
Estão a decorrer obras de restauro e
preservação da antiga sede da
associação visionando-se a criação de
um novo espaço, mais direcionado
para as crianças e jovens, que virá
complementar  o  t raba lho  já
desenvolvido pela associação no
âmbito da educação social, do lazer e
da cultura.

Nesta altura o importante é mesmo a
recuperação da estrutura. O telhado
corria o risco de ruir devido ao
avançado estado de degradação, até
porque já chovia dentro do edifício. A
obra  imp l i ca  a  reparação  e
restruturação de alguns muros de
suporte, substituição dos telhados e
das caixilharias. Vamos esticar as

nossas economias para ver até onde
podemos continuar com a reparação
das casinhas centenárias que queremos
preservar  mantendo aque las
características, originais, que lhe dão
o valor que nós sabemos, abraçando
uma história de gente da terra que lá
viveu.
Há já alguns anos, que temos vindo a
pensar numa forma de rentabilizar as
casinhas do Monte de São João. Temos
ideias com objetivos para dinamizar
este espaço que foi primordial na
história da associação. Nesse sentido,
e pressionados pelo avançado estado
de degradação do edifício tivemos que
iniciar as obras de reparação, obras
essas, previstas no projeto que deu
origem à construção do novo edifício,
restaurante e sede da associação. As
obras focar-se-ão na reconstrução da
estrutura, recuperação de muros e
substituição de telhados e caixilharias,
mantendo sempre que possível as
características originais do mesmo.

Recuperação da antiga sede

A associação vai promover
mais uma atividade, desta
vez direcionada para os mais
pequenos: o Zumba Kids.
A associação, inicialmente,
para perceber o interesse
dos mais novos por esta
atividade, vai avançar com
duas aulas abertas, uma a
28 e outra a 30 de abril.
Essas aulas terão início às
18H00 e a entrada será
grátis.
O Zumba é uma atividade

desportiva que tem já
milhares de adeptos por todo
o mundo. Inspirado nos
ritmos latinos e combinando
coreografias de dança e
exercícios específicos de
treino cardiovascular, o
Zumba torna-se numa
grande festa, numa forma
de fazer exercício muito
prazerosa e divertida. A
verdade é que os praticantes
não se apercebem que estão
em esforço e aquela hora de

exercício transforma-se num
momento de libertação e
alegria.
Por ser o próprio praticante
quem define os seus limites,
realizando os movimentos
com mais  ou  menos
intensidade e mais ou menos
amplitude, o Zumba está
direcionado para todas as
pessoas, de qualquer idade,
sexo, ou condição física.
Os benefícios do Zumba
Fitness são a nível físico e
psíquico, ou seja, a aula está
idealizada para trabalhar
todo o corpo com o objetivo
de perda de calorias e
tonificação. Liberta o stress
d i á r i o ,  p r o m o v e  a
convivência e permite ao
praticante chegar ao final da
aula com o espírito mais
tranqui lo  e  re laxado.
As aulas para as crianças
duram 45 minutos  e
baseiam-se em coreografias
simples e mais divertidas
criando um ambiente de
festa muito animada.

ZUMBA KIDS
Chegou a vez das crianças
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Escola de
Cavaquinhos
com horário
mais acessível
A A.D.C.S.S informa que as
aulas de Cavaquinho estão
em funcionamento com um
novo horário que nos
pareceu mais adequado para
os participantes.

A atividade foi alterada para
as quartas feiras e tem início
às 18h.30m, dando assim
oportunidade aos mais
jovens, incluindo crianças,
de também poderem
aprender este instrumento
tão cativante.



