
Jornal Informativo da Freguesia de Ponte do Rol - N.º15 - junho 2013                                        Distribuição Gratuita

A   P o n t e



A PonteA Ponte

2

OBRIGADO!

É essa simples palavra, carregada de sentimento o que me apraz dizer, num 
momento de análise aos quase 12 anos que os Ponterrolenses acreditaram que eu 
poderia ajudar na evolução e desenvolvimento da NOSSA QUERIDA FREGUESIA!

Terminarei o mandato em Setembro/ Outubro, provável que o próximo 
jornal só saia depois dessa data e não podia deixar de usar este meio para VOS 
agradecer tudo que me ajudaram, tudo o que fizeram pelas próprias mãos, todas as 
iniciativas que tomaram, todas as críticas que fizeram, quase sempre com razão.

Peço desculpa por não ter conseguido tudo o que planeamos mas ficam 
prontos a iniciar dois projetos, a Escola e a Sede da Junta, ambos elaborados pelo 
Arquiteto Hélio, faltando agora a verba necessária. Estou convencido que quem vier 
dará continuidade!

Poderia e deveria falar na actividade recente da Junta e da Freguesia, como 
exemplo, os vários festejos, habituais nesta época mas permitam que desta vez, 
apenas tenha palavras para agradecer!

Os Ponterrolenses são fantásticos! É a eles, em geral, que dirijo esta 
mensagem, sejam sempre assim ou melhor, se isso for possível!

Não tenho muitas mais palavras para demonstrar toda a gratidão que sinto, 
tenho isso sim, vontade de continuar a ajudar nas melhorias, a todos os níveis!

Contei convosco, podem contar comigo!

Não posso, por último, e principalmente deixar de agradecer a “PACIÊNCIA” 
que a minha família mais próxima teve.

                    Desejo-vos Verão Feliz, muita Saúde e Sorte!

OBRIGADO! OBRIGADO! OBRIGADO! OBRIGADO! OBRIGADO!

           O Presidente da Junta de Freguesia de Ponte do Rol

                                           Pedro Vaza Santos
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  O VII Encontro de Pontes, realizou-se no 

fim-de-semana de 22 e 23 de junho, na 

freguesia da Vila da Ponte, concelho de 

Sernancelhe, distrito de Viseu. Encontra-

se equidistante das cidades da Guarda, 

Lamego e Viseu.

 Foi mais um momento de partilha 

cultural, recreativa e gastronómica. 

Serviu também para visitar algumas 

empresas, que têm um desempenho 

importante na economia do concelho, e 

alguns monumentos de referência na 

região.

  Esta povoação, das "Terras do Demo", 

chamou-se primitivamente Ponte ou 
autarcas, em promover a 

Ponte Távora, considerando a antiga 
continuação destes encontro, 

ponte de cantaria que se ergueu, em 
independen-temente dos  

tempos remotos, à entrada do alfoz de 
resu l tados  das  próx imas  

Sernancelhe, do lado poente, destruída 
eleições autarcas. 

no ano de 1965, para a construção da 
 Em 2014, o VIII Encontro de 

barragem do Vilar.  
Gordo e Ameleira. A natureza do solo e a 

Pontes, deverá realizar-se na freguesia 
 É uma estância cheia de elegância, 

abundância de águas tornaram o vale 
de Regueira de Pontes, concelho de 

asseada e fresca, a que podemos chamar 
tão produtivo que praticamente só ele 

Leiria, que comemorará o seu 300º 
"Pérola do Távora". Assente na margem 

bastou para a riqueza da povoação. O 
aniversário. 

direita deste rio, alegra com o caio das 
tempo e o progresso modificaram os 

suas habitações, a destacarem-se no 
hábitos e os costumes, mas não 

verde-esmeralda das árvores de um 
alteraram muito o ambiente.

pequeno, mas fértil vale.
 Durante o encontro, houve uma 

  Vila da Ponte foi primitivamente uma 
preocupação generalizada de todos os 

contributa de Sernancelhe. O foral dado 

a esta última povoação, nos limites que 

assinala ao seu alfoz, inclui-a no seu 

termo. Depois, e não muito tarde, é que 

foi freguesia autónoma, e Vila (Vila da 

Ponte) no fim do século XVII. D. Dinis deu 

esta freguesia a D. João, bispo de 

Lamego. 

  Os povos de Vila da Ponte, assentes nas 

margens do rio Távora, viveram ao longo 

de um pequeno mas fértil vale, cercados 

pelos montes da Borralheira, Monte 

Visita ao Santuário da Srª da Lapa Paços do Concelho de Sernancelhe

Hastear das Bandeiras



A PonteTasquinhas
Nos dias 7, 8 e 9 de junho 2013 decorreu realizada com o indispensável apoio das 

no Largo Álvaro da Ponte mais uma nossas associações, foi um sucesso. 

edição das Tasquinhas da freguesia. Os  Todo o investimento realizado neste 

três dias foram abrilhantados com muita evento, ao longo dos onze anos, tem tido 

música, animação e uma excelente um retorno cultural, lúdico e económico 

gastronomia "regada" com os bons muito satisfatório. Esta festa já faz parte 

vinhos da região. As várias atividades da agenda dos ponterrolenses e de 

realizadas nestes dias, foram divertidas, muitos outros, que ano após ano fazem 

a n i m a d a s  e  t i v e ra m  u m a  b o a  questão de nos visitar nestes dias. Para 

participação do público. nós é um orgulho.

 E já vamos no XI ano de Tasquinhas,   A animação foi constante. Os conjuntos 

embora o tempo não tenha estado nas musicais, animaram, com grande 

melhores condições, mais uma vez esta qualidade, o arraial até de madrugada. 

iniciativa da Junta de Freguesia sempre No sábado, o grupo de dança “Flui”, 
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O recinto da festa e as tasquinhas das 8 associações da freguesia



proporcionou um momento cultural 

muito agradável. Foi uma surpresa para 

todos os que estavam presentes. 

  Uma novidade deste ano, foi a Feira de 

Artesanato. Durante os três dias, 

dezasseis artistas/artesãos, muitos deles 

da freguesia, tiveram oportunidade de 

expor os seus trabalhos e de ver 

reconhecida a sua arte e valorizado o seu 

trabalho. Os objetos expostos eram 

variados, para todas as idades e para 

todos os gostos. A criatividade aleada à 

qualidade de execução foi norma de 

todos os expositores.  
de junho, foi palco da I 

Passeio BTTasca
Corrida de carros de 

 Na tarde de sábado, dia 8 de junho, 
ro lamentos  e  Carros  

apesar das condições climatéricas 
C r i a t i v o s .  N o  t o t a l ,  

menos favoráveis, compareceram 
i n s c r e v e r a m - s e  4 4  

aproximadamente trinta ciclistas. Todos objetivo principal do evento, houve concorrentes em três categorias: Carros 
eles muito motivados, nas suas bicicletas concorrentes que conseguiram fazer o de Rolamentos; Carros Criativos; Veículo 
lustrosas, preparadas para este passeio percurso em menos de 50 segundos.de 3 rodas.
que foi classificado com grau de 

 Foi uma tarde muito 
dificuldade elevado. A prova teve vários 

divertida. A animação e 
prémios de montanha, algumas metas 

boa disposição foram nota 
volantes, no entanto o carro vassoura 

dominante em todas as 
não  teve necessidade de intervir. Apesar 

curvas do percurso. Apesar 
da dureza do passeio, ninguém ficou 

da competição não ser o 
para trás, todo terminaram a prova com 

sucesso. Alguns com muito sucesso! 

  De salientar que durante o percurso, os 

ciclistas foram sujeitos a vários 

controles. Todas as análises, de todos os 

ciclistas, deram positivo. As máquinas 

deviam estar avariadas! 

  A organização (Junta de Freguesia e 

Moto Laranja) agradece a todos aqueles 

que abriram as suas portas para receber 

este evento.

I Corrida de carros de rolamentos

e outros

A Rua D. Dinis, na tarde de domingo, dia 9 

A Ponte
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Feira de Artesanato

Atuação do grupo de dança, «Flui»

Momentos do Passeio BTTascas



  Esta iniciativa teve um enorme sucesso. 

A afluência de pessoas para assistirem ao 

evento foi enorme e as expressões 

registadas nas muitas fotografias já 

divulgadas comprovam que houve 

alegria, boa disposição e gargalhadas 

intermináveis.

 A organização (Junta de Freguesia e 

Moto Laranja) agradece a todos os 

participantes e colaboradores, em 

particular, aos escuteiros, aos « homens 

da palha e dos pneus » e aos 

propr ietár ios  e  motor istas  das  

camionetas que fizeram o transporte

dos carros.  . Bem hajam.

