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AJUDE-NOS

A CONSTRUIR ESTE JORNAL!

PARTICIPE

COM ARTIGOS DE OPINIÃO,

FOTOGRAFIAS, JOGOS

OU OUTROS

  Caríssimos Ponterrolenses

  A ADDRASC - Associação para o Desenvolvimento Desportivo Recreativo e Apoio 

Sociocultural da Freguesia de Ponte do Rol realizou este ano a festa em honra de 

Nosso Sr. Jesus dos Aflitos. O balanço, de uma forma global é bastante positivo, 

brevemente divulgaremos a receita final da festa, que será aplicada numa obra 

publica de interesse e beneficio para os ponterrolenses. O Evento foi mais uma 

demonstração de solidariedade, empenho, voluntariado e trabalho em equipa 

dos ponterrolenses. Este sucesso é de Todos!

 O Jardim de Infância tem desenvolvido, nos últimos anos, de uma forma 

exemplar o projeto Eco Escolas. O tema principal deste projeto é a ecologia e os 

cuidados a ter com o ambiente. Felizmente que a grande maioria é sensível ao 

problema e já opta por alguns comportamentos "verdes". No entanto ainda 

constatamos que há atitudes que devem ser corrigidas para o bem da freguesia e 

do planeta. Faço um simples apelo - Vamos cumprir o Eco Código realizado pelas 

nossas crianças!

  Continuamos a contar com a vossa colaboração na construção de uma freguesia 

melhor. Não hesite em informar a Junta de Freguesia de um problema pertinente 

ou em dar uma sugestão válida e imparcial.

 Bom trabalho e/ou boas férias!

Até breve

O Presidente da Junta de Freguesia de Ponte do Rol

Hélio Gomes



OFICINAS DO SABER foram transportadas pela Junta de 

 Mais uma vez a Câmara Municipal de Freguesia de Ponte do Rol. Nos dias 

Torres Vedras em colaboração com as seguintes à formação, várias foram as 

Juntas de Freguesia do Concelho e no formandas que se deslocaram à Junta de 

âmbito das Oficinas do Saber - formação Freguesia para mostrarem as “obras de 

para seniores, promoveu uma formação arte” que tinham aprendido a fazer. Era 

de Cupcakes: aprender a decorar visível a satisfação com que falavam 

cupcakes e bolachas. desta agradável experiência, por 

 A formação realizou-se no passado dia isso que hajam mais atividades 

12 maio na ESCO – Escola de Serviços e destas para manter os seniores 

Comércio do Oeste e as participantes ativos e felizes.

VISITA AO QUARTEL E 

CONVENTO DO CARMO

contribuíram para a história desta Lisboa. Até houve tempo para fazer 

instituição e do pais . algumas compras.

 No passado dia 26 de abril a Junta de Da parte da manhã ainda houve tempo  Um passeio bonito e interessante, a 

Freguesia, com a colaboração da Câmara para visitar as ruinas do Convento do repetir se assim for possível.

Municipal e a Guarda Nacional Carmo e a exposição presente no Largo 

Republicana de Torres Vedras, promoveu da Carmo alusiva ao "25 de abril".

uma visita gratuita ao Quartel e  O almoço foi livre e da parte da tarde 

Convento do Carmo, em Lisboa. A visita realizou-se um pequeno passeio pela 

decorreu no âmbito do 40º aniversário sempre formosa e simpática baixa de 

do 25 de abril e do 103º aniversário da 

GNR.

 Alguns ponterrolenses tiveram a 

oportunidade de visitar um dos edifícios 

emblemáticos da revolução de abril e 

constatar que alguns espaços mantêm-

se iguais aquando da revolução.  Foi 

explicado, pelo guia, todos os episódios 

ocorridos na madrugada / manhã do dia 

25 de abril de 1974, dentro do Quartel.

 Bastante interessante, foi também a 

exposição comemorativa do aniversário 

da GNR, que contemplava, fardas, 

armas,  veículos e outros objetos que 

testemunham as várias fases e episódios 

da GNR. Houve possibilidade de 

c o n h e c e r  m e l h o r  a s  á re a s  d e  

intervenção, os vários departamentos, 

bem como algumas personagens que 

A PonteJunta de Fregues ia
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Alguns participantes
e as aprendizagens

A evolução da Bandeira Nacional As ruínas do Convento do Carmo

O Quartel do Carmo



FESTA EM HONRA DE NOSSO 

SENHOR JESUS DOS AFLITOS

  "Os foguetes estalam no ar: pum, pum, 

pum! As roupas novas estão prontas a 

estrear. Os sapatos acabam de ser 

engraxados. Os bolos de ferradura saem 

do forno. os arcos estão enfeitados de 

murta no Largo Álvaro da Ponte. É 

Quinta-feira de Ascensão, em Ponte do 

Rol, e está tudo a postos para a festa em 

honra de Nosso Senhor Jesus dos 

Aflitos.»

  Foi assim no passado final mês de maio. 

Mais uma festa, mais uma mão cheia de 

boas memórias. Apesar das evoluções e 

de algumas mudanças, registamos com 

agrado que os ponterrolenses mantêm-

se fieis a algumas tradições que fazem 

parte do património cultural, social e 

religioso da freguesia.

 Os preparativos começaram bem antes, 

mas os festejos iniciaram-se  no dia 29 de 

maio, com a tradicional alvorada pelas 

8.00 e prolongaram-se por 4 dias, até ao 

dia 1 de junho. Com a colaboração do S. 

Pedro, pois as condições climatéricas 

foram boas, todos os eventos e 

animações tiveram sucesso. Os bailes,  

os concertos, a prova de atletismo - A 

milha da Ponte, a concentração e 

exposição de veículos e máquinas 

antigas, o chinquilho, bem como o bar e 

o restaurante, tiveram muita afluência 

de  pessoas. A alegria e a convivência 

foram constantes no vários locais, 

durante as diversas atividades festivas.

 No domingo,  real izaram-se as 

celebrações religiosas, com missa solene 

presidida pelo pároco da nossa freguesia 

Sr. Padre Alexandre Jorge , seguida de 

procissão que percorreu as ruas da 

A PonteFesta de maio
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Algumas Máquinas em exposição

Vários momentos do encontro de chinquilho

Vários momentos da prova «Milha da Ponte»



aldeia. Esta festa religiosa, com muitos 

anos e muitas tradições continua a atrair 

muitas pessoas que de diversas formas 

expressam  a sua crença e estima pelo 

evento.

 As recordações de maio de 2014, à 

semelhança de outros anos, vão 

perdurar positivamente na memória dos 

ponterrolenses.

 A  todos os  que contr ibuíram 

monetariamente ou em géneros e aos 

que se disponibilizaram para labutar 

conosco, antes, durante e depois dos 

festejos o nosso grato OBRIGADO.

ADDRASC

5



A PonteTasquinhas

O recinto das tasquinhas

Concentração final do BTTascas

Desfile da Marchaa Sénior da ASAS
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 Mais um ano de tasquinhas mais um ano realizou-se a II Corrida de Carros de na evolução e competit iv idade 

de muita alegria, animação e convívio. Rolamentos. Este ano os participantes (saudável) dos carros.  Durante os quatro 

Quis o calendário este ano que as subiram para 60 divididos  por quatro dias de tasquinhas realizou-se pelo 

tasquinhas "colassem" aos festejos escalões: Rolamento <10; Rolamento segundo ano consecutivo uma Feira de 

tradicionais de maio, prologando e >10; Roda de borracha; Trike. Os pilotos Artesanato. Vinte e dois artesãos, muitos 

engradecendo ainda mais as Festas de tiveram oportunidade de mostrar as deles da freguesia, apresentaram 

Ponte do Rol. Com início 6 de junho, este suas máquinas e as suas habilidades. De trabalhos magníficos atraindo muitos 

evento prolongou-se até ao dia 9 de salientar o empenho dos participantes visitantes.  Esta feira ainda que muito

junho com várias atividades.

 Todos os dias houve muita musica, com 

grandes bandas que tocaram, cantaram 

e entusiasmaram  as centenas de 

pessoas que compareceram no recinto, 

todos os dias.

