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A   P o n t e

Boas
Festas

Nos lares aconchegados,
Um sentimento conserva

Os sentimentos passados.

Coração oposto ao mundo,
Como a família é verdade !

Meu pensamento é profundo,
Estou só e sonho saudade.

E como é branca de graça
A paisagem que não sei,
Vista de trás da vidraça
Do lar que nunca terei !

Poema de Natal - Fernando Pessoa

Na província neva.
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Com moderação……feliz e próspero 2013!

 Moderação, foi a palavra que me ocorreu, após constantes incentivos a que a 

população em geral, bem como qualquer entidade Ponterrolense, participe 

activamente no crescimento deste jornal. Solicitaram-nos a publicação de alguns 

artigos, o qual os produzimos na integra, visto assim ser a vontade dos seus autores e 

porque sempre defendemos a democracia no seu todo, incluindo, evidentemente, a 

liberdade de expressão.

 Não ficaria bem com a minha consciência se não alvitrasse aqui o cuidado que 

devemos ter com as palavras, nomeadamente quando pessoalizamos ou induzimos 

os textos nesse sentido. Não me parece ser bom para ninguém! Somos uma 

Comunidade de grandes atributos, de grandes feitos, de grandes iniciativas, 

considero até termos uma identidade própria vincada a nível Nacional. Isso nos 

orgulha, estou certo!

 Somos Homens e Mulheres de grande capacidade a todos os níveis mas também 

devemos ter a consciência que, por isso mesmo, não somos perfeitos, temos nossos 

defeitos e virtudes e melhor faremos em prol da Freguesia, quanto melhor nos 

adaptamos a essa realidade humana.

 Vamos entrar no Ano 2013, conscientes da continuação das dificuldades porque 

passamos em 2012 mas com a firme esperança que conseguiremos, em conjunto, 

menorizar os problemas sentidos pela população de forma a manter uma sã 

convivência e a maior harmonia possível. Não iremos, infelizmente, iniciar nenhuma 

das duas obras mais necessárias da Freguesia, (Escola e Sede de Junta). Iremo-nos 

cingir a várias pequenas obras e também estar muito atentos à qualidade básica de 

vida das famílias “apanhadas” por esta instabilidade e clara diminuição de qualidade 

de vida.

 Que tenhamos uma feliz passagem de Ano e que o 2013 seja saudável, generoso e 

próspero para todos!

Feliz 2013!

 O Presidente da Junta de Freguesia de Ponte do Rol

                                                           Pedro Vaza Santos
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Data de entrada na Junta de Freguesia : Data de entrada na Junta de ou pessoais, do que os interesses da 

13 de novembro 2012. Freguesia: 24 de dezembro 2012.população e dos paroquianos.»

 Autor: Carlos Arlindo Alves de Carvalho  Autor: Carlos VazaCarlos Carvalho

  «No passado dia 27 de outubro, foi «PONTE DO ROL ALÉM FRONTEIRAS

inaugurada a ampliação do Salão Filme sobre Ponte do Rol apresentado 

Paroquial, inauguração que me pareceu no Rio de Janeiro, Brasil.Data de entrada na Junta de Freguesia : 

mais virada para os convidados (exterior) Foi com bastante satisfação que dei 3 de dezembro 2012.

do que para a população. com um artigo sobre a conferencia RIO  Autor: Ex-Marcha do Calvo

  As obras estão bonitas, mas mais uma +20 realizado no Brasil, onde foi  « Os moradores da área da Marcha do 

vez é pena não estarem viradas para os apresentado um filme intitulado " Big Calvo reuniram no dia 29-11-2012, e 

interesses da população e da Paróquia, Change for little Ponte do Rol ".decidiram distribuir o dinheiro em saldo 

como é o caso da redução das salas de  Através deste filme traduzido para a pelas seguintes instituições:GDRC 

catequese para menos de metade. n o s s a  l i n g u a  c o m o  G R A N D E  Ponterrolense; ASAS de Ponte do Rol; 

  O local da ginástica dos Seniores MUDANÇA PARA A PEQUENA PONTE Igreja; Salão Paroquial; APEE de Ponte do 

(Idosos) foi deslocada da sala de D O  R O L  a  e m p r e s a  S i e m e n s  Rol e Escuteiros, em partes iguais.»

espectáculos, (Rés-de-chão) para os demonstrou ás restantes empresas Ex-Comissão

pisos superiores, por comodidade dos participantes que é possivel levar a 

elementos, que se dizem estar á frente cabo uma intervenção social e de 

do Salão Paroquial, com prejuízo para os sustentabilidade junto das populações 

seniores. locais. 

  Quem se diz estar á frente do Salão  A Ponte do Rol chegou uma vez mais 

Paroquial / Casa da Cultura, está desde além fronteiras e serviu de exemplo a 

2009 em situação irregular por não se aplicar no futuro para outras 

terem submetido á votação pela intervenções a realizar noutros pontos 

população, como prevê as normas de do Globo. 

utilização do Salão Paroquial/ Casa da   A NOSSA ALDEIA foi apontada como 

Cultura, acordadas entre a comissão em um exemplo a seguir, e isso congratula-

exercício em 2007 e o Patriarcado de nos a todos PONTERROLENSES.

Lisboa.  Certo de que muitos se recordarão 

  Também estão em falta para com a deste dia, ficará a promessa de que 

população, por não apresentarem este FILME será também um dia 

contas, todos os anos, desde 2007, como exibido na nossa terra para que 

definido na respectiva norma de possamos reviver esse momento.

utilização, acordada com o Patriarcado. Um Bom Natal e um próspero Ano 

  Em tempos, alguém me disse que os Novo.                                        Carlos Vaza

Salões Paroquiais tinham sido feitos 

pelas populações, mas não eram para as 

populações.

  Desde 2007, que fico com a sensação de 

que o Salão Paroquial / Casa da Cultura, 

tem servido mais interesses particulares 



A Ponte
 No passado dia 11 de Novembro, o habituado e avaliou-a de uma forma Rosário e Cila, bem como com a mão 

Grupo de Dança de Ponte do Rol muito positiva e enriquecedora. artística de António Alberto e Rui Leal 

participou na final do Festival das   O grupo de dança contou, como na e laboração dos  acessór ios  

Vindimas. Depois de ter vindo a sempre, com o apoio das maravilhosas cenográficos. A eles, o nosso obrigada.

embelezar as eliminatórias na nossa costureiras Teresa, Alice, Deolinda, Madalena Vítor

freguesia ao longo de vários anos e com 

diferentes espetáculos que sempre 

primaram pela originalidade, este grupo 

foi convidado pela empresa municipal 

Promotorres para fazer parte desta 

grande final. 

 Ao longo de 1 mês de ensaios 

prepararam-se 2 danças que foram 

apresentadas na abertura e no 

encerramento do espetáculo e que 

mereceram um forte aplauso do público. 

O grupo considerou uma experiência 

diferente daquilo a que vinha sendo 

Inverno

Na festa das vindimas

As 4 estações são o tema

Mas escolher uma miss

Na Ponte do Rol é problema

Mas isso a mim não compete

O júri é que terá de o fazer

A mim só me pediram

Para o inverno descrever

Eu pensei no assunto

Sem ficar atrapalhada

E lembrei-me que no inverno

Tenho que andar agasalhada

O inverno começa em dezembro

Sopra o vento que tudo pode abanar

Faz frio, traz a chuva e a geada

Mas em Março ele vai acabar

Tanto vento, tanto gelo

A neve põe branca a serra

A chuva que cai todo o dia

É boa porque rega a terra

No inverno o sol é mais triste

Ainda é cedo e a noite aparece

Mas no cantinho de cada casa

Há uma lareira que tudo aquece
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Paula Cunha

Dança de abertura

Dança de encerramento
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 A Banda da Juventude Musical que interpretaram em conjunto com a percurso a Banda cumprimentou as 

Ponterrolense, realizou a sua segunda Banda "A todos um bom Natal". instituições da freguesia e fez a 

gala de Natal. Foi no passado dia 22 de  No final houve agradecimentos por tradicional saudação natalícia.

dezembro, na Casa da Cultura / Salão parte de todos os intervenientes, tendo   Um agradecimento especial para 

paroquial, que a mesma teve lugar, sido ofertadas flores para sublinhar e todos os ponterrolenses que sabendo 

perante uma assistência que lotou por valorizar a organização, dedicação e antecipadamente as ruas pelas quais a 

completo a sala e que muito aplaudiu o empenho dos músicos da Banda. Um Banda iria passar, a presentearam com 

d e s e m p e n h o  d o s  m ú s i c o s ,  agradecimento especial para todos os pequenos e saborosos lanches 

manifestando o seu agrado pela patrocinadores e amigos da Banda que improvisados. Desta partilha resultou 

qualidade do espetáculo apresentado. nos ajudaram. muita alegria e emoção, própria desta 

  À semelhança da edição inicial, a meio   No dia seguinte a Banda realizou a já quadra.

do concerto, a Banda transformou-se tradic ional  saudação de Natal ,  A Banda da Juventude Musical 

num coro a quatro vozes, para percorrendo algumas ruas da freguesia. Ponterrolense deseja a todos um bom 

interpretar alguns temas natalícios mais Começou pelas 18.00 horas e viria a Natal e um próspero Ano Novo.

