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Caríssimos Ponterrolenses

  No passado dia 24 de junho tivemos a sessão do orçamento participativo. Os 

ponterrolenses, mais uma vez, marcaram presença em numero bastante 

significativo, demonstrando o seu interesse e empenho nos assuntos da freguesia. A 

todos os que participaram e apresentaram as suas ideias e projetos, todos eles 

válidos, o nosso obrigado.

 Este período é inevitavelmente caracterizado pelas diversas festas realizadas na 

freguesia. Eventos já enraizados, com tradição que revelam qualidade cultural, social 

e desportiva, mas também muita qualidade Humana. Bem hajam!

 Apesar dos muitos esforços e estratégias continuamos a verificar que há pessoas que 

não respeitam a legislação, a natureza e o bem estar de todos, despejando lixo onde 

lhes dá mais jeito. Denuncie quem despeja lixo fora do caixote/eco ponto e ajude a 

manter a nossa freguesia limpa!

 Estas e as próximas semanas, muitos de nós aproveitamos para gozar uns dias de 

descanso, seja na praia ou no campo, no concelho ou fora dele. São dias importantes 

para "carregar baterias", para estar e conviver com a família, fortalecendo laços de 

amizade e adquirir energias para a batalha do dia a dia. Boas Férias.
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A PonteOrçamento Part i c ipat ivo
 No passado dia 24 de junho, pelas Ponte do Rol +Valeo; Modernização da cozinha e 

22.00H, no Salão Paroquial, decorreu a Proponente: Catarina Pinheiro; fornos do GDRC Gondruzeirense; 

sessão do orçamento participativo da Nº de votos: 20. Requalificação do Parque Verde; 

nossa freguesia, promovido pela Câmara Obs: a esta proposta foi anexa, em Requalificação de uma sala no Salão 

Municipal. Esta iniciativa, ainda que plenário, a proposta apresentada pelo Paroquia l ;  Ampl iação da ASAS;  

possa ser ajustada, merece os nossos proponente Pedro Costa. Requalificação das ruas da Gondruzeira; 

elogios e felicitações. 4º proposta Festival de teatro amador; Pobreza 

 Os pessoas marcaram presença de uma Título: Arranjo das ruas da freguesia escondida. 

forma entusiasta, responsável e Proponente: António Gigante;   Uma palavra de apreço para os técnicos 

bastante participativa. Estiveram Nº de votos: 16. de câmara, pela sua disponibilidade  e 

presentes nas mesas de trabalho 89 5º proposta profícua colaboração.

ponterrolenses (87 registados mais dois Título: Construção de acesso a pessoas  Nesta fase está a decorrer a análise 

que chegaram um pouco mais tarde mas com mobilidade condicionada ao técnica dos projetos selecionados.

ainda a tempo de manifestar a sua edifício dos CTT e junta de freguesia  Vamos continuar participativos para que 

opinião) que apresentaram as seguintes Proponente: Artur Coelho; seja possível a concretização de pelo 

ideias. Nº de votos: 16. menos um dos projetos apresentados.

Dados da sessão:   Outros projetos apresentados: Junta de Freguesia

Hora de começo dos trabalhos: 22:00h; Empreendorismo social e económico - 

Hora de conclusão dos trabalhos: 

24:00h; Número total de participantes: 

87; Nº de mesas: 10; Nº total de 

propostas apresentadas nas mesas: 37; 

Nº total de propostas apresentadas em 

plenário: 15; Nº total de propostas 

aprovadas na sessão: 5; Total de votos 

apurados: 246.

As 5 propostas mais votadas foram as 

seguintes:

1º proposta

Título: Plataforma elevatória da ASAS

Proponente: Luis Santos;

Nº de votos: 69.

2º proposta

Título: Casa dos sabores e tradições

Proponente: Nelson Faustino;

Nº de votos: 48.

Obs: a esta proposta foi anexa, em 

plenário, a proposta apresentada pelo 

proponente Carlos Rito.

3º proposta

Título: Requalificação da escola sede da 
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A PonteTasquinhas
 As tasquinhas 2015 decorreram nos dias 

5,6,7 e 9 de junho. É um evento em 

ascensão, de ano para ano tem crescido, 

as pessoas têm aderido de forma 

positiva, já está enraizado nas tradições 

festivas da freguesia. Durante os quatro 

dias, os ponterrolenses e amigos 

encontram-se no Largo Álvaro da Ponte 

num puro e saudável convívio,  

aproveitando para degustar os variados 

e excelentes petiscos proporcionados 

pelas associações acompanhados pelo 

belo vinho da região e/ou pela imperial 

fresquinha.

 Nestes dias são valorizados e recordados 

os bons momentos que a vida oferece, 

são partilhadas e recordadas muitas 

histórias, algumas delas verídicas, 

acompanhadas por muitas gargalhadas.

 O BTTascas, a Corrida de Carrinhos de 

Rolamentos, os encontros de Marchas, a 

Feira de Artesanato, são atividades 

i n s e r i d a s  n e s t e  e v e n t o  q u e  

engrandecem e valorizam o mesmo. A 

participação positiva, a alegria , a 

camaradagem foram os sentimentos 

dominantes nestas atividades. Todos 

foram vencedores.

  Durantes este 4 dias decorreu na 

Galer ia  «Outra  Coisa»  (espaço 

gentilmente cedido por Nuno Vaza) uma 

exposição sobre as marchas de Ponte do 

Rol. Neste espaço foi possível recordar e 

apreciar o espólio e a riqueza cultural da 

nossa marcha.