A cr ise económica e
financeira que o país
atravessa não impediu a
associação de desenvolver
várias atividades em 2013.
Para além das inciativas que
estavam previstas no
relatório de atividades foi
ainda possível promover o
Cantar das Janeiras na
freguesia e na cidade, a
convite da Câmara Municipal
de Viana do Castelo e
participar em encontros de
Janeiras na Casa do Povo de
Mazarefes, Vila Fria, Santa
Leocádia de Geraz do Lima
e em Mujães. A nossa
freguesia acolheu o 2º
encontro de Janeiras que
decorreu no nosso salão
multiusos. A juntar a isto, o
grupo de marchas populares
atuou em Barroselas e Vila
Fria  e marcou presença na
inauguração do Centro
Cultural de Viana do Castelo.
O pavilhão multiusos ainda
para acolher um espetáculo
de Ballet intitulado Disney
em Subpor te la ,  uma
organização, encenação e
adaptação de Sílvia Lima que
contou com a presença de
cerca de 400 pessoas.
Promoveu-se igualmente um
espetáculo de hip hop
intitulado Christmas
C a r o l ,  u m a
o r gan i z a ç ão  d a
empresa de dança,
Urban Creations.
Entre as atividades
desenvolvidas o ano
passado destaca-se a
participação num
encontro de cavaquinhos que
decorreu na Casa do Povo
de Mazarefes e a celebração
do Dia Internacional da
Mulher com um baile que
contou com a atuação de um
grupo musical. O Dia Mundial
da Criança também foi
recordado com a promoção
de várias atividades em
colaboração com a junta de
Freguesia e a Associação de
Pais da Escola EB1/JI de
Subportela: foi inaugurado
um parque infantil na escola
e no Monte de S. João foram
inauguradas obras de
requalificação, a Associação
Desportiva Cultural e Social
d e  S u b p o r t e l a  f o i
responsável pela animação
do convívio que decorreu no
Monte de S. João, onde se

destacou a atuação da banda
musical OLEMS da escola de
música, demonstrações de
zumba, aeróbica e danças
de salão e um encontro de
concertinas.
Des t a ca - s e  a i nda  a
comemoração do d ia
internacional da juventude
com uma aula aberta de
zumba, grátis para todos os
jovens que quiseram
participar.  Para assinalar
esta data, a associação com
o apoio do Inst i tuto
Português do Desporto e
Juventude (IPDJ), facultou
uma viagem a Lisboa, a 15
jovens, com despesas pagas
e com oportunidade de
par t i c ipar  em vár ias
atividades desportivas e
culturais no Complexo
Desportivo do Jamor. Uma
data que também não ficou
esquecida foi o Dia das
Bruxas comemorado com
uma noite especial de
Zumba num ambiente de
convívio muito animado.
En t r e  a s  a t i v i dades
organizadas destaque para
a Festa de S. Martinho com
o tradicional magusto
animado com o grupo de
bombos da Associação

Cultural e Recreativa de
Deocriste, concertinas e
grupo musical e para a festa
de Natal.
No âmbito do programa
“Portugal no Brasil Agora”,
financiado pelo Ministério
dos Negócios Estrangeiros,
a nossa associação, através
do grupo de câmara
CONTRATEMPUS, levou ao
Brasil um concerto de música
de câmara, interpretando
duas obras inéditas, no Salão
Leopoldo Miguês do Rio de
Janeiro, no dia 26 de Abril.
A nossa associação esteve
na organização do EDAJ -
Encontro Distr i ta l  de
Associações Juvenis de Viana
do Castelo, onde foram
apresentados os novos
co rpo s  ge r en t e s  da

Federação de Associações
Juvenis do Distrito de Viana
do Castelo, ficando a nossa
associação representada na
direcção por Andreia Belo e
no conselho fiscal por Torres
Lima.  A convite do Instituto
português do Desporto e
Juventude (IPDJ), esteve
presente na inauguração
d u m a  e x p o s i ç ã o
internacional de artes que
decorreu na galeria da
agência do IPDJ de viana do
Castelo.
Integrado no projeto
“Caminhos de Igualdade”
desenvolvido pela Associação
Juvenil de Deão com a
p a r c e r i a  d a  n o s s a

