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Viatura para apoio das atividades
O crescimento da associação, muito

significativo neste ano transato com a
criação do grupo de musica tradicional
popular “ÁS das cantigas” e o grupo
de percussão “ÁS de rufar”, tornou
indispensável a aquisição de uma
viatura caraterizada para a finalidade
pretendida que não deixa de ser, o
apoio a todas as atividades associativas
que esta entidade desenvolve.

A decisão pela compra de uma
viatura, no final de ano, foi motivada
pelas campanhas de desconto que
existem nestes últimos dias do ano.
Depois  de  ana l isarmos vár ias
propostas, optamos por comprar uma
viatura furgão de mercadorias da marca
Mercedes-Benz, modelo – Sprinter 311
CDI/37 TA.

A apresentação pública da viatura
aconteceu no passado domingo, dia 7
de janeiro, no final da missa, sendo a
c e r i m ó n i a ,  p r e s i d i d a  p e l o
Reverendíssimo Padre, Dr. Adão Lima,
Pároco desta  f regues ia,  que,
cordialmente, procedeu à bênção da
viatura e do grupo de percussão ÁS

de rufar. O Pároco dirigiu palavras
amáveis de incentivo à dinâmica
associativa e aos membros do novo
grupo de Percussão.

Nesta cerimónia esteve também
presente a Câmara Municipal de Viana
do Castelo, representada pelo Senhor
Vereador Luís Nobre, que apadrinhou
a cerimónia, o Senhor Presidente da
Junta da União de freguesias de
Subportela, Deocriste e Portela Susã,

David Veiga ,  o  Presidente da
Assembleia de Freguesia, Cipriano
Costa, o Presidente da Direção, Torres
Lima e outros dirigentes da Associação
e dos seus Corpos Sociais, assim como
os associados e a comunidade da
Freguesia.

“Em 2017 a Associação deu um
passo de gigante”, segundo as
palavras do Presidente da Direção, ao
referir-se ao verificado crescimento da
entidade. O grupo de percussão,
constituído por cerca de 20 elementos,
maioritariamente jovens, é uma mais-
valia muito importante na visibilidade
e representação da Associação e da
Freguesia. Este grupo parece estar
destinado ao sucesso, uma vez que já
tem agendadas várias atuações,
para as quais se torna indispensável
a nova viatura.

A Associação sente-se muito
orgulhosa por verificar a continuidade
e o crescimento de novos projetos que
muito contribuem para interagir com
a comunidade local, desenvolvendo a
nossa cultura e preservando as nossas
tradições.                     Florinda Barbosa



Agradecimento pela Cerimónia de Bênção

A Direção da AS - Associação
Subportela -quer endereçar um
agradecimento particular ao Pároco
da Freguesia de Subportela,
Reverendíssimo Padre, Dr. Adão Lima,
por ter presidido à cerimónia de
Bênção do Grupo Ás de Rufar e da
nova carrinha de apoio logístico.
Estamos gratos pela singular beleza
da Cerimónia e pelas palavras que

dirigiu aos Associados, bem como à
Direção da Associação.

Aproveitamos a ocasião para
saudar entusiasticamente as demais
autoridades civis, em representação
da Câmara Municipal de Viana do
Castelo e da Junta da União de
Freguesias de Subportela, Deocriste
e Portela Susã, pelo seu apoio neste

dia tão importante, em que festejamos
mais um grande passo da Associação.
Uma palavra especial de felicitação
para o novo grupo de percussão,
que tem cativado a atenção de muitos
pela sua diferença rítmica e
coreográfica, tendo já em carteira
muitos convites para atuações em
vários pontos do país. Este projeto
vale a pena! Agradecemos a todos os
membros do grupo de percussão pela
sua conduta exemplar e pela grande
dignidade que manifestam ao
representar os valores que a nossa
Associação quer transmitir, a saber:
espírito de equipa, respeito por
todos, cultura musical, amizade
fraterna e alegria vital. Avançamos
todos com coragem, determinação e
muito trabalho voluntário, dando o
nosso melhor para alcançarmos uma
Comunidade mais feliz! Por último,
mas  não  menos  impor tante ,
a g r a de c e m os  a  t od os  os
Associados e à nossa Comunidade,
por terem estado presentes nesta
cerimónia de Bênção e Festa.

