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Nova Sede

Inauguração nos 30 anos de Associação
No passado dia 16 de Outubro, o
Presidente da Câmara Municipal de Viana
do Castelo, José Maria Costa, inaugurou
a nova Sede da Associação, um espaço
construído de raiz, com esforço e
perseverança. Ladeado por várias
patentes regionais e nacionais, o dirigente
vianense foi unânime em salientar o
dinamismo recreativo e cultural da
freguesia, em especial da Associação,
elogiando a dedicação e esforço dos seus
dirigentes. Uma mais-valia para a
realização da obra. José Maria Costa
desejou ainda que a nova Sede seja um
marco na continuação da perseveração
da cultura e identidade da freguesia e
que este se torne um factor de
desenvolvimento cultural e desportivo.
Pág.s 4 - 5

Ginástica Aeróbica na Associação
A Associação Desportiva Cultural e
Social de Subportela (ADCSS) criou
uma nova actividade regular, a
modalidade de ginástica aeróbica.
Iniciou a actividade a 2 de Novembro
passado e teve quarenta participantes
logo no primeiro dia de exercícios.
A partir de agora, as suas segundas
e quartas-feiras vão ser mais animadas
e ritmadas. A ginástica aeróbica, para
além de ser uma actividade alegre
onde reina a boa disposição, é uma
combinação de ginástica clássica com
dança. Compõe-se de exercícios, com
diversos movimentos e expressões
corporais, com acompanhamento
rítmico e musical que estimula a
melhoria
do
desempenho
cardiovascular. Os exercícios aeróbicos

são muito benéficos para melhorar a
saúde de um modo geral,
nomeadamente a queima de
substratos (gordura, glicose e em
último caso proteína).
Atribui-se ainda à
ginástica aeróbica, a
melhoria da condição
física dos praticantes, a
redução dos níveis de
ansiedade e stress, e o
fortalecimento do
sistema imunológico,
tornando o organismo
menos sujeito a doenças
como o cancro.
Assim, são fortes as
razões para que não
perca esta oportunidade

O encerramento do
cantar das janeiras, vai
pela 1ª vez em
Fevereiro
Subportela, ficar
marcado com um grande
espectáculo no salão
multiusos da Associação.
Marcado para o dia 11
de Fevereiro de 2012,
pelas 21h.30m, e com
a presença de vários
grupos para além da
nossa associação.

1º Encontro de Janeiras
em Subportela - 11 de

de praticar ginástica aeróbica bem
perto de sua casa.
O mote fica dado: Pela sua saúde,
mexa-se

Baile de Carnaval
18 de Fevereiro
A Associação vai promover
um baile de carnaval no
próximo dia 18 de Fevereiro
de 2012, pelas 21h.30 no
salão multiusos da sede da
Associação. Atempadamente,
será publicado o respectivo
programa/cartaz.
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Atletismo

Dia 18 de Dezembro, a equipa de atletismo da associação, participou no CortaMato, final do circuito de preparação. Uma prova aberta a atletas federados e
não federados de todos escalões que se realizou em terreno pertencente á Escola Superior de Tecnologia e Gestão.
A realização desta prova, organizada pela Associação de Atletismo de Viana do Castelo, esteve prevista em Subportela,
o que, lamentavelmente, não veio a acontecer por falta de autorização da parte do proprietário do terreno.

Projecto Caminhos de Igualdade
De acordo com o mencionado no último boletim informativo, a AJD 
Associação Juvenil de Deão está a desenvolver o projecto Caminhos de
Igualdade, financiado pelo Programa Operacional de Potencial Humano e
gerido pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Nos últimos
meses foram percorridas diferentes freguesias para encontrar as
representações sociais, estereótipos e preconceitos mais visíveis nestes
territórios, no que diz respeito ao princípio da igualdade de género. Foram
realizados quatro grupos de discussão focalizada, nas freguesias de Deão,
Meixedo, Deocriste e Subportela. Esta etapa foi fundamental para o
desenvolvimento do projecto, uma vez que através da análise qualitativa
destas conversas delinearemos algumas actividades que se avizinham.
Neste sentido, agradecemos o apoio e dedicação das associações parceiras
envolvidas, nomeadamente, da Aldeia Global  Associação de
Desenvolvimento, da Associação Cultural e Recreativa de Deocriste, da
Associação Desportiva e Cultural de Santa Maria de Geraz do Lima e da
Associação Desportiva e Cultural e Social de Subportela.

