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Associação com Gerência remodelada
Após eleições realizadas a
11 de Dezembro de 2011,
a Associação Desportiva
Cultural e Social de
Subportela (ADCSS),
reuniu em assembleiageral, , no dia 15 de
Janeiro de 2012, na sua
sede localizada no Monte
de S. João, para dar posse
aos novos corpos gerentes
que darão prosseguimento
às actividades associativas
desta comunidade. Uma
equipa reforçada com uma
direcção maioritariamente
jovem que promete
contribuir com o seu
e m p e n h o
n o
desenvolvimento da
Associação.
Como
incentivo, tem a esperança
da colaboração do povo em
geral, e de um modo muito
particular de todos os
sócios que quer queiram
quer não, são eles, os
donos da Associação, que
lhes é facultado o dever de
contribuir em todas as
c i r c u n s t â n c i a s p a ra o
crescimento da mesma,
que como a sabedoria
popular diz, e muito bem,
Onde todos ajudam, nada

custa.
Os cargos ficaram
distribuídos da seguinte
forma:
Na Mesa da Assembeia
Geral, o Presidente é
Cipriano Mãncio da Costa,
1ª Secretária: Maria
Florinda da Silva Barbosa,
2ª Secretária: Benilde
Maria Martins Pinto.
Na Direcção, o Presidente
é Manuel Augusto Torres
Lima, Secretária: Ana
Marina Maia Rego,
Tesoureiro: Bruno Ribeiro
da Silva, 1ª Vogal: Carla
Filipa Belo da Silva
L o u r e n ç o , 2 º Vo g a l :
Andreia Susana Gomes
Belo.
No Conselho Fiscal, o
Presidente é Armando Rui
Ribeiro Rocha, 1º Vogal:
Manuel Isidoro Rodrigues
Pereira, 2º Vogal: Daniel
Gonçalves Pereira.
A lista de suplentes conta
com Susana Raquel
Azevedo Lima, Ricardo da
Silva Magalhães e
Guilherme Osório Gomes
Ribeiro.
Para ocupar lugares nas
d i r e c ç õ e s d e s e c t o r,

ficaram no teatro: Luís
Manuel Torres Magalhães,
Ro s a d o C e u M i ra n d a
Azevedo Lima e Maria
A m é l i a V i a n a Pa r e n t e

Costa. No sector do
desporto ficaram: David
Nobre da Rocha, José Élio
Pereira Abreu, Armando
Rui Ribeiro Rocha.

AO QU´ISTO
STO CHEGOU EM SUBPORTELA
SUBPORTELA
Não Perca esta
hilariante comédia...
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Janeiras cantadas com Sucesso
Mais um ano, mais um êxito. È esta
a premissa que resume as Janeiras
na rua. O grupo de cantares da
Associação Desportiva Cultural e
Social de Subportela (ADCSS),
composto por 25 elementos, entre
jovens e adultos, saiu uma vez mais
para a rua, com uma grande vontade
de preservar a tradição. O objetivo,
já conhecido, foi angariar verbas para
ajudar a pagar a obra de construção
da Sede Social, inaugurada a 16 de
Outubro passado. O grupo de
cantares, numa verdadeira luta contra
o frio, levou a todas as casas da
freguesia, cantigas alusivas à época
e uma grande dose de boa disposição
e divertimento. Este ano, o grupo
participou em vários encontros de
Janeiras: na cidade de Viana do
Castelo; organizado pela Câmara
Municipal; no Salão Paroquial de Perre,
organizado pelo Grupo de Danças e
Cantares de Perre; no Salão Paroquial
de S.ta Maria de Geraz do Lima,
organizado pelo Rancho Folclórico das
Terras de Geraz do Lima e em Mujães,
encontro organizado pela Associação
Cultural de Mujães. O encerramento,
ficou marcado com o Primeiro
Encontro de Janeiras em Subportela.
O evento foi um êxito. Pautou-se pelo
sucesso e sobretudo pela forte adesão
do público. No encontro, participaram
mais de 300 pessoas de 8 grupos

