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Jogos Tradicionais... um dia de convívio
tradicionais encontra-se a estimulação
de diversas capacidades, como a
imaginação, a adaptação e a
espontaneidade, sendo também uma
forma de promover, manter e passar
esta tradição às gerações mais novas.
A associação AS e a associação APEES
convidam todos a participar, a conviver
e a desfrutar de uma tarde agradável
e bem animada no panorâmico Monte
de S. João Novo em Subportela.
Andreia Belo

GINÁSTICA
A AS - Associação Subportela irá
promover no dia 11 de junho, uma vez
mais, a edição de jogos tradicionais
em parceria com a APEES- Associação
de Pais e Encarregados de Educação
das Escolas de Subportela.
O convívio que se realizará no Monte
d e S. J o ã o, t e r á u m p r o g ra m a
apetrechado de variadas atividades.
Da parte da manhã, pelas 10:30 h, a
APEES tem agendada uma caminhada
com um percurso de 5 Km, de
dificuldade baixa, para que todos, de
qualquer idade, possam participar. Após
a caminhada, será tempo de almoço
em ambiente de convívio sob as
aprazíveis sombras daqueles excelsos
carvalhos presentes no Monte de S.
João Novo.

Pelas 14:30 horas, a associação AS
dará início às atividades da tarde, com
jogos tradicionais, atuação do grupo
popular Ás das Cantigas e a escola de
dança (hip-hop) que também
proporcionará uma aula aberta a todos
aqueles que queiram participar e
experimentar esta modalidade. Em
simultâneo, a APEES promoverá outras
atividades de diversão, direcionadas
para os mais jovens.
Nesta tarde de domingo são vários os
jogos tradicionais que poderão ser
praticados por pessoas de todas as
idades, como o mata-galo, o jogo do
cântaro, a corrida de sacos, a tração
da corda, o jogo da malha, a corrida
dos 1000 metros, e outros.
Entre os benefícios dos jogos

Melhor qualidade de vida
Todas as 2.ª e 5.ª Feiras
com início às 21 horas
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Continuação:

Extracto do RELATÓRIO DAS ATIVIDADES - ANO 2016
* Dias 14, 15 e 16 de outubro, a AS
comemorou o 35º aniversário com
um diversificado e muito atrativo
programa de atividades culturais, com
representações das principais
valências da associação: atividades
físicas, teatro e concertos musicais.
* Dia 13 de novembro, a AS levou a
efeito a Festa de S. Martinho com o
tradicional magusto animado com o
grupo musical L&M.
* No dia 7 de dezembro, a associação,
pela primeira vez, organizou um
jantar/convívio para os seus
associados que foi sem dúvida uma
iniciativa de sucesso.
* Dia 11 de dezembro realizou-se a habitual Festa de Natal que contou com a colaboração da Junta de Freguesia e
da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola de Subportela.
* No decorrer do ano, a Escola
de Música da Associação
promoveu audições de avaliação
dos alunos em jeito de espetáculos
abertos ao público.
* A AS – Associação Subportela,
como membro integrante da CSIF
– Comissão Social Inter-freguesias
da União de freguesias de Geraz
do Lima e Deão, e da União de
Freguesias de Subportela,
Deocriste e Portela Susã,
participou nas reuniões mensais
e colaborou com a CSIF dentro
das atribuições que lhe são
conferidas.
* PARCERIAS – 1 - A associação, como tem sido habitual, deu continuidade à colaboração
permanente com a Fábrica da Igreja no sentido de cedência de espaços para utilizações
em benefício das festas de S. João Novo. 2 – Colaborou com a Associação de Pais da
Escola de Subportela, sempre que esta o solicitou. 3 – No desenvolvimento do Plano de
Atividades, a AS foi parceira com associações e instituições, nomeadamente a Câmara
Municipal, o IPDJ, a Fundação INATEL, a Junta de Freguesia, a Associação de Pais da
Escola de Subportela e outras associações desportivas e culturais.

AS - Associação Subportela

* A associação AS criou no início do ano uma turma de hip-hop que desenvolve a sua
atividade aos sábados, com início às 14 horas.
da associação deu prioridade às atividades regulares mais dinâmicas como a cultura física,
nas modalidades de ginástica e Hip-hop, e o ensino musical.
* A associação deu continuidade à publicação do boletim informativo “Arauto de Roques”.
* Também a nível de divulgação e informação, a AS esforçou-se no sentido de manter,
tanto o site lnx.Subportela.com como a página de facebook sempre atualizada, e procedeu
à habitual distribuição de flyers e cartazes, de forma que a informação chegasse
atempadamente a todas as pessoas.
* Em nota final, a direção da AS esforçou-se quanto possível para concretizar todos os
seus objetivos previstos e agradece a todos aqueles que com ela colaboraram.