Dia pela igualdade
Foi o nome dado à caminhada que
se realizou no passado dia 23 de
Outubro. Um evento organizado pela
Associação Juvenil de Deão, numa
parceria com a Associação
Desportiva Cultural e Social de
Subportela (ADCSS).
A concentração ocorreu na zona de
lazer das Mós em Subportela. A
partida deu-se por volta das 10h30
e o destino foi a Senhora das
Candeias, em Moreira de Geraz do
Lima. A chuva e o vento que se
fizeram sentir naquela manha de
Outono não foram obstáculo para
os participantes, embora alguns
ainda tivessem vacilado, mas não
desistiram. Para a chegada estava

previsto um grande convívio, mas
não aconteceu porque a pressa em

fugir da chuva falou mais alto. Ficou
adiado para a próxima caminhada.
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Teatro

Promovido pelo Instituto de Emprego
e Formação Profissional, terminou
no passado dia 21 de Dezembro, em
Vila de Punhe, um curso de expressão
dramática, com a participação de 14
formandos, dos quais três são
associados da nossa colectividade.
Tratou-se do primeiro módulo de
expressão dramática, formação
destinado a adultos, ministrado pela
Dra. Célia Azevedo, com o apoio da
Junta de Freguesia de Vila de Punhe,
e o núcleo promotor do Auto da
Floripes.
Os associados desta colectividade
demonstraram grande dedicação,
interesse e desempenho, durante a
realização da formação, que decorreu
nos meses de Novembro e Dezembro,
às segundas e quartas-feiras das
19H30 às 22H30 e aos sábados entre
as 9H00 e as 13h00, proporcionando
aos formandos, uma abordagem á
expressão, corporal, vocal e verbal.
Esta formação culminou com a
representação de uma pequena peça
de teatro, intitulada, Trapalhada na

Lapónia que foi apresentada ao
público, na EB1 de Subportela, no
dia 16 de Dezembro, com a
colaboração da associação de pais
da referida escola, integrada na festa
de Natal.
A experiencia vivida pelo grupo de
associados, ligados ao grupo cénico,
desta associação, foi muito
enriquecedora, não só pelas técnicas
que teve oportunidade de conhecer,
mas também pelo contacto com
outros elementos de grupos ligados
às artes cénicas, como o grupo São
Paulo, e o já referido grupo promotor
do Auto da Floripes, entre outros,
possibilitando desta forma um
contacto, e futuros intercâmbios com
outras colectividades.
Também de 4 a 6 de Novembro,
quatro membros da Associação

Baile de S. Martinho

O dia de São Martinho é
comemorado a 11 de Novembro.A
Associação festejou no dia seguinte.
E manda a tradição que o dia em
causa seja festejado com castanhas

assadas, águapé, para quem
for apreciador,
uma fogueira
para saltar e
bom convívio.
Este foi o mote
t a m b é m
lançado pela
Associação.
Cerca de duas
centenas de pessoas juntaram-se
ao Baile de São Martinho organizado
pela Associação no Monte de S.João.
Iniciou-se com castanhas assadas,
bom vinho e caldo verde, que

participaram numa outra acção de
formação, promovida pela Fundação
INATEL e inserida no projecto À
VOLTA DAS MEMÓRIAS DO LIMA,
ministrada por José Carretas, Pedro
Fiúza, Ricardo Leite e Pedro Damião.
Para além de ter sido uma acção de
formação, também foi um encontro
de convívio, partilha, conhecimento
e criatividade.
Luís Magalhães.