distintos, brindando o público com
melodiosas canções alusivas à quadra
em questão. Falamos do Grupo dos
Veteranos de Subportela, O Grupo de
Danças e Cantares de Perre, O Rancho
Folclórico das Terras de Geraz do
Lima, a Associação Desportiva e
Cultural de Anha, a Associação
Cultural de Mujães, o Grupo Luar das
Neves do Centro Recreativo e Cultural
das Neves, o Grupo de Janeiras da
Senhora das Boas Novas de Mazarefes
e a Associação Desportiva Cultural e

Livro Branco da Juventude
O Livro Branco da Juventude
é um documento que a
Secretaria Estado do Desporto
e Juventude está a elaborar
com vista à definição de uma
Estratégia Global , e um plano
de acção na área da juventude,
por forma a responder às
expectativas dos jovens,
fornecendo-lhes os meios de
exprimirem as suas ideias e
de contribuírem mais para a
sociedade.
O principal objectivo deste
Livro Branco é propor um novo
quadro de cooperação entre
os diferentes actores no domínio da
juventude, de modo a garantir uma
melhor participação dos jovens nas
decisões que lhes dizem respeito.
O Livro Branco sobre a Juventude
visa igualmente reagir contra o
profundo desinteresse dos jovens

p e l a s f o r m a s t ra d i c i o n a i s d e
participação na vida pública.
Após conclusão do processo de
recepção de contributos através do
Portal da Juventude, na sequência
de consultas alargadas a todos os
intervenientes relevantes a nível

Social de Subportela.
A Associação agradece a todas as
pessoas, não só o contributo
monetário, mas também a forma
como fomos recebidos em todas as
casas por onde passamos. Houve
sempre um miminho oferecido ao
grupo. Este ano, as verbas
conseguidas renderam 3.544, ficando
por apurar o saldo final pelas
promessas monetárias ainda não
entregues. A todos, o nosso muito
obrigado!
nacional e europeu, incluindo os
próprios jovens, decorreu agora um
Seminário Regional, tendo
em vista aprofundar o debate
sobre os temas definidos pela
SEDJ para o Livro Branco da
Juventude.
O Seminário Regional do
Norte decorreu no passado
dia 28 de Março, entre as
9,30h e as 18h no Auditório
da Fundação da Juventude,
na Rua das Flores no Porto,
onde os temas mais
debatidos foram: Mobilidade,
Empreendedorismo e
Educação e Formação que
contaram com a participação
de especialistas em cada uma das
áreas, tendo estado presente o Sr.
Secretário de Estado do Desporto e
Juventude, Dr. Alexandre Mestre.
A nossa Associação esteve
representada pelos jovens da
Direcção, Ana Rego e Carla Lourenço.

Página 3 Ano 10, nº 37 Abril 2012

Carnaval divertido

Associada ao divertimento e à
fantasia, a celebração do Carnaval
começa com o aparecimento da
agricultura há mais de 6 000 anos,
quando homens, mulheres e crianças,
se reuniam por altura do início do
Ano Novo, para celebrar a chegada
da Primavera, espantar os demónios
da má colheita e comemorar o ciclo
da germinação.
Na época greco-romana o Carnaval
consistia num período de folia, com
a realização de rituais pagãos,
associados às celebrações do Deus
Dionísio. A partir do séc. XV d.C.,
por influência do cristianismo, perdeu
a conotação religiosa pagã, tendo os
festejos sido reduzido a três dias.
No calendário actual o dia de Carnaval
varia de acordo com o dia de Páscoa
e é sempre na terça-feira antes da
quarta-feira de cinzas.