Comissão Técnica da Bandafamosos do país e estrangeiro. terminar por volta das 23.00h. Durante o 

  A Gala contou com a colaboração dos 

apresentadores Renato Valente e 

Margarida Pinheiro, que com os seus 

desempenhos também contribuíram 

para enriquecer a festa. Participaram 

também, alguns alunos do 4º ano da 

Escola Básica do 1º ciclo  de Ponte do Rol, 

II Gala de Natal
Saudação de Natal ao executivo da Junta de Freguesia



A PonteA .P.E .E .
  A Assembleia Geral da Associação de mensalmente no pagamento à Psicóloga 550,00€ efectuado à nossa associação 

Pais e Encarregados de Educação –APEE, Ana Clara, que acompanha os nossos pela Marcha do Calvo. Um bem haja a 

teve lugar no dia 18 de outubro de 2012 meninos. todos os que nela participaram e assim 

pelas 21h, na EB1 de Ponte do Rol. Foi   No Jardim Escola foi executada a pala de nos agraciaram com este contributo.   

feita a apresentação das contas do ano sombreamento para que os nossos  Com pequenos gestos ajude-nos a 

2011/2012, constituído o novo corpo da meninos possam desfrutar do recreio tornar a vida do seu filho melhor.   

direcção e discutidos alguns assuntos faça sol ou chuva. Esta obra foi Continuação de bom ano letivo. 

muito importantes na vida diária dos comparticipada pela CMTV e a APEE 

alunos que frequentam as nossas agradece, em nome de todos, esta 

escolas. colaboração.

  Apresentamos aqui a direção para o ano   Aproveitamos para agradecer aos pais 

letivo 2012/13, que representa os que se fizeram sócios e participaram na 

Encarregados de Educação das escolas venda de rifas solicitada e relembramos  

do 1ºCiclo de Ponte do Rol e Gondruzeira a quem por qualquer motivo não teve 

e do Jardim de Infância de Ponte do Rol: oportunidade de o fazer que a quota são 

Direção de 5 Euros por ano letivo e as rifas são 

Presidente: Francisco Cândido 0,50€ (cabendo a cada aluno a venda de 

Tesoureira: Marta Alves 10 unidades) dado que é através destas 

Secretária: Ana Patrícia Amaro pequenas acções que angariamos verbas 

Vogais:   Eugenia Martins;  L ina que são investidas na melhoria da vida 

Bernardes; Delia Faustino; Carla Barros; escolar dos nossos filhos.

Benedita Santos; Patrícia Gomes;   Em preparação para o ano 2013 está a 

Andreia Silva; resolução de alguns problemas nos 

Mesa da Assembleia Geral edifícios da Escola da Ponte de Rol e no 

Presidente: Olga Blanco Jardim de Infância, o manter o apoio 

1º Secretário: Mário Luís psicológico aos alunos e a compar-

2ºSecretário: Anabela Santos ticipação no Teatro de Páscoa.

Conselho Fiscal   Este ano, e conforme vem sendo habito 

Presidente: Carmem Franco nos natais passados, sorteamos um 

Vogais: Hélio Gomes e Carla Rodrigues cabaz de natal, cuja colaboração de 

Conselho Geral quem participou, agradecemos desde já. 

Representante: Pedro Cabeça. O sorteio teve lugar na sede do Grupo 

Desportivo Ponterrolense no passado 

 Neste 1º trimestre do ano letivo, a dia 20 de Dezembro, pelas 21 horas e a 

associação participou na educação dos senha sorteada foi o número B77 cor 

nossos filhos na resolução de alguns branca que contemplou o Sr. Vitor Silva  

problemas que surgiram no dia à dia da de Ponte do Rol, irmão do Ângelo da Sala 

vida escolar e com a contribuição de Amarela e da Filomena do 3ª Ano, a 

150,00€ por cada uma das 6 salas de aula quem comprou a referida rifa.

para ajuda na compra de materiais e/ou  A APEE quer ainda prestar a sua 

de actividades lúdicas e comparticipa homenagem e agradecer o donativo de 

Sorteio do cabaz de Natal da APEE

Vencedor do Cabaz de Natal
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Pais Natal, os quais distribuíram prendas Comemoração do São Martinho

por todos. No dia 9 de novembro de 2012 

 Este último dia de aulas foi um dia de comemorou-se o São Mart inho 

grande alegria para todas as crianças!/Magusto no recinto da escola, 

juntamente com os alunos do Jardim de 

Infância. Como não há Magusto sem 

festa, não só colocaram as coroas 

decoradas que fizeram, como também 

distribuíram cartuchos, e ainda 

cantaram canções e recitaram quadras 

relativas ao tema de São Martinho. 

To d o s  o s  a l u n o s  a s s i s t i ra m  e  

participaram com muito entusiasmo e 

dedicação. No final comeram-se as 

deliciosas castanhas assadas.

Festas de Natal

  No dia 13 de dezembro de 2012, os 

alunos de 1.º e 3.º anos da Escola da EB1 

da Ponte do Rol deslocaram-se à Casa de 

Repouso – Costa de Prata, para um 

Convívio com os Idosos, partilhando um 

espaço comum, em ambiente de 

amizade e espírito fraterno. Não 

faltaram as Canções de Natal e as 

recitações de quadras natalícias 

interpretadas pelas crianças. 

 Na manhã de sexta-feira, dia 14 de 

dezembro de 2012, os alunos do Jardim 

de Infância e os alunos do 1.º ciclo, 

juntaram-se na Casa da Cultura da Ponte 

do Rol, a convite da mesma, para verem 

um teatro de marionetas de vara “O 

Natal na Cidade do Penteado”- uma 

adaptação de um texto original de José 

Barata – Moura, desenvolvido pelas 

Colaboradoras do Serviço Educativo da 

Associação ESTUFA – Plataforma 

Cultural, entidade promotora do 

espetáculo. Após terem assistido ao 

teatro os alunos tiveram a visita de dois 

Esco la EB 1 º C i c lo

Festa de S. Martinho

Festas de Natal



A PonteJard im de Infânc ia
 O Jardim de Infância virados para atividades e compor- criança por um lado experienciar 

Motor do Desenvolvimento tamentos relacionados com a definição diferentes tipos de relação, novas 

Desenvolvimento Social: d a  i d e n t i d a d e  s e x u a l .  O u t r a  situações e problemas para resolver, e 

característica desta idade é a rivalidade por outro, o acesso a materiais 

Aos 3 anos com o progenitor do mesmo género. Há didácticos de uma forma adequada e 

Aos 3 anos há uma evolução na aquisição uma curiosidade acerca da sua origem. É com a orientação de profissionais da 

de autonomia física e emocional essencial a família dar respostas às educação. Desta forma a criança 

relativamente aos pais. Nesta idade o p e r g u n t a s  ( t e n d o  s e m p r e  e m  desenvolve-se cognitiva, social e 

interesse e capacidade de socializar com consideração a idade da criança), emocionalmente, levando à aquisição 

outras crianças da mesma idade respondendo às vezes que forem das bases necessárias para poste-

aumenta, levando à brincadeira em necessárias à mesma pergunta (se a riormente realizar as aprendizagens do 

conjunto e à criação das primeiras criança pergunta repetidas vezes a primeiro ciclo. A matemática, a leitura e 

amizades e de algumas desilusões. Há mesma coisa é porque por algum motivo a escrita não se aprendem só através 

uma maior sensibilidade relativamente a precisa de ouvir, ainda não interiorizou dos livros. 

aos sentimentos dos outros e dos outros ou porque aquela resposta não a  Em alguns casos a escola pode ter um 

em relação a si. satisfez). Não falar sobre o assunto não p a p e l  r e p a r a d o r  d e  u m  

quer dizer que esteja esquecido. Nesta desenvolvimento desadequado, sendo 

Aos 4 anos idade há uma apetência pelo saber e por muito importante a inclusão de 

Aos 4 anos as crianças gostam de conhecer o resto do mundo. Deverá crianças com necessidades educativas 

conversar, apresentam uma maior haver  capacidade imaginár ia  e  especiais numa sala de Jardim de 

capacidade para partilhar e para pensamento lógico bem desenvolvidos. Infância em que haja uma equipa 

aprender regras e a sua imaginação multidisciplinar que fomente a partilha 

funciona a “1000 à hora”. Está na altura  A importância de frequentar o de conhecimentos  e  emoções  

de explicar a importância de cada regra e Jardim de Infância proporcionando a evolução destas, 

a consequência de se quebrar. Para estas  É na relação com os outros que o ser mas também dos restantes alunos que 

crianças imitar os pais é muito divertido, humano se desenvolve. As estruturas muito podem e devem aprender. 