Rui Rego

Metade dos portugueses está ligado a associações

“Cinco milhões de pessoas estão
ligados, direta ou indiretamente,
às 31 mil coletividades existentes
em Portugal. Os números do
Instituto Nacional de Estatística
confirmam uma realidade a que
ninguém é alheio: o desporto
amador, música, campismo, apoio a
idosos e crianças, teatro, livros ou
até jogos populares dependem
maioritariamente do voluntariado de
425 mil dirigentes associativos e
dos três milhões de associados”.
(Notícia publicada no Jornal de

notícias de 21 de janeiro de 2018).
O movimento associativo do concelho
de Viana do Castelo poderia servir
como exemplo desta notícia, dado
que, num concelho com menos de
90.000 habitantes (censos de 2011),
o associativo está muito enraizado e
consistente, contabiliza-se em mais
de três centenas de instituições,
ent re Assoc iações  Cu l tura is ,
Desportivas, Grupos Folclóricos,
Escolas de Música, Grupos de Teatro,
Grupos de Escuteiros e Guias, Grupos
Musicais, entre outros.

Tendo  em con ta  que es tas
instituições sem fins lucrativos,
que trabalham em regime de
voluntariado, têm como objetivos: a
valor ização da identidade, a
integração, a inserção social, a
conservação, defesa e transmissão
das tradições comunitárias, pode-se
afirmar que estes objetivos estão a
ser cumpridos. No entanto, manter
esta dinâmica associativa, numa
altura em que os hábitos de vida têm
cada vez mais tendência para o
individualismo, com ligação às redes
sociais, constituirá, sem dúvida e
cada vez mais, um grande desafio.
Por outro lado, a utilização das novas
tecnologias poderá servir também
para a dinamização destes valores
tradicionais, pelas novas gerações,
procurando desta forma preservar a
cultura ancestral,  reinterpretando-
a. Pode ainda facilitar um trabalho
em rede com outras instituições
similares, nacionais e internacionais.
A Associação de Subportela, com
objetivos cumpridos desde 1981,
congratula-se por ser uma
gotinha de água neste oceano
Associativo.

Florinda Barbosa
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O Município de Paredes de Coura
recebeu, durante os dias 25 e 26
de novembro, a “Cimeira de
Juventude e Associativismo”, num
Encontro de Associações Juvenis
organ izado pela  FAJUVIC-
Federação das Associações
Juvenis do Distrito de Viana do
Castelo.

No Centro Cultural e na Casa do
Conhecimento, nos dias 25 e 26 de

novembro de 2017, reuniram-se mais
de vinte associações juvenis,
provenientes dos distritos de Viana
do Castelo, Braga, Porto e Santarém,
com o objetivo de assistirem à
apresentação das propostas e
medidas, que são fruto do trabalho,
da reflexão e do debate gerados
durante o projeto “YEAH” e,
simultaneamente, para participarem
no Encontro Distrital de Associações
Juvenis de Viana do Castelo.

O “YEAH” - Youth Effectively
Active And Heard (Juventude ativa
e ouvida efetivamente) consistiu num
conjunto de Fóruns de Juventude como
formas de debate e discussão
re lat ivamente às  Pol í t icas  de
Juventude de âmbito local. Em que
se pretendia conhecer a opinião, ideias
e propostas dos jovens do Alto Minho.
Um momento de forte convívio, em
que se estreitam laços, desenvolvem
novos contactos, mas sobretudo em
que se incute aqueles que são os
valores e espírito do Associativismo
Juvenil. A organização refere ainda:
“O EDAJ é o maior Encontro de
Jovens Dirigentes Associativos do
Alto Minho, no qual o movimento
associativo juvenil afirma a sua
dinâmica, vitalidade e coesão,
enquanto  fo rça  at iva  das
comunidades onde está inserido”.
A  “C ime i ra  de  J uven tude  e
Associativismo” e o EDAJ 2017
contaram com a presença do
Presidente da Câmara Municipal de
Paredes de Coura, Vítor Paulo Pereira,
do Diretor-Adjunto da Agência
Nacional Erasmus+ Juventude em
Ação, José Miguel da Silva, do Diretor
Regional do Norte do Instituto
Português do Desporto e Juventude
(IPDJ), Vítor Dias, do Presidente da
Federação das Associações Juvenis do
Distrito de Viana do Castelo, Tiago
Rego, e da Vice-Presidente da
Federação Nacional das Associações
Juvenis (FNAJ), Cátia Camisão.

