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Uma Associação 
com passado 
presente e futuro

AS - Associação Subportela, fundada a 14 de outubro de 1981, 
com sede própria na Alameda São João Novo, n° 330 da freguesia 
de Subportela, é uma entidade sem fins lucrativos e sem qualquer 
orientação política ou religiosa.

Para realização dos seus objetivos, a AS - Associação Subportela 
tem por fim contribuir para a promoção do movimento desportivo, 
cultural, recreativo e social, e colaborar com o Estado, 
autarquias e demais entidades públicas e privadas em prol do 
desenvolvimento e do bem comum, reforçando a importância do 
associativismo como escola de cidadania participativa e 
fomentando a integração social, em contexto de igualdade.

Foi certificada a 12 de agosto de 2004, como Centro de Cultura 
e Desporto, sob o n.° 4.544 pelo Instituto Nacional para 
Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores - Fundação 
INATEL e em 13 de abril de 2006 obteve estatutos de Associação 
Juvenil com inscrição no Registo Nacional de Associações Juvenis - 
RNAJ, código n° 16-09.035.

Das atividades regulares que hoje a associação desenvolve, para 
além da ginástica e da dança, destacamos o grupo de percussão 
"ÁS de rufar" criado em 3 de junho de 2017 e a Escola de Música, 
da qual a associação se orgulha pelos bons resultados obtidos. A 
Escola de Música, sendo uma das valências culturais estatutárias, 
com atividade regular desde 2004, é sem dúvida uma das 
atividades que mais se tem pautado pelo sucesso obtido e 
contribuído para a vida desta coletividade.

A Associação que envolve mais de uma centena de pessoas nas 
suas atividades regulares, desenvolve também um grupo de 
música tradicional popular, o grupo "ÁS das cantigas", que tem 
como objetivo 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.

Visite o nosso site: 
www.subportela.com

http://www.subportela.com
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Dezenas de atividades 
e uma Associação

Com  o aproximar das eleições dos corpos 
gerentes para o triénio 2021 a 2023, é tempo 
de fazer um balanço da atividade desta 
Associação, destacando os últimos dezanove 
anos.

Convidado a assumir a presidência da 
Associação, no início do ano de 2002, Manuel 
Augusto Torres Lima, im ediatam ente 
constituiu uma equipa com garra para 
retomar as atividades culturais e desportivas.

Em janeiro de 2003, a nova gerência 
lançou a primeira publicação (edição n.° 0)

do boletim Arauto de Roques, e no início 
de 2004 abria um portal na internet. Estes 
dois instrumentos têm tido um papel 
fundam ental na divulgação da nossa 
vitalidade associativa.

A história da Associação e do muito que 
esta tem desenvolvido, foi-se contando ao 
longo de centenas de páginas publicadas, 
desde então, no nosso jornal.

A Associação, rapidamente, enveredou no 
caminho que ia de encontro às necessidades 
da população. Depois de criar a Escola de

Música, que teve início em setembro de 
2004, deu início ao desenvolvimento de um 
vasto rol de atividades e eventos desportivos 
e culturais que passou a fazer parte dos seus 
planos de atividades anuais — jogos 
tradicionais, atletismo, torneios de 
futebol salão, cicloturismo, BTT, marchas 
populares, torneios de sueca, passeios 
culturais, caminhadas, festivais de 
música, teatro amador, dança, cantar 
das janeiras, exposições temáticas e 
outros eventos pontuais comemorativos 
como o Carnaval, o Magusto de São 
M artinho, o N a ta l, entre ou tros.

A sede da Associação: 
uma luta conturbada — polémicas e sucessos

A maior prioridade na época e aquela que 
criava desinquietação tanto na Associação 
como na comunidade local, era a finalização 
da obra de construção do Centro Cultural e 
Social de Subportela, que tinha sido 
interrompida anos antes e que se encontrava 
devoluta no Monte de São João.

