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Tempo de uniao

  

  Após um tempo de decisões Autarquicas, por vezes alimentada de atos e palavras a 

resvalar para o exagero, é tempo de unir esforços em torno de objectivos comuns e 

caminhar para que se concretizem.

  Os “tempos” que correm exigem atençao e sensibilidade para mais corretamente 

percebermos e chegarmos a eventuais casos de dificuldades diversas, da económica 

à simples dificuldade de integração com pessoas da mesma rua ou aldeia, passando 

pela necessidade, que todos temos, de ter ambição e objectivos na vida.

  É tempo de dar-mos  ao tempo o tempo que o tempo tem, não dar-mos tempo ao 

tempo indica que tempo não tem.

    A tempo de ter tempo, 

           O Presidente da Junta de Freguesia de Ponte do Rol

                                           Pedro Vaza Santos
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Ponte do Rol projeto, em benefício das obras do favoravelmente alguns projetos do PS 

Autárquicas 2013 Grupo Desportivo.  O candidato em plenário municipal.

A Ponte do Rol nos últimos três socialista, acusou o ex-presidente de não  Criticar a lista independente, é  o mesmo 

mandatos, teve como vencedores a lista tratar todas as associações com que chamar incompetentes aos eleitores 

independente "JUNTOS POR PONTE DO igualdade, talvez possa ter alguma razão, que o elegeram.

ROL", foi nesse período que cerca de mas se isso aconteceu, é necessário  Insinuar que quem não votar PS, sujeita-

oitenta por cento das obras na freguesia saber as razões. Lamento o resultado do se a perder benefícios, pergunto, não são 

foram realizadas. PS por três ou quatro elementos da lista todos contribuintes e beneficiários com 

 A campanha eleitoral do Partido que muito Têm trabalhado em benefício as mesmas obrigações e direitos, se 

Socialista, em Ponte do Rol, no meu da Ponte do Rol e que não mereciam este assim não for muito mal vai a 

ponto de vista, foi desastrosa, pela resultado. democracia.

arrogância e ataques feitos à lista  A candidatura do PS à Câmara  O resultado na freguesia, que em 

independente e ao seu presidente que Municipal, criticou a lista independente, princípio pensei ser renhida entre duas 

geriu os destinos da freguesia nos c o m e ç a n d o  p o r  p e r g u n t a r  candidaturas, depois da campanha, 

últimos doze anos. independente de quê? mudei de opinião e confirmou-se a 

 A candidatura do PS à junta de  Eu digo, essa independência começa grande vitória da lista "Juntos por Ponte 

Freguesia, apesar de apresentar como com a ausência da máquina partidária na do Rol".

objetivos, apenas uma diferença de campanha eleitoral, independente de Para a Câmara Municipal o resultado foi 

relevo, em relação á lista "Juntos por tomar as posições que entender, sem o esperado.

Ponte do Rol", as obras para a sede da estar sujeito à disciplina partidária. fez        Carlos Carvalho

junta de freguesia, que o executivo ataque pessoal ao ex-presidente de 

anterior decidiu não avançar com o junta, por este não ter votado 

 O grupo de dança Flui, no dia 5 de 

outubro foi dançar no palco mágico e 

grandioso da sala de espetáculos do 

Tivoli, em Lisboa, na entrega de diplomas 

da Ordem dos enfermeiros.

 O momento de dança apresentado 

retratava de uma maneira diferente, a 

profunda importância da profissão de 

enfermagem.

  Com diferentes estilos de dança teatral 

e em oito cenas diferentes, represen-

taram uma evolução desde o primeiro 

contacto com a enfermagem, o 

enfermeiro/a como profissional e ser 

humano, o voluntariado em missões, 

o controlo da doença sobre o doente, 

a sua recuperação e força de viver 

dos "Anjos Brancos" e por fim a 

alegria das crianças com as 

animações nas pediatrias. Uma 

experiência a repetir!

Andreia Caldas



A PonteMis s V ind imas

  No dia sete de setembro realizou-se, no 

Parque Verde, mais um espetáculo, a 

eleição da Miss Vindima Ponte do Rol, 

que irá representar a nossa freguesia na 

final do Festival Miss Vindima Torres 

Vedras, a realizar no dia dez de 

novembro, no Pavilhão Multiusos, no 

Parque de Exposições.

 O tema do espetáculo foi “Os tempos – 

passado, presente e futuro”. 

 Este tema teve por objetivo reviver 

edições anteiores. Foram apresentados 

temas mais marcantes de outros 

espetáculos de misses “passado”, 

m ú s i ca s  e  co re o g ra f i a s  a t u a i s  

“presente,” e talvez quem sabe uma 

previsão de “ futuro”.

 O nosso Parque estava muito bonito, 

todo o cenário e decoração criados 

estavam relacionados com o tema. Pelo 

percurso, da entrada (arco) até ao palco,

podemos observar várias estátuas 

humanas, alusivas aos vários espe-

táculos de misses que ali foram 

realizados nos últimos anos.

  A vontade natural de assistir a uma 

noite de brilho, levou muito público ao 

Parque Verde da Ponte, que assistiu a 

dois desfiles das dez concorrentes e a 

várias coreografias do grupo de dança.

 Este magnifico evento, só foi possível, 

graças ao empenho e dedicação de 

muitos ponterrolenses, que disponibili-

zaram muitas horas do seu tempo em 

prol da comunidade. A Todos eles (e 

elas!) um agradecimento e os parabéns 

pelo trabalho realizado. 

 No final da noite, a eleita foi Ana 

Margarida Freitas. No dia 10 de 

novembro vamos todos apoiar a nossa 

miss, em Torres Vedras.