Encontro de Associações Juvenis em Paredes de Coura

Entre os demais jovens presentes,
destacamos a  par t ic ipação  e
contributos dados pelos mais de 20
participantes que estiveram a
representar a AS - Associação
S u b p o r t e l a .  O s  m e s m o s
desenvolveram capacidades de
reflexão e debate; compartilharam as
suas exper iências, interesses,
necessidades, preocupações e também
as suas ideias e projetos, cooperando
assim, para a criação e implementação

de melhores Políticas de
Juventude no Alto Minho.
Além disso, estes tiveram
também a oportunidade de
integrar as várias oficinas
de trabalho, permitindo
assim, ampliar os seus
c o n h e c i m e n t o s
relativamente às questões
d a  “ C o m u n i c a ç ã o
Inclusiva”- Iniciação ao
Braile e à Língua
G e s t u a l ,  d a

“Liderança e Gestão de
Conflitos” em equipas e da
“ C a p a c i t a ç ã o  e
Valorização Pessoal”,
nomeadamente no que diz
respeito à construção do
Curr icu lum Vi tae e  à
p r e p a r a ç ã o  p a r a  a s
entrevistas de emprego.
O  ence r ramento  das
atividades desenvolvidas
neste encontro ficou a cargo

do Grupo de percussão “Ás de
Rufar” da Associação Subportela, um
momento em que se assist iu,
entusiasticamente, às vibrações fortes
trazidas pelos jovens dinâmicos,
talentosos e criativos, que não
deixaram ninguém indiferente ao seu
caráter inovador e à sua coreografia
executada com toda a energia, o que
os fez merecer vários elogios das
entidades presentes.

Andreia Belo

A presença dos jovens da AS - Associação Subportela
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2017 termina “em grande” atividade

O último ano ficou marcado por
diversas atividades e eventos e
terminou da melhor forma com
variadíssimos momentos de forte
convívio, aprendizagem, partilha,
capacitação e crescimento.
Entre as ações desenvolvidas, a
Associação Subportela promoveu
durante os meses de novembro e
dezembro, no seu salão multiusos,
todas as segundas e quintas-feiras
pelas 21:00 horas, aulas de ginástica
de forma gratuita e aberta a toda a
comunidade. Ainda ao longo do mês
de novembro, realizaram-se duas
festas temáticas no salão multiusos
da Associação a Festa de Halloween,

organizada pelo Grupo de Dança de
Subportela, dia 5 de novembro, em
que para além de toda a originalidade
que a professora Sofia Miranda criou
“em volta” das máscaras, o principal
intento consistiu em criar divertimento
e confraternização. Para além desta,
foi igualmente proporcionada uma
animada Festa de São Martinho,
dia 12 de novembro, que, com o

apoio da Junta de Freguesia de
Subportela, Deocriste e Portela Susã,
incluiu um desfile etnográfico, muitas
castanhas assadas, vinho e caldo
verde. A animação do baile esteve a
cargo do grupo musical L&M.
Em dezembro, decorreram outros

eventos desde o Jantar de Natal
para os associados, um momento
de convívio, confraternização e de
estreitamento de laços entre os sócios
da Associação, este decorreu a 8 de
dezembro e contou com o tradicional

cozido à portuguesa e as especiarias
próprias da quadra natalícia, o arroz
doce, o leite creme, as rabanadas e
muitas out ras espec ia l i dades
apropriadas. O convívio, com muita
animação musical, durou até de
madrugada. Dia 10 de dezembro
realizou-se a Festa de Natal, que

teve o apoio da Junta de Freguesia
de Subportela, Deocriste e Portela
Susã e que contemplou um cartaz
cultural recheado com teatro, música,
dança e a chegada do Pai Natal. Eis
alguns momentos memoráveis: a peça
de teatro intitulada “Um Natal dos
Nossos  D ias” ;  a s  mús i ca s
executadas pelos alunos das turmas
de gui tarra,  vio l ino,  p iano e
concertinas da Escola de Música da
AS, sob a orientação dos respetivos
professores, Ângelo Costa, Flora
Castro e Luís Pinheiro; o grupo de
mús ica  t rad i c iona l  “Ás  das
Cantigas”; a exibição da escola de
dança nas modalidades de hip-hop e
jazz, monitorizada pela professora
Sofia Miranda (com ensaios às
segundas e quartas-feiras pelas 18
horas); a atuação dos meninos da
Escola Primária de Subportela,
ensaiados pela Associação de Pais; e
o grupo “Ás de Rufar” que recebeu
o Pai Natal, fazendo a delícia dos mais
pequenos. O conjunto destas
atividades proporcionou aquela que
foi “uma das melhores festas de natal
até hoje realizada nesta associação”,