A s s o c i a ç ã o ,  f o i
r e a l i z a d o  u m
Workshop, “Eu faço
tarefas domésticas”
que contou com a
presença  de  17
associados, homens
que se reuniram numa
c o n v e r s a  e
partilharam histórias

de vida caseira. Ainda em
parceria com esta associação
da freguesia vizinha a
ADCSS part ic ipou no
encerramento do projecto
“Caminhos de Igualdade”.
Ainda dentro das formações,
25 jovens participaram numa
acção de sensibilização
intitulada “Plano para a
igualdade, cidadania, género
e não discriminação -
dinâmicas de grupo”. A
iniciativa, com a duração de
10 horas, teve a parceria da
Federação Nacional de
Assoc iações  Juven i s .
No nível tecnológico da
Internet, a Associação
procedeu atempadamente
às atualizações do seu site,
www.subportela.com para
divulgar e promover todas

as  suas  a t i v i dades ,
mos t rando  aos  seus
visitantes tudo o que a
freguesia de Subportela tem
para oferecer.
Para além das atividades
culturais, a associação
apostou ainda na vertente
desportiva e recreativa. A
equ ipa  de  a t l e t i smo
participou no 5º Crosse da
Meadela, organizado pelo
Clube de Atletismo Olímpico
Vianense, promoveram-se
aulas abertas de zumba e
noites dançantes, organizou-
se mais uma edição dos
jogos tradicionais no Monte
de S. João e o 32º Passeio
Ciclo turístico de Subportela
até Bertiandos.
No dia em que assinalou 32
anos de existência, a
associação promoveu uma
prova de atletismo, o 3º
grande prémio de atletismo
– S. João Novo, concertos e
demonstrações de dança
social, aeróbica e zumba.

Associação "finta" a crise
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O grupo de janeiras da associação
juntou-se mais uma vez para cantar
as Janeiras. A tradição começou a
cumprir-se logo a seguir ao Natal e
continuou Janeiro dentro, apesar do
frio. Percorreram-se muitos caminhos
da freguesia e bateu-se a muitas portas.
A associação não conseguiu passar por
todas as casas devido à chuva que se
fez sentir este ano e que não permitiu
que o grupo percorresse todos os
caminhos. Facto que se revelou também
no resultado da angariação de verbas,
que este ano foi significativamente
inferior às expetativas.
Apesar da grande crise que o país
atravessa e de não nos ter sido possível
passar em todas as casas queremos
muito agradecer o contributo dos
habitantes de Subportela, que este ano
contribuíram com 1902,50€, para as
obras de reconstrução da antiga sede
da associação. Uma pequena, mas
muito grande ajuda para uma obra cujo
orçamento ultrapassa os 20.000,00€.
Como acontece há já três anos

consecutivos, o encerramento da
atividade ficou marcado com a
organização do Encontro de Janeiras
no dia 8 de fevereiro. Este ano
estiveram presentes nove grupos muito

animados, nomeadamente o Rancho
Folclórico Terras de Geraz do Lima,
Grupo de Danças e Cantares de Perre,
Ronda Típica da Meadela, Associação
Cultural de Mujães, Ronda do Sol Poente
- Freixo, Grupo Etnográfico de Areosa,
Associação Desportiva de Chafé, Centro
Recreativo e Cultural das Neves e
Associação Desportiva Cultural e Social
de Subportela que tiveram pela frente
os aplausos de uma plateia formada
por cerca de trezentas pessoas. Foi um
verdadeiro sucesso.
No final das atuações, depois de
desfrutarem de um “lanche”, os
participantes mantiveram-se na sede
da associação até de madrugada,
fazendo ecoar as suas vozes com
sucessivas quadras soltas nas cantigas
à desgarrada.

Associação cumpre tradição e canta as Janeiras

Carnaval  com muita  energia

O Carnaval, é um evento com muita exultação e folia que,
com maior ou menor intensidade, acontece nos festejos que
as comunidades têm vindo a praticar.
No dia 1 de Março, pelas 22 horas, promovemos um Baile de
carnaval. O salão multiusos da associação estava muito
colorido e ao ritmo carnavalesco reinava a fantasia onde não
faltou o concurso de máscaras, do qual a Andreia Ramos saiu
vencedora. Na terça-feira de carnaval, a festa continuou com
um ritmo mais acelerado. Para desgastar os excessos de um
fim-de-semana festivo, a associação promoveu uma aula

aberta de Zumba, onde todos se divertiram de forma
agradável, saudável e gratuita.