As dez candidatas. Em cima: Patrícia Moreira, Cátia Carvalho, Rafaela Ferreira, 
Ana Margarida Freitas, Joana Bernardes, Tatiana Antubes e Bruna Pinheiro. 
Em baixo: Catarina Vaza, Carolina Santos e Flávia Maia

Miss Simpatia, Bruna Pinheiro A vencedora, Ana F. e as damas de honor
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Fotografias cedidas gentilmente por Fotoexpresso
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Vários momentos do espetáculo
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 O Jardim de Infância de Ponte do Rol, comunidade, para a sua preservação. atividades tais como:

no passado dia 13 de setembro, iniciou  A Escola Agrícola Dr. João de Barros - Expuseram várias fotografias feitas por 

um novo ano letivo, com novos alunos deste 2007, também tinha adotado o eles das diversas espécies (fauna e flora), 

que vieram juntar-se aos que já mesmo troço, o qual tem vindo a encontradas no Rio.

frequentaram no ano anterior. investigar e aprofundar conhecimentos - Fizeram uma dramatização das 

 No dia 1 de outubro comemoramos o sobre as espécies de flora e fauna e atividades realizadas no rio em décadas 

Dia Nacional da Água, com uma causas da sua poluição. No presente ano anteriores, com atividades que se 

atividade conjunta entre vários parceiros letivo esta Escola Profissional vai adotar podiam fazer (pesca; navegação; 

educativos designadamente: Escola um troço do mesmo rio, mas dentro da banhos; lavagem de roupa e a profissão 

Profissional Agrícola Dr. João de Barros freguesia de Runa onde a escola está de guarda rios, entre outras).

em Runa; Empresa Águas do Oeste; sediada. - A engenheira Sara Duarte das águas do 

Centro de Educação Ambiental; Câmara  Para comemorar o dia da água e oeste ofereceu um Kit de trabalho, para 

Municipal de Torres Vedras e Junta de passarem o seu testemunho às crianças as nossas saídas de campo, tendo em 

Freguesia de Ponte do Rol. Esta atividade deste Jardim de Infância, os atuais vista a observação do nosso rio e estado 

vem dentro do âmbito do “Projeto Rios”, responsáveis deste troço, os alunos da da sua flora e fauna.

iniciado no ano letivo anterior pelo escola agrícola, na presença de algumas - Foi colocado um painel informativo, 

nosso Jardim de Infância, em que individualidades envolvidas no mesmo junto ao troço do rio, no Parque Verde da 

adotamos um troço de 500m do rio projeto, trouxeram junto de nós várias Ponte do Rol, com todas as espécies de 

Sizandro. O nosso projeto designa-se 

“Um Rio mais limpo”, que irá ter 

continuidade neste ano letivo com o 

objetivo de envolver e sensibilizar toda a 

Dramatização da vida do rio

Engª Sara entrega um Kit



 flora e fauna até agora observadas. Este 

foi inaugurado por várias entidades, 

envolvidas em contribuir para um 

AMBIENTE MAIS LIMPO E SUSTENTÁVEL.

Para  culminar  estas  at iv idades  

recebemos os meninos do 1º ano do 1º 

Ciclo, que vieram visitar a exposição 

fotográfica, dentro da parceria com o J.I., 

como forma de observar o trabalho 

iniciado por eles e também com o 

objetivo de um reencontro aprazível e 

reconfortante, neste período de 

adaptação, do espaço por eles deixado e 

dos amigos que ficaram no Jardim de 

I n fâ n c i a ,  v a l o r i z a n d o  a s s i m  a  

importância das relações e do 

crescimento.

 Também mais uma vez o Jardim de 

Infância foi galardoado com mais uma 

bandeira verde, como recompensa do 

trabalho feito ao longo do ano letivo em 

prol do ambiente. 

As Educadoras
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Dia das «Bandeiras Verdes»

Visita dos alunos do 1º Ano ao JI

Inauguração do painel informativo no Parque Verde junto ao Rio Sizandro

Vários momentos
deste dia

A Ponte
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O início de um novo ano letívo  Neste novo ano escolar, temos o nova escola… a “Escola dos Grandes”, 

 Setembro marca o regresso às aulas, e seguinte corpo docente: como muitos deles afirmavam:

na Escola do 1º Ciclo de Ponte do Rol não - Turma do 1º ano – 1PR – Professora Uns dizem que a escola” é para aprender 

foi exceção. Sofia Bernardes a ler e a escrever”, outros afirmam que “é 

 O primeiro dia de aulas foi dia de rever - Turma do 2º ano – 2PR – Professora para brincarem com novos meninos”, 

os amigos, professoras e auxiliares… Marisa Silveira outros que “é para fazer trabalhos e 

 Neste dia também se apresentaram aos - Turma do 3º ano – 3PR – Professora atividades”, outros ainda dizem que “é o 

alunos as novas professoras. Carla Barrau (Coordenadora de sítio onde a professora nos vai ensinar a 

 Os alunos do 1º ano só iniciaram as suas Estabelecimento) ser pessoas grandes”, e ainda há quem 

aulas no segundo dia. Os pais e - Turma do 3º e 4º anos – 4PR – diga que a escola “vai-nos ensinar a ter 

encarregados de educação destes alunos Professora Júlia. um trabalho e a sermos amigos” ….

estavam mais nervosos e ansiosos do Continuamos a ter o apoio das  Desejamos um bom ano letivo para 

que os próprios filhos, quando os Assistentes Operacionais Dª Mena e Dª todos, que seja cheio de sucesso, com 

deixaram pela primeira vez na escola! Ana Maria, sem esquecer as Assistentes novas aprendizagens e novos amigos e, 

Pelo contrário os novos alunos do 1º ano Operacionais das Atividades de principalmente, que todos possamos 

estavam excitadíssimos, felizes e cheios Enriquecimento Curricular. aprender a ser um pouco melhores cada 

de vontade de começar a trabalhar!  Os alunos que agora chegaram ao dia!!!!                                 As professoras

 Foram recebidos pelos alunos dos 1ºciclo, vindos do Jardim de Infância, 

outros anos letívos com muita alegria, transmitiram as suas opiniões e 

animação, brincadeiras e amizade! expectativas sobre o que será a 

A turma do 1º Ano



APEE

Catequese

 A Assembleia Geral da Associação de Saldo em Set  2013 - 5.216,58 €   Com o arranque do ano letivo tivemos a 

Pais e Encarregados de Educação das  Apresentamos aqui o novo corpo da boa nova, por parte da Camara 

Escolas de Ponte do Rol – APEE, teve direção eleito, relativo ao ano letivo Municipal de Torres Vedras, dos 

lugar no dia 11 de Outubro de 2013 pelas 2013/14:Direção trabalhos de substituição das janelas do 

