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AJUDE-NOS

A CONSTRUIR ESTE JORNAL!

PARTICIPE

COM ARTIGOS DE OPINIÃO,

FOTOGRAFIAS, JOGOS

OU OUTROS

  Caríssimos Ponterrolenses

  O mês de setembro é o mês do regresso às aulas e do regresso às atividades 

desportivas, culturais e artísticas.

 É com bastante satisfação que verificamos que na nossa pequena mas dinâmica 

freguesia existem várias associações que promovem diversas atividades para as 

nossas crianças, jovens, adultos e idosos. É importante que esta dinâmica seja 

estimulada e renovada de forma criativa, coerente com o passado  e com o contributo 

e o trabalho em equipa entre as direções e os pais, encarregados de educação e a 

comunidade no geral. Uma comunidade ativa é uma comunidade mais forte, mais 

justa e mais rica culturalmente, desportivamente e socialmente.

Cada ano letivo é uma história diferente. Há sempre algumas mudanças que 

provocam diferentes reações. Apesar de estarmos concentrados no presente é com 

alguma ansiedade que penso na mudança do próximo ano letivo, na mudança para a 

escola nova. As obras já começaram …

  Todos nós produzimos muito lixo e temos a responsabilidade de o encaminhar e 

tratar adequadamente em respeito com os outros e com o ambiente. 

  Faço um apelo: Utilizem corretamente os 

caixotes do lixo! 

  Recordo que não utilizar um saco; não fechar a 

tampa do contentor ou deixar o lixo fora do 

contentor pode dar direito a multa.

  Se cada um fizer a sua parte as ruas da freguesia 

agradecem.

Até breve

O Presidente da Junta de Freguesia de Ponte do Rol

Hélio Gomes

A PonteA Ponte



No dias 22, 26 de agosto e 3 de setembro  O almoço, no restaurante D. Nuno, no junto à praia, outros ficaram pelo local a 

realizaram-se os passeios de verão dos Casal da Amieira, junto à estrada contemplar a magnifica paisagem sobre 

idosos promovidos e organizados pela nacional 1, foi um momento de grande a praia e o mar.

Câmara Municipal e Junta de Freguesia. confraternização e degustação. Das  O regresso a casa foi feito com muita 

 Este ano o passeio foi para “norte”, entradas às sobremesas, passando pelo animação e satisfação e com o desejo 

tendo conteúdo histórico, cultural e bacalhau e a vitela, tudo estava bom. Um que no próximo ano haja disponibilidade 

religioso. Com saída do Largo Álvaro da serviço simples mas com muita e saúde para voltar a passear. 

Ponte pelas 8.00H, em direção ao Centro qualidade. J. Freguesia

Interpretativo da Batalha de Aljubarrota  De tarde foi feita uma visita à 

com paragem em Alcobaça para os mais bonita localidade da Nazaré. 

aflitos e um breve café. Com paragem no Sítio foi feita 

 Em S. Jorge, onde está localizado o uma visita ao santuário e à 

Centro, os ponterrolenses tiveram a ermida. Posteriormente, 

oportunidade de ficar a conhecer alguns realizaram a viagem 

melhor um momento importante da no elevador e passearam 

história do nosso país. Além de visionar 

um filme bastante elucidativo e 

explicativo da batalha e da sua 

envolvência, tiveram a possibilidade de 

visitar a exposição permanente e 

manipular alguns objetos militares da 

época.

 Antes do almoço ainda houve tempo 

para visitar o grandioso Mosteiro da 

Batalha. 

A PontePas se io Sénior
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Grupo sénior junto ao Mosteiro da Batalha - 22 de agosto 2014

Visita ao CIBA - Centro Interpretativo da Batalha de Aljobarrota

Descansar e rir com as nazarenas



 O VIII "Encontro de Pontes" realizou-se da festa, de seguida houve um momento concelho do Sabugal, distrito da Guarda. 

na Freguesia de Regueira de Pontes, no musical com tempo para um pezinho de A proximidade geográfica com Espanha é 

concelho de Leiria, no dias 30 e 31 de dança. muito grande, talvez por isso possa ser 

agosto.  O IX Encontro de Pontes ficou previsto  uma oportunidade para visitar os nossos 

 Este é um encontro de freguesias que para 13 e 14 de junho de 2015, na vizinhos espanhóis e comprar  os 

têm a palavra  "Ponte"  na sua Freguesia da Aldeia da Ponte no tradicionais caramelos.

denominação. São treze as freguesia, J. Freguesia

tendo sido já realizado encontros em 

Pontével, Ponte da Barca, Gâmbia - 

Pontes - Alto da Guerra, Ponte de Sor, 

Ponte (Guimarães) e Vila da Ponte 

(Sernancelhe).

 Desde 2007, ano em que se realizou o I 

Encontro na Freguesia de Ponte do Rol, 

que todos os anos este evento tem 

percorrido o país.

 Estes encontros têm sido um veículo de 

promoção social, cultural, desportiva e 

gastronómica  entre  f regues ias ,  

concelhos e regiões. Ao longo deste anos 

tem havido vários intercâmbios e muitas 

partilhas entre as freguesias com 

benefício para as populações.

 A Junta de Freguesia com o apoio da 

Câmara Municipal disponibilizou um 

autocarro e vários ponterrolenses que 

acompanharam o executivo neste 

evento. Após a cerimónia de abertura, 

na sede da Freguesia visitada,  o almoço 

decorreu no pinhal, para quem optou 

pelo picnic ou junto à praia, para quem 

optou pelo restaurante. De tarde 

realizou-se um passeio pela bonita 

cidade de Leiria onde se incluíu uma 

visita ao museu do papel. No final da 

tarde regressou-se à freguesia anfitriã 

para um belo jantar de leitão, uma das 

especialidades gastronómicas da região. 

À noite, ainda antes do regresso a casa, 

foram apresentadas formalmente as 

treze freguesias à população no recinto 

A PonteEncontro de Pontes
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A Igreja matriz da Freguesia de Regueira de Pontes

Os representantes 
das várias freguesias



 Na manhã de domingo, pelas 10.00h, Os farnéis eram grandes e bons e por isso 

aproximadamente, do dia 14 de a festa teve continuação no Parque 

Setembro 2014, o Largo Álvaro da Ponte Verde da Ponte. A alegria foi contagiante 

registou umas movimentações e pois todos cantaram, dançaram e riram à 

rapidamente encheu-se de pessoas. É gargalhada. 

dia de mais um Círio em Ponte do Rol.  É importante cultivar esta tradição pois 

 São Juízes este ano a senhora Maria do promove valores sociais, culturais e 

Rosário Bernardes e o seu filho José religiosos essenciais para a vida.

Bernardes e por isso transportam a J Freguesia

bandeira de Santa Cristina e lideram a 

caravana.

 Santa Cristina é a protetora dos animais 

e é esta crença e fé que leva muitos 

ponterrolenses todos os anos a realizar 

esta simbólica viagem até aos Casais de 

Santa Cristina na freguesia da Azueira, 

do concelho de Mafra.

 Na capela, a celebração eucarística é 

seguida da procissão e é participada e 

acompanhada de forma sentida pelos 

ponterrolenses e com o contributo de 

alguns elementos do grupo Rufos & 

Roncos.

 Após a promessa cumprida e de acordo 

com a  t rad ição,  o  sent imento  

predominante é de alegria e satisfação. 

Na sala junto à capela todos partilham os 

“comes e bebes”, é hora de degustar 

algumas qualidades gastronómicas e 

recarregar baterias. É um momento de 

boa disposição.

 Antes do regresso à Ponte do Rol, todos 

dão a volta tradicional à capela 

desejando voltar no próximo ano.

 À semelhança da viagem de ida, a do 

regresso também foi muito animada 

com algumas paragens tradicionais.

 De regresso à nossa igreja, a bandeira foi 

entregue ao novo juiz Joaquim Alfredo 

Gigante, que irá organizar o círio de 

2015.

A PonteCír io de Santa Cr i s t ina
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Vários momentos do dia 14 de setembro 2014



A PonteR ainha das V ind imas

6 de setembro

Primeiro desfile das misses

Vários momentos do espetáculo

1ª Dama de Honor 2ª Dama de Honor
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A Ponte
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Era uma vez … formosa.  Este é um momento sempre  A todos os “Ponterrolenses” que de 

Numa freguesia simpática e acolhedora, esperado e desejado pela população, forma voluntária ofereceram o seu 

de gente boa e trabalhadora, implantada pois além de ficar a conhecer a sua t e m p o  e  s a b e r e s  e m  p r o l  d a  

junto ao rio Sizandro, habitam várias “princesa”, tem a oportunidade de comunidade, o nosso “pobre” mas 

moças bonitas, elegantes e graciosas. assistir a um espectáculo audiovisual fraterno OBRIGADO.

 Manda a tradição, já com alguns anos, bastante diversificado e apelativo, que  Esta história, à semelhança de outras, 

no final do verão, quando já a cheira a fazem parte da história e do património também teve um final feliz! (Ainda que 

Outono e principalmente a vindimas, a cultural e social da freguesia. molhado)

população reúne-se no Parque Verde da  Este evento teve a duração de,  E a Miss Vindimas Ponte do Rol 2014 é 

Ponte para assistir ao desfile e eleição da aproximadamente, duas horas. No Micaela Cunha. 

Rainha das Vindimas. Os ilustres júris entanto o tempo de preparação é Vamos apoiar a nossa Rainha no dia 9 de 

têm sempre a árdua tarefa de bastante (mesmo bastante) superior…  Novembro no pavilhão multiusos em 

seleccionar, entre várias, a moçoila mais Há muito empenho e dedicação … Torres Vedras.                           Hélio Gomes

Miss Vindimas 2014

Miss Simpatia 2014

Vários momentos do espetáculo «Histórias de Encantar - O Bem vence o Mal»



 No passado Domingo, 14/Set/2014, 

decorreu na localidade de Ponte do Rol, 

a penúltima etapa do Campeonato 

Regional de Motocross, designado MX 

Sintra, prova esta sob a égide da 

Federação Motociclismo Portugal e 

organizada pelo Moto Clube Torres 

Vedras.

 Com um dia de sol, e uma pista em 

excelentes  condições  (P ista  da 

propriedade do Srº José Amaro), 

compareceram 100 pilotos para esta 

etapa do campeonato, divididos pelas 

classes Open, 50cc Livres, 50cc Clássicas, 

80cc/85cc, Pit Bikes, Infantis e Vintage.

 Com as  exce lentes  condições  

proporcionadas pela localização da 

p i s t a ,  a c e s s o s ,  p a r q u e s  d e  

estacionamento e uma boa organização, 

o público apareceu em massa. Tendo 

contado com cerca de 1500 pessoas 

presentes nesta prova.

 No final da tarde, era bem visível a 

satisfação dos pilotos pelas condições 

encontradas, e do público pelo bom 

espectáculo visto.

 Não podendo deixar de realçar que foi 

imprescindível o apoio dado pela 

Câmara Municipal de Torres Vedras, 

Junta de Freguesia da Ponte do Rol, 

patrocinadores e proprietários dos 

terrenos (pista e parques), e claro os 50 

elementos do staff, que eram quase na 

totalidade sócios do MCTV.

 Depois do sucesso desta prova, ficamos 

com a convicção que para o próximo ano 

haverá mais e melhor... 

Com os melhores cumprimentos.

José Silva

MCTV

A PonteMotocros s
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Vista parcial da pista

Vários momentos das corridas



A PonteFér ias a Va ler

9

 Neste verão, a Junta de Freguesia de 

Ponte do Rol contou com uma colónia de 

férias destinada às crianças com idades 

compreendidas entre os 6 e os 12 anos. 

Férias a Valer foi o título do projeto, que 

teve início no dia 7 de julho e que 

decorreu até ao passado dia 5 de 

s e t e m b ro .  Re s p o n s áv e i s  p e l a s  

atividades estiveram quatro jovens da 

nossa freguesia: Mafalda Vitor, Catarina 

Pinheiro, Madalena Vitor e João 

Patrocínio, que trabalharam em 

conjunto com a Junta de Freguesia para 

proporcionar às crianças atividades 

variadas, novas experiências e muita 

animação. A estrutura do projeto contou 

com idas à praia e à piscina, atividades 

escolares lúdicas, atividades de música, 

desporto, artes plásticas e uma festa 

temática semanal, com acessórios 

elaborados por eles. Para os monitores, 

esta foi uma experiencia ótima, tanto 

para eles como para as 32 crianças que 

frequentaram as Férias a Valer. Tal como 

refere a música que as crianças criaram 

como hino para esta colónia de férias, 

houve muita animação, praia e piscina, 

fizeram-se amizades e tudo foi uma 

festa. 

Dia de Piscina

Selfie de grupo

Visita ao Queijo Saloio

Festas temáticas



conhecimento da indústria mas sempre 

com os olhos no futuro.

  Em 1997 depois da presença numa feira 

do setor na Exponor foram aconselhados 

a expor numa feira internacional em 

Valência. 

 A resposta positiva que obtiveram em 

Valência, marcou um novo rumo e a 

internacionalização da empresa. 

 Assim a Latoaria fez-se representar em 

várias feiras europeias do setor (Lisboa, 

Milão, Birmingham, Paris, Frankfurt e 

Londres).

  A Latoaria tem vindo a conquistar o seu 

lugar no sector, para marcar a sua 

posição criou a sua marca própria 

Art&Design Lighting com produtos de 
 

design moderno, ficando assim a 
A iluminar o Mundo há 3 anos

Latoaria Ponte Rol com os produtos de 

design mais clássico.
Fabricante de iluminação decorativa, a 

Hoje em dia, por forma a acompanhar o 
Latoaria Ponte Rol distingue-se pela 

ritmo de evolução do mercado, criaram a 
qualidade, inovação e flexibilidade

 Nascida em 1982 pela mão de Joaquim 

Silva, a Latoaria surge após uma longa 

viagem pelo caminho da experiência.

Contando com o apoio da sua espessa 

Mar ia  Helena Ca ldas  da  S i lva ,  

desenvolveram uma vasta gama de 

iluminarias aliando sempre o design com 

a arte de fabricar lanternas. 

O casal empreendedor, embalado pela 

boa época económica do país ,  

transforma a sua pequena oficina numa 

fábrica operacional com um volume de 

vendas que se destaca na zona Oeste.

 No final da década de 1990, Joaquim 

Pedro Silva e Diogo Silva tomam as 

rédeas da direção da empresa, tendo 

c o m o  h e r a n ç a  u m  p r o f u n d o  

A PonteEmpresa
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LAB1825 Design (Laborim e Bandeira) 

uma empresa adquirida pela Latoaria 

Ponte Rol na década de 90 que fora 

fundada a 6 de Setembro de 1825 no 

Bairro Alto em Lisboa, como provado 

pela carta de oficial de Latoaria datada 

do século XIX e assinada pelo Rei de 

Portugal D. João  V. 

  Junta assim a sua inerente tradição do 

trabalho em metal ( Inox, Latão e Ferro) , 

experiencia e o design de vanguarda 

aplicado na sua mais recente gama de 

mobiliário. 

A Ponte
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A PonteJard im de Infânc ia
Estamos de volta! -

Na sala Amarela somos dezoito meninos “Gosto de pintar e brincar com os -“Na escola aprendemos a lavar as mãos, 

e meninas e dez chegaram de novo. amigos” (2 anos); a cantar, dançar, a fazer um comboio 

Na sala Azul somos vinte e um direitinho e a partilhar com os amigos!” 

amiguinhos, catorze do ano anterior e -“Gosto de vestir fatos giros na casinha, (4 anos);

sete chegaram agora. de desenhar princesas, príncipes, 

Viemos com muita vontade de vampiros e bruxas” (5 anos);

APRENDER a CRESCER e a SER FELIZES! No fim do ano estaremos mais crescidos!

 Com os Pais, contamos Sempre com a “Gosto de vir à escola para brincar Até lá, daremos notícias!

sua participação, na vida do Jardim de muito!” (3 anos).

Infância.

 Juntos seremos Melhores!

Crianças com opinião:

-“Viemos à escola para aprender e 

brincar…É importante vir à escola!”

(4 anos);

-“Gosto de brincar na escola, fazer jogos, 

fichas e ouvir histórias” (5 anos);

-“Na escola gosto de fazer ginástica, 

brincar na casinha, no recreio e com os 

fantoches” (3 anos);

-“Na escola divertimo-nos a brincar com 

os amigos” (5 anos)

-Gosto de fazer recortes, colagens e jogar 

no computador (5 anos);

-Na escola gosto de fazer massa de cores, 

fazer jogos difíceis e de brincar na 

casinha” (5 anos);

-Na escola gosto de desenhar, pintar com 

as mãos e com os pés” (4 anos);

-Na escola ouvimos histórias, fazemos 

pinturas e ao almoço comemos a sopa 

para ter músculo”( 4 anos);
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Ando no Jardim Infantil,

E, pinto quadros a cores.

Com lápis e pincéis,

como fazem os pintores!

E, com os dedos das mãos

Então, que bem que se pinta!

Fico todo besuntado…

Até, o nariz tem tinta!

Ora, não tem importância!

Para que é, que a água se fez?

Lavo a cara, lavo as mãos,

E, fico limpo outra vez! 

Início do Ano 2014/2015

Neste início de ano lectivo, a APEE vem 

desejar um bom ano lectivo a todos os 

nossos estudantes, pais, professores, 

auxiliares, pessoal do SAF, Junta de 

Freguesia e todos os que de alguma 

forma estão envolvidos no dia-a-dia 

escolar dos nossos filhos. Recordamos 

q u e  o  co nt r i b u to  d e  to d o s  é  

fundamental para o sucesso do ano 

escolar. 

A todos o nosso Bem Hajam!

Façamos as nossas 

crianças sorrir!

Cada um de nós tem esse DEVER!

ASSEMBLEIA GERAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DE PONTE DO ROL

Dia: 3 de Outubro de 2014, pelas 21h

Local: Escola Sede - EB1 de Ponte do Rol

Caso não tenha o número de participantes necessários,

a assembleia terá lugar no mesmo dia, pelas 21h30m,

 com o número de pessoas presentes.
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A PonteEB 1 º C i c lo
15 de setembro… um novo início… um nos conhecermos melhor, jogando ao 

percurso a ser construído… jogo do novelo; quem recebia o novelo, 

 Dia de iniciar um renovado ciclo. Pela pegava num dos seus fios, falava um 

manhã, chegaram os novos meninos à pouco sobre si e atirava-o de novo para 

escola antiga, acompanhados dos seus outro amiguinho fazer o mesmo. 

pais, talvez mais ansiosos que os Resultou numa grande e complexa teia, 

pequenos. A pouco, vão-se soltando as que simboliza a ligação que todos temos 

mãos, vão-se cruzando olhares com os uns com os outros a partir de agora.