Historial das Marchas (Ponte do Rol)

  As marchas em Ponte do Rol fizeram a 

sua primeira apresentação em 1991. 

E r a m  q u a t r o  m a r c h a s  q u e  

representavam as seguintes zonas da 

freguesia: A Baixa; O Calvo; A Benfica, 

Barreiro e Gondruzeira; A Bemposta e 

Tapada. O início das marchas só foi 

possível com a "carolice" de muitos 

ponterrolenses. Ultrapassadas algumas 

dificuldades iniciais e com o empenho e 

esforço de muitos, o evento, foi 

ganhando raízes e conquistando 

qualidade e reconhecimento dentro e 

fora do concelho. Durante vários anos os 

quatro "bairros" marcharam com muita 

alegria e entusiasmo, numa noite de 

pura confraternização. 

  Após três anos de interrupção, com a mesmo noutras terras deste nosso Rol.

organização das Tasquinhas, a Junta de Portugal. Desde então temos feito O Tema da Marcha de Ponte do Rol 

Freguesia pensou e com a preciosa intercâmbio com outras marchas de   O Cinema português de antigamente, 

colaboração dum grupo de pessoas que outros pontos do país. esta ideia surgiu porque para além de 

também gostam desta festa foi decidido  Na noite de domingo, dia 9 de junho, h o m e n a g e a r  g r a n d e s  a t o r e s  

deitar mãos ao trabalho e fazer o reinicio desfilaram no largo Álvaro da Ponte as portugueses, a Ponte do Rol foi pioneira 

das marchas, e já lá vão 9 anos, com a seguintes marchas: Amor (Leiria); Santo de sessões de cinema no Concelho de 

qualidade que todos reconhecem Isidoro; Ericeira; Marteleira; Ponte do Torres Vedras, com excepção da sede do 

A Ponte
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1º Classificado (Rolamentos)

1º Classificado (3 Rodas)

1º Classificado (Criativo)

1º Classificado (Criativo)

1º Classificado 
(Não Rolamentos)



m u n i c í p i o ,  c o m e ç a n d o  c o m  Letra: Maria de Jesus Carimbo. largo Álvaro da Ponte e nos outros locais 

regularidade em 1955 havia cinema Coreografia e Ensaiadora: Andreia onde se realizaram as atividades 

todas as semanas no Salão Paroquial, Caldas. inerentes às tasquinhas. 

mantendo-se essas sessões durante 3 Cavalinho: Músicos da Banda da  Estes sentimentos são ingredientes 

décadas. O esquema da marcha, a letra e Juventude Musical Ponterrolense. fundamentais para a partilha, sentido de 

os arcos falam de alguns filmes de Cantoras: Rosário Roque; Márcia Garcia; comunidade e sã convivência verificada 

antigamente  que possivelmente até os Vitaliana Roque; Alice Silva; Maria de neste evento.

mais novos  conhecem de os ver passar Jesus Carimbo.   A Junta de Freguesia  agradece a todas 

na televisão.   A grande noite das Marchas Populares, as associações, empressas e a todos por, 

Colaboradores da Marcha s e m p re  a g u a rd a d a  c o m  m u i ta  de uma forma ou de outra, participarem 

Confecção dos trajes:Teresa Abreu; expectativa, por toda a gente, foi um ou colaborarem nesta festa - Tasquinhas.

Deolinda Jacinto; Alice Silva; Rosário sucesso. Bem-hajam!

Cruz Santos; Rosário Roque; Joana  Agradecemos às marchas convidadas da 

Sarreira Freguesia de Amor (Leiria), Freguesia de 

Arcos: António Alberto Calheiros; Rui Santo Isidoro, Freguesia da Marteleira, 

Leal; Luís Santos; Carlos Carvalho; Freguesia da Ericeira e como não podia 

António Manuel Abreu; Serafim deixar de ser a Marcha da nossa 

Salvador; António Costa; Rita Santos Freguesia de Ponte do Rol.

Musica Original: Maestro Luís Pedro  A alegria, o convívio, a amizade 

Carimbo. estiveram presentes nos três dias, no 

A Ponte
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Vários momentos da atuação da Marcha de Ponte do Rol

Os representantes das 5 marchas: Ponte
do Rol; Amor; Santo Isidoro; Marteleira;
Ericeira



A PonteEmpresa
aldeia. pedra, espetada de novilho, porco preto 

  Restaurante há mais de 25 anos tem um no carvão, entrecosto (pianos) de porco, 

percurso engraçado porque nasceu para filletmigñon, rosbife. A nossa bandeira é 

dar seguimento à taberna, como o bacalhau assado, mas as carnes 

objectivo de ser para fazer uns petiscos, sempre foram bem tratadas nesta casa 

mas cedo se transformou numa porque o meu pai (Carlos Alberto Cunha) 

referência da gastronomia de Torres foi cortador a vida toda e sabia como História da Adega do Miguel
Vedras, não só por ser novidade, ter uma ninguém dar o melhor rumo às carnes  A Adega do Miguel è um Restaurante 
ementa à base de grelhados, mas que por ali passavam e passam porque T í p i c o  d e  c o z i n h a  t ra d i c i o n a l  
também por ser uma adega tão antiga felizmente aprendi com ele a arte de Portuguesa, familiar, nasceu em 1987 e 
com muitas recordações dos tempos da bem cortar e grelhar as melhores carnes.foi pioneira nos grelhados na região.
taberna do Miguel (meu avô). Nos anos   A minha Mãe (Tininha) e braço direito  O espaço onde hoje se situa o 
seguintes os grelhados foram moda na cozinha como ninguém, Cozido á restaurante foi em tempos uma taberna 
restauração até hoje. Portuguesa todos os sábados, borrego e casa de petiscos para os amigos do 
  O bacalhau assado com batata a murro no forno ao domingo, durante a semana Miguel da Ponte do Rol, também era o 
é uma referência da casa, polvo á temos feijoada á transmontana, armazém da mercearia, onde hoje existe 
lagareiro, cataplana de tamboril assim bacalhau no forno, entrecosto frito com um café/bar, a mercearia, que vendia de 
como a costeleta de novilho, naco na migas, feijoada de chocos, entre outros tudo um pouco, próprio das lojas da 
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 pratos que vamos fazendo diariamente 

para prato do dia. 

 A doçaria é toda caseira, o nosso arroz 

doce já ganhou vários concursos.

 N o  r e s t a u ra n t e  p r o m o v e m o s  

regularmente algumas atividade 

musicais e culturais. Noites de fado ou 

danças sevilhanas são alguns  exemplos 

que permite uma animação do espaço, 

tornado o momento gastronómico ainda 

mais agradável.

  A Adega do Miguel tem ainda o prazer 

de apoiar e colaborar com eventos no 

â m b i t o  d e s p o r t i v o ,  c o m  f o i  

recentemente um torneio de golf.

 Os barris de vinho embutidos nas 

paredes, as cabaças, os alhos, cebolas, 

presuntos penduradas no tecto e ainda 

o s  vá r i o s  o b j e c t o s  a l u s i v o s  à  

tauromaquia fazem desta casa, deste 

restaurante um lugar aprazível, único, a 

fazer lembrar as adegas do tempo dos 

nossos avós 

João Cunha
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Carlos Cunha no grelhador

Noites de Fados

Danças Sevilhanas

Carlos e Tininha Os avós Miguel e Iria

Miguel e Carlos Cunha



A PonteASAS
CENTRO DE DIA A.S.A.S. DE PONTE DO pela Comissão do Carnaval em parceria uma visita a Fátima, no dia 22 de maio, 

ROL - ENVELHECIMENTO ATIVO com a Câmara Municipal de Torres com a participação dos clientes Centro 

 O Centro de Dia da ASAS de Ponte do Rol, Vedras e a Comissão Organizadora das de Dia ,  Apoio  Domic i l iár io  e  

tem capacidade para 20 clientes e Atividades das IPSS da Região Oeste, que Comunidade. 

define-se como uma resposta social que decorreu no pavilhão multiusos de SANTOS POPULARES

presta um conjunto de serviços que Torres Vedras, com o tema “Reciclagem”.  No dia de Sto. António, o Centro de Dia 

contribuem para a manutenção no seu PASSEIO AOS PASTÉIS DE BELÉM organizou um baile na sede do Grupo 

meio social e familiar. Tem como   No dia 02 de maio, os clientes do Centro Desportivo, Recreativo e Cultural 

objetivos: promover a autonomia e a de Dia viajaram até Lisboa, com o intuito Gondruzeirense, em parceria com o Lar 

prevenção de situações de dependência de conhecer a história dos famosos de S. José e A.S.A.S. de S. Mamede da 

ou o seu agravamento; favorecer a pastéis de Belém e de saboreá-los! Ventosa. A festa iniciou com o 

permanência da pessoa idosa no seu VISITA A FÁTIMA acordeonista João Assis, com as marchas 

meio habitual de vida; promover as  Mais uma vez, a A.S.A.S. organizou do Lar de S. José e A.S.A.S. de Ponte do 

relações pessoais e geracionais; 

assegurar a prestação de serviços 

individualizados, adequados à satisfação 

das necessidades e expectativas de cada 

u m ;  p r o m o v e r  e s t r a t é g i a s  d e  

desenvolvimento da autoestima, da 

autonomia, da funcionalidade e da 

independência pessoal e social de cada 

um.

