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Concurso Nacional de Música
Organizado pela Fundação INATEL

Depois de passar na eliminatória
regional do Concurso Nacional de
Música, a 2 de Outubro, mais uma
vez a Associação Desportiva Cultural
e Social de Subportela vai
representar a Região Norte na Final
deste Concurso.
Recorde-se que a Associação tem
vindo a participar neste concurso
desde 2005, o primeiro ano que foi
realizado, tendo em 2006
conseguido chegar à Final Nacional
na vertente Música e em 2007
conseguiu o primeiro lugar na
classificação Nacional na vertente
Teatro com o Auto de S. João, ambos
os concursos realizados na Aula
Magna da Universidade de Lisboa.
Este ano a Associação, representada
pelo grupo musical OLEMS 
Orquestra Ligeira da Escola de
Música de Subportela, vai levar o
nome de Subportela até Beja, ao
Cine-Teatro Pax Júlia, nos dias 20

e 21 de Novembro.
Está pois de parabéns este grupo
musical pelas excelentes actuações

que tem realizado, mostrando uma
melhoria crescente na exibição da
s u a a r t e , q u e e s p e ra m o s s e j a
também manifestada em Beja.

Festa de Natal
A
Associação
Desportiva, Cultural
e
Social
de
Subportela e a Junta
de Freguesia vão
levar a efeito a já
habitual Festa de
Natal.
A g e n d a d a p a ra o
próximo dia 19 de
Dezembro,
a
iniciativa terá início
às 15h00, no salão da
Sede da Junta e será,
mais uma vez, aberta
a toda a população.
O programa, a divulgar a seu tempo, será muito semelhante ao que
tem sido realizado em anos anteriores.
A Associação e a Autarquia deixam desde já o convite a todos os que se
queiram juntar a este convívio.
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Moche Tmn

Edição Especial Associativismo Jovem

A Associação já tem disponíveis para
distribuição gratuita, os cartões
moche.
Com um tarifário da TMN,
especialmente criado para as
associações de jovens, decorrente
de protocolo entre aquela empresa,
o IPJ  Instituto Português da
Juventude e a FNAJ  Federação
Nacional de Associações Juvenis.
Um protocolo que permite às

Associações e a todos os seus
associados beneficiar de um tarifário
particularmente atraente e
competitivo com descontos especiais
e comunicações gratuitas entre
utilizadores do produto, oferta da
primeira mensalidade e possibilidade
de pedir portabilidade de número
de outras redes e de números TMN.
Não percas tempo! Entra já em
contacto com os gerentes da

Associação e tira proveito desta
regalia que te é oferecida.

Está a decorrer a cobrança
das quotas em atraso,
inclusive as do ano 2010

A Direcção da Associação pede aos sócios que colaborem, procurando os membros
da Direcção para facilitar esta tarefa. Para o efeito, a sede da Associação estará
aberta no próximo Domingo, dia 24 de Outubro, das 10 às 12 horas.
Ao pagar as quotas, está a contribuir para a sua Associação, um dever que se
comprometeu a cumprir quando se inscreveu como associado. A receita das
quotas faz parte do orçamento e relatório de contas, aprovados anualmente em
Assembleia Geral, uma receita muito significativa para o desenvolvimento das
actividades da Associação.

Colabora! A Associação agradece.

CONVOCATÓRIA - ASSEMBLEIA GERAL
O Presidente da Mesa da Assembleia da Associação Desportiva
Cultural e Social de Subportela, em cumprimento do
número dois do artigo décimo sétimo, convoca a
Assembleia Geral, para uma reunião ordinária, na sua
sede no lugar da Lomba, freguesia de Subportela pelas
10 horas, do dia 14 de Novembro de 2010, com a
seguinte ordem de trabalhos:
1  Apresentação, discussão e aprovação do Plano de
Actividades e Orçamento para o ano 2010.
2  Ponto da situação sobre o andamento da construção
do Edifício Sede da Associação com visita à obra.
Se no dia e hora acima designados a reunião não poder realizarse por falta de maioria dos sócios inscritos, far-se-á
com qualquer número de sócios uma hora depois, nos
termos do número três do artigo décimo sexto.
Subportela, 10 de Outubro de 2010
O Presidente da Assembleia Geral