 Como é habitual as oito associações da 

freguesia tinham, cada uma a sua 

tasquinha com os famosos "comes e 

bebes" que satisf izeram, muito 

positivamente, as vontades e desejos 

dos visitantes.

 No sábado á tarde houve o I Encontro de 

Marchas Seniores, com a participação da 

ASAS e do lar de S. José. Os seniores 

demonstração muitas habilidades 

manuais, na produção de adereços para 

os fatos e motoras na dinamização das 

marchas. No final houve um lanche 

p a r t i l h a d o,   a  s at i s fa çã o  e  o  

contentamento foi o sentimento 

dominante.

 Na mesma tarde realizou-se o 

tradicional BTTascas, percorreu vários 

locais da freguesia. A disputa pela 

camisola amarela foi enorme, cada copo 

foi discutido até a última gota. De 

salientar a boa condição física dos 

ciclistas, pois apesar de ser uma prova 

duríssima, todos eles chegaram ao largo 

Álvaro da Ponte, onde foi entregue as 

diversas camisolas/prémios.

 No Domingo, logo a seguir ao almoço, 



 jovem já atrai muitas curiosidades pela 

qualidade e criatividade apresentada 

nas bancas.

 Em Ponte do Rol tasquinhas é sinónimo 

de marchas. Este ano o tema foi "O 

Circo". Ele foi tomando forma na cabeça 

da Andreia Caldas de tanto vezes ouvir 

contar que a Ponte do Rol vinham muitos 

circos ambulantes. De entre outros mais 

pequenos havia um circo que se 

destacava era o Circo Torralvo, vinha na 

Páscoa, montava as suas tendas no Lago 

da Igreja onde hoje está o jardim, era 

uma animação, durante todo o dia a 
Isidoro, Freguesia da Marteleira 

música tocava marchas e passos doble 
e Freguesia da Ericeira.

para chamar os espectadores. À noite lá 
 Às  "nove" associações da 

começava o espétaculo porque todos 
freguesia: ARC Benfica; BJM 

ansiavam pequenos e grandes. Ainda 
Ponterrolense; Ass. Pais Enc. 

hoje muitos Ponterrolenses falam dos 
Educação; ASAS; Casa da 

palhaços Zequinha e Arturito que faziam 
Cultura; GDRC Ponterrolense; mas organizou o BTTascas e Corrida de 

a delícia de todos, da Miss Bibinha no 
Escuteiros; GDRC Gondruzeirense e Carros de Rolamentos) o nosso grato 

Rola-Rola e da Miss Saudade no 
MotoLaranja (que não teve tasquinha obrigado.                          Junta de Freguesia

Trapézio. Todos sabemos que há uns 

anos em terras pequenas as diversões 

não eram muitas e quando apareciam 

estes pequenos circos era uma alegria. 

Com este tema queremos também 

prestar uma pequena homenagem aos 

artistas do circo.

 Agradecemos a todas as pessoas que 

colaboraram neste projeto, a todos os 

marchantes, músicos e cantoras o seu 

empenho e prontidão quando 

solicitados e a todos aqueles e aquelas 

que durante serões e noites a fio  criaram 

e confecionaram os  trajes e os arcos que 

tanto contribuiram para o êxito da nossa 

marcha. Um agradecimento especial 

para as marchas convidadas  que tanto 

brilho deram á nossa festa: Freguesia de 

Amor (Leiria), Freguesia de Santo 

A Ponte

II Corrida de Carros de Rolamentos

Marcha de Ponte do Rol
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Utilização de Produtos exercer ação sobre os processos vitais produtos, bem como, informação sobre 

Fitofarmacêuticos na Agricultura (p.e. reguladores de crescimento) ou a o risco e a segurança que caraterizam o 

 A s  c u l t u r a s  a g r í c o l a s  s ã o  assegurar a conservação dos mesmos. uso de determinado produto.

permanentemente atacadas por  De facto, estes produtos, enquanto  No sentido de reduzir os riscos e efeitos 

diversos inimigos, desde pragas, ervas fatores de produção, apresentam o inerentes à utilização dos produtos 

infestantes, doenças, que ao se benefício de contribuírem para o fitofarmacêuticos na saúde humana e no 

desenvolverem atacam negativamente aumento das colheitas através da ambiente, e de forma a ir ao encontro de 

as colheitas. redução de perdas, de melhoria e de uma utilização sustentável dos mesmos, 

 Assegurar a boa sanidade das culturas e qualidade dos produtos agrícolas, foi publicada uma lei - a Lei n.º 26/2013 

proteger as colheitas são duas atividades contudo, como são na grande maioria de 11 de Abril, que vem regulamentar as 

nas quais os produtos fitofarmacêuticos produtos químicos, tem inerentes a si atividades de distribuição, venda e 

desempenham um importante papel. próprios uma carga de toxicidade, sendo aplicação destes produtos.

Sem eles não há, de facto, garantia de inegável a exposição mais ou menos   Com a entrada em vigor desta lei, todos 

segurança alimentar. prolongada, podendo gerar problemas os produtos fitofarmacêuticos, a partir 

 Por produtos fitofarmacêuticos toxicológicos no Homem, nos seres vivos de 25 de novembro de 2015, apenas 

entende-se todas as substâncias ativas e no ambiente. podem ser aplicados por aplicadores 

ou preparações que se destinam a  Em Portugal, há utilizadores e habilitados, isto é, pessoas com 

proteger as plantas e produções aplicadores de produtos fitofarma- habilitação comprovada por Certificado 

agrícolas de todos os oganismos cêuticos sem um conhecimento de Aproveitamento decorrente da ação 

prejudiciais ou a impedir a sua ação, adequado das caraterísticas destes de formação sobre aplicação de 

A PonteEmpresa

   LARGO MARQUÊS DO LAVRADIO N.º3 , LOJAS B/C  | GIBRALTAR | 2560-122 TORRES VEDRAS | TEL. 261 33 16 83  |  96 244 67 93  | E-MAIL:  geral@gruposilvaroque.com  |  SITE:  www.gruposilvaroque.com 

 

SEGURANÇA ALIMENTAR 
HACCP 

CONSULTORIA: IMPLEMENTAÇÃO  
DE SISTEMAS DE GESTÃO  

DA QUALIDADE ISO 9001 E ISO 22000 

FORMAÇÃO  
TÉCNICO-PROFISSIONAL 

ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS  
E FÍSICO-QUÍMICAS 

CONSULTORIA DOCUMENTAL 
ÁREA CLÍNICA/IPSS’S 

VIDROS EM ALTURA  

LIMPEZAS PROFISSIONAL E DOMÉSTICA 

CONTROLO DE PESTES 

PRODUTOS QUÍMICOS  

DESINFEÇÃO ATIVA WC 

TRATAMENTO DE PAVIMENTOS 

ESPECIALISTAS  EM TRATAMENTO DE PAVIMENTOS: RESTAURO, VITRIFICAÇÃO, POLIMENTO, ENCERAMENTO E MANUTENÇÃO  
MÉTODO INOVADOR EM PVC’S/LINÓLEOS/PLASTIFICADOS. 
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produtos farmacêuticos ou Formação viáveis, nomeadamente meios de sustentável destes produtos. Sabe-se 

superior ou de nível técnico-profissional combate mecânicos ou biológicos, deve que o uso indiscriminado e abusivo dos 

na área agrícola e afins. Este diploma sempre ser dada preferência a produtos fitofarmacêuticos tem provocado graves 

define ainda os requisitos a que as de baixo risco ou de menor perigosidade c o n s e q u ê n c i a s  a o  n í v e l  d o s  

instalações destinadas à armazenagem toxicológica e ambiental. Caso não seja ecossistemas, desde a contaminação dos 

de produtos fitofarmacêuticos devem possível, deverá ser fixado junto da área próprios solos e cursos de água e águas 

obedecer, nomeadamente: estar em a tratar, avisos que indiquem o subterrâneas. É de todo importante que 

local fechado e isolado, afastado de tratamento a realizar e a data a partir da se façam periodicamente análises aos 

cursos e captações de água, 10m e 15m, qual se permite o acesso ao local (pelo solos onde são realizadas culturas 

respetivamente; de uso exclusivo menos 24 horas após a aplicação). agrícolas, assim como a poços ou furos 

destinado a este tipo de produtos e  Esta nova legislação para além de de forma a avaliar a existência ou não de 

devidamente sinalizado; de piso capacitar e responsabilizar todos os co nta m i n a çã o,  p rovo ca d a  p e l o  

impermeável  e  com vent i lação intervenientes envolvidos na aplicação arrastamento dos resíduos de produtos 

adequada; equipado com dispositivos dos produtos fitofarmacêuticos, visa fitofarmacêuticos, pela incorreta 

para conter derrames acidentais, também reduzir todos os riscos e efeitos eliminação das embalagens ou mesmo 

nomeadamente bacias de retenção e decorrentes destes produtos quer na por derrames acidentais.

meios de combate a incêndios, no saúde humana, quer no próprio Paulo Roque
Diretor Técnico Pest Control

mínimo, 1 extintor e, ainda, um ponto de ambiente, bem como incrementar o uso 

fornecimento de água.

 Esta lei, para além de decretar a 

obrigatoriedade do aplicador ser 

habilitado, define também que todas as 

empresas públicas e privadas que 

tenham serviços próprios que procedam 

à aplicação de fitofarmacêuticos tenham 

ainda um técnico responsável com 

formação superior em ciências agrárias e 

afins que supervisione todas as 

operações, nomeadamente a seleção 

dos produtos a aplicar e das técnicas de 

aplicação, as doses a utilizar e a 

observância das condições de utilização.

 A aplicação de fitofarmacêuticos em 

zonas de lazer (espaços públicos, jardins, 

parques e recreios escolares, zonas de 

prática desportivas e recreativas) e vias 

de comunicação (estradas, passeios, 

caminhos públicos) requer algumas 

medidas adicionais. Só devem ser 

utilizados fitofarmacêuticos quando não 

existem outras medidas alternativas 

A Ponte

As instalações do Grupo Silva Roque em Gibraltar - Ponte do Rol
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A PonteEB 1 º C i c lo
É verão! Tempo de férias, bem 

merecidas, para todos os alunos!

 O último período passou rapidamente, 

não só por ter sido de facto curto, mas 

também devido às atividades e festejos 

que ocorreram na freguesia e na nossa 

escola.

 O mês de Maio foi repleto de atividades 

dignas de registo.

 Presenteamos as mães com uma 

belíssima flor num vaso colorido, peça 

única elaborada pelos alunos.

 Visitamos, com muito entusiasmo, a 

Oeste  Infant i l ,  tendo inc lus ive  

participado em diversas atividades.

 Estiveram em exposição, no Mercado 

Municipal de Torres Vedras, dois 

chapéus de chuva para comemorar a 

Semana do Ambiente. Ambos estavam 

muito bem decorados, um representava 

cada criança recebeu um saquinho com as estações do ano e o outro os “peixes  a rigor! A Festa de encerramento do ano 

berlindes!no Sizandro”. letivo foi realizada no Parque Verde, em 

  A i n d a  n a  p r i m e i ra  s e m a n a ,   Participamos no “Passeio mistério” conjunto com o Jardim de infância, 

participamos no encontro com os integrado no programa de Festas de contando com a presença de inúmeras 

escritores José Fanha e Daniel Completo, Ponte do Rol. Descobrimos a localidade pessoas importantes. As crianças 

promovido pela BECRE.em pequenos grupos. Os “miúdos” tiveram junto de si os seus familiares que 

  Terminamos o ano em beleza e vestidosguiaram os “graúdos”! No final as presentearam com a apresentação de 

crianças receberam de presente uma 

tshirt e uma entrada gratuita na piscina 

do Pisão. Foi uma manhã magnífica, 

melhor só se S. Pedro tivesse ajudado à 

festa!

 No mês de junho também realizamos 

diversas atividades lúdicas. No dia dois 

comemoramos o Dia Mundial da Criança 

no Parque Verde, com um piquenique e a 

concretização de diversos jogos 

tradicionais. Havia muitos à escolha e 

qual deles o melhor… Repetir o preferido 

foi a opção. Para assinalar este dia e 

recordar as brincadeiras que realizamos, 

10



uma magnífica marcha popular, com 

letra original escrita pelos alunos do 

quarto ano e um teatro muito divertido 

dramatizado pelos alunos finalistas do 

primeiro ciclo. Os alunos do Jardim de 

Infância também brilharam com as suas 

magníficas apresentações. Para além 

dos trabalhos das crianças, alguns pais 

também quiseram alegrar a nossa festa e 

apresentaram algumas danças. No final 

tivemos a oportunidade de saborear as 

iguarias do nosso lanche convívio.

 Após este rever de atividades resta 

agradecer a todos, sem exceção, todo o 

empenho e dedicação para que as 

crianças tivessem as experiências 

enriquecedoras deste ano letivo, 

esperando continuar a contar com a 

participação de todos os Encarregados 

de Educação, a parceria da Junta de 

Freguesia e da Associação de Pais. 

Boas férias para todos!

Vários momentos da marcha dos alunos do 1º Ciclo

A participação do pais na festa final de ano letivo
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  Mais um ano letivo está a terminar, 20 

crianças vão fazer o novo caminho rumo 

ao 1º ciclo.

 Para celebrar este acontecimento e o 

lançamento do” Projeto Rios” à 

comunidade, realizou-se a Festa de Final 

do letivo em conjunto com o 1º Ciclo no 

“Parque Verde da Ponte”, no dia 13 de 

junho.

 Foi uma festa muito enriquecedora pela 

participação ativa de toda a comunidade 

educativa.

 Um dos objetivos desta festa era dar a 

conhecer o” Projeto Rios” e suas 

intencionalidades tendo em vista a 

Amelhoria das condições dos recursos 

hídricos. Sendo este o ano internacional 

dos Oceanos é de grande importância 

tomarmos consciência das consequên-

cias nefastas dos comportamentos 

desadequados que cada um de nós no 

dia a dia por vezes utiliza e que 

futuramente irá influenciar a vida no 

Planeta.

Sabia que: 

- Menos de 1% de água doce disponível 

na Terra corresponde a água potável;

- Os óleos, quando são lançados na rede 

de esgotos poluem e obstruem os 

equipamentos existentes nas suas 

estações de tratamento de águas 

residuais (ETAR), tornando-se assim um 

g r a n d e  o b s t á c u l o  a o  c o r r e t o  

funcionamento! “ Um litro de óleo 

alimentar usado pode contaminar um 

milão de litros de água”.

  A partir de setembro o nosso Jardim de 

Infância vai fazer a recolha dos óleos 

alimentares para transformar em velas. 

Acumule os óleos alimentares usados e 

entregue-os no nosso Jardim.

A PonteJard im de Infânc ia

As «danças» dos pais

A  dramatização da Sala Amarela

A  dramatização da Sala Azul
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 Evite deitar pequenos lixos na sanita, e oceanos”

colocando um caixote na casa de banho  A sua atitude hoje pode fazer toda a 

para o efeito.” diferença no FUTURO DAS NOSSAS 

 Não coloque na sanita: Algodão; CRIANÇAS!

Cotonetes; Ligaduras; Preservativos;  O nosso Jardim de Infância está a 

Toalhetes; Lâminas de barbear e 

Tampões.

Contribua para um melhor funciona-

mento dos sistemas de recolha e 

tratamento de águas residuais!

Para seu bem e sua economia controle 

os consumos de água em casa!

- Utilize preferencialmente a descarga 

Curta do autoclismo. Permite reduzir o 

consumo por descarga em 50%.

- Utilize redutores de caudal nas 

torneiras do duche. Reduzirá o consumo 

de água nestes dispositivos em cerca de 

40%.

- Se fechar a água enquanto se ensaboa 

no duche, diminuindo o tempo de água avião. Como vou para a escola, e sou contribuir com atitudes ecológicas. 
corrente para 5 minutos, reduzirá o seu muito esperto, posso ir a pé porque Elaboramos o Eco Código, que pode 
consumo em cerca de 80 litros por moro aqui perto.”consultar no Parque Verde e vamos por 
duche “O nosso Jardim de Infância é amigo do em prática.
- Se fechar a torneira enquanto lava as ambiente, para não poluir o ar e a saúde  Participamos na semana da Mobilidade 
mãos e escova os dentes. Com esta conservar, vamos passar a caminhar, Sustentável na Rota das Eco escolas de 
opção estará a poupar diariamente em andar de bicicleta e trotinete.22 a 28 de abril.
cerca de 10 litros de água.   Se todos utilizarmos o autocarro para “Se eu for para o Japão, tenho de ir de 
- Sempre que possível aproveite água da 

chuva para usos em que não é 

necessário utilizar água potável, como 

rega e a lavagem de veículos e 

pavimentos.

- Aproveite a água do duche enquanto 

espera que aquece e reutilize-a mais 

tarde.

- Opte por máquinas de lavar de 

eficiência elevada (classe A). Poupam 

água e energia.

“ Vamos seguir estas dicas e ajudamos a 

proteger o planeta, cursos de água, rios 
Eco-Código

Colocação do Eco-Código no Parque Verde

Saída de Campo ao Rio

Semana da Mobilidade Sustentável

A Ponte
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passear há menos poluição! Menos - O nosso Jardim tem um compostor para -As árvores são belas! Devemos 

acidentes e menos trânsito! a horta dar vigor; conserva-las e cuidar bem delas;

  “Carro paradinho, céu mais limpinho!” - Com o Eco Ponto o lixo vai ter um novo - Protege o Ambiente colabora com a 

  No dia 16 junho fizemos mais uma saída encontro; gente;

de campo para monitorizar o nosso troço - Proteger o ambiente para ter o mundo - Os animais proteger é o nosso dever;

de Rio. Observar a fauna e a flora; ver a diferente; - Para o verde ser conservado, usa papel 

qualidade da água; a temperatura; - Para a Natureza proteger temos muito reciclado.

verificar o PH e o estado de conservação que fazer;

das margens bem como toda a zona - As árvores são belas, devemos cuidar 

envolvente. bem delas;

Vamos manter o Rio limpo e bem - Não Poluir o Mar;

conservado, para bem de todos. - Temos de ajudar o Planeta a não 

Frases do Eco-Código: morrer;

- Poe as Pilhas no Pilhão e ajuda a nova - Vamos todos reciclar;

geração; - Politica dos 3 Rs, Reduzir - Fazer menos 

- Temos o eletrão para não fazer lixo; Reutilizar – Voltar a usar; Reciclar – É 

poluição; transformar o lixo em novos produtos;

- Com uma horta Biológica é uma aposta - Devemos plantar mais árvores;

muito lógica; -Temos de ajudar o Planeta a não morrer;

A Ponte

A Ponte
E foi assim…, mais um ano da prestação nossas crianças têm. MERECIDAS Férias!

da APEE nas Tasquinhas da Ponte do Rol. Um muito obrigado a todos. Com pequenos gestos ajude-nos a tornar 

 Agradecemos a todos os pais, amigos e  DESEJAMOS a TODOS umas BOAS e a vida do SEU filho melhor.

familiares que nos ajudaram na confeção 

e venda de bolos. 

 De entre todas as entidades que nos 

ajudaram, e que aproveitamos para 

agradecer a colaboração, não podemos 

deixar de fazer referência à pastelaria 

DELICIA, pela incansável prestação dada. 

 Deixamos um agradecimento especial às 

nossas crianças que nos ajudaram nos 

cartazes da decoração.

 Recordamos que esta é a maior fonte de 

receita da associação e só assim 

conseguimos mobilizar dinheiro para 

d u ra nte  o  a n o  a j u d a r m o s  n a s  

necessidades das escolas da freguesia e 

colmatação das carências diárias que as 

APEE

Vamos cumprir o 

e manter a 

Eco-Código

Freguesia

Limpa!

A tasquinha da APEE
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 As tasquinhas 2014  mais um ano mais 

um sucesso.

 Foram 4 dias com muita animação e a A. 

C. R. de Benfica levou às tasquinhas de 

Ponte do Rol  os seus petiscos, tais como 

as moelas, os caracóis, os  grelhados, a 

sardinha, o bom vinho da região, o caldo 

verde sempre gostoso e a bela da bifana.

 Muitos foram os que nos visitaram 

nesses dias que para além de degustar os 

nossos petiscos puderam assistir a 

grandes noites de bandas e marchas 

populares.

 O BTTascas mais uma vez teve muito 

sucesso,  terminou e foi bem recebido 

pela A. C. R. de Benfica e como de 

costume houve uns petiscos e bom 

vinho.

 Nos dias 21,22 e 23 de junho  realizou-se 

pela décima sexta vez a festa anual em 

honra de São João Batista na Benfica. 

Este ano as bandas que animaram a festa 

foram a Banda Raska, Kuase Banda e a 

Banda XL. 

 O tempo não foi o melhor amigo mas 

mesmo assim houve festa e animação 

com petiscos e sardinhada.

 Este ano as receitas vão reverter a favor 

da ASAS - Associação de Solidariedade e 

Ação Social de Ponte do Rol, que precisa 

do apoio de todos para poder servir 

quem precisa. 

 Por isso vamos oferecer três camas 

ortopédicas que bastante falta têm feito 

aos seus utentes.

 Desde já agradecemos aos que nos 

visitaram e participaram nos festejos 

pois só com a vossa colaboração tudo 

isto é possível, bem aja a todos e até para 

o ano. 

A PonteARC Benf i ca

Vários momentos da festa de S. joão

O agradecimento da ASAS

O BTTascas na tasquinha da ARC Benfica
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.As mudanças são fundamentais na vida 

dos seres humanos, as novas tecnologias 

e a própria evolução dos tempos, estão 

cada vez mais acentuadas no dia a dia.

 Mas, há tradições que não mudam e, 

esperemos que as mesmas sejam 

mantidas com garra, esforço e coragem 

ao longo de muitos anos.

 A festa de Maio do Grupo Desportivo 

Gondruzeirense, por tradição é efetuada 

uma semana após a de Ponte do Rol, mas 

este ano, como ja aconteceu em anos 

anteriores, devido ao tardio dos festejos, 

foi uma semana antes e, apesar da 

ameaçada da chuva, felizmente tivemos 

3 dias de festa com temperaturas 

apraziveis para a época, e os festejos 

decorreram com muita animação  e 

alegria.

 As festas realizam-se para festejar e 

celebrar os seus Santos Padroeiros, mas 

também promove o convivio entre 

familiares e amigos, e muitas vezes 

desconhecidos, que entre os apetitosos 

petiscos regados com o bom vinho da 

região. Atrái imensa gente de terras 

vizinhas, que participão afusivamente, 

influenciando o sentido sócio-cultura do 

povo.

 Oito dias após a festa de Maio da nossa 

Gondruzeira foi realizada a festa na 

nossa Freguesia de Ponte do Rol, que, 

como sempre faz festas fantásticas.

 Já em Junho, efetuaram-se as famosas 

tasquinhas na nossa Frequesia que 

também são inesqueciveis, que também 

foram alvo de ameaças de chuva , mas 

que para nossa satisfação, decorreram 

maravilhosamente bem.

  As marchas decorreram no Domingo dia 

8 onde participaram várias freguesias, 

A PonteGDRC Gondruze irense
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tendo a marcha da Ponte do Rol 

desfilado majestosamente, sobres-

saindo  nos seus trajes magnificamente 

elaborados e participantes. Houve 

música, dança. Comida, bebida, venda 

de artesanado, enfim, se fosse narrar 

tudo o que de agradável houve, seria 

infindável. As tasquinhas ofereceram à 

comunidade dicas de festa, convivio e 

alegria, influenciando as pessoas que 

trabalharam arduamente para se 

consequir o mesmo objetico: Promover 

animação sócio-cultural, angariar 

fundos para ajudar as respetivas 

associações e  d iversão que se domingo repleto de alegria e tradição. t r a b a l h a r a m  h o r a s  e  h o r a s  

gereralizou e contagiou quem trabalhou  A missa, a procissão, a banda, o rancho voluntáriamente, fazendo emergir no 

durante longas horas. folclorico, são eventos que só existem na meio de tanta recriminação, uma honda 

 Os festejos da nossa terra, que tanto nossa terra na festa anual de Maio e de solidariedade e amizade que é de 

trabalho e despesa dão, não seriam merecem ser preservados. todo fundamental na nossa vida.

possiveis sem a ajuda dos patro-  Um agradecimento enorme para todos  Eu, pessoalmente agradeço de coração, 

cinadores, doações pessoais e até doces os que ajudaram, sem esuqecer as deixando um grande abraço a todos que 

e salgados oferecidos para os lanches pessoas que, não fazendo parte da fazem parte da nossa comunidade.

Dina Ginjados grupos que nos ofereceram um Direção do G. D. R. C. Gondruzeirense, 

A Ponte
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Vários momentos da procisão

Celebração Eucarística



A PonteGDRC Ponter ro lense
Veteranos: Época 2013 - 2014

 Terminou no dia 21 junho a época dos 

veteranos do Ponterrolense, na qual 

participamos em dezanove jogos, entre 

equipas da nossa região e outras um 

pouco mais distantes. 

 Servem estes encontros futebolísticos 

para cimentar amizades com os colegas 

do nosso grupo, assim como com os 

adversários. Muitas das quais já duram 

acerca de catorze anos.

 Serviu também o fim da época, para 

NOVA DIREÇÃO jovens;juntar os nossos familiares num 

No passado dia 13 de Junho de 2014,  Rentabilizar os diversos equipamentos piquenique, no qual passamos um 

uma nova equipa assumiu a Direção do desportivos e não só, que o Grupo excelente dia e onde todos se divertiram 

Grupo Desportivo Recreativo e Cultural Desportivo Recreativo e Cultural em sã convivência.

Ponterrolense, encabeçada pelo Paulo Ponterrolense dispõe, no sentido de A próxima época inicia-se no dia 13-09-

Roque. entrada de meios financeiros;2014.

 A nova Direção do Grupo Desportivo  Organizar e dinamizar diversos eventos Nuno Roque

Recreativo e Cultural Ponterrolense, tem ao longo do ano, para a comunidade da Atletismo

como Visão o reconhecimento,  freguesia e arredores, trazendo mais-O atletismo do Ponterrolense terminou a 

credibilidade e interação com a valias financeiras e entradas de dinheiro;época com as provas de pista na Paúl. O 

comunidade da Freguesia.  Redução drástica de despesas gerais;Clube fechou a temporada 2013/2014 

 A Missão assenta:  Prestar melhor serviço aos sócios, com vitórias em provas de estrada, corta 

 O Aparecimento da lista foi salvaguardar inovando e implementando novas mato e também na pista. A destacar 

que o grande Grupo Desportivo ações.alguns at letas  que in ic iaram a 

Recreativo e Cultural Ponterrolense, não Os principais Valores são:competição nos últimos dois meses e 

deixe de existir ou fechar portas;  Valorizar Antiguidade do Grupo que obtiveram bons resultados fazendo 

 Angariação de novos sócios e dar Desportivo Recreativo e Cultural prever boas perspetivas para a nova 

melhores condições aos mesmos; Ponterrolense;época. O início dos treinos está marcado 

 Dinamizar o Grupo Desportivo  Equipa jovem e dinâmica, com para os primeiros dias de setembro e as 

Recreativo e Cultural Ponterrolense experiência adquirida em diversos provas de abertura da época 2014/2015 

junto do tecido empresarial do ramos de atividade, e constituída estão agendadas para início de outubro.

Concelho, trazendo mais-valias em pr incipalmente por pessoas da José Caldas

donativos; freguesia;

 Estreitar laços de parcerias com  Sentido de responsabilidade e inovação.

Instituições Públicas do Concelho   A nova Direção manifesta uma firme 

(Câmara Municipal, Junta de Freguesia, vontade de levar o Clube , mais para o 

etc); exterior, servir os sócios, promoção de 

 Fomentar a formação em diversas novos associados, criação de eventos 

atividades desportivas nos escalões sociais e acima de tudo fazer obra, 

Da esquerda para a direita
Em pé: Rui; Sousa; Helder; João José; Carlos Roque; José Miranda; Daniel Miranda; Rui Primor; Romão; Miguel; Fortunato
Em baixo: Paulo Antunes; Daniel Abreu; Paulo Duarte; João Feijão; Vidaul; Lima; Américo; Nuno;  Carlos Rito; Canito

Veteranos - 2013/2014

Os jovens atletas ponterrolenses
na  Milha da Ponte
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A PonteBJM Ponter ro lense
A Associação apoio quer antes, durante ou depois do inter hospitalar, no Teatro-Cine em 

 Foi no passado dia 6 de Abril que a evento.  Torres a 3 de Maio e, ao longo de todo o 

Juventude Musical Ponterrolense – A Banda mês de Junho temos acompanhado a 

Associação BJMP realizou a sua  Comemorou no passado dia 20 de maio nossa bonita marcha.

Assembleia Geral de início do ano, na o seu 14º aniversário.  O verão ainda agora começou e 

qual se apreciou e aprovou o relatório de  Num mês cheio de festividades na nossa felizmente ainda temos serviços a 

contas do exercício de 2013 e se freguesia, foi no concerto do serão da realizar, inclusive, nos próximos dias 11 e 

apresentou o plano de atividades para o nossa festa de maio, que se distinguiram 12 de Julho (6ª e sábado) realizaremos o 

ano de 2014. os músicos que se destacaram no ano espectáculo que desde Dezembro 

 A Direção levou a proposta à mesa da anterior, quer pela assiduidade aos andamos a preparar em parceria com a 

Assembleia Geral, de distinção do sócio ensaios quer pelos pontos atingidos professora de ballet Dulce Alves e as suas 

número 175, o Sr. Renato Fernandes (pela assiduidade aos ensaios e pela bailarinas.

Valente, a fim de lhe ser atribuída a participação nos serviços) para as Pela primeira vez, a Banda tem a honra 

categoria de Sócio Benemérito, medalhas de Bronze (5 000 pontos), de participar num bailado no qual irá 

reconhecendo toda a boa vontade, Prata (10 000) e Ouro (15 000). Este ano o estrear a peça mais exigente a que se 

generosidade e amizade que tem para colega Luís Vicente foi mais assíduo e a propôs nestes 14 anos de vida, Aprendiz 

com a nossa Banda, quer em gestos de Ana Maria Gigante atingiu a Medalha de de Feiticeiro. A música é do compositor 

apoio monetário, quer como apoiante, Bronze. Foi também chamado ao palco o f rancês  de  mús ica  c láss ica  do  

reconhecedor e testemunha do nosso Sr. Renato Valente para receber a modernismo Paul Dukas (1865-1935).

trabalho. Obrigada Sr. Renato Valente Medalha de Sócio Benemérito. O espetáculo será nos dias 11 e 12 de 

pela pessoa que é, pelo coração enorme  Estamos na época alta para a Banda e os julho na sede do Grupo Desportivo da 

que tem e pela alma imensa de se sentir serviços vão surgindo. Estivemos Boavista-Olheiros em Torres Vedras. 

ativo, empreendedor, encorajador e presentes na procissão de S. Pedro da   Contamos conosco para presenciar este 

apoiante de causas maiores, quer a nível Cadeira, Paradas, Gondruzeira, Ponte do momento único na vida da banda!

da saúde e educação mas também ao Rol e no Sarge, onde também realizámos 

nível cultural, desportivo e social. um concerto. A convite da Casa do 

 Foram ainda entregues alguns cartões Pessoal do Hospital de Torres Vedras, 

de sócios, sendo que pedimos a todos participámos no XVI  encontro  musical 

aqueles que ainda não entregaram uma 

foto e cópia do seu cartão de 

identificação, que o façam com 

brevidade, entregando na sala de ensaio 
as asà 4  e 6  pelas 21horas ou colocando na 

nossa caixa de correio. Obrigada!

 Pelo segundo ano estivemos presentes 

no evento da Junta de freguesia, as 

Tasquinhas, a par das outras associações 

da terra. É sempre um momento de 

alegre convívio e animação. Obrigada a 

todos os que de uma forma ou de outra 

contribuíram para o sucesso, com o seu 

A BJMP no dia 1/6/2014 em Ponte do Rol
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A PonteCasa da Cu l tura
disposição. Animação de rua   Rufos & Roncos

7 de junho - Manhã - Animação da IIª Corrida de Santa Cruz Festa do Sr. Jesus dos Aflitos em Ponte 

Feira Rural de Torres Vedras  Ao final da tarde do passado dia 21 de do Rol- 29 de maio

 Iniciámos, logo pela manhã, no Mercado junho, decorreu pelas ruas de Santa  Longe do fulgor de outros tempos em 

Municipal, um dia que iria ser bem Cruz, a IIª Corrida de Santa Cruz. Para que a noite do primeiro dia da Festa de 

preenchido, percorrendo várias vezes, as abrilhantar o evento, a Câmara Maio era assinalada com arruadas de 

ruas por onde se estendia a Feira Rural, Municipal convidou o Rufos & Roncos, várias formações, quisemos assinalar 

entre as 9h e as 13h. À tarde que não se fez rogado e, à hora marcada este dia, da quinta-feira da espiga, como 

continuaríamos nas Tasquinhas de Ponte lá estava a animar as gentes que aí é da tradição ponterrolense. Assim, 

do Rol. acorreram, quer para participar, quer voluntariámo-nos para fazer a animação 

Animação do Arraial Do Colégio para assistir aodesenrolar da corrida.de rua e percorremos a rua D. Dinis, 

Manuel Bernardes e Lisboadesde o antigo campo de jogos, até ao 

 Na noite do passado dia 12 de junho, largo da igreja, onde durante cerca de 

decorreu no Colégio Manuel Bernardes, uma hora animámos quantos esperavam 

em Lisboa o seu habitual Arraial de pela atuação da banda estipulada para 

Encerramento do Ano Letivo.esse dia.

Os Rufos & Roncos foram convidados 7 junho - Tasquinhas Ponte do Rol 

para animar o referido arraial. A Animação na tarde de Sábado

animação decorreu em dois momentos e Depois de uma manhã intensa a animar a 

com dois formatos distintos.Feira Rural, a tarde foi na Festa das 

 Começámos pela simples animação de Tasquinhas em Ponte do Rol. Entre a 

rua com uma arruada por entre as partida da prova de BTT e a entrada das 

centenas de convidados presents  e Marchas Seniores, coube-nos a nós 

terminámos horas depois com um animar as hostes, o que fizemos como 

espetáculo de palco.sempre, com muita diversão e boa 

Próximas atuações:

No próximo domingo dia 13 de Julho, 

cabe-nos animar os festejos em honra de 

Nossa Sra da Nazaré, em Carvalhal, 

Mafra, com uma arruada entre as 9 e as 

11h da manhã.

 Finalmente no dia 4 de agosto, temos a 

nosso encargo a animação da tarde nas 

festas da Pedra, S. Mamede da Ventosa.

Os Rufos & Roncos em Santa Cruz e em Ponte do Rol
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A PonteEscute iros
Clã participa no Cenáculo do Oeste

 Nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro de 

2014, a Escola Básica de Ribamar da 

Lourinhã acolheu o décimo ciclo do 

Cenáculo do Oeste, assente no 

imaginário “Patch Adams”.

  O Cenáculo é um fórum de caminheiros, 

um espaço informal de debate entre 

elementos da IV secção, em que este ano 

participaram três caminheiros do 1279. 

“Caminheiro, Cidadão do Mundo”, foi o 

tema adotado, que serviu de base aos 

plenários e trabalhos de grupo 

realizados durante a atividade.

realizou o seu acampamento de Páscoa. Mirante. “Vamos caçar estrelas” foi o 

A história de Peter Pan foi o imaginário título do jogo noturno e “Festa dos Pioneiros participam na atividade de 

que guiou todo o acampamento. Sonhos” o nome dado ao tradicional referência

Durante o jogo de vila, que decorreu em fogo de conselho. O dia 13 de abril teve  Este ano, foi a vez da cidade de Torres 

Santa Cruz, os lobitos passaram pelo início com a ginástica matinal, após a Vedras acolher a atividade de referência 

Parque de Jogos, pela praia do Max, pela qual os lobitos participaram na da III secção do Núcleo do Oeste. De 4 a 6 

Azenha e pelo miradouro da praia do Eucaristia.de abril, 12 pioneiros de Ponte do Rol 

juntaram-se aos pioneiros do Oeste na 

atividade que teve como imaginário “O 

Regresso do Rei”, da triologia “O Senhor 

dos Anéis”. Entre muitas outras 

atividades, durante a tarde de sábado, 

dia 5 de abril, a III secção recriou o 

ambiente de batalhas no parque verde 

da Várzea.

Lobitos acampam em Santa Cruz

Nos dias 12 e 13 de abril de 2014, a 

Alcateia 145 – Jacinta Marto rumou até 

ao ex-karting de Santa Cruz, onde 

Caminheiros no décimo ciclo do Cenáculo do Oeste

III secção no Jardim da Graça,
durante a Atividade de Referência

Vários momentos do acampamento dos lobitos
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A Ponte
III secção realiza acampamento 

de Páscoa

A Comunidade 145 – São Gonçalo de 

Lagos teve o seu acampamento de 

Páscoa de 12 a 15 de abril de 2014, no ex-

karting de Santa Cruz. Sob o tema 

“Survivor 2014”, os pioneiros iniciaram o 

dia 12 de abril com a construção de 

elevadas com abrigo. Jogo noturno, 

oficina de orientação, oficina de 

c o n s t r u ç ã o  d e  u t e n s í l i o s  d e  

sobrevivência, Eucaristia, cozinha 

selvagem, raide, construção de jangadas 

e ginástica matinal foram as atividades 
o ponto de partida para uma atividade reuniu cerca de 6.200 escuteiros.

que preencheram o acampamento de 
de referência inesquecível, o Rumoeste.  Pelas 10h15, tiveram início as atividades 

Páscoa dos pioneiros.
Durante cinco dias, os exploradores divididas por secção.

viveram momentos de oração e reflexão,  A I secção viajou até ao oriente, sob o 

o  q u e  l h e s  p e r m i t i u  c r e s c e r  tema “Não tenhais medo… Rumo ao 

espiritualmente na fé. Também houve Oriente”. Em cada posto, os lobitos 

tempo para os jogos e para os momentos imaginavam que estavam num país do 

d e  a l e g r i a ,  a m i za d e ,  p a r t i l h a ,  oriente onde o Papa João Paulo II esteve 

entusiasmo e, como não podia deixar de e aprendiam, através de jogos, algumas 

ser, de algum cansaço. curiosidades, tradições e produtos 

típicos desse mesmo país.Exploradores rumam a

Agrupamento 1279 participa  Já os exploradores tiveram como Santiago de Compostela

no São Jorge imaginário “Like Jorge, não tenhas  A atividade de Páscoa dos exploradores 

 O dia 1 de maio de 2011 foi de festa para medo!”, ou seja, como São Jorge, não traduziu-se, este ano, numa viagem a 

os escuteiros da Região de Lisboa. Este tenhas medo. Assim, através de jogos e Santiago de Compostela, entre os dias 13 

ano, foi a vez do Núcleo Oriental acolher atividades, a II secção aprendeu mais e 17 de abril de 2014. 

esta grande atividade, que teve lugar no sobre a importância e o modelo de vida  Juntamente com muitos outros 

Parque das Nações, em Lisboa. Sob o de São Jorge.exploradores do Núcleo do Oeste, a II 

tema “Não Tenhais Medo” e o modelo de  “Escutocache”, a versão escutista da secção de Ponte do Rol rumou até ao 

vida do Papa João Paulo II, a atividade prática de orientação e georeferência, foi Mosteiro de Alcobaça no dia 13 de abril, 

II secção em
Santiago de Compostela

Pioneiros competem em jangadas

Vista panorâmica sobre o S. Jorge (Parque das Nações - Lisboa)
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a atividade que preencheu o dia dos 

pioneiros.

