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Atletismo

O dia é sempre muito ansiado
por vários jovens. È quase
um ritual, como se o dia fosse
institucionalizado o dia oficial
do pedal. Falamos pois claro
do passeio cicloturístico a
Bertiandos. O percurso é o
mesmo dos anos transatos.
Ir a Bertiandos, passando
antes por Ponte Lima, é já
uma tradição que teima em
permanecer, e hoje em dia
até já tem data fixa: será
sempre no último domingo do
mês de julho. A veiga de
Bertiandos serve de cenário
ao divertimento popular
presente; as concertinas, os
cantares, mesmo que

desafinados algumas vezes,
as sardinhas bem regadas e
uma fuga até ao Lima para
refrescar o suor das
pedaladas, são costumes
adotados pelos participantes.
Este ano, a aventura repetese. Afina os travões da tua
bicicleta, prepara a mochila
e no dia 29 ruma connosco a
Bertiandos. A concentração é
às 9h30 No Monte de S. João.
Para efeitos de seguro de
acidentes pessoais,
as inscrições estão abertas
até ao dia 27 de Julho de
2012.
Contacto:

965110121

Equipa da ADCSS
Correr é uma arte nobre e está
presente nas nossas atividades
desportivas. A nossa pequena equipa
tem trazido alguns resultados que
começam a ser orgulho para todos
nós. Faz no entanto falta uma equipa
mais coesa, maior, para que voltemos
a ter a força das nossas primeiras
equipas. Desporto não é só futebol,
e é importante referir, que o atletismo
é modalidade que mais alegria tem
dado a Portugal, e curiosamente à
nossa Associação.
A equipa, treinada por Rui Rocha,
começa a obter resultados tanto
individuais como coletivos, fazendo
relembrar as antigas equipas da
ADCSS e do Grupo  Conviver a
Correr para Viver. Equipas que
encheram de orgulho os
Subportelenses com os prémios
conquistados. Ficam aqui alguns dos
últimos resultados obtidos por esta
equipa:
1 de Maio de 2012 em Viana do
Castelo. Participou na prova de
atletismo organizada pela União dos
Sindicatos de Viana do Castelo,
integrada nas comemorações do 1º
de Maio:Atletas presentes:
Andreia Araújo, Liliana Rocha,

Cristiano Silva, Patrícia Parente,
Marcel Ramos.
20 de Maio, participou no 14º Grande
Prémio de Afife (Milha Sol Nascente):
Atletas presentes:Andreia Araújo,
Liliana Rocha, Cristiano Silva, Patrícia
Parente, Marcel Ramos
A Andreia Araújo obteve o 3º lugar
da classificação geral do seu escalão
e a equipa infantil feminina obteve
o primeiro lugar coletivo.
No dia 27 de Maio Participou no XXVI
Grande Prémio de Atletismo de Vila

de Punhe, organizado pelo Grupo
Juvenil de Vila de Punhe.
Atletas presentes:Liliana Rocha,
Cristiano Silva, Marcel Ramos
A Liliana Rocha obteve o 3º lugar da
classificação individual no seu
escalão.
Parabéns a toda a equipa. Fica o
repto lançado, precisamos de mais
atletas e consequentes apoios de
forma a melhorar a performance dos
nossos desportistas. Apareçam e
tornem-se atletas desta equipa.
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Ambiente para Subportela
Quando se discute
Ambiente, o tema é
mesmo Ambiente. Muitos
dos habitantes de
Subportela, continuam a
achar que deitar lixo na
mata é dar alimento aos
bichos, deitar fossa no rio
Lima que está a alimentar
os peixes, que queimar
plásticos ou pneus velhos
não prejudica ninguém,
afinal a Portucel está aqui
mesmo ao lado e polui
muito mais como que
servindo de justificação.
No entanto parecem
esquecer que os bichos das
matas não comem plástico
nem latas ou placas de
fibrocimento, esquecem
também, que muitos de
nós fazem do rio Lima e
da sua margem a sua área
de lazer e praia, ou que
comemos os peixes que lá
se pescam ou bebemos da
água que no seu leito
corre.
Não é só na poluição da
água que o problema
ambiental se acentua, seja
na terra, seja no ar, o
problema ambiental é um
problema comum que nos
afeta a todos, mesmo aos
criminosos que praticam o

