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A NOSSA ASSOCIAÇÃO VENCEU CONCURSO NACIONAL DE TEATRO
III Edição do Encontrão - promovido pelo INATEL

A A s s o c i a ç ã o D e s p o r t i va , C u l t u ra l e S o c i a l d e S u b p o r t e l a ,
representando o Distrito de Viana do Castelo, levou o Auto de
S. João ao palco da Aula Magna da Universidade de Lisboa, tendo
obtido,de entre 16 concorrentes, o honroso 1º lugar.
pág.3

NOTA - Os artigos de opinião
são da responsabilidade de
quem os assina.

Colabora com a tua associação.Procura os gerentes
e paga as quotas.
Estamos na sede nos
primeiros Domingos das 10h
ás 12h.
Visite o nosso site:
www.subportela.com/associacao

DANÇAS DE SALÃO

PASSEIO CICLOTURÍSTICO

Dia 29 de Julho, Domingo
Partida do Monte de S. João às 09h.30m.

A actividade vai
ter início
brevemente.
Se queres praticar
exercício físico e
combater o stress,
não hesites em
procurar a
Associação,
as inscriçoes
ainda estão
abertas.

Convívio em Bertiandos com sardinha assada,pão e vinho para
todos os participantes. E não esqueças, traz a tua concertina.
O passeio cicloturístico, tem demonstrado ser um dos eventos,
organizado pela Associação, que consegue cativar um maior
número de participantes. Daí que seja uma aposta forte por
parte da colectividade em manter a tradição anual. Pág. 2
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A tradição ainda é o que era...
Marchas Populares voltam a animar Subportela
As marchas populares são talvez uma
das expressões mais marcantes da
c u l t u ra u r b a n a p o r t u g u e s a d a
primeira metade do século XX. É a
forma mais alegre, divertida e
animada de celebrar os santos
populares que ainda hoje se mantêm
em muitas localidades do nosso país.
Em Subportela, o povo já se habituou
a esta demonstração festiva e já não
passa sem as tradicionais Marchas
Populares. É dos números mais
atractivos que acontece nas Festas
de S. João Novo e S. Bento. Um
evento singular e único que diferencia
Subportela das restantes localidades
onde também se assinalam os Santos
Populares.
O Monte de S.João encheu-se de
gente para ver a actuação dos grupos
de marchas que constituem sem
dúvida um manifesto popular de cariz
cultural, no domínio da música, da
poesia e da representação cénica.
Este ano, a Marcha da Associação,
com todo o seu esplendor, cor e
movimento, impôs-se com arcos
alusivos ao S. João Novo, ao S. João
Baptista, à Capela de S. João, à Igreja
Paroquial, ao Rio Lima, à Fonte dos
Namorados, à Associação e à sua
sede.
Até o nosso Rio Lima, teve direito à
sua cantiga:
Olhai ao longe o rio Lima,
o azul das suas águas,
a terra quer banhar.
O S. João que também lá de cima,
querendo fazer rima,
o vem abençoar.

Quem vê agora o nosso rio
cheio de história já antiga,
não q´remos que se perca o brio,
ele é da nossa terra a vida!
Ó São João Novo desce a este monte!
Ó São João Novo olha cá do alto!
Ó São João Novo que ninguém te aponte
pelo desatento, nós somos povo!
E deste sítio vejo o rio lindo
a estender-se no verde, sorrindo...
Somos bairristas, Subportela sente

a força da gente, a garra de novo!
Lembrando a nossa praia antiga
é tanta a história
e tão curta a cantiga,
Não há no mundo mais beleza
com tamanha grandeza
q´esta parcela amiga.
Sempre que a saudade vem,
a paz lá vamos
procurar...
A nossa praia é de cuidar
que ela não é de mais ninguém!!!