Com uma tradição muito enraizada
no Alto Minho do chamado Carnaval
trapalhão, ao contrário das
comemorações abrasileiradas do
resto do país, a Associação Desportiva
Cultural e Social de Subportela
também quis entrar no espírito
carnavalesco e organizou pela
primeira vez, a 19 de Fevereiro, no
salão multiusos da Associação um
Baile de Carnaval, animado com
música ao vivo e um Karaoke
b a s t a n t e p a r t i c i p a t i vo q u e s e
prolongou pela noite dentro.
No animado baile, estiveram também
presentes algumas dezenas de

figurantes mascarados que
participaram no divertido concurso
de máscaras, composto por um
jurado que avaliou as fantasias e a
p e r f o r m a n c e d o s m a s c a ra d o s .
Destaque para a habitual participação
no Desfile Carnavalesco organizado
pela Câmara Municipal de Viana do
Castelo, em que mais uma vez a
Associação se fez representar por
um grupo de 25 animadas jovens
subportelenses cuja coreografia
ensaiada pela Professora Rita da
Ginástica Aeróbica, muito contribuiu
para animar a referida participação.
Florinda Barbosa
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Extracto do Relatório de Actividades - Ano 2011
A Associação Desportiva,
Cultural e Social de
Subportela, confrontandose com as mais diversas
dificuldades causadas pelo
actual contexto de
austeridade, reforçou o seu
empenho na continuidade
da obra de construção da
Sede da Associação, de
modo que esta tenha sido
inaugurada a 16 de
Outubro de 2011, aquando
das comemorações dos 30
anos de Associação, uma
efeméride realçada com
várias actividades culturais
que adiante descrevemos.
No seguimento do ano
anterior, a Associação foi
promotora das habituais
actividades de convivência
Cívica e Social, nomeadamente: Cantar das Janeiras. Jogos Tradicionais.
Marchas Populares.
Pa s s e i o C i c l o t u r í s t i c o,
Festa de Natal, Prova de
BTT. Prova de Atletismo e
outras actividades que
pontualmente surgiram e
a seguir se relatam.
A Associação continuou a
promover o ensino musical,
colocando aí grande esforço e dedicação. Iniciou
uma turma de cavaquinho,
o instrumento mais popular
dos instrumentos de cordas
portugueses que não deixa
de ser uma espécie tipicamente minhota.
Fomentou o desenvolvimento do teatro amador,
tendo sido criado um novo
grupo que se estreou na
Festa de Natal.
A Associação está a participar e colaborar, no Projecto Caminhos de Igualdade, organizado e desenvolvido pela Associação
Juvenil de Deão - AJD.Tem
vindo a participar em
reuniões e discussões
focalizadas, no que diz
respeito ao princípio da
igualdade de género.
A
Associação
deu
continuidade à publicação
do boletim informativo
A r a u t o d e R o q u e s .
No âmbito do desporto, foi
criada uma equipa de
atletismo com 12 atletas
federados.
No nível tecnológico da
Internet, a Associação
continua a fazer manutenção do site , assegurando os custos de registo
do domínio, com um alojamento num dos melhores
servidores de Internet, do
mundo (Aruba).
De 26 de Dezembro a 31
de Janeiro, promoveu o

Cantar

das

Janeiras.