modéstia à parte estava delicioso.
Seguidamente, começou o bailarico
ao som da Orquestra de Vila Praia
de Âncora. No intervalo, fez-se a
entrega de vários prémios,
nomeadamente um televisor LED
referente ao sorteio dos trinta anos
de Associação, correspondente ao
número 0814, pertença de Daniel
Gonçalves Pereira. Houve tempo
ainda para as anedotas picantes
contadas pelo jovem Aníbal de Ponte
de Lima. O baile bem participado,
diga-se, prosseguiu pela noite
dentro. A organização já prometeu
que para o ano haverá mais.
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Um dia que foi talvez um dos mais
importantes da vida da Associação,
porque a obra inaugurada é o
resultado de muito trabalho e
dedicação de todos os dirigentes que
ao longo de trinta anos contribuíram
para melhores resultados.
Para marcar as comemorações dos
trinta anos da Associação que
culminaram na inauguração da Sede,
contaram-se três dias de festa. Na
sexta-feira, dia de aniversário da
Associação, celebrou-se a data com
bolo e champanhe ao som do grupo
musical OLEMS (Orquestra Ligeira
da Escola de Música de Subportela)
e da concertina de Né Bastos. No dia
seguinte, sábado, houve teatro de
revista com a presença do grupo de
teatro de Perre e o grupo de teatro
de Vila Franca. O domingo foi
reservado à inauguração. As
actividades tiveram início às 15 horas,

com o desfile de vários
agrupamentos, desde o teatro, as
marchas populares, as concertinas,
os cavaquinhos, o atletismo e a escola
de música. Seguiu-se a cerimónia de
cortar a fita e a bênção dada pelo
Sr. Padre Belo na falta do Pároco da
freguesia. A cerimónia continuou com
o descerramento da lápide
comemorativa e os discursos do
P r e s i d e n t e d a A s s o c i a ç ã o, d o
Presidente da Junta de Freguesia, da
Vereadora da Cultura, do Director
Regional do Instituto Português da
Juventude, do Assessor do Secretário
de Estado do Desporto e Juventude
e do Sr. Presidente da Câmara
Municipal. Um quarteto de cordas
deu um pequeno concerto, junto à
mesa de honra e seguiu-se um lanche

para todos os
presentes onde
não faltaram
brindes ao bom
sucesso
da
colectividade.
De salientar que
nos três dias de
festividades, a
casa
esteve
sempre cheia. Um
muito obrigado a
todos que se
juntaram a nós.
E como se trata da
inauguração de
uma obra à muito
ambicionada,
importa aqui
descortinar um
pouco como tudo
começou. A Associação Desportiva,
Cultural e Social de Subportela
(A.D.C.S.S.),
constituída por
escritura pública
lavrada no dia 14
de Outubro de
1981,
tem
estatutos de
associação juvenil,
inscrita no Registo
Nacional
de
Associações
Juvenis a 13 de
Abril de 2006 e
tem estatutos de
Centro de Cultura
e Desporto inscrita
na Fundação INATEL a 12 de Agosto
de 2004. Em Janeiro de 2005, a
Associação deu entrada na Câmara

Municipal, com um projecto de
construção de raiz de um edifício que
integrava a nova Sede da Associação
e um espaço destinado a restauração,
o qual serviria de base de sustentação
financeira para a construção. Desde
aí que a direcção da Associação
concentrou todos os seus esforços
na procura de alguém interessado
no espaço destinado à restauração,
com o objectivo de viabilizar a
construção do edifício dado as
dificuldades financeiras que se
avizinhavam. Em Maio de 2008, com
a aprovação da assembleia-geral, é
assinada uma escritura de permuta
do espaço destinado à restauração
pela construção do edifício sem
acabamentos interiores, uma solução
que viabilizou a construção do edifício
e da nova sede que foi inaugurada.
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«Deus quer, o Homem sonha, a obra
nasce», escreveu Fernando Pessoa
e que nós subscrevemos. Com esta
obra fica resolvida a falta de espaço
para actividades culturais como os
ensaios do grupo de teatro, das
marchas populares, das aulas de
música, de ginástica, de dança e até
de algumas actividades desportivas.
Será um espaço sempre ao serviço
da comunidade, com a comodidade
e dignidade que lhe é merecida. E
porque não se pode gastar tanto
dinheiro na construção de um espaço
para servir apenas uma Associação,
fica aqui um convite a todas as
colectividades que estiveram
presentes e também para as que não
puderam participar, a usufruírem
deste espaço sempre que
necessitarem. Uma inauguração não
se faz sem homenagens nem
agradecimentos. Fica então aqui uma
homenagem sentida a todos aqueles
que durante os últimos trinta anos,
deram o seu contributo ao movimento
associativo desta colectividade. Uma
saudação especial a todos os
dirigentes ou representantes de
associações juvenis, de associações
CCDs, centro de cultura e desporto
e das associações que estiveram
presentes. Deixa-se aqui também
um obrigado muito especial à Câmara
Municipal de Viana do Castelo, ao
Instituto Português da Juventude e
à EuropacCraft, pelo apoio que
prestaram à construção da obra, sem
o qual, não seria passível a