Os caminheiros de Ponte do Rol viveram 

este dia em tribo irmã, com os 

caminheiros de Bobadela. Ao longo do 

dia, sob o imaginário “Um Homem Novo 

Vai Nascer”, alusivo à canonização do 

Papa João Paulo II, a IV secção teve três 

áreas de atividade, através das 

dimensões do “Eu” (team building), dos 

“Outros” (voluntariado) e de “Deus”.

A Eucaristia, já no final da atividade, foi

presidida por D. Manuel Clemente, o 

Cardeal Patriarca de Lisboa e antigo 

escuteiro do Agrupamento 122, de 

Torres Vedras.
marcos na subida da Serra de Alcateia passeia em Lisboa

IV secção ruma à Serra de Montejunto
Montejunto, foi um dos pontos altos do  No dia 18 de maio de 2014, a I secção 

 O Caminho de Emaús,  a atividade de 
acampamento, tal como o hike e a partiu à descoberta de Lisboa, num 

serviço da IV secção do Núcleo do Oeste, 
Eucaristia. Além destas atividades, os passeio cultural pela capital. Logo pelas 

teve lugar na Serra de Montejunto, entre 
caminheiros foram brindados com uma 

os dias 9 e 11 de maio de 2014.
visita guiada à Real Fábrica do Gelo.

 Em regime de acampamento, os 
 Pioneiros têm formação em 

caminheiros viveram a atividade com o 
Cartografia

mote “Karol Wojtyla - o Homem, o Pápa”, 
No passado dia 10 de maio de 2014, os 

o que lhes permitiu conhecer melhor o 
pioneiros participaram numa ação de 

exemplo deste novo Santo: o Papa João 
formação em cartografia, dada pela 

Paulo II.
Sociedade da História Natural, que 

 A atividade 07h00, os lobitos partiram da estação de 
decorreu na Junta de Freguesia de Ponte 

de serviço, comboios de Torres Vedras, em direção à 
do Rol. Durante a formação, foram 

o n d e  o s  estação de Entrecampos. Comboio, 
revistas noções básicas de orientação, 

caminheiros metropolitano, autocarro e elétrico 
coordenadas, curvas de nível, escalas, 

pintaram as foram os meios de transporte utilizados 
leitura de cartas militares, entre outros. 

pedras que durante a caçada da alcateia, que 
Foi ainda lançado o desafio de preencher 

servem de levaram os lobitos a visitar a Rua da 
o mapa digital da freguesia de Ponte do 

Alfândega, o Mosteiro dos Jerónimos, o 
Rol no OpenStreetMap, um serviço de 

Centro Cultural de Belém, o Terreiro do 
cartografia onde os dados podem ser 

Paço, a Rua da Conceição, a Sé, o 
constantemente atualizados e editados 

miradouro de Santa Luzia, o castelo de 
por qualquer utilizador. A III secção 

São Jorge e a Brasileira do Chiado.
aceitou o desafio e encontra-se a 

Inês Reis

preencher o mapa digital da freguesia. Caminheira do 1279 – Ponte do Rol

Eucaristia na Serra de Montejunto

Formação em cartografia
na Junta de Freguesia

Agrupamento 1279 no São Jorge

Alcateia em passeio cultural pela capital 

23



A PonteASAS
NOTA DA DIREÇÃO

 A Associação Recreativa e Cultural de 

Benfica, realizou este ano a sua habitual 

festa em honra de S. João Batista, cuja 

receita irá reverter a favor da ASAS, para 

aquisição de camas articuladas.

 A Direção da ASAS foi a Benfica 

agradecer publicamente esta iniciativa e 

este gesto tão nobres, por parte desta 

Associação.

 Também um agradecimento às crianças 

da catequese e respetivas catequistas, 

que mais uma vez demonstraram o seu 

carinho pelos nossos idosos ao 

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

alimentares, pela Páscoa, que se 
participantes, este passeio destinou-se à a 6 de abril, no Pavilhão Multiusos da 

destinaram aos utentes a quem esta 
angariação de fundos para compra de Expotorres. 

Associação dá apoio.
colchões anti escaras, necessários ao  Na Feira da Saúde pretendeu-se 

A DIREÇÃO
conforto e bem estar dos idosos doentes constituir um espaço de esclarecimento 

e acamados do Serviço de Apoio à comunidade sobre a importância das 
II PASSEIO DE CLÁSSICOS, 

Domiciliário. determinantes de saúde no bem-estar 
MOTAS E VESPAS

da população e fomentar a qualidade de 
No passado dia 6 de Abril, a ASAS 

Feira da Saúde vida dos munícipes através da promoção 
organizou, com o apoio da Moto Laranja 

 A Câmara Municipal de Torres Vedras e a da saúde e prevenção da doença. Pela 
e o Motoclube de Torres Vedras, o II 

Promotorres EM, realizaram a 6.ª edição primeira vez, o Projeto de Fisioterapia 
Passeio de Clássicos, Motas e Vespas. 

da Feira da Saúde, uma mostra de Paliativa «Humanizar o Fim de Vida», 
Contou com algumas dezenas de 

serviços de saúde e bem-estar, nos dias 4 esteve presente com um stand, na Feira 
inscrições de veículos antigos que saíram 

do Largo Álvaro da Ponte em direção à 

Adega Mãe, onde os condutores e 

acompanhantes puderam desfrutar de 

uma vista maravilhosa sobre os extensos 

vinhedos, de uma visita guiada às 

instalações e de uma prova de vinhos. 

Seguidamente dirigiram-se para o Largo 

da Havaneza, em Santa Cruz, onde 

fortaleceram o estômago.

 O Passeio terminou com a chegada ao 

Salão de Banquetes de Ponte do Rol, 

onde foi servido o almoço.

 Para além do convívio saudável entre os 

II Passeio de clássicos e motas e vespas

O Stand do projeto «humanizar o fim de vida» na Feira da Saúde
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 da Saúde, objetivando informar a todos a essa “pinha”, e irá pertencer ao par Sr. José e a D.ª Maria Antónia foram 

os munícipes da sua existência, quem e vencedor. Os representantes da ASAS classificados em 1.º  lugar pelo que 

como pode usufruir deste serviço, para foram o Sr. Armando Antunes e a sua tiveram a oportunidade de se deslocar à 

que doentes e qual o objetivo. esposa D.ª Raquel. O par vencedor e Santa Casa da Misericórdia de Torres 

 Os idosos do Centro de Dia da ASAS considerado reis do Baile da Pinha, foi o Vedras, no Sarge, no dia 30 de Maio. 

também estivem presentes na Feira da par da Fundação Lar de São Francisco, Numa competição renhida, os nossos 

Saúde. em Varatojo. concorrentes ficaram em 2.º lugar. Foi 

CONVÍVIO uma tarde bem passada que também 

 A ASAS e a Casa de Repouso da Costa de DIA MUNDIAL DA DANÇA deu lugar à visita às nossas amigas D.ª 

Prata contribuíram para mais um  O dia Mundial da Dança foi celebrado Conceição Gomes(ex-utente) e D.ª 

convívio de idosos, desta vez para jogar o com um par da escola de dança Lucinda Bernardes. 

jogo do Loto. Uma iniciativa para “Performers Dance” de Torres Vedras 

promover o envelhecimento ativo e o que se voluntariaram para proporcionar POESIA E PINTURA

exercício cognitivo, fundamental nesta  um dia diferente aos idosos da ASAS.  Cidália Correia, poetisa torrense, teve o 

fase da vida. gosto de dedicar o seu tempo aos nossos 

idosos no dia 7 de Maio. Nasceu na 

BAILE DA PINHA Freguesia de S. Pedro e Santiago, em 

 O dia 10 de Abril deu lugar a uma das Torres Vedras, em Junho de 1968. A 

maiores tradições de Torres Vedras – o Bailarinos Célia e Bruno nossa conterrânea, iniciou a sua carreira 

Baile da Pinha, que se realizou no Macedo. como empresária, mas foi na escrita que 

pavilhão multiusos da Expotorres.  Este encontrou e começou a escrever “tudo 

evento procura manter a tradição e TORNEIO DE CARTAS E DOMINÓ a q u i l o  q u e  l h e  v i n h a  à  a l m a ,  

consiste num baile em que os pares  O Torneio de Cartas e Dominó teve início descarregando sobre as palavras as 

dançantes puxam uma fita presa a um no mês de Abril e a ASAS levou 4 pares de feridas da vida.”

mastro que tem uma pinha na jogares de cartas e dominó à primeira   Em 2006, e na Biblioteca Municipal do 

extremidade. Apenas uma fita está presa fase de eliminação. Desta primeira fase o Cadaval, Cidália Correia participou no 

«O Performers Dance Center deseja a 

todos um feliz dia mundial da dança»

«Foi espectacular a energia com que nos 

receberam! Obrigado pelos feedbacks e 

pelo convite!!!»  