A 22 de Janeiro, a convite
da Câmara Municipal de
Viana, cantou as Janeiras
pelas ruas da cidade.
A 5 de Fevereiro, a convite
da Associação Desportiva
e Cultural de Mujães,
participou num encontro
de janeiras que decorreu
no salão de festas do
Grupo Polifónico das
Neves.
A 12 de Fevereiro, participou num encontro de
Janeiras no Centro paroquial e Social de Vila Nova
de Anha, uma organização
da Comissão de Festas
daquela localidade.
A 8 de Março participou
com a Escola de Musica no
Corso Carnavalesco
organizado pela Câmara
Municipal de Viana do
C a s t e l o, c o m o t e m a
 G o v e r n a n t e s P i m b a .
A 3 de Abril, a Associação
realizou uma prova de BTT.
Esta foi a segunda vez que
se realizou uma prova
desportiva do género na
freguesia, os 23 ciclistas
pedalaram cerca de 30 km
entre subidas e descidas,
podendo apreciar as mais
belas paisagens.
A 10 de Abril promoveu
mais uma edição dos Jogos
Tradicionais no Monte de
S. João.
Em Maio, tiveram início os
ensaios das marchas
populares. Com o apoio da
Comissão de Festas. Os
ensaios estiveram a cargo
de Manuela Barros.
A 23 de Junho participou
nas Festas de S. João Novo
com a actuação do Grupo
de Marchas Populares.
A 26 de Junho promoveu
o
a realização do I Grande
Prémio de Atletismo, teve
o apoio da Comissão de
festas de São João Novo,
do Instituto Português da
J u ve n t u d e , e o A p o i o
logístico da Associação de
Atletismo de Viana do
Castelo.
A 1 de Julho, actuou com
o grupo de marchas, em
Viana do Castelo, no desfile
organizado pela Câmara
Municipal.
A 31 de Julho levou a efeito
o 30° Passeio Cicloturístico,
de Subportela até Bertiandos, com o programa
de convívio já habitual.
A 18 de Setembro, a
Associação esteve presente

o
no 1 Encontro Associativo
das Associações Juvenis do
Distrito de Viana do
Castelo. O evento realizouse nos Arcos de Valdevez.
Estiveram presentes 13
elementos da Associação.
No dia 14 de Outubro, dia
de
aniversário
da
Associação, teve início o
programa de inauguração
da nova sede social. Das
actividades desse dia,
salienta-se a actuação do
Grupo Musical OLEMS da
escola de Musica de
Subportela.
Dia 15 de Outubro,
continuação do programa
de inauguração da sede
com teatro de revista.
Estiveram presentes o
grupo de teatro de Perre e
o grupo de teatro de Vila
Franca do Lima.

O dia 16 de Outubro foi
reservado à cerimónia
oficial de inauguração. As
actividades tiveram início
às 15 horas, com o desfile
de vários grupos, 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 fre-guesia. A
cerimónia conti-nuou com
o descerramento da lápide
comemorativa e os
discursos do Presidente da
Associação, do Presi-dente
da Junta de Fregue-sia, da
Vereadora da Cultu-ra, do
Director Regional do
Instituto Português da
Juventude, do Adjunto 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
l a n c h e p a ra t o d o s o s
presentes onde não
faltaram brindes ao bom
sucesso da colectividade.
A 23 de Outubro a
Associação, participou na
Caminhada pela Igualdade.
A concentração ocorreu na
zona de lazer das Mós em
Subportela, por volta das
10h30, e o destino foi a
Senhora das Candeias, em
Moreira de Geraz do Lima.
Uma organização da
Associação Juvenil de Deão
(AJD), numa parceria com
a Associação Desportiva
Cultural e Social de
Subportela (ADCSS).
A 2 de Novembro a
Associação dá início, a uma
nova modalidade de
desporto, Ginástica

Aeróbica. Teve quarenta
participantes logo no
primeiro dia de exercícios.
De 4 a 6 de Novembro,
quatro membros da
Associação participaram
numa acção de formação,
promovida pela Fundação
I N AT E L e i n s e r i d a n o
projecto ÀVOLTA DAS
M E M Ó R I A S D O L I M A,
ministrada por José
Carretas, Pedro Fiúza,
Ricardo Leite e Pedro
Damião.
A 12 de Novembro
promoveu BAILE DE
S.MARTINHO. .
De 14 de Novembro a 21
de Dezembro, a Associação
participou numa formação
de Teatro,
Promovido pelo Instituto
de Emprego e Formação
Profissional, na Sede da
Junta de Freguesia de Vila
de Punhe, um curso de
expressão dramática, com
a participação de 14
formandos, dos quais três
são associados da nossa
colectividade.
Dia 2 de Dezembro, no
salão multiusos da
Associação, cento e
quarenta
pessoas
aplaudiram, o grupo de
teatro PARNASSUS, da
Associação Desportiva e
Cultural de Santa Marta de
Portuzelo, com a apresentação da peça "Carmen
de Bizet", uma encenação
e adaptação de Sílvia Lima.
A 16 de Dezembro a Escola
de Musica da Associação
participou na festa de Natal
dos alunos da Escola
Básica e Jardim de Infância
de Subportela.
A 18 de Dezembro, a
Associação realizou, mais
uma vez a tradicional Festa
de Natal.
Dia 18 de Dezembro, a
equipa de atletismo da
associação, participou no
Corta-Mato, 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. Uma organização
da Associação de Atletismo
de Viana do Castelo.
NOTA - A Direcção da
Associação esforçou-se o
quanto possível para
concretizar todos os seus
objectivos previstos e
agradece a todos aqueles
que com ela colaboraram.
A Direcção
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AMBIENTE