novos colegas e a professora que os há-  Conversamos ainda sobre a escola e as 

de acompanhar nesta nova etapa. nossas expetativas em relação a este 

 Energia, curiosidade e alegria são alguns ano. O Guilherme acha que a escola 

dos sentimentos que se adivinham. serve para aprender muito e crescer, a 

 Este ano letivo, o primeiro ano ocupa a Maria Beatriz pensa que aqui vamos 

Escola da Gondruzeira, um espaço que aprender a ler e escrever; o Martim 

os meninos ainda não conheciam, daí acrescenta que devemos fazer o que a 

que comecemos o dia a conhecer os professora manda e o Tomás que temos 

cantos à escola. Descobrimos uma sala de cumprir ordens; já o João Pedro pensa 

espaçosa e agradável, muito colorida e que, no recreio, treinamos para sermos 

alegre, um grande recreio e um campo jogadores de bola a sério. 

de jogos que nos enche as medidas.  Mas nada disto é tão fácil como parece, 

 Aprovado que estava o espaço, restava afirmam os pequenos sábios. O Duarte 

começar a trabalhar. Assim, é hora de Santos contou que tinha um bocadinho 

14
Os alunos do 1º ano e a professora Telma



A Ponte
de medo de vir para a escola, mas que 

agora já sabe o que cá há e afinal não é 

preciso ter medo. A Lara ainda não sabe 

bem o que vai acontecer este ano, mas 

pensa que aprender a ler deve ser difícil; 

ao fundo ouve-se: “mas aprender a ler é 

aos bocadinhos…”

 Ainda deu tempo para arrumar os 

materiais nos armários, com a ajuda da 

Sofia e do Pedro, que já lêem, fazer uma 

prendinha para oferecer aos pais e ler 

uma história sobre um guaxinim ansioso 

com o início da escola! 

 No gráfico dos nossos sentimentos, 

mostramos como nos sentíamos no 

primeiro dia de escola – a Lara, o Tomás, 

o Manuel e a Mafalda estavam ansiosos, 

os restantes sentiam-se felizes por aqui 

estar. Percebe-se pelos sorrisinhos 

envergonhados da Iara, da Ana Beatriz, 

da Carolina, da Diana e da Margarida e 

pelas conversas animadas da Flávia, da 

Ana Maria e da Raquel ou pela 

participação decidida da Matilde. 

Pe rc e b e - s e  p e l a s  b r i n c a d e i ra s  

disfarçadas do Duarte Fernandes, do 

Gustavo, do Cláudio e do Simão.

 É uma sala cheia de crianças. Cheia de 

p r o m e s s a s  e  f u t u r o ,  a  s e r e m  

descobertos pelo ano e pela vida fora…

 A todos os miúdos e graúdos: um 

excelente ano letivo!

Professora Telma Barbosa

Atividades dos primeiros dias de aulas
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A PonteBJM Ponter ro lense
Após uma época de verão bastante  Foi sem dúvida uma experiência nova, parte do espectáculo de julho,

preenchida e umas merecidas férias, a diferente e exigente ao nível de executando a Polka e a Valsa, depois a

Banda retoma agora o seu ritmo de trabalho/execução para os músicos, mas  banda prossegue com um a execução de 

ensaios e Escola de Música. que sem dúvida enriqueceu músicos, mais algumas peças. Será no dia 25 de 

 A Escola de Música continua a funcionar banda, bailarinos, maestro e professora. outubro, sábado, na sede do grupo 

às 2as e 5as feiras entre as 18h e as 20h  A convite da Direção do Freiria Sport desportivo de Freiria em horário ainda a 

na sala de ensaio e os ensaios da banda Club e no âmbito do seu 75º aniversário, confirmar.

às 4as e 6as feiras entre as 21:15h e as a banda e o ballet repetirão a primeira A Direção

23h.

 Avizinha-se novamente uma ano de 

ausências, pois, felizmente, por um lado, 

alguns músicos entram na faculdade e 

vão estudar para fora de Torres Vedras, 

outros iniciam trabalho com horários 

difíceis de conciliar, mas o núcleo fica e 

vai preparando a nova época que vai 

entrar, inclusive o Natal, com concerto 

em Torres Vedras e Gala em Ponte do Rol.

 A par de procissões e marchas, a banda 

abrilhantou a Festa do Turcifal com um 

concerto e, realizou o seu primeiro 

Bailado, dando sonoridade ao grupo de 

bailarinas da professora Dulce Alves, na 

sexta feira dia 11 e sábado 12 de julho.

 Dois serões que praticamente encheram 

a sala multiusos da sede do Grupo 

Desportivo da Boavista-Olheiros.

  Entidades convidas, familiares, amigos, 

fãs e curiosos tanto das bailarinas como 

da banda, assistiram, e aplaudiram 

entusiasmadamente, testemunhando 

um serão agradável e diferente. Viveram 

e testemunharam o rigor, a intensidade, 

o ambiente e o trabalho entre música e 

ballet, Banda e bailarinas.

 Foram executadas três peças uma Polka, 

a Valsa e estreou-se a peça mais exigente 

a que se propôs nestes 14 anos de vida, 

Aprendiz de Feiticeiro. A música é do 

compositor francês de música clássica do 

modernismo Paul Dukas (1865-1935).

 

     

25 outubro Bailado e Concerto Sport Clube Freiria  noite 

9 novembro Desfile/Marchas  Festas da Cidade Torres Vedras  10:30h 

8 dezembro Procissão  Ponte do Rol  tarde 

13 dezembro Concerto de Natal Teatro-Cine Torres Vedras  21:30h 

20 dezembro Gala Natal  Ponte do Rol  21:30h 

21 dezembro Volta de Natal  ruas de Ponte do Rol 
(D. Dinis e baixa) 

 20:30h 

Próximos serviços da Banda da Juventude Musical Ponterrolense 2014:
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Momento do ensaio da Banda com o grupo de Ballet

As bailarinas da professora Dulce Alves



GDRC Gondruze irense
 Foi o  primeiro evento realizado etc. quem necessita, porque todos nós 

connosco ao comando da direcção que  Desejamos um ano 2014/2015 a todos viemos em comunidade “Enquanto Deus 

teve uma boa adesão da população local os nossos sócios muita saúde, trabalho e for o nosso Chão , Não há quem nos 

assim bem como os demais visitantes . empenho e que o que façamos durante derrube”.

Embora ter mos tido  a meteorologia este ano 2014/2015 seja para ajudar Com os melhores Cumprimentos 
Rui Ventura

contra nós.

Estamos a ponderar realizar no dia 11 do 

mês de Novembro próximo (feriado 

municipal) o almoço de são Martinho.

 Os nossos sinceros agradecimentos pelo 

apoio prestado quer pela autarquia por 

nos ter efectuado a reparação do 

pavimento e cedido equipamentos de 

sinalização necessários a realização da 

prova sem os mesmos não seria possível. 

Também á Junta Freguesia da Ponte Rol  

liderada por Hélio Gomes.

