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29º Passeio Cicloturístico
Dia 25 de Julho de 2010

A Associação Desportiva,
Cultural e Social de
Subportela vai realizar no
próximo dia 25 de Julho
mais uma Passeio
Cicloturístico. A iniciativa
já vai na 29ª edição e
cumprirá mais uma vez o
trajecto habitual.
Prevê-se a saída do Monte
de S. João pelas 09:30
horas, passagem por
Deocriste, Deão, Geraz do
Lima, Vitorino das Donas,
Seara e Ponte de Lima. A
chegada a Bertiandos,
pelas 12.30 horas, local
tradicional do convívio com

sardinha assada, pão e
vinho para todos aqueles
que queiram participar
neste evento saudável e
tradicional, que deverá
prolongar-se pela tarde
fora. O regresso será pelas
17.30 horas.
Todos estão convidados e
serão bem-vindos, pois a
associação tem gosto em
que toda a população adira
a este evento desportivo,
é um acto de união e uma
forma receptiva de
afirmação de todos que de
qualquer modo procuram
fazer o melhor por esta

entidade que a todos
honra.
Apelamos
também ás cantadeiras
e aos tocadores de
concertina para animar o
convívio que tem também
por objectivo o intuito de
que todos se sintam
integrados, unidos e

consensualmente úteis
numa sociedade movida
pela inovação e mobilidade
Sócio-Cultural, onde a
participação e a presença
de cada cidadão é mais um
voto de confiança para
promover esta actividade.
Gonçalo Gomes

Pagamento de quotas
Domingo, dia 1 de Agosto
Estaremos na sede da associação entre as 10
horas e o meio-dia do próximo dia 1 de Agosto,
Domingo, para receber as quotas, relativas ao
ano 2010. A direcção agradece a colaboração de
todos no sentido de facilitar esta tarefa.

Arranjos exteriores da obra da sede da Associação
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Associativismo Jovem pela Inclusão

Centenas de roupas e alimentos recolhidos
A associação, agradece a inestimável colaboração prestada no âmbito
do projecto Associativismo Jovem pela Inclusão, organizado pelo Instituto
Português da Juventude no passado dia 30 de Abril, integrado nas
comemorações do Ano Europeu de Combate à Pobreza e Inclusão

Social.

Foram muitas as pessoas que ouviram o apelo lançado por esta associação
e contribuíram para o sucesso desta iniciativa, com uma causa tão nobre
a favor dos mais necessitados. Desta campanha de solidariedade resultou
a angariação de centenas de peças de roupa e calçado, brinquedos, alguns quilos de produtos alimentares e um
número diversificado de material didáctico e escolar.

Associação e Comissãode festas
de duas centenas de pessoas juntaramp r o m o v e m c o n v í v i o Mais
se no convívio que decorreu no passado dia

10, no Monte de S. João Novo. Organizado
pela Comissão de Festas e pela Associação
(ADCSS), o evento contou com a presença
de pessoas de todas as idades que
aproveitaram para conviver e recordar os
momentos passados na preparação da
festividade.
A iniciativa serviu para agradecer a todos
aqueles que contribuíram para a
concretização desta festa, com o
desenvolvimento de iniciativas como a
recolha de lenha para o leilão de oferendas
ou a organização das Marchas Populares
de do Auto de S. João
No convívio não faltou sardinha assada e
muitos momentos de alegria proporcionados pelos tocadores de concertinas, que depressa conseguiram cativar
a atenção das cantadeiras da terra, que rapidamente deram asas à imaginação e entoaram algumas quadras
mais ou menos conhecidas do público em geral.

