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Continuaremos…

  Foi esta a palavra que me surgiu para enfatizar o espirito que invade este executivo, 
vejamos:

  Continuaremos a ser Freguesia após a badalada reforma administrativa, nos moldes 
preconizados. Reconhecendo a necessidade da referida Reforma, fácil de fazer ao 
nível urbano mas difícil e muitas vezes injusta ao nível rural.

  Continuaremos a defender na Assembleia Municipal uma reforma mais abrangente, 
nomeadamente ao nível da definição territorial de cada Freguesia.

  Continuaremos a defender que uma Freguesia urbana, deve ser isso mesmo, apenas 
urbana, deixando de congregar imensas aldeias em volta que faz dessa Freguesia um 
pequeno Concelho, não nos parece que esse seja o conceito de Freguesia.

  Continuaremos a lutar pela melhoria da qualidade de vida nomeadamente ao nível 
das parcerias sociais e pequenas recuperações habitacionais.

 Continuaremos a incutir bons hábitos de manutenção de espaços públicos mesmo 
que, por vezes, tenhamos de apanhar os sacos do lixo que ficam ao lado do 
contentores, os sacos de garrafas que ficam ao lado do vidrão, as caixas de papel, por 
dobrar, que ficam ao lado do papelão, os plásticos que ficam ao lado do contentor 
definido para o efeito.

  Continuaremos as actividades lúdicas, que nos orgulha, mesmo que os apoios sejam 
nulos, como vem acontecendo desde 2009.

 Continuaremos a ter a “porta aberta” para todos! os Ponterrolenses. Sempre 
consideramos a Freguesia, a casa do Povo.

  Dificilmente Continuaremos, findo o Ano Lectivo, a prestar o serviço e apoio Escolar 
que temos feito até aqui.

 Continuaremos a lutar e insistir, por quem de direito, a construção do Centro 
Educativo, a recuperação dos péssimos arruamentos existentes, o apoio para, 
faseadamente, construir uma nova sede de Freguesia.

Continuaremos a lutar até que nos deixem Continuar.

  Férias grandes para uns, Férias normais para outros, poucas Férias para muitos e 
nenhumas Férias para tantos outros

                                           Desejo a todos feliz Verão!

           O Presidente da Junta de Freguesia de Ponte do Rol
                                                Pedro Vaza Santos
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Grupo Cénico de Ponte do Ro l - 1982

  No passado dia 12 Abril, pelas 21 horas, 

realizou se na sede do Grupo Desportivo 

Ponterrolense, o sorteio do Cabaz da 

Pascoa 2012. A rifa retirada do saco foi o 

número 86C cor branca que contemplou 

o Sr. João Rodrigues de Ponte do Rol, avô 

da Jéssica do 1º ano, a quem comprou a 

referida rifa. 

  Agradecemos a colaboração dos pais e 

encarregados de educação na ajuda que 

deram aos seus filhos na venda das rifas, 

e a todas as pessoas que as adquiriram, 

tentando a sua sorte e desta forma 

ajudando a APEE.

 Mais uma vez a APEE, participou com 

muito entusiasmo na festa de final de 

ano letivo. Desta feita os pais 

dramatizaram “Os Globos de Pau” da 

comunidade educativa. A espectativa na 

sala foi grande, os nomeados revelaram 

alguma ansiedade, no entanto não 

houve surpresas, os fortes candidatos 

acabaram por arrebatar o seu globo. Os 

grandes vencedores da tarde foram sem 

dúvida as nossas crianças! 

CONVÍVIO 
30 Anos depois
Parque Verde da Ponte

4 Agosto 2012 - 18 Horas

INSCREVE-TE
(para participantes e familiares)

DEVES TRAZER:
Farnel para partilhar - Família para conviver

Memórias para recordar 
 E também muita alegria

Inscrições até 20/Julho/2012
Na JUNTA DE FREGUESIA PONTE DO ROL ou
COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONVÍVIO

António Alberto Calheiros (968492325)
Maria de Jesus Carimbo (916532401)

Miguel Jerónimo (961448007)
Vitaliana Roque (965619280)
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Vencedor do Cabaz Páscoa

Festa de final de ano letivo - Os Globos de Pau
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A PonteJard im de Infânc ia

  Mais um ano letivo está a terminar, 

entre grandes aventuras e apren-

dizagens. As nossas atividades, tem sido 

bastante diversif icadas,  onde a 

aprendizagem e a alegria estão 

presentes no nosso dia a dia.

 Considerando o Jardim de infância um 

espaço de transição entre a família e a 

escola, todas as atividades são 

programadas em função da criança, 

p r o m o v e n d o - l h e  a s s i m ,  u m  

desenvolvimento global e harmonioso. 

Dentro de um espirito de partilha, 

iniciativa, criatividade e equilíbrio 

afetivo este estabelecimento educativo 

é um ponto de partida para o sucesso das 

futuras aprendizagens.

  Durante este período foram vivenciadas 

diversas atividades, que ajudaram a 

crescer e a despertar o interesse em 

“aprender a aprender”. 

 S a l i e n t a m o s  a l g u m a s  d a t a s  

comemorativas, ao longo deste 3º 

período tais como: Dia do Pré escolar – 

Encontro entre todos os Jardins de 

Infância do Agrupamento, no Parque 

Verde da Várzea; Dia do Ambiente- 

Atividades promovidas pelo centro de 

educação ambiental no parque verde 

da Várzea; Dia da criança – Atividades 

diversas no Pé Forma e passeio em 

c h a r rete ,  p ro m o v i d o  p o r  u m  

encarregado de educação;

  Festa do final do ano letivo - Sábado 

dia 23 de Junho, com Passeio pedestre 

ao Forte do gr i lo,  animação/ 

representação, no parque verde, por 

parte das crianças e dos pais, entrega 

de diplomas e certificados aos alunos, 

culminando com almoço partilhado 

entre a comunidade educativa. 

Dia do Pré escolar

Dia do Ambiente

Festa final de ano - Sala Azul

Festa final de ano - Sala Amarela
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Tempo de férias, Tempo de crescer

  Aproveitar as férias significa “trabalhar” 

para o bem  estar, criar um ambiente 

saudável e sem stress. É neste período, 

que separa um ano letivo do outro, que 

as crianças podem crescer e preparar-se 

para o que vem depois, pois o sucesso 

escolar não depende apenas da 

capacidade intelectual, mas também da 

maturidade emocional e social. 

  Para crescer é preciso tempo, liberdade 

e deixar a imaginação “à solta”. Imaginar 

é  precioso para desenvolver  a  

capacidade de pensar, e nos adultos isso 

já está muitas vezes esquecido, como 

caracteriza Antoine de Saint-Exupéry no 

seu livro “O Principezinho”: 

“Uma vez quando tinha seis anos, vi uma 

imagem magnifica num livro sobre a 

Floresta Virgem…A gravura mostrava 

uma jibóia a engolir uma fera…Então, 

pensei e tornei a pensar nas aventuras da 

selva, peguei num lápis de cor e fiz o meu 

primeiro desenho…Fui mostrar a minha 

obra-prima às pessoas crescidas. 

Perguntei-lhes se o meu desenho metia 

m e d o .  A s  p e s s o a s  c r e s c i d a s  

responderam: “Porquê que um chapéu 

havia de meter medo?”

  O meu desenho não era um chapéu. O 

meu desenho era uma jibóia a fazer a 

digestão de um elefante. Para as pessoas 

crescidas entenderem, porque as 

pessoas crescidas estão sempre a 

precisar de explicações, fui desenhar a 

parte de dentro da jibóia…As pessoas 

crescidas disseram que era preferível eu 

deixar-me de jibóias abertas e jibóias 

fechadas e dedicar-me à geografia, à 

história, à matemática e à gramática. E 

assim abandonei, aos seis anos de idade, 

uma magnífica carreira de pintor…As 

pessoas crescidas nunca entendem nada 

sozinhas e uma criança acaba por se 

cansar de lhes estar sempre a explicar 

tudo.”

 Durante estas férias, cresça e deixe 

crescer, dê largas à imaginação, não 

custa nada.

Ana Clara Leonardo Bray (Psicóloga) 

Festa final de ano - Pais
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Esco la EB do 1 º C i c lo

Atividades desenvolvidas no 

3º Período

  Com o terceiro período passado, eis-nos 

chegados ao final do ano letivo. Com o 

sentido de dever cumprido, apresentam-

se aqui algumas das atividades 

desenvolvidas no âmbito do Plano Anual 

d e  At iv id a d es  d a  es co la  e  d o  

agrupamento. 

 As visitas e comemorações de dias 

especiais que passamos agora a 

descrever envolveram não só os alunos, 

os professores e as assistentes 

operacionais, bem como demais 

elementos da comunidade educativa e 

outros que tivemos o privilégio de 

receber na nossa escola. A realização 

d e s t e  t i p o  d e  a t i v i d a d e s  e  a  

interatividade com os parceiros da 

comunidade educativa, promovem o 

desenvolvimento integral dos nossos 

alunos e reforçam a ligação da escola às 

restantes entidades da freguesia.

 Durante o mês de maio fomos 

presenteados mais uma vez com a visita 

da empresa Siemens, na sequência do 

projeto “Aldeia Global”. Para além de 

pintarem mais uns detalhes no nosso 

edifício centenário, ofereceram-nos um 

leque de atividades interessantes: 

experiências, aprendizagens sobre o 

corpo humano e a língua inglesa. 

Agradecemos a disponibilidade destes 

voluntários para tornarem a escola mais 

bonita e nos proporcionarem um dia 

diferente. Queremos também agradecer 

a oferta dos kit´s de experiências, para 

alunos e professores poderem explorar 

estas temáticas em sala de aula.

  Ainda no mês de maio realizamos o 

Passeio Mistério pela Ponte do Rol, 

integrado nas festas da freguesia. Uma 

manhã bem passada que promoveu o 

conhecimento da freguesia e de 

tradições da terra, transmitidas pelos 

idosos que frequentam o Centro de Dia 

do A.S.A.S. 

  Um dia também muito agradável e 

educativo foi aquele que passamos na 

Companhia das Lezirias. Os alunos 

visitaram parte desta extensa herdade e 

ficaram a saber um pouco da sua história 

e dos produtos que lá são produzidos e 

transformados.

Atividade Siemens

Passeio Mistério

Visita de estudo à
Companhia das Lezirias
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anteriores, os alunos do quarto ano 

visitaram as instalações da sede do 

agrupamento onde a maioria virá a 

realizar os segundo e terceiro ciclos. Esta 

atividade tem por objetivo uma melhor 

integração e adaptação dos alunos a um 

novo espaço escolar, bem como à 

panóplia de disciplinas que aí irão 

estudar.

 O Dia Mundial da Criança foi 

comemorado com uma série de 

atividades realizadas no edifício 

principal da escola. Uma tarde divertida 

e colorida para o melhor do mundo que 

são as crianças.

 O primeiro ano teve ainda a visita dos 

meninos da sala amarela do Jardim de 

Infância de Ponte do Rol, que vieram 

contar uma história. Esta atividade está 

integrada num projeto interdepar-

tamental do agrupamento, que promove 

a construção de histórias entre os alunos 

do primeiro ciclo e do Jardim de Infância. 

Assim será dada continuidade a este 

projeto no inicio do próximo ano letivo.    

 Os alunos que agora concluíram o 

primeiro ano irão dar continuidade à 

história iniciada pelos meninos do 

Jardim de Infância.

  Para finalizar este ano letivo tivemos a 

nossa festa, que foi bastante animada e 

colorida. Os alunos apresentaram 

desfiles, canções, teatros, performances 

que abrilhantaram esse fim de tarde. 

Contamos também, como não podia 

deixar de ser, com a participação da 

Associação de Pais e Encarregados de 

Educação. E aplaudimos os alunos 

finalistas que nos vão deixar saudades.

Umas boas férias para todos!
As Professoras

 mês seguinte, protagonizada por outro 

grupo de idosos, assistimos a uma outra 

peça de teatro, integrada no mesmo 

projeto, intitulada “História da minha 

vida”, na qual ficamos a saber mais sobre 

a vinha e as vindimas.

  No mês de junho outras atividades se 

desenrolaram. À semelhança de anos 

  Ainda neste mês tivemos o privilégio de 

assistir a um teatro de sombras 

intitulado “A árvore mimosa” por um 

grupo de idosos do concelho. No final da 

peça também transmitiram conheci-

mentos sobre a plantação de uma 

árvore. Este teatro integra um projeto da 

Câmara Municipal de Torres Vedras. No

Festa final de Ano - Os finalistas

Dia da Criança

Visita do JI à turma do 1º ano

Teatro - «História da minha vida»

Teatro - «A árvore mimosa»
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 Festa Anual

 Este ano coube à ASAS a Organização 

dos  Festejos  Anuais em honra de N.º  

Sr.º Jesus dos Aflitos.

 A nossa Associação mobilizou-se no 

sentido de preservar as características 

dos já tradicionais festejos, e introduzir 

novas act iv idades por forma a 

enriquecer o programa de festas e 

proporcionar a toda a população 

momentos de convívio  diversão e lazer.   

  A introdução de novas actividades veio 

criar um novo conceito ao programa de 

festas, conseguindo captar a atenção e 

participação de novos públicos, 

estendendo-se à população vizinha e 

alcançando publico de fora do concelho 

que habitualmente não participariam 

nos nossos festejos.

 O publico acorreu em grande numero 

apesar das condições não

 terem sido as

ideais,

 tendo chovido com alguma intensidade, 

principalmente na noites de Sexta feira e 

Sábado, não faltou animação. 

 As noites foram abrilhantadas com a 

actuação de Bandas de grande quali-

dade, tendo ainda sido complementados 

com a actuação da popular artista 

Jessica. 

 Neste ambito a instalação de uma 

“Tenda Jovem “ com a actuação de DJ´s 

proporcionou  uma nova oferta de 

espectáculo e diversão, nas noites de 

Quinta e Sexta-feira, funcionando este 

espaço como uma “discoteca”.

 A Tenda Jovem foi uma aposta ganha, 

pelo publico que captou e pela animação 

que criou. 

  No campo das novidades a realização do 

Passeio de Clássicos superou todas as 

expectativas pelo numero e qualidade 

dos veículos intervenientes, tendo 

atraído participantes oriundos de zonas 

distantes. Não fosse a chuva teriam vin-     

                      do ainda mais veículos assim 

como motos e vespas.

 

De salientar o contributo da Motolaranja 

q u e  t e v e  n e s t e s  e v e n t o s  a  

responsabilidade de por em marcha toda 

a logística necessária à sua realização. 

Tendo os participantes manifestado 

bastante agrado e satisfação pela forma 

como decorreu. O percurso foi bastante 

agradável, tendo duas paragens 

destinadas ao convívio e onde foi servido 

um coffe breack no  espaço do Campo 

Real Golf Resort e ainda no largo da 

Havaneza em Santa Cruz.

 Também o BTTascas, se revelou um 

autentico êxito, destinado à população 

local, “amante da natureza” e do 

“copinho”, teve à adesão das adegas e 

tascas locais, tendo comparecido 

dezenas de participantes, que viveram 

grandes momentos de alegria e diversão.

  O  cicloturismo foi cancelado devido à 

chuva que caiu nessa manhã. 

8
Largo Álvaro da Ponte - 19 de Junho
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 Como já vem sendo hábito, a festa 

contou ainda com o serviço de bar e com  

um restaurante que funcionou numa 

tenda especialmente montada para o 

efeito onde foram servidas centenas de 

saborosas refeições. 

 No domingo, dia mais importante da 

festa, decorreram as cerimónias 

religiosas, com missa solene presidida 

pelo pároco da nossa freguesia Sr. Padre 

José Morais , seguida de procissão que 

percorreu as ruas da nossa terra.

 Ao serão a Banda da Juventude Musical 

Ponterrolense, apresentou-nos com um 

concerto de grande qualidade.

 Os festejos encerram com um grandioso 

fogo de artificio.

 À Direcção da ASAS resta agradecer a 

todos  os  que  de  a lgum modo 

participaram; quer aos muitos que 

deram o seu trabalho,  ou que 

contribuíram com donativos, quer aos 

que acorreram ao restaurante e que com 

a sua presença nas diversas atividades, 

contribuíram para manter viva esta  

tradição da nossa terra.

Comissão de Festa 2012

BTTascas em Benfica

Concentração dos clássicos

Partida do passeio de motos e Vespas

Chegada da Procissão

Concerto da Banda da Juventude Musical Ponterrolense
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 A Direção do Grupo Desportivo 

Recreativo e Cultural Gondruzeirense, 

realizou a habitual festa anual, nos dias 

25, 26 e 27 de Maio de 2012, em honra 

de Nossa Senhora de Fátima. 

  A festa é uma tradição muito 

importante para a aldeia e para a 

coletividade, pois há uma maior 

dinâmica e envolvência das pessoas nos 

dias antecedem e precedem a festa.

  Nesta data há várias pessoas que fazem 

questão de visitar a Gondruzeira, para 

rever amigos e familiares, para recordar 

momentos passados, para petiscar ou 

simplesmente para se divertirem.

 Este ano a direção realizou um torneio 

de futebol 5 entre as associações da 

freguesia, no ringue junto à escola do 1º 

ciclo. Foi uma tarde bastante animada, 

com bons pormenores técnicas e golos 

espetaculares, tanto dentro das quatro 

linhas como fora delas. Foi uma tarde de 

convívio lúdico desportivo muito 

interessante. Todas as Associações 

saíram a ganhar.

 No Sábado houve ainda, o torneio de 

chinquilho foi um dos pontos mais 

animados da festa. A luta pelo primeiro 

lugar foi bastante disputada até à noite. 

Verbalmente todos ganharam.

 No Domingo, à tarde, realizou-se a 

Eucaristia procedida da procissão que foi 

acompanhada pela Banda da Juventude 

M u s i c a l  P o n t e r r o l e n s e .  U m  

agradecimento especial à Banda pela 

disponibilidade e pelo agradável 

momento musical e de convívio que 

prestou junto da nossa população.

 O Grupo Desportivo esteve mais uma 

vez presente nas Tasquinhas de Ponte do 

Rol, nos dias 6, 7, 8 e 9 de Junho. 

 Foram quatro dias de bastante trabalho 

mas recompensados pela boa disposição 

e solidariedade permanente entre as 

associações e a população em geral.

  O G.D.R.C. Gondruzeirense  agradece a 

todos os amigos que ajudaram e 

colaboraram nas atividades em que a 

coletividade esteve envolvida.

Bem hajam e Boas Férias!

Hélio Gomes

Torneio de Futebol

Torneio de Chinquilho

Largo da festa - 26 de Junho

Procissão



A PonteA .R .C . Benf i ca

 As tasquinhas de 2012 foram um 

sucesso onde a Benfica não pôde 

deixar de participar com a sua tasca. 

Durante quatro dias houve muita 

animação e bons petiscos para quem 

veio até ao centro de Ponte do Rol.

 Música e marchas animaram as 

pessoas que saboreavam os pratos das 

várias associações, na A. C. e R. de 

Benfica havia caldo verde, grelhados, 

moelas, caracóis e vinho da região, 

para acompanhar, ao dispor de quem 

nos visitou. Mais ao fim da noite eram a 

imperial e a bifana as preferidas.

  A 22 e 23 de Junho realizou-se a festa 

anual de Benfica em honra de S. João 

Baptista, os conjuntos Jaime Ferreira e 

Fernando Barão animaram os bailes 

enquanto no local servíamos o jantar. 

Tínhamos petiscos, grelhados e a 

sardinha assada que segundo a opinião 

de quem a provou estava muito boa 

este ano.

 Agradecemos a todos os que nos 

visitaram esperando que tenham 

gostado e sido bem servidos. Até á 

próxima.

 enquanto no local servíamos o jantar. 

Tínhamos petiscos, grelhados e a 

sardinha assada que segundo a opinião 

de quem a provou estava muito boa 

este ano.

