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ÁS DE RUFAR ATUA PARA O
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Foi no passado dia 1 de junho que
o grupo ÁS de Rufar rumou a
Cascais para participar no 16.º
Encontro Nacional de Associações
Juvenis (ENAJ), organizado pela
Federação
Nacional
das
Associações Juvenis (FNAJ). Este
encontro realizou-se nos dias 2 e
3 de junho no Centro de
Congressos do Estoril, em Cascais
– Capital Europeia da Juventude
2018.
O encontro teve como tema o
paradigma
da
evolução
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tecnológica,
a
par
da
sustentabilidade ambiental, tendo
também presente o debate das
Políticas de Juventude.
O evento contou com a participação
de mais de 900 jovens de
associações de todo o país e com a
presença de personalidades como o
Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa, o Presidente da
Câmara Municipal de Cascais, Carlos
Carreiras, o Secretário de Estado da
Juventude e do Desporto, João Paulo
Rebelo, entre outros.
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16.º ENAJ

O destaque deste evento vai para
os jovens do grupo de percussão
da AS, que tiveram a honra de ser
convidados a atuar para o
Presidente da República, na sua
receção e no início da cerimónia de
abertura.

MERGULHO EM CASCAIS COM
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Durante a cerimónia de abertura,
o Presidente da FNAJ, Tiago Rego,

desafiou
Sua
Excelência
o
Presidente da República Marcelo
Rebelo de Sousa a mergulhar na
Baía
de
Cascais
com
os
participantes do 16.º ENAJ,
desafio este que foi aceite.
Este evento serviu também para
divulgar o grupo, tendo recebido
um convite para participar num
encontro nos Açores.
Patrícia Rocha

As
centenas
de
jovens
participantes para além de
partilharem as suas ideias e
opiniões, de desenvolverem o
seu espírito crítico e a sua
capacidade
de
reflexão,
puderam ainda compreender
melhor questões relacionadas
com
o
impacto
e
a
sustentabilidade ambiental,
as alterações climáticas, a
língua
gestual
e
a
necessidade de uma maior
integração
social,
a
manipulação da informação e
as fake news (notícias falsas),
a geração online e a utilização
dos social media (redes
sociais).
Andreia Belo

ESCOLA DE MÚSICA

A AS convida todos os que
partilham o gosto pela música
a participarem nas aulas
dadas pela Escola de Música
da Associação de Subportela,
na sua sede. As aulas de
concertina decorrem à terçafeira das 19h30 às 20h30 e
das 22h às 23h; as aulas de
violino e piano são à quintafeira das 18h às 19h30; as
aulas de guitarra têm lugar ao
sábado das 10h30 às 12h:30.
O único requisito pedido pela
AS é a boa disposição e
vontade!
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Formação em Oratória e Debate
Nos passados dias 9 e 10 de junho,
foi realizada na sede da associação
uma formação de Oratória e
Debate.
Esta formação foi presidida por Alba
Formoso Ramos, originária de
Ourense,
da
Escola
TALKK,
academicamente especializada em
Oratória e Debate, Coaching,
certificada pela Escola Europeia de
Coaching, acompanhada por Diego
Centeno, também da Escola TALKK
que interveio de igual forma ao
longo da formação.
Este projeto teve por base o
Programa Formar do IPDJ e iniciouse no dia 9, pelas 10h, e teve fim
no dia 10 pelas 19h30. Ao longo da
formação os alunos aprenderam as
diversas vertentes do falar em
público.

Inicialmente, foram apresentados
os cinco principais tópicos para se
ser um bom comunicador:
 autoconceito ajustado a nós
próprios
enquanto
comunicadores;
 conhecer
o
cérebro
do
ouvinte;
 conhecer os erros básicos da
comunicação;
 estruturar com método as
intervenções;
 cuidar da comunicação não
verbal, ou seja, os gestos.
Ao longo dos dois dias estes cinco
tópicos
foram
abordados
e
explicados de forma a melhorar a
presença em público. Uma das

atividades da formação consistiu
em conhecer os medos e os receios
de cada um quando se encontra
perante um grande grupo de
pessoas e se tem de comunicar com
elas.
A formação foi dividida em dois
momentos: o primeiro abordava o
tema da oratória e o segundo o
tema do debate.
Num
primeiro
momento
os
participantes
desta
atividade
aprenderam o necessário para
comunicarem com o auditório,
passando pelo olhar e pela
segurança em relação ao assunto
abordado. Neste momento, os
formandos tiveram de preparar um
discurso
e
apresentá-lo
aos
restantes, entre outras atividades
práticas.
Num
segundo momento
foram
abordadas
técnicas de debate.
Uma das atividades
práticas
deste
segundo momento
consistiu na divisão
aleatória
dos
formandos em dois
grupos
para
prepararem
e
debaterem um tópico específico:
"Devem existir critérios para se ser
pai?". Um grupo escolhido à sorte
tinha que defender a existência de
critérios para a paternidade e o
segundo grupo tinha de rebater os
argumentos do primeiro.
No fim de tudo consegue-se
compreender que para se ter uma
comunicação eficaz é necessário
cumprir determinados aspetos e
que existem características que
têm mais importância do que aquilo
que se pensava, por exemplo, o
conteúdo de um discurso tem
apenas sete por cento de impacto
na comunicação, o tom de voz tem
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“Uma formação extraordinariamente
completa para jovens que, por
inerência das suas funções ou por
necessidade
de
satisfação
ou
evolução pessoal, precisam de
comunicar verbalmente de forma
eficaz, recorrendo a uma oratória e
retórica associadas a uma boa
organização pessoal e coletiva e a
um conjunto de técnicas que irão
melhorar o impacto e o alcance do
falar em público, permitindo alcançar
o
sucesso
no
processo
de
comunicação. Uma ação formativa
muito prática, que partiu de casos
concretos para encontrar mais e
melhores formas de comunicação.”
Cátia Camisão
"Apostar no desenvolvimento do
espírito crítico dos jovens e na
capacidade para exporem e lutarem
pelas suas ideias é fundamental para
uma juventude mais participativa e
reivindicativa."
Tiago Rego
trinta e oito por cento e a
linguagem corporal tem cinquenta
e
cinco
por
cento.

Pode
concluir-se
que
nesta
formação se combateu o receio de
falar para um numeroso grupo de
pessoas, foram dadas indicações
para uma boa comunicação e tudo
isto foi feito de uma forma divertida
e cativante.
Gabriela Rio
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Gastronomia: Receitas
TOFU COM COGUMELOS À BRÁS
TEMPO DE PREPARAÇÃO: 15MINS | TEMPO DE COZIMENTO: 30MINS | TEMPO TOTAL: 45MINS
INGREDIENTES
PARA 4 PESSOAS:
- 50g de batata para assar
(ou batata doce)
- 250g de tofu firme
- 120g de cogumelos
Paris
- 1 Alho-francês
- 1 Cebola pequena
- 1 Colher de sopa de
azeite
- Coentros picados
- Azeitonas pretas
- 1 Colher de sopa de
tamari (molho de soja
sem glúten) – opcional
- Curcuma em pó
- Alho em pó
- Pimenta preta
- Noz-moscada

PROCEDIMENTO:
1. Lavar muito bem as
batatas e secar com um
pano.
2. Cortar a batata em
palitos finos.
3. Temperar os palitos de
batata com alho em pó,
pimenta
preta,
noz-moscada,
curcuma em pó e um fio de azeite.
4. Dispor os palitos num tabuleiro
forrado com papel vegetal.

7. Juntar o alho francês cortado em
rodelas finas e deixar refogar por 1
minuto.
8. Picar os cogumelos e juntar ao
refogado. Deixar cozer por 3 a 4
minutos (até reduzirem o volume).

5. Levar ao forno a 180ºC por 30
minutos (mexer a cada 10 minutos
para não queimar).

9. Com um garfo esmagar o tofu e
juntar aos cogumelos.

6. Num tacho saltear a cebola
cortada em rodelas com um fio de
azeite até alourar.

10. Temperar com molho de soja,
pimenta preta, noz-moscada e
curcuma em pó.
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11. Envolver tudo muito bem e
apagar o lume.
12. Juntar as batatas e envolver.
13. Por fim picar os coentros e
envolver.
14. Decorar com azeitonas pretas.
15. Devorar!
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REALIZOU-SE MAIS UMA EDIÇÃO DOS
JOGOS TRADICIONAIS
Os jogos tradicionais têm sido
transmitidos ao longo dos tempos
de geração em geração, sendo uma
peça
fundamental
da
nossa
identidade cultural. São atividades
lúdicas, recreativas e culturais
simples que podem ser praticadas
por crianças, jovens e adultos!
Neste sentido, para que a tradição
não fique esquecida no tempo, no
passado dia 27 de maio de 2018,
a AS – Associação Subportela,
realizou uma vez mais, em
parceria com a Associação de Pais
e Encarregados de Educação da
Escola de Subportela (APEES), os

jogos tradicionais no monte de S.
João.
Neste mesmo dia, a APEES
realizou a sua já habitual
caminhada,
seguida
de
piquenique.
Registou-se
uma
elevada
participação nas atividades
desenvolvidas pela AS!
Desde os mais novos aos mais
velhos, todos se divertiram nos
diversos
jogos,
que
foram
gratificados pelo bom tempo que
se fez sentir.
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Realizaram-se diversas atividades,
tendo início pelas 15h30 com o
tradicional jogo do mata-galo,
onde se sagrou vencedor o Mauro
Brito, de entre mais de duas
dezenas de participantes.
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Depois seguiu-se a corrida de
skies, onde os vencedores foram a
equipa
“Os
Sagres”,
que
realizaram o percurso num tempo
record.
Já na corrida de sacos, os
participantes foram mais jovens e
o
vencedor
foi
o
Rodrigo
Gonçalves.
Realizou-se também a tração da
corda,
onde
várias
equipas
mostraram a sua força.
Uma novidade este ano foi o jogo
da velha, ou jogo do galo, que
despertou muito interesse entre os
mais novos. Inscreveram-se sete
equipas que quiseram repetir o
jogo por diversas vezes.
Patrícia Rocha

Os mordomos, homens casados na Igreja de Subportela
A Páscoa é uma das festividades mais
importantes para o cristianismo, pois
celebra a ressurreição de Jesus
Cristo.
As tradições e os costumes pascais
variam muito entre os cristãos de
todo o mundo, mantendo em comum
a celebração da missa e a saudação
Pascal.

Em
Subportela
mantem-se
a
tradição: o “compasso” sai logo de
manhã, pelas 9 horas, domingo e
segunda-feira, ao som dos foguetes e
do repicar dos sinos e entra em todas
as casas que o queiram receber.
Os moradores exibem uma mesa
posta para todos os que pretendam
partilhar o momento, com bons
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pitéus, vinho branco verde, vinho do
Porto, bolos e amêndoas para
retemperar as energias para o
caminho até às casas seguintes. Não
pode faltar o envelope com o folar
para o Sr. Abade.

AS- Associação Subportela
De entre todos os elementos que
integram
o
Compasso
Pascal,
sobressai o mordomo da Cruz que
leva
uma
toalha
branca,
tendencialmente de linho, bordada,
atravessada
sobre
o
peito,
simbolizando o altar da igreja.
Na frente, depois do rapaz da
campainha, desfilam as mordomas
com fatos regionais, seguidas do
mordomo da Cruz, o padre e os seus
colaboradores e atrás vai a tocata que
normalmente é um grupo de bombos.
Anualmente, e de acordo com a
tradição, a eleição para o cargo de
mordomo da Cruz, segue a ordem de
registo dos casamentos realizados na
Igreja de Subportela. Ser mordomo
requer muita disponibilidade do
próprio e da sua família para servir a
comunidade cristã na limpeza e
conservação da igreja, bem como
participar em muitas celebrações
litúrgicas que decorrem durante o
ano.
No decorrer das festas de S. João
Novo, como tem sido habitual, a AS Associação Subportela tem vindo a
realizar exposições temáticas ligadas
às tradições ou raízes do povo de
Subportela. Este ano, a exposição
teve como tema as toalhas da Páscoa,
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as tradicionais toalhas que os
mordomos da Cruz usaram para
apoiar a Cruz que carregaram
durante o compasso Pascal.
A exposição que esteve patente
durante os dias 23 e 24 de junho
mostrou uma próspera tradição da
freguesia de Subportela, trazendo
novamente a público cinquenta e
quatro peças, algumas das quais com
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mais de cem anos. Esta exposição
que foi um sucesso teve mais de
meio milhar de visitantes.
A organização deixa aqui um forte
agradecimento a todos aqueles que
se propuseram a participar neste
evento, cedendo generosamente as
toalhas dos mordomos da Cruz e
visitando a exposição.
M.A.Torres Lima
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Passeio cicloturístico com percurso alterado
Convívio no Monte de S. João

Depois de vários anos continuados, a

somar a outras despesas de logística,

terá passagem pela Capela de S.

organização

necessárias para a deslocação do

Brás; descerá a Avenida Visconde de

programa do evento.

evento até Bertiandos.

Cortegaça; seguindo pelo caminho

O percurso e o programa foram

A

condicionantes,

marginal e pela ECOVIA até Ponte de

alterados devido às dificuldades que

acresce o fator perigo, com um grau

Lima onde a chegada está prevista

se vinham a sentir no que diz

elevado de risco de acidente para os

pelas 10h30. O percurso de regresso,

respeito

da

ciclistas ao circularem nas estradas

depois de um breve descanso, terá

atividade e, pior do que isso, à falta

nacionais, incluídas no percurso e

início por volta das 11h00 com a

de condições higiénicas do local do

adicionadas

chegada

piquenique em Bertiandos. Que o

habitual nos dias de domingo.

prevista para as 13h00 onde terá

digam os habituais participantes.

Neste sentido, a pensar no melhor

lugar o piquenique com a habitual

Para o licenciamento as normas são

para os participantes, a Associação

sardinhada,

cada vez mais apertadas e não é

decidiu

animação musical e o tradicional jogo

possível

a

programa do evento que será o

de

seguinte: o passeio cicloturístico terá

acompanhamento pelas forças de

início às 08h30 do dia 22 de julho

segurança com custos elevados a

com partida do Monte de S. João;

decide

ao

obrigatoriedade

alterar

licenciamento

ultrapassar

o

todas

estas

de

alterar

trânsito

o

intenso,

percurso
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e

o

ao

Monte

o

de

S.

convívio

João,

com

da malha.
M.A.Torres Lima