acto de contaminação.
Para eliminar, ou ajudar a
acabar com muitas dessas
situações, acreditando que
muitas ainda aconteciam
p o r d e s c o n h e c i m e n t o.
Uma
organização
participada pela nossa
Associação, trouxe até à
nossa Sede várias
individualidades que
ajudaram a explicar muitos
dos problemas ambientais
assim como muitas
soluções para esses
problemas.
Na acção de sensibilização,realizada na tarde
de 30 de Junho, estiveram
presentes representantes
da QUERCUS, do SEPNA,

da RESULIMA, dos
SMSBVC e dos Bombeiros
Municipais de Viana do
Castelo. De salientar o
apoio do Ministério do
Ambiente, da Sociedade
Ética Ambiental, da
empresa Limpeza de
Saneamento, da Câmara
Municipal, da Junta de
Freguesia, entre muitas
outras que contribuíram
para que este evento fosse
um sucesso.
Foram
muitos
os
esclarecimentos que estas
entidades deixaram na
área da protecção
ambiental, dos quais aqui
salientamos alguns:
Resíduos sólidos, resíduos

de construção não
licenciada, móveis velhos,
electrodomésticos, ramos
d e á r vo r e s e t c .  O s
Serviços Municipalizados
disponibilizam um serviço
de recolha gratuito para
estas situações. O pedido
pode ser feito via telefónica
através do número
808200282.
A Resulima aceita diversos
tipos de resíduos que
depois de separados
poderão ser entregues na
empresa sediada em Fila
Fria ou então colocados
nos vários ecopontos
distribuídos pela nossa
freguesia.
A Plastidon  empresa de
equipamentos de plástico,
sediada em Leiria,
disponibilizou a preços
especiais uma série de
ecopontos domésticos. (ver
valores na Sede da Junta
de Freguesia).
Afinal de contas é fácil
cumprir. Por isso cuide de
si e dos outros, proteja o
Ambiente. Em caso de
verificação
de
irregularidades pode
contactar o SEPNA da
Guarda
Nacional
Republicana através do
número
verde

808200520 (não precisa
de se identificar).
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As Marchas Populares com novo visual

Junho não é só o mês do
solstício de Verão, nem
somente o mês da
celebração patriótica no
seu dia 10. Junho é
sinónimo de arraiais, de
bailaricos, de sardinha
assada e de santos
populares. Seja em
grandes cidades ou em
pequenos lugarejos, há
alho-porro para cheirar,
martelinhos de plástico
para bater nas cabeças
mais distraídas ou não,
balões para lançar ao ar e
marchas populares para
festejar.
Em Subportela a tradição
mantem-se e a associação
ensaiou a sua marcha, para
festejar o nosso santo, São
João. Este ano, a nossa
marcha, como carinhosamente lhe chamamos,
vestiu-se com novas
roupagens, preparou novas
coreografias e no dia 24
de junho subiu ao Monte
de São João para apresentar o seu reportório. O local
encheu-se de pessoas, e a
nossa juventude marchou
e cantou com alegria,
contaminando efusivamente toda a plateia que
aplaudiu com orgulho o
espetáculo
que
presenciava.

No dia 29 de junho, a
marcha
atuou
em
Barroselas, em homenagem a São Pedro, que por
sinal é o nosso padroeiro.
A organização das
marchas populares é a
atividade anual que
mais pesa no orçamento
da Associação, de facto,
também é uma das mais
valorizadas
pela
avaliação do impacto no

A Noite dos Musicais
A Associação Desportiva Cultural e
Social de Subportela (ADCSS), tem
mantido um cartaz cultural muito
ativo em palco. Depois de eventos
como as Janeiras, e algumas peças
de teatro terem enchido a plateia
do Multiusos que é também sede
desta instituição, onde se praticam
ainda danças de salão, chega agora
a vez das danças clássicas. São
trazidas a cena pela mão da
professora Sílvia Lima que junta
assim as suas turmas num único
espetáculo. Os grupos de ballet de
Santa Marta de Portuzelo, MClub e
SIRD, dançaram ao som das músicas
Cats, Mamma Mia, O Fantasma
d a Ó p e r a ,  M a r r y Po p p i n s ,
Grease, West Side Story e
Chicago. Foi mais uma boa oportunidade para visitar o Monte de São
João e de recordar temas dançantes,
coreografados pela professora Sílvia
Lima. Reviver temas nomeadamente

meio.
Mas
esta
atividade
não se
consegue só com
aplausos, que são bemvindos
e
muito
agradecidos,
são
necessários apoios
financeiros
para
viabilizar
a
sua
concretização. Neste
sentido, queremos aqui
deixar um alerta para
todas as pessoas que

por esquecimento não
cumpriram com a
promessa perante a
Comissão de Festas que
está com dificuldades
em saldar as contas com
o grupo de marchas.
Fica a mensagem de
esperança, de que para
o ano haverá mais
mais juventude para
marchar e o São João
festejar.