  Agradecemos a todos os que nos 

visitaram esperando que tenham 

gostado e sido bem servidos. Até á 

próxima.
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Tasquinha da A.R.C. Benfica

Largo da Festa
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Festa Municipal da Ginástica

  Integrada na "Gimnoeste", 13ª Edição 

da Festa Municipal da Ginástica 

organizada pela Câmara Municipal de 

Torres Vedras realizou-se no passado dia 

27 de Maio, no pavilhão desportivo Dr. 

José Maria Antunes ( da Associação de 

Educação Física de Torres Vedras ) e 

contou com a participação de 280 

atletas. A Casa da Cultura mais um ano 

marcou  a sua presença  com a classe de 

Step e Body Combate num total de 15 

alunos da Professora Paula Silva.  Os 

esquemas apresentados foram muito 

apreciados pelo público não só pela sua 

originalidade como o seu dinamismo e 

energia contagiante que transmitiram a 

todos os presentes.

 Outras Participações: Esta mesma classe 

esteve presente com o Step e Body 

Combate no Sarau do encerramento das 

atividades do Grupo Desportivo do 

Sobreirense  no passado dia 23 

conjuntamente com o Grupo Coral 

"Cant`Arte" Associação Sons do Barro - 

Casa da Cultura. Mais uma vez marcamos 

a nossa presença com grande qualidade 

como já vem sendo hábito, resultado do 

esforço e empenho de todos. Estão de 

Parabéns.

Ondas de Verão em Santa Cruz

  O Grupo Coral "Cant`Arte" irá participar 

nas Ondas de Verão em Santa Cruz, no 

dia 11 de Julho (quarta-feira) pelas 21h e 

30m, onde irá animar diversos locais com 

um reportório alegre de ser ouvido. 

Convidamos a todos os apreciadores 

desta arte a vir assistir.

NAZARENO

 A Opereta Musical "O Nazareno", subiu 

novamente ao palco na Casa da Cultura - 

Salão Paroquial nos dias 1 e 14 de Abril. 

Com um elenco composto por 60 jovens 

da freguesia, representaram mais uma 

vez de forma condigna e encantadora 

deliciando todo o publico presente.

 Foram duas atuações dirigidas a 

públicos muito distintos. No  dia 1 a 

sessão foi integrada na Festa Senior da 

Câmara Municipal de Torres Vedras  e de 

outros três Concelhos  vizinhos

nomeadamente: Sobral de Monte 

Agraço, Lourinhã e Cadaval. Já a do dia 14 

foi apresentada para o público em geral.

X Edição Tasquinhas 2012

  Uma vez mais a Casa da Cultura - Salão 

Paroquial marcou presença nesta Edição. 

Dirigimos um agradecimento especial 

aqueles que estão sempre disponíveis 

para dar o seu contributo na realização 

destes eventos. Um muito obrigado

Body Combate no pavilhão do GD Sobreirense

Cant`Arte no pavilhão do GD Sobreirense

O nazareno
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Grande Espetáculo de Ballet

" A Bailarina Mágica " - " Delphie e os 

Sapatos de Ballet Mágicos. " No dia 7 de 

Julho pelas 21Horas a Casa da Cultura - 

S a l ã o  Pa ro q u i a l  a p re s e nta  u m  

espetáculo das turmas de Ballet da 

Professora Dulce Alves.

 História interpretada e dançada por 

c r i a n ça s  e  j o ve n s  co m  i d a d e s  

compreendidas entre os 5 e os 17 anos. 

Durante cerca de uma hora transmitem-

nos uma beleza de encantar que nos 

transporta ao mundo maravilhoso da 

fantasia. Espetáculo único a não perder.

Atuações do Rufos & Roncos

  No passado dia 29 de Março a convite 

do BungaRitmo – Grupo de percussão da 

escola EB1 nº 1 da Abobada, Carcavelos, 

fomos animar a festa de final do 2º 

período, organizada pelos pais. Foi um 

concerto de mais de uma hora em que 

pudemos mostrar os vários géneros 

musicais que o repertório do grupo 

aborda neste momento. Desde a musica 

tradicional portuguesa e galega, até ao 

repertório popular um pouco mais 

elaborado, com gaitas, percussão, como 

também algumas incursões pela música 

étnica, do chamado “World Music” com 

Festa na EB1, nº 1 da Abobada

repertório africano e brasileiro, com 

cavaquinho percussão e voz.

 Fomos também brindados com uma 

pequena atuação do grupo anfitrião, 

Bunga Ritmo.

1ª Gala do Grupo 129 dos Escoteiros

A pedido do Renato Silva, membro dos 

Escoteiros e elemento dos Rufos & 

Roncos, participámos na 1ª Gala do 

Grupo 129, de Torres Vedras, dos 

Escoteiros de Portugal, de que se 

realizou no Grémio Artístico Torrense, 

ontem, doa 2 de Junho. Foi uma atuação 

informal, com apenas 6 elementos, mas 

muito aplaudida e apreciada por uma 

sala cheia e entusiástica.

Semana Serrana

  Mais uma vez a ANALOR, Associação 

dos Naturais e Amigos de Loriga, 

convidou-nos para animar o primeiro dia 

da 24ª Semana Serrana que decorreu 

entreos dias 6 e 10 de junho, na Quinta 

de S. José, em Sacavém. 

  Com uma arruada durante a manhã e 

espetáculo durante a tarde, foi um dia de 

bom e são convívio, com gente que já se 

habituou a apreciar  o nosso som e que 

vibra com a nossa música.

 De manhã as ruas de Sacavém 

animaram-se à nossa passagem, com 

muita gente nas janelas, primeiro com 

olhar curioso, mas logo se rendendo ao 

nosso ritmo vibrante e aplaudindo 

efusivamente. À tarde num concerto de 

cerca de uma hora, pudemos mostrar a 

variedade do nosso repertório e animar 

a Quinta de S. José, com o púvlico a 

acantar connosco e a dançar ao ritmos 

da nossas rumbas, viras, chulas e outros 

ritmos mais quentes que, entretanto, 

visitámos. 

Próximas atuações: 8 de Julho A-dos-

Cunhados – Inauguração de Novas 

Instalações da Farmácia Campos Gomes;

21 de Julho – Ordasqueira – Noites do 

Parque.

Atuação na Abobada

1ª Gala do Grupo 129 dos Escoteiros
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Pioneiros em raid noturno 

A noite de 24 de março foi de caminhada 

para a Comunidade 145 – S. Gonçalo de 

Lagos. A III secção, tendo como 

imaginário As Aventuras de Tom Sawyer, 

esteve em busca da campa das almas 

perdidas. Durante o raid noturno, os 14 

pioneiros deslocaram-se às portas de 

cinco cemitérios das redondezas: São 

Mamede da Ventosa, São Pedro da 

Cadeira, Silveira, Póvoa de Penafirme e 

Ponte do Rol. No final, os 35 quilómetros 

precorridos encheram de orgulho cada 

um dos pioneiros.