mas também educativo, por isso… cognitivas necessitam de estímulo e não 

cuidado pais…! basta expor a criança a tarefas Escola Inclusiva

/atividades escolares, é necessário haver (…) Acreditamos e proclamamos que:

Aos 5 anos um intermediário, uma relação humana as crianças e jovens com necessidades 

O reconhecimento da diferença de sexos que procure o potencial do material educativas especiais devem ter acesso 

e de gerações acontece por volta dos 5 escolar e o torne interessante para a às escolas regulares, que a elas se 

anos e portanto é natural que nesta fase criança. Frequentar o Jardim de Infância devem adequar através de uma 

os interesses das crianças estejam possibilita esta dinâmica, permitindo à pedagogia centrada na criança, capaz 
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 adequar através de uma pedagogia   O conceito de escola inclusiva baseia-se adequados, traça um plano com o 

centrada na criança, capaz de ir ao num sistema centrado na indi- objetivo de maximizar o potencial do 

encontro destas necessidades; vidualidade da criança e nas suas aluno e da família.

as escolas regulares, seguindo esta necessidades específicas, acolhendo-a e  Para haver uma inclusão eficaz e, 

orientação inclusiva, constituem os pensando-a como um todo e não apenas portanto, um bom desenvolvimento da 

meios mais capazes para combater as como aluno no seu desempenho criança, é fundamental existir uma rede 

atitudes discriminatórias, criando académico. segura que envolve escola, família e 

comunidades abertas e solidárias,  A escola participa no desenvolvimento comunidade. 

constituindo uma sociedade inclusiva e global da criança (académico, socio   O parque infantil da nossa escola já 

atingindo a educação para todos (…). emocional e pessoal), envolve, apoia e tem cobertura. As crianças agradecem, 

orienta as famílias e a comunidade. A pois assim podem usufruir com maior 

(in Declaração de Salamanca, Conferência escola inclusiva é composta por uma regularidade dos equipamentos. 

Mundial sobre Necessidades Educativas equipa que se adapta às suas crianças, Obrigado a todos os que lutaram por 

Especiais: Acesso e Qualidade, 1994) re ú n e  té c n i co s  e s p e c i a l i za d o s ,  este projeto, tornando este espaço 

encaminha para serviços exteriores mais rentável. 

Parque infantil e a nova cobertura do Jardim de Infância



A PonteG.D.R .C .Ponter ro lense
  Ainda que sem o complexo desportivo classificando-se neste momento a meio momento 10 pontos conquistados.

c o n c l u í d o ,  a s  a c t i v i d a d e s  d o  da tabela (oitavo lugar com 17 pontos,  Relativamente aos mais pequenos o 

Ponterrolense continuam a decorrer menos 11 que o líder). Melhor G . D . R . C .  P o n t e r r o l e n s e ,  e m  

dentro das possibilidades do clube. Para classif icados estão os juniores,  colaboração com PéForma Desporto e 

colmatar a falta das infra-estruturas, as ocupando a quarta posição do L a z e r ,

equipas de futebol de iniciados e juvenis campeonato com 15 pontos, menos três dinamiza a Escola deFutebol Miguel 

utilizam o campo da Pedra, os juniores que o primeiro classificado. Quanto aos Vítor. Promove os escalões mais jovens

usufruem do campo da Cerca enquanto a juvenis estão neste momento com 15 do FUTEBOL, integrando grupos mistos 

formação sénior continua a efectuar pontos, menos 12 que o l íder, dos 5 aos 12 anos, com mais de 90

toda a sua actividade no campo da equivalendo à sexta posição na crianças.

Coutada. No escalão principal, a equipa respectiva prova. Por fim, os iniciados a   Esta época 2012/13 deu início a um 

do Ponterrolense tem feito até ao meio da tabela com menos 12 pontos novo projeto liderado por Pedro

momento um campeonato irregular, que o primeiro classificado, tendo até ao Vaza, responsável de PéForma - 

Desporto e Lazer, também treinador,

decidindo dar continuidade ao grupo 

de jovens e formar novo escalão de

Futebol 11- INICIADOS (13 e 14 anos). 

 A Escola de Futebol M.Vitor/ 

Ponterrolense participa com equipas 

no campeonato Municipal e Distrital.

 De uma forma geral o desempenho das 

várias equipas têm sido bastante 

positivo.

 Apostando não só na formação 

desportiva dos jovens que integram na

escola de futebol, criaram-se ainda 

inovadores serviços de apoio na

área da Educação e Desempenho 

Escolar, GRATUITOS: Apoio ao estudo;

colónia de férias; transportes; snacks 

diários de fruta após os treinos e 

banhos; salutar convívio para os Pais. 

Dispomos ainda de página no 

FACEBOOK onde os familiares e amigos 

p o d e m  c o n s u l t a r  a s

fotos e momentos de alguns Jogos 

disputados. Beneficiam também de

benefícios para as Festas de Aniversário 

o r g a n i z a d a s  e m  P é F o r m a  e

DESCONTO na mensalidade para os 

sócios do G.D.R.C. Ponterrolense.

Equipa sénior - setembro 2012

Equipa Infantil - novembro 2012

Um atleta petiz

10



A Ponte

11

15 de Dezembro no Barro o Campeonato 

de Inverno de corta-mato e estrada, 

vencendo por equipas nas duas 

vertentes. Das sete provas disputadas, 

seis foram vencidas colectivamente pelo 

Ponterrolense, deixando os nossos 

atletas boas perspectivas para as 

competições que aí se avizinham. 

Entretanto no próximo dia cinco de 

Joaquim Bandeira, José Luís Franco, José Janeiro iniciar-se-á na Carregueira o 

Ribeiro Calheiros, José Oliveira, Leandro Campeonato da Primavera, sendo que 

Roque, Manuel Salas, Marcha da Baixa, no dia 19 do primeiro mês do ano haverá 

Marcha do Calvo, Margarida Pinheiro, em Ponte do Rol uma das provas de 

Miguel Caldas, Miguel Pereira, Vasco corta-mato pertencentes a este 

Lima, Vital Rosas, Vítor Alves, Valdemar campeonato. De referir também que no 

Patarrão, Valter Ezequiel e Vítor Alves.dia 29 de Janeiro haverá uma outra prova 

  A direcção lança novamente o apelo aos que de maior importância para o clube, 

associados e s impatizantes,  da trata-se da corrida da Casa do Benfica 

necessidade da colaboração dos denominada de ''Rota Fonte da Pipa'', 

mesmos para a finalização de uma que terá um total de 12km para 

importante obra na história do clube e da percorrer.

f re g u e s i a ,  n o m e a d a m e n te  n o s    No dia 26 de janeiro 2013 será o jantar  Relativamente ao novo complexo 

donativos e na participação das mais comemorativo, no Salão Paroquial com desportivo, as obras continuam a 

diversas actividades promovidas para fados e variedades.decorrer, continuando a ser necessária a 

angariação de fundos.  Bom Natal e um próspero Ano Novo colaboração por parte dos associados e 

  No próximo mês de janeiro o nosso são os votos da direção para todos os simpatizantes, seja nas actividades 

clube comemora o seu 72º aniversário. sócios e amigos do Ponterrolense.promovidas pelo clube seja através dos 

donativos.

  Aqui ficam os nomes dos associados 

que já responderam ao desafio lançado 

p e l a  d i r e ç ã o ,  c o l a b o r a n d o  

financeiramente: António Augusto 

Gigante, António Maria dos Santos, 

António Martinho Costa, António Nunes 

Gigante, António Pedro Pimpão, António 

Joaquim, Augusto Luís Alves, Carlos 

Antunes, Carlos Cunha, Carlos Pombo, 

César Luís Nobre, Fernando Bandeira, 

Francisco Joaquim Franco, Francisco 

Silva, Humberto Abreu, Ilídio Severino, 

Jaime Bandeira, João Miguel Franco, 

Boavista Olheiros - outubro 2012

Bica a 0,55€
Frequenta a nossa sede
Valoriza o que é nosso



A PonteG.D.R .C .Gondruze irense
 No mês de outubro foi eleita em pé que ajudaram ao sucesso deste envolvam a comunidade e que 

A s s e m b l e i a  G e r a l  d o  G D R C  evento. permitam manter o Grupo Desportivo 

Gondruzeirense uma nova direção, esta Contamos ainda com animação musical ativo.

direção foi eleita por unanimidade dos por parte de alguns sócios da A direção deseja a todos os sócios e 

sócios presentes, a qual é composta por coletividade, o que fez com que a amigos um Feliz Natal e um Próspero 

9 elementos: maioria das pessoas se mantivesse no Ano Novo.

Presidente: Hugo Alves espaço.