CULINÁRIA

Bacalhau à conde

Coza em água 400 g de
bacalhau já demolhado. Retirelhe as peles e as espinhas e
faça-o em lascas.
Coza 600 g de batatas em
água temperada com sal,
escorra e reduza a puré.
finamente 200 g de cebolas e
3 dentes de alho e leve ao
lume com 100 g de Vaqueiro.
Deixe cozer sem ganhar cor.
Junte o bacalhau. Deixe cozer
um pouco. Depois reduza-o a
puré numa máquina de
cozinha ou num almofariz.
Junte o puré de batata e bata
tudo com uma colher de pau.
Adicione 2,5 dl de natas e tempere com sal e pimenta. Deite o preparado num tabuleiro
untado com Vaqueiro. Polvilhe com 2 colheres de sopa de queijo ralado e leve a
gratinar em forno bem quente (225° C) até alourar a superfície.
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SAÚDE

O Sol - inconvenientes e conselhos

O cancro é, sem dúvida, o preço mais
alto a pagar pela exposição
imprudente ao sol. E imprudente
significa prolongada e repetida, sem
os devidos cuidados de protecção.
Todavia, nem todos os tumores sào
cancerígenos: assim acontece com
a queratose seborréica e com a
queratose actínica. Sem causa exacta
conhecida, a primeira manifesta-se
sobretudo nas peles envelhecidas,
caracterizando-se por sinais escuros,
semelhantes a verrugas, e com uma
dimensão variável, podendo atingir
os dois centímetros. Não costuma
evoluir para cancro, embora as lesões
se assemelhem às cancerígenas.
Quanto à queratose actínica, também
conhecida por solar, surge com mais
frequência no rosto, nas orelhas, nos
antebraços e nas mãos: trata-se de
formações duras ou descamativas,
cuja cor oscila entre o rosa e o cinza
ou castanho escuro, sendo consideradas pré-çancerígenas na medida
em que podem evoluir para cancro
cutâneo, nomeadamente carcinoma.
As áreas do corpo mais expostas à
luz solar são, naturalmente, as mais
vulneráveis - assim, nuca, rosto,
lábios, orelhas, pescoço, peito,
braços, mãos e pernas correm maior
risco de desenvolver cancro cutâneo.
São três os tipos principais, sendo o
melanoma o mais perigoso.
Desenvolve-se a partir das células
pigmentadas da pele, manifestandose através da erupção de novos sinais
o u d a a l t e ra ç ã o d e a l g u n s j á
existentes. São, aliás, as alterações
no diâmetro, na espessura, no bordo,
na simetria ou na cor que fazem
suspeitar do avanço de lesões
cancerígenas. Daí a importância de
uma vigilância apertada sobre os
sinais que se espalham pelo corpo e
de procurar aconselhamento médico
à mínima dúvida.
O melhor amigo da saúde da pele é
o bom senso, para não correr riscos
desnecessários. Não significa que se
deixe passar o Verão ao lado, mas
sim que se lide com o sol com prudência. E isso passa por fazer-se
acompanhar de uma ferramenta
indispensável: o protector solar.
S o z i n h o, n ã o g a ra n t e t o d a a
protecção de que se necessita, mas
deve estar na primeira linha das

defesas anti-radiaçâo.
O protector solar absorve,
reflecte ou repele a
ra d i a ç ã o u l t rav i o l e t a ,
oferecendo protecção de
dois tipos: física ou
química. Os protectores
físicos formam uma
espécie de filtro opaco que
reflecte ou repele os raios
antes de penetrarem na
pele. São aqueles que tendem a deixar uma película
esbranquiçada depois de
espalhados sobre a pele,
se bem que os mais
recentes já quase não se
notam. Quanto aos
químicos, absorvem a
radiação antes de ela
poder causar danos na
pele, sendo que os de
espectro mais amplo
protegem contra os UVA
e os UVB.
Essa
protecção
é
quantificável, o que explica os números associados
a cada protector: trata-se
do Factor de Protecção
Solar, sendo que quanto
mais alto o número maior
a protecção.
Assim, um FPS 15 filtra
cerca de 93 por cento da
radiação, enquanto um
FPS 30 defende a pele
contra cerca de 97 por cento dos
raios ultravioleta. A diferença não é
significativa, sendo que um protector
com FPS 15 é o mínimo aconselhado.
Ao contrário de uma ideia comum, o
FPS não constitui uma indicação do
tempo que se pode estar ao sol: o
30 não significa o dobro da exposição
por comparação com o 15.
A legislação recente impede que os
protectores solares incluam
expressões como "à prova de água"
ou "bloqueio solar" e "protecção total": todos se desgastam em contacto
com a água, nenhum bloqueia a
radiação solar por completo e
nenhum é eficaz o dia inteiro. Há no
entanto protectores resistentes á
agua e, sempre que possível, devem
ser preferidos.
E porque nenhum dura o tempo todo
que se está ao sol, há que repetir a