 Apresentação da Nova Direção do Grupo 

Desportivo, Recreativo e Cultural 

Gondruzeirense:

Assembleia Geral Presidente: João 

Filipe;

Conselho Fiscal: José Ventura;

Direção

Presidente: Rui Ventura;

Secretária: Elsa Teodoro;

Tesoureiro (a): Margarida Teodoro;

Vogais: Helena Avelino, Luís Ventura, 

Susana Morais, Tiago Ferreira.

Toda esta direção é gente nova e com 

vontade de ajudar, mas também 

contamos com o povo da Gondruzeira 

porque só unidos é que se consegue 

l e va r  a s  c o i s a s  a  b o m  p o r to .

Temos vontade, queremos fazer alguns 

eventos e estamos disponíveis a 

propostas.

 Este grupo está recetivo a ceder o 

espaço, como tem acontecido em anos 

anteriores a eventos sócio culturais, 

festas de aniversário e festas de Natal 

A Ponte

Almoço convívio

Vários momentos da Corrida de Carros de Rolamentos e Trike 17



A PonteGDRC Ponter ro lense
Não obstante  das  d i f i cu ldades  

esperadas, a atitude e a coragem desta 

D i r e ç ã o  n ã o  va i  s e r  d e  m e ra  

contemplação, mas sim de acção, 

empreendedor ismo,  sent ido de 

inovação e responsabilidade, indo ao 

encontro dos sócios e em prol da 

freguesia, procurando soluções. Prestar 

um melhor serviço aos sócios, inovando 

e implementando novas ações, e 

principalmente honrando a história do 

Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural 

Ponterrolense, fundado em 1941.

novo espaço no Parque Verde da Ponte Festa da Cerveja. Voltamos a contar com  Pretendemos realizar eventos e por em 

do Rol. Um espaço, onde se pode ter pessoas que não baixam os braços aos prática e em campo algumas ações em 

momentos de lazer e descontração, obstáculos e ajudam a levar o nome do prol da comunidade.

aproveitando e usufruindo deste novo GDRC Ponterrolense o mais longe  A nova Direção, após tomar posse a 13 

espaço. O local é frequentado por possível. Com a ajuda preciosa do S. de Junho, pôs mãos à obra e com a ajuda 

famílias com crianças, “atletas” que Pedro, no dia 12 de Setembro, a “Ganda de sócios e simpatizantes do Clube, 

aproveitam o ginásio a céu aberto, para a Banda” deu-nos música até às tantas. O estivemos presentes na Feira de S. Pedro 

prática de desporto. Ao fim da tarde é cheirinho das nossas bifanas pairava no de 2014. Foram dias de muito trabalho, 

delicioso ver crianças a correr e a brincar. recinto, e as máquinas da imperial mas com ajuda conseguimos levar a bom 

No dia 15 de Agosto foi realizada a trabalharam até cansar. No dia 13 de porto a realização do evento. Os 

inauguração, onde houve muita diversão Setembro, a música foi outra, a Banda Ponterrolenses e restantes visitantes da 

e música com o DJ Grof. Não desperdice Raska contagiou todos os pezinhos para Feira, puderam degustar vários petiscos 

o que existe na freguesia, aproveite e e avaliar a dinâmica do Ponterrolense. 

desfrute de um fim de tarde bem Pa ra  a  n o va  D i re ç ã o  fo i  u m a  

passado, descontraia e aproveite para aprendizagem interessante, e um meio 

beber um sumo fresco, comer um de provar que quando queremos e 

gelado, ou degustar um dos melhores metemos mãos à obra conseguimos e 

hambúrgueres da região, “hambúrguer à atingimos os nossos objectivos. Fica um 

Rio” ou a tradicional bifana.enorme agradecimento a todos que 

 A 30 de Agosto, fizemos a Festa da contribuíram.

Sardinhada, esteve uma noite agradável, 

onde apareceram algumas pessoas para 

degustar a bela sardinha assada, 

c o l o c a d a  n u m a  f a t i a  d e  p ã o  

acompanhada com vinho da região. Mais 

um evento em prol dos habitantes da 

freguesia.  A 09/08/2014 com o apoio da Junta de 

 E para fechar o Verão, organizamos a Freguesia, foi aberto o “Bar do Rio”, o 

A Tasquinha na feira de S.Pedro

O Bar da Ponte no Parque Verde da Ponte

Festa da Cerveja
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A Ponte
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a dança. Era impossível estar parado com 

aquele ambiente, o recinto estava cheio 

de pessoas da freguesia e não só, 

ninguém quis perder a nossa Festa. 

Nesse dia aproveitamos para apresentar 

os atletas do atletismo, foi um dos 

momentos emocionantes da Festa. S. 

Pedro voltou-nos ajudar e só mesmo no 

final, mandou umas borrifadelas, que 

serviu para arrefecer o ambiente. 

A Direção, pela voz do seu Presidente Sr. 

Paulo Roque, agradeceu a todos os que 

nos apoiaram, ajudaram de alguma 

forma e fizeram que fosse possível a 

realização do evento. Um bem-haja a 

todos os Ponterrolenses.

FUTEBOL

 O GDRC Ponterrolense realizou o 

primeiro jogo do campeonato de 

apresentação aos sócios da equipa de 

futebol Sénior, no dia 21 no Complexo 

Desportivo da Pedra, onde defrontou a 

equipa da Alta Lisboa e o resultado foi 3-

3. Apesar do resultado, serviu para 

validar que os jogadores e equipa técnica 

estão motivados e capacitados para 

representar o clube que representam, 

que é o ex-libris da Região Oeste, logo 

após o Torreense. Esperamos que nos 

próximos jogos o espirito de equipa e as 

nossas capacidades possam atingir 

melhores resultados. 

Para além do escalão Sénior, também 

estão integrados os escalões Iniciados, 

Juvenis e Juniores.