nas palavras do Presidente da Direção.
Foram também dinamizados dois
outros espetáculos de Natal na nossa

Associação, um deles promovido, a
16 de dezembro, pelas turmas de
Ballet de Santa Marta de Portuzelo e
da Dança & CIA coordenadas pela
professora Sílvia Lima, e outro
dinamizado pela Open Dance
School, no dia 17 de dezembro,

que contou com a presença e
participação dos alunos mais novos
desta escola e também dos elementos
do Grupo de Dança de Subportela,
dando a oportunidade de os
educandos experienciarem a arte da
criação coreográfica e do processo de
organização da sua performance, a
nível musical, artístico e visual.
A Associação Subportela, para além
de apoiar estes espetáculos de dança
promovidos pelas diversas instituições
com quem colabora, colaborou ainda
na realização de dois torneios de
sueca, organizados pela Comissão

de Festas de S. João Novo e pela
Associação de Pais da Escola de
Subportela, respetivamente a 25 de
novembro e a 2 de dezembro.
Terminado o ano de 2017, preparam-
se as atividades de 2018, que se
avizinham ainda melhores, sempre
com o intuito de promover a cultura,
a trad ição,  a  cr iat iv idade,  a
c oo p e ra ç ã o ,  a  a m i z a d e ,  o
conhec imento e  a  inovação .

Andreia Belo
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A Associação Subportela
visitou durante os dias 17
a 19 de novembro do último
ano, a cidade de Chaves,
onde decorreu o Seminário
Nacional Participa+, que
incidiu sobre a temática
“Juventude e Poder
Local”.
Este evento, organizado
pela Federação Nacional das
Associações Juvenis (FNAJ),
decorreu no Hotel Premium
Chaves - Aquae Flaviae e
teve o apoio do Programa
Erasmus+ Juventude em
Ação e da Câmara Municipal
de Chaves. O mesmo
contou também com a
presença de várias figu-
ras e entidades ilustres
da área da Juventude a
nível nacional, como o
Secretário de Estado da
Juventude e do Desporto,
João Paulo Rebelo, o Diretor
da  Agênc ia  Nac iona l
Erasmus+ Juventude em
Ação, Luís Alves, o Presi-
dente da Direção da FNAJ,
Tiago Manuel Rego, do
Conse lho D iret ivo  do
Instituto Português do
Desporto e Juventude
(IPDJ), Carlos Manuel
Pereira, o Diretor Regional
do Norte do IPDJ, Vítor
Dias, e o Vogal da Movijo-
vem, Nuno Chaves. Neste

encontro estiveram ainda
presentes, representando
r e s p e t i v a m e n t e  o s
Municípios de Chaves e
Vérin (Espanha), Nuno Vaz
e Diego Moura, o Eurode-
putado, Marinho e Pinto e
o Diretor Executivo da Rede
de Capitais Europeias da
Juventude, o romeno
András Farkas.
Uma iniciativa destinada a
j o v e n s  d i r i g e n t e s
associativos dos vários
municípios de Portugal,
e também aos vereadores
e técnicos de juventude,
que desempenham funções
no planeamento daquelas
que serão as políticas de
juventude das autarquias
locais. Tendo como principal
objet ivo a ref lexão e
partilha de ideias, através
de um diálogo estruturado,
ace rca  do  potenc ia l ,
responsabilidade e capaci-
dade de intervenção dos
vários atores políticos na
construção de políticas
autárquicas de juven-
tude. Em debate estiveram
diferentes áreas, entre as
qua is  des tacamos,  a
educação, saúde, partici-
pação cívica e associati-
vismo, habitação, formação
e emprego, lazer e cultura,
sustentabilidade ambiental