Abandonada e degradada, a caducidade 
da aprovação do projeto na Câmara Municipal 
obrigou à sua demolição, o que veio a 
acontecer no dia 2 de março de 2005. Mas, 
a nova gerência não se desvinculou dos 
ideais herdados da gerência anterior. Manteve 
o projeto de construir o Centro Cultural e 
Social de Subportela, no Monte de São João, 
contudo, a discordância do atual Pároco da 
Fábrica da Igreja, em reunião de 3 de julho 
de 2003, fez cair tudo por terra, originando 
novas decisões e novos objetivos que 
passaram pela construção de um edifício 
com duas áreas independentes, uma 
destinada às atividades da Associação e outra 
à restauração, conform e divisão em 
Propriedade Horizontal 133/06 aprovada no 
processo SPO 94/05 da Câmara Municipal a 
17 de março de 2006. Este projeto pretendeu 
a viabilização de uma permuta da fração 
destinada à restauração, a fim de garantir 
o financiamento para a construção do edifício. 
Essa fração, é constitu ída  apenas pelo 
espaço  su p e r io r  do novo e d if íc io  
(restaurante), com acessos (entradas e 
saídas) limitados à mesma cota de nível 
superior, sem qua lquer logradouro.

A permuta, depois de aprovada na

Assembleia Geral em outubro de 2007, deu 
lugar ao arranque da construção do edifício 
em julho de 2008, e a nova sede social da 
Associação veio a ser inaugurada a 16 de 
outubro de 2011. Uma obra que, para além 
da permuta, custou à Associação duzentos 
e vinte mil euros, contando com o apoio 
de setenta e cinco mil euros da Câmara 
Municipal de Viana do Castelo, sessenta e

oito mil e quinhentos do Instituto Português 
do Desporto e da Juventude (IPDJ) e seis 
mil euros da Euro Pac Kraft Viana, S.A. 
(antiga Portucel). Assim, a Associação passou 
a dispor de um espaço com a comodidade 
e dignidade que lhe é merecida e necessária 
para o desenvolvimento das atividades que 
já existiam e para a criação de outras como 
a ginástica e a dança.
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Vitrine de êxitos:
Na cultura — os concursos nacionais de teatro e música. 
No desporto — as grandes provas de atletismo, Futebol de Salão e BTT.

O c r e s c im e n t o  da  
A ssoc iação  fez-se notar para 
além  das fro n te ir a s  de 
Subportela. A escola de música 
participou, com a sua orquestra 
ligeira, em vários concursos de 
m úsica  p rom ov ido s  pela 
Fundação INATEL, desde as 
eliminatórias distritais de 2004

a 2010 até às elim inatórias 
nacionais, nos anos 2006, 2007 
e 2010. Na continuação da sua 
atividade, deu concertos em 
eventos organizados pelo IPDJ, 
Câmara Municipal, eventos 
associativos e festas populares. 
Do mesmo modo, e nos mesmos 
concursos anuais promovidos 
pela Fundação INATEL, a 
Associação concorreu na vertente 
de teatro, tendo conseguido no 
ano 2007, a 17 de junho, um 
primeiro lugar a nível nacional; 
a nossa Associação, depois de 
vencer a eliminatória distrital no 
Teatro Diogo Bernardes, em 
Ponte de Lima, levou ao palco 
da Aula Magna, em Lisboa, em 
representação do Distrito de 
Viana do Castelo, a versão 
original do Auto de S. João, que 
normalmente era apresentada 
por altura das festas em honra 
de S. João Novo e S. Bento, em 
Subportela, vencendo os outros 
qu inze con co rren tes  (dos 
distritos de Lisboa, Setúbal, 
Santarém, Aveiro, Beja, Braga,

Bragança, Coimbra, Évora, 
Guarda, Leiria, Porto, Vila Real, 
Viseu e o grupo do Funchal da 
Região Autónoma da Madeira). 
Um bem-haja a estes atores que 
representaram o Auto de S. João 
na capital, dando-o a conhecer 
e colocando-o nas primeiras 
páginas da comunicação social.

Não só na música e no teatro, 

o desenvolvimento da Associação 
destacou-se na organização das 
notáveis marchas populares (de 
2002 a 2015), cheias de cor e 
tradição; na realização de provas 
nacionais de atletismo (de 2011 
a 2014); nas provas de BTT (de 
2010 a 2013) e na realização de 
torneios de futebol de salão (de 
2006 a 2016) ,  p r ovas  
com petitivas e ocasiões de 
superação para inúmeros atletas. 
Estes torneios tiveram de ser 
interrompidos pelo facto de o 
campo não oferecer condições 
para continuar esta atividade. 
De salientar que este campo de 
jogos foi inaugurado a 21 de 
julho de 1984, por gerência 
anterior, tendo sido construído 
pela Associação em espaço 
cedido temporariamente pela 
J un t a  de F r egues i a  de 
Subportela. Ainda em jeito de 
balanço, continuamos a defender 
que o reinvestimento num bom 
campo desportivo seria uma mais 
valia para toda a freguesia. O 
desporto e a atividade física ao 
ar livre merece a nossa atenção 
e apoio.
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ALL STARS DANCE: 
um rosto da Associação

A Associação, para 
além de concursos 
nacionais, participou em 
dezenas de seminários, 
workshops, encontros, 
feiras e mostras 
associativas, de Norte a 
Sul do País, até à 
v i z i nh a  G a l i z a ,  
representada pela 
escola de música, o 
grupo de teatro e o 
grupo de dança ALL 
STARS DANCE.

Este grupo de dança, 
criado em 2004, levou 
o nome da Associação 
e por consequência o 
nome da Freguesia de 
Subportela a vários 
cantos do país,

O seu méri to,  
reconhecido por todos, 
era justificado com os 
calorosos aplausos do 
público, que lhes 
deixavam motivos de 
satisfação e incentivo.

O Restauro das Casinhas Velhas de São João

Em 2014, a Associação iniciou 
as obras de restauro e 
preservação das "Casinhas 
Velhas de São João" com o 
objetivo de alargar a capacidade 
de apoio ao desenvolvimento 
associativo da comunidade local. 
Era urgente a recuperação desta 
estrutura que foi primordial na 
vida desta Associação, como

sede social durante três décadas. 
O telhado corria o risco de ruir 
devido ao avançado estado de 
degradação (chovia dentro do 
edifício). Estas obras, implicaram 
a reparação e restruturação de 
alguns muros de suporte, 
substituição dos telhados e das 
caixilharias, a construção de 
casas de banho e cozinha. Foi

tudo feito com o objetivo de 
manter, dentro do possível, as 
características originais do 
edifício, que lhe dão o valor que 
nós conhecemos, abraçando 
respeitosamente a história da 
gente da terra que lá viveu.

As obras, inauguradas a 28 de 
junho de 2015, excederam os

trin ta  e se is mil euros e não 
tiveram  qua lquer apo io  do 
Estado, nem do M un ic íp io ,
apenas contaram com o apoio 
dos associados e amigos, que 
não baixam os braços, nem 
abandonam esta causa coletiva 
que é a Associação de todos nós.
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Uma revolução na continuidade: Alteração Estatutária

A 12 de setembro de 2016, 
a atual Direção sentiu-se na 
obrigação legal de alterar os 
Estatutos pelo facto de os 
mesmos serem desadequados 
face às atividades que a 
Associação ia desenvolvendo. 
Entre os objetivos expressos 
nos anteriores estatutos, 
contavam-se os seguintes:

"... a Associação tem como 
principal fim: - Primeiro - criar 
de forma prioritária: a) Centro 
de Dia; b) Centro de Convívio; 
c) Apoio Domiciliário; A.T.L...".

Estes objetivos "caíram" 
quando o pároco quis 
assumir a construção do 
Centro Social sem qualquer

parceria com a Associação, 
d e t e n t o r a  do  p r o j e t o .

Deste modo, como é um 
imperativo legal que as 
Associações levem a efeito os 
seus fins (n.° 2 do artigo 182.° 
do Código Civil) ou sejam 
extintas, da alteração consta a 
seguinte redação:

"...A AS tem por fim contribuir 
para a promoção do movimento 
desportivo, cultural, recreativo 
e social, e colaborar com o 
Estado, autarquias e demais 
entidades públicas e privadas 
em prol do desenvolvimento e 
do bem comum, reforçando a 
importância do associativismo 
como escola de cidadania

participativa e fomentando a 
integração social, em contexto 
de igualdade..."

É de salientar que a nova 
redação dos Estatutos, 
aprovada em reunião da 
Assembleia Geral Extraordinária 
a oito de abril de dois mil e 
dezasseis, delibera também, a 
alteração da denominação da 
associação de: Associação 
Desportiva Cultural e Social de 
Subportela para "AS - 
Associação Subportela". Esta 
decisão visou descomplicar 
todos os procedimentos ligados 
à nomeação da mesma 
Associação nos vários espaços 
públicos em que marca 
presença.

ASSOCIAÇÃO 
SUBPORTELA
DESPORTIVA CULTURAL E SOCIAL

A recolha de cantigas populares e tradicionais
Foi a 13 de março de 2017 
que a associação criou um 
grupo de música tradicional, 
denominado " Á s  d a s  
C a n t ig a s", composto por 
vozes e instrumental desde 
a concertina, o cavaquinho, 
a guitarra, o bombo, a 
pandeireta e outros 
instrumentos tradicionais. 
Este grupo que integra cerca 
de 18 elementos, alicerçado 
nos alunos da turma de 
concertinas da Escola de 
Música da AS, tem como 
objetivo o convívio e a

promoção da cultura local, 
através da recolha de 
cantigas populares e 
tradicionais tocadas e 
cantadas na nossa terra no 
te m p o d o s n os s os 
antepassados, sobretudo nos 
trabalhos agrícolas. O seu 
repertório de cantigas, que 
todos conhecem e sabem 
c a n t a r ,  tem s ido  
adequadamente integrado 
em cortejos,  festas  
populares, convívios e outros 
eventos de cariz tradicional 
e popular.

Olhar às origens
Da vontade de retomar uma 

tradição remota de bombos em 
Subportela — tempos em que os 
bombos da nossa terra 
percorriam toda a freguesia, de 
porta em porta, anunciando a 
aproximação da Festa de S. João 
—, nasceu um novo projeto a 3 
de junho de 2017. Na fundação 
do grupo de percussão "Ás de 
ru fa r" estiveram presentes e 
treinaram pela primeira vez, os 
jovens: Ana Maia Rego, Rita 
Viviana, Elisa Valente, Ivan Sá, 
Cláudio Matos e Pedro Nobre. 
Atualmente, com mais de 20 
elementos, continuando a ser 
um grupo de percussão, no 
seguimento do objetivo que 
abraçou no dia da sua fundação, 
o grupo evolui no sentido de 
alcançar metas mais ambiciosas, 
com diversidade musical, novos 
ritmos e posturas que marcam 
a diferença dos tradicionais 
grupos de Zés Pereiras. Não

obstante a sua diversidade, 
podem concorrer nos mesmos 
moldes dos grupos tradicionais. 
Neste sentido, o grupo tem 
participado em inúmeras festas

populares cativando a atenção e 
satisfação do público assistente.

Em complemento ao grupo de 
percussão, a Associação estreou, 
nas Festas de São João Novo de

2019, um conjunto de gigantones 
e cabeçudos que têm vindo a 
abrilhantar, desde então, outros 
cortejos folclóricos e etnográficos 
em diversas localidades.
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Aquisição de viatura própria: A Associação sobre rodas...
O c r e s c im e n t o  d a  

Associação — particularmente 
significativo no ano 2017 — 
adensou-se com a criação do 
grupo de música tradicional 
popular "ÁS das Cantigas" e do 
grupo de percussão (Bombos) 
"ÁS de Rufar". Estas novas 
vertentes tornaram indispensável 
a aquisição de uma viatura 
(optou-se por um veículo de tipo 
furgão de mercadorias da marca 
M ercedes-Benz, modelo - 
Sprinter 311 CDI/37 TA), para o 
apoio logístico destas e outras 
ativ idades associativas. A 
apresentação pública e bênção 
da viatura aconteceu no dia 7 
de janeiro, no final da missa 
dominical, sendo a cerimónia 
presidida pelo Reverendíssimo

Padre Adão Lima, Pároco da 
freguesia, com a presença do 
Vereador Luís Nobre, em 
rep resen tação  da Câmara 
Municipal de Viana do Castelo, 
David Veiga, Presidente da Junta 
da União de freguesias, Cipriano 
Costa, Presidente da Assembleia 
de Freguesia, Torres Lima, 
P residente  da D ireção da 
Associação, membros dirigentes 
da Associação e dos seus Corpos 
Sociais, assim como dezenas de 
associados e demais comunidade 
da Freguesia.

A aquisição da referida viatura 
no valor de trinta e um mil e 
quinhentos euros, não teve 
qualquer apoio do Estado, nem 
da Câmara Municipal que não

conseguiu atribuir-nos qualquer 
apoio apesar de tantos ofícios e 
promessas. Deste modo, a 
Associação viu-se obrigada a 
suportar sozinha um contrato de

lo c a ç ã o  f in a n c e ir a  que 
a tu a lm e n te  se en con tra  
liquidado. Mais uma vez o nosso 
muito obrigado aos associados 
e amigos.

A Associação na vertente Social
Um dos objetivos mais importantes a 

desempenhar pela nossa coletividade consiste 
na solidariedade social. Para cumprir este 
desígnio, a Associação Desportiva Cultural 
e Social de Subportela é membro integrante 
da CSIF - Comissão Social Interfreguesias 
da União das Freguesias de Geraz do Lima 
(Santa Maria, Santa Leocádia, Moreira) e 
Deão, e da União das Freguesias de 
Subportela, Deocriste e Portela Susã.

A CSIF caracteriza-se por ser um órgão 
que privilegia o contacto direto com a 
população com vista à recolha de dados e 
implementação de projetos sociais. Tem 
como principais objetivos sinalizar, reportar, 
analisar e priorizar os casos de pobreza e 
exclusão social, assim como identificar 
recursos e potencialidades existentes nas 
freguesias. Nesse sentido, os responsáveis 
pela articulação com o Núcleo Executivo da 
CSIF dinamizam, coordenam e orientam 
reuniões mensais com os vários agentes

económ icos, culturais e sociais deste 
território.

A Associação de Subportela, no contexto 
da sua atividade, congratula-se por, ao longo 
dos anos se aliar à onda de solidariedade,

promovendo e apelando à participação da 
comunidade em diversos eventos solidários, 
cujas receitas monetárias ou em géneros 
revertem na totalidade a favor da causa 
so lidária.

Um vitral com luz de esperança
Uma das a tiv idades da 

Associação, a que mais equilibra 
o seu orçamento anual é o 
"Cantar das Janeiras" que se 
assume como uma das mais 
antigas tradições do nosso país, 
bem enra izada na nossa 
Freguesia. Esta atividade possui 
uma forte componente social e 
cultural, na medida em que 
promove o convívio e a coesão 
entre os participantes e a 
comunidade.

Em janeiro de 2019, o grupo 
da Associação saiu para a rua 
para cantar as Jane iras, 
percorrendo os três lugares da 
F regues ia , levando  uma 
m ensagem  de a le g ria  e 
formulando desejos de um feliz 
ano novo, sendo que o destino 
final dos donativos, teve como

objetivo principal ajudar a 
Paróqu ia  de S ubpo rte la , 
nomeadamente com a compra 
do v itra l, loca lizado ao lado 
da pia batismal, no va lor de 
3.000 eu ro s  no âmbito da 
concretização das obras da 
Igreja.

Recorde-se  a inda que, 
sem pre que tem havido 
necessidade, a Associação 
colabora com a Paróquia no 
sentido de cedências de espaço 
para atividades em benefício 
das festas de S. João Novo e 
atividades do Centro de Dia.



-Brouta de
Raques 1
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Caminhadas 
saudáveis 
e um trilho 
para o futuro

P or montanhas verdejantes 
com uma beleza paisagística 
natural e o cheiro cativante do 
pinheiro, do eucalipto e da giesta, 
num enquadramento ambiental 
único, a Associação promoveu a 
concretização de um trilho que 
une as três localidades que 
atualmente formam a União de 
Freguesias de Subporte la , 
Deocriste e Portela Susã. O

objetivo foi proporcionar à 
comunidade um percurso para o 
e x e rc íc io  de cam inhadas 
saudáveis.

"O  Trilho dos Três Cumes"
é um percurso pedestre de forma 
circular com partida e chegada 
no Monte de São João Novo, 
leva-nos ao cume do Monte 
Roques, mais conhecido por 
Monte Santinho, em Subportela,

ao cume da Serra da Padela, em 
Portela Susã, e ao cume do 
Monte da Senhora do Crasto, em 
Deocriste, e tem uma extensão 
aproximada de 20 quilómetros, 
com um grau de dificuldade difícil 
e altitudes entre os 20 e os 400 
metros.