 Às nove associações da freguesia 

(Motolaranja incluído) e a todas as 

pessoas e empresas que colaboraram, 

ajudaram e/ou patrocinaram as 

Tasquinhas 2015, a Junta de Freguesia 

agradece e deseja que esta relação possa 
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BTTascas - Momento final

Marcha senior

Corrida de Carrinhos de Rolamento

Recinto e ambiente das Tasquinhas
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A Ponte
ser mantida e fortalecida por muitos riquezas dos diferentes continentes, 

anos. riquezas essas aqui representadas nos 

MARCHA arcos, que ilustram a fauna, a flora e os 

 O encontro de marchas em Ponte do Rol monumentos, nas vestes, através dos 

é uma referência cultural que já padrões e cores dos tecidos e na 

ultrapassa as fronteiras do concelho.   coreografia, através dos passos de dança 

  Este ano o desfile de marchas contou como o flamengo, o hula, hula o 

com a presença habitual de S. Isidoro, bollywood, a dança country, as rodas de 

Ericeira, Amor (Leiria) e pela 1ª vez de manaus, entre outras. Carimbo.

Ribeira de Frades (Coimbra). A todas elas Confecção dos trajes: Teresa Abreu; Letra de Maria de Jesus Carimbo 

o  n o s s o  o b r i g a d o  p o r  t e r e m  Rosário Roque; Odete Roque; Cecília Coreografia e Ensaiadora - Andreia 

abrilhantado a noite com a sua presença. Lino; Rosário Cruz Santos Joana Sarreira; Caldas.

  A Marcha de Ponte do Rol tem revelado, Amélia Carimbo; Alice Silva. Cavalinho - Músicos da Banda da 

ao longo dos anos, muita criatividade e Arcos: Rita Santos; António Alberto Juventude Musical Ponterrolense.

qualidade reconhecida pelos lugares por Calheiros; Rui Leal; António Costa; Luís Cantoras - Vitaliana Roque,  Márcia 

onde tem passado e este ano não fugiu á Santos; Carlos Carvalho; António Manuel Garcia, Margarida Garcia, Rosário 

regra. É importante salientar que todo o Abreu; Serafim Salvador. Santos.

trabalho inerente ás marchas é realizado Musica Original do Maestro Luís Pedro Junta de Freguesia

por amadores e de forma voluntária. 

Pessoas que disponibilizam o seu tempo 

em prol da comunidade. Independente-

mente de gostarmos e/ou simpati-

zarmos com as vestimentas, com os 

arcos, com a coreografia, ou não, 

devemos respeitar e apoiar o trabalho 

realizado por ponterrolenses.

 A todos os que se envolveram neste 

p r o j e t o  e  d i s p o n i b i l i z a r a m - s e  

voluntariamente para o mesmo, o nosso 

agradecimento.

 A Ponte do Rol "precisa" da marcha e a 

marcha precisa dos Ponterrolenses.

TEMA - “A DANÇAR PELO MUNDO”, este 

é o tema da marcha popular de Ponte do 

Rol.

Desde sempre, o povo português quis ir 

mais além das suas fronteiras, entrando 

em contacto com outras culturas e 

levando os nossos costumes.

Desta forma, também a marcha de Ponte 

do Rol decidiu mostrar um pouco das 

Marcha de Ponte do Rol

Marcha de Ericeira - Mafra Marcha de Ribeira de Frades - Coimbra

Marcha de S. Isidoro - MafraMarcha de Amor - Leiria

Exposição sobre as Marchas



A PonteEncontro de Pontes
 Nos dias 13 e 14 de Junho decorreu mais 

um encontro das várias localidades 

portuguesas com a designação de Ponte, 

o IX Encontro das Pontes. Desta vez a 

anfitriã foi a Aldeia da Ponte, concelho 

do Sabugal, distrito da Guarda. 

  O "Encontro de Pontes" é um evento 

que tem por objetivo promover e 

partilhar os costumes e tradições 

culturais, desportivas e gastronómicas 

entre as treze freguesia que têm a 

palavra ponte no seu nome.

  Este ano, mais uma vez, a Junta de 

Freguesia organizou uma excursão, com 

a colaboração da Câmara Municipal, que 

disponibilizou o autocarro. Cinquenta 

ponterrolenses tiveram a oportunidade 

de visitar vários locais da Beira Alta. 

Foram dias que possibilitaram o convívio 

e a descoberta daquela zona, através das 

visitas aos seguintes locais: Feira 

AGRORAIA, Centro Interpretativo da 

Capeia Arraiana (em fase de conclusão), 

Termas do Cró, Viveiro de trutas e a 

Aldeia Histórica de Sortelha, Castelo do 

Sabugal, Museu e Câmara Municipal do 

Sabugal.  Atendendo que a estadia foi 

em Vilar Formoso, houve quem 

aproveitasse para ir a Espanha comprar 

os tradicionais caramelos.

 As condições cl imatéricas não 

colaboraram com o passeio. O frio e 

sobretudo a chuva prejudicou algumas 

visitas e cancelou atividades, como a 

capeia arraiana, evento típico desta 

região . 

 No regresso permanece o sentimento 

de que estas iniciativas são importantes 

para trocas de experiencias e já se anseia 

pelo próximo encontro de Pontes que 

ainda não tem local e data definidos.
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Hastear das Bandeiras

Visita à Aldeia da Ponte e jantar convívio

As «Pontes» na Aldeia da Ponte

Receção na CM Sabugal



A PonteJard im de Infânc ia
  Mais um ano chegou ao fim… puderam a partir do lúdico experienciar também concorremos ao concurso CEA 

 Neste 3º Período o Jardim de Infância diversas situações de brincadeira em (Centro de Educação Ambiental), tendo 

desenvolveu mais uma vez, inúmeras meio hospitalar e desta forma ajudar a sido premiado e desta forma foram 

atividades, tendo em conta os diversos perder os medos dos hospitais/médicos. criados Mupis, expostos na cidade de 

projetos ao nível: da Saúde, