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Dia de São Martinho -
 lume, castanhas e vinho

No próximo dia
21 de Dezembro
a  Assoc i a ção
D e s p o r t i v a
Cultural e Social
de Subportela vai
realizar a habitual
Festa de Natal
aberta a todo o
p ú b l i c o  d a
freguesia, ao qual
deixamos desde
já o nosso convite. O programa será semelhante
aos anos anteriores e terá início pelas 15 Horas.
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Festa de Natal

A Associação Desportiva Cultural e
Social de Subportela está de parabéns
pelo seu 33º aniversário!

No dia 19 de Outubro, inserida nas
comemorações e de acordo com o seu
plano de actividades, a associação irá
promover uma prova de atletismo, de
inscrição gratuita, onde poderão
participar atletas federados e não
federados. A idade para participação
não é relevante na medida em que a
prova terá vários escalões e diferentes
prémios. O IV Grande Prémio de
Atletismo realizar-se-á pelas 10 horas
e  conta com a colaboração da
Associação de Atletismo de Viana do
Castelo e do Clube de Atletismo
Olímpico Vianense. Tem ainda o apoio
de várias entidades, desde o Instituto
Português do Desporto e Juventude,
a Câmara Municipal de Viana do
Castelo, a Junta de Freguesia da
Subportela Deocriste e Portela Susã,
a empresa Transâncora e outras.

No âmbito das comemorações do
33º aniversário da ADCSS, às 16 horas
no salão nobre da associação haverá
um espectáculo de variedades, com
hip-hop, danças afro-latinas, teatro
musical, concertinas e um concerto
musical. Por fim e em jeito de fecho,
a associação convida todos os
associados a comer uma fatia de bolo
e a cantar os parabéns.

Tal como tem vindo a ser
háb i to ,  a  Assoc iação
Desportiva Cultural e Social
de Subportela irá homenagear
o Outono e realizar o Magusto
de São Martinho. Este ano o
Magusto realizar-se-á no dia
16 de Novembro e como não
poderia deixar de ser não irão
faltar as castanhas, o vinho
e o caldo verde.
Para animar a tarde estará
presente o grupo musical Trio
L&M que será responsável
pela animação do baile.

Dia 24 de Outubro pelas 19 horas irá decorrer
na sede da Associação, uma acção de
sensibilização e prevenção sobre tráfico de
Seres Humanos.
O projecto “TSH passa a palavra” é o resultado
de uma candidatura da Delegação Norte da
APF – Associação para o Planeamento da
Família à tipologia 7.3 do POPH/QREN, a
decorrer até 31 de Dezembro de 2014. Orientado para jovens dos 14
aos 30 anos, este projecto tem o objectivo de informar e sensibilizar
os jovens adultos da Região Norte do País sobre o Trafico de Seres
Humanos prevenindo assim trajectórias de risco.

Ação de sensibilização
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"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

A Associação (ADCSS) realizou a 1ª Semana Cultural

O monte de S. João acolheu no passado
dia 27 de julho, uma concentração de
clássicos. Os amantes destes veículos
juntaram-se no salão multiusos da
ADCSS, para mostrar as suas viaturas
e depois participaram num piquenique
e em várias actividades lúdicas. O
evento foi organizado em parceria pelo
Clube Minho Clássico, Moto Clube Foz
do Lima, Motores Nostalgia 2012,
Associação Desportiva Cultural e Social
de Subportela e Junta de Freguesia de
Subportela, Deocriste e Portela Susã.
Depois do encontro marcado para as
9:00 na marina de Viana do Castelo,
todos os veículos, bicicletas, motos,
velocípedes e automóveis partiram
rumo ao Monte de S. João, em
Subportela.
Tudo correu como esperado, as
temperaturas ajudaram e a exposição
estava fantástica. O monte de S. João
transformou-se num cenário perfeito
para um filme de época com motos,
b ic ic letas e carros de sonho,

verdadeiramente mágicos.
Na exposição foi possível ver de perto,
verdadeiras relíquias de inegável valor
histórico, como um Peugeot 202 de
1942, ou mesmo uma moto Terrot de
1926. Ao lado destes encontramos
modelos mais recentes que ficaram
imortalizados pelo status adquirido.
Ninguém ficou indiferente ao que
aconteceu durante toda a tarde do dia
27 de Julho em Subportela e como
esta é uma freguesia rural, também
não faltaram os deslumbrantes
exemplares de tractores antigos que
captaram as atenções de todos.
Paralelamente à exposição decorreu

um maravi lhoso piquenique no
aprazível monte de S. João. O ambiente
era agradável, as pessoas conversavam
sobre a paixão, a dedicação e o amor

que são necessários
para conservar aqueles
veículos no excelente
estado em que se
apresentam.
Durante a tarde, o
monte de S. João
e n c h e u - s e  d e
a n i m a ç ã o .  O s
primeiros a subir ao
palco foram os Hell
Dogs. Com um estilo
Hard Rock, os 5 cães,
como se intitulam de
forma divertida vieram
mostrar que um rock
puro e original saído

tota lmente das suas mentes.
Depois foi a vez do
grupo de “Kavaquinhos
4 cordas” provar que o
tradicional é bom, e
que o cavaquinho é um
i n s t r u m e n t o  q u e
continua a agradar a
miúdos e graúdos. Com
um reportório que
passa por vários estilos
m u s i c a i s ,
nomeadamente o rock,
o pop, o flamengo, o
fado  e  a  mús i ca
tradicional do alto