ATLETISMO

de novos elementos, os objetivos vista também foi preciso reforçar a 

também passam a ser mais ambiciosos. estrutura que dirige a atividade, assim o 

P re t e n d e m o s  v e n c e r  t o d a s  a s  diretor responsável e coordenador do 

competições a nível municipal, como atletismo do Ponterrolense é Fernando 

vem sendo habitual desde a formação da Guerra e os restantes membros da seção 

equipa, no entanto esta época vamos de atletismo são: António Fortunato, 

alcançar mais um patamar, a equipa será José Caldas,Carla Carvalhal, Rita Duarte, 

federada, o que implica a participação do Maribel Silva, Mário Santos, António 

Ponterrolense em algumas das mais Inácio e José Esteves. Para quem quiser 

i m p o r ta nte s  p ro va s  n a c i o n a i s ,  praticar atletismo no PONTERROLENSE é 

contribuindo assim para a valorização só aparecer no novo campo às terças e 

desportiva dos nossos atletas, para uma quintas pelas 19H 15M ou contactar: 

maior projeção do nosso clube e para a 913579163 (José Caldas) ou 924360359 ( 

divulgação daquilo que é o Atletismo Fernando Guerra). Apelamos a todos os 

Ponterrolense e do que aqui se faz. Para Ponterrolenses que nos apõem. 

conseguirmos alcançar os objetivos em TODOS JUNTOS SEREMOS MAIS FORTES.

Teve início no princípio do mês de 

setembro a preparação da nova época da 

equipa de atletismo. Esta época deverá 

marcar uma nova fase no atletismo do 

nosso clube, pois para além da entrada 

Apresentação da equipa de atletismo na festa da cerveja

Lance do 2º golo do Ponterrolense contra a Alta de Lisboa



A PonteParóquia
FESTA DO IDOSO

No passado dia 22 do mês de junho, por 

iniciativa do prior Alexandre, todos os 

idosos da paróquia foram convidados a  

passar uma tarde num ambiente de  

oração e convívio.

 Assim, no início da tarde foram 

chegando ao salão, muitos trans-

portados  e acompanhados pelas 

famílias, alguns por elementos da 

organização e outros  pelos seus 

próprios meios . A pouco e pouco a sala 

encheu-se  contando sempre com o 

acolhimento e apoio direto dos 

escuteiros .

A Eucaristia decorreu com grande 

entusiasmo, sendo o ponto mais intenso 

da celebração a administração da Unção 

dos Doentes a todos que  o desejaram.

 A tarde continuou com um lanche farto, 

acompanhado com música ao vivo,  o 

que possibilitou momentos de dança 

que muito divertiram e animaram os 

presentes.

 Assim, conforme alguns testemunhos 

expressos no momento , foi uma tarde 

bem passada e certamente uma 

experiência a repetir no futuro.

Inscrições para o 1.º ano da catequese: Sábado 27 de setembro na Sala de Santa Teresinha das 18h às 19h.
Ínício da catequese: Sábado 11 de outubro  junto à igreja paroquial às 18h seguido de eucaristia.
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A PonteCasa da Cu l tura
Atividades 2014/2015 6º Encontro de Coros Seniores do 1º  Concerto de Natal de Seniores entre 

 As inscrições da Casa da Cultura Concelho de Torres Vedras                  M    u  n   i c  í p  i o   s   N   o  t  a  s   d   e    O   utono

encontram-se abertas com modalidades Notas de Outono  No próximo dia 30 de Novembro de 

para um vasto leque de idades (crianças  No próximo dia 16 de Novembro de 2014 pelas 16 horas, irá decorrer pela 

e adultos), como consta no cartaz em 2014 pelas 15 horas, irá decorrer na Casa primeira vez na Casa da Cultura de Ponte 

anexo. da Cultura de Ponte do Rol, o 6º Encontro do Rol o 1º Concerto de Natal 

Quem for amante de momentos de laser de Coros Seniores - Notas de Outono. protagonizado por Coros Seniores dos 

(lúdicos, culturais e desportivos) tem  Este evento faz parte das festas seniores Municípios do Cadaval, Lourinhã, Sobral 

presente uma excelente oportunidade.   e    n e l e   p a r t ic i p a m    a lg u  n s   g r u p o s   d o      M o  n te   A g r a ço e Torres Vedras.

APROVEITA E INSCREVE-TE concelho. Será uma tarde de convívio  Fica o convite feito a todos que queiram 

diferente merecedora de grandes tornar diferente uma tarde de outono e 

aplausos. poder apreciar as melodias da época 

natalícia.   

RUFOS & RONCOS

Carvalhal – Mafra, 13 de Julho

 Depois de a grande maioria de nós 

termos participado na noite anterior, no 

Carnaval de Verão, em Santa Cruz com o 

RIBOMBAR, houve que madrugar pois, 

pelas 9h da manhã o Rufos & Roncos, 

tinha o compromisso desta Arruada/ 

Peditório, como é tradição pelas terras 

do Oeste, na Aldeia de Carvalhal, Mafra. 

Arruada dificil devido ao acidentado do 

terreno, mas superada com  êxito. É que 

à tarde havia mais compromissos para 

alguns, ainda no concelho de Mafra, em 

Santa Cristina, onde nos esperava uma 

procissão. 

Procissão em Santa Cristina... Mais uma 

tradição... 13 de Julho

 Após a arruada em Carvalhal, havia o 

compromisso da procissão de Santa 

Cristina, na Serra do Socorro. Em Santa 

Cristina, a procissão é tradicionalmente 

feita por gaiteiros. Desta vez, coube-nos 

a nós a tarefa de manter a tradição. Após 

a missa, teve lugar a procissão e, no final 

a tradicional benção dos animais, já que 

Santa Cristina é a santa protetora dos 

animais. 
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A Ponte
Festas da Pedra, 2014 – 4 de Agosto

A segunda-feira, nas Festas da Pedra 

tem uma tradição interessantíssima 

que nós pudemos testemunhar. Todos 

quantos contribuem para as festas, são 

convidados, bem como as respetivas 

famílias, para um almoço, organizado 

pela Comissão de Festas, onde o Porco 

no Espeto é o rei. No entanto também 

é servida uma valente feijoada, que faz 

as delícias dos apreciadores. O almoço 

prolonga-se pela tarde dentro e muitas 

vezes chega até ao jantar.... Coube-nos 

fazer a animação desta tarde, o que 

fizemos com muito agrado e pensamos 

que, também do público presente. 

Partilhamos aqui alguns dos momentos 

vividos na aldeia da Pedra nessa tarde...

Animação de Rua - Festa da Sra. da 

Nazaré em S. Pedro da Cadeira, 

31 de Agosto

 Neste domingo rumámos à vizinha 

freguesia de S. Pedro da Cadeira, para 

participar nos festejos da Sra da Nazaré. 

Após o almoço, iniciámos a animação da 

Feira Rural e recebemos os participantes 

no Passeio da Carros Antigos, à sua 

chegada. Posteriormente continuamos a 

animar o local da feira até ao momento 

de subir ao palco o grupo seguinte, os 

Cavaquinhos do Oeste. Foi uma tarde de 

convívio musical, com um público 

fantástico que nunca regateou os 

aplausos, sempre que terminávamos os 

nossos temias musicais.