Grupos e organizações de voluntários
de cerca de 100 países concretizaram
uma acção global de Limpeza Mundial
no passado dia 24 de Março, tendo
como objectivo erradicar as lixeiras
ilegais das florestas, alertando para
a melhoria da consciência ambiental
da população mundial.
Em Portugal, este projecto,
enquadrado na iniciativa Limpar
Portugal foi promovido pela AMO
Portugal - Associação Mãos à Obra
Portugal, que nasceu da organização
do Projecto concretizado por mais
de 100 000 Voluntários no dia 20 de
Março de 2010, responsáveis pela
recolha de 50.000 toneladas de lixo.
No âmbito desta iniciativa, voluntários
de Subportela, alguns mobilizados

Denúncia
pela nossa associação (ADCSS)
procederam à limpeza de lixeiras
clandestinas
previamente
identificadas, uma delas no Caminho
da Parinheira em plena
zona florestal.
Agora que o local foi
limpo, o nosso desejo
é que a população
esteja vigilante para
não permitir que estes
procedimentos errados
e passíveis de pesadas
coimas voltem a
acontecer, evitando a
necessidade de repetir
esta
limpeza
e
preservar o nosso meio
ambiente.
A maior parte dos lixos
recolhidos, eram
resíduos de construção
e demolição, electrodomésticos e móveis
antigos.
Lamentável foi a verificação dos cadernos
escolares da Marta
Rafaela, envolvidos na
mesma lixeira. Se não

Dança Social em Subportela

De acordo com o plano de atividades
para o ano 2012, a Associação
Desportiva Cultural e Social de
Subportela (ADCSS) retomou uma
modalidade regular de cariz social,
as Danças de Salão. Uma prática
saudável, destinada a indivíduos de
todas as idades. Recorde-se que a
Associação, em tempos, esforçou-se
na promoção desta modalidade, mas
a falta de condições e espaço

verificados na altura, colmataram no
encerramento da turma. Atualmente,
a Associação reúne todas as
condições para o desenvolvimento
desta e outras atividades em grupo.
Depois do absoluto sucesso da aula
experimental decorrida no passado
dia 25 de Fevereiro, as danças
iniciaram atividade a 4 de Março.
Todos os Domingos, às 20h30, os
alunos mexem-se ao som das Danças

fosse o seu estado avançado de
decomposição, teríamos todo o gosto
em entrega-los em mão. Ficamos
apenas com os registos fotográficos.

Latinas, Clássicas e Afro-Latinas. A
dança pode ser diversão, ritual ou
até uma profissão. Se gosta e quer
exercitar corpo e alma, apareça e
faça uma aula experimental gratuita,
sem compromisso. Surpreenda-se a
si próprio, formalize a inscrição e
venha dançar connosco.