Dia 29 de Julho - Paseio cicloturístico
Convívio em Beriandos
O programa continua a ser
idêntico ao dos anos
passados. A partida do
Monte de S. João está
marcada para as 09h30
com passagem por Deão,
Moreira de Geraz do Lima,
Seara, Correlhã, Ponte de
Lima. A chegada a
Bertiandos calcula-se que
seja por volta do meio-dia,
onde haverá sardinha
assada, pão e vinho para
todos os participantes. Aí,

terão lugar os tocadores
de concertina que já nos
habituaram às suas
cantigas. O regresso está
previsto para as 17h30,
com passagem por Fontão,
Lanheses, Moreira de
Geraz do Lima, Deão e
Subpor-tela  Monte de S.
João onde se continuará o
conví-vio até ao final da
tarde.
Como é do interesse geral
q u e t u d o c o r ra b e m ,

c o n v é m
alertar as
pessoas que
se queiram
i n t e g ra r n o
passeio, que
devem acatar
os conselhos,
os cuidados e
as normas
ditadas pela organização
no acto do evento.
Estão abertas as inscrições,
para efeitos de seguro de

acidentes pessoais, até às
08horas do dia 27 de Julho.
Fica o convite! Participa e
traz a tua bicicleta.
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III Edição do Encontrão - INATEL

A s s o c i a ç ã o v e n c e C o n c u r s o N a c i o n a l d e Te a t r o
A Associação Desportiva, Cultural
e Social de Subportela (ADCSS),
venceu o Concurso Nacional de
Teatro, o Teatrália, promovido pelo
Instituto Nacional para o
Aproveitamento dos Tempos Livres
dos Trabalhadores, INATEL. Este
concurso, cuja eliminatória se realizou
nos dias 16 e 17 de Junho no
auditório da Aula Magna em Lisboa,
foi apenas uma parte do Encontrão,
que contemplou ainda o Concurso
Nacional de Música, Festimúsica e o
Concurso Nacional de Etnografia, o
Henrique Rabaço.
No cômputo dos três Concursos,
participaram 45 grupos provenientes
de 17 Distritos e das duas Regiões
Autónomas, num total de cerca de
1200 participantes, membros dos
CCDs do INATEL.
A nossa Associação, aqui em
representação do Distrito de Viana
do Castelo, levou a palco o Auto de
S. João, que normalmente é
apresentado por altura das festas
em honra de S. João Novo e S. Bento
na freguesia. E venceu os outros
quinze concorrentes dos diversos
distritos de que provinham,
nomeadamente, do Funchal, de
Lisboa, de Setúbal, de Santarém,
Aveiro, Beja, Braga, Bragança,
Coimbra, Évora, Guarda, Leiria, Porto,
Vila Real e Viseu, todos a concorrer

na categoria de
teatro.
Uma
distinção que muito
orgulha a freguesia
em geral, e o grupo
partici-pante em
particular.
Recorde-se que
para chegar a esta
eliminatória, a
Associação (ADCSS)
teve que vencer
quatro grupos participantes na eliminatória regional, que
decorreu no dia 27
de Maio no Teatro
Diogo Bernardes,
em Ponte de Lima.
A associação concorreu ainda ao
Concurso Nacional de Música,
Festimúsica, com a sua escola de
música que apresentou uma peça
intitulada Cantigas do Minho. Uma
obra composta por uma recolha de
cantares populares do Alto Minho,
mas que, contrariando o concurso
do ano 2006, não conseguiu passar
na eliminatória Regional.
É de louvar o INATEL pela promoção de iniciativas deste género,
concedendo oportunidades às
associações filiadas de mostrarem o
desenvolvimento das suas actividades. Mas é ainda mais importante

louvar o esforço e dedicação dos
elementos da colectividade, que
ajudam a promover e a dinamizar o
nome da freguesia e do concelho.
Porque sem dúvida que são iniciativas
como esta que contribuem para o
desenvolvimento
local
e
reconhecimento nacional.
Um bem-haja aos elementos do
grupo que levou o Auto de S. João
até à capital colocando-o nas
primeiras páginas da comunicação
social.
Parabéns à Associação Desportiva,
Cultural e Social de Subportela. E é
caso para dizer: Brindem-nos
sempre com estes presentes.