21h30m, na EB1 de Ponte do Rol. Foi Presidente: Francisco Cândido edifício principal da escola sede, 

feita a apresentação das contas do ano Tesoureira: Marta Alves situação pela qual agradecemos desde 

2012/2013, constituído o novo corpo da Secretária: Ana Patrícia Amaro já. Gostaríamos de agradecer a todos os 

direção e discutidos alguns assuntos Vogais: Delia Faustino;  Patrícia Gomes; intervenientes e em particular fazer um 

importantes as nossas escolas. Benedita Santos; Cristina Martins;  Lina agradecimento especial ao Arq. Hélio 

 Aproveitamos para lamentar a fraca Goncalves;  Filipe Bernardino;  Carla Gomes pelas suas diligências junto da 

afluência dos pais e encarregados de Santos; CMTV.

educação a esta assembleia, dada a Mesa da Assembleia Geral A APEE

importância dos nossos filhos, do meio Presidente: Olga Blanco

ambiente e dos problemas que 1º Secretário: Mário Luís

diariamente enfrentam. 2ºSecretário: Anabela Santos

 Juntamos aqui um breve resumo do Conselho Fiscal

Relatório de Contas aprovado: Presidente: Carmem Franco

Saldo em 9/10/2012 (anterior direcção) - Vogais: Alexandra Craveiro e Carla 

4.203,09€ Rodrigues

Pagamentos - 3.410,43 € Conselho Geral

Recebimentos - 4.423,92 € Representante: Carmem Franco

oceano será menor. conseguir correr através dos anos, Frases de Madre Teresa de Calcutá

 É fácil amar os que estão longe. Mas trote. Quando não conseguir trotar,  Não basta que digamos: Eu amo a 

nem sempre é fácil amar os que caminhe. Quando não conseguir Deus, mas não amo a meu próximo. 

vivem ao nosso lado. caminhar, use uma bengala. Mas São João disse que somos 

 Enquanto estiver vivo, sinta-se vivo. nunca se detenha mentirosos se afirmamos que 

Se sentir saudades do que fazia, Início das atividades da catequese: 19 de amamos a Deus e não amamos a 

volte a fazê-lo. Não viva de outubro às 17.00h na igreja.nosso próximo. É muito importante 

f o t o g r a f i a s  nos darmos conta do que é amor para 

a m a r e l a d a s . . .  que seja autentico tê-lo e dá-lo. 

Continue, quando O que você faz, eu não posso fazer. 

todos esperam que O que eu faço você não pode fazer. 

desistas. Não deixe Mas juntos eu e você podemos fazer 

que enferruje o ferro alguma coisa grande. 

que existe em você.  As palavras de amizade e conforto 

Faça com que em podem ser curtas e sucintas, mas o 

v e z  d e  p e n a ,  seu eco é infindável. 

tenham respeito por  O que eu faço, é uma gota no meio 

você. Quando não de um oceano. Mas sem ela, o 

A Ponte
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Com pequenos gestos

 ajude-nos a tornar

 a vida do SEU filho melhor.  

bom ano letivo 2013-2014. 



Casa da Cu l tura

Atividades 2013 onde poderá encontrar artigos em 

 As inscrições encontram-se abertas para segunda mão difíceis de encontrar 

todas as modalidades: Danças latinas, noutros locais. O dia 15 será também 

hip hop, ballet, step, combat, ginástica marcado pelo 2º festival das sopas onde 

localizada, yoga, pilates, aulas de teatro, poderá degustar algumas especialidades 

expressão dramática, percurssão, confecionadas por alguns restaurantes 

cavaquinho, grupo coral Cant`Arte, ou particulares da nossa freguesia e 

grupo de música tradicional portuguesa arredores.

(em formação) e Rufos & Roncos.

Grupo de Música Tradicional 

Convidam-se todas as pessoas que 

gostem de cantar a fazer parte deste 

grupo em formação. A idade não é um 

limite basta gostar de cantar. Inscreve-te. 

5º Encontro de Coros Seniores na

 Casa da Cultura 

No próximo dia 17 de novembro pelas 

15h irá decorrer pelo quinto ano 

consecutivo na Casa da Cultura - Salão 

Paroquial mais um Encontro de Coros. 

 Irão fazer parte deste espetáculo vários 

grupos do concelho apresentando um 

reportório diverso proporcionando as 

todos presentes uma tarde diferente e 

de encantar. 

 14ª Exposição de Artesanato 

 Nos dias 23 e 24 de novembro irá 

decorrer mais uma feira de artesanato 

onde nos variados expositores se 

poderão encontrar diverso material 

trabalhado através de artes diferentes.

3ª Venda de Garagem e 

2º Festival das Sopas

 Venha visitar-nos porque nós temos 

aquilo que pretende.

 No próximo dia 14 e 15 de dezembro irá 

decorrer mais uma venda de garagem 

A Ponte
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GDRC Gondruze irense
A história do estandarte do 

1º Concurso de Sopas do 

GDRC Gondruzeirense

 Ao ler a edição nº 14 do jornal da 

freguesia, de março 2013, reparei na 

capa que trazia um ramo a lembrar a 

quinta-feira da espiga dos tempos 

antigos em que nós juntávamos e íamos 

apanhar a espiga, sendo sempre uma 

grande alegria e brincadeira, pois 

também lembrava a festa de maio.

 Então assim que olhei para a capa onde 

para além do ramo estava o hino da 

Ponte do Rol, pensei em passá-lo para 

um pano os raminhos e bordá-los.

  E como em tudo as coisas não ficam sem 

resposta, veio ao encontro o 1º Concurso 

das Sopas, aí comecei a pensar que seria 

bonito fazer um estandarte para 

homenagear as cozinheiras e cozinheiros 

da nossa aldeia.

 Foi falado com a direção sobre o 
naquele local com melhores condições. todos é fundamental para o crescimento 

assunto, acharam uma ideia engraçada e 
 No dia 12 de outubro haverá uma humano e físico da nossa instituição e da 

concordaram que fosse exposto na Sede 
Assembleia Geral do Grupo para eleger nossa aldeia. O trabalho em equipa, de 

e assim ficou também as tigelas e o 
os novos corpos gerentes. A atual uma forma responsável e organizada é a 

tachinho para recordação do evento.
direção solicita a participação de todos b a s e  d o  s u c e s s o  d e  q u a l q u e r   

Maria da Luz Miranda
os associados. associação. Venha e Participe!

