

A Associação com
o apoio da Junta
de Freguesia vai
levar a efeito a já
habitual Festa de
Natal.
Agendada para o
próximo dia 10 de
Dezembro, a
i n i c i a t i va t e r á
início às 15h00, no
salões multiusos
da Associação e
será, mais uma
vez, aberta a toda a população.
A Associação deixa desde já o convite a todos os que se
queiram juntar a este convívio de espírito natalício.

Audição de Natal

Dia 20 de Dezembro pelas 21horas
A AS - Associação Subportela está a promover mais uma
audição da Escola de Música, incluindo as turmas de
guitarra, de violino, de piano, concertina e de percussão.
Na mesma audição está prevista uma representação da
Escola de dança nas vertentes de hip-hop, jazz e
contemporâneo.
Esta audição destina-se não só aos alunos, mas também
aos seus familiares e ao público em geral.

Jantar de Natal - 7 de dezembro

Exclusivo para associados

Mais do que um programa de audição musical, esta
iniciativa tem por objetivo: a avaliação e apresentação
dos trabalhos, realizados pelos nossos alunos e pelos
professores, no primeiro trimestre; a promoção e a partilha
de experiências entre os alunos e o desenvolvimento de
hábitos culturais na nossa comunidade, neste caso, no
âmbito artístico da música.
Com entrada grátis, deixamos assim o convite a todos
aqueles que apreciam música, com a garantia de que,
esta será mais uma experiência enriquecedora para todos.
Esta audição acontece na sequência de outras que se têm
realizado dentro dos mesmos moldes, tendo em conta
que a última, realizada a 28 de julho, no salão multiusos
da AS - Associação Subportela foi sem dúvida um grande
espectáculo que surpreendeu o público assistente.
A todos os participantes, alunos e professores, os nossos
parabéns pelo trabalho que têm desenvolvido nesta
coletividade.

Depois do sucesso do Jantar dos Associados do ano passado,
convidamos todos a virem participar num grande convívio
à volta da mesa, para uma refeição temperada pela amizade
e fraternidade. A Associação Subportela (AS) prepara este
encontro para associados onde não faltarão os cantares à
desgarrada, as danças tradicionais, as guitarras e
concertinas e tudo o mais que os participantes quiserem
acrescentar na sua alegre espontaneidade. Podem mesmo
trazer a vossa arte no domínio das sobremesas. Dia 7 de
D e z em br o, c o nt a mo s co m to do s o s a s so c ia d o s !
As inscrições são grátis*, e estão abertas apenas até
ao dia 3 de Dezembro. Podem ser feitas presencialmente
junto da direção ou por telefone 965110121 ou via E-Mail:
associacao@subportela.com
*despesa final a dividir por todos
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Portugueses, Espanhóis e Italianos
partilham boas práticas

O projeto “Juventude &
Desenvolvimento- Práticas
para incluir”, coordenado
pela Animar- Associação
Po rt ugu es a d e D e se nvolvimento Local, decorreu
entre os dias 24 a 30 de
setembro em Vedra, na
Ga liza (Espanha). Este
conto u co m o apo io e
colaboração da Associação
Eurocultura de Vicenza
(Itália) e do Concello de
Vedra, e com o financiamento, do Programa
Erasmus +.
Durante cinco dias, 30
participantes de três países
diferentes: Portugal,
Espanha e Itália participaram neste intercâmbio, em
que a Associação Subportela também esteve
presente, representada pela
jovem Andreia Belo.
Este encontro tinha como
objetivos envolver líderes,
técnicos e voluntários de
organizações parceiras, de
forma a promover boas
pr á t i ca s na s á re as da
inclusão social, educação
não formal, comunicação
intercultural, estratégias
participativas e empreendedorismo; fornecer aos

profissionais de juventude
formação teórica e prática
nessas áreas; fomentar nos
jovens o envolviment o
cí vico nas associaç õe s
locais, o diálogo intercultural, a igualdade, o
multilinguismo, a criatividade e a inclusão social;
e por último, incentivar à
criação de uma rede ativa
de jovens que promovam
o desenvolvimento local.
Através de sessões expositivas fora m abor da do s
temas como as metodologias, ferramentas e práticas
de educação não formal; o
modo como um jovem deve
redigir o seu curriculum
vita e e apre-sent ar-s e
numa entrevista de
emprego; a importância da
comunicação não-verbal
como complemento e
reforço da comunicação
verbal e as suas diferenças
culturais; os modelos e
ferramentas de análise e
criação de negócios, como
o m od el o C a nva s e a
a nál is e S WOT ( fo rç as ,
fraquezas, oportunidades e
ameaças de uma organiz aç ã o) , e o P r o g ra m a
Erasmus +. Sendo que num