Lénia Rego
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To m a r C o n s c i ê n c i a A d a p t a ç ã o
Na mente da maior parte das
pessoas,
apresentam-se
pensamentos do passado,
armazenados na memória como
recordações, em forma de imagens
mentais ou vivências. Quando esses
pensamentos são tristes, de derrotas,
fracassos ou traumas, são repetidos
fazendo uma espécie de barulho
mental, que cria remorsos, tristezas
e depressões. Se eles são menos
tristes que o presente, de vitórias ou
paixões, então trazem saudade, pena,
etc. E dessa forma, a mente fica
presa às recordações do passado,
revivendo uma e outra vez as
histórias. Contando aos amigos e
familiares o que aconteceu. Como se
isso fosse o melhor, ou o pior.
Na mente, também são criados
pensamentos relacionados com o
futuro. Esses pensamentos, quando
são positivos, apresentam-se como
sonhos de delírio ou espectativa,
levando a acreditar que a felicidade,
a paz ou o conforto estão no futuro.
Quando se alcançar isto ou aquilo é
que se vai alcançar a felicidade.
Enfim, projetando o sonho ou a ilusão
sempre para um futuro
Dessa
forma, a mente necessita continuamente do conceito de futuro
para se projetar numa ilusória
felicidade, chegando ao ponto de
criar as suas próprias histórias
mentais. Quantas pessoas vão falando sozinhas pela rua com a sua
mente, claro.
Quando esses pensamentos são sobre
um futuro negativo, por exemplo,
alimentado pela televisão, gravam o
medo de que amanhã as coisas vão
estar muito piores que hoje. Então
os pensamentos são ruins, criando
um tremendo ruído mental de medo
que leva à criação de outros pensamentos negativos. Assim, as histórias
mentais são negativas ao ponto de
criar pensamentos de raiva, violência,
frustração, etc. Pensamentos nada
bons para a saúde.
Este é o funcionamento da mente da
maioria das pessoas. No passado ou
no futuro. De vez em quando a mente
ocupa-se de alguma coisa no presente, para resolver alguma questão
ou problema, ou até para analisar,
planificar, memorizar, etc. Mas logo
que se vê livre do serviço, a mente
regressa àquele ruido entre memórias
passadas e projeções futuras. E o
pior de tudo é que, por vezes, a
pessoa necessita da mente, por

exemplo, para estar atenta a uma
conversa, e não consegue, porque a
mente está perdida naqueles
pensamentos. A quem estiver a
observar, parece que a pessoa nem
está presente. E na verdade não
está. Está no passado ou no futuro.
Está presa num emaranhado do seu
próprio espaço-tempo mental. A
mente domina a pessoa com estes
pensamentos durante a maioria das
atividades diárias. Um exemplo muito
comum é que, enquanto a pessoa
está a comer, já está a pensar nas
tarefas que vai realizar a seguir. E
por isso nem aprecia a comida.

"Carmen de Bizet"

Também frequentemente acontecem
acidentes, porque a pessoa tinha a
mente longe e nem estava atenta ao
que estava a fazer. Aliás, faz quase
tudo de forma automática
(subconsciente) porque a mente está
demasiado ocupada com o passado
ou o futuro.
É claro que, neste momento, já dá
para entender que nós não somos
os pensamentos. A mente apresentanos todos esses pensamentos que
nos fazem sofrer. Por vezes, fartos
de todo esse ruído mental, chegamos
ao ponto de dizer Mas porque é que
eu estou a pensar nisso outra vez?
Isto significa que existe algo para
além da nossa mente. Existe alguma
coisa que chega a entender que a
mente não somos nós. A mente e os
seus pensamentos são apenas uma
parte de nós. Então, devemos tomar
consciência de que, nós não somos
os pensamentos. Nós somos essa
consciência.
E se fôssemos capazes de controlar
esses pensamentos do passado e do
futuro que nos provocam tanto ruído
mental e são tão destrutivos? Se
apenas utilizássemos a mente para