 A  patilha de ideias e a colaboração de A Direção
Obras de Melhoramento do 

GDRC Gondruzeirense

Antes de terminar o mandato desta 

direção do GDRC Gondruzeirense 

e fe t u o u - s e  a l g u m a s  o b r a s  d e  

melhoramento.  Estes  pequenos 

trabalhos desta vez executados no 

exterior vão servir para manter o bom 

funcionamento da coletividade. 

  A colocação de um vidro para manter a 

temperatura ambiente e um canal para 

drenagem das águas da chuva, vai 

permitir aos sócios permanecerem 

A Ponte

Desenho original
Pablo Picasso

Capa 14 - Jornal «A Ponte»
David Santos

Bordado
Maria da Luz

Estandarte do 1º Concurso das Sopas

Os associados agradecem as intervenções na sede
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A PonteGDRC Ponter ro lense
INAUGURAÇÃO DO SINTÉTICO E 

BALNEÁRIOS DO NOVO COMPLEXO 

DESPORTIVO

  13 anos depois da ideia, oito anos 

depois do início da construção, os 

ponterrolenses festejaram, por fim, a 

conclusão da primeira fase da obra das 

novas instalações desportivas do GDRCP 

Ponterrolense. O mesmo é dizer que o 

campo de futebol do Ponterrolense 

conta agora com as condições mínimas 

para a realização de partidas oficiais: 

s i ntét i co,  b a l n e á r i o s ,  a c e s s o s ,  

estacionamento e espaço disponível 

para os adeptos. 

  Desde a manhã até à noite, o passado 

dia 21 de Setembro apinhou-se de 

actividades lúdicas e comemorativas, 

num envolto de emoções entre os 

obreiros da maior envergadura 

desportiva da freguesia e os jovens que 

dela poderão usufruir. A jornada iniciou-

se com uma caminhada pela freguesia, 

animada pelo grupo Rufos & Roncos, 

12
Vários momentos da «Caminhada de Transferência»

As provas de atletismo



e coordenada pelos Escuteiros. O espaço para as intervenções do então do espaço para a construção do 

percurso teve passagem pelo Campo dos Presidente de Junta de Freguesia da co m p lexo  d es p o r t ivo,  q u er  n o  

Moínhos - antigo complexo desportivo Ponte do Rol, Pedro Vaza, o Presidente investimento de quase 600 mil euros. 

do clube –  onde houve um misto de da Câmara Municipal de Torres Vedras, Importa também referir o curto mas 

emoções. Já no novo complexo  Carlos Miguel, o Presidente do GDRC conciso depoimento de Jaime Bandeira, 

desport ivo real izou-se a lgumas Ponterrolense, Jaime Bandeira, o que de uma forma simples espelhou o 

pequenas provas de atletismo e o Presidente da Assembleia do clube, sentimento das gentes que, como ele, 

almoço de convívio, aberto à população Joaquim Vital Rosa, assim como o padre tanto colaboraram para a concretização 

que reuniu cerca de 400 pessoas. De José Morais que benzeu o novo sintético desta primeira fase. O actual Presidente 

tarde alguns jogos entre as equipas de e celebrou uma missa em memória dos do clube afirmou tratar-se de uma 

formação, finalizando com um encontro associados já falecidos. obrigação enquanto ponterrolense 

entre os veteranos e com a exibição do  Destaque para as declarações de Carlos contribuir para o progresso da freguesia 

grupo musical de Jaime Ferreira. Pelo Miguel que prometeu todo o apoio à e naturalmente do clube.

meio teve lugar a sessão solene que direcção do clube para a finalização da  Cientes de que muito ainda está por 

contou com a participação da mais infra-estrutura, recordando também o fazer, os elementos da direcção voltam a 

recente associação em Ponte do Rol: a auxílio dado pela vereação torriense até alertar que todo o apoio é necessário, 

B a n d a  d a  J u v e n t u d e  M u s i c a l  ao momento, quer na compra do terreno quer dos associados quer das demais 

Ponterrolense, havendo igualmente para a ASAS e a consequente libertação partes integrantes da sociedade 

A Ponte
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 ponterrolense. mais uma época futebolística, contando 

  O Ponterrolense agradece a todas as o Ponterrolense com todos os escalões 

pessoas que colaboram e participaram de formação, assim como a equipa 

neste dia que ficará registado para a sénior que milita na divisão pro-nacional 

história do Clube. da AFL. O técnico João Paulo regressa ao 

  A estreia oficial do novo sintético está clube para comandar uma equipa 

marcada para o próximo dia 12 de composta praticamente pelos mesmos 

Outubro, com o encontro dos juniores atletas da época anterior e que, segundo 

frente ao histórico Futebol Benfica. o Presidente Jaime Bandeira, fará tudo o 

 FUTEBOL que puder para alcançar a melhor 

 Iniciou-se no passado mês de Setembro classificação possível. Contudo, a

Conceição Gigante

direcção do clube está ciente que a 

conjectura económica negativa que 

assola o Ponterrolense e os clubes 

portugueses em geral não lhe permitirá 

ambicionar a subida de divisão. Os 

pupilos de João Paulo estrear-se-ão no 

novo sintético no próximo dia 13 de 

Outubro frente ao Bucelas, contando até 

ao momento com duas derrotas e uma 

vitória nos jogos fora de portas. 

 No plantel constam apenas quatro 

ponterrolenses, sendo este composto 

pelos guarda-redes João Patrocínio e Rui 

Oliveira, os defesas Ivo, Pitico, Ricardo 

Saudação ao Ponterrolense

Ponte do Rol, Ponterrolenses

és tu o orgulho da nossa gente

Ponte do Rol, Ponterrolense

quer percas ou ganhes

vais seguir em frente

Ponte do Rol, Ponterrolenses

entra no teu campo alegremente

tem confianças que vais ganhar

marca lá um golo

p´ra gente gritar

Ajude o 

Ponterrolense

comprando uma 

T-Shirt = 5€
Recordação da 

inauguração do relvado
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A equipa sénior
A equipa de seniores

A «boutique» do Ponterrolense

A Ponte



Antunes, Rodrigo Mateus, Miguel 

Antunes, Gonçalo Nogueira e Amândio, 

os médios Ricky, Rodas, Nuno Francisco, 

Serginho, Caramba, Bruno Vitorino, 

Francisco Ferreira, Hugo Cosme, Hugo 

Pinto e André Alverca e os avançados 

Mário Rui, Roma, Naco, Ricardo Lino e 

Canito.