aplicação de duas em duas horas.
Todas as pessoas devem aplicar
protector. As peles mais claras são
mais frágeis, pelo que devem
merecer uma atenção redobrada,
mas as peles escuras não devem ser
negligenciadas: o sol também penetra
nelas, atingindo as células e lesandoas. As crianças requerem,
naturalmente, protecção extra e os
bebés com menos de seis meses
devem ser poupados à exposição
solar. Também não lhes deve ser
aplicado protector, a não ser quando
não haja outra forma de os proteger.
Já se disse que o protector não basta:
precisa de outras ajudas como evitar
a exposição solar entre as 11 e as
16h (o período em que a radiação é
mais intensa), usar roupas leves e
largas, chapéu e óculos de sol. E
beber muitos líquidos.
"in Farmácia saúde"
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Subportela recebe primeira prova de BTT
A Associação Desportiva,
Cultural e Social de Subportela,
promoveu no passado dia 2 de
Maio uma prova de BTT. Esta
foi a primeira vez que se
realizou uma prova desportiva
do género na freguesia,
ajudando a cumprir o
estabelecido no plano de
actividades desta associação.

Há muito que já se pensava
na concretização deste evento,
que uma vez cumprido,
correspondeu às expectativas
de todos aqueles que se
esforçaram para a sua
realização.
O tiro de partida foi dado em frente á capela
de S. João Novo onde se demarcou também
a meta final. Durante cerca de 40
quilómetros, os participantes deram o seu
melhor, desfrutaram do prazer dado pelo
contacto fisico com a natureza e apreciaram
as paisagens circundantes ao Monte da
Vacaria, capela de Santa Justa, Portela Suzã
e Citânia do Monte Roques. No final seguiuse a entrega dos prémios de participação
e um lanche num convívio expansivo a
todos os participantes e organizadores.
Parabéns a todos os que acreditaram e
participaram neste projecto. Só assim
poderemos ter confiança e força para
abraçar novos desafios e proporcionar novas
alternativas para a prática desportiva.
Gonçalo Gomes

Torneio de futsal
Dia 7 de Agosto
De acordo com os anos anteriores, a
Associação vai promover a realização do
torneio de futsal com início previsto no dia 7
de Agosto pelas 21h.30m, no campo de jogos
do Monte de S. João.
As equipas interessadas devem efectuar a
respectiva inscrição o mais breve possível
para facilitar a organização do torneio.
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AS CIÊNCIAS
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Escola de Música

Inscre-te já. Estamos na sede da associação este domingo das 10h às 12h.
aos alunos um nível de
conhecimento musical
satisfatório
para
ingressarem em diversos
agrupamentos musicais,
nomeadamente bandas de
música.
A Escola de Música
possui
capacidade
formativa em vários
instrumentos dos quais se
destacam:
Flauta
Transversal, Clarinete,
Tr o m p e t e , S a x o f o n e ,
Tr o m b o n e , G u i t a r r a ,

TABELA DE PREÇOS

Acordeão
Bateria

Guitarra

____________________________

Assinatura do Encarregado de Educação:

Para os menores

......................................................

