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CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL
O Presidente da Mesa da Assembleia
da Associaç ã o D e s p o r t i v a
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, Alameda S. João
Novo nº330, freguesia de
Subportela pelas 21 horas, do
dia 23 de fevereiro de 2016,
com a seguinte ordem de
trabalhos:

1 – Apresentação, discussão e
aprovação do Relatório de
Contas do ano 2015.
2 – Informações.
Se no dia e hora acima designados
a reunião não puder 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, 28 de Janeiro de 2016
O Presidente da Assembleia Geral

Lénia Rego
Florinda Barbosa
Ana Maia Rego
Cipriano Costa
Rui Gonçalo Maia Rego
M. A. Torres Lima

Dia 9 de fevereiro, dia de carnaval, pelas 21h00m, a Associação (ADCSS) vai promover
uma mega aula aberta de Zumba na sua sede (Salão Multiusos). Esta atividade tem
em vista angariar fundos em benefício de uma causa solidária: ajudar a família Borlido
Fontelo.
No passado dia 17 de janeiro, esta família foi vítima de um incêndio na sua habitação,
onde morava o casal e três filhos menores, tendo-os deixado desalojados e com
muitas necessidades de ajuda.
A Associação Desportiva Cultural e Social de Subportela quer colaborar neste
movimento solidário e apela à participação da comunidade neste evento, cujas receitas
reverterão na totalidade a favor da causa.
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Janeiras
A tradição mantém-se

A Associação Desportiva Cultural e
Social de Subportela, mais uma vez,
preserva a tradição do cantar das
janeiras pelo que, durante o mês de
janeiro, o grupo da Associação
percorreu todos os lugares da
freguesia.

A equipa bem afinada, cantou quatro
temas onde cada um incluía uma
mensagem: Desejar boas festas e
bom ano, sociabilizar, levar carinho e
alegria a todas as famílias visitadas
e, sobretudo, transmitir boa disposição
e convívio.

A Festa de Natal

No passado dia 13 de
dezembro realizou-se mais
uma grande festa de Natal
na Associação. Esta festa,
que é especialmente
dedicada aos mais
pequenos, contou com a
adesão de um grande
número de crianças que
também foram “artistas”
de palco, cantando uma
belíssima canção e
declamando um poema de
Natal.
Como habitualmente, a
festa de Natal decorreu

numa tarde de domingo
muito alegre, graças à
participação dinâmica de
um grande número de
animadores, enquanto se
aguardava com ansiedade
a visita do Pai Natal.
A orquestra ligeira da
escola de música de
Subportela - OLEMS,
realizou um excelente
concerto musical orientado
pelo Prof. Álvaro Sousa
que
leciona
os
instrumentos de sopro e
percussão. Também o Prof.

A chuva que permaneceu durante
praticamente todo o mês de janeiro,
prejudicou a normalidade do percurso,
provocando o impedimento da saída
das janeiras durante dias seguidos.
Mesmo assim, a motivação do grupo
era muita ao ponto de levar a bom
termo a jornada.
Para além do percurso na freguesia,
o grupo de janeiras da associação
participou, a 22 de janeiro, num
convívio organizado pela Associação
de Pais na escola de Subportela, onde
o grupo de janeiras das crianças da
respetiva comunidade escolar foram
os protagonistas. No dia seguinte
cantaram no Centro Cultural de Viana
do Castelo, no encontro de janeiras,
organizado pela Câmara Municipal.
A Associação agradece a todos
quantos contribuíram para que a
tradição se mantenha, tanto aos
elementos do grupo, como a todos
aqueles que os receberam e tiveram
a amabilidade e a generosidade de
os agraciar com a sua oferta.

Tiago e os alunos da escola
de concertinas nos
proporcionaram um bom
momento musical. É
sempre um grande prazer
ouvi-los tocar.
A escola Open Dance
School fez-se representar
com algumas alunas que
interpretaram coreografias
adaptadas à época
natalícia e que nos
encantaram com a
destreza e beleza dos seus
movimentos. O resto da
animação ficou a cargo dos
artistas do “Riso Minhoto”,
cuja performance dos dois
humoristas arrancaram
boas gargalhadas ao
público presente.
No final da atuação das
crianças da Escola de
Subportela, que nos
encantaram com hinos de
natal, chegou o tão
esperado Pai Natal, que
distribuiu chocolates por
todas as crianças,
acabando a festa numa

grande animação.
A Associação agradece à
Junta de Freguesia por ter
oferecido os chocolates
para dar às crianças.
Também agradece a todos
os “artistas” que se
d i s p o n i b i l i z a ra m p a ra
participar e a todos os
colaboradores porque sem
eles era impossível fazer
este espetáculo.
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A Festa do 34º Aniversário