Secretário: Luís Alberto Ferreira Com o principal intuito de proporcionar 

Tesoureiro: Paulo Lusitano Ferreira à população um convívio entre as várias 

Vogais: Bráulio Filomeno, Daniel Filipe, gerações, a direção conseguiu mobilizar 

Dina Ginja, José Duarte Ferreira, Maria um grande número de pessoas que 

dos Prazeres Ferreira e Sónia Alves. ajudaram nas mais diversas formas para 

Para a Assembleia Geral foi eleito Filipe que esta iniciativa se realizasse.

Pinheiro e para o Conselho Fiscal Ercilio Estiveram presentes cerca de 80 sócios e 

Bento e Maria Fernanda Bento. amigos da coletividade neste almoço 

Esta direção tem como objetivos bastante animado.

principais manter a coletividade aberta e Pretendemos realizar a Passagem do Fim 

organizar vários eventos, de modo a do Ano e festejar o Aniversário do GDRC 

dinamizar este espaço que é tão Gondruzeirense no dia 31 de dezembro. 

importante para a nossa aldeia. Venha entrar connosco no Ano de 2013, 

O Almoço de S.Martinho foi a primeira numa festa com muita animação, para 

iniciativa organizada pela nova direção e mais informações dirija-se ao balcão do 

realizou-se no dia 11 de novembro. A GDRCG (a inscrição inclui um Bolo-Rei e 

ementa teve como prato principal o uma garrafa de espumante).

Atum de Barrica, não faltaram as Para o próximo ano continuaremos a 

castanhas assadas, o bom vinho e água- procurar desenvolver atividades que 

Almoço de S. Martinho

Os preparativos para o almoço

Momento de convívio

12
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Abertura do ano-escutista

e passagens

  O fim de tarde do dia 29 de setembro foi 

de alegria para os escuteiros do 1279. Na 

missa vespertina das 19h00, na igreja de 

Ponte do Rol, foi oficializada a abertura 

do ano-escut ista  2012-2013.  A 

Celebração foi presidida pelo Assistente 

do 1279, o Pe. José Morais e contou com 

a presença do Chefe do Núcleo do Oeste, 

o Dirigente Rui Pedro. 

  De seguida, tiveram lugar as passagens, 

no jardim do Largo Álvaro da Ponte. As 

quatro secções do 1279 acolheram 

agradecemos toda a novos elementos, num momento de 

a j u d a  e  d i s p o -muita alegria e animação, que faz as 

nibilidade.  Com os seus delícias de escuteiros, dirigentes, 

p rec io s o s  es c la re -f a m i l i a r e s  e  d a  c o m u n i d a d e  

c i m e n t o s ,  t o d o s  ponterrolense.

ficaram a saber mais 

Exploradores, Pioneiros e Caminheiros, sobre o funcionamento do sistema de Jota-Joti no 1279:
teve a oportunidade de colocar no comunicações via rádio e sobre o “De que tamanho é o teu 
globo do Agrupamento aquilo que radioamadorismo.Mundo?”
pode fazer deixar o mundo um pouco   No final, cada uma das quatro equipas Mais um ano, mais uma participação do 
melhor.mistas, constituídas por Lobitos, Agrupamento 1279 no Jota-Joti, a 

atividade que coloca os escuteiros de 

todo o mundo em conversação. “De que 

tamanho é o teu Mundo?” foi a pergunta 

que serviu de imaginário à atividade e 

que foi colocada a cada um dos 

escuteiros de Ponte do Rol ao longo de 

todo o dia 20 de outubro.

  Contactos através da rádio, da televisão 

e da internet, jogo com walkie talkies, 

jogo do código homógrafo e jogo de 

pistas foram as atividades que 

preencheram o dia dos escuteiros de 

Ponte do Rol. 

  As comunicações foram, como tem sido 

habitual, realizadas na casa do senhor 

Miguel Jerónimo, ao qual uma vez mais 

Escute iros
Celebração Eucarística de abertura do ano-escutista 2012-2013

Passagens de secção, no jardim do Largo Álvaro da Ponte

Comunicações via rádio, no Jota-Joti Procissão de N. Srª da Conceição

Encerramento do Jota-Joti



ASAS - Carnaval 
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Ano 2012
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Escuteiros - Janeiras 2012

Encontro de «Pontes» - Guimarães 6/2012Escola do 1º Ciclo - Carnaval no parque Verde

JI - Dia da Árvore JI - Dia Mundial da Criança Catequese - 1ª Comunhão

Festa de S. João BenficaTeatro - Casa da Cultura
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Miss Vindimas 2012 GDRCP - Atletismo, Paul 11/2012

GDRCP - Futebol, encerramento de época

Tasquinhas 2012

Obras do Novo Complexo Desportivo do GDRCPEscuteiros - ACANAC 8/2012 - Idanha-a-Nova

Festa em honra de Sr. Jesus dos Aflitos 2012 Festa anual da Gondruzeira 2012
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direção ao PPV

A partida foi dada no largo da igreja, 

durante o fim de tarde do dia 1 de 

desconhecida, embora o objetivo fosse 

do  conhec imento  de  todos  os  

Caminheiros: elaborar ou rever o Projeto 

Pessoal de Vida (PPV). 

 “Impele a tua própria canoa” foi o 

imaginário que guiou o Clã 120 – São 

Martinho durante a caminhada. 

  Um a um, dois a dois, quatro a quatro e, 

por fim, todo o Clã a caminhar. Foi desta 

forma que os Caminheiros de Ponte do 

Rol rumaram até ao destino final: a 

Capela do Casal de S. Martinho. 
organizou um lanche-convívio para toda acantonamento: a igreja de São Tiago, 

 Ali, num ambiente de introspeção, os 
a comunidade ponterrolense, desta vez em Torres Vedras. De mochila às costas, 

Caminheiros elaboraram/reveram os 
na véspera do dia 11 de novembro. os Caminheiros passaram por alguns 

seus PPVs e, desta forma, deram mais um 
 Pela tarde e noite fora não faltaram os pontos de fortaleza construídos pelo 

passo em direção ao Homem Novo.
apetitosos petiscos, as castanhas exército luso-britânico, como o Forte 

Magusto de São Martinho no 
assadas e a água-pé. do Grilo, no Telhadouro, o Forte de São 

Armazém da Junta de Freguesia 
 Enquanto as saborosas iguarias faziam Vicente e o Castelo de Torres Vedras. 

Como o dia São Martinho já não é o 
as delícias dos presentes, eram exibidas  A tarde foi preenchida pelo serviço. Os 

mesmo sem o habitual magusto no 
as fotografias das atividades do Caminheiros estiveram bastante 

Armazém da Junta de Freguesia, por 
Agrupamento e das várias secções, ao empenhados na recolha de alimentos 

mais um ano o Agrupamento 1279 
longo do ano-escutista anterior. p a r a  o  B a n c o  A l i m e n t a r,  n o  

  A animação do magusto ficou a cargo hipermercado Intermarché, em Torres 

dos elementos de cada uma das secções Vedras. As restantes secções do 1279 

do Agrupamento, através das habituais também aceitaram o desafio de 

peças de teatro. participar na recolha de alimentos do 

Caminheiros em acantonamento Banco Alimentar e, ao longo de todo o 

em Torres Vedras fim de semana, recolheram alimentos 

Os dias 1 e 2 de dezembro foram vividos no mesmo hipermercado.

intensamente pelo Clã do 1279. “As   A noite foi preenchida por um 

Linhas para o 120” foi o imaginário que animado fogo de conselho, pela 

serviu de mote para o acantonamento partilha dos Projetos Pessoais de Vidas 

dos Caminheiros de Ponte do Rol, (PPVs) e por um momento de reflexão 

remetendo para o tema das Invasões entre os elementos do Clã.

Francesas e das Linhas de Torres Vedras.   No domingo, os Caminheiros visitaram 

  No sábado, pelas 7h00, os Caminheiros a exposição das Linhas de Torres 

partiram em hike até ao local de Vedras, no Museu Municipal Leonel 

IV secção caminha em

Clã na Capela de São Martinho

Lobitos durante a peça do São Martinho

Peça da III secção, durante o magusto

16
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 pelas 12h00, participaram na Eucaristia Assistência da II secção a todas Serra e Largo Marquês Lavradio);

Dominical, na Igreja da Graça. Expedições do Núcleo do Oeste. Assim, Grupo 2 - A partir do Bate – chapa, EN9 

Exploradores descobrem a as patrulhas Lobo e Canguru foram até Jardim de Infância, Urb. Julião, Urb. 

“Vila da Fé” desafiadas a viver as aventuras do Rei Encosta do Soito e Soito.