ADCSS no Dia Internacional da Dança
Este ano, o Dia Internacional da
Dança foi assinalado de forma
diferente em Viana do Castelo. A
efeméride, celebrada anualmente no
dia 29 de Junho, juntou dezenas de
pessoas na Praça da Liberdade, que
se aglomeravam para verem dançar
e também para elas mostrarem os
seus dotes artísticos naquela

especialidade.
A chuva miudinha que se fez sentir,
não foi obstáculo para a realização
do certame nem para afugentar os
visitantes. Muito pelo contrário: de
ânimo contagiante, apreciou-se,
durante mais de uma hora, aos sons
populares do folclore, à dança livre,
à sensual dança do ventre, às muito

COLOCARUMNOVOLOGOTIPO
IRMAOSROCHA,S.A.

elaboradas danças de salão e ao som
urbano do hip-hop, uma maratona
quase não stop!
E foi na dança livre que um grupo
restrito da ACDSS deu espectáculo.
Um Conjunto de oito jovens subiu ao
palco e representou a Associação de
forma digna. Um desempenho que
já se aguardava animado e
reconhecido, uma vez que se tratam
das jovens que no ano passado
representaram o distrito de Viana do
Castelo no Concurso Nacional de
Música, Festimúsica, em Lisboa. Isto
depois de terem sido apuradas a nível
regional no Teatro Diogo Bernardes,
em Ponte de Lima. Uma actuação
digna de aplausos.
A dança é talvez a modalidade mais
saudável a nível físico e espiritual. E
porque cabe também à Associação o
papel de promotora de actividades
como esta, estão ainda abertas as
inscrições para a prática de danças
de salão, que brevemente terá início.

FLOR DO LIMA
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S A Ú D E
As estatísticas são avassaladoras 90% dos casos de cancro da pele
são originados por uma excessiva
exposição às radiações solares. O
cancro da pele é mesmo o lado negro
do sol. Porque o sol, desde que
consumido com moderação, tem os
seus benefícios - ajuda ao fortalecimento dos ossos, favorece o crescimento. Afinal, o sol é fonte de vida.
Só que para muitas pessoas -infelizmente cada vez mais - arrisca tornase numa ameaça para a vida, já que
a forma mais grave de cancro da
pele é potencialmente causadora da
morte.

Sol,

para consumir com moderação

a cabeça e o pescoço, enquanto nas
mulheres o nódulo surge com
frequência nos braços e pernas.

Há sinais e sinais

Quase todos nós temos aqui e ali o
nosso corpo pontuado por pequenos
sinais, acastanhados, com os quais
convivemos desde pequenos e que
na maioria das vezes não nos
levantam quaisquer suspeitas. De
facto, a esmagadora maioria desses

Escaldões fatais

Maligno, o melanoma está relacionado com a pigmentação da pele,
tendo origem na camada da epiderme
responsável pelo bronzeado após a
exposição ao sol. O excesso de
radiação sobre a pele, sobretudo dos
raios ultravioleta, pode dar origem
a lesões, principalmente quando já
ocorreram os chamados escaldões
ou queimaduras solares. Isto significa
que o melanoma está associado a
exposição solar intermitente, aguda
e intempestiva, ao contrário de outros
tipos de cancro da pele, que resultam
de exposição solar crónica.
O melanoma pode surgir em qualquer
zona do corpo, sobre pele aparentemente sã ou sobre sinais já existentes. Mais predispostas são as pessoas
de pele e olhos claros, dificuldade
em bronzear-se e com tendência para
formar sardas. Muitos sinais castanhos espalhados pelo corpo são
igualmente um factor de risco. O
aspecto inicial do melanoma é
variado, mas habitualmente
caracteriza-se pelo aparecimento de
um pequeno nódulo ou mancha, de
cor negra, como se fosse alcatrão.
Durante meses ou até anos, este
nódulo vai crescendo de uma forma
superficial, ou seja, horizontalmente,
até que, numa fase mais tardia, o
crescimento se faz em profundidade.
É certo que o melanoma pode
desenvolver-se em qualquer parte
do corpo, mas parecem existir
diferenças entre o sexo feminino e o
masculino. Assim, nos homens a
localização preferencial é o tronco,

sinais - designam-se nevos - é inofensiva, quer surjam na pele logo à
nascença quer apareçam ao longo
da vida. Todavia, alguns há que
apresentam um aspecto particular
que pode indiciar um maior risco de
desenvolver um melanoma. São os
chamados nevos atípicos e cujas
características convém reter: assim,
os nevos vulgares são simétricos e
de bordo regular, com uma cor
castanha uniforme e um diâmetro
Inferior a seis milímetros; já os nevos
atipicos são assimétricos, de bordo
irregular, cor não uniforme e diâmetro
superior a seis milimetros.
São diferenças que podem significar
saúde ou doença, pelo que as pessoas

com muitos sinais são aconselhadas
pelos dermatologistas a examinarse com mais atenção uma vez por
mês. E em caso de dúvida, o melhor
é consultar um especialista em vez
de conviver com a suspeita. São
precisamente os sinais que desencadeiam o alarme: quando se dê o
aparecimento de um sinal de cor
negra que até então não existia;
quando houver alguma modificação
num sinal já existente; quando se
verificar alteração no tamanho, no
sentido do crescimento, ou na forma,
ganhando contornos irregulares; ou
ainda quando a cor passar do
castanho para o negro. Há igualmente
que estar atento à existência de
comichão, inflamação, ulceração e
sangramento. O aparecimento de
sinais novos a partir dos 40 anos
deve merecer particular atenção, até
porque o melanoma não é propriamente uma doença de jovens,
embora possa manifestar-se precocemente em pessoas expostas a
grandes quantidades de radiação solar. É possível ter um melanoma aos
20 ou 30 anos, mas a maioria dos
casos ocorre em pessoas mais velhas.
São as pessoas de pele clara e
sardenta, de cabelo ruivo ou loiro de
olhos azuis ou esverdeados as que
correm mais riscos de desenvolver
melanoma. Também aquelas que têm
dificuldade em bronzear-se e as que
sofrem queimaduras solares com
facilidade.
Prevenir ainda é o melhor remédio,
nesta como noutras doenças. O que
passa essencialmente por um
consumo moderado de sol, evitandoo das onze da manhã às quatro da
tarde e utilizando um protector solar
adequado ao tipo de pele. As crianças
devem ser resguardadas ao máximo,
protegidas dos escaldões, pois
aumentam o risco de desenvolverem
cancro da pele quando forem mais
velhas. As crianças são, de facto, o
maior grupo de risco, sabendo-se
que metade da exposição solar
acontece até aos oito anos.
Conhecer os números também ajuda
à prevenção, por isso aqui fica o mais
dramático: 20% das pessoas com
m e l a n o m a a c a b a p o r m o r r e r.
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A M B I E N T E

"Importância da salvaguarda dos ecosistemas ribeirinhos"
Enquanto a paisagem circundante
n o s p a r e c e i n a l t e ra d a q u a n d o
casualmente dia a dia ou ano a ano
a observamos, as comunidades
biológicas e os factores geográficos
do qual elas dependem estão de facto
em constante mudança. Na realidade
não existe um equilíbrio na natureza
que a mantém inalterada, em vez
um ecossistema vibrante que reage
com uma variedade de forças que
permite o crescimento e o declínio
de populações e comunidades
mediante as condições o permitam.
Um ecossistema é um conjunto
de comunidades de plantas e animais
auto-sustentadas e auto-reguladas
que interagem entre si e o ambiente
físico da qual dependem. As partes,
não vivas, do ecossistema incluem a
luz solar, o ar, a água e a terra.
Todos os organismos vivos têm
necessidades e preferências no que
toca ao meio envolvente. Alguns
animais são muito específicos, outros
podem viver praticamente em
qualquer lugar. Conforme o meio
físico se modifica também as plantas
e os animais que aí vivem se adaptam
a essas alterações. De igual modo,
o impacto das plantas e dos animais
sobre o meio pode afectar o modo
como outras plantas e animais vivam
lá.
Do solo nu crescem plantas que
preferem espaços abertos e muita
luz solar. Conforme essas plantas
crescem, outras espécies deslocamse para esse local, eventualmente
acabam por ensombrar as primeira
antes mesmos de perderem o
protagonismo para outras espécies
que porventura acabem por surgir.
Entretanto, em cada estágio do
desenvolvimento das plantas estão
associados certas espécies de
animais, acompanhando a sucessão
vegetal, surgindo e desaparecendo
consoante a vegetação predominante.
O rio constitui uma paisagem
natural e cultural que tem servido
de referência para o homem ao longo
de toda a sua existência. Como fonte
de água, elemento vital e
indispensável, como meio de
comunicação e circulação, como