Círio de Ponte do Rol a Santa Cristina – 

14 de setembro Sobral de Mote Agraço 

- Animação do Cortejo Etnográfico, 

14 de setembro

Círio de Ponte do Rol a Santa Cristina, concelho mostrou as suas tradições mais 

interrompido a seguir ao almoço para ancestrais. O mundo rural esteve em 

participar no Cortejo Etnográfico de evidência, mas a sociedade de outros 

Sobral de Monte Agraço e retomado no tempos também esteve retratada, 

final deste, já em Ponte do Rol, com a através dos bailes, dos jogos e de outros 

animação no Parque verde da Ponte, até rituais coletivos. Parbéns à organização! 

perto das 21h... Nós gostámos muito de participar...

  Durante a tarde como referimos, coube- PS... Hoje tivemos um reforço de peso: O 

nos abrir o Cortejo Etnográfico das nosso ...ex/ sempre... membro Tiago 

Festas da bonita vila de Sobral de Monte Santos, atual baterista da Banda 

Agraço, a convite da Associação Cultural "Chaparral Band" que sempre que tem 

e Recreativa 13 de Setembro. Um uma folga não deixa de colaborar 
 Dia particularmente trabalhoso... 

número significativo de associações do connosco. 
Iniciou-se pelas 10h da manhã com o 
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 Obrigado Tiago! Serás sempre 

benvindo!

21 de setembro - 2º Encontro de 

Gaiteiros da Freiria... 

casa, os Gaiteiros da Freiria. proveitosa para todos e contamos com o 

 Pelo meio todos os grupos convidados, convite para o 3º encontro no próximo 

onde nos incluíamos. ano.                                       Pinto Gonçalves

 Foi uma jornada de convívio muito 

 A convite do Grupo de Gaiteiros da 

Freiria, fomos participar no seu 2º 

Encontro de Gaiteiros. Logo que 

chagámos, por volta das 10h, foi-nos 

destinado o percurso para a arruada e 

foram-nos atribuídos dois simpáticos 

guias: A Mafalda e o Tomás, com os 

quais, desde logo estabelecemos uma 

relação bastante empática.

 Depois da arruada, que começámos no 

cemitério, passando pela casa do Povo e 

terminando no Largo da Igreja, foi tempo 

para conviver com elementos dos 

diversos grupos, enquanto se aguardava 

o fim da Misssa. Finda esta, teve lugar 

uma atuação conjunta de todos os 

grupos no Largo da Igreja, tendo partido 

daí cada grupo em direção ao complexo 

desportivo onde iria decorrer o almoço.

O almoço, com sopa da pedra, caldo 

verde e carne de porco com arroz e 

sobremesas variadas, foi muito bem 

servido e todos ficaram, saciados. 

 No final, o veterano Joaquim Roque, deu 

um ar da sua graça, tocando algumas 

modas, como ele costuma dizer, 

acompanhado pe lo  Prof.  P into  

Gonçalves, na percussão, tal como viria a 

acontecer no espetáculo da tarde. Dizia: 

- Um agricultor e um professor só pode 

sair daqui coisa bonita!

 Após o almoço decorreu um espetáculo 

na sede da Associação Desportiva da 

Freiria, onde atuaram todos os grupos. 

Iniciou o grupo da Associação da Gaita 

de Foles de Lisboa e finalizou o grupo da 
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Atuação na Freiria

Cortejo em Sobral de Monte Agraço

Círio da Ponte do Rol a Santa Cristina



A PonteEscute iros
Agrupamento 1279 – Ponte do Rol desafio relacionado com a mística de 

ACAGRUP e ACAPAIS em Ponte do Rol cada secção, foi vivida intensamente 

  Nos dias 11, 12 e 13 de julho de 2014, o pelos 4400 escuteiros participantes. 

Agrupamento 1279 de Ponte do Rol “Não Tenhas Medo… Edifica a Paz” foi o 

realizou o seu ACAGRUP e ACAPAIS em 

Ponte do Rol.

 O espaço Péforma acolheu de braços 

abertos os escuteiros da freguesia, que 

com este acampamento encerraram 

mais um ano de atividades escutistas.

“Não Tenhais Medo… Constrói” foi o 

imaginário que guiou os 45 elementos 

participantes, estre os quais estiveram 

escuteiros, dirigentes e pais. Divididos 

em equipas mistas, duas de pais e três de 

escuteiros, os participantes tiveram a 

oportunidade de participar num jogo 

noturno, nas atividades de serviço no 

terreno da futura sede e no edifício da 

atual sede, no fogo de conselho, na 

campo e em conjunto executaram uma Eucaristia em campo, presidida pelo Pe. imaginário da III secção, que incentivou 

grande construção elevada com abrigo, Alexandre, e nos jogos tradicionais e os pioneiros a construir o Campo da Paz, 

onde pernoitavam 35 pioneiros.escutistas que a todos proporcionaram baseando-se nos valores da verdade, 

momentos de partilha e diversão.

As atividades de serviço consistiram na 

pintura e melhoramento do pavimento 

exterior da atual sede e na limpeza e 

conclusão da vedação do terreno onde 

será construída a futura sede do 1279.

Pioneiros participam no XXIV ACAREG

 A Comunidade 145 – S. Gonçalo de 

Lagos participou na grande atividade de 

verão da Região de Lisboa o XXIV 

ACAREG, que decorreu de 02 a 08 de 

agosto, no Centro de Atividades 

Escutistas da Região de Lisboa, em 

Ferreira do Zêzere.

  Na base de todo o imaginário estiveram liberdade e justiça, anunciados por João 

as palavras, a pessoa, a vida e a obra de Paulo II. 

João Paulo II. A frase “Não Tenhas   As Comunidades de Freiria, Azueira e 

Medo…”, seguida de um conselho ou Ponte do Rol partilharam o mesmo 

Pintura e melhoramento do exterior

da atual sede
Atividade de serviço no terreno
da futura sede de Agrupamento

Equipa da III secção do 1279 participante no ACAREG

A construção elevada 24



 Jogo noturno, atividades no Campo Caminheiros acampam na Igreja de Nossa Senhora da 

Aventura, ateliers no Fórum Pacem, em Santo Isidoro Conceição, no dia 16 de agosto de 2014.

raide TT noturno, oficinas na Praça Karol  No dia 15 de agosto de 2014, os Inês Reis

Caminheira do 1279 – Ponte do RolWojtyla, atividades náuticas, Conversas caminheiros de Ponte do Rol partiram 

Clandestinas e Marcha pela Paz foram as rumo a Santo Isidoro, para terminarem 

atividades vividas pelos pioneiros em grande o ano escutista com um 

durante os oito dias de acampamento. acampamento de secção. “Ir ou ficar?” 

A cerimónia de abertura contou com a foi o imaginário escolhido para a 

participação de D. Manuel Clemente, atividade, que teve a partida e as 

Patriarca de Lisboa. escolhas como tema.

A Comunidade de Ponte do Rol contou  Durante dois dias de atividade, os 

com o apoio logístico da Junta de caminheiros do Clã 120 – São Martinho 

Freguesia de Ponte do Rol, com uma tiveram a oportinidade de caminhar, de 

carrinha para transporte dos elementos conviver, de partilhar e de descobrir 

participantes. novos trilhos que, apesar de tão 

próximos, eram desconhecidos para os 

participantes. Durante o acampamento, 

a IV secção realizou ainda o conselho de 

clã e uma atividade de Geocaching. A 

atividade terminou em Ponte do Rol, 

com a participação do Clã na Eucaristia 

A Ponte

Atividades náuticas no acampamento regional

Clã durante a caminhada de descoberta de novos trilhos

Subida à torre de vigia do Campo Escutista
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 NOTA DA DIREÇÃO OFICINAS DO SABER ATIVIDADE FORMATIVA INTERNA

 Mais um ano se passou e a ASAS vai  Durante o mês de Julho estiveram  em Cuidados com a alimentação, beber 

comemorar o seu 24º aniversário, no exposição na sala de convívio da ASAS, água e ginástica!

próximo dia 12 de Outubro de 2014. alguns desenhos a carvão esboçados É o que lembramos constantemente aos 

 À semelhança dos anos anteriores, pelos idosos durante um atelier de nossos idosos que nos respondem que 

contamos mais uma vez com a presença desenho, proporcionado pelo programa não têm sede. 

da comunidade (sócios e não sócios) no Oficinas do Saber, da Câmara Municipal Nestes meses de verão foi importante 

almoço, que se realizará no Salão de de Torres Vedras. A arte final foi da reforçar a necessidade de beber água e 

Banquetes de Ponte do Rol, com uma responsabilidade da técnica que fazer ginástica.

ementa apetitosa (ver programa anexo) orientou este programa e o resultado é o 

e um convívio agradável e saudável. que se pode ver.

Venha soprar as velas com a ASAS e 

traga a sua sobremesa para ser 

partilhada por todos.

 Aproveitamos a oportunidade para 

informar, também, que no dia 18 de 

«Quando chove em Agosto, Outubro a ASAS irá fazer os tradicionais 

chove mel e mosto»bolos de ferradura.

IDAS À PRAIA Estes eventos têm como finalidade a 

«Mas quem é que inventou o mar?» angariação de fundos, tão necessários 

perguntou uma idosa, que não se para ajudar a manter a “nossa 

lembrava de ter visto o mar.Associação” a funcionar com a dignidade 

O tempo nem sempre esteve a nosso que ela merece e em prol dos idosos da 

favor. Nos meses de Julho e Agosto nossa terra.

CONVITE fomos à praia, que é das atividades que Contamos com a vossa presença.

A ASAS foi convidada para o aniversário os idosos mais gostam.A DIREÇÃO

do Centro Social e Cultural de Ribamar, Para alguns deles a praia e o mar são FEIRA DE S. PEDRO

um convívio que se fez com outras vivências e lembranças da infância, da  No dia 4 de Julho os idosos do Centro de 

instituições e contribuiu para a melhor adolescência, dos filhos e netos. Dia foram à Feira de S. Pedro comer um 

qualidade de vida dos nossos idosos, Estes passeios contaram sempre com “geladinho”! E assim começaram as 

com música e ginástica sénior! uma boa adesão, pois foi a oportunidade atividades do trimestre de Julho, Agosto 

Chegaram radiantes. que tiveram em desfrutar e tirar proveito e Setembro.

A PonteASAS

26
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Os idosos e os cuidados físicos



dos benefícios da praia.

Foram dias vividos com muita alegria e 

descontracção finalizando com um 

saboroso lanche.

Para as colaboradoras foi um enorme 

orgulho contribuir para a felicidade dos 

n o s s o s  i d o s o s ,  c o m  p e q u e n o s  

momentos que se viveram nas praias do 

nosso concelho e do concelho de Mafra.

QUINTAS-FEIRAS COM ARTESANATO

Com autorização da Junta de Freguesia, 

foram programadas para o mês de Julho 

as “quintas feiras com artesanato”, 

acabando por se estender também ao 

mês de Agosto, devido à adesão da 

 Isso não significa que não conheçam os comunidade Ponterrolense e entu-

números ou saibam fazer contas de siasmo dos idosos do Centro de Dia. 

cabeça.Estas Quintas-feiras consistiram em 

No dia mundial da alfabetização foi expor os trabalhos que os idosos 
Os contributos revertem para a área de 

importante «brincar» às escolas. Alguns realizam no Centro de Dia. O grande 
animação sociocultural da ASAS de 

idosos tiveram a oportunidade de objetivo desta atividade foi, sobretudo, 
Ponte do Rol.

ensinar os colegas a realizarem uma valorizar os seus trabalhos e mostrá-los  DIA MUNDIAL DA ALFABETIZAÇÃO

pequena folha de exercícios cognitivos. aos Ponterrolenses. Aproveitou-se o No dia 8 de Setembro foi o dia mundial 

Foi um dia em que os utentes que nunca  facto de às quintas-feiras, depois de d a  a l f a b e t i z a ç ã o .  A  t a x a  d e  

foram à escola, tiveram a oportunidade assistirem  à missa, sentarem-se um analfabetismo caiu de 9% para 5,2% na 

de receber um diploma de aluno! bocadinho no jardim do largo da Igreja e última década em Portugal, uma 

t e r  d o i s  d e d o s  d e  c o n v e r s a .  diminuição acentuada, que ainda assim 

Agradecemos a todas as pessoas que não é suficiente para tirar o país do 

contribuíram para que esta atividade último lugar da tabela a nível europeu, 

tivesse êxito e convidamos, desde já, a segundo os Censos 2011. Cerca de 40% 

comunidade a visitar os trabalhos dos dos idosos do Centro de Dia não foram à 

idosos, em exposição no Centro de Dia. escola, devido às circunstâncias da vida. 

A Ponte
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Vários momentos dos idosos na praia

Quinta-feira é dia de artesanato e convívio

Prática de atividades cognitivas
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