Legalização
de poços
As pessoas que
solicitaram
a
legalização de poços,
furos, minas ou
fossas sépticas
devem levantar a
documentação
relativa ao processo,
a
qual
estará
disponível na Sede da
Associação, no
próximo Domingo,
dia 24 de Outubro,
entre as 10 e as 12
horas.
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Pernas pesadas

SAÚDE

Para certas mulheres, as pernas pesadas, gordas ou
varicosas são uma fonte de complexos que pode atingir
a psicose. O certo é que muita coisa pode ser feita para
remediar a situação.
De um dia para o outro os tornozelos
ficam grossos como uma trave. É um
edema, um dos sinais mais habituais
de insuficiência venosa. "Doença da
civilização", dizem os médicos, que,
se não é tratada nas suas formas
iniciais, evolui para lesões graves e
irreversíveis.
Sentidos principalmente no Verão,
os sintomas traduzem-se num peso
nas pernas, no inchar dos tornozelos e dos pés (edemas) ou ainda em
c â i m b ra s n o c t u r n a s , d o r e s o u
impaciências (necessidade irresistível
de cruzar e descruzar as pernas),
sensações anormais de calor ou de
frio, pés gelados...
Na origem destas perturbações está

um simples fenómeno de dilatação
das veias: as pequenas válvulas antirefluxo que lhes cobrem as paredes
internas afastam-se e não auxiliam
o sangue a encaminhar-se para o coração. Assim, o sangue cede ao peso
e acaba por estagnar na região dos
tornozelos. A pressão venosa aumenta sensivelmente naquela área
e o tónus venoso fica diminuído.
Esta nova configuração é muitas vezes acompanhada por uma infiltração
de água nos tecidos que leva à formação de edemas. Estes sinais funcionais podem, se não forem tratados
preventivamente, tornar-se crónicos
e provocar afecções mais graves e
por vezes irreversíveis.

Movimente-se

Aproveite para movimentar as
pernas. Vai ver que se sentirá melhor.
De tanto nos desabituarmos de andar,
estamos em risco de «matar» as
nossas pernas. Voltemos à "saborosa"
caminhada, reabilitemos o
«movimento», caminhando pelo
menos 30 minutos por dia, o que
tem a enorme vantagem de fazer
baixar a pressão venosa,
habitualmente elevada entre as
pessoas que sofrem de insuficiência
venosa.
Por isso, se faz uma vida sedentária,
não perca nenhuma ocasião de fazer
uma caminhada ou exercícios para
melhorar a circulação. Suba alguns
andares... pela escada. Sentada, com
as pernas estendidas, efectue
movimentos alternados de extensão
e flexão dos pés várias vezes por
dia. Prossiga esta «dança» dos pés,
fazendo rodar os tornozelos num
sentido e depois no contrário.
Também o calçado tem a sua parte
de responsabilidade: não use saltos
com mais de 5 cm ou sapatos
pontiagudos. À beira-mar, não se

prive nunca de uma boa caminhada
na água até meio da coxa: é uma
excelente massagem. Enfim, se sair
de casa, mesmo para ir às compras,
use um calçado leve, confortável,
que amorteça o choque salto-solo e
respeite a curvatura da sua planta
dos pés. E não esqueça: terra, erva
e areia são os melhores terrenos de
marcha.
Em casa, ao fim da tarde
Deite-se no chão e levante as pernas
(apoiando-se numa cadeira ou contra
a parede] durante 5 minutos.
Caminhe descalça, sentindo bem os
calcanhares e alterne caminhando
na ponta dos pés. Ou, em posição
estática, eleve-se sobre a ponta dos
pés e volte ao normal. Faça quatro
séries de 20 elevações para muscular
a barriga das pernas. Por último,
faça rolar entre a planta dos pés e
o calcanhar uma bola de ténis.
Termine sempre com um duche frio
sobre as pernas.