I P J

marco territorial que percorre e
estrutura o espaço, como inspiração
de poetas e pintores, múltiplas são
as dimensões que representam para
a sociedade esses elementos
simultaneamente tão comuns e tão
singulares que percorrem as
paisagens do mundo.
Os sistemas fluviais são sistemas
abertos que desempenham várias
funções, entre as quais se destaca a
função hidráulica, recebendo e
escoando as águas da bacia, a função
biofísica, como suporte das
biocenoses aquáticas e ribeirinhas e
estabilização das margens, a função
paisagística, pelo seu papel relevante
como elemento estruturante e
focalizador da paisagem.
Os sistemas fluviais são
caracterizados por uma elevada
produção de biomassa que se
diferencia da envolvente devido à
existência de níveis hídricos
superficiais ou subterrâneos,
favorecendo o desenvolvimento de
espécies vegetais adaptadas à
permanência ou alternância de
condições de humidade. A vegetação
aquática, anfíbia e ribeirinha que se
desenvolve nestas circunstâncias,
destaca-se das formações envol-

ventes, contribuído para uma maior
diversidade paisagística. Por outro
lado, a flutuação dos caudais a que
normalmente estão sujeitos os cursos
de água, origina a coexistência de
estágios variados de desenvolvimento
verificando-se a ocorrência de
mosaicos de microhabitats de elevada
heterogeneidade e diferente
organização, o que pode dar origem
a uma elevada diversidade.
A elevada biodiversidade da fauna
e da flora que integram os bosques
ripícolas, bem como o seu contributo
para a regularização física do meio,
estabilização da geomorfologia,
controlo das características
hidrológicas dos sistemas fluviais e
descontaminação das águas,
conferem-lhes um importante papel
no equilíbrio ecológico dos
ecossistemas necessários à vida
humana.
Os bosques ribeirinhos, ou
ripícolas, correspondem a formações
vegetais das margens de rios ou
outras massas de água, onde são
reponderantes as espécies arbustivas
e arbóreas. Trata-se de comunidades
de elevada especificidade, devido a
características particulares do seu
(continua na pág6)
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habitat, onde o encharcamento dos
solos predomina durante uma época
do ano. Esta circunstância
proporciona uma maior disponibilidade hídrica, maior riqueza dos
solos em nutrientes orgânicos e
minerais, maior humidade
atmosférica, menores
amplitudes
térmicas
relativamente às áreas
envolventes e, ainda, a
ocorrência de processos
biológicos e ciclos biogeoquímicos particularmente
complexos. Associados a esta
especificidade, encontram-se
enumeras espécies de
interesse agronómico,
ornamental e até medicinal.
O leito de cheia e a zona
ripícola desempenham
importantes funções através da
retenção e armazenamento dos
caudais de cheia, filtragem, retenção
e dissipação de sedimentos e
nutrientes e como fontes de
materiais, energia e abrigo para
diversas espécies biológicas. A

vegetação ripícola tem um papel
fundamental nos processos de
interacção entre sistemas aquáticos
e terrestres.
O valor da vegetação na protecção
do solo depende dos efeitos
combinados das raízes e da folhagem.

As raízes e rizomas aumentam a
resistência do solo à degradação, e
a folhagem imersa absorve e dissipa
a velocidade das águas, as espécies
ripícolas são o grupo de plantas mais
eficazes na prevenção da erosão.
O movimento e o fluxo unidi-

C u l i n á r i a

Semifrio com Bolacha

INGREDIENTES
12g de f olhas de gelatina

5 dl de natas

1 manga

2 claras

150 g de bolachas
1 lata de leite condensado

reccional da água é que distingue os
rios dos outros elementos como os
lagos, mares, pântanos, etc. Esse
movimento dinâmico assume
simultaneamente um carácter simbólico de renovação e continuidade,
ao mesmo tempo que liga elementos
físicos, biológicos e sócioculturais conferindo-lhes
unidade e simulta-neamente
complexidade.
A percepção destas
paisagens envolve, não só a
presença e significado da
água, como as suas relações
com o espaço envolvente,
nomeadamente o relevo, a
v e g e t a ç ã o e e s t r u t u ra s
humanizadas na sua zona de
influência. O limite ou orla
do sistema água/solo/vegetação é uma componente visual
de relevante destaque e significado
na percepção das paisagens ribeirinhas como elemento de transição
entre a água e o espaço adjacente
ao qual está associado uma forte
dimensão de contraste.
por Rui Rocha

2 colheres (de sopa) de
açúcar

PREPARAÇÃO
Coloque as folhas de gelatina em água fria. Lave a manga,
descasque-a e corte-a em pedaços. Reserve-a. Triture as bolachas e reserve-as, também. Junte o leite condensado às natas,
previamente batidas, e envolva bem.
Retire uma chávena do preparado, junte as folhas de gelatina
escorridas e leve ao lume. Deixe aquecer até as folhas de
gelatina se dissolverem completamenie e retire. Junte ao restanie
creme. Levante as claras em caslelo, adicione-lhes o açúcar e
envolva-as no preparado anterior. Misture os pedaços de manga
e reserve. Polvilhe o fundo de um pírex com metade das bolachas
trituradas, verta o creme e termine com as restantes bolachas.
Leve ao congelador até ficar firme- Desenforme e sirva bem
fresco.
NOTA: Utilize de preferência bolacha Maria portuguesa.
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Este cantinho tem a colaboraçõa da
comunidade escolar de Subportela.

Visita de Estudo ao Palácio de
Cristal
Atelier de Reciclagem
Jardim-de-infância de Subportela
e Cortegaça
Os meninos do Jardim-de-infância de
Subportela foram ao Porto ao Palácio de Cristal,
e participaram num atelier de reciclagem de
papel. A viagem foi patrocinada pela Portucel
que é a madrinha da Escola e dos dois
Jardins.
No atelier com a ajuda do Professor
Rui e do Wilson, fizemos um trabalho a
partir de papel velho. Utilizamos outros
materiais como folhas, lãs, aparas de lápis
etc.
As nossas Professoras, com todos os
alunos, vão fazer um quadro para oferecer
á Portucel em sinal de agradecimento.

Visita de Estudo
No dia 8 de Junho de 2007, os alunos da escola EB l de Subportela Foram
a Vila Nova de Cerveira ver o Aquamuseu. Na camioneta, os (as) meninos (as)
iam divertidos.
A primeira paragem foi em Valença, onde fomos conhecer a fortaleza.
Vimos e mexemos nos canhões antigos, vimos o rio Minho, Espanha e voltamos
para o autocarro.
Seguimos até ao Parque da Senhora da Cabeça onde almoçamos. Depois
do almoço vimos algumas aves num restaurante, fomos até à margem do rio
Minho e brincamos. Pelas 13hl5m partimos para Vila Nova de Cerveira. Quando
chegamos ao Aquamuseu, vimos muitas coisas relacionadas com a pesca. Na
entrada vimos um barco em tamanho real, um lago, pessoas a brincar e um
campo de mini-golfe. Dentro, vimos cartazes de peixes, redes de pesca, fisgas,
pesqueiras, botirões e muitos outros utensílios antigos.
Em seguida fomos ver os aquários onde vivem muitos dos peixes existentes
no Rio Minho, como por exemplo: trutas, lampreias, sáveis, carpas, achigãs,
etc. Vimos ainda uma lontra chamada César. Comemos um gelado e regressamos
à escola. Foi uma Visita de Estudo muito gira.

Eva Carina 4° ano
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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.
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O Zequinha faz uma redacção na
escola que diz não cabeu na porta.
A professora, muito zangada, manda
o Zequinha escrever 20 vezes, no
quadro, a palavra coube.
No final, grita a professora para o
Zequinha:
- Só escreveste 19 palavras!!!
- É que a outra já não cabeu senhora
professora!

P: Porque razão as loiras não gostam de anedotas de loiras ?
R: Porque não conseguem entendê-las.
P: Porque é que as loiras gostam de relâmpagos ?
R: Porque pensam que estão a ser fotografadas.
P: Sabem porque é que as anedotas de loiras são pequenas?
R: Para os homens perceberem!

QUEBRA CABEÇAS/TRAVA LINGUAS

Pedro Paulo Pereira Pinto, pequeno pintor, português,
pintava portas, paredes, portais. Porém, pediu para
parar porque preferiu pintar panfletos.
Partindo para Piracicaba, pintou prateleiras para poder
progredir.
Posteriormente, partiu para Pirapora. Pernoitando,
prosseguiu para Paranavaí, pois pretendia praticar
pinturas para pessoas pobres. Porém, pouco praticou,
porque Padre Paulo pediu para pintar panelas, porém
posteriormente pintou pratos para poder pagar
promessas. Pálido, porém personalizado, preferiu partir
para Portugal para pedir permissão para papai para
permanecer praticando pinturas, preferindo, portanto,
Paris.
Partindo para Paris, passou pelos Pirineus, pois pretendia
pintá-los. Pareciam plácidos, porém, pesaroso, percebeu
penhascos pedregosos, preferindo pintá-los
parcialmente, pois perigosas pedras pareciam precipitarse principalmente pelo Pico, porque pastores passavam
pelas picadas para pedirem pousada, provocando
provavelmente pequenas perfurações, pois, pelo passo
percorriam, permanentemente, possantes potrancas.
Pisando Paris, pediu permissão para pintar palácios
pomposos, procurando pontos pitorescos, pois, para
pintar pobreza, precisaria percorrer pontos perigosos,
pestilentos, perniciosos, preferindo Pedro Paulo precaverse. Profundas privações passou Pedro Paulo. Pensava
poder prosseguir pintando, porém, pretas previsões
passavam pelo pensamento, provocando profundos
pesares, principalmente por pretender partir
prontamente para Portugal. Povo previdente! Pensava
Pedro Paulo... Preciso partir para Portugal porque
pedem para prestigiar patrícios, pintando principais
portos portugueses. -Paris! Paris! Proferiu Pedro Paulo.
-Parto, porém penso pintá-la permanentemente, pois
pretendo progredir.

Pisando Portugal, Pedro Paulo procurou pelos pais,
porém, Papai Procópio partira para Província. Pedindo
provisões, partiu prontamente, pois precisava pedir
permissão para Papai Procópio para prosseguir
praticando pinturas. Profundamente pálido, perfez
percurso percorrido pelo pai. Pedindo permissão,
penetrou pelo portão principal. Porém, Papai Procópio
puxando-o pelo pescoço, proferiu: - Pediste permissão
para praticar pintura, porém, praticando, pintas pior.
Primo Pinduca pintou perfeitamente prima Petúnia.
Porque pintas porcarias?
- Papai, - proferiu Pedro Paulo - pinto porque permitiste,
porém, preferindo, poderei procurar profissão própria
para poder provar perseverança, pois pretendo
permanecer por Portugal. Pegando Pedro Paulo pelo
pulso, penetrou pelo patamar, procurando pelos
pertences, partiu prontamente, pois pretendia pôr Pedro
Paulo para praticar profissão perfeita: pedreiro!
Passando pela ponte precisaram pescar para poderem
prosseguir peregrinando. Primeiro, pegaram peixes
pequenos, porém, passando pouco prazo, pegaram
pacus, piaparas, pirarucus. Partindo pela picada próxima,
pois pretendiam pernoitar pertinho, para procurar primo
Péricles primeiro. Pisando por pedras pontudas, Papai
Procópio procurou Péricles, primo próximo, pedreiro
profissional perfeito. Poucas palavras proferiram, porém
prometeu pagar pequena parcela para Péricles
profissionalizar Pedro Paulo. Primeiramente Pedro Paulo
pegava pedras, porém, Péricles pediu-lhe para pintar
prédios, pois precisava pagar pintores práticos.
Particularmente Pedro Paulo preferia pintar prédios.
Pereceu pintando prédios para Péricles, pois precipitouse pelas paredes pintadas. Pobre Pedro Paulo, pereceu
pintando... Permita-me, pois, pedir perdão pela
paciência, pois pretendo parar para pensar... Para parar
preciso pensar. Pensei. Portanto, pronto pararei.