III Secção preparada para o 

XXII Acanac

  De 31 de março a 3 de abril, os pioneiros 

tiveram o seu empreendimento de 

Páscoa no ex-Karting de Santa Cruz. 

Elevadas, jangadas, cozinha selvagem, 

jogo noturno, fogo de conselho, 

eucaristia - foi com todas estas 

atividades que a III Secção do 1279 se 

preparou para a grande atividade deste 

verão: o XXII Acanac. A vitória foi 

alcançada pelos 15 pioneiros que 

participaram no empreendimento, 

estando assim melhor preparados para o 

jamboree (acampamento) nacional, que 

terá lugar em Idanha-a-Nova, de 4 a 10 

de agosto.

Promessas no 1279

  A velada de oração da noite de 14 de 

abril anunciava o dia de promessas que 

se seguiria. Na tarde do dia 15, todas as 

atenções se focaram na Igreja Paroquial 

de Nossa Senhora da Conceição, uma vez 

que alguns lobitos, exploradores e 

pioneiros do 1279 fizeram a sua 

promessa. No final, 

as habituais praxes, sempre tão 

apreciadas por escuteiros, familiares e 

pela comunidade ponterrolense.

Ponte do Rol marca presença 

no S. Jorge

 Este ano, foi a vez do Núcleo do Oeste 

abraçar a grande atividade de referência 

da Região de Lisboa, o S.Jorge. No dia 22 

de abril, a cidade de Peniche acolheu de 

braços abertos os cerca de 6500 

escuteiros que quiseram festejar o 

patrono da região. E, como era de 

esperar, o Agrupamento 1279 não quis 

houve tempo para deixar de estar presente nesta que é a 

grande festa dos escuteiros de Lisboa.

 Durante a manhã, separados por 

secções, todos os escuteiros assistiram à 

eucaristia, que teve lugar no porto de 

Peniche. Da parte da tarde, cada secção 

teve as suas próprias atividades.

 Os 12 lobitos de Ponte do Rol, 

pertencentes ao bando branco e ao 

bando castanho, fizeram diversos jogos 

em vários pontos da cidade, cujo 

imaginário eram “Os Reis Magos”.

 A II Secção também marcou presença 

em Peniche. Os exploradores tiveram 

diversos jogos espalhados por 6 postos, 

Uma das equipas da III secção na jangadas do empreendimento de Páscoa

Final da Eucaristia

das Promessas

S. Jorge - Peninche
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Agrupamento 1279 

celebra o seu 7.º aniversário

  Na noite de 4 de maio o Agrupamento 

1279 comemorou o seu sétimo 

aniversário. Depois de terem auxiliado a 

comunidade na organização da 

procissão das velas, os elementos do 

1279 e os respetivos familiares 

encheram os pulmões e sopraram com 

toda a força as sete velas do bolo de 

aniversário deste que é o Agrupamento 

mais jovem do Núcleo do Oeste.

Dia da Alcateia: 200 lobitos do 

Oeste no Parque Verde da Ponte

  O dia 16 de junho foi de festa para a I.ª 

Secção do Núcleo do Oeste. Os lobitos e 

dirigentes foram chegando a pouco e 

pouco ao Parque Verde da Ponte, para 

juntos comemorarem o Dia da Alcateia. 

Este ano, a Ponte do Rol foi escolhida 

para acolher esta grande atividade, que 

contou com a presença de cerca de 200 

lobitos.

 Logo após da oração da manhã, os 

lobitos conheceram o imaginário da 

atividade, “A terra prometida”. Foi com 

este mote que decorreram os 16 jogos 

que preencheram o dia dos lobitos e o 

relvado do Parque Verde da Ponte.

 Da parte da tarde, a Igreja Paroquial 

acolheu as 15 alcateias que participaram 

na atividade. Pelas 16h00, foi celebrada a 

eucaristia, presidida pelo Assistente da 

I.ª Secção do Oeste, o pe. João Sobreiro. 

A eucaristia contou também com a 

c o l a b o ra ç ã o  d o  A s s i s t e n t e  d o  

Agrupamento 1279, o pe. José Morais e 

com a participação dos lobitos e 

dirigentes que participaram no Dia da 

Alcateia.

num percurso circular. Foram iluminados 

pelo imaginário que orientou a tarde de 

atividades da II secção: “Maria – Arrisca o 

Sim”.

  Já os pioneiros tiveram como 

imaginário “Aprender com Maria”. Os 

oito elementos participantes da 

Comunidade 145 tiveram, da parte da 

tarde, várias tarefas nos diferentes 

postos, dinamizados pelos diversos 

núcleos de Lisboa. Cada posto tinha um 

tema que servia de guia-orientador das 

atividades desse posto. Os postos eram: 

Fuga para o Egipto, Conversão de S. 

Pedro, Partilha, Maria vai de Burro, Fonte 

 de Água Viva e Revelação.

  O Clã 120 também não quis deixar de 

marcar presença na atividade. 

 Durante a tarde, os caminheiros de 

Ponte do Rol, juntamente com o Clã de 

Cax ias ,  formaram uma tr ibo  e  

participaram nas diversas atividades de 

reflexão sobre Maria, que lhes eram 

propostas a cada posto.

  O dia acabou em grande com a festa 

final e com o lançamento dos balões, que 

marcou o encerramento de mais um 

grande S. Jorge.

  Todos os escuteiros já pensam no S. 

Jorge de 2013!

Parabéns ao Agrupamento

Lobitos do Oeste no

Parque Verde da Ponte

e na eucaristia

na Igreja Paroquial
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 No dia 25 de Maio, o 6º ano, sob 

orientação da catequista Vitaliana 

Roque, realizou a sua Profissão de Fé. Foi 

uma festa bonita e um momento de 

reflexão que envolveu os catequizados e 

os seus familiares.

 No passado dia 2 de junho teve lugar 

mais uma festa de final de ano da 

catequese da nossa paróquia. Esta 

atividade só foi possível devido à 

dedicação e colaboração de toda a 

comunidade para que tudo chegue a 

bom porto.

 Antes da eucaristia reunimo-nos no 

nosso Parque Verde onde catequistas, 

catequizados e famílias se juntaram num 

lanche onde o convívio e a partilha fez as 

del íc ias  de todos os  que nele   

participaram.

  Terminámos este agradável fim de tarde 

com a missa, especialmente dedicada às 

crianças da catequese, em que todos 

quiseram apresentar  o  que de 

importante aconteceu ao longo do ano. 

 Agora é tempo do merecido descanso 

para todos ou quase todos.

Umas boas férias e não se esqueçam:

 “A Fé não vai de Férias!” 

Grupo que realizou a Profissão de Fé

Vários momentos da
Festa de encerramento



 esta Pedra edificarei a minha Igreja, e as 

portas do Abismo nada poderão contra 

ela. Dar-te-ei as chaves do Reino do Céu; 

tudo o que ligares na terra ficará ligado 

no Céu e tudo o que desligares na terra 

será desligado no Céu.» (Mt 16, 18)

 Santo António é, provavelmente, o santo 

mais popular em todo o mundo e que 

nos diz muito a nós portugueses. Foi o 

primeiro Franciscano português e o 

primeiro Missionário português. Tendo 

ingressado na Ordem dos Cónegos 

Regrantes de Santo Agostinho, sentiu o 

apelo à vida franciscana e missionária 

quando soube do martírio dos primeiros 

missionários franciscanos que tinham 

sido enviados por S. Francisco para 

Marrocos. Tendo-se oferecido para ser 

enviado em Missão precisamente para 

Marrocos, Deus trocou-lhe as voltas: 

uma doença e uma tempestade levaram-

no para Itália. Além da grande obra 

evangelizadora que realizou na Itália e na 

França, combatendo as falsas doutrinas, 

a usura e outras injustiças sociais, foi 

também um grande mestre de Teologia,
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OS SANTOS POPULARES

 O mês de junho é, tradicionalmente, 

considerado, entre nós, como o mês dos 

Santos Populares. Constituem este trio: 

Santo António, São João e São Pedro. 

Não sei quando é que quando que estes 

três grandes homens da história da Igreja 

e do mundo começaram a ser chamados 

de populares e qual a razão para tal. 

Também não investiguei. Certo é que os 

fe ste j o s  d o s  S a nto s  Po p u l a re s  

coincidem, na época, com os antigos 

festejos pagãos ligados ao culto do sol, 

por ocasião do solstício do verão, aos 

quais a Igreja deu um sentido cristão.

  São três santos marcantes na história da 

Igreja e na história universal. S. João 

Batista, parente de Jesus, é o homem 

que está na transição do Antigo para o 

Novo Testamento, da Antiga Aliança para 

a Nova Aliança. É apelidado de 

“Precursor” por ter preparado o terreno 

para Cristo através do apelo ao 

arrependimento dos pecados e à 

mudança de vida, apelo acompanhado 

pelo gesto simbólico de mergulhar as 

pessoas na água, ao qual Cristo também 

se submeteu, e que deu origem ao 

Batismo cristão: «João Batista apareceu 

no deserto, a pregar um batismo de 

arrependimento para a remissão dos 

pecados.Saíam ao seu encontro todos os 

da província da Judeia e todos os 

habitantes de Jerusalém e eram 

batizados por ele no rio Jordão, 

confessando os seus pecados.» (Lc 1,4-5) 

 São Pedro foi o primeiro Papa. 

Primeiramente escolhido para chefe do 

grupo dos doze Apóstolos, foi depois 

encarregado por Cristo para chefiar a 

Igreja: «Eu te digo: tu és Pedro, e sobre 

 

dada a sua grande bagagem, tanto 

teológica como noutras áreas do saber, 

adquirida nos estudos que fez em Santa 

Cruz de Coimbra.

  Por vezes, atribuem-se-lhes coisas que 

eles não fizeram ou comportamentos 

que eles não tiveram, como serem 

folgazões, e que não correspondem à 

verdade. Eles foram homens austeros, 

que deram a vida pela causa de Cristo e 

do Evangelho.

  Os santos, tanto os chamados 

populares como todos os outros, são-

nos propostos como modelos de vida e 

de fidelidade à vocação cristã. 

Só assim tem sentido celebrá-los e fazer 

festa em seu nome. É bom celebrar os 

Santos e é bom considerá-los como 

populares se isso significar fé, devoção, 

senti-los próximos e dispormo-nos a 

seguir o seu exemplo. Infelizmente, em 

muitos casos, festejar os Santos, 

populares ou não, é apenas pretexto 

para umas farras e para cometer 

excessos. Se se ficar por isto, é regressar 

ao paganismo.

Padre José Moraes
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FUTEBOL SÉNIOR

 A equipa sénior do Ponterrolense 

terminou no passado dia 27 de Maio 

mais uma temporada, tendo alcançado a 

quarta posição no campeonato da 1ª 

divisão de Honra da Associação de 

Futebol de Lisboa. Para o técnico João 

Paulo, a sua equipa poderia ter feito 

melhor: ''os objectivos propostos pela 

direcção foram cumpridos, contudo, 

penso que poderíamos ter feito um 

pouco melhor dada o plantel de que 

dispúnhamos'', referiu. A formação de 

Ponte do Rol actuou toda a temporada 

no campo da Salseira (Coutada) 

enquanto visitada - dado que as obras do 

novo campo ainda não estão concluídas 

– o que para o treinador nem se tratou de 

um ponto contra. ''Penso que não nos 

prejudicou. O campo da Salseira tem as 

mesmas medidas que o antigo do 

Ponterrolense. Se fosse mais amplo já 

teríamos de modificar o nosso sistema 

de jogo, como tal não acontece, e até 

tivemos bastante apoio quando jogámos 

em casa, acredito que não nos tenha sido 

desfavorável jogar aqui, à excepção dos 

treinos, em que apenas dispúnhamos de 

todo o campo às quintas-feiras'', afirma.

 Esta formação do Ponterrolense 

finalizou a temporada com um total de 

24 atletas, sendo que seis destes foram 

formados no clube. A vinda de alguns 

futebolistas em Dezembro foi um factor 

importante para João Paulo, ''o plantel 

de início de época estava já definido 

antes da minha chegada e como tal 

fizemos algumas contratações a meio 

da época para melhorarmos a 

qualidade do mesmo. Penso que 

t irámos frutos disso ao nível  

dosresultados efectuados na segunda 

volta do campeonato'', conclui. E os 

números falam por si. O conjunto às

ordens de João Paulo teve a sua melhor 

fase entre o mês de Janeiro e o mês de 

Março, altura em que esteve sete jogos 

sem perder (cinco vitórias e dois 

empates). 

 Quanto à próxima temporada o 

técnico ainda não foi contactado pela 

direcção do clube de Ponte do Rol. 

  Aqui ficam os nomes que terminaram 

a época 2011/2012 no plantel sénior 

do Ponterrolense: 

 João Irra, Rui Oliveira, Francisco 

Ferreira, Pedro Bessa, Rodrigo Mateus, 

Ivo Amaro, Ricardo Ramos, Afonso 

Correia, Sérgio Henriques, Fábio 

Caramba, Amândio Gomes, Mário Rui, 

Cristiano Santos, Ricardo Antunes, 

Fernando Antunes, Hugo Pinto, 

Gonçalo Nogueira, Roma Roman, 

Naco, Emanuel Santos, Humberto 

Casaleiro, Hugo Cosme, Júnior e 

Enildo. Treinador: João Paulo.