O Centro de Dia proporciona aos seus 

clientes um conjunto diversificado e 

o r g a n i z a d o  d e  a t i v i d a d e s  

intelectuais/formativas, culturais, 

lúdicas, sociais, desportivas/físicas, 

religiosas, ocupacionais e construtoras 

de um envelhecimento saudável.

 As atividades do Centro de Dia são 

or ientadas por uma animadora 

sociocultural – Célia Carvalho, sob a 

supervisão da Diretora Técnica – Dr.ª Rita 

Conceição, planeadas de acordo com as 

capacidades e interesses pessoais de 

cada um. Assim, dispomos de um leque 

variado de atividades durante todo o 

ano.

CARNAVAL 2013

  A A.S.A.S. de Ponte do Rol venceu este 

ano o concurso de carnaval, organizado 

  

10

Centro de dia A.S.A.S. de Ponte do Rol

Carnaval 2013



 Rol e finalizou com um lanche 1º Vogal: Jacinto Maria Sarreira da Cruz Santos; Vice-presidente: Luís dos 

partilhado.  Silva; 2º Vogal: João Manuel de Sousa Santos; Tesoureiro: Paulo Renato 

 Além destas atividades, os clientes do Lúcio ; 3º Vogal: Ana Inês Cruz Ferreira; Ferreira Roque; Secretário: Maria de 

Centro de Dia já participaram no Baile da 4º Vogal: Tânia Alexandra Alves David Jesus Carimbo Alves Pinheiro dos 

Pinha, na comemoração do dia da árvore Ferreira; 5º Vogal: Anabela Calheiros Santos; Vogal: António Joaquim 

- visita aos viveiros da Câmara Municipal A. da Silva Peres.Martinho da Costa 

de Torres Vedras, Pedipaper, Torneio de A DireçãoSuplentes

Cartas e Dominó, Ações Formativas – 

desenvolvidas pela Câmara Municipal de 

Torres Vedras e pelas IPSS's, Encontro de 

Ginástica no Lar de S. José, Ateliês de 

Culinária, entre outras. Para além destas 

atividades, também participam nas 

atividades desportivas (caminhadas) e 

psicológicas (exercícios cognitivos/ 

desenvolvimento pessoal).

ASSEMBLEIA GERAL

 Informa-se a comunidade que no 

passado dia 26 de maio realizou-se a 

Assembleia Geral para eleição dos 

corpos sociais da A.S.A.S., para o 

triénio 2013/2015.

 Foi apresentada uma única lista que foi 

eleita por unanimidade pelos sócios 

presentes e que se dá conhecimento:

Assembleia Geral

Presidente: Ana Rosa Ferreira 

Henriques Fortunato; 1º Secretário: 

Rita Maria Cruz dos Santos; 2º 

Secretário: Álvaro da Silva Batalha

Conselho Fiscal

Presidente: Davide José Henriques da 

Silva; 1º Vogal: Diana Roque Santos; 2º 

Vogal: Luís Miguel Roque Reis; 1º 

Vogal suplente: Maria da Conceição 

Cunha A. A. Ramos; 2º Vogal Suplente: 

Lúcia Maria dos Santos; 3º Vogal 

Suplente: David António Franco 

Duarte

Direção 

Presidente: Maria do Rosário Silva 

A Ponte
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Visita aos Pastéis de Belém

Visita a Fátima

Santos Populares



A PonteBanda JMP
 O passado mês de maio, foi bastante  No domingo seguinte  e  após  momentos únicos e de enriquecimento 

intenso e importante para a nossa Banda confraternização entre banda e músicos de relações humanas.

e por diversos motivos. alemães, seguimos para Torres Vedras a  A Banda realizou dois concertos em 

Festejos de Maio e da Gondruzeira fim de realizar um concerto no Teatro-conjunto com eles, no sábado em Ponte 

 No dia 12 abrilhantámos a nossa Cine, onde o som das trompas dos Alpes do Rol, onde simultaneamente, manteve 

tradicional festa de N. Sr. Jesus dos pôde ser ainda melhor sentido, num uma “tasquinha” aberta com petiscos e 

Aflitos,  na procissão e concerto. No serão bonito e emocionante. O para a qual contou com disponibilidade e 

domingo 19 acompanhámos a procissão programa estava dividido em três partes: boa-disposição de familiares e amigos 

na festa anual da Gondruzeira. primeiro Trompas do Alpes; segundo dos músicos. Aqui fica uma vez mais o 

13º aniversário da BJMP Banda JMP e terceiro Banda com Trompa nosso muito obrigado pela colaboração.

  No fim de semana seguinte, dias 25 e dos Alpes e contou com a presença da  Agradecemos também a presença e 

26, comemorámos o nosso 13º Câmara Municipal, ASSIM.apoio do Sr. Renato Valente, Sr. Américo 

aniversário (21-5-2000) com o prazer de Sons de CáMachado, da Junta de Freguesia e do 

receber e acolher um grupo de músicos  Na manhã do passado domingo 2 de Grupo Desportivo.

alemães e suas trompas dos Alpes. Foi 

para nós uma semana muito agradável, 

de convívio e de enriquecimento pessoal 

e musical. Acolhemos sete alemães 

durante uma semana, em nossa casa, em 

nossa terra. Levámo-los a conhecer a 

nossa terra com os seus valores, a nossa 

capital, Lisboa e a zona envolvente de 

Sintra e Mafra.

 Pessoas, cultas e humildes, rapidamente 

se renderam à nossa alegria e boa 

disposição  levando para a Alemanha o 

reconhecimento do valor da nossa terra 

e uma mala cheia de amigos. A música 

tem este lado positivo: proporcionar 
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Os músicos alemães e suas trompas dos Alpes
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 junho, a Banda realizou um concerto no 

Jardim da Graça, inserido no evento 

“Sons de Cá” dinamizado pela Câmara  

Municipal de Torres Vedras para todas as 

bandas do concelho.

Tasquinhas Ponte do Rol 2013

  Pelo primeiro ano a Banda assumiu uma 

tasquinha com tostas, cachorros e 

hambúrgueres.

  Foi para nós uma experiência positiva 

de envolvimento no associativismo da 

nossa terra.

 Obrigada e parabéns à Junta de 

Freguesia pela oportunidade que dá ás 

associações da terra.

  A Banda irá continuar a sua época e 

ainda neste verão, acompanhará a nossa 

marcha popular  e ainda abrilhantará as 

procissões de Chãos (21 julho), Freiria 

(28 julho)  e Casalinhos de Alfaiate (15 de 

Agosto).

  Terminamos, referindo que a Banda já 

se tornou associação independente com 

a denominação: Juventude Musical 

Ponterrolense-Associação BJMP e que 

entretanto irá iniciar actividade abrindo 

oportunidade da população se tornar 

sócia.