A Ponte
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 Ciclo de Poesia e em 14 de Novembro do 

mesmo ano, foi reconhecida pela APE, 

Associação portuguesa de escritores, 

como poetisa revelação.

 Também pintora e designer de jóias, 

Cidália Correia proporcionou um dia 

diferente. Os nossos idosos tiveram a 

oportunidade de pintar – alguns pela 

primeira vez – com a técnica de pintura a 

óleo. Com poesia e pintura foi uma tarde 

diferente. Um agradecimento à Cidália 

Correia que mostrou aos nossos idosos 

que as nossas raízes revelam-se nas 

tintas das nossas telas!

DIA DA FAMÍLIA

No dia 15 de Maio celebrou-se o Dia da OFICINAS DO SABER

Família. Os familiares dos nossos idosos Pela segunda vez foram recebidos os 

apareceram de surpresa para um lanche formandos da Escola Profissional de 

partilhado! S a ú d e  e  B e l e z a ,  L d a .  q u e  

Grande surpresa! Um dia em que o tema proporcionaram o atelier de cuidados de 

da família poderia trazer algumas beleza, uma atividade do Programa 

lembranças do passado, mais tristes, Oficinas do Saber. Desta vez, com uma 

tornou-se numa tarde cheia de alegria e surpresa. Para aumentar a auto-estima, 
12.º PASSEIO MISTÉRIO 2014 

de convívio entre os familiares. as nossas idosas foram também 
Mais um ano em que se comemorou o 

Dia da Ascensão com um Peddy Paper  

pelas ruas da aldeia. Com a participação 

e organização da ASAS, Escola Primária, 

Jardim de Infância e Junta de Freguesia, 

os idosos e as crianças conviveram e 

tiveram momentos de alegria. O tempo 

parecia não dar tréguas mas “Chuva que 

cai em dia de Ascensão todas as 

palhinhas dão Pão”!

 No final do Peddy Paper todos 

receberam os raminhos de espiga 

elaborados pelos idosos do Centro de 

Dia da ASAS, bem como um prémio de 

participação oferecido pela Junta de 

Freguesia

Os idosos durante o passeio mistério
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maquilhadas pelas  colaboradoras. 

Muito agradecidos e vaidosos ficaram, 

por uma manhã tão fantástica!

MARCHAS POPULARES

“Perfumes de Primavera” foi o tema da 

Marcha Sénior da ASAS.

 Integradas no Programa das Tasquinhas 

anuais, organizado pela Junta de 

Freguesia, o encontro de Marchas Sénior 

contou com a marcha do Centro de Dia 

da ASAS e a do Lar de S. José. Uma vez 

mais a “nossa” marcha brilhou com os 

seus floridos arcos e ao som da música 

popular “Cheira Bem, Cheira a Lisboa”. Já 

os nossos amigos marchantes do Lar de 

S. José trouxeram o tema “ Feira de S. 

Pedro Medieval”. 

Todos com trajes foram cedidos por 

outras marchas.

“O primeiro de muitos Encontros de 

Marchas Sénior” assim se disse. Foi bem 

passado e esperamos que a boa 

disposição permaneça nas veias de 

t o d o s  o s  q u e  c o n t r i b u í r a m  e  

participaram neste convívio!

ENCONTRO DE IDOSOS

 O XXV Encontro de Idosos da Região 

Oeste realizou-se no Parque de 

Merendas do Bom Jesus do Carvalhal, no 

Bombarral, no dia 26 de Junho. Este ano 

a ASAS participou na organização, 

nomeadamente na quermesse e jogos 

tradicionais e contou com a colaboração 

da JOMAX para o transporte das mesas e 

cadeiras.

 Foi um convívio com missa campal, baile 

com Vasco Lopes e Atuação da IPSS's 

Tuna, um dia para rever amigos, bailar e 

sentir o ar fresco que o tempo 

proporcionou!

Oficinas do Saber - Formandos e Formadores

Vários momentos das
Marchas Séniores

Encontro de Idosos 27
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CATEQUESE que fique algo que os marque para a que de mais  importante  t inha 

 A 24 de Maio terminou mais um ano de vida. acontecido durante este ano e foi com 

catequese, mais um ano em que todas as   Assim, no dia 4 maio, as crianças do 3.º cartazes e símbolos que o demonstraram 

catequistas se dedicaram e deram o seu ano de catequese, após uma caminhada à comunidade, durante a celebração da 

tempo, que não foi dado por mal de três anos ao lado de Jesus e das eucaristia. 

empregue, para que as crianças da nossa catequistas  Márc ia  e  Caro l ina ,   Queridos meninos, meninas, jovens 

paróquia aprendam a conhecer melhor celebraram a Festa da Eucaristia. Foi um todos vós que durante os sábados de 

Jesus, a Sua infância, o Seu caminhar dia muito belo, os 16 meninos e as catequese vinham assistir e tantas vezes 

como Homem e Profeta, a Sua Morte e respetivas famílias encheram a igreja participar na celebração da Santa Missa 

Ressurreição, o Caminho que Ele nos para fazer festa à volta do altar e receber para ouvir falar de Jesus não se 

ensina para melhor chegar-mos a Deus. Jesus pela primeira vez na Eucaristia. esqueçam que as férias começaram mas 

Com as várias iniciativas que a Catequese Depois no dia 18 de maio foi a vez do o nosso GRANDE AMIGO  JESUS não vai 

organizou principalmente nos tempos grupo da catequista Vitaliana Roque, de férias ELE está sempre de braços 

fortes da Igreja Quaresma e Advento, renovar as promessas do Batismo. Este abertos a  aguardar a nossa visita à sua 

sensibilizamos as crianças para a grupo de 24 catequizandos celebrou a CASA, tem sempre as portas abertas  

solidariedade e partilha, estas iniciativas Festa da Fé. No Batismo receberam o nem que seja uma vez por semana para  

além de envolverem os grupos de Espírito Santo e que seja Ele a luz da vida ESCUTAR a SUA PALAVRA.

catequese envolvem as famílias e a para cada um deles e um compromisso Isto também é para os pais, se os pais não 

comunidade no geral. Ao longo do ano com Jesus.  Ainda em maio, desta vez no vão, dificilmente as crianças o farão 

de catequese cada grupo além de dia 24 mais uma festa - o encerramento sozinhas.

part ic ipar mais at ivamente nas da catequese. Todos os grupos de Boas férias e não esqueçam de trazer 

celebrações dos Domingos, que para catequese foram convidados a mostrar o JESUS sempre no coração.

eles é ao sábado, da Quaresma e 

Advento têm a sua festa sempre ligada 

ao tema do respetivo catecismo, como é 

dado a conhecer à comunidade através 

do nosso Jornal da Ponte. De entre todas 

as festas há sempre duas mais 

importantes que são a Festa da 

Eucaristia (1ª Comunhão em que as 

crianças recebem pela primeira vez o 

Sacramento da Eucaristia e da Penitência 

e a Profissão de Fé que não sendo um 

Sacramento é um Compromisso 

importante em que os nossos jovens 

renovam as promessas do Batismo, 1º 

Sacramento que receberam que na 

altura é feito pelos pais e padrinhos, e 

neste dia  esse compromisso é assumido 

por eles, nós catequistas quando os 

preparamos é sempre na esperança de 

O grupo da 1.ª Comunhão, as catequistas e o Sr. Padre Alexandre

Grupo da Profissão de Fé, a catequista e o Sr. Padre Alexandre
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