Andreia Belo
Lénia Rego
Florinda Barbosa
Ana Maia Rego
Cipriano Costa
Gonçalo Maia Rego
Heitor Ramos
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Janeiras e a tradição

“Aqui estão os Reis à porta,
dispostos para cantar.
Se o senhor nos der licença,
os Reis vamos começar.”
A tradição voltou a cumprir-se. Mais
uma vez, logo após o natal, o grupo
de janeiras da associação apresentouse para, efusivamente, cantar,
anunciando o nascimento de Jesus e
desejando um feliz ano novo. Contra
as temperaturas negativas, que este
ano se fizeram sentir, o grupo, com
as suas melodias, animava e acalorava
os lares por onde passava.
As verbas angariadas, que perfizeram
um total de 2.369,46 euros, terão
como destino o apoio ao
desenvolvimento das atividades que
esta associação mantém ao longo do
ano, ao serviço e em benefício da
comunidade local.
Aqui fica o nosso agradecimento a
todos aqueles que nos abriram a porta
ou a janela da sua casa para nos ouvir
e agraciar com as suas dádivas.

Encontro de Janeiras
O convívio interassociações
Foi no passado dia 11 de fevereiro
que se realizou na AS - Associação
Subportela, pelas 21:30h, o 5º
encontro de Janeiras. Encontro este
que reuniu seis grupos de janeiras de
diversas localidades: o grupo da
Escola Básica e Jardim de Infância
de Subportela, as Cantadeiras do
Vale do Neiva, o Grupo de Janeiras
da Senhora das Boas Novas de
Mazarefes, Grupo de Cavaquinhos
da Associação Cultural de Mujães,
os “Sementes de Deus” e o Grupo
da Associação Subportela.

Ao longo da noite, os referidos grupos
presentearam-nos com as suas
cantigas de janeiras, com
as quais percorrem os
caminhos da sua
freguesia ao longo do
mês de janeiro; os seus
trajes oficiais, que tão
bem os caracterizam; a
sua alegria e a sua
excelente interação com
o público.
Os vários grupos que
marcaram presença têm
como objetivos: a
manutenção
e
preservação da tradição;
a criação de convívio; a promoção da
cultura local e a angariação de fundos
para o desenvolvimento das suas
atividades.
O encontro incluiu um verde de honra,
em que todos estavam convidados a
participar e confraternizar, que deu

origem a um momento de forte
convívio, acompanhado de música,
baile e das cantorias do Grupo da
nossa Associação.
A l é m d i s s o, o g r u p o d a A S A s s o c i a ç ã o S u b p o r t e l a l e vo u o
tradicional Cantar das Janeiras até ao
Centro Cultural, num encontro de
janeiras organizado pela Câmara
Municipal de Viana do Castelo,
realizado a 28 de janeiro, que contou
com a presença de 23 associações do
concelho. No dia antes, o grupo cantou
as janeiras na Escola de Subportela
num convívio organizado pela
Associação de Pais, onde foram
protagonistas as crianças da dita
unidade escolar, com as suas vozes
maravilhosas. A 25 de fevereiro

realizou-se o último encontro, na Casa
do Povo de Mazarefes.
O encerramento da “temporada” foi
a 11 de março, assinalado com um
jantar convívio entre os participantes
que desfrutaram das deliciosas
iguarias caseiras partilhadas por todos.
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Movimento Associativo Português