Obrigada pelo vosso apoio. Estamos a 

contar convosco.                           A Direção
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Músicos da BMJP na Marcha de Ponte do Rol

A Banda acompanha a procissão em Ponte do Rol 

A Banda acompanha a procissão na Gondruzeira

Concerto do dia 12/5/2013



A PonteCasa da Cu l tura
ACTIVARTE 2013 o palco, sem alocuções, foi serenamente luz a penetrar e realçar nas silhuetas dos 

 A Casa da Cultura de Ponte do Rol a p r e s e n t a d o  p o r  u m  g u i a  d o  corpos de dança “Flui” com três classes 

trouxe-nos mais uma vez, no passado dia espectácu lo,  propos i tadamente  de Kids 1, 2 e adultos, alicerçadas na 

14 de Abril, dia assaz Primaveril, para colocado em cada lugar. Encontrámos compostura cênica da Professora Maria 

quem já se encontra farto destas aqui um pormenor subtil que marcou a João Canedo, o Coro Cantarte que nos 

intempéries, uma tarde bem agradável primeira nota daquela tarde. Não foi a deliciou com a suas harmoniosas vozes, 

ao jeito do que nos tem habituado em tradicional condução do espectáculo que prima sempre pela sua qualidade, 

anos anteriores, e que agarrando na sua feita por um locutor, mas sim, cada sob a batuta da Maestrina Fernanda 

maior parte nas “obras primas” que assistente tornou-se parte integrante do Pinto, o Ballet com a graciosidade dos 

burila ao longo do ano, apresentou ao programa e o próprio indicador da mais pequenos, e tal como o entrelaçar 

público todo um conjunto de actividades apresentação do mesmo. Esta é a de mãos, de posturas firmes e bem 

desenvolvidas e diversificadas que se perfeita simbiose que qualquer definidas, também os pais dos mesmos 

estendem desde a dança clássica, dança apresentação deverá conter, o binômio se fizeram participar, num raro momento 

moderna, teatro, coros, Step e Combat, intrínseco e estreito entre o público e os de Cultura, tendo esta apresentação a 

agrupamentos musicais tradicionais, intervenientes, esta também, foi a direcção da Professora Dulce Alves. A 

fado e até expressão de Arte Circense. formula ideal para cativar um público Professora Paula Silva apresentou-nos a 

 O espectáculo apresentou-se a uma sedento e desejoso de ver a sua Classe de Ponte do Rol de Step e Combat, 

população que enchia por completo o ACTIVARTE anual, afinal o culminar de A Tatiana Nozes Pires apresentou-nos 

Salão da Casa da Cultura de Ponte do Rol um esforço da Casa da Cultura e da uma performance em Tecido Vertical, 

e que sempre manifestou e apoiou com população de Ponte do Rol. expressão de Arte Circense que nos 

interesse as suas actividades. Nesta montra de actuações, que em agradou pela delicadeza das formas e 

 Com o calor da sala a transmitir-se para duas partes se dividiram, além da cor e desenvoltura na harmonização de 
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Alguns momentos do espetáculo do dia 14 de abril
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 figuras. Ao Grupo Ensemble, destaque segunda edição. 

para o Trio de Flautas, Quarteto de  Esperamos por si, venha passar 

Clar inetes,  e  Trobones,  f iguras  momentos agradáveis de animação e 

recolhidas da Banda Juventude Musical apreciar todo o ambiente envolvente. 

Ponterrolense. Sob a Direcção do   O público escolheu a melhor sopa de 

Professor Pinto Gonçalves foram todas e votou em maioria na Sopa de 

apresentados os Rufos e Roncos e um Peixe confecionada por Susana 

Medley dos Festivais da Canção com o Bernardes, seguida da Sopa de Pedra do 

Grupo Trovas Antigas. restaurante "A Conchinha" e, por fim, 

 Abrilhantaram ainda como convidados em terceiro lugar, a Sopa de Abóbora 

especiais, Daniela Mendes, André, também de Susana Bernardes.

Cristina Santos e Fernando Silva, e as  Todos os participantes receberam um 

Danças de Salão do Casalinhense, que certificado de presença

muito agradaram a toda a plateia que Venda de Garagem 

efusivamente aplaudiram. Devido ao grande êxito alcançado na 

 Com a alegria de uma tarde bem primeira edição deste evento no passado 

passada, percebia-se o sorriso no rosto e dia 27 e 28 de Abril, tanto em número de 

aqui e ali comentava-se o desejo quase expositores como de visitantes, vamos 

surdo de em breve se apresentar novas no próximo dia 13 e 14  de julho realizar a 

outras coreografias, ao fim e ao cabo, 

novas demonstrações daquilo que a 

Casa da Cultura de Ponte do Rol prima 

sempre por oferecer à sua população e 

ao Concelho,  Cultura. 

 Festival das sopas

 Grande êxito tanto em número de 

concorrentes como em público.

  A Casa da Cultura realizou no passado 

dia 28 de abril o primeiro Festival das 

Sopas com um total de 11 a concurso 

contou com 10  part ic ipantes:    

Sopa de Grão com Agriões; Snack Boca 

do Forno - Sopa de Feijão; Susana 

Bernardes -  Sopa de Abóbora; Susana 

Bernardes - Sopa de Peixe.

Restaurante "O Panorama" - Sopa de 

Pedra; Restaurante "Adega do Miguel" - 

Sopa de Caldo Verde; Restaurante "O 

Barracão" - Sopa de Cozido; Restaurante 

"O Catita" - Sopa de Espinafres; 

Restaurante "A Conchinha" - Sopa de 

Pedra; Restaurante "Moínho do Paul" - 

Sopa à Lavrador; Charcutaria "A 

Caixeirinha" -Sopa de Feijão à Moda 

Chocolate; Café-Bar  "A Mercearia" - 
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As sopas a concurso

1ª Venda de garagem
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Atuações do Grupo Rufos & Roncos

Agradecimento Especial

A Direção da Casa da Cultura vem por 

este meio agradecer a todos os 

colaboradores que de forma direta ou 

indireta nos ajudaram na realização de 

alguns eventos. Assim como também à 

prontidão da equipa de futsal na 

participação no torneio na Festa Anual 

da Gondruzeira. 

Um Bem-Hajam 

dinamizadas pelas diversas associações transeuntes e habitantes dos prédios 

Rufos & Roncos no Você na TV da freguesia. A nossa passagem por esta circundantes que se assomavam às 

 No dia 14 de Maio, fomos convidados simpática e hospitaleira freguesia, janelas e varandas, pare se inteirar do 

para participar no programa da TVI, Você culminou com um concerto, no palco que se passava. Com o agravamento da 

na TV. instalado no recinto das "Tasquinhas". chuva, mudámos de tática e a arruada 

 Esta participação aconteceu em Esta ida a Barrô deve-se ao facto de o seu deu lugar a pequenas atuações em 

conjunto com o Grupo Ribombar, com Orfeão, ter participadao nas tividades de lugares abrigados ao longo do percurso 

uma formação que incluia elementos Inauguração das Novas Instalações da previsto. De tarde, no palco da Quinta de 

dos dois grupos. Foi interessante, Casa da Cultura, a título gratuito, como S. José, teve lugar o nosso concerto, logo 

sobretudo pela divulgação do nosso compromisso de um dos grupos da Casa seguido da atuação do grupo " Balancé 

trabalho e dos nossos projetos, mas da Cultura, participar, posteriormente, da Cabeça", vindo da bonita aldeia 

também, porque falámos, quer da Escola numa das suas atividades. serrana da Cabeça, vizinha de Loriga. Foi 

Padre Vitor Melícias, quer da Casa da  Obrigado  a todos os colaboradores das um dia de alegre convívio que, pelo sexto 

Cultura de Ponte do Rol. associações que connosco partilharam ano consecutivo, partilhámos com a 

 Alcochete - EM'BAT 2013 este dia de são e alegre convívio. comunidade loriguense e amigos de 

 No dia 19 de Maio, participámos, em Obrigado Barrô! Loriga, que participam neste evento 

conjunto com o grupo Ribombar, no  XXV Semana Serrana promovido pela ANALOR - Associação 

EM'BAT -  Encontro de Música da   No passado dia 8 de Junho, deslocámo- dos Naturais e Amigos de Loriga. 

Orquestra de Perrrcussão Batucando, do nos a Sacavém, para participar na XXV 

Montijo e Alcochete. Semana Serrana. Logo pela manhã, 

 O Encontro teve lugar em Alcochete. apesar da chuva, percorremos algumas 

Durante a manhã houve um desfile pelas das principais artérias de Sacavém, 

ruas da vila, no qual participou o despertando grande curiosidade nos 

Ribombar. Durante a tarde, foi a vez do 

Rufos & Roncos, apresentar o seu 

concerto, no palco, por onde passaram 

os diversos grupos convidados. Foi uma 

jornada muito rica, de convívio e 

a n i m a ç ã o,  c o m  o u t ro s  g r u p o s  

congéneres. 

 Barrô – Águeda

 Durante o dia 2 de Junho, o grupo esteve 

em Barrô, participando nas atividades de 

encerramento do evento: "Estás em 

Barrô. Mexe-te!" que, desde o dia 2 de 

Maio, tem proporcionado inúmeras 

atividades nesta freguesia do Concelho 

de Águeda. Logo à chegada, pelas 11h, 

fizemos uma "arruada", percorrendo 

algumas das artérias da povoação. 