O que interessa é praticar um desporto que actue sem excessos
nem brutalidade sobre a "coluna" venosa. A natação é o melhor
exemplo. As pessoas ficam na posição horizontal, favorecendo a
circulação venosa, escapam ao peso pela simples acção da água
"in Farmácia saúde"
e musculam suavemente as pernas.
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A Resolução n.º 54/120 da Assembleia-Geral
das Nações Unidas, declarou o dia 12 de
Agosto como o Dia Internacional da
Juventude. Na sequência dessa resolução,
as Nações Unidas declararam, este ano, o
período compreendido entre o dia 12 de
Agosto de 2010 e 12 de Agosto de 2011 
como O Ano Internacional da Juventude e
adoptaram o tema: Diálogo e
Compreensão Mútuos e com o slogan
Nosso Ano Nossa Voz.
Na sua resolução, a Assembleia-Geral das
Nações Unidas, procurando promover o
respeito pelos direitos humanos, pela
liberdade e pela solidariedade, pediu aos
governos mundiais, sociedade civil, indivíduos
e comunidades, para apoiar as actividades
a nível local e internacional de modo a marcar
o evento.
Foi nesse sentido que a delegação do
Instituto Português da Juventude, em Viana
do Castelo, convidou a nossa associação a
participar nas celebrações da efeméride, no
dia 12 de Agosto, com uma actuação do
Grupo Musical da Escola de Música, pelas
21h.30m no Largo da Porta Mexias Galvão junto aos Antigos Paços do Concelho.
Foi uma das melhores actuações feitas pelo grupo, com muitos aplausos do público presente e muitos parabéns
da parte da direcção da Associação.

De bicicleta até Bertiandos
Para o ano será no mesmo dia
O calor fez-se sentir logo
antes da hora da partida,
marcada para as nove e
meia da manhã, mas isso
não foi obstáculo para os
amantes da bicicleta se
aprazerem no passeio
anunciado, de Subportela
até ao parque de
Bertiandos, com algumas
paragens pelo caminho
para abastecerem com
bebidas refrescantes.
Chegados a Ponte de
Lima, depois de uma
b r e v e
p a u s a ,
atravessaram a ponte
românica, deleitando-se
sobre tão bela paisagem,
a vila e o rio. Seguiram
pelo percurso destinado a
bicicletas, a Eco-Via, que
os levou até ao local do
convívio.
Depois da sardinhada, o

convívio continuou
animado pelos tocadores
da concertina, enquanto
os mais novos preferiram
divertir-se nas águas do
Lima, que naquele sítio
são convidativas, pelas
características do rio, a
profundidade e a nitidez

da água, não ficassem as
g ra n d e s i n d ú s t r i a s a
jusante.
Pe l a s d e z o i t o h o r a s ,
deram corda às bicicletas
e
regressaram
a
Subportela. No Monte de
S. João reacenderam-se
os fogareiros e o convívio

continuou com os mais
resistentes.
Tudo correu dentro do
previsto e, para o ano que
vem, vai ser o trigésimo
passeio cicloturístico,
mantendo-se a data já
habitual, último domingo
de Julho.
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INTERNET
As redes sociais Facebook,
H i 5 , M S N , T w i t t e r,
MySpace, Orkut, entre
outras, vieram para ficar,
e num ambiente descontraído, convidam a desenvolver confiança e exposição de intimidade mediante um aparente grau
de anonimato. Os predadores sexuais também
aproveitam este anonimato
para entrarem à caça das
suas presas, estabelecendo
relacionamentos on-line
com crianças e adolescentes inexperientes.
Muitos adolescentes
recorrem à Internet para
lidar com os seus
problemas. Os predadores
ouvem-nos com empatia.
Estão a par das últimas
músicas, jogos e passatempos interessantes.
Conseguem seduzir os seus
alvos prestando atenção,
mostrando afecto, simpatia
e mesmo dando presentes,
num esforço crescente de
aproximação, reduzindo
inibições e introduzindo
conteúdo sexual nas suas
conversas de forma
gradual.
Mas são os adolescentes
mais jovens o grupo etário

Predadores sexuais na rede

mais vulnerável, por serem
os que tendem a explorar
a sua sexualidade,
afastando-se do controlo
dos pais e procurando
novos relacionamentos fora
da família. Alguns predadores adoptam abordagens
directas, com conversas
sexuais explícitas, incluindo
assédio e perseguição das
suas vítimas. Mediante
perguntas básicas conseguem avaliar as crianças e
conhecer todos os pormenores que necessitam para
uma futura abordagem
pessoal, com as possíveis
consequências de rapto,
violação, etc.