  Relativamente às camadas jovens, os 

traquinas, petizes, benjamins e infantis 

vão disputar os respetivos campeonatos 

municipais a começar no final do mês de 

outubro. Os iniciados A e B, os juvenis e 

os juniores vão disputar os campeonatos 

da AFL - Associação de Futebol de Lisboa.

  A todas as equipas a direção deseja 

sorte e espera que todos os atletas 

saibam dignificar e respeitar a camisola 

do Ponterrolense e as suas novas 

instalações.

ATLETISMO

 Também o atletismo iniciou a sua 

actividade no passado mês de Setembro, 

denotando-se por um lado a diminuição 

de atletas jovens mas por outro lado o 

aumento de atletas menos jovens, sendo 

actualmente cerca de 40 os elementos 

que correm pelo Ponterrolense, 

esperando-se que com a inauguração 

das novas instalações também esta 

modalidade consiga angariar mais 

praticantes. 

  Ao nível competitivo, iniciou no 

passado dia cinco de Outubro o 

campeonato de inverno com a prova das 

Palhagueiras, realizando-se no próximo 

dia 12 deste mês pelas 15h30 a mítica época para o clube, no que ao atletismo responsável e lúdica estão convidadas a 

prova do Castelo, em Torres Vedras. diz respeito.  aparecer nos treinos às 3ª e 5ª feiras 

 Na primeira jornada os atletas   Todas as crianças, jovens e adultos que pelas 19.00h, no Parque Verde, em Ponte 

ponterrolenses alcançaram bons queiram melhorar a sua condição física e do Rol                                         

resultados, augurando-se uma boa fa ze r  exe rc í c i o  d e  u m a  fo r m a  Pedro Caldas
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Os escalões mais novos
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Regressada das férias na última quinzena Tesoureiro - Márcia Roque Antunes que é a música, e, obrigada por terem 

de agosto, a nossa Banda retomou a sua Garcia escolhido a nossa banda. Que tudo lhes 

vida, com os ensaios à quarta e sexta Secretário - Nuno Ricardo Martins corra pelo melhor, claro que só com 

feira, a Escola de Música à segunda e Miranda estudo e dedicação poderão alcançar 

quinta feira, os serviços, e, agora Vogal - Luís Fernando Gomes Vicente melhores,  e mais rapidamente,  

também com todos os passos para o Assembleia Geral objetivos.

processo de constituição e início de Presidente - David José Damas Santos Banda

atividade enquanto associação. 1º Secretário - Ana Isabel Pinheiro Para a Banda, aproxima-se uma época 

Associação Colaço Ramos mais fraca em serviços remunerados, 

Iniciámos esta nova época, logo no fim 2º Secretário - Daniela Antunes Carimbo consequentemente procuramos criar e 

de semana 31 de Agosto, 1 e depois 4 de Pinheiro dinamizar momentos de angariação de 

Setembro, tocando pelas ruas de Ponte Conselho Fiscal fundos e ao mesmo tempo poder 

do Rol afim de chegar à casa dos Presidente - Vitor Manuel Antunes var iar/ inovar  na forma de nos 

Ponterrolenses  e  junto destes,  Vicente apresentarmos e de vos proporcionar 

manifestar a nossa necessidade e o Secretário - Ana Dulce Quitério Calheiros momentos cada vez mais agradáveis 

nosso agrado em angariar associados. Relator - Madalena Leonardo Vitor Sendo assim, e agora mesmo em 

Foram dias que nos deixaram muito Suplente outubro realizámos o nosso primeiro 

felizes, por sentir a adesão das pessoas. Gonçalo José Dias Antunes Workshop, para pais e filhos, no Teatro-

Desde já obrigada a todos aquelesque  No próximo dia 13 de outubro teremos a Cine em Torres Vedras. Em novembro a 

nos acompanham ou de algum modo se 2ª Assembleia Geral às 21h na sala de presença das Bandas do concelho 

manifestam solidários, amigos e ensaio, para leitura e aprovação da também está a ser estudada para 

ouvintes da Banda. Sabemos que ainda Regulamento Interno da Associação e participarem nas Festas da Cidade. Mais 

nos falta percorrer alguns lugares e ruas, definição do valor das quotas. tarde, já no mês de Dezembro 

mas (in)felizmente não temos tido fins Escola de Música realizaremosa 3ª Gala de Natal (com 

de semana disponíveis. Não estão Estamos entusiasmados! Este ano novidades, claro!!!) e, entretanto 

esquecidos, vamos tentar ser breves. iniciámos a Escola de Música com 9 também já nos encontramos a preparar 

 A 1ª Assembleia Geral decorreu no c r i a n ça s /a d o l e s c e nte s  n ovo s  e  e ensaiar um outro espetáculo diferente 

passado dia 8 de Setembro na sala de continuamos com 2 dos alunos do ano de até então, e que certamente irão 

ensaio da Banda e nela foram eleitos os anterior. Parabéns a eles e às suas gostar (daremos notícias….).

Órgãos Sociais. Deste modo temos no famílias por escolherem esta bonita arte 

primeiro triénio da 

Juventude Musical 

Ponterrolense – 

Associação BJMP:

Direção

P r e s i d e n t e  -  

Cristiana Pinheiro 

Calheiros

Vice-Presidente - 

D i o g o  A l v e s  

Vicente

A PonteBanda JMP
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Agrupamento 1279 

participa nas Tasquinhas

 Uma vez mais o Agrupamento 1279 

marcou presença nas Tasquinhas de 

Ponte do Rol. Entre os dias 7 e 9 de junho, 

várias foram as iguarias confecionadas 

por pais, dirigentes e escuteiros, que não 

tiveram mãos a medir para as inúmeras 

solicitações dos inúmeros clientes. 