aquilo que realmente é necessária,
mas o resto do tempo estivesse
calma, tranquila Não seria ótimo?
A mente é um instrumento
maravilhoso se usado adequadamente. O mal é que, a pessoa nem
sequer a utiliza. A mente é que utiliza
a pessoa. É este o problema. Se a
pessoa pensa que é a sua mente,
está a ser enganada. O instrumento
apoderou-se da pessoa.
A liberdade começa com a
confirmação de que não se é o
pensador. No momento em que a
p e s s o a c o m e ç a a o b s e r va r o
pensador, desperta um nível superior
de consciência. A partir de aí, começa
a perceber que existe um vasto
domínio de inteligência além do
pensamento, que este é apenas um
ínfimo aspeto dessa inteligência. A
pessoa entende ainda que todas as
coisas que realmente importam (a
beleza, o amor, a criatividade, a
alegria, a paz interior) nascem de
além da mente. A pessoa começa a
despertar. A tomar consciência
Então, hoje, proponho um pequeno
exercício de meditação: tentar viver
por uns momentos no AGORA  o
único momento que existe  o
presente.
Sente-se comodamente num local
tranquilo. Sinta o espaço onde se
encontra. Sinta o seu corpo. Respire
de forma consciente. Assuma a
respiração como objeto exclusivo da
sua atenção. Concentre a atenção
nas sensações que vai tendo. Sinta
como os pulmões, naturalmente,
enchem e esvaziam-se. Enfoque a
sua atenção no nariz, ao passar o ar
em cada inspiração e expiração. Tente
fazer isto de olhos fechados para
melhor sentir a respiração e o seu
corpo.
Assim, por uns momentos, você
esteve no AGORA. Esteve sem
pensamentos. Se esta foi a sua
primeira vez, a sua mente deve estar
a atrapalhá-lo com pensamentos do
tipo isto é muito lindo mas eu não
tenho tempo para estar no agora 
Mas com a prática, a consciência vai
aumentando e a mente vai perdendo
esse controlo sobre si. Cada vez
será mais fácil entrar no AGORA e
deixar para trás o agonizante mundo
da abstração mental e do tempo.
Estará acordando do sonho do tempo
e entrando no presente.
Namastê
Carlos Lima
Para saber mais, pesquise: Eckhart
Tolle  O Poder do Agora
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Atletismo
A equipa de atletismo da Associação
Desportiva Cultural e Social de
Subportela (ADCSS) participou no
passado dia 3 de Março no 4º corta
mato da Meadela. O evento foi
organizado pelo Olímpico Vianense,
e decorreu Parque da Cidade, junto
à extinta Praça de Touros.
Pela Associação, o atleta Bruno
Cerqueira representou os infantis e
pelos Iniciados correu Marcel Ramos
na categoria masculina e Liliana Rocha
e Patrícia Parente na classe feminina.
Tratou-se da segunda competição da
época em que a equipa da Associação
levou atletas a competir, desejandose assim que seja o prelúdio de uma
participação mais assídua nas
competições oficiais e não oficiais.
Aos interessados em participar, seja
apenas por lazer ou com mais espirito
de competição e iniciativa, informa-

se que os treinos acontecem no Monte
de S. João, às quartas-feiras pelas
19h00 e aos sábados às 9h00.
De realçar que esta é uma modalidade
que já trouxe muitas alegrias a
Subportela num passado recente e
mesmo também ao nossa país.
Rui Rocha

III Passeio BTT - Subportela 2012
A Associação Desportiva, Cultural e
Social de Subportela (ADCSS),
promoveu no passado dia 15 de Abril
o 3º Passeio de Bicicletas Todo
Terreno (BTT). Foram 35 percorridos,
num percurso de nível médio. Um
trajeto com mais 12km do que o do
ano anterior, com especial relevância
para as várias subidas por caminhos
de monte e algumas descidas
significativas que mereceram
redobrada atenção dos ciclistas.
Os atletas, animados e bastante
encorajados, ouviram o apito da
partida às 9 horas da manhã, em
frente à capela de S. João Novo.
Pedalaram alguns caminhos da
freguesia como a Alameda S. João
Novo, o Caminho da Borralheira, o
Caminho da Rompida, o Caminho de
Santiago, o Caminho do Cruzeiro e
o Caminho do Pousado tendo como
d e s t i n o a S e n h o ra d o C ra s t o.
Passaram por Santa Barbara, foram
à Vacaria, e desceram até à Senhora
da Guia. Subiram de seguida até à
capela de Santa Justa, desceram por
Portela Susã em direção à citânia do
Monte Roques e novamente em
Subportela, desceram pelo Caminho
da Citânia de Roques, Caminho da
Parinheira, Caminho das Senras,
percorrendo a Rua S. João Novo até
á meta onde tinha sido o ponto de