Um espetáculo de Sílvia Lima

como Grease, ou Mamma Mia, levou
muitas pessoas a recuar ao passado
e lembrar a juventude; para outros,
foi ver o moderno transformar-se

em clássico. Em suma, foi lotação
esgotada, numa noite diferente mas
muito divertida para toda a gente
que marcou presença.
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A nossa gente nas Neves
A qualidade dos artistas da
nossa Associação é
sobejamente conhecida. E
mais uma vez ficou
p r ova d a n a e xc e l e n t e
prestação que a Orquestra
da Associação Desportiva
Cultural e Social de
Subportela (ADCSS) levou
a cabo no dia 13 de Julho,
ao Largo das Neves.
Foi no âmbito do II

Expressões - Festival de
Teatro Popular do Eixo
Atlântico, promovido pelo
núcleo promotor do Auto
de Floripes sedeado em
Mujães, e depois do
sucesso granjeado do ano
transato, que este grupo
viu renovado o convite
para a realização do
evento.
A OLEMS  Orquestra

Ligeira da Escola de Música
de Subportela, participou
na animação do evento,
uma prestação feita para
um público cada vez mais
exigente, mas muito ciente
das
capacidades
instrumentais do grupo.
Fizeram desfilar temas de
sucesso de um reportório
rico e de qualidade, com
adaptações de artistas
reconhecidos mundialmente. Mais uma vez, o
agrupamento esteve de
parabéns e dignificou o

nome de Subportela e
inerente ADCSS.
Seguiu-se a atuação do
também nosso Auto de
São João, levando às terras
de Floripes, as cenas mais
representativas do
nascimento de São João,
que na nossa terra se
representa por altura da
nossa festa maior.
A todos, músicos e atores,
os parabéns, e um muito
obrigado por fazerem
Subportela orgulhar-se das
suas gentes.

14 de Julho - Noite dos Músicos
Noite amena de um verão
ainda tímido. O Monte de
São João encheu-se de
carros e o público afluiu
em massa ao Salão
Multiusos da Associação.
Em França celebrava-se a
Tomada da Bastilha; por
cá atreveríamos a dizer
que foi o Dia da Música,
numa noite de músicos.
A tarde foi um tanto ou
quanto ansiosa, o
sentimento de ver o
sucesso acontecer crescia.
O evento mereceu sala
cheia, porque todos se
tinham esforçado e
mereciam uma recompensa. O espectáculo foi

confeccionado com a prata
da casa, alunos da escola
de musica; classe de
guitarras, classe de
cavaquinhos, classe de
concertinas, classe de
sopros, teclas e percussão,
a turma da ginástica
aeróbica e a turma das
danças de salão.
Ouviram-se os acordes
dos populares cavaquinhos, dos gemidos dos
acordeões, das concertinas e das batidas mais
Pop da orquestra OLEMS
 Orquestra Ligeira da
Escola de Música de
Subportela. O público
esteve divertido e os

músicos mais descontraídos. As danças de salão
trouxeram
ritmos
caribenhos da Salsa, o Cha
Cha Cha, e Africanos como
o Kuduro. O relaxe chegou
depois com o exercício
físico da Aeróbica.
Ficaram demonstradas
uma série de atividades
lúdicas, culturais e pedagógicas, que a Associação
Desportiva Cultural e
Social (ADCSS) tem
trazido a Subportela, à sua
população e a quem se vai
juntando, vindo de outras

paragens procurando aqui
o que falta noutros locais.
As noites são preenchidas
com a aprendizagem dos
músicos, quer miúdos,
quer graúdos. Os
dançarinos divertem-se
com passos leves, ao som
de músicas que muitos
ouvem nesta Associação
p e l a p r i m e i ra ve z . A
aeróbica, por seu lado,
ajuda no relaxe, na saúde
e na boa forma física. Vale
a pena juntar mais gente
a este movimento, porque
é alegria e boa disposição.
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Ta r t e d e f r u t a