concretização
deste grandioso
p r o j e c t o .
Felicita-se a
arquitecta Ana
Mafalda Pires,
autora
do
projecto, aos
Engenheiros dos
projectos de
especialidades
Engenheiro
Gonçalo
e
E n g e n h e i r o T i a g o, a o T é c n i c o
responsável pela obra, Engenheiro
Pedro e a todos os construtores civis
que contribuíram na construção do
espaço. Neste
contexto, deixase um louvor de
g ra t i d ã o m u i t o
grande aqueles
que por carolice,
voluntariamente,
ajudaram na
construção do
sonho. Foi muito
importante a
colaboração de
todos. Por último,
e não menos importante, agradecese o apoio técnico do Centro
Dramático de Viana, na montagem
do palco.
E porque uma obra não se apresenta

sem custos, são aqui mostrados os
valores por detrás deste projecto:
Esta obra teve um custo para a
Associação, até à data, no valor
aproximado de 220 mil euros. A
Câmara Municipal de Viana do Castelo
contribuiu com 75.000 euros; o
Instituto Português da Juventude
ofertou 68.500 euros; o apoio da
Eurocraft de Viana traduziu-se em
6.000 euros. Houve também apoio
da Junta de Freguesia e de um grande
número de sócios e amigos, que no
decorrer dos últimos anos foram
contribuindo com donativos no Cantar
das Janeiras, no pagamento das
quotas e na participação das

actividades que a colectividade tem
organizado. Da parte dos corpos
sociais da associação, um muito
obrigado a todos.
O Preidente da Direcção
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Adaptação

" C a r m e n d e B i ze t "
Cento e quarenta pessoas aplaudiram, no passado dia 2 de Dezembro, o grupo de teatro PARNASSUS, da
Associação Desportiva e Cultural de Santa Marta de Portuzelo, pelo espectáculo que nos trouxe a Subportela,
ao palco da nossa Associação, ADCSS. A peça Carmen de Bizet, com encenação e adaptação de Sílvia Lima,
esteve espectacular e mereceu o total agrado do público. Um bem haja para o grupo PARNASSUS.

Danças de Salão
Aula aberta, gratuita em Fevereiro
A associação vai promover
mais uma iniciativa de cariz
social, as danças de salão,
uma nova actividade regular
para praticar um óptimo
exercício físico e combater
o stress, proporcionando aos
participantes um ambiente
de convívio saudável e
salutar.
A modalidade terá à frente,
técnicos reconhecidos e
credenciados que nos vão
trazer
a
grande
oportunidade para aprender
a dançar.
As inscrições já estão
abertas. Não espere mais,
contacte os elementos da
Direcção da Associação.
Venha aprender a dançar,
conviver e divertir-se, pela
sua saúde.
A academia de dança
JADANÇA vai promover no
próximo dia 25 de Fevereiro, pelas 21 horas, uma aula aberta,
gratuita, no salão multiusos da Associação Desportiva Cultural
e Social
de Subportela.
O convite é para todas as idades.