 No fim de semana de 15 e 16 de David, na conquista da Terra Prometida. Sábado, dia 5 de janeiro:

Dezembro, a vila de Óbidos recebeu o Para isso, tiveram várias batalhas, entre Grupo 1 - Rua das Rosas, Rua Pardal, 

acantonamento dos Exploradores do elas a contrução de um presépio e de Rua da Boavista, Rua da Breijoeira, 

1279. “À descoberta da Vila da Fé” foi o uma coroa do Advento com materiais Bairro do Calvo, Rua dos Claudinos, Rua 

imaginário que conduziu a atividade da reciclados. Durante a noite, teve lugar a do Seixinho e descer a Rua D.Dinis até 

Expedição de Ponte do Rol, que esteve “Caça ao Totem”, um jogo de vila em que cruzamento com Bairro do Calvo;

acantonada na sede do Agrupamento participaram as duas patrulhas da Grupo 2 - Rua Santa Isabel, Rua da Paz, 

753 – Óbidos. Expedição. Rua do Martelinho, Rua da Tapada, Rua 

 O dia de sábado foi preenchido pelo   No domingo, os Exploradores da Bemposta, Rua Sacadura Cabral, Rua 

"ExploNatal", um desafio lançado pela participaram na Eucaristia, na Igreja de das Susanas e Rua das Adegas.

S.Pedro, em Óbidos. Sexta-feira, dia 11 de janeiro:

“Vamos Cantar as Janeiras” Grupo 1 - Descer a Rua D. Dinis a partir 

 Como já vem sendo hábito e tradição, do cruzamento com Bairro do Calvo, 

uma vez mais o Agrupamento 1279 de Rua Vale de Rosas, Rua Flor de Liz, Rua 

Ponte do Rol irá cantar as Janeiras pelas S. José, “Largo dos cafés”, Rua Vasco da 

ruas da freguesia, dividido em dois Gama e Rua da Graça;

grupos. A partir das 21horas, os Grupo 2 - Rua D. Leonor, Rua do 

escuteiros irão alegrar as ruas de Ponte Barreiro, Rua da Calçadinha e Benfica

do Rol, segundo o seguinte programa: Sábado, dia 12 de janeiro:

Sexta-feira, dia 4 de janeiro: Grupo 1 - Largo Álvaro da Ponte, Rua 

Grupo 1 - Gibraltar (começando por F i g u e i rô a  Re go,  Trave s s a  d o s  

Rotunda da Gondruzeira, EN9, Travessa Escuteiros, Rua D. Afonso Henriques, A. 

Bernardo Nascimento, Rua Casal da Padre Dr. Raul Sarreira, Rua Sr. Jesus dos 

Aflitos, Rua da Ponte, Rua Santo 

António, Bairro dos  Ministros, Rua dos 

Marcelinos, Bairro Leandro, Rua do 

Pinheiro, Rua do Paraíso e Rua da Bica;

Grupo 2 - Gondruzeira (começando por 

Rua da Cruz, Rua Padre Manuel, Rua 

dos Papagaios, Rua S. Julião, Rua dos 

Moinhos, Rua da Boavista, Rua da 

Liberdade e Rua dos Junqueiros).

Para esclarecimento de dúvidas ou 

pedido de passagem por sua casa, pode 

contactar: Rui Bernardes – 961109069 

ou  Fernando Costa – 917060964.

Inês Reis

Coroa do Advento elaborada pela P. Lobo

Presépio elaborado pela patrulha Canguru

Clã a caminho do Forte do Grilo, no Telhadouro
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movimentos de jovens, à Associação das ao fim da tarde de 20 de novembro  de 

Filhas de Maria e, com especial 2012. 

entusiasmo, à Radio Pax e ao jornal “O  A Paróquia de Ponte do Rol fez-se 

Domingo”. Em 1 de Março de 1962 representar no funeral, realizado no dia 

passou para a Missão Jécua, como 22 de novembro, enviado também uma 

pároco de Manica. De regresso dum grinalda de flores, como testemunho 

período de férias em Portugal, voltou de fé que em todos deixou.

          Padre António Marques de Castropara a Beira (20-3-1964) e, dois anos 

depois, para Mossurize (4-3-1966), onde 

trabalhou até 6 de Julho de 1968, data 

em que voltou para Portugal.

  Em Portugal continuou intensamente 

ligado às Missões, primeiro como Diretor FREI SERAFIM FERREIRA DA SILVA

do jornal Missões Franciscanas e, depois, Alguns dados Biográficos

como Vice-Procurador Nacional da   Nasceu em 1924, a 5 de novembro, na 

União Missionária Franciscana (de 1971 freguesia de Cucujães, concelho de 

a 1984), com residência na casa da Rua Oliveira de Azeméis. Concluídos os 

Silva Carvalho, em lisboa; e de 1984 até à estudos liceais no Colégio Seráfico de 

sua morte, no Convento da Nossa Montariol,  ingressou na Ordem 

Senhora dos Anjos, no Porto, como Franciscana, tomando hábito em 2 de 

Procurador Local e membro da Equipa agosto de 1942, professando os votos 

Nacional. Nesta responsabilidade, deu simples em 8 de Setembro do ano 

uma valiosa colaboração nas campanhas seguinte e, de votos solenes, em 29 de 

de dinamização missionária no Oeste, no Setembro de 1946. Foi ordenado 

Algarve, nos Açores e na Madeira. Teve sacerdote em 24 de julho de 1949.

também a seu cargo os Centros da U.M.F.  Após quase dez anos de trabalho 

no Porto e no Alto Minho. Entre 1969 e apostólico em Portugal, primeiro no 

1971 residiu em Penafiel, sendo colégio de Coimbra e depois (em 1951) 

Procurador Local e participando noutras na paróquia de Ponte do Rol, onde 

actividades apostólicas da casa.deixou obra notável, tanto no serviço 

  Particularmente a partir de 1973, a sua pastoral, cultural e no incremento do 

presença no Oeste do Patriarcado de património paroquial “construção do 

Lisboa foi uma constante durante Salão Paroquial”, partiu para as missões, 

a lgu mas  d écad as ,  co lab o ran d o  tendo chegado a Lourenço Marques no 

ativamente com o responsável local da dia 25 de Agosto de 1958.

“União Missionária Franciscana”, a   Depois de alguns meses na Missão de 

residir no Convento de Varatojo, em Santo António de Zavala (Mavila), foi 

trabalhos de sensibilização e animação colocado na Missão da Beira (17-3-1959) 

missionária.como coadjutor, encarregado do 

  Faleceu na Residência de Nossa internato da Escola de Artes e Ofícios, e 

Senhora dos Anjos, na cidade do Porto, dedicando-se também à catequese, aos 

A Casa da Cultura 
de Ponte do Rol inaugurou as 

suas novas instalações

 A Casa da Cultura de Ponte do Rol, 

inaugurou as suas novas instalações, 

resultantes das obras de ampliação, 

que duraram alguns anos e passaram 

por várias fases.

 

No dia 27 de outubro, teve lugar a 

Sessão Solene. Contou com a presença 

de um conjunto de convidados, 

membros dos corpos sociais das 

coletividades da freguesia, antigos 

membros da comissão diretiva da 

própria instituição, membros do 

Casa da Cu l tura

18

Vários momento da inauguração
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executivo da Junta de Freguesia, o   Na mesma data, à noite, realizou-se um 

pároco, o Presidente da Assembleia excelente espetáculo de Música Coral, 

Municipal e a Vereadora da Cultura do com o Coro Cant'Arte e o Orfeão de 

Município de Torres Vedras. Barrô, Águeda. 

  A Sesssão iniciou com a apresentação 

de vários Ensembles da 

. Seguiram-se os 

discursos e encerrou com a atuação do 

ComCordas - Grupo de Cavaquinhos de 

Torres Vedras. Seguiu-se uma visita às 

novas instalções, abriu-se a Exposição de 

Pintura, procedeu-se à bênção das 

instalações e descerrou-se a placa 

comemorativa da Inauguração. 

  No final foi servido um pequeno lanche 

aos convidados. 

Banda Juventude 

M. Ponterrolense

juventude, provando que os jovens 

podem também gostar da nossa música 

tradicional.

 No entanto, durante mais de uma 

semana, foram realizados uma série de 

eventos culturais, no sentido de 

mostrar as potencialidades que as 

novas instalações vieram proporcionar.

Desde logo, as salas para a catequese, 

que funcionam já no primeiro andar em 

gabinetes próprios. Ainda nesse piso, 

um espaço polivalente, que poderá ser 

utilizado como sala para atividades 

como o Balet, que aí funciona neste 

momento ou outras. Também poderá 

f u n c i o n a r  c o m o  ga l e r i a  p a ra  

exposições. Aí decorreu a Exposição de 

Pintura e Escultura que esteve patente 

ao público de 27 de outubro a 18 de 

novembro. Tivemos Pinturas de José 

Mendes, Olga Correia, Leila Baudouin e 

Domingos Broa.