 O Agrupamento 1279 de Ponte do Rol 

agradece a todos os pais, familiares e 

amigos que,  de alguma forma, 

contribuíram para a concretização de 

mais uma Tasquinha do 1279, um dos 

principais momentos de angariação de 

fundos do Agrupamento.
partida para os 13 Pioneiros. Através de 

Pioneiros acampam no um meio de transporte diferente do  Encerramento do ano-escutista 
Entroncamento habitual, os Pioneiros chegaram ao local: 2012-2013

Entre os dias 1 e 6 de agosto, a III secção a cidade do Entroncamento. De mochila  O dia 7 julho ficou marcado pelo 
do 1279 realizou o seu empreendimento às costas, chegaram a campo e iniciaram encerramento do ano-escutista 2012-
de Verão no Entroncamento. O Parque as montagens da tenda, cozinha, mesa, 2013. Pelas 10h30, os escuteiros do 1279 
Permanente do Bonito foi o local pórtico, oratório, etc. animaram a Eucaristia da Igreja de Nossa 
escolhido pela Comunidade 145 – São   Ao longo dos vários dias de atividade, os Senhora da Conceição, em jeito de 
Gonçalo de Lagos para mais um Pioneiros tiveram a oportunidade de agradecimento pelo ano escutista que 
acampamento cheio de atividades e participar em jogos noturnos, pista de então terminava. Foi um ano repleto de 
muita animação, sob o imaginário “The obstáculos, ateliers, raide noturno, atividades, de novas experiências, de 
Last Moment 2013”. canoagem, jogo bíblico, fogo de novas aprendizagens, que muito fez 
 A atividade teve início na estação de conselho, jogo de cidade, cozinha crescer cada um dos elementos do 
comboios de Torres Vedras, o local de selvagem, entre outros.Agrupamento. Os escuteiros de Ponte do 

Rol partiram assim para umas merecidas 

“férias”, que lhes permitiram renovar 

energias e recuperar o fôlego para o 

novo ano-escutista 2013-2014.

A PonteEscute iros
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Eucaristia de encerramento

Travessia do rio através da “Ponte dos Himalaias” no acampamento da III secção

Comunidade 145 – São Gonçalo de Lagos no Entroncamento



 No domingo, dia 4 de agosto, a 

Comunidade 145 part ic ipou na 

Celebração Eucarística, na Igreja de 

N o s s a  S e n h o ra  d e  Fát i m a ,  n o  

Entroncamento,  pres id ida  pe lo  

conhecido Pe. José Luís Borga.

 O último dia de atividade foi dia de 

d e s m o n t a g e n s ,  a v a l i a ç õ e s  e  

encerramento de campo. O regresso a 

Torres Vedras voltou a ser feito através 

de comboio. À chegada, a mochila de 

cada um vinha cheia de aventuras nesta 

que, para alguns Pioneiros, foi a última 

grande atividade na III secção.

Caminheiros do 1279 à 

descoberta de Lisboa

 “Conhece os outros para te conheceres” 

foi  o  imaginário que guiou os 

Caminheiros do 1279 pelos caminhos da 

cidade de Lisboa, no dia 1 de setembro. 

Num percurso definido por todos no 

próprio dia, consoante o local escolhido 

por cada elemento, o Clã 120 teve a 

oportunidade de passar pelos locais de 

culto de diversas religiões e conhecer 

cada uma delas um pouco melhor.

 Hinduísmo, Judaísmo, Budismo, 

Islamismo e Igreja Cristã Ortodoxa foram 

as religiões escolhidas e aprofundadas 

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

participaram na atividade. Embora 

apenas tenha conseguido visitar o 

Templo Radha Krishna, local de culto do 

Hinduísmo em Lisboa, o Clã esteve junto foi dada junto da Igreja Paroquial do fortalecida.

aos locais de culto das restantes religiões Lumiar e o ponto de chegada foi a Sé de 

aprofundadas, entre eles a Sinagoga, a L i s b o a ,  o n d e  o s  C a m i n h e i r o s  II secção acampa em Varatojo

Mesquita e a Igreja Cristã Ortodoxa de participaram na Eucaristia. No final, A Expedição 151 São Timóteo teve o seu 

Lisboa. concluíram que, ao conhecerem ao acampamento, de 13 a 15 de setembro, 

  Tendo sempre a religião Cristã Católica pormenor a realidade das outras na mata do Convento de Varatojo. Sob o 

como referência, a partida da caminhada religiões, a fé de cada um saiu mais imaginário “Conhecer Santo António, 

Caminheiros fortalecem a sua fé em Lisboa
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Final da caminhada do Clã, na Sé de Lisboa



Patrono de Portugal”, os Exploradores 

partiram à descoberta de novas 

aventuras. 

 Durante a atividade, reinou a boa 

disposição e foram vividos momentos 

muito emotivos. O fogo de conselho foi o 

ponto alto do fim de semana, de onde o 

espírito de patrulha e os laços entre os 

Exploradores e a Equipa de Animação 

saíram fortalecidos.

Abertura do ano-escutista 2013-2014 

O ano-escutista em Ponte do Rol abriu no 

sábado, dia 28 setembro. Após a 

Eucaristia animada pelos escuteiros do 

Agrupamento, as habituais passagens de 

secção deram mais vida ao jardim do 

Largo Álvaro da Ponte. Entre gritos, 

despiques e provas, os escuteiros mais 

velhos de cada secção fizeram a sua 

passagem para a secção seguinte, à qual 

passarão a pertencer no ano-escutista 

que aqui se inicia. Entraram de novo para 

o Agrupamento, mais propriamente 

para a Alcateia, dois “pata-tenras”, um 

dirigente e uma candidata a dirigente, 

aumentando assim a família do 1279. Ao 

ritual assistiram pais, amigos e familiares 

dos escuteiros e a comunidade de Ponte 

do Rol.