Seguiu-se um almoço nas "Tasquinhas" 
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Concerto em Alcochete

Arruada em Barrô

Rufos & Roncos no Você na TV - TVI
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Comunidade do 1279 participa no 21 escuteiros do 1279 fazem enquanto escuteiros do CNE. No final, 

IX Festival Escutista do Oeste promessas em Ponte do Rol houve tempo para os gritos entre as 

 Os pioneiros de Ponte do Rol não  Os dias 20 e 21 de abril foram de festa secções e para as habituais praxes, 

quiseram deixar de estar presentes no IX para o Agrupamento 1279. Vinte e um sempre tão apreciadas por escuteiros, 

Festival Escutista do Oeste, que teve escuteiros das quatro secções fizeram fa m i l i a re s  e  p e l a  c o m u n i d a d e  

lugar em Benedita, nos dias 13 e 14 de e/ou renovaram o seu compromisso. A ponterrolense. 

abril. A atividade da III secção teve início velada de oração, na noite de 20 de abril, 

com a montagem das tendas, seguida da anunciava o grande dia que se seguiria. 

abertura oficial e do almoço. Durante a Os escuteiros refletiram sobre a 

ta rd e ,  o s  p i o n e i ro s  t i ve ra m  a  promessa que iriam fazer no dia 

oportunidade de conhecer melhor a s e g u i n te ,  d e b r u ç a d o s  s o b re  a  

Benedita, através de um jogo de vila. importância dos valores que adquiriam 

Seguiu-se o jantar e o grandioso festival na nova secção, através do exemplo de 

de canções escutistas, de onde saiu vida do respetivo patrono. 
Agrupamento 1279 planta 28 pinheiros 

vencedora a canção do Agrupamento   Já no dia 21, pelas 15h00, teve início a 
no terreno da futura sede 

997 - Azueira. A manhã de domingo foi Celebração Eucarística na Igreja 
 O dia 27 de abril foi de trabalho para os 

preenchida com as desmontagens, um Paroquial de Nossa Senhora da 
escuteiros do 1279. Logo pela manhã, de 

jogo bíblico e almoço. Seguiram-se o Conceição, em Ponte do Rol. Foi então 
enxada e ancinho na mão, lobitos, 

encerramento da atividade e a que sete lobitos, três exploradores, nove 
exploradores, pioneiros e caminheiros 

Celebração Eucarística, que teve lugar na pioneiros e dois caminheiros se 
chegaram ao terreno da futura sede 

Igreja da Benedita. comprometeram a ser um exemplo 
prontos para plantar os 28 pinheiros 

doados ao agrupamento pela Câmara 

Municipal de Torres Vedras. Os 

escuteiros de Ponte do Rol começaram 

por fazer os buracos nos socalcos, onde 

depois plantariam os pinheiros. Seguiu-

se a colocação de estrume nos buracos e 
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E scute iros

Pioneiros em Benedita Escuteiros fazem promessas

Momento final da Eucaristia das promessas

As praxes

Um dos primeiros pinheiros a ser plantado
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 a colocação dos pinheiros. Depois, com Escuteiros de Ponte do Rol marcam ajudar São Jorge a derrubar o dragão. 

afinco e energia, foram tapados os presença no S. Jorge, em Odivelas  A II Secção também marcou presença 

buracos com terra e estrume.  No dia 28 de abril, a cidade de Odivelas em Odivelas. Sob o imaginário “Por São 

  Chegava, então a hora de fazer caleiras acolheu os escuteiros que quiseram Jorge! Por Amor!”, cada patrulha ou 

em volta dos pinheiros já plantados, para festejar São Jorge, o patrono da região. tripulação assumiu o papel do S. Jorge e 

que os mesmos cresçam e se tornem as Como já é habitual, o 1279 não quis como tal tinha de dominar artes, ofícios 

futuras sombras para os acampamentos. deixar participar na grande festa dos e perícias, fazendo pelo menos uma das 

O primeiro almoço no terreno foi escuteiros de Lisboa. Pelas 10h30, os atividades propostas em cada área. Só 

também apreciado por todos, no qual a escuteiros assistiram à Eucaristia, no assim estariam preparados para o 

diversão e o convívio foram os pratos Parque Urbano do Silvado. À tarde, cada desafio final: destruir o dragão e salvar a 

principais. secção teve as suas atividades. princesa. 

 De seguida, foi tempo de regar os  Os lobitos fizeram diversos jogos através   Já os pioneiros, no jogo de vila, tiveram 

pinheiros, que precisavam de água para dos quais aprenderam como se vivia na como imaginário “Tu amas-me?”. Ao 

crescerem viçosamente no terreno do Aldeia de Sylén, adquirindo energia para longo dos sete postos, tiveram a 

1279. oportunidade de celebrar as “provas de 

 No final, todos estavam orgulhosos por amor” dadas por várias pessoas ao longo 

este que foi mais um pequeno passo das suas vidas.

para a realização do grande sonho do   Os caminheiros participaram num jogo 

Agrupamento 1279 - Ponte do Rol: a de vila, em equipas mistas, com seis 

construção da nova sede. postos relacionados com cada um dos 

Eucaristia do São Jorge, em Odivelas

Escuteiros de Ponte do Rol plantam pinheiros no terreno da futura sede



FACEIS. Ao longo do caminho, havia 

tarefas a cumprir, que fizeram as delícias 

dos caminheiros de Lisboa.

 Agrupamento 1279 celebra o seu 8.º 

aniversário

 O regresso a casa, após a grande 

atividade regional que foi o São Jorge, 

em Odivelas, foi diferente, para os 

escuteiros do 1279. Chegados ao Largo 

Álvaro da Ponte, os escuteiros tinham à 

sua espera um lanche surpresa 

preparado pelos pais, para comemorar o 

aniversário do agrupamento, fundado a 

24 de Abril de 2005. No final, não faltou o 

soprar das oito velas no bolo de 

aniversário do Agrupamento 1279 - 

Ponte do Rol.

V Rumoeste

A Terra Prometida

 A Ericeira encheu-se de alegria para 

receber de 7 a 10 de Junho em Fonte Boa 

dos Nabos, o acampamento organizado 

pela Secretaria Pedagógica da II Secção 

do Núcleo do Oeste, o V RUMOESTE – “A 

TERRA PROMETIDA”

 Estiveram em campo cerca de 600 

exploradores, nos quais se incluíram, a 

Patrulha Lobo e Canguru da Expedição 

151 S.TIMÓTEO, do Agrupamento 1279 

da nossa freguesia. A tribo a que 

pertenciam era a Tribo “ Judá” e no 

mesmo subcampo estavam escuteiros 

de Caldas da Rainha, Mafra, Alguber e 

Ponte do Rol. Promovendo assim o 

convívio entre escuteiros de outros 

agrupamentos.

  O ponto alto da actividade foi a abertura 

de campo, que pela 1ª vez teve inicio 

simultaneamente em sete localidades campo em Fonte Boa dos Nabos. Apesar tendo sido visível a satisfação no 

diferentes, e com sete percursos do cansaço de longas caminhadas, a memento da partida.

Inês Reisdiferentes e com destino comum o actividade correu bem e sem percalços, 

A Ponte
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Agrupamento 1279 sopra as suas oito velas em Ponte do Rol

A tribo Judá do V Rumoeste

Os exploradores a caminho do Rumoeste
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Chegámos ao final de mais um ano de 

catequese. Um ano em que as 

catequistas procuraram partilhar, 

semana após semana, a sua fé aos mais 

novos. Nem sempre foi fácil, algumas 

vezes deu vontade de deixar tudo... Mas, 

a responsabilidade e o compromisso 

cristão são mais fortes  assim como a  

certeza de que Jesus nos ama e quer que 

sejamos suas testemunhas. Estas 

certezas  levam-nos a ultrapassar 

dificuldades e a preparar cada nova 
nossas crianças, perante familiares, apresentaram valores a seguir por todos. 

sessão de catequese numa tentativa de 
amigos e comunidade ocorrido no ano Para terminar assistimos à reportagem 

envolver os catequizandos nesta 
da fé achamos que é um bom augúrio fotográfica, com a qual se fez uma 

caminhada de formação cristã que 
para que a semente dê bons frutos. panorâmica dos momentos vividos por 

consiste no conhecimento de Jesus 
todos ao longo do ano.   Após as festas da Fé e do Credo que por Cristo, o maior de todos os Amigos. 

decorrer no dia de Corpo de Deus  De seguida partilhamos os nossos  No dia 5 de Maio, as crianças do 3º 

terminaram com a procissão eucarística  lanches na sala, pois o tempo de chuva volume realizaram a sua Primeira 

à volta da igreja, chegou o dia do assim o obrigou, impedindo-nos de o Comunhão, a primeira vez em que 

encerramento deste ano de catequese. fazer no Parque Verde. receberam o corpo de Deus. Sendo este 

Este ano juntamo-nos na Casa da Cultura dia também o dia da mãe, e o mês de   Para acabar com chave de ouro, este 
onde o padre Morais animou os Maio o mês de Maria, os meninos e bem passado final de tarde, dirigimo-nos 
presentes com a sua viola e algumas meninas fizeram, durante a celebração, a à igreja onde celebramos a eucaristia, 
canções. De seguida fez-se a projeção de oferta do seu ramo à Nossa Senhora da dinamizada por todos os grupos e 
u m  p e q u e n o  f i l m e  o n d e  s e   Conceição, padroeira da nossa paróquia. animada pelo grupo coral que, como 

Para além deste sacramento, dias antes, 

os catequizandos realizaram a sua 

Primeira Confissão de forma a estarem 

m e l h o r  p r e p a r a d o s  p a r a  a  

responsabilidade do sacramento que 

iriam receber. 

  No dia 2 de Junho de 2013 ,14 crianças 

do 6º ano de catequese celebraram a sua 

festa da fé. Foi um dia por todos vivido 

com intensidade para o qual se 

prepararam durante todo o ano, 

orientados pelo novo catecismo que 
sempre, ajudou a solenizar a celebração.

propõe um modelo renovado de 
  Segue-se um tempo de “paragem” é da 

catequese .
responsabilidade de cada pai lembrar 

Tendo esta afirmação pessoal de fé das 

Paróquia

20

3º Ano - Primeira Comunhão

6º Ano - Festa da Fé



 aos seus filhos  que cada domingo é em 

qualquer tempo O DIA DO SENHOR, sede 

pois  uma presença ass ídua na 

EUCARISTIA.

paroquias. Infelizmente, corremos o significar “não fazer nada”, nem andar 

risco de que se confunda este abrandar numa correria de um lado para o outro 

com o abandono total, ou quase, da só para poder dizer: “já estive lá”. 

prática cristã, nomeadamente por parte  Aproveitemos as férias para contatar 
dos mais novos. Paradoxalmente, FIM DE ANO PASTORAL – FÉRIAS com a natureza e respirar ar puro; para 
quando há mais tempo livre e, por isso, dedicar mais tempo à família; para visitar Não tenho dados que o confirmem, mas 
se devia ter mais tempo para Deus, é alguém que está doente ou só; para fazer parece-me que a expressão “Ano 
quando, frequentemente, muitos se boas leituras; para escrever alguma coisa Pastoral” é relativamente recente. Talvez 
esquecem d'Ele e descuram os deveres ou fazer alguns trabalhos manuais.tenha aparecido por analogia com o 
cristãos, para já não falar das férias mal 

“Ano Letivo” com o qual, praticamente,   É claro que os nossos deveres cristãos 
vividas em que o tempo é gasto em 

coincide tanto no seu início como no seu não podem ser esquecidos; aliás, devem 
coisas que em vez de servirem para 

termo. estar em primeiro lugar: tendo mais 
enriquecer e cultivar o espírito, servem, 

tempo livre, devemos dedicar também   O “Ano Pastoral” é constituído pelo muitas vezes, para desperdiçar energias 
mais tempo a Deus, porque Ele não tem conjunto das várias atividades que numa e para poluir o corpo e o espírito com 
férias e está em todo o lado. Mesmo fora comunidade são levadas a cabo durante excessos de vária ordem.
do local habitual de residência há esse mesmo ano, e que têm expressão 

 O verão é o tempo de férias por sempre uma igreja ou capela onde na vivência dos vários movimentos ou 
excelência. Seria bom que todos as podemos participar na Eucaristia, grupos paroquiais ou diocesanos.
pudessem ter, pois são um direito, mas, especialmente ao domingo, e, ao mesmo 

  Este ano coincidiu com o “Ano da Fé”, infelizmente, isso ainda não acontece. tempo, contatar com irmãos nossos que 
que só terá o seu encerramento no fim Em todo o caso, e dado que grande parte integram outras comunidades, mas que 
do “Ano liotúrgico”, ou seja, no Domingo de nós consegue ter um tempinho de partilham a mesma fé que nós. É 
de Cristo-Rei, esta ano, a 24 de férias, vamos procurar que sejam bem enriquecedor e também pode constituir 
Novembro. Ainda temos mais cinco passadas. uma forma de crescer na fé. Boas férias!
meses de “Ano da Fé”. Que ele esteja a P. Morais

  O que poderão ser umas férias bem 
ser uma ocasião para aprofundar a nossa 

passadas? Penso que umas férias bem 
fé e torná-la mais viva e fervorosa, além 

passadas são aquelas que contribuem 
de nos  consc ienc ia l i zarmos  da  

para recompor o corpo e cultivar o 
importância e necessidade vital de 

espírito. Estar de férias não pode 
acreditar e traduzir essa mesma fé em 

prática cristã na oração individual, 

familiar e comunitária, e na caridade.

 Estamos a terminar mais um “Ano 

Pastoral”, e tal como acontece com o 

“Ano Litúrgico”, o fim de um devia 

coincidir com o início de outro. Contudo, 

durante o período de verão há sempre 

um certo “abrandar” de ritmo, ou 

mesmo paragem, de algumas atividades 

a nível da vida das comunidades 

21

A Ponte



A Ponte

22

Jard im de Infânc ia
O JARDIM DAS MEMÓRIAS  No dia seguinte, mais cedo do que o - Maria Albertina Silva! E repetiu o nome, 

Tininha assustou-se. costume, acordaram Tininha e levaram- cada vez mais alto. Tininha, fiada que 

Quase cinquenta anos depois, ainda se na para a escola.  Deixaram-na lá. Só. não era com ela, continuou a bichanar 

lembra. A mãe a dizer-lhe, aos cinco Havia muitas meninas (meninos para a colega do lado. Até que se sentiu 

anos: nenhuns). Mas Tininha não conhecia agarrada pelo braço, acompanhada de 

-Amanhã, vais para a escola! ninguém. Também não sabia qual era o um grito irado :

Tininha ouvia falar, mas não sabia o que seu papel ali. Só muito mais tarde veio a -Maria Albertina Silva, já de pé, virada 

era a escola. saber que era ouvinte. Ouvinte ? Sim, para a parede!

Ao longo do dia, foi abrindo o rol das ouvinte ! Quer dizer, tinha que estar Assim passou Tininha o seu primeiro dia 

perguntas. sentada na última fila de carteiras de escola. As lágrimas correram-lhe pela 

-É para aprenderes a ser grande. O castanhas e velhas, sem falar, sem se cara. Sem ruído. 

“grande” pesou-lhe muito e não a mexer, a ouvir – só a ouvir – o que a Tininha tinha acabado de aprender que 

convenceu. Afinal, o que ela queria era professora ensinava às outras meninas era Maria Albertina Silva.

ficar com a avó para sempre. da instrução primária. Quase cinquenta anos depois, Maria 

-“Vais aprender coisas”, voltava a mãe a  Mas nesse primeiro dia de escola, Albertina Silva, já há muito que não é 

responder. E depois acrescentou : “Vais Tininha não sabia nada disto. Tininha. É D. Albertina. Às vezes, D. Maria 

estar com outras meninas”. Isto animou-   E tentou-se. Pôs-se a fazer perguntas à Albertina. A Tininha só existe na sua 

a mais. Acabavam-se os momentos de colega do lado. memória. Agora é ela a avó.

solidão, entrecortados pelas visitas à  Num repente, a professora sentada à   É costume acompanhar a neta à escola 

vizinha de cima e ora os ralhetes, ora os secretaria, ao lado do quadro negro, que agora se chama Jardim, Jardim de 

mimos da avó. chamou: Infância. Às vezes, de regresso a casa, 

Os finalistas do JI visitaram a sua futura escola
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surpreende-se com a neta. Fala-lhe a f e s t a  d e  

neta de cores, números e letras. Canta- encerramento 

lhe canções que aprendeu. Agora até lhe do Jardim de 

ensina assuntos do rio que, nos seus infância, no Pé 

pouco mais de cinquenta anos, nunca Forma, onde 

tinha ouvido falar. Às vezes a neta p u d e m o s  

também se queixa dos seus colegas. 

Meninas e meninos. Mas gosta deles, 

das professoras que afinal se chamam 

educadoras e das auxil iares de 

educação.