O trilho que conta com o apoio 
logístico da Câmara Municipal de 
Viana do Castelo e da União de 
Freguesias de Subporte la , 
Deocriste e Portela Susã: tem 
d e f in iç ã o  de t r a ç a d o ,  
se lecionando os pontos de 
interesse, o reconhecimento ”in 
sittu” dos mesmos com a 
s in a lé t ica  e topogu ia  de 
orientação e divulgação que 
permitirá guiar o utilizador, 
através da consulta do mapa e

listagem dos pontos de interesse, 
entre ou tras in fo rm ações 
importantes para a experiência 
do percurso com destaque para 
o nosso património cultural, com 
moinhos e azenhas, cruzeiros, 
alm inhas, capelas, igrejas, 
miradouros e o nosso Castro de 
Roques, um monumento com 
pegadas de história dos nossos 
antepassados longínquos que o 
povoaram.

A Câmara Municipal, depois 
de aprovar o projeto, integrou o 
trilho na Rede Municipal de 
Percursos Pedestres de Viana do 
Castelo e a sua inauguração deu
se a 13 de outubro de 2019, 
integrada no programa do 38.° 
aniversário da AS - Associação 
Subportela.

Agradecimento: Bem-haja
Fica um louvor de 

gratidão muito grande a 
todos aqueles que, por 
carolice, voluntariamente, 
têm  s e rv id o  es ta  
Institu ição. O nosso 
obrigado aos associados e 
amigos que contribuem 
com donativos, pagamento 
de cotas, participam nas 
atividades e às empresas 
e instituições estatais e 
autárqu icas que nos 
apoiam financeiramente. 
Um a g ra d e c im e n to  
especial a todos aqueles 
que se disponibilizam a 
integrar os corpos sociais 
para dec id ir e para 
trabalhar. Com o objetivo

de servir mais e sempre 
melhor, a Associação 
espera poder continuar a 
contar convosco.

A história da Associação 
e do muito que esta tem 
desenvo lv id o  fo i-se  
contando ao longo das 
centenas de páginas 
publicadas no nosso jornal 
— Arauto de Roques — e 
na memória coletiva de 
Subportela. Os próximos 
capítulos de sucesso da 
Associação estão nas mãos 
da gente de boa vontade 
que queira agarrar os 
destinos deste sonho 
comum: a Associação 
Subportela.
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Contra ventos e marés
-RrautodeRoques ■

Em  tempos de pandemia, os alto- 
m in h o to s  no g e ra l,  os 
empreendedores e os dirigentes 
associativos desta região em 
particular, mostraram saber 
"arregaçar as mangas", sendo 
exemplos de coragem, resiliência, 
criatividade e inovação.

Quando a incerteza nos "bate à 
porta", quando as nossas forças 
e a nossa motivação parece 
bloqueada, o mais fácil é cruzar- 
se os braços, - isto para uns - , 
para outros é motivo de reforçar 
e unir esforços, de se traçarem 
linhas e encontrarem soluções 
comuns e de se aplicarem medidas 
conjuntas.

Falemos do caso do Associativismo

Juvenil, de onde também resultam 
v á r io s  d o s ( a s )  jo v e n s  
empreendedores(as), que se 
readaptaram, alterando a sua 
forma de atuação, o tipo de 
atividades em curso ou o modo 
de implementação das mesmas, 
e muitas vezes até a sua área de 
atuação; apo iaram -se nas 
plataformas digitais, nas redes de 
contacto, nas comunidades online; 
entenderam melhor do que nunca 
que a união faz a força e que só 
assim se ultrapassam barreiras.

A COVID-19 trouxe consigo uma 
lição para todos nós; é importante 
que as Associações Juvenis, as 
Empresas e Instituições Públicas 
estejam em constante adaptação

e reformulação do seu modus 
operandi e dos procedimentos 
exigidos, tornem a informação de 
melhor e fácil acesso, agregando 
muitas vezes informação que se 
encontra dispersa, mas sobretudo, 
pensem mais em conjunto e 
menos no umbigo de cada um.