Data de Nascimento___/___/____

Contacto:____________________

____________________________

____________________________

Órgão

Clarinete Saxofone
Flauta transversal

Morada:

____________________________

____________________________

Nome:

Instrumento:__________________

Trompete

primeiras

mensalidades.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Gonçalo Gomes

Trombone

O custo da aprendizagem de cada
instrumento é de 15 euros por
mês com direito a duas aulas por
semana incluindo uma de formação
musical.
A inscrição é grátis*.
* Custo de 30 a abater nas seis

integrados em diversas
Bandas de Música, ou
mesmo ao serviço do
ensino da música.
Neste sentido, este
projecto tem-se revelado
uma aposta vantajosa,
valorizando a colectividade
e todo o elenco de
profissionais
que
continuam a dar do seu
melhor para triunfarem
n u m f u t u r o p r ó s p e r o.

Acordeão, Concertina e
Bateria. Além dos diversos
i n s t r u m e n t o s
apresentados, a Escola
assegura também aulas de
Violino, Violoncelo e
cavaquinho, de acordo com
as preferências musicais
do aluno.
Ao longo destes anos,
tem sido muitos os alunos
que
adquiriram
conhecimentos musicais,
na Escola de Música, e que
hoje se encontram

____________________________

A Escola de Música da
Associação Desportiva,
Cultural e Social de
Subportela tem sido um
dos projectos mais
simbólicos que esta
colectividade apostou e
que cada vez mais se
o r g u l h a d e p r e s i d i r.
A respectiva Escola de
Música dispõe das
condições necessárias para
assegurar
uma
aprendizagem musical
coerente, proporcionando
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Para rir

P A S S A T E M P O S
PALAVRAS CRUZADAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Actualidade
Um homem ia a passar junto à
porta do Plenário da Assembleia
da República e ouve uma gritaria
que saía lá de dentro.
"Filho da P , Ladrão, Salafrário,
Assassino, Traficante, Mentiroso,
Pedófilo, Vagabundo, Sem
Vergonha, Trafulha, Preguiçoso de
M , Corrupto, Usurário, Foragido
à Justiça, Oportunista, Vigarista,
Batoteiro, Assaltante do Povo..."
Assustado, o homem pergunta ao
segurança, parado na porta:

HORIZONTAIS: 1Branqueai ao sol (roupa). De
madrugada. 2Começava a crescer, a brotar. No
corrente ano (abrev. lat.). 3Que contém tudo
aquilo de que é capaz. E não. ATem tonturas.
Indolente, preguiçosa. 5Gosta. Disparai.
6Ruténio (s.q.). Faço o possível para não encontrar.
Medida itinerária chinesa.
7Erva daninha. Crenças religiosas. 8Dolorida.
Perpendicular que vai de uma das extremidades de
um arco de circulo ao arco que passa pela outra
extremidade.
9Ferro combinado com carbono e endurecido pela
têmpera. Facho, lanterna.
10Recita. Diz-se das plantas sem esporos (Bot).
1 1 A g a s t a r, i n d i g n a r. D é c i m o t e r c e i r o .
VERTICAIS: 1Ressoar. Daquele sítio. 2Género
de canabiáceas a que pertence o lúpulo. Também
(Arc.). 3Sujeita a um ónus. Altar. 4O m. q.
arraia. Ouriçar, arrepiar. 5Guarneço de asas.
Sequiosos. 6Imposto de Circulação (abrev.).
Relativa ao ouvido ou à região auditiva. Platina
(s.q.). 7Excita, provoca. Andar. 8Apelido.
Recupere a saúde. 9Triture. Sanguinário, selvagem.
10Concede. Quadrúpede do Ceilão. 11Argila
colorida por óxido de ferro, ocre. Afasto, separo.

S U D O K U

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.

8 9 2
6
1 9
6
8 5 3
7
7
1
5
4
3 9
7
6
1
4
8
4
1
7
3 8
1

"O que está a acontecer ai dentro?
Estão a brigar?"
"Nao", responde o segurança. " estão a fazer a chamada para
saber se falta alguém"!!!