CULINÁRIA
BASE:
250g de Farinha com fermento
75g de manteiga à temperatura ambiente
10c. (de sopa) de água
Manteiga q.b.
RECHEIO:
2.5 dl de leite
75g de açucar
25 g. de farinha
2 gemas
1 casquinha de limão.
COBERTURA:
2 quivis
3 rodelas de ananás
4 metades de pêssego
5 c. (de sopa) de geleia de marmelo
2 dl de natas
2 c. (de sopa) de açucar.

1 - Amasse muito bem os ingredientes da base até obter um preparado homogéneo; deixe repousar durante dez minutos.
Passado esse tempo, estenda a massa com um rolo de cozinha, polvilhando-a com farinha.
2 - Ligue o forno a 180ºc. Unte com manteiga uma tarteira de 22cm de diâmetro e fundo amovível. Forre a forma com
a massa, aconchegando-a ao fundo e às paredes daquela. Corte o excedente.
3 - Para o recheio, junte num tacho o leite, o açúcar, a farinha e as gemas: mexa bem. Adicione a casca de limão. Leve
ao lume brando e mexa, até ferver. Retire do lume, elimine a casca e deixe arrefecer. Deite o creme na forma e leve
ao forno, durante 30 minutos.
4 - Retire a tarte do forno, leixe arrefecer e desenforme. Descasque a fruta, corte-a e espalhe-a sobre o recheio. Pincelea com a geleia de marmelo. Bata as natas com o açúcar e coloque-as num saco de pasteleiro. Decore a tarte e sirva.

PALAVRAS CRUZADAS
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

HORIZONTAIS: 1 - Topo da mesa. 2 Manifestação de sentimento (Fig.). Extrai
o suco por meio de prensa. Preposição.
3 -Amante, amásia. Formar rima. 4 Conjunto de pessoas sentadas no mesmo
banco. 5 - Repetir, tornar a fazer.
Grandiosa. 6 - Nefasta. Quadrúpede cuja
carne seja própria para a alimentação
do homem. Movimento para dentro
(Pref.). 7 - Espécie de capacete.
Corrupção de morcela. 8 - Dialecto
provençal. Pertenceram. 9 - Exóticas,
estranhas. Alegação feita pelo réu,
provando que, no momento do crime,
não se encontrava no local. 10 - O m. q.
opa!. Relativa a ti. 11 - Majestosas.
VERTICAIS: 1 - Instrumento usado em
dasimetria. 2 - Juntamente. Igual,
semelhante. Fasquia que, ao longo das
extremidades dos tectos de madeira,
guarnece a parte superior da parede. 3
- Sarraceno, mouro. Ciência dos deveres
do homem. 4 - Resultar. Buraco,
escavação. 5 - Disseminar-se, evolar-se.
Su-Sueste (abrev.). 6 - Cobalto (s.q.).
Doce feito de leite, ovos e açúcar. 7 Malhadouro. Cofre ou arca, em que os
comediantes levavam os seus vestuários
e adereços. 8 - Acto de Ir. Protóxido de
cálcio. 9 - Ramificação de uma estrada.
Mande, envie para fora. 10 - Amarra.
Sinal gráfico que serve para nasalar.
Autocarro (pal. ingl.). 11
Estabelecimento de comerciante em
plantas medicinais.

Lénia Rego
Ilídio Rocha
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Escola de Música - inscriçôes abertas

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
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 ,
Cavaquinho, Acordeão,
Concertina e Bateria. Além
dos diversos instrumentos

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 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.

Inscreve-te já nos
cavaquinhos, nas
concertinas, nas guitarras,
no órgão, na bateria, ou
nos variados instrumentos
de sopros que a escola tem
ao teu dispor.

A Associação tem com objectivo a criação
de uma bblioteca

Nem só de livros se faz uma biblioteca, nem
só com fotografias se guardam memórias, nem
só com risos se faz alegria. Mas tudo isto junto,
traz saber, traz vontades, traz tempo para
crescer. As bibliotecas são aquilo a que se
chama de terra do nunca, de um mundo de
fantasia, porque nas bibliotecas a imaginação
cresce e leva-nos a todo o lado onde só o
sonho comanda.