A conclusão a que chego parece 
ser a de que tudo se cruza, as 
áreas científicas cruzam-se, as 
diversas instituições e as suas 
áreas de atuação acabam por se 
cruzar. O mundo precisa que as 
organ izações apostem num 
conjunto de fatores: maior 
a b e r tu ra  à m udança  e 
flexibilidade, por exemplo, as 
re u n iõ e s  v ir t u a is  com o

com p lem ento  às reun iões 
presenciais, encurtando assim 
distâncias físicas e tornando os 
dias mais ágeis e o tempo mais 
rentável; adotar-se o regime de 
teletrabalho, permitindo uma 
melhor conciliação entre a vida 
pessoal e a carreira profissional; 
não se preocuparem apenas em 
transmitir informação sobre o que 
fazem e o que têm a dizer, mas 
terem um maior cuidado em ouvir 
os seus públicos estratégicos: o 
que pensam, quais as suas 
opiniões sobre as questões mais 
relevantes para a organização, 
quais as suas dificuldades, dúvidas 
e in q u ie ta çõ e s , as suas 
necessidades, os seus desejos (o 
que gostavam de fazer e o que 
gostavam de ter); proporcionar 
ambientes de trabalho saudáveis, 
onde se promova o bem-estar dos 
que co la b o ra m  com as 
organizações.

Assim sendo, sejamos capazes de 
ser menos egoístas, menos 
invejosos, mais so lidá rios, 
colaborativos, disponíveis para os 
outros e para pensarmos "fora da 
caixa", para inovar; sejamos mais 
capazes de elogiar o que está bem 
e não somente de criticar e falar 
do que está mal; sejamos mais 
construtivos e menos destrutivos, 
mais humanos...

Sejamos capazes de amar mais e 
mais, a nós, aos que são e temos 
como "nossos" e aos que são os 
"dos outros", mas que são 
NOSSOS também.

Andreia Belo

CONVOCATORIA - ASSEMBLEIA GERAL
Reunião Extraordinária/Ato Eleitoral

Cipriano Mâncio da Costa, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da AS - Associação Subportela, em 
cumprimento do Artigo 13° dos Estatutos da AS - Associação Subportela, convoca uma Reunião Extraordinária 
da Assembleia Geral, a realizar no dia 10 de janeiro de 2021 às 9:30 horas na sede da AS - Associação 
Subportela, sita na Alameda S. João Novo, n° 330, para proceder à eleição dos órgãos socias para o triénio 
2021/2023.
Se na Hora acima designada, não estiver presente a maioria dos sócios inscritos, a reunião terá inicio 30 
minutos depois com qualquer número de sócios nos termos do n° 3 do Artigo 17° dos Estatutos em vigor. 
Podem candidatar-se e têm direito a voto os sócios que cumpram todas as condições estabelecidas, nos 
Estatutos e no Regulamento Geral Interno da AS - Associação Subportela.
As listas, impressas ou em formato digital, deverão ser entregues ao Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral no prazo mínimo de 48 horas antes da hora de início da realização da Assembleia Geral, acrescidas 
das dec la rações de ace itação  dos cargos, dos com ponentes que integram  as listas; 
Duas horas antes do início da reunião, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral afixará no local da reunião, 
as propostas aceites, identificando-as por meio de letra atribuída por ordem cronológica de apresentação 
com início na letra "A";
As eleições para os órgãos sociais serão feitas por escrutínio secreto, por meio de listas, e o apuramento 
será efetuado por maioria dos votos recolhidos na Mesa da Assembleia Geral, instalada na Reunião da 
Assembleia Geral Extraordinária acima referida;
Dentro da referida Assembleia Geral, o processo de votação terá início quando declarado pelo Presidente 
da Mesa da Assembleia Geral e terminará às 12:00 horas desde que todos os sócios presentes, interessados 
e com cond ições regu lam en ta res para ta l, tenham  exerc ido  o seu d ire ito  de voto. 
Em tudo o demais regularão os Estatutos e o Regulamento Geral Interno.

Subportela, 21 de dezembro de 2020 
O Presidente da Assembleia Geral

Jirauto Í í foques
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