  A neta de D. Albertina para o ano vai 

para a escola do 1º ciclo do ensino 

básico. Mas já lá foi a semana passada. 

De visita, claro., acompanhada pela 

educadora e pelos colegas. A professora, 

que no tempo de Tininha era primária e 

agora é do 1º ciclo, apresentou-lhe uma 

contar com a presença das ficha que a neta fez. 

crianças, familiares e toda a  D. Albertina vê a neta já com saudades 

comunidade educativa.do Jardim de Infância. Mas cheia de 

 Tiveram lugar diversas atividades vontade de entrar na escola.

entre pais e filhos com: passeio de -Vai ser buéda fiche!, diz a neta de D. 

charrette, jogos, apresentações Albertina, a aprender a crescer.

realizadas pelas crianças e Atividades

encarregados de educação,  No dia 12 de junho, os finalistas do 

entrega de diplomas e um jantar Jardim de Infância realizaram uma visita 

convívio entre todos.à sua futura escola e sala da escola EB 1º 

 A equipa educativa agradece a Ciclo de Ponte do Rol. A expetativa e o 

todos entusiasmo foi enorme.

 E n c o n t r o  d o  P r é - e s c o l a r  d o  

Agrupamento Padre Vítor Melícias , 

decorreu no dia 13 de Junho, na Praia de 

Sta Rita e Porto  Novo.  Foi um dia muito 

divert ido,  com muita alegria e 

brincadeiras.

Mais um ano termina e com ele, muitas 

lembranças, muitas histórias para 

contar,  muitos sonhos concretizados, 

outros que ficaram por realizar…

Assim, no dia 21 de Junho, realizou-se a 

Encontro do Pré-escolar

Festa de fim de ano letivo
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EB 1 ºC ic lo
Viagem de Finalistas – Turma 4PR   

  Somos os alunos da turma 4PR, 

finalistas do 1º ciclo. Depois de um ano 

letivo de muito trabalho de preparação 

para os Exames Finais, a nossa 

professora teve a ideia de fazermos uma 

Viagem de Finalistas!! Fomos no fim-de-

semana de 25 e 26 de maio para o 

Campo de Férias “Tempo Aventura”, no 

Cadaval, e levámos connosco a 

professora Sofia e a Dª. Mena.

 Foi uma viagem fantástica: fizemos 

escalada noturna, canoagem, jogos de 

campo, aldeia aventura, karaoke, 

piscina, e ainda tivemos direito a ir à 

discoteca!

 Foi  uma Viagem de Final istas 
os participantes! Este dia foi, sem Na festa destacam-se os alunos do 4º 

espetacu lar  e  inesquec íve l ! ! ! ! !  
dúvida, memorável! ano de escolaridade, finalistas deste 1º 

Adorámos!!!!
Festa de Encerramento do Ano Letívo ciclo, onde dançaram “As danças pelo 

VISITA DE ESTUDO A MAFRA
  No dia 14 de junho, na Casa da Cultura mundo”, exibindo bonitas coreografias. 

  No dia 23 de maio, as turmas da Escola 
de Ponte do Rol teve lugar a tradicional E mais um ano letivo chegou ao fim, com 

Básica de Ponte de Rol realizaram uma 
Festa de Encerramento do Ano Letivo. uma magnífica festa que terminou com a 

visita de estudo ao Palácio Nacional e à 
  Os alunos das várias turmas da escola entrega dos diplomas e das pastas aos 

Tapada de Mafra. 
EB1 de Ponte de Rol, em articulação com alunos finalistas, pela conclusão do 1º 

 Na parte da manhã, visitou-se o Palácio 
as AEC´s, dramatizaram, cantaram, Ciclo do Ensino Básico. Foi um momento 

e o Museu, nos quais foi possível 
dançaram e realizaram coreografias de muita alegria, mas também de muita 

observar todas as infraestruturas, 
conforme os diversos temas. Contámos emoção, principalmente, para alunos e 

vivenciando todo o contexto histórico 
ainda com uma dança efetuada pelas professora do 4º ano.

inerente aos séculos XVIII e XIX. 
“mães”.

 O almoço decorreu no Jardim do Cerco, 

um lugar de traçado barroco, no qual se 

cruza a natureza e a cultura. 

  De tarde, visitou-se a Tapada de Mafra. 

A visita guiada iniciou-se com um circuito 

de comboio. À medida que se percorria 

toda a área florestal, foram observadas 

várias espécies de fauna e flora, tais 

como gamos, javalis, urzes, fetos, 

eucaliptos... No final da visita, assistiu-se 

a um espetáculo de aves de rapina. Foi 

um momento muito apreciado por todos 

4º Ano - Viagem de finalista

Visita de estudo à Tapada de Mafra
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Educar para a preservação do inventar brincadeiras e desenvolver a 

ambiente “Reutilizar brincando” sua criatividade. Foi o que os nossos 

 Já parou para pensar o quanto de lixo amiguinhos de 1.º ano, com a 

produzimos diariamente? Mas, se colaboração dos seus pais fizeram.

fo s s e m o s  a  c o n t a b i l i za r  e ra m  Coisas que nem imagina podem virar 

certamente toneladas por dia! Contudo, brinquedos! Vejam só… 

o mais interessante é que muitas dessas  Pretendeu-se ensinar aos alunos que 

coisas que são deitadas fora poderiam com a reutilização de materiais se pode 

ser muito bem aproveitadas, inclusiva fazer divertidos brinquedos.

para  fazer. . .  Adiv inhe o  quê?!   

BRINQUEDOS!!!

 É verdade, fazer brinquedos com 

materiais que podem ser reutilizados é 

divertido, estimula a criatividade, além 

de ser ecologicamente correto, pois 

estamos evitando a poluição do meio 

ambiente.

Reciclagem, brinquedos e aprendizado

 Todos sabem que é muito bom jogar 

jogos no computador ou ver televisão, 

não é? Mas, qualquer um deles já lhe 

oferece a brincadeira pronta. Pois não 

precisa fazer mais nada além de saber 

apertar botões ou usar o controlo 

remoto. Isso significa que praticamente 

não usa a criatividade e não aprende 

coisas diferentes, e isso não é muito 

bom, não é verdade?

  Então pense em aproveitar o seu tempo 

de lazer para fazer também outras coisas 

divertidas, como por exemplo, criar 

brinquedos com material reciclável, 

1º Ano

3º Ano

Festa de final de Ano Letivo

2º Ano

Os Apresentadores

4º Ano

Brinquedos com materiais reutilizados
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APEE

A Associação de Pais e Encarregados de 

Educação publica alguns  trabalhos 

apresentados para a decoração das 

T a s q u i n h a s ,  e m  f o r m a  d e  

reconhecimento e agradecimento às 

nossas crianças.

Actividades da Associação

Abril/ Maio/ Junho

- Participação Mensal na Psiciologia de 

Apoio às crianças das nossas escolas, 

cujo diagnóstico assim o exige.

- Participação no Transporte da Viagem 

de fim de ano a todas as turmas da Escola 

Primária, ao Convento e Tapada de 

Mafra, no dia 23 de Maio.

- Tasquinhas da Ponte do Rol, nos dias 7,8 

e 9 de Junho. 

- Actuação na Festa de Final de Ano da 

Escola Primária, na Casa da Cultura, no 

passado dia 14 de Junho.

- Participação no Aluguer do espaço da 

Casa da Cultura para a Festa de Final de 

Ano da EB1.

Participação das «Mães» na festa de Final de Ano Letivo

A tasquinha da APEE
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Por mais um ano, as tasquinhas de 2013 

foram um sucesso onde a Benfica não 

pôde deixar de participar com a sua 

tasca. Durante três dias houve muita 

animação e bons petiscos para quem 

não se deixou intimidar pelo mau tempo 

e 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 

houve 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 dos 

clientes mais jovens. estava muito boa este 

  A 22 e 23 de Junho realizou-se a festa ano.

anual de Benfica em honra de S. João  Agradecemos a todos os 

Baptista, a Banda “Las Vegas” e a Banda q u e  n o s  v i s i t a r a m  

XL animaram os bailes enquanto no local esperando que tenham 

servíamos o jantar. Tínhamos petiscos, gostado e sido bem 

grelhados e a sardinha assada que servidos.

segundo a opinião de quem a provou Até á próxima.

27
Festa de S. João
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Passeio TT

 No passado dia 21 de abril o GDRC 

Gondruzeirense organizou um Passeio 

TT que contou a presença de cerca de 50 

participantes e 17 jipes num passeio 

“ f a m i l i a r ”  c o m  u m  p e r c u r s o  

aproximadamente de 20 quilómetros de 

dificuldade média/elevada e com a pista 

de Trial da parte da tarde.