Os pais mais incautos
perdem o fio à meada, pois
sabem menos de Internet
do que os filhos. Assim,
desprotegidos, algumas
vezes carentes de atenção
ou solitários e convencidos
que conhecem os perigos
da Internet, as crianças e
adolescentes aceitam
desconhecidos como
novos amigos, escrevem
desabafos e colocam
dezenas de fotografias no
seu perfil. E quando são
encontradas
pelos
predadores, às vezes nem
percebem que estão a ser

vítimas ou escondem esse
facto dos pais com medo
de ficar sem net.
Um relatório de 2008
aponta o combate aos
crimes sexuais na Internet
como "um dos maiores
desafios de sempre" e
mostra que no ano anterior
foram registados em
Portugal nove desaparecimentos de meninas
associados a contactos via
chat rooms e messenger.
É urgente uma educação
de consciencialização dos
riscos relacionados com a
comunicação na Internet.
Os pais devem conversar
com os filhos sobre os perigos da exposição de imagens e informação no seu
perfil, nas salas de chat ou
nos sistemas de conversas
online. As crianças apenas
devem participar em salas
virtuais, jogos online e redes sociais bem monitorizadas, especiais para aquelas idades, com moderadores e automatismos que
conseguem
banir
utilizadores ao detectar
certa linguagem ou
comportamento.
Para minimizar riscos,
devem ser postas em
prática diversas técnicas
de controlo parental.

Devem estar configuradas
as restrições de filtragem
de conteúdos. Os pais
devem conseguir meios de
monitorização para
conhecerem quais os sites,
jogos e redes sociais
frequentados pelos filhos.
A conexão à Internet deve
estar numa área comum
da casa (e não no quarto
fechado), obrigando a que
o monitor fique facilmente
visível. O E-mail e dados
de acesso às contas devem
ser partilhados com a
família. Quando utilizam
computadores em locais
sem supervisão (escolas,
bibliotecas, casa de
amigos, etc.) os pais
devem informar-se sobre
as protecções nesses
computadores, criando
certa pressão sobre os
responsáveis por essas
redes.
Se todas as precauções
falharem e o seu filho ou
filha for vítima de um
predador sexual da rede,
não a culpe. A responsabilidade é sempre do criminoso. Avise as autoridades e
tome medidas decisivas
para que a criança ou adolescente pare imediatamente o contacto com essa
pessoa.
Carlos Torres Lima
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P A S S A T E M P O S

Para rir
A sogra do Toni morreu. O amigo,
querendo ajudar, perguntou:
- O que fazemos? Enterramos ou
cremamos?
- As duas coisas. Não podemos facilitar!
A mulher comenta com o marido:
- Querido, hoje o relógio caiu da parede
da sala e por pouco não bateu na cabeça
da mamãe...
- Maldito relógio! Sempre atrasado!!!

AVISOS PAROQUIAIS
Billy Boy tudo faz para escapar ao xerife. Mas tu podes ajudar aprender o
fugitivo. E só com o olhar! Não acreditas? Faz assim: aproxima o teu nariz
do ponto negro. Verás, como que magia, que o bandido está dentro das
grades.

A Rota

Segue as coordenadas
e saberás em que ilha
vais encontrar o
tesouro:
5 pontos para Norte
4 pontos para Este
4 pontos para Sul
4 pontos para Este
6 pontos para Norte
3 pontos para Este
2 pontos para Norte

S U D O K U

5

3

2 5

6
4

9 4
2 8
9 7
4
7
2 8 7 9

2
3 8

5

7
8 2

Prezadas senhoras, Participem no
próximo ofertório para a beneficência.
É uma boa ocasião para se livrarem
das coisas inúteis que há nas vossas
casas. Tragam os seus maridos!
Na faculdade, o professor dirige-se ao
aluno e pergunta:
- Quantos rins nós temos?
- Quatro! Responde o aluno.
- Quatro? - Replica o professor com
arrogância.
- Traga um molho de feno, pois temos
um asno na sala - ordena o professor
ao seu auxiliar.
- E para mim um cafezinho! - Replicou
o aluno ao auxiliar do mestre.
O professor ficou irado e expulsou o
aluno da sala. O aluno era, o humorista
Aparício Torelly Aporelly (1895-1971),
mais conhecido como o 'Barão de
Itararé'.
Ao sair da sala, o aluno ainda teve a
audácia de corrigir o furioso mestre:
-O senhor perguntou-me quantos rins
'nós temos'. 'Nós' temos quatro:
dois meus e dois seus. Tenha um bom
apetite e delicie-se com o feno.