Plantel Sénior 2011-2012
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CAMADAS JOVENS

 Todas as camadas jovens tiveram uma 

part ic ipação pos i t iva  nos  seus  

campeonatos. Desde os petizes aos 

juvenis, todos os jogadores revelaram 

empenho e orgulho em representar o 

Ponterrolense. 

 No entanto foram os juniores que 

atingiram uma classificação histórica 

para não mais esquecer! Os pupilos de 

Va l t e r  E ze q u i e l  t e r m i n a ra m  o  

Campeonato Distrital de Honra da AFL na 

quinta posição, algo nunca conseguido 

pelo clube até então. 

 Para o técnico Valter Ezequiel, este 

resultado histórico foi uma surpresa, 

''não esperava obter um resultado tão 

bom, dado que da temporada passada 

transitaram apenas cinco jogadores para 

este plantel. Esperava uma época difícil''.   

  A equipa de Ponte do Rol foi a única 

formação desta competição a actuar 

num terreno pelado enquanto visitada, a 

par do Porto Salvo. ''O futebol praticado 

num pelado é diferente. Os miúdos 

 não gostam de jogar nestas condições, 

o que vem dar mais importância ao 

nosso resultado, visto que as equipas 

que jogam em pelados nesta divisão 

têm descido, como foi o caso do Porto 

Salvo esta temporada'', referiu o 

técnico do Ponterrolense. O segredo 

do sucesso foi, para o treinador, ''a 

vinda de alguns jogadores em 

Dezembro e o facto de os atletas 

começarem a entender os meus 

métodos e a habituarem-se a uma 

divisão tão forte como uma segunda 

nacional''. ''Chegar ao final com estes 

resultados é brilhante e estes miúdos 

merecem tudo, não esquecendo o 

trabalho dos directores, do sr. Vítor 

Alves (Zorro) e do Miguel Valente 

(massagista) que me ajudaram 

bastante'', completou. De recordar 

que a melhor classificação do clube 

neste escalão havia sido o sexto posto 

nesta mesma divisão. 

  A lista dos atletas que auguraram este 

feito desportivo para o clube: Nuno 

Moura, João Alves, João Ferreira, 

André Cunha, Marcelo Soares, 

Frederico Abreu, João Neto, Miguel 

Antunes, Fábio Dinis, Eduardo Batista, 

Dominik, Rafael Brito, Rodolfo Paulo, 

Dinis Silva, Diogo Cunha, Joel Gomes, 

João Gomes, Rui Gonçalves e Valentim. 

Treinador: Valter Ezequiel. 

 Refira-se que as inscrições para as 

captações 2012 já estão abertas em 

todos os escalões de formação, sendo 

que as datas das mesmas ainda estão 

por definir, à excepção do escalão 

júnior, que se realizará a partir do dia 

três de Setembro.

Atletismo

 A modalidade de Atletismo está a 

terminar a sua época, faltando apenas 

uma prova, fora do concelho, no próximo 

dia sete de Julho. No mesmo fim-de-

semana, realizar-se-ão no Luso os 

campeonatos nacionais de veteranos 

onde o Ponterrolense tem, por norma, 

bons resultados. 

 No que concerne às competições 

Plantel Junior 2011-2012
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municipais, o Ponterrolense sagrou-se 

vencedor dos campeonatos municipais 

de pista e de estrada, sendo que 

individualmente alguns dos nossos 

atletas também conquistaram primeiros 

lugares. Época muito positiva com um 

agradecimento final a todos os que têm 

colaborado com a modalidade no clube, 

com destaque para os pais dos mais 

jovens. Recorde-se que o clube conta 

neste momento com cerca de 25 atletas, 

maioritariamente jovens (cerca de 15), 

estando disponível para angariar mais 

jovens na próxima época que se iniciará 

em Setembro.

NOVO COMPLEXO DESPORTIVO

Clube precisa de apoio urgentemente!

  A direcção do Ponterrolense alerta para 

a urgência que o clube tem em receber o 

contributo dos seus associados e demais 

simpatizantes! É preciso dar resposta aos 

apelos que os directores têm feito de 

modo a existir uma colaboração mais 

activa na construção do novo complexo 

desportivo, pois só desta forma ele 

poderá concretizar-se rapidamente. O 

relvado já foi colocado, mas ainda faltam

 alguns acabamentos,

tais  como balneários ou zonas 

envolventes ao relvado. À excepção da 

mão-de-obra, os associados muito 

pouco têm colaborado com os esforços 

da direcção em levar avante este sonho, 

que tem sido alimentado maioritaria-

mente por patrocinadores. Para tal, os 

dirigentes do Ponterrolense apelam à 

contribuição directa dos associados e 

simpatizantes, nomeadamente na 

p a r t i c i p a ç ã o  d o s  m e s m o s  n a s  

actividades promovidas pelo clube. O 

clube tem por objectivo inaugurar o

novo complexo desportivo no próximo 

mês de Setembro, mas tal só será 

possível com a referida contribuição, 

pois caso contrário as obras atrasar-se-

ão, deitando por terra tal meta. 

  Em relação ao trabalho da direcção 

entrada no passado mês de Março e 

encabeçada por Jaime Bandeira, esta 

''não está em condições de prometer 

algo a não ser boa vontade e 

empenhamento'', afirma o Presidente. 

De referir, por fim, que o clube estará 

representado na Feira anual de São 

Pedro em Torres Vedras, com as 

tradicionais refeições.

BICA a 0.55 € na sede do clube!

Pedro Caldas

Atletas Ponterrolenses na Corrida da Solidariedade em Penafirme
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10 Anos de Tasquinhas

 Parece que foi ontem mas distam 10 

Anos desde o início desta aventura de 

Tasquinhas e ao mesmo tempo, fazer 

ressurgir as marchas populares.

 Em conjunto e sintonia com as 

Associações da Freguesia, fomos 

c r e s c e n d o ,  n o m e a d a m e n t e  n a  

construção/aquisição de material 

logístico, (arraial, tasquinhas, lonas, 

projectores e demais material eléctrico) 

e também na forma como abrilhantamos 

os 3 ou 4 dias da Festa das Tasquinhas, 

(bandas, marchas, cor, som, etc).

 Foi e tem sido um investimento 

financeiro significativo mas grande parte 

foi executado por mão de obra gratuita 

dos Ponterrolenses e amigos, que não 

habitando por cá, estão imbuídos do 

mesmo espirito. 

 Desde já um sincero agradecimento a 

todos que ajudaram a construir e a 

crescer esta festa, que é um símbolo de 

solidariedade e de associativismo.