 Grande parte dos participantes 

mostraram-se satisfeitos com o evento e 

com o modo como a organização 

planeou e prestou assistência durante a 

maioria das dificuldades, deixando a 

garantia de participação em eventos 

futuros.

Festejos Anuais

  Durante o mês de maio decorreu a festa 

anual, que este ano teve lugar nos dias 

17, 18 e 19. O programa da festa era 

bastante agradável, com conjuntos 

bastante atrativos, a tradicional 

procissão pelas ruas da localidade e este 

ano com a novidade da “Taska da 

Ginjinha”, contudo S. Pedro não ajudou e 

o tempo acabou por condicionar a 

adesão e deslocação das pessoas ao 

recinto da festa, ficando este evento um 

pouco aquém das expetativas colocadas 

inicialmente, em termos de receita que 

se poderia ter realizado nos três dias de 

festa. 

 Na tarde de sábado realizou-se um 

torneio de futsal, entre as associações da 

freguesia. Ainda que o objetivo principal 

fosse a promoção desportiva e o convívio 

entre a população, os jogos foram 

bastante emotivos e competitivos com 

bons momentos de futebol. A equipa 

vencedora foi o GDRC Ponterrolense.

  Na mesma tarde decorreu também um 

Momentos do passeio TT

Gondruzeirense A Gondruzeirense B

Escuteiros «Os Maiores»

Casa da Cultura Ponterrolense

28
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torneio de chinquilho. Os participantes 

demonstraram perícia e pontaria 

afinada. Foi um encontro com muito 

fairplay, aqui todos ganharam (uns mais 

do que outros!).

 Contudo o GDRC Gondruzeirense 

agradece a todos os que de alguma 

forma colaboraram antes, durante e 

depois do evento se realizar, salientando 

uma vez mais o espírito de entreajuda 

que se faz sentir durante a organização 

deste tipo de dinâmicas.

 O GDRC Gondruzeirense esteve 

presente em mais uma edição das 

Tasquinhas que se realizou nos dias 7, 8 e 

9 de junho. Este ano em termos de 

ementa mantivemos os pratos de 

bacalhau, a grelhada mista e os 

tradicionais petiscos, sem nunca 

esquecer o pão acabadinho de sair do 

forno que fizeram as delícias dos que se 

d e s l o c a r a m  à  t a s c a  d o  G D R C  

Gondruzeirense.  Apesar do tempo 

instável que se fez sentir durante todo o 

evento,  a  adesão fo i  bastante  

significativa o que se traduziu num 

resultado final satisfatório.

 Mais uma vez o GDRC Gondruzeirense 

agradece a todos aqueles que direta ou 

indiretamente colaboraram ou se 

mostraram disponíveis para ajudar na 

realização de todos os eventos 

dinamizados pela coletividade.

Vários momentos da procissão

Torneio de chinquilho

Tasquinha do GDRCG
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Futebol

 Finalizada a época futebolística das 

equipas do Ponterrolense, é tempo de 

t irar  elações das c lass i f icações 

alcançadas e dos objetivos propostos 

pelo clube no início da temporada. Em 

todos os escalões não houve subidas 

nem descidas de divisão, estando o clube 

entre o meio da tabela e os lugares 

cimeiros dos seniores aos iniciados. Nos 

seniores e nos juvenis atingiu-se o 

quarto posto da classificação e em 

juniores e iniciados o sétimo. Segundo o 
melhoria substancial dos resultados na 

Presidente do clube os resultados 
próxima época. As provas da presente 

obtidos foram bons e dentro do 
temporada ainda não terminaram, 

esperado, mantendo-se também 
restando ainda três jornadas em 

semelhante número de atletas em 
Peniche, Alpiarça e Lisboa. A época 

relação ao final da época transata. De 

salientar que a equipa sénior na próxima 

época irá disputar o campeonato pró-

nacional. No passado dia 1 de junho 

real izou-se,  no novo complexo 

desportivo,  um jogo convívio entre os 

jogadores e alguns diretores e 

colaboradores do clube. Foi um 

momento divertido e de muita 

convivência que não deixou de ter alguns 

momentos emocionantes. De seguida 

houve um jantar de encerramento da 

época, que serviu para reforçar o espirito 

de grupo entre os jogadores, diretores e 

terminará aproximadamente a 15 de vários colaboradores que têm dado um 

Julho, regressando a secção aos apoio muito importante ao clube. Bem-

trabalhos em meados de Agosto, onde haja a todos eles.

estão abertas as portas a qualquer Atletismo

interessado em praticar a modalidade.  No atletismo, destaca-se mais uma vez 

Obras do Complexo Desportivoo excelente comportamento dos atletas, 

 Relativamente à construção do novo com uma vitória coletiva no campeonato 

complexo desportivo, um dos principais concelhio de pista. Alguns dos jovens 

objetivos da atual direção, estão a ponterrolenses fizeram marcas bem 

decorrer a bom ritmo e em breve interessantes, fazendo antever uma 
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Emoções e Alegrias de final de época

1 maio, Expotorres - T. Vedras
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 poderemos ter novidades no que diz 

respeito à sua fase final de construção. A 

direção faz um apelo a todos os 

associados e simpatizantes que 

contribuam para esta última fase da 

obra, pois sem apoio o recinto não 

p o d e rá  s e r  c o n c r e t i z a d o .   J á  

contribuíram para esta causa: António 

Augusto Gigante, José Luís Calheiros 

Gigante, José Manuel Roque Caldas e 

Leotina Reis, 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, 

Joaquim Bandeira, José Luís Franco, José 

Ribeiro Calheiros, José Oliveira, Leandro 

Roque, Manuel Salas, Marcha da Baixa, 

Marcha do Calvo, Margarida Pinheiro, 

Miguel Caldas, Miguel Pereira, Vasco 

Lima, Vital Rosas, Vítor Alves, Valdemar 

Patarrão, Valter Ezequiel e Vítor Alves, 

"Grupo do Euromilhões", Junta de 

Freguesia e Revista 70º Aniversário.

Festejos de Maio

  No passado mês de maio, dias 9, 10,  11 

e 12, o Ponterrolense organizou os 

tradicionais festejos, em honra de Sr. 

Jesus dos Aflitos,  da nossa freguesia, 

tendo sido um sucesso. Ao contrário de 

anos anteriores o bom tempo ajudou à 

adesão, proporcionando um êxito acima 

das expectativas da organização.

  O recinto da festa contou com o 

tradicional serviço de bar, tendo o 

restaurante funcionado nas "caves" do 

As últimas obras no CD 

Momentos dos
festejos de maio
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 Ponterrolense. Ambos os locais tiverem 

uma afluência de publico muito boa.

 No domingo, dia religioso, decorreram 

as habituais cerimónias, com missa 

solene presidida pelo pároco da nossa 

freguesia Sr. Padre José Morais , seguida 

de procissão que percorreu as ruas da 

aldeia.

  No final da tarde, a Banda da Juventude 

Musical Ponterrolense, apresentou um 

concerto de grande qualidade.

 A Direção da GDRCP  agradece a todos 

os participaram neste evento e que 

contribuíram para manter viva esta festa 

da nossa terra.

Eventos

 Entretanto o clube terá a sua tasquinha 

na feira de São Pedro, em Torres Vedras, 

com os tradicionais petiscos, como já 

vem sendo hábito. A feira terá início no 

dia 27 de Junho e terminará no dia 7 de 

julho. Nos dias 12 e 13 de julho vamos 

realizar o Festival da Cerveja e nos dias 9, 

10 e 11 de agosto o Festival do Petisco. 

Ambos os eventos irão decorrer no 

tradicional largo de festas em frente à 

igreja.

 A promoção ou a participação em 

eventos e festas, atualmente, é uma 

fonte de receita importante para o 

Clube. Neste momento, em que o 

Ponterrolense está a construir o 

complexo desportivo e deseja colocá-lo 

operacional,  o mais rapidamente 

possível, qualquer "rendimento extra" é 

sinónimo de estarmos mais perto da 

abertura das portas. Ajude, participe e 

colabore nos eventos do Ponterrolense. 

32

Na sede

Bica=0.55€

Tasquinha do Ponterrolense na Feira de S. Pedro - Torres Vedras

Festival da Cerveja

Festival do Petisco

12 e 13 julho

9,10 e 11 de agosto
Eventos no Largo da IgrejaSócio, atualize as cotas!

G . D . R . C . P.

Colaboradores do Ponterrolense
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