15.º ENAJ... mais uma vitória

A 21, 22 e 23 de abril decorreu pela
primeira vez na cidade de Viana do
Castelo, no Centro Cultural, o Encontro
Nacional de Associações Juvenis
(ENAJ) organizado pela Federação
Nacional das Associações Juvenis
(FNAJ), que contou com o apoio da
Câmara Municipal de Viana do Castelo,
do Instituto Português do Desporto e
Juventude (IPDJ) e da Federação das
Associações Juvenis do Distrito de
Viana do Castelo (FAJUVIC). Este
encontro contou com a participação
de mais de mil jovens, provenientes
de cerca de 200 associações de todo
o continente e das regiões autónomas
da Madeira e dos Açores.
Neste encontro estiveram presentes
Sua Excelência, o Presidente da
República Portuguesa, Marcelo Rebelo
de Sousa; o Ministro da Educação,
Tiago Brandão Rodrigues; o Secretário
d e E s t a d o d a J u ve n t u d e e d o
Desporto, João Paulo Rebelo; o
Presidente da Câmara de Viana do
Castelo, José Maria Costa; e o
Presidente da FNAJ, Júlio Oliveira.
Todos trouxeram um testemunho
estimulante e otimista, com destaque
para Sua Excelência o Presidente da
República, pela dignidade que deu
àquele encontro e pela unidade
afetuosa que revelou para com todos
os presentes, um gesto encorajador
de proximidade entre o poder público
e aqueles jovens a quem também
chamou de políticos, pelo muito que
fazem ao serviço dos outros nas suas
comunidades.
O Encontro Nacional das Associações
Juvenis é uma referência para o
movimento associativo a nível nacional
e para a juventude, em geral, porque
nestes encontros, dada a participação
massiva dos jovens, são discutidos
os assuntos mais prementes que
afetam a juventude portuguesa,
essencialmente no que toca à

participação dos jovens
na sociedade. Os
trabalhos, que tiveram
inicio no dia 21 com a
sessão
final
do
Orçamento Participativo
d e Po r t u g a l ( O P P ) ,
foram marcados pela
discussão das políticas
de juventude em
Portugal com vários
temas de entre os
jovens e a política,
sobretudo com o poder
local, a educação, o
emprego, a inclusão social. As
conclusões dos três dias de trabalhos
serão apresentadas aos responsáveis
políticos.

públicos de diferentes áreas: cultura,
ciência, agricultura e educação e
formação de adultos.
A Associação Subportela foi também
uma das associações que
abrilhantaram este encontro,
mostrando aos participantes uma
representação de dança, com um solo
de contemporânea exibido pela Prof.ª
Sofia Miranda, e com um concerto
musical apresentado pela nossa Escola
de Concertinas.

AS uma escola de Associativismo...

Subportela marcou presença...
A Associação Subportela não poderia
deixar de marcar presença nos painéis
sobre os jovens e nas comunicações
motivacionais, com Luís Filipe Borges
(humorista),
Fergal
Barr
(humorista/intervencionista social
irlandês) e Rita Marrafa de Carvalho
(jornalista); participou também nos
grupos de trabalho em que se
discutiram vários temas no âmbito
das políticas de juventude e na sessão
final do "Orçamento Participativo de
Portugal". O Orçamento Participativo
Portugal é um processo democrático,
direto e universal, através do qual as
pessoas podem decidir como gastar
3 milhões de euros em investimentos

Neste 15.º ENAJ decorreram também
as eleições para os novos órgãos
sociais da FNAJ – Federação Nacional
de Associações Juvenis, em que foi
eleita a Lista A, consagrando-se como
Presidente eleito da FNAJ, Tiago
Manuel Rego (do Centro Recreativo e
Cultural das Neves) e eleito para vogal
de Direção, Rui Gonçalo Maia Rego
(da Associação Subportela). Assim, a
AS tem agora dirigentes, quer na
estrutura distrital (Andreia Belo), quer
nacional, o que parece indiciar a AS
como uma boa escola de
associativismo jovem. Deixamos votos
de sucesso para este mandato de
2017-2019, da Federação Nacional,
para que, mantendo o espírito de
serviço público, a nova gerência possa
dar um bom contributo ao movimento
associativo português.
Andreia Belo
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Audição de Páscoa
com estreia do grupo “Ás das Cantigas”
Sempre com o objetivo de fazer
melhor, a associação promoveu, no
passado dia 11 de abril, a Audição de
Páscoa preparada pelos alunos e
professores da escola de música que
mereceram os aplausos acalorados
duma plateia composta por várias
dezenas de pessoas.
Estão de parabéns os alunos, pelo
empenho que tiveram, e estão de
parabéns os professores, pelo trabalho
e dedicação que demonstraram.
Nessa audição, realizada a 11 de abril,
tivemos também a oportunidade de