Minho, o grupo constituído por cerca
de 15 elementos, tem como objectivo
promover e divulgar o cavaquinho.
Os Amigos da Concertina da Casa do
Povo de Mazarefes foram os que se
seguiram. O grupo mostrou-se muito
animado e descontraído colocando
todos a cantar.
A juntar a isto ainda feita uma
demonstração de mais uma das
actividades desenvolvidas pela ADCSS:
as danças de salão, com uma
demonstração de danças latinas, onde
fo i  poss íve l  ass is t i r  a  vár ias
modalidades como bachata, salsa,
samba e quizomba.
Finalmente, e para desgastar as
calorias ingeridas foi possível participar
numa aula aberta de zumba. Uma
iniciativa que serviu para todos os
participantes se divertirem.

Clássicos juntam-se no Monte de S. João

A Associação Desportiva, Cultural e
Social de Subportela realizou pela
primeira vez em 33 anos de existência,
uma Semana Cultural. Foram 5 dias
seguidos recheados de actividades,
onde não foram esquecidas as
actividades desenvolvidas pela nossa
associação.

A 1ª semana Cultural da ADCSS teve
início a dia 5 de Agosto com uma
caminhada nocturna até a capela da

senhora das Neves, tendo como
objectivo principal, o convívio e a
criação de hábitos de vida saudáveis.
No dia seguinte, toda a noite foi
dedicada à dança, ao movimento e ao
ritmo. O palco do salão multiusos da
associação iluminou-se para receber
o grupo de Dança Open Dance, com
mais de 20 bailarinos, do Centro Social
e Cultural da Meadela, que brindou
todos os presentes com um espectáculo

riquíssimo de Jazz, dança contem-
porânea e Hip-Hop. O grupo Vila
Rebeldes de Vila Mou veio também
fazer uma demonstração de Hip-Hop

Continua...
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e Breakdance. Num estilo diferente, a
prata da casa fez uma apresentação
de danças de salão e afro-latinas. E no
final da noite, a associação brindou
todos os presentes com uma aula aberta
de Zumba, num ritmo mais acelerado
onde a boa disposição reinou entre os
participantes e assistentes.

Quinta - feira foi o dia destinado à
música, nos seus vários estilos e
vertentes. Mal a cortina se abriu, o
grupo Tri’Arte subiu ao palco e o público
desfrutou de um belíssimo concerto de
música clássica de qualidade inegável.
Constituído por violino, violoncelo, piano
e voz, este quarteto demonstrou uma
combinação perfeita entre o som agudo
e elegante do violino com o som grave
e requintado do violoncelo junto ao
som clássico e brilhante do piano.
Posteriormente, e num estilo muito

distinto, a OLEMS (Orquestra Ligeira
da Escola de Musica de Subportela)
veio presentear os espectadores com
uma grande variedade de músicas,
muito coordenadas, revelando o bom
trabalho que esta escola tem vindo a
desenvolver sobre o comando do
maestro Álvaro Sousa. Por fim, o grupo
de cavaquinhos da Associação Cultural
de Mujães subiu ao palco com o seu
variado reportório e fechou a noite em
beleza.No dia 8 de Agosto, Sexta –
feira, O ADCSS trouxe o Rock a
Subportela. Neste dia, todos os
admiradores deste género musical
puderam apreciar os acordes dos

Mantra, dos White Season e dos
Renegados do Ritmo. Foi uma noite
muito jovem e divertida, onde os
presentes participaram constantemente
de forma muito efusiva.

No sábado a noite foi dedicada à
comédia. No palco estiveram António

Gomes e João Vilas que divertiram o
público e divertiram-se com ele, de tal
forma que houve até espectadores que
se atreveram a subir ao palco para
participar na comédia. A performance
de Alexandre Pring e a sua marionete
Marieta–M proporc ionaram um

belíssimo espectáculo que muito
agradou ao público. Apesar de não
constar do cartaz, nessa noite, tivemos
o prazer de assistir à estreia do jovem
Gabriel Cardoso com as suas anedotas.

A fechar a semana cultural, no dia
10 de Agosto, estava previsto o passeio
cicloturístico mas o S. Pedro também
providenciou a queda de chuva para
esse dia, obrigando-nos a cancelar o
evento.