e segurança.
De referir ainda, que entre
as várias associações,
j o v e n s  d i r i g e n t e s ,
autarquias, técnicos e
vereadores da juventude
presentes, foram conta-
bilizados um total de 204
participantes inscritos, em
representação de 74 asso-
ciações e 31 autarquias. A
Associação Subportela
também marcou pre-
sença, contribuindo assim,
para a criação de um Plano
Orientador Estratégico de
Políticas de Juventude no
Poder Local.
Este Seminário que preten-
dia discutir o poder de
intervenção dos jovens e
associações juvenis nas

várias áreas estratégicas
no quadro da União Euro-
peia e também no espaço
da Eurocidade Chaves-
Vér in ,  com base  na
Estratégia Europeia 2020 e
na Estratégia Europeia para
a Juventude, distinguiu-se
sobretudo pelo seu caráter
inovador, uma vez que
promoveu e incentivou a
uma maior proximidade
entre os jovens e os
decisores políticos, e
uma maior participação dos
jovens, af irmando ser
imprescindível uma maior
ab e r t u r a ,  d i á l ogo  e
envolvimento entre os
mesmos.

Andreia Belo

Associação Subportela Participa MAIS

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

1 Chávena de sopa de couscous
1 cebola. 1 cenoura, 2 folhas de couve
1 chávena de sopa de água
1 pitada de sal (QB)
3 colheres de sopa, de azeite
2 dentes de alho

CULINÁRIA Couscous com vegetais salteados

Para 2 pessoas
fácil e económico.

Aqueça o azeite e salteie o alho picado e os restantes legumes, cortados em juliana ou em cubinhos, até ficarem
macios, mas não em demasia. Junte a água e o sal e deixe levantar fervura. Adicione o couscous, que logo de
seguida vai absorver toda a água e desligue o lume (a absorção é rápida, às vezes pode desligar imediatamente
depois de adicionar o couscous) e deixe repousar 10 minutos. No final, mexa com pauzinhos ou colher de pau.
Pode variar este prato escolhendo outros legumes, como milho, brócolos, courgettes, feijão verde, alho francês,
ervilhas, pimentos, etc. Para um prato com mais proteína, pode juntar cubinhos de seitan, tofu, cogumelos cozidos
ou salteados, etc. Salpique com cebolinho ou coentros picados.

Bom apetite!



A CONSTIPAÇÃO é uma doença
infecciosa contagiosa pouco grave
provocada por vários tipos de vírus,
pertencentes a várias famílias.

A GRIPE é uma doença respiratória
contagiosa aguda, que resulta de uma
infeção pelo v í rus Inf luenza.

Como identificar uma
gripe ou constipação?
Quais  os s intomas?

A gripe e a constipação não são a
mesma doença. Assim como os vírus
que as causam são diferentes,
também os sintomas são diferentes.

A GRIPE manifesta-se de forma
súbita pelo aparecimento de sintomas
como o mal-estar, a febre alta, as
dores musculares e articulares, as
dores de cabeça e a tosse seca. Pode
também ocorrer inflamação dos olhos.

Os sintomas da CONSTIPAÇÃO
surgem de forma gradual.  Ao
contrário da gripe, os sintomas da
constipação são limitados às vias
respiratórias superiores e podem
incluir: nariz entupido, espirros, olhos
húmidos, irritação da garganta e dor
de cabeça. Raramente ocorre febre
alta ou dores no corpo.

Outra doença que também tem
sintomas parecidos e que pode ser
confundida com a gripe é a rinite
alérgica. Os principais sintomas são
espirros, congestão nasal e irritação
na garganta. A rinite alérgica não é
uma doença transmissível mas sim
crônica, provocada pelo contacto com
substâncias que causam alergia, como
poeira, pêlos de animais, poluição,
mofo e alguns alimentos.

Transmissão da gripe - O
vírus influenza pode começar a ser
transmitido até um dia antes do início
dos sintomas, sendo que o período
de transmissão dura sete dias, em
adultos, e até 14 dias, em crianças.
A forma mais comum de transmissão
é a direta, entre pessoas, por meio
de gotículas de saliva expelidas ao
falar, tossir e espirrar. A outra forma
é a indireta, por meio das mãos que,
a p ó s  t o c a r e m  s u p e r f í c i e s
contaminadas por secreções de
pessoas doentes, podem passar o
vírus diretamente para a boca, nariz
e olhos. Por isso, hábitos simples de
higiene são tão importantes para
prevenção , uma vez que o vírus

permanece vivo no
ambiente até 72 horas
e, em superf íc ies
como co r r imões ,
maçanetas de portas
e torneiras, até 10
horas.