assistir a uma atuação da escola de
dança, um grupo recentemente criado,
sobre a orientação da Open Dance
Scholl. A professora Sofia Miranda
dirige e desenvolve vários estilos de
dança:
hip-hop,
jazz
e
contemporâneo. No mesmo
espectáculo estreou-se em palco o
grupo "Ás das Cantigas". Este grupo
nasceu no passado dia 13 de março,
por iniciativa dos alunos da classe de
concertinas e diz que "veio para ficar".
Este
grupo,
que
integra
aproximadamente 18 elementos,
contempla diversos instrumentos

musicais: concertinas, cavaquinhos,
guitarra/baixo e outros instrumentos
tradicionais. Tem como principal
objetivo a criação de um bom convívio,
buscando reforçar o espírito de
companheirismo, união e a promoção
da cultura local, através da recolha
de cantigas populares e tradicionais,
tocadas e cantadas na nossa terra no
tempo dos nossos antepassados,
sobretudo nos trabalhos agrícolas.
O grupo, ainda em formação, tem as
portas abertas e lança o convite a
todas/os que queiram participar.
Andreia Belo
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Saúde
SAÚDE

A cárie dentária é uma das
doenças
crónicas
transmissíveis mais
frequentes na sociedade
moderna. Estima-se que
em Portugal cerca de 97%
da população adulta
tenha tido, pelo menos,
uma cárie dentária.
A prevenção desta doença
inclui a melhoria dos
hábitos de higiene oral,
através da adoção das
seguintes medidas:
·Lavar os dentes 2 vezes
por dia;
·Escovar durante 2/3
minutos todas as
superfícies dentárias;
·Usar o fio dentário pelo
menos uma vez por dia.
Existem três fatores
principais relativos ao
aparecimento da cárie
dentária e que são: as
bactérias orais, o
paciente e a dieta.
Sempre que ingerimos
alimentos durante o dia,

O fator esquecido da cárie dentária
as bactérias que existem
normalmente na cavidade
oral utilizam os açúcares
provenientes dos mesmos,
produzindo ácidos que
danificam os dentes e
resultam no processo da
cárie dentária.
Os fatores inerentes às
bactérias orais e ao
p a c i e n t e
s ã o
maioritariamente
controlados
pela
higienização da cavidade
oral. No entanto resta um
fator cuja influência no
p r o c e s s o
d e
desenvolvimento da cárie
é negligenciado: A DIETA!
A maior parte das pessoas
reconhece o efeito da
ingestão de bebidas e
alimentos açucarados no
aparecimento da cárie, no
entanto existem outros
aspetos nos hábitos
alimentares diários que
podem prejudicar ou
melhorar a saúde oral.
Esses aspetos incluem:

CULINÁRIA

Figura 1: Tríade de Keyes

praticar uma dieta
equilibrada, reduzir o
número de refeições
diárias e limitar o
consumo de alimentos
açucarados ao final das
refeições.

Considerando a importância
de cada um destes aspetos,
opta-se por efetuar a sua
abordagem de forma algo
detalhada na próxima
edição deste jornal.

Rui Filipe Araújo da Costa – Médico Dentista
Cédula profissional: 10546

Couscous com legumes salteados

Receita para 2 pessoas
Grau de dificuldade - fácil
Tempo de confeção - 20 m

INGREDIENTES
50 g de couscous
12 folhas de acelga médias
meia cenoura
1 pimento encarnado pequeno
meia courgette
1 lata pequena de cogumelos
azeite q.b.
1 dente de alho
sal e pimenta preta q.b.
sumo de limão q.b.
6 folhas de hortelã

PREPARAÇÃO
1. Corte em juliana a courgette, corte ao meio as acelgas, tire tiras de cenoura com o descascador de legumes,
o pimento aos cubos e pique finamente o dente de alho.
2. Numa frigideira larga cubra o fundo com azeite e leve ao lume com o alho. Deixe o alho estalar e junte os
legumes cortados. Salteie os legumes por uns 10 minutos em lume alto ou até verificar que estão cozinhados.
No final junte os cogumelos laminados e escorridos.
3. Faça o couscous, deite-o numa taça, cubra-o com água a ferver e tape com folha de alumínio por uns 5
minutos. Passado este tempo mexa o couscous com um garfo. Junte aos legumes. Tempere então a gosto de sal,
pimenta e sumo de limão. Junte a hortelã finamente picada e mexa novamente com um garfo para misturar bem
todos os ingredientes. Rectifique os temperos e sirva.
Bom apetite!