segundo momento, existiu
sempre a preocupação de
se aplicar em termos
práticos o que tinha sido
apresenta do, de forma
individual ou em grupo, em
que se incluiu o registogravaçã o em ví deo de
alguns desses momentos
de intervenção por parte
dos participantes.
Para além disso, estes
tiveram a oportunidade de
conhecer Vedra: os locais
emblemáticos/paisagísticos,
monumentos e infraestruturas, turismo rural,
a produç ão viníc ola, a
piscicultura (criação de
peixes), os hábitos culturais
(nomeadamente, a queimada galega), a gastronomia,
a lg u ns d os p o p ul a r es ,
jovens empreendedores e

empresas e associações
l oc a is . Foi ig u a l m en te
proporcionada uma caminhada, peddy paper e visita
a Santiago de Compostela,
um momento de descoberta
e conhecimento da cidade,
da Catedral e outros
momentos, dos espaços
culturais, noturnos e de
lazer, da história, do pólo
universitário, e de interação
com os habitantes,
comerciantes, turistas e
nativos.
Uma experiência de partilha
de conhecimentos técnicos,
profissionais, científicos,
linguísticos e culturais, que
juntou portugueses,
italianos e galegos (espanhóis) num ambiente de
aprendizagem, companheirismo, cooperação e entre
ajuda, numa tentativa de
reforçar competências
linguís tica s, c omunica cionais, de gestão e criação
de negócios e também de
um maior conhecimento
das oportunidades e
possibilidades que se
encontram à disposição dos
nossos jovens.
Andreia Belo
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Espetáculo de Natal
Open Dance School

No próximo dia 17 de Dezembro (Domingo), a escola
de dança de Viana do Castelo –Open Dance School–
irá realizar o seu espetáculo de Natal no salão
multiusos da Associação de Subportela pelas 16h.
Neste espetáculo serão apresentadas para além de
coreografias da turma Baby, os alunos mais novos
desta escola, trabalhos da autoria dos alunos, sendo
este o principal foco de todo o espetáculo, dando
o portuni dade a os educ andos a pas sar pela
experiência de criação coreográfica e organização
da sua performance em termos musicais, artísticos
e visuais.
Neste espetáculo irão também participar os alunos
do Grupo de Dança de Subportela igualmente com
coreografias da autoria e responsabilidade dos alunos.
Para além do espetáculo de dança, serão neste dia,
vendidos produtos com o objetivo de angariar fundos
para o grupo de Competição que irá participar nas
eliminatórias e possivelmente nas finais do Dance
World Cup a realizar este ano em Barcelona, assim
como, para o espetáculo final de ano.
Assim, convidamos todos os interessados a assistir
este criativo espetáculo e auxiliar estas escolas a
evoluírem e a representarem a nossa cidade de
Viana do Castelo e o nosso país.
Esperamos por si, dia 17 de Dezembro, às 16horas.

EDITAL

CONVOCATÓRIA - ASSEMBLEIA GERAL

SAÚDE

O Presidente da Mesa da Assembleia da AS Associação Subportela, em cumprimento do
número dois do artigo décimo terceiro dos
estatutos em vigor, convoca a Assembleia
Geral, para uma reunião extraordinária, na
sua sede, na Alameda S. João Novo, nº 330
da União de Freguesias de Subportela,
Deocriste e Portela Susã, pelas 10.00 horas,
do dia 19 de Novembro de 2017, com a
seguinte ordem de trabalhos:
1 - Abertura de processo eleitoral para os
órgãos Sociais da AS - Associação Subportela
para o triénio 2018/2020.
2 - Atualização das cotas dos Associados
Efetivos Praticantes e dos Associados Pontuais.
Se no dia e hora acima designados a reunião
não puder realizar-se por falta de 50% dos
associados inscritos, far-se-á com qualquer
número de associados trinta minutos depois,
nos termos do número três do artigo décimo
sétimo dos mesmos estatutos.
Subportela, 26 de Outubro de 2017
O Presidente da Assembleia Geral

AS - Associação Subportela

Andreia Belo
Lénia Rego
Florinda Barbosa
Ana Maia Rego
Cipriano Costa
Gonçalo Maia Rego
Heitor Ramos