O dia Internacional da Mulher, 8 de Março, foi comemorado
com um animadíssimo baile com música ao vivo.
As portas da sede da associação abriram-se de par em
par para receber estas senhoras, para uma noite muito
agradável conciliada pelo ritmo de um grupo musical
muito animado.
Este ano a comemoração contou com a parceria do
restaurante S. João Novo. Um facto que contribuiu para
aumentar o sucesso desta iniciativa.

Animação no Dia da Mulher
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Visite o nosso site: www.subportela.com

Este ano,  e apesar de os jogos tradicionais se realizarem
normalmente durante o mês de Março, a Associação
Desportiva Cultural e Social de Subportela decidiu alterar
a data de forma a que os mesmos coincidissem com a
Dia Mundial da Criança. Assim, a edição deste ano terá
lugar no dia 1 de Junho.
Porque as crianças são o melhor do mundo e merecem
toda a nossa atenção, esta edição, para além dos já
habituais jogos como o “mata-galo”, o “jogo do cântaro”,
“a corrida de sacos”, a “tração da corda” e “o pau de
sebo” contará com alguns divertimentos extra para os
mais pequenos de forma a tornar este dia ainda mais
especial e divertido.
Haverá prémios para os vencedores, por isso venha
competir de uma forma social, saudável e divertida.

OTL 2014
Se tens entre 12 e 25 anos e tempo
livre, isto é para ti!
O programa OTL é desenvolvido pelo IPDJ e consiste numa
forma de ocupação dos tempos livres que te permite
participar em projectos de apoio à comunidade, desenvolver
capacidades e competências pessoais e sociais, dinamizar
o teu espírito empreendedor e adquirires conhecimentos
preciosos para o teu futuro e ainda seres remunerado por
isso.Informa-te já em:
http://juventude.gov.pt/Eventos/TurismoTemposLivres/Pagi
nas/Programa-OTL-abre-candidaturas-para-promotores.aspx

A Associação Desportiva
Cul tura l  e  Soc ia l  de
Subportela celebrou um
contrato de um estágio de
12  meses  com uma
socióloga que vai impulsionar
toda a atividade associativa
a desenvolver ao serviço da
comunidade.
A o  a b r i g o  d e  u m a
candidatura ao IEFP no
âmbito da portaria 204-
B/2013, de 18 de Junho
(Medida Estágios Emprego),
desde o dia 17 de Março que
a associação conta com a
presença de uma estagiária
licenciada em sociologia que
tem como grande objetivo

dinamizar a associação.
A ideia de contratar alguém
que se pudesse dedicar
inteiramente a esta causa já
era antiga, mas só agora é
que foi possível reunir as
condições para que pudesse
avançar.
Numa Fase inicial, para um
melhor conhecimento da
comunidade e para que seja
possível fazer um diagnóstico
de necessidades e satisfação,
a estagiár ia prevê a
ap l i cação  de  a lguns
inquéritos aos sócios. Pede-
se a colaboração de todos,
até porque é importante
ouv i r  a  op i n i ão  da

comunidade local. Assim, e
também pensando nisso a
associação colocou uma
caixa de sugestões no seu
salão multiusos, para tentar
perceber o que pensam os

seus associados e aquilo que
poderá ser alterado para
melhor qualidade.
Porque queremos servir
melhor, não hesite em
colaborar e faça-se ouvir.

Jogos Tradicionais

"Todos os anos, escolho a Associação
de Subportela para apresentar o
espetáculo de fim de ano das minhas
meninas de Ballet." (...) "Les quatre
saisons, será um espetáculo em duas
partes. Na primeira as bailarinas
dançarão ao som de Vivaldi e na
segunda dançarão ao som das músicas
de Edith Piaf com pianista (Paulo
Maciel) e cantora ao vivo". Silvia Lima

Socióloga estagiária na ADCSS
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