É a pensar nisto que a nossa Associação quer
revigorar e ver renascer a nossa antiga
biblioteca. Assim qualquer ajuda vai ser
pequena e tudo servirá para ajudar a ver
crescer a biblioteca da Associação que queremos
que fique ao serviço da comunidade, a não ser
assim, não faria sentido a sua existência. Então,
para ajudares a crescer a Biblioteca oferece
um livro, traz aqueles recortes que tens sobre Subportela,
postais antigos, cartazes das festas da nossa terra,
DVDs que não aches piada, discos de vinil que não
sabes o que lhe deves fazer, documentos antigos que

só têm valor histórico ou revistas de outrora que estejam
perdidos em alguma caixa no sótão. Tudo isto pode ser
parte da futura biblioteca, tudo pode ajudar. Colabora
nesta campanha e verás bons resultados.

Página 8 Ano 10, nº 38 Julho 2012

Motores Nostalgia - 2012

Exposição de Clássicos no Monte de S. João
Está a ser preparada para acontecer
nos dias 11 e 12 de Agosto uma
exposição de carros e motos
considerados clássicos. Chamamos
clássicos a todos os veículos que não
passam de moda, devido às suas
características intrínsecas de
qualidade (técnica, estética), pela
sua importância histórica, raridade
(ou exclusividade) e, mesmo, pela
sua relevância afetiva (carisma).
Aqui, a idade conta muito pouco, ou
mesmo nada, já que existem
automóveis e motos em produção
atual que podem ser incluídos nesta
categoria  dois exemplos: os Morgan
e as Bimota.
Alguns dos veículos que podemos
abranger nesta classificação serão
antigos apenas dentro de algumas
décadas, outros poderão até vir a
ser considerados históricos, mas
todos são extraordinários pela forma
como se distinguem da produção

corrente de veículos motorizados.
Assim iremos ver algumas relíquias
de inegável valor histórico, mas
também uns mais modernos mas que
serão imortalizados pelo status que
já ganharam.
Uma outra exposição em curso será
de concertinas e acordeões,
instrumento muito popular nesta
freguesia, e tocado por muitos, estes
instrumentos exprimem muito da
nossa tradição, e das nossas raízes.
Estas três exposições terão
englobadas no seu programa um

pequeno cartaz cultural, um passeio
pela freguesia e visita às circundantes
em alguns dos clássicos que nos
visitarão. Standes de veículos atuais
que poderão ser visitados e mesmo
adquiridos se essa for a vontade,
jantar convívio e porco no espeto.
O grande objetivo deste evento passa
pela promoção das nossas gentes e
da nossa terra assim como das
nossas instituições. A organização
está a cargo da Associação Desportiva
Cultural e Social de Subportela, um
grupo de cidadãos e da Junta da
freguesia de Subportela.

Oficina do Poder - Dia 27 de Julho em Subportela
No dia 27 de Julho
realizar-se-á uma "Oficina
do Poder", em Subportela,
no âmbito do Projeto
Caminhos de Igualdade.
Conta com a parceria da
Associação Desportiva e
C u l t u ra l e S o c i a l d e
Subportela (ADCSS), e é
promovido
pela
Associação Juvenil de
Deão.
Depois de terem sido
identificados um conjunto
de problemas numa
atividade concretizada
anteriormente (grupos de
discussão focalizados),
serão feitas oficinas do

poder com o intuito de
trabalhar a participação e
a representação equitativa
de mulheres e homens na
vida pública e privada.
As oficinas do poder são
uma
metodologia
participativa concebida,
tendo como prioridade a
promoção da Igualdade
de Oportunidades entre
homens e mulheres. O
o b j e t i vo c o n s i s t e e m
promover a capacidade de
reflexão sobre os
problemas, interesses e
expetativas individuais e
coletivas, mediante um
processo de aquisição de

poder por parte de cada
indivíduo, de forma a
encontrarem soluções
para os problemas.
Funciona em simultâneo,
como um método que
sensibiliza para a
igualdade de género,
assumindo-se como um
p r o c e s s o
d e
transformação, através da
consciencialização dos
problemas e da sua
resolução.
Em suma, trata-se de
uma metodologia de
discussão, levando as
pessoas a pensar num
problema e a encontrar a

sua solução, vestindo a
pele de um personagem,
e construindo uma historia
fictícia.