Em que altura
do ano surge?
- A GRIPE ocorre
g e r a l m e n t e  n o s
meses frios locais,
entre Novembro e
Março no hemisfério
Norte, e entre Abril e
S e t e m b r o  n o
h e m i s f é r i o  S u l .
Estando relacionada
com a estação do ano,
é  des ignada  por
sazonal.

Precauções a tomar  –
Adotar hábitos simples de higiene
como lavar as mãos frequentemente,
não compartilhar objetos pessoais se
estiver com sintomas de gripe e cobrir
boca e nariz com lenço descartável
ao tossir e espirar – é um modo eficaz
de prevenir gripes e constipações.
Evitar lugares húmidos e frios que
favorecem a multiplicação do vírus.
Por isso, manter os ambientes
ventilados e iluminados com luz solar
também ajuda na prevenção.

Tratamento - Ao surgirem
sintomas de gripe, constipação ou
rinite, é recomendado que as pessoas
procurem o serviço de saúde mais
próximo e não tomem medicamentos
por conta própria, como os antigripais.
A automedicação pode mascarar
s in tomas ,  con t r ibu i r  para  o
agravamento da doença e dificultar
o diagnóstico, que deve ser feito por
um médico.

É importante saber que uma boa
a l i m e n t a ç ã o ,  r e p o u s o  e ,
principalmente, beber muito líquido
são medidas fundamentais para uma
boa recuperação.
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Gripes e constipaçõesSAÚDE

Pratique atividade física
na Associação Subportela

Ginást ica  às
s e g u n d a s  e
qu intas-fe i ras
com início às 21
horas e hip-hop
para os mais
n o v o s  à s
s e g u n d a s  e
quartas-feiras
com início às 18
horas. A carrinha
da  J un ta  de
f r e g u e s i a
transporta as
c r i a n ça s ,  d a

daída da escola até a Associação.
At iv idades  f ís icas retardam o
envelhecimento e combatem doenças
crónicas.

AS - Associação Subportela

Lénia Rego

Gonçalo Maia Rego

Florinda Barbosa
Ana Maia Rego
Cipriano Costa

Heitor Ramos

Andreia Belo



A tradição voltou a cumprir-se e mais
uma vez, logo após o natal, e durante
todo o mês de janeiro, o grupo de
Janeiras da associação reuniu-se e,
apesar da chuva e do frio, não se
intimidou e saiu para a rua
percorrendo todos os caminhos da
freguesia anunciando o nascimento
de Jesus e desejando um feliz ano
novo.

“Para os bombos, para os bombos
viemos pedir. Se nos quiser
ajudar, nós vimos cantar e você
vem ouvir.”O tema das cantigas,
este ano era pedir para os bombos,
o grupo de percussão, recentemente
criado no seio da associação e que
foi alvo de um grande investimento,
que só foi possível tendo em conta
o resultado do grande esforço que

esta associação tem feito no
desenvolvimento das suas atividades.
Deixamos aqui um reconhecido
agradecimento a todos aqueles que
abriram a porta da sua casa ou
simplesmente se debruçaram na
janela para nos ouvir.
O grupo que esteve presente no
Encontro de Janeiras organizado pela
Camara Municipal de Viana do
Castelo, a 28 de janeiro, no Centro
Cultural de Viana do Castelo, vai
fazer o encerramento da temporada
com o habitual encontro de janeiras
a realizar no próximo dia 18 de
fevereiro, pelas 16 horas no salão
multiusos da Associação e conta com
a presença do Grupo da Escola EB1
de Subportela, do Grupo da Nossa
Senhora das Boas Novas de
Mazarefes, do Grupo das Cantadeiras
do Vale do Neiva, do Grupo de Danças
e Cantares de Perre, do Grupo de
Cavaquinhos da Associação Juvenil
de Deão e do grupo anfitrião da AS
– Associação Subportela. No final,
haverá um momento de convívio com
um lanche para todos os presentes.

Em Subportela cantaram-se as Janeiras
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