Inês Reis
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Um dos momentos das passagens de secção

Eucaristia de abertura do ano-escutista 2013-2014, em Ponte do Rol

Expedição 151 – São Timóteo no acampamento, em Varatojo

A Ponte



OUTUBRO pela oração, pelo apoio material e pela 3. Recomeço

1. Mês Missionário promoção das vocações para a Missão. Embora em muitos casos isso aconteça 

O mês de outubro é dedicado pela Igreja 2. Mês do Rosário antes, é, sobretudo, neste mês que  se 

à Sensibilização Missionária e à oração É também o mês do Rosário. A palavra recomeçam as principais atividades dos 

pela obra Missionária da Igreja que “Rosário” significa “Coroa de rosas”. vários grupos e movimentos eclesiais, 

culmina com a Jornada Missionário Cada “Avé-Maria” é como que fosse uma que foram interrompidas ou sofreram 

Mundial no dia 20, domingo, altura em rosa oferecida a Nossa Senhora. uma diminuição de ritmo no período 

que também se fará, nas igrejas e Inicialmente, era composto por 150 estival. O recomeço não pode ser uma 

noutros locais, o peditório para as “Avé-Marias”, tantas quantos os salmos repetição do período anterior, apesar de 

Missões. A atividade missionária faz bíblicos. Dado que o povo tinha muito do que tínhamos projetado ou 

parte da essência da Igreja e decorre do dificuldade em rezar os salmos, idealizado não er sido atingido. S. 

mandato de Cristo: “Ide, pois, fazei arranjou-se esta oração mais simples. Francisco de Assis, cuja festa ocorreu no 

d isc ípu los  de  todos  os  povos ,  Atualmente, com a introdução dos passado dia 4, dizia, já próximo da 

baptizando-os em nome do Pai, do Filho Mistérios da Luz pelo Papa João Paulo II, morte: “irmãos, comecemos porque até 

e do Espírito Santo” (Mt 28, 19). Na sua o Rosário passou a ser constituído por agora nada fizemos…” Ele era exigente 

mensagem para esta ocasião, e fazendo 200 “Avé Marias” divididas em 4 consigo próprio, e com os irmãos e, com 

a ligação com o Ano da Fé, escreve o Papa conjuntos de 50. A cada conjunto chama- certeza, tinha presentes as palavras de 

Francisco: “A Fé é um dom precioso de se “Mistério” dividido, por sua vez, em 5 Cristo: “quando tiverdes feito tudo o que 

Deus, que abre a nossa mente para que o conjuntos de 10 “Avé-Marias”. Assim, vos foi ordenado, dizei: 'Somos 

possamos conhecer e amar. Ele quer temos os Mistérios Gozozos, Luminosos, ; fizemos o que devíamos 

estabelecer uma relação connosco para Dolorosos e Gloriosos. A recitação do fazer.'».(Lc 17, 10). O problema é que, às 

nos fazer participantes da sua própria Rosário é, normalmente, acompanhada vezes, nem fazemos o que devíamos ter 

vida e tornar a nossa vida com maior pela meditação de episódios ou feito… É necessário, permanentemente, 

sentido, mais bela a melhor. Deus ama- passagens bíblicas relacionados com a recomeçar para tentar ir um pouco mais 

nos! A fé, no entanto, exige ser acolhida, vida de Jesus e de Maria. A devoção do além. Recomeçar, passa também pela 

exige a nossa resposta pessoal, exige a Rosário teve um grande incremento com mudança. No caso da Paróquia, este ano 

coragem para nos aproximarmos de S. Domingos, no século XIII, e foi sempre passa pela mudança de Pároco. Passarei 

Deus, para vermos o seu amor, gratos muito louvada e defendida pela Igreja, o testemunho, ao jeito da corrida de 

pela sua infinita misericórdia. É um dom, particularmente pela voz dos Papas. Nas estafetas, ao Padre Alexandre que 

pois que não é reservado apenas a suas aparições, designadamente em prosseguirá a caminhada feita até agora 

alguns, mas que é oferecido a todos com Fátima, Nossa Senhora também e lhe imprimirá um novo ritmo. Como já 

generosidade (…) É um dom que não se recomendou, com insistência, esta tenho dito, não me despeço, já que, 

pode possuir apenas para si próprio, mas forma de oração. Noutros tempos, não ficando em Varatojo, continuarei a 

que deve ser partilhado. Se o quisermos havia família cristã que não rezasse o colaborar na Paróquia. Contudo, deixo 

possuir para nós próprios, tornar-nos- “Terço”, constituído por um conjunto de um agradecimento a todos os que 

emos cristãos isolados, estéreis e “Mistérios”. Hoje em dia, este hábito caminharam comigo, e me fizeram 

doentes. O anúncio do Evangelho faz quase se perdeu. Seria ótimo que, a c a m i n h a r,  n a  c e r t e z a  d e  q u e  

parte do ser discípulo de Cristo e é um pouco e pouco, ele fosse retomado. Na continuaremos a dar o nosso melhor 

empenho constante que anima toda a igreja, em família ou individualmente pela causa do Reino. Obrigado!

vida da Igreja”. Cada cristão deve ser um rezemos o “Terço” ou, pelo menos uma P. Morais

missionário: pelo testremunho de vida, “dezena”.

servos 

inúteis

A PonteParóquia
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 Já com um sentimento de dever continua na viagem de regresso, que 

cumprido, porque por mais um ano se contou com paragens no Turcifal e na 

fez cumprir esta promessa secular, os Gondruzeira. 

ponterrolenses reúnem-se em volta das   A romaria termina onde começou, na 

mesas da sala ao lado da capela para Igreja de Nossa Senhora da Conceição, 

mais um almoço convívio, sempre tão de Ponte do Rol, e eis que chega o 

apreciado por todos. Ali, onde reinam a momento da entrega da bandeira de 

boa disposição e a alegria, todos Santa Cristina aos novos juízes, Maria do 

partilham os seus farnéis. Rosário Bernardes e José Bernardes, que 

  Depois de alguns dedos de conversa, irão organizar o círio no próximo ano. 

chega, a hora da despedida e dão todos   O convívio continuou no Parque Verde 

mais uma volta à capela, prometendo da Ponte, onde, entre anedotas, 

voltar no ano seguinte. A animação gargalhadas e cantares à desgarrada, as 

pessoas comem os restos do farnel e 
Círio de Santa Cristina:

divertem-se pela noite dentro.
 Tradição e devoção

Inês Reis

 É domingo, dia 15 de setembro de 2013 

e o relógio marca as 10 horas da manhã, 

no Largo Álvaro da Ponte. As pessoas 

entram, a pouco e pouco, na Igreja de 

Nossa Senhora da Conceição, de Ponte 

do Rol. Os juízes deste ano, António 

Leonardo e João Paulo Pereira, levam 

consigo a bandeira de Santa Cristina e 

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

ponterrolenses, que os acompanham 

em direção à capela de Santa Cristina. 