Comemorou-se no passado dia 25 do
mês de outubro mais um aniversário
da Associação, com um diversificado
e muito atrativo programa cultural,
composto pelas principais valências
desta Associação.
Iniciou-se com um agradável concerto
musical da Orquestra ligeira OLEMS,
seguida de uma atuação de
concertinas, na qual os alunos da
Escola de Música da Associação
puderam exibir os seus dotes musicais,
que foram bastantes aplaudidos pelo
público presente. A Escola de Música
da Associação conta já com 11 anos
de existência e tem sido uma das

atividades com mais relevo e da mais
alta importância na visibilidade desta
coletividade. Disponibiliza o ensino
musical de vários instrumentos, desde
o saxofone, o trombone, o clarinete,
o trompete, a flauta transversal, o
acordeão, a concertina, o piano, a
guitarra, a bateria e mais recentemente
o violino. Com espaços e professores
habilitados para assegurar uma
aprendizagem musical coerente, a
escola tem, ao longo destes anos,
facultado aos alunos um nível
satisfatório de conhecimentos musicais,
o que lhes favorece o ingresso noutros
agrupamentos musicais, ou a
continuação dos
estudos na área da
música, a nível
profissional.
A Associação lança
aqui mais uma vez o
c o nv i t e - ve n h a m
aprender música
porque o SOM é uma
condição
da
sociabilidade humana.
O
espectáculo
continuou
com
d e m o n s t ra ç õ e s d e
outras atividades de

cultura física, desde a ginástica na
modalidade de zumba, a dança com o
hip-hop, o jazz e as danças de salão.
A dança e a ginástica, praticadas na
Associação, são atividades muito
completas porque servem para
memorizar, relembrar, divertir, conviver
e praticar um desporto diferente e
saudável, que faz bem ao corpo, à
mente e ao coração.
O programa da festa do aniversário
da Associação, integralmente
constituído com a “prata da casa”,
proporcionou a todos os presentes
uma tarde bem passada, que não podia
deixar de ser animadíssima e cheia de
alegria, onde não faltou o bolo de
aniversário oferecido a todas as
pessoas presentes.
A Associação deixa aqui um
agradecimento a todos aqueles que,
em palco, deram a sua participação
no espetáculo, e particularmente aos

responsáveis pelos grupos,
nomeadamente ao maestro Álvaro
Sousa da orquestra ligeira, ao Prof.
Tiago da escola de concertinas, à Prof.
Marta Cavaleiro da Open Dance School,
ao Prof. João Barbosa da Academia
Jadança, à Prof. Mónica Salé da escola
de zumba e à Dr.ª Manuela Crespo da
Escola Royal Dance. Também se
agradece a todas as pessoas que não
estão aqui mencionadas mas que,
graças ao seu trabalho de logística,
foram fundamentais para o sucesso
de todos os espetáculos.

Jovens viajaram para Galiza e partilharam
experiências sobre o associativismo
No passado dia 28 de
novembro de 2015, um
grupo de jovens, em
representação da Associação
Desportiva Cultural e Social
de Subportela, deslocou-se
ao Concelho de Padrón
(Corunha, Espanha) para
participar no “VII Encontro
Mostra Associativa Xuvenil
Galicia Norte de Portugal”
(EMAX).
De manhã, os jovens
procuraram aproveitar as
atividades na feira de
associações, para conhecer
melhor o que se faz noutras
comunidades e estabelecer

parcerias que possibilitem
futuros
encontros
interassociativos lusogalegos. A tarde foi marcada
por breves apresentações
acerca de boas práticas
associativas, bem como
acerca da relevância da
educação não formal.
Procedeu-se à análise e
valorização daquelas que
seriam as características
potenciais do voluntário: a
capacidade de negociar,
organizar, planear e liderar
eventos de comunicação
interpessoal, bem como o
otimismo, o entusiasmo, a
autonomia e a prudência.

O encontro constituiu um
estímulo ao espírito de
iniciativa, isto é, à
mobilização dos jovens para

que não sejam apenas
consumidores de atividades,
mas produtores das suas
atividades lúdicas e outras.

Página 4 | Ano 14, nº 50 | janeiro 2016

Associação participou no ENAJ em Albufeira
Nos dias 14 e 15 de novembro,
Albufeira foi o grande palco para o
14º Encontro Nacional de Associações
Juvenis (ENAJ), promovido pela
Federação Nacional de Associações
Juvenis (FNAJ) em parceria com a
Câmara Municipal de Albufeira. Foi
um momento de afirmação do
vitalismo e do dinamismo associativo,
pois mobilizou mais de 1100 jovens
provenientes de todos os distritos.
Este encontro teve como finalidade
produzir instrumentos de trabalho e
orientações para a definição das
políticas de juventude em Portugal.
No
Pavilhão
Desportivo de
Albufeira, para
refletir sobre os
desafios
da
juventude,
realizaram-se
várias oficinas de
ideias, mostras
a s s o c i a t i va s e
vários debates
com convidados
portugueses e
estrangeiros.

Destacaram-se, como momentos altos
do evento, o painel onde interveio o
Luís Marques Mendes, ex-líder do PSD,
que apresentou ideias acerca do futuro
das políticas de Juventude; o Festival
Associativo,
com
exímias
demonstrações artísticas (dança,
magia, ginástica acrobática, música,
etc.); os passeios por Albufeira e a
sua animação noturna; e, por último,
o Intercâmbio Regional de Saberes e
Sabores, em que se partilharam as
especialidades gastronómicas típicas
das diversas localidades do país.

“Pelo S. Martinho vai à
adega e prova o vinho”
Como já tem sido habitual, a Associação Desportiva Cultural
e Social de Subportela promoveu, no passado dia 8 de
novembro, o magusto de S. Martinho, e, como não podia
deixar de ser, não faltaram as castanhas, o vinho novo e
o caldo verde.
Para animar os presentes, que tiveram entrada grátis na
festa, esteve em palco o grupo musical L&M que promoveu
um excelente baile com música para todos os gostos.

A Associação Desportiva Cultural e Social
de Subportela apela à participação da
comunidade neste baile, cujo saldo final
reverterá a favor da Familia Fontelo.