O excelente Orfeão de  Esse mesmo espaço, pode também 

Barrô com as suas 50 vozes divididas em funcionar como pequeno auditório, 

4 naipes, fez-nos vibrar e deixou as nossa para Música de Câmara ou pequenas 

emoções à flor da pele. O nosso Coro Conferências ou Workshops. No dia da 

Cant'Arte também deu mais brilho a uma inauguração aí ouvimos os Ensembles 

noite, já de si tão brilhante. da Banda da Juventude Musical 

  No domingo 28, vindo  da bonita aldeia Ponterrolense e o Grupo ComCordas.

de Cabeça, situada num bonito vale da No espaço do sótão, funciona um 

Serra da Estrela, chegou o Balancé da ginásio para actividades de dança  e 

Cabeça, um grupo que nos trouxe as ginástica.

bonitas cantigas do cancioneiro serrano. Durante uma semana todas as 

O Grupo Rufos & Roncos complementou atividades tiveram sessões abertas à 

este espetáculo dando-lhe um toque de população sem qualquer custo.

  

Visita às novas instalações Lanche

ComCordas - Grupo de Cavaquinhos de Torres Vedras

Momento da benção

A Direção

Placa comemorativa



A Ponte
  No sábado, dia 3 foi a vez da dança, com 

o excelente grupo da Academia de Dança 

de Vanessa Silva, da Póvoa de Stª Iria, 

muito bem coadjuvado pelo grupo 

Ponterrolense 1002 Danças.

 Finalmente, no dia 4, Domingo, mais 

uma vez na nossa sala a brilhante 

Orquestra Ligeira Juvenil do CED de D. 

Maria Pia da casa Pia de Lisboa que não 

defraudou as espetativas e nos brindou 

com um excelente espetáculo que 

encerrou com chave de outro este 

conjunto de eventos culturais que 

programámos para a inauguração.

 do ASAS de S. Mamede da Ventosa, O 4º Encontro de Coros Seniores do 

Côro do Lar de S. José, o Côro do Clube Concelho de Torres Vedras

Sénior do Sobreiro Curvo e o Côro da Notas de Outono

Associação de Reformados de Torres  Decorreu, no dia 18 de novembro de 

Vedras.2012, na Casa ada Cultura de Ponte do 

 No final todos os grupos entoaram em Rol, o 4º Encontro de Coros Seniores - 

coro o Hino da Alegria. Notas de Outono. 

  Seguiu-se um lanche partilhado em  Este evento, apadrinhado pelo Clube 

que os elementos do vários grupos Sénior da Câmara Municipal de Torres 

puderam conviver e trocar impressões Vedras, contou com a presença dos 

sobre as suas atuações.seguintes grupos: O ComCordas - Grupo 

de cavaquinhos de Torres Vedras, o Côro

Orfeão de Barrô 

Orquestra Ligeira Juvenil do CED 

Academia de Dança de Vanessa Silva

Grupo Ponterrolense 1002 Danças
ComCordas - Grupo de cavaquinhos de Torres Vedras

Côro do ASAS de
S. Mamede da Ventosa

O Côro do Lar
de S. José

Côro do Clube Sénior do
Sobreiro Curvo

Côro da Associação de
Reformados de Torres Vedras
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Coro Cant`Arte

Concertos de Natal 

No passado dia 16 de dezembro às 

16h00 o Grupo Coral Cant`Arte deu um 

Concerto de Natal na Casa de Repouso 

Sta Teresinha na Ericeira, durante alguns 

minutos foi a delicia daqueles que nos 

recebem sempre de braços abertos e 

com grande carinho, os utentes daquela 

instituição.

Concertos de Reis passar uma tarde diferente, onde terás  No dia 22 às 19h00 cantamos e 

 No próximo dia 5 de Janeiro o Grupo a oportunidade de ir ao encontro entoamos na Igreja da Nossa Senhora da 

Coral Cant`Arte dará um Concerto pelas contigo mesma.Conceição em Ponte do Rol onde 

15h00 no Lar Stº António em Campelos Serão apresentados os conteúdos e a deliciou todos os que estiveram 

para todos os utentes e seus familiares filosofia do Curso....Reserva o teu Lugarpresentes.

desta instituição e no dia 12 na Capela   Este é um curso vivencial com   Mas foi o do dia 23, o grande momento 

dos Arneiros onde irão também poderosas técnicas de transformação alto deste grupo aquando da atuação na 

participar as crianças da catequese. interna, proporciona uma libertação do maravilhosa e inconfundível Igreja da 

Convidamos toda a população que passado, ensina-nos a escolher os Misericórdia em Torres Verdas com uma 

queira estar presente afim de poder pensamentos para co-criarmos uma acústica de beleza rara e única, esteve 

ouvir e apreciar a música desta época do realidade mais plena e feliz!presente uma assistência numerosa que 

ano.   Vamos trabalhar: Auto-estima; ia reagindo entusiasticamente de forma 

Criança interior; raiva; culpa; medos; encantada ao reportório que ia fluindo 
Workshop de Desenvolvimento e 

p a d r õ e s  f a m i l i a r e s ;  p e r d ã o ;  de forma leve e bela. Transformação Pessoal baseado 
relacionamentos; trabalho; saúde.No final o público aplaudiu insisten- na Filosofia de Louise Hay
  Através de exercícios, meditações, temente o que nos levou a repetir Dia 19 de janeiro de 2013 na Casa da 

visualização criativa, afirmações algumas peças no final. Cultura das 15h às 18h. Permite-te 

positivas, trabalho com espelho, 

constelações familiares entre outras 

técnicas, teremos a oportunidade de ir 

fundo dentro de nós mesmos.

A Casa da Cultura deseja a todos os 

a m i g o s ,  c o l a b o r a d o r e s  e  

essencialmente a todos os Ponterro-

lenses, algo que embora não tenha 

preço tem o maior valor do mundo: 

Muita Paz, Amizade e Amor e que 

todos continuem a valorizar os valores 

p e s s o a i s  e  s o c i a i s  d a  n o s s a  

comunidade um Bom Ano 2013, Bem 

Coro Cant`Arte

A Ponte



 Casa da Cultura tem vindo a habituar-  Este registo Paroquial é o 2º. Assento entendem. 

nos, dentro dos seus escassos proventos legível que se encontra no 1º. Livro de   Vamos tentar fazer uma abordagem do 

com actividades que vão da Ginástica, à Baptismos da Freguesia de Ponte do tema, para melhor compreensão, 

Dança, à Música, à apresentação de Rol. É um batismo efetuado aos dias 6 procurando ao mesmo tempo, aguçar a 

Coros, passando inclusivamente por de Fevereiro de 1663 de uma menina curiosidade de quem nos lê.

outros eventos Culturais, pois se de nome Brizida, (ou Brigida) filha de  O vocábulo Genealogia é composto 

encontra sempre ao serviço da Sebastião Álvares e de Maria Álvares.pelas raízes gregas “gen” que significa 

Comunidade, quer na sua vertente local,   É através deste tipo de documentos geração, e “logos” tem por significado, 

quer na abrangência de todo o Concelho que se inicia e se desenvolve toda a conhecimento ou estudo, que por si só 

de Torres Vedras. pesquisa dos nossos antepassados.indicam por tradução da palavra: o 

 Uma recém-empossada Comissão está   Julgamos que será muito útil fazermos estudo das  gerações ,  ou  mais  

no ativo, e propõe-se inovar e continuar esta iniciação, pois poderá haver a concretamente, o estudo das famílias. 

a levar até às suas populações tudo o que 

já se encontra em desenvolvimento, 

como abranger outras áreas, que 

decer to  interessarão  todos  os  

Ponterrolenses.

 Tal como a sua própria designação, a 

Casa da Cultura de Ponte do Rol tem que 

se preocupar, não só, mas, sobretudo 
  Para se fazer Genealogia é necessário noção de que os estudos escolares 

pela Cultura, e é de Cultura que iremos 
fazer pesquisa genealógica o que vai poderão ficar para trás, face ao  tempo 

falar uma cultura que sirva a população 
permitir também conhecer, não só os que poderão “perder” com esta, 

mais jovem e aquela que em nosso 
nossos antepassados, como  o que se digamos disciplina, mas diz-nos a 

entender mais frutos poderão tirar da 
passou no mundo antes de nós e melhor experiência que um jovem que faça a 

sua aprendizagem. 
entender o que ocorre nos dias de hoje, iniciação desta matéria, facilmente 

 Estamos a pensar em levar até aos 
uma vez que a História costuma repetir- adquirirá o gosto, pela leitura, pela 

jovens o ensino da Genealogia, e 
se. História, pela Matemática, passará a 

perguntam então, os que nos leem o que 
  A busca e dados para os apontamentos interessar-se em adquirir Literatura 

é isso de Genealogia?
genealógicos obrigam o pesquisador a que lhe possa abrir mais horizontes na 

 Muita confusão se poderia e se pode 
conhecer a legislação da época, e os Genealogia com consequência na 

fazer sobre este vocábulo, mas se 
nomes das localidades de então, o que formação da sua própria Cultura. O 

falarmos em Árvores Genealógicas, já se 
servirá para os mais novos entenderem e Livro passa a ser o seu companheiro, e a 

faz alguma luz, e à sua maneira todos 
melhor compreenderem as suas raízes, a Genealogia passará a ser o trampolim 

sua terra  e  a  or igem de seus  para o gosto do estudo escolar.

antepassados. Em breve abrirão as inscrições, e 

 Como seria curioso uma criança de teremos a preocupação de agrupar e 

Ponte do Rol encontrar um antepassado lecionar com a contemplação de não 

neste seguinte assento de batismo prejudicar nem a vida familiar, nem 

efetuado no ano de 1663 na Igreja transtornar os horários escolares e de 

Paroquial de Nossa Senhora da estudo.