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.

2 6
1 9

O mês de Novembro encerrará com
uma missa cantada por todos os
defuntos da paróquia.

Mudança da Hora
Em conformidade com a legislação
em vigor, a hora legal em Portugal
continental, será atrasada de 60
minutos às 2 horas de tempo legal
do dia 31 de Outubro.

A vida exige muito mais compreensão
do que conhecimento!
Ás vezes as pessoas, por terem mais
um pouco de conhecimento ou
acreditarem que o tem, por estarem
num posto hierárquico superior, ou á
frente de uma instituição ou
organização, acham-se no direito de
subestimar os outros...
Haja feno para essa gente.!!
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Campo de Jogos do Monte de S. João

Não há condições para jogar

ficando em campo sempre a equipa
vencedora de cada partida. No final
do tempo estabelecido, à uma hora
da manhã, tendo tudo decorrido sem
incidentes, atribuiu-se o primeiro
prémio à equipa que mais jogos
venceu, a Diasbar e sucessivamente
o segundo prémio à equipa da
ADCSS.

N o passado dia 7 de Agosto, a
Associação promoveu mais um
torneio de futsal, desta vez com
regras diferentes, expansivas a uma
disputa mais saudável. Decidiu que

o torneio fosse contínuo durante três
horas e trinta minutos, a resolver
numa só noite. As quatro equipas
jogaram entre si, partidas de dez
minutos, no método do bota Fora,

Tudo correu bem no jogo apesar da
progressiva e rápida degradação que
se verifica no recinto dos jogos.
Na verdade, a Associação tem-se
v i n d o a d e b a t e r c o m g ra n d e s
dificuldades na realização destes
torneios, devido às más condições
em que se encontra o campo de jogos
do Monte de S. João que, para além
do mau estado do piso e das balizas,
apresenta perigo eminente de queda
da vedação do lado nascente. Fica o
alerta para a urgência nas obras de
reparação, tão necessárias para
possibilitar a continuidade desta
actividade desportiva.

O alcance do projecto
É com agrado que vemos a execução
das obras de asseio no Monte de S.
João.
Havia muitos anos que a Junta de
freguesia prometia fazer obras, mas
o Monte tinha sempre a mesma cara,
um aspecto de abandono, propício a
encontros proibidos à sombra dos
Santos que ali moram. Palavras dos
forasteiros que uma vez por ano
visitam o Monte pela altura das Festas
de S. João Novo.
O Monte de S. João tem uma enorme
área envolvente que acaba por ser
parte constituinte, e na verdade a
Junta de Freguesia, há vários anos
que tem vindo a executar obras de
arranjos, mas é evidente que só
agora atingiram o ponto fulcral do
Monte: o terreno adjacente da
capela; o ponto de encontro; o local
onde todos param para deleitar-se
sobre a beleza do pôr do sol e a
paisagem do verde dos campos, dos
vales e das serras e do azul do Lima
que, sob o olhar de S.ta Luzia, se
estende até à foz; enfim, um

património que é nem mais nem
menos que o ex libris de Subportela.
O Monte de S. João Novo, o local
mais agradável e paisagístico da
freguesia, sofre agora uma grande
transformação urbanística, assinalada
pela construção do Edifício da
Associação, que se demarca pelo seu

sublime enquadramento paisagístico
e a acção que a Junta de Freguesia
está a levar a efeito, uma obra de
grande envergadura no local que
e s p e ra m o s t o r n a r a i n d a m a i s
aprazível para todos nós e para os
que nos
Visite o nosso site:
v i s i t a m . www.subportela.com