partida.
A Bicicletas Lavarinhas, representada
por Rui Lavarinhas, sagrou-se
campeã da prova. De realçar que o
atleta foi camisola amarela durante
toda a prova.
O evento decorreu sem incidentes,
ao longo dum selecionado percurso.
O trajeto escolhido serviu também
para apreciar e deliciar as mais belas
paisagens do concelho, onde o verde
da natureza é rei.
Para além dos prémios de
participação, foi ainda servido aos
atletas um lanche num convívio
expansivo a todos os colaboradores

e organizadores.
Parabéns a todos os que participaram
nesta modalidade desportiva, que
para o ano promete nova edição.
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O Mata-Galo continua na tradição

Jogo do Mata-Galo.
O participante, de olhos
vendados, terá que
tocar com a vara na
cabeça do galo.
A tradição é o alicerce de toda e
qualquer sociedade que se diz culta
e civilizada. O conhecimento da nossa
origem, é definidor da nossa própria
alma e alimento que nos faz crescer
como indivíduos e como sociedade.
As coletividades têm o importante
papel de recolher essa informação,
o que se foi, e depois transmitir
esse conhecimento a todos os
membros da comunidade e em
conjunto descobrirem o que se é e
construírem o que se será. A
tradição é portanto, e em simultâneo,
o Passado, o Presente e o Futuro.
É com base neste pressuposto real
que a Associação Desportiva Cultural
e Social de Subportela (ADCSS),
organiza todos os anos, no início da
Primavera, os Jogos Tradicionais.
Este ano, o evento decorreu no dia
22 de Março no Monte de S. João.
Houve uma variedade grande de
jogos, com maior ou menor tradição,
n o e n t a n t o, t o d o s e l e s m u i t o
participados, provocando sorrisos,
alimentado o divertimento e causando
alguma nostalgia àqueles cujas
m e m ó r i a s d e j u ve n t u d e a i n d a
prevalecem. Para satisfação da
organização, este ano os jogos
contaram com 50 participantes e um
número superior de público
assistente, em relação ao ano
anterior.
A malha voltou a ser jogada e os
presuntos que constituíam o prémio
para os vencedores voltaram a ser
entregues, algo que já não acontecia
há mais de 3 anos. A dupla vencedora
era constituída pelo Silverino Costa
e pelo António Barrosa. O jogo do
Mata-Galo, talvez aquele com maior

Pau de Sebo

Débora Lourenço

a correr pelo monte. No Pau de Sebo,
a concorrente que mais se esforçou
foi a Camila Leonor que acabou por
levar o bacalhau quando este lhe
caiu no colo, após muitas tentativas
goradas de o alcançar no alto do pau.
Na tração da corda, todos os
participantes foram vencedores,
mesmo aqueles que com batota não
caíram com os joelhos sobre a relva,
usando as árvores como ajuda
adicional.
Subportela é povoada de tradições
e história, vamos portanto encher os
cântaros da nossa biografia cultural
e participar em conjunto no
desenvolvimento de uma freguesia
com memória.
Rui Rocha

Vencedoresdo Jogo da Malha
tradição em Subportela e por
consequente, maior adesão, teve
como vencedora a Débora Lourenço;
na Gincana de Bicicletas o João
Pinheiro e a Camila Leonor foram os
vencedores. Na corrida de 3 pernas,
foi a dupla Margarida Barros e Hélder
Barros que melhor se entendeu e
parecendo mesmo gémeos siameses

Corrida dos 1000 metros