Conceição em Ponte do Rol: Adolpho Conceição

A Ponte
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pouco tempo na paróquia, considera 8 de dezembro em Ponte do Rol

que “a festa, associada à vivência da fé,   Ponte do Rol, Largo Álvaro da Ponte. A 

deve levar-nos a criar mais união ou, se procissão em honra de Nossa Senhora da 

Conceição, a padroeira da paróquia, está 

prestes a sair da igreja. Os “anjinhos” já 

estão em fila e a Banda da Juventude 

Musical Ponterrolense está a postos para 

alegrar mais uma procissão. As duas 

carrinhas de caixa aberta, estacionadas 

em frente à igreja, também estão 

prontas, uma vez que irão transportar os 

cargos que, no fim da procissão, serão 

leiloados no salão paroquial e cujos 

fundos reverterão a favor da paróquia de 

Ponte do Rol.  Os andores que 

transportam os santos da igreja 

paroquial começam a sair à rua 

enquanto a procissão se forma aos 

poucos e parte para as ruas da terra. 

 Desde há muito que este ritual se 

repete, durante as tardes do dia 8 de 

dezembro, em Ponte do Rol. Ninguém 
comecei com o cargo quando o Padre 

sabe ao certo o porquê desta tradição 
Crispim veio para a paróquia. O cargo 

tão antiga, nem da sua ligação aos 
estava na igreja, ele desafiou-me para 

festejos em honra da padroeira da 
continuar a tradição e eu aceitei”, conta.

paróquia. No entanto, os cargos enchem 
  O pároco José Morais, embora esteja há 

de orgulho os ponterrolenses e seguem 

em cortejo na procissão, mostrando-se a 

quem os queira contemplar. Neles estão 

pendurados os tradicionais bolos de 

ferradura, frutas diversas, bolos de fatia, 

frangos assados, chouriços, pães 

caseiros e os bombons, que fazem as 

delícias da pequenada.

 “Antes eram as famílias mais ricas da 

terra que os faziam, mas depois 

deixaram de os fazer”, conta Maria do 

Rosário Bernardes. A responsável pelo 

cargo “das Marias” recorda esta tradição 

com grande entusiasmo, uma vez que já 

orienta o cargo há cerca de 40 anos. “Eu 

Nossa Srª da Conce ição

Andor de Nossa Senhora da Conceição

durante a procissão, em finais da década de 60

Cargo do barco durante o leilão

Os Cargos 2012

A procissão 2012
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pouco tempo na paróquia, considera só as Marias da Conceição que é ainda me custa menos. Todos os anos 

que “a festa, associada à vivência da fé, part ic ipavam,  mas  depois  e las  o faço de boa vontade e farei até 

deve levar-nos a criar mais união ou, se começaram a ser poucas e alargou-se poder”, diz.

quisermos, mais comunidade com os para todas as Marias da terra”, refere. Cargo de 

conterrâneos e irmãos na fé e com Deus, Nos dias de hoje, “já há muita gente que Nossa Senhora da Conceição

no nosso caso, através da Mãe de Jesus, nem se chama Maria e que também Ao cargo das “Marias” junta-se o cargo 

Nossa Senhora da Conceição”. contrubiu”, acrescenta. de Nossa Senhora da Conceição. Este 

Cargo das “Marias”   Em tempos o leilão realizava-se na rua, cargo é vendido em bruto e quem o 

 Para que o cargo das “Marias” fique em frente à igreja paroquial, relembra compra, tem de se comprometer a 

pronto a sair na procissão, é preciso ir às Ilídio. “Vinte”, como é conhecido entre fazê-lo melhorado no ano seguinte. 

compras, amassar os bolos, colocá-los os seus conterrâneos, recorda com   Em 2011, o cargo de Nossa Senhora da 

no forno e, por fim, montá-lo. Estas saudade os seus primeiros anos de Conceição foi adquirido por um grupo 

tarefas estão ao encargo de Maria do leiloeiro. “Antes as pessoas ofereciam de nove ponterrolenses: Boaventura 

muitas coisas para o leilão: sacas de Francisco Cândido, Fernando Bandeira, 

batatas, coelhos, toucinho, chouriços…” Jaime Bandeira, Joaquim Pinheiro, 

conta. “Chegámos a ter aquele salão Jorge Santos, José Bernardes, Manuel 

cheio, mas este ano não esteve lá nem Leonardo, Maria do Rosário Bernardes 

e Nuno Pinheiro. Em 2012, foi o mesmo 

grupo que adquiriu o cargo da 

padroeira, contribuindo assim para 

manter viva a tradição da paróquia.

Cargo do barco

Em tempos, aos cargos das “Marias” e 

de Nossa Senhora da Conceição, 

juntou-se um terceiro, em forma de 

barco. O cargo do barco, como ficou 

Rosário, que todos os anos trabalha com metad e  d o  q u e  

boa vontade, para que nada falte ao antes costumava 

cargo. É este o cargo que é leiloado em estar. Mais gente 

pequenas partes, no salão paroquial de fazia outra alegria, 

Ponte do Rol. m a s  a g o r a  o s  

 Nas páginas do antigo caderno de tempos são outros”, 

apontamentos de Maria do Rosário, revela com nostalgia 

conhecido, foi fruto de uma promessa estão anotados os nomes de todas as o homem que há 31 anos anima os 

de Leonel Lopes, já falecido. Uma vez “Mar ias”  contr ibuem e que já  leilões de Ponte do Rol. “Não me custa 

que a tradição já existia na paróquia, contribuíram para o cargo. “Antes eram nada estar ali a leiloar. E então para o que 

Vários momentos na preparação e convecção dos
tradicionais bolos de ferradura
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Ilídio. Todos eles acham importante 

preservar esta tradição tão característica 

da paróquia de Ponte do Rol.

“Gostaria que a tradição dos cargos não 

acabasse, independentemente do 

benefício material que deles possa 

resultar”, afirma o pároco de Ponte do 

Rol. “Mas como noutras tradições, há 

sempre o risco de elas acabarem, já que 

os mais novos estão, infelizmente, pouco 

ou nada sensibilizados para estas coisas”, 

refere.

  O receio de que a tradição se perca com 
vou ajudar até poder”.de prometer, quando foi para a tropa, 

o passar dos tempos é também uma das 
  “Vinte” está certo de que, quando já que se não tivesse de ir para o Ultramar, 

preocupações de Maria do Rosário 
não for capaz de leiloar, terá sucessor faria um cargo em forma de barco 

Bernardes. “O meu medo é que, quando 
para a sua função. “Para gritar há durante os anos seguintes. 

eu deixar de orientar o cargo, mais 
 Por ser resultado de uma promessa, o 

ninguém pegue nele”, 
cargo não era leiloado: era feito por 

d e s a b afa .  “ Te n h o  
Leonel Lopes e por um grupo de amigos, 

muita pena se esta 
que depois davam o que entendiam 

tradição se perde, 
como esmola à paróquia.

porque sempre é uma 
Importância da preservação da tradição

esmola que se dá à 
 Maria do Rosário, Pe. José Morais e 

nossa igreja, por isso, 

sempre alguém que se 

oferece”, diz em jeito de 

b r i n c a d e i r a .  N o  

entanto, também receia 

que a tradição se perca 

com os anos, porque 

cada vez vê menos 

pessoas sentadas nas 

c a d e i ra s  d o  s a l ã o  

paroquial, durante os 

fins de tarde do dia 8 de 

dezembro.

Inês Reis
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A frente da procissão
O andor da N.Srª da Conceição

O Leilão

O grupo que adquiriu o cargo 2012

A Ponte
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assim simbolicamente, no interior da de reconciliação individual com Deus, Ano de catequese 2012 – 2013

porta foi-se preenchendo um caminho Power Points sugestivos, duzentos e   Mais um ano de catequese começou, 

que, semana após semana nos levará até muitos jovens passaram uma noite este ano, sobre o tema “Abre no coração 

ao presépio. diferente nas vésperas do Natal, a porta da fé”. 