 Toda esta conjunção de factores, nos 

orgulha mas não foi o orgulho que nos 

moveu a realizar este evento, foi sim a 

adesão e satisfação estampados nos 

rostos dos Ponterrolenses e de quem nos 

visita por essa data.

 O convívio, os óptimos petiscos e 

iguarias, o belo Largo Alvaro da Ponte, o 

bonito Jardim, tudo se conjuga para 

passarmos pedaços de noites agradáveis 

e cheias de sentido de comunidade e sã 

convivência.

 Obrigado a todos por, de uma forma ou 

de outra, participarem nesta pequena 

festividade que já é parte integrante do 

roteiro Ponterrolense.

Junta de Fregues ia

Vários momentos das Tasquinhas 2012
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Marchas

  As marchas na Ponte do Rol fizeram a 

sua apresentação há 19 anos eram 4 

marchas que representavam os bairros 

da freguesia, a Baixa, o Calvo, a Benfica, 

Barreiro e Gondruzeira, a Bemposta e 

Tapada. O início das marchas foi uma 

aventura, que felizmente foi decorrendo 

sempre da melhor maneira e cada vez 

com mais qualidade, qualidade essa que 

tornou as nossas marchas conhecidas e 

faladas em todo o concelho. Depois de 

vários anos de uma disputa salutar, de 

muita alegria e entusiasmo, houve um 

interregno de 3 anos.

Foi então, com a organização das 

Tasquinhas, a Junta de Freguesia pensou 

e com a preciosa colaboração dum grupo 

de pessoas que também gostam desta 

festa foi decidido deitar mãos ao 

trabalho e fazer o reinicio das marchas, e 

já lá vão 5 anos, com a qualidade que 

todos reconhecem mesmo noutras 

terras deste nosso Portugal. Desde então 

temos feito intercâmbio com outras 

marchas de outros pontos do país. 

  No passado dia 9 de Junho desfilaram 

no Largo Álvaro da Ponte além da 

marcha de Ponte do Rol, as marchas da 

Marteleira do concelho da Lourinhã, de 

Santo Isidoro, do concelho de Mafra e 

Amor, concelho de Leiria.

O Tema deste Ano - Os Moinhos

 Este ano o tema da nossa marcha são os 

moinhos tão típicos da nossa região. Dos 

cinco moinhos que existiam, restam 

dois, um que ainda mói à vela, outro 

semi-artesanal e um outro que foi 

transformado em habitação. 

 Os restantes encontram-se degradados.

 Na nossa freguesia os moleiros estavam 

ligados por laços familiares: pais, filhos, 

irmãos, tios e primos. Esta tradição não 

acabou, ainda hoje temos uma moagem 

semi-artesanal a funcionar num dos 

m o i n h o s  q u e  p e r t e n c e  a  u m  

descendente da Família Calheiros.

 Para além dos moinhos, na nossa terra 

havia o cultivo do trigo, que depois da 

colheita era transportado por jumentos 

até ao moinho, onde era transformado 

em farinha para a alimentação: pão de

Concentração final das 4 Marchas

A Marcha da Ponte do Rol na Marteleira - 10 de Junho
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 trigo cozido, em forno de lenha, na casa 

de cada família. Quem fazia esse pão ia 

aos moinhos semanalmente comprar a 

farinha em sacos de pano cru, que 

muitas mulheres, nossas mães e avós 

transportavam à cabeça.

A nossa roupa

 As saias das mulheres simbolizam as 

velas dos moinhos com a corda que 

prende as velas e entre estas, as 

cabacinhas ou búzios tão típicas dos 

nossos moinhos.  Talvez alguém ainda se 

lembre do som característico dos 

moinhos quando as velas estavam a 

rodar ao sabor do vento, lembrava o som 

das ondas do mar. 

 Na cabeça as mulheres levam um 

adorno que simboliza os sacos de 

farinha.

 Os homens transportam sacos de 

serapilheira a simbolizar os moleiros que 

os usavam para transportar os grãos de 

trigo até ao moinho.

COLABORADORES

 Confecção dos trajes: Teresa Abreu; 

Rosário Roque; Alice Silva; Deolinda 

Jacinto; Joana Sarreira; Rosário Cruz 

Santos; Luzia Cruz.

  Arcos: António Alberto Calheiros; Rui 

Leal; António Costa; Luís Santos; Carlos 

Carvalho; António Manuel Abreu, Migue 

Jerónimo e Rafael Mira.

  Musica Original do Maestro Luís Pedro 

Carimbo.

  Letra de Maria de Jesus Carimbo.

 Coreografia e Ensaiadora - Andreia 

Caldas.

 Cavalinho - Músicos da Banda da 

Juventude Musical Ponterrolense.

  Cantoras - Rosário Roque, Márcia 

Garcia, Vitaliana Roque, Alice Silva, 

Maria de Jesus Carimbo.

 Agradecimentos a todas as pessoas que 

de qualquer modo colaboraram neste 

projeto.

Vários momento da atuação da Marcha em Pontedo Rol - 9 de Junho
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No passado fim-de-semana de 16 e 17 de 

Junho realizou-se o VI Encontro de 

Ponte, na freguesia de Ponte, do 

concelho de Guimarães. Mais uma vez a 

freguesia de Ponte do Rol esteve 

p r e s e n t e  c o m  o  e x e c u t i v o  e  

aproximadamente 90 fregueses.

  No final da manhã de sábado realizou-

se o hastear das 13 bandeiras, das 13 

Juntas de Freguesia que partilham o 

n o m e  d e  Po n t e .  D e  t a r d e  o s  

ponterrolense tiveram oportunidade de 

visitar o centro histórico da cidade de 

Guimarães – Capital Europeia da Cultura 

2012. Após um magnifico jantar na 

Quinta Vila Marita, houve oportunidade 

de assistir no Largo do Toural ao concerto 

de rua dos “Maudits Sonnants”.

 A Serra da Penha, o Castelo de 

Guimarães e o Paço dos Duques de 

Bragança, foram os locais visitados na 

manhã de domingo.

 Os locais e espaços visitados, os 

espetáculos presenciados e as iguarias 

saboreadas, tornaram esta visita numa 

enorme riqueza cultural, história e 

gastronómica.

 A viagem de regresso teve uma paragem 

na aldeia da Matueira, da freguesia de 

Regueira da Ponte, para jantar e vibrar 

com a vitória de Portugal perante a 

Holanda.

No próximo ano o VII Encontro de Ponte 

será na freguesia da Vila da Ponte, 

concelho de Sernancelhe, distrito de 

Viseu. Desejamos mais uma vez estar 

presentes e da melhor forma, ou seja 

com amizade.

VI Encontro de Pontes

Jantar na Quinta Vila Marita

E se o dono da camioneta aparece! Concerto dos Maudits Sonnants

Os Ponterrolense à conquista ...

Hastear das bandeiras
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