Assim começa mais um círio, em Ponte 

do Rol.

  É a devoção à protetora dos animais que 

faz com que, todos os anos, esta tradição 

se repita e que conduz os habitantes de 

Ponte do Rol, em romaria, em direção 

aos Casais de Santa Cristina, na freguesia 

da Azueira.

  Após as habituais paragens nos Chãos e 

no Livramento, dá-se a chegada à capela. 

Seguem-se a Eucaristia e a Procissão, 

part ic ipadas  e  an imadas  pe los  

paroquianos de Ponte do Rol, com o 

auxílio do grupo de precursões 

Rufos&Roncos. 

A Ponte
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A animação continuou ao fim da tarde, no Parque Verde da Ponte
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Primeira paragem do Círio, nos Chãos

Bandeira de Santa Cristina,
levada pelos juízes, durante a Procissão 

Última volta à capela, já durante a despedida



DIA DO IDOSO

 No passado dia 1 de Outubro 

comemorou-se o Dia Internacional do 

Idoso. Este dia foi instituído em 1991 

pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) e tem como objetivo sensibilizar a 

sociedade para as questões do 

envelhecimento e a necessidade de 

proteger e cuidar da população mais 

idosa.

 A A.S.A.S. juntamente com o Lar de S. 

José  festejaram este dia. Os “nossos” 

idosos cantaram e encantaram com 

canções dos seus tempos de mocidade, 

tais como oliveirinha da serra, malhão, 

t i r o - l i r o - l i r o ,  e n t r e  o u t r a s ,  

acompanhadas por instrumentos 

musicais artesanais, feitos por eles 

próprios. 

 A D. Alzira recitou um poema da D. 

Infância Ratinho, “O Idoso”, que todos 

podem ler neste jornal e refletir, pois 

cada quadra transmite a realidade.

Foram muito aplaudidos, o que os deixou 

muito contentes e satisfeitos por 

mostrarem o que ainda sabem e podem 

fazer. 

Os idosos do lar de São José  declamaram 

também  vários poemas  e continuaram 

com  canções.

Seguiu-se um lanche de convívio e o 

regresso a casa, com comentários muito 

positivos pelo caminho, sobre esta tarde.

“Segurança Rodoviária, 

Burlas a Idosos” 

 No dia 26 de Setembro, a Guarda 

Nacional Republicana realizou na sala de 

convívio do Centro de Dia, uma sessão de 

esclarecimento sobre “Segurança 

Rodoviária, Burlas a Idosos”.

 Foi explicado aos idosos, através de 

A PonteASAS

Dia internacional do idoso

Momento da palestra da GNR na ASAS

Momento da palestra com o Dr. Pina
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imagens, como atuam os burlões e como pescadores, a exposição de fósseis visitar as praias, puderam descansar na 

devem reagir a este tipo de situação. marinhos e apreciar os trabalhos em praia, apreciar a água do mar e lanchar.

Foram também alertados para os renda de bilros expostos. Foram também à praia do Areal, na  

cuidados a ter, principalmente quando  Noutro dia, em Santa Cruz, para além de Lourinhã.

se encontram sozinhos em casa, o uso de terem andado no comboio turístico a A Direção

objectos de ouro, da malinha de mão, 

entre outros. 

Houve diálogo entre a G.N.R. e os Idosos 

e estes puderam  colocar todas as suas 

dúvidas e ser esclarecidos.

“Prevenção das Doenças 

Cardiovasculares”

 No passado dia 24 de julho deslocou-se 

à A.S.A.S. de Ponte do Rol o Dr. Carlos 

Pina, médico especialista em Medicina 

Interna e Diretor do Hospital da CUF, a 

fim de elucidar os idosos do Centro de 

Dia sobre “Prevenção das Doenças 

Cardiovasculares”.

O médico explicou e exemplificou com 

imagens várias situações que podem 

evitar as tromboses e os enfartes, 

destacando os cuidados a ter com a 

alimentação, controlo da tensão arterial, 

colesterol e diabetes, necessidade de se 

deslocarem de acordo com a situação de 

cada um e não se manterem sentados ou 

deitados por períodos prolongados.

Por fim os idosos puderam questionar 

acerca de algumas dúvidas, ao que o 

médico esclareceu. 

Tardes de Verão

Durante o verão a A.S.A.S. realizou as 

“Tardes de Verão” com os idosos do 

Centro de Dia. Puderam  passear ao ar 

livre no Parque Verde da Várzea e fazer 

uma pequena caminhada. Visitaram o 

museu e o forte de Peniche no dia 24 de 

Julho, onde visitaram as  prisões, a 

expos ição  dos  vár ios  t ipos  de  

e m b a r c a ç õ e s  u t i l i z a d a s  p e l o s  

A Ponte
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Vários momentos
das tardes de Verão



QUADRAS ANEDOTA

Trabalhei enquanto pude   Era uma vez um menino que tinha uma  - Não chores meu menino que ela já era 

Levantei  a minha enxada bicicleta.  velhinha.

Perdi  no campo a juventude   O menino chorava porque tinham-lhe O menino respondeu-lhe: 

E hoje não faço nada. roubado a bicicleta. - Ela era velhinha, mas todos os dias 

Celeste Nobre  Na altura passou um funeral e o menino montava nela. 

estava a chorar, uma senhora viu-o e foi Celeste Nobre

ao pé dele e disse:

Ao luar da meia-noite

Não venhas cá ao serão

Quem namora às escondidas

É escuro e luar não.

Celeste Nobre

Quando eu era pequenina

Usava fitas e laços

Agora que sou velhinha

Trago os meus netos nos braços.

Laura Santos

Nunca peças a quem pediu

Nunca sirvas a quem serviu

Nem compres a quem comprou

Compra a quem herdou

Que não sabe o que custou.

José Nobre

Eu tenho um vestido

Fui eu que o costurei

A minha vizinha diz

Que me fica muito bem

Alzira Tadeu

Eu tenho dois netos

De quem gosto tanto

Me deram dois bisnetos

Que são um encanto

Alzira Tadeu

A Ponte
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