EDITAL
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 15 de Janeiro de 2012,
com a seguinte ordem de trabalhos:
1  Tomada de posse dos Corpos Gerentes para
o triénio 2012/2014.
2  Apresentação, discussão e aprovação do
Plano de Actividades e Orçamento para o ano
2012.
3 - Apresentação, discussão e aprovação do
relatório de Contas do ano 2011.
Se no dia e hora acima designados a reunião
não poder realizar-se 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, 19 de Dezembro de 2011
O Presidente da Assembleia Geral

.
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O Natal chegou...
Dia 16 de Dezembro, foi dia de festa
na Escola Básica e Jardim de Infância
de Subportela, toda a comunidade
escolar se reuniu mais uma vez para
juntamente
com as nossas
c r i a n ç a s
celebrar
o
nascimento de
Jesus, todos
nós
desde
encarregados de educação, docentes,
não docentes, alunos e amigos
contribuimos com o nosso esforço e
dedicação para que tudo corresse
bem, proporcionando um serão cheio
de alegria e divertimento.
Este ano, na nossa Festa de Natal,
para além da habitual participação
dos alunos e de todo o corpo docente
e não docente, que fizeram um
trabalho excelente, tivemos a
participação da Escola de Música da
Associação de Subportela que
abrilhantou a Festa interpretando

lindas músicas
de Natal.
Para finalizar o
espectáculo e
antes da
pequena
c e i a ,
tivemos
uma peça
de teatro
representada por formandos do
Centro Profissional de Santa Marta

q u e n o s d i v e r t i ra m c o m u m a
representação de Natal.
Rui Pedro Quezada

Lénia Rego
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Festa de Natal

representaram esta peça de teatro alusiva ao Natal tendo
sido, de acordo com a reacção, do agrado do público
presente.
Também a demonstração da modalidade física aeróbica
que se iniciou no dia 2 de Novembro e que conta
actualmente com mais de quarenta participantes, mostrou
de que forma a prática de exercício físico se traduz em
benefícios para a saúde e bem-estar dos seus praticantes.
A festa contou também com a participação da Academia
JADANÇA, uma escola de dança sediada no concelho de
Viana do Castelo, que se dedica a duas vertentes
diferentes de Dança, uma vocacionada para exibições e
outra na vertente social, de carácter lúdico e de convívio
social, que nos apresentou algumas demonstrações de

A já tradicional festa de natal, da Associação Desportiva
Cultural e Social de Subportela, decorreu no passado dia
18 Dezembro, nas novas instalações da colectividade,
contando com uma grande participação dos associados.
Do programa, constavam apresentações de algumas das
diversas actividades promovidas pela associação, na
vertente de música, teatro e ginástica.
O grupo OLEMS  Orquestra Ligeira da Escola de Música
de Subportela, deu brilharete com as suas interpretações
musicais. A escola possui capacidade formativa em vários
instrumentos dos quais se destacam: Flauta Transversal,
Clarinete, Trompete, Saxofone, Trombone, Guitarra,
C a va q u i n h o , A c o r d e ã o , C o n c e r t i n a e B a t e r i a .
As novidades deste ano, foram para a actuação do Grupo
de cavaquinhos. Este grupo leccionado pelo Prof. Amorim
com aulas de iniciação desde o passado mês de Março,
deliciou todos os presentes com as suas cantigas
populares.
Mereceu especial destaque a peça de Natal intitulada
Um Natal dos nossos dias, cujos audazes actores
eram todos sócios desta colectividade e, num período
de tempo relativamente curto, conseguiram realizar dois
ou três ensaios. Repletos de imaginação e boa vontade,

diversos pares de dançarinos e de diferentes tipos de
dança.
Como habitualmente, o Pai Natal distribuiu chocolates
a todas as crianças presentes e, por fim, uma divertida
e interactiva dupla de palhaços finalizou a festa, que se
voltará a repetir no próximo Natal.
Para o sucesso desta actividade, a associação teve o
apoio da Fundação INATEL, a sonorização a cargo da
Casa Tiago, a luminotecnia e o desenho/operação de luz
dos espectáculos a cargo de Ricardo Magalhães, e a
apresentação da Sílvia Lima, a quem deixamos os nossos
agradecimentos.
Florinda Barbosa