Este ano, excepcionalmente, o passeio
cicloturístico foi agendado para o dia
10 de Agosto, inserido no programa da
1ª Semana Cultural da ADCSS. A
mudança da data habitual, último
domingo de Julho, prendeu-se ao facto
da realização, no Monte de S. João, de
outro evento nesse dia, o 2º Encontro
de Clássicos e Antigos, e ainda com a
expectativa de uma maior adesão em
termos de participações, tendo em
conta a época de férias. Contudo, as
péssimas condições climatéricas
impossibilitaram por completo a
realização do mesmo que não foi
possível adiar devido à preparação
atempada de toda a logística e
licenciamentos, necessários para colocar
em marcha as bicicletas. Contudo, e
apesar da não realização do passeio,
a ACDSS manteve o convívio, na
associação, que se prolongou durante
o dia, com sardinha assada e
concertinas terminando com a entrega
dos prémios conforme o anunciado.

No passado dia 12 de Agosto a
Associação Desportiva, Cultural e
Social de Subportela viajou até Lisboa,
com um grupo de 15 jovens
Subportelenses, para participar nas
comemorações do dia Internacional
da juventude.
Criado por resolução da Organização
das Nações Unidas (ONU), em 1999,
todos os anos, a 12 de agosto, celebra-
se o Dia Internacional da Juventude.
Este ano, "Juventude e Saúde Mental"
deram o mote para as comemorações
da data, que decorreram sob o slogan
"A Saúde Mental Importa".
Apesar de existirem actividades a
decorrer em todo o país o principal
enfoque das comemorações decorreu
no Centro Desportivo Nacional do
Jamor, onde estiveram cerca de 2.000
jovens oriundos de todos o país. A

organização ficou a cargo do Instituto
Português do Desporto e Juventude
que estruturou um programa de
atividades desportivas, lúdicas e
pedagógicas que promoveram estilos
e comportamentos de vida saudáveis.
Ao longo do dia os jovens poderam
usufruir gratuitamente de mais de 200
atividades de diferentes âmbitos e
características, promovidas por cerca
de 103 parceiros (28 Municípios, 55
Associações Juvenis/Desportivas,  20
Empresas Privadas).
O grupo de jovens da ADCSS
permaneceu sempre unido e animado,
participando sempre que possível nas
actividades que lhe foram propostas.
A nível pedagógico o grupo usufruiu
de atividades relacionadas com a
prevenção rodoviária onde, de forma
divertida experimentaram simuladores

que permitiam perceber os efeitos
nocivos da ingestão de álcool na
condução e outras actividades sobre
os mitos e as verdades das doenças
mentais.
A nível lúdico o grupo de jovens
subportelenses pôde ainda fazer
zumba, escalada e f inalmente
canoagem, que com o calor que se
fazia sentir, foi sem dúvida o ponto
alto das comemorações.

Comemorações do dia internacional da juventude – no Jamor
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Lénia Rego
Joana Azevedo

CONVOCATÓRIA - ASSEMBLEIA GERAL
E D I T A L

A Associação Desportiva Cultural e
Social de Subportela já é parte
integrante da Comissão Social
Interfreguesias – CSIF de Deão,
Deocriste, Moreira de Geraz do Lima,
Santa Leocádia de Geraz do Lima,
Santa Maria de Geraz do Lima e
Subportela. O processo iniciou-se
em junho e terminou agora em
setembro.
Tra t ando - se  de  um ó rgão
privilegiado pelo contacto directo
com a população na recolha de
dados  e  imp lementação de
projectos, a CSIF tem o objectivo
de sinalizar, caracterizar e priorizar
os actuais problemas sociais.
Pretende ainda identif icar os
recursos e as potencialidades
existentes. Tendo em vista a
promoção do desenvolvimento social
local, o crescente envolvimento e
colaboração com a comunidade, as
CSIF reúnem mensalmente e
contam com a presença de
presidentes de junta, agentes
económicos, académicos, sociais,
desportivos e culturais locais.
O trabalho social, quando realizado
em articulação com os diferentes
agentes permite um melhor
p laneamento estratég ico de
intervenção social. Assim, e tendo
a associação o objectivo de melhorar
o seu envo lv imento com a
comunidade local, a adesão à CSIF
é essencial e altamente positiva na
medida em que irá possibilitar o
desenvolvimento de metodologias
de acção assentes nas verdadeiras
necessidades e carências locais.
Devido ao carácter popular e ao
contacto direto com a população, a
associação pretende colaborar na
identificação, caracterização e
priorização dos problemas sociais
existentes e criar, sempre que
possível, acções para melhorar a
qualidade de vida dos casos
identificados.

Associação (ADCSS)
integrada na CSIF

O Presidente da Mesa da Assembleia da Associação Desportiva Cultural e Social de Subportela,
em cumprimento do número dois do artigo décimo sétimo dos estatutos em vigor, convoca a
Assembleia Geral, para uma reunião ordinária, na sua sede no lugar da Lomba, freguesia de
Subportela pelas 10.00 horas, do dia 27 de Outubro de 2014, com a seguinte ordem de trabalhos:

1 -  Abertura de processo eleitoral para os órgãos Sociais da Associação Desportiva, Cultural e
Social de Subportela para o triénio 2015/2017.

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 dos mesmos estatutos.

Subportela, 8 de Outubro de 2014
O Presidente da Assembleia Geral
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