Noite de Oração em Ponte do Rol preparando o verdadeiro espírito do 

O Move-te Jovem dinamiza atividades Natal: Acolher Jesus-Menino e acolher 

com os jovens cristãos da Vigararia de Jesus-Eucaristia supõe acolher 

Torres Vedras. também Jesus presente na pessoa de 

Uma das atividades que se realiza todos cada irmão (S. Francisco de Assis).

os meses são as noites de oração. No  A noite terminou com um habitual 

passado dia 21/12/2012 foi a vez da lanche, em que não pode faltar 

Ponte do Rol receber os jovens que chocolate quente e bolos gentilmente   No dia da abertura da catequese foi com 

responderam ao convite desta noite de trazidos pelos jovens da paróquia que grande alegria que voltámos a ver a 

oração: “Atravessa a porta e acolhe!”. participaram em grande número.igreja cheia com as crianças e os seus 

  A preparação da noite de oração esteve pais. Nessa celebração fizemos festa 

a cargo da catequese (7º, 8º. 9º e 10º principalmente com vinte meninos e 

anos) e ainda do Agrupamento de meninas do primeiro ano que assim, 

Escuteiros de Ponte do Rol (III e IV neste dia, iniciaram o seu percurso na 

Secções). catequese. 

  Assim, para entrar na igreja, tínhamos 

uma porta diferente: ao atravessar esta 

porta, éramos convidados a meditar 

sobre o tema “Partilhar com os outros 

para podermos acolher Jesus na 

Eucaristia”.

 Durante duas horas, com uma sequência Advento
de cânticos, leituras da Bíblia, momento   A dinâmica seguida para a vivência do 

tempo do Advento volta a trazer a 

imagem da “Porta da Fé ” .

  A imagem da porta que nos liga à carta 

apostólica do Santo Padre está muito 

ligada à vida da igreja. A porta é a 

passagem para o caminho que nos leva a 

Cristo que volta a nascer todos os natais, 

Paróquia

Acolhe o
Dom da

Fé
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 “Bem-aventurados os obreiros da paz” Frequentemente, aos olhos do mundo, transcendente e o diálogo constante 

 A frase em epígrafe é o mote da aqueles que confiam em Deus e nas suas com Deus, Pai misericordioso, pelo qual 

mensagem do Papa para o Dia Mundial promessas aparecem como ingénuos ou se implora a redenção que nos foi 

da Paz de 1 de Janeiro de 2013. Dado ser, fora da realidade; ao passo que Jesus conquistada pelo seu Filho Unigénito. 

como é apanágio de Bento XVII, um texto lhes declara que já nesta vida – e não só Assim o homem pode vencer aquele 

de uma perspicácia e atualidade a toda a na outra – se darão conta de serem filhos germe de obscurantismo e negação da 

prova, achei por bem fazer-me eco desta de Deus e que, desde o início e para paz que é o pecado em todas as suas 

mensagem neste espaço. sempre, Deus está totalmente solidário formas: egoísmo e violência, avidez e 

 Logo na introdução, justificando a com eles.” Além disso, a paz, para ser d e s e j o  d e  p o d e r  e  d o m í n i o ,  

escolha das palavras de Jesus no verdadeira, tem que estar aberta à intolerância, ódio e estruturas 

“Sermão da Montanha” (Mt 5, 9), o transcendência, ou seja, assentar em injustas.”

Santo Padre resume o que se passa no Deus e nos seus dons, o que nos permite   Bento XVI refere depois, no número 4, 

nosso mundo e o que é preciso fazer. “viver com os outros e para os outros” várias situações que atentam contra a 

Escreve: “Causam apreensão os focos de porque a ética da paz tem que ser “uma paz, tais como: A falta de respeito pela 

tensão e confl ito causados por ética de comunhão e partilha” por forma vida humana, como é o caso do aborto 

crescentes desigualdades entre ricos e a que se vença esta a situação de uma e outros. “Quem deseja a paz não pode 

pobres ,  pe lo  predomínio  duma sociedade em que as relações de tolerar atentados contra a vida 

mentalidade egoísta e individualista que convivência se inspiram em critérios de humana”. A desagregação da família, 

se exprime exclusivamente por um poder e de lucro. “Condição preliminar reforçando o princípio de que “a união 

capitalismo financeiro desregrado. Além para a paz é o desmantelamento da entre um homem e uma mulher deve 

de variadas formas de terrorismo e ditadura do relativismo e da apologia de ser reconhecida e promovida contra as 

criminalidade internacional, põem em uma moral totalmente autónoma, que tentativas de a tornar, juridicamente, 

perigo a paz aqueles fundamentalismos impede o reconhecimento de quão equivalente a formas radicalmente 

e fanatismos que distorcem a verdadeira imprescindível seja a lei moral natural diversas da união que, na realidade, a 

natureza da religião, chamada a inscrita por Deus na consciência de cada prejudicam e contribuem para a sua 

favorecer a comunhão e a reconciliação homem.” desestabilização, obscurecendo o seu 

entre os homens.”   Do terceiro ponto, intitulado: “A paz: carácter peculiar e a sua insubstituível 

 No nº 2, refere que as Bem- dom de Deus e obra do homem”, em que função social.” O direito à liberdade 

aventuranças,  tal  como todo o Bento XVI lança mão da encíclica “Pacem religiosa e o direito ao trabalho.

Evangelho, não são uma alienação. in terris”(Paz na terra), do Papa João    O Papa apresenta, em seguida, aquilo 

Muito pelo contrário, e explica: “As bem- XXIII, de cuja publicação se celebrará em a que chama “um novo modelo de 

a v e n t u r a n ç a s  n ã o  s ã o  m e r a s  breve o cinquentenário, destaco as desenvolvimento e de economia”, 

r e c o m e n d a ç õ e s  m o r a i s ,  c u j a  seguintes ideias: “A paz envolve o ser dizendo concretamente: “O modelo 

observância prevê no tempo devido – um humano na sua integridade e supõe o que prevaleceu nas últimas décadas 

tempo localizado geralmente na outra empenhamento da pessoa inteira: é paz apostava na busca da maximização do 

vida – uma recompensa, ou seja, uma com Deus, vivendo conforme à sua lucro e do consumo, numa ótica 

situação de felicidade futura; mas vontade; é paz interior consigo mesmo, e individualista e egoísta que pretendia 

consistem sobretudo no cumprimento paz exterior com o próximo e com toda a avaliar as pessoas apenas pela sua 

duma promessa feita a quantos se criação” (…)”Para nos tornarmos capacidade de dar resposta às 

deixam guiar pelas exigências da autênticos obreiros da paz, são exigências da competitividade.” E 

verdade, da justiça e do amor. fundamentais a atenção à dimensão aponta caminhos: “São necessárias 



A Ponte
 que tenham a peito o progresso social e paz. Esta requer uma vida interior rica, 

a universalização de um Estado de direito referências morais claras e válidas, 

e  democrát ico .  Fundamenta l  e  atitudes e estilos de vida adequados” (...) 

imprescindível é também a estruturação “pensamentos, palavras e gestos de paz 

ét ica dos mercados monetár io,  criam uma mentalidade e uma cultura 

financeiro e comercial”(...) “os obreiros da paz, uma atmosfera de respeito, 

da paz são chamados a trabalhar juntos honestidade e cordialidade. Por isso, é 

em espírito de solidariedade, desde o necessário ensinar os homens a 

nível local até ao internacional, com o amarem-se e educarem-se para paz, a 

objetivo de colocar os agricultores, viverem mais de benevolência de que de 

especialmente nas pequenas realidades mera tolerância.”(...) A pedagogia da paz 

rurais, em condições de poderem realizar i m p l i c a  s e r v i ç o ,  c o m p a i x ã o ,  

a sua atividade de modo digno e solidariedade, coragem e perseverança.”

sustentável dos pontos de vista social, PJM

ambiental e económico.”

  Na parte final, o Bento XVII fala do papel 

da família e das instituições na 

“educação para uma cultura de paz”, 

afirmando a concluir: “há necessidade 

de propor e promover uma pedagogia de 

se homem e o sorriso dum menino 

abriu a todos os homens a porta da 

Vida.

Contemplemos o seu sorriso com a 

mesma alegria e espanto de Maria e de 

José. Alegremo-nos também nós com a 

certeza de que em Cristo e com Cristo a 

Vida terá sempre uma porta aberta 

para os que arriscam amar. Neste 

tempo que é o nosso, em que tantas 

portas parecem trancadas pelo 

egoísmo e pela soberba duma 

humanidade sem rumo, ousemos 

atravessar a porta da Vida, porta de 

Boas Festas esperança que em Belém se abriu, 

Numa noite que parecia igual a tantas porta de acesso ao mais belo dos 

noi tes ,  em que a  humanidade caminhos: o caminho da Vida em 

descansava de mais um dia feito de Abundância.

encantos e desencantos, uma estrela   A catequese de Ponte do Rol deseja 

indicou-nos um mistério maior. Deus fez- um Santo Natal a todos vós.

Boas Festas

A Junta de

Freguesia de

 Ponte do Rol 

deseja a todos

Presépio
construído pela
J. de Freguesia

Largo
Álvaro da Ponte
Dez. 2012
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