Genial
Um homem caminhava numa praia
e tropeçou numa velha lâmpada.
Pegou nela, esfregou-a e...um génio
saltou lá de dentro, e disse:
'O.K.! Libertaste-me da lâmpada,
blá, blá, blá! Esquece aquela história
dos 3 desejos! Tens direito a um
desejo apenas e ponto final!
O homem disse:
Eu sempre quis ir aos Açores, mas
tenho um medo enorme de voar...e
no mar costumo ficar enjoado. Podes
construir uma ponte até aos Açores,
para eu poder ir de carro? '
O génio riu muito e disse:
Impossível. Pensa na logística da
obra. Como é que os pilares
chegavam ao fundo do Oceano
Atlântico? Pensa em quanto betão armado, em quanto aço, em
quanta mão-de-obra...
Não, de maneira nenhuma! Pensa noutro desejo.
O homem compreendeu e tentou pensar num desejo realmente
possível.
Fui casado e divorciado 4 vezes. As minhas mulheres disseram
sempre que eu não me importava com elas e que era um insensível.
Então, é meu desejo compreender as mulheres; saber como se
sentem por dentro e o que estão a pensar quando não falam
connosco; saber porque estão a chorar... saber realmente o que
querem quando não dizem nada...saber como fazê-las realmente
felizes!
O génio respondeu:
Queres a merda da ponte com duas ou quatro faixas ?
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Marchas Populares afirmam-se como tradição

As marchas populares de S. João em Subportela realizam-se
desde 1970, por isso são consideradas uma tradição adquirida.
Desde então os rapazes e raparigas da freguesia participaram e
participam em tão nobre actividade, que constitui um dos momentos
mais altos das Festas de S. João Novo.
Estas Festas regressaram em Junho de 2010 após dois anos de
interrupção, voltando a integrar as marchas, através de um convite
formalizado pela Comissão de Festas, que teve a honra e a
sensibilidade de perceber a importância daquela tradição. Mereceu
por isso um agradecimento especial pela abordagem que teve com
a Associação Desportiva, Cultural e Social de Subportela.
As marchas são muito admiradas pela gente da localidade, mas
também por muitos forasteiros, que movidos pelo valor desta
tradição quiseram no passado dia 23 de Junho presenciar mais

uma bela actuação no alto do Monte de S. João Novo.
Foi um orgulho para os subportelenses ver marchar
os conterrâneos em plena noite de S. João, com as
suas roupas alegóricas, os imponentes arcos, os balões
luminosos, os cantares populares, a boa disposição e
muita alegria nos rostos. Os espectadores renderamse e combinaram de forma única os aplausos efusivos
à actuação. A noite quente foi recheada de alegria e
animação, contando ainda com a participação de outros
grupos de marchas e uma farta sardinhada, tão própria
desta quadra e aberta a todos os presentes.
Os grupos de marchas populares de Subportela,
apostando na continuidade em manter a tradição bem
viva dentro das suas gentes e do Alto Minho, aceitaram
também o convite da Câmara Municipal para participar
no desfile do passado dia 2 de Julho, em Viana do
Castelo. O encontro realizou-se na Praça da Liberdade
e juntou onze grupos de marchas do concelho.

Não faltou fantasia, energia e muita ousadia
de todos, nomeadamente os de Subportela,
que levaram bem alto o nome da freguesia
e ajudaram ao reconhecimento do evento,
que começa igualmente a impor-se na
tradição concelhia.
No entanto, fica um alerta à organização.
O local escolhido para a apresentação das
marchas não foi o melhor. Não se teve em
atenção o piso com grelhas, no qual as
mulheres que marchavam deixavam os saltos
presos ou, então, eram obrigadas a alterar
a coreografia. Pior ainda foi para o público,
porque os marchantes actuavam sem palco.
Quem quis ver passar o desfile pela avenida
e não tenha conquistado lugar na bancada
nada conseguiu observar, acabando por
desistir da festa e voltando mais cedo para
casa. O sítio mais indicado seria mesmo o
dos anos anteriores, onde quem não entrasse
para as bancadas assistia do jardim marginal,
presenciando completamente o espectáculo.
Gonçalo Gomes

Visite o nosso site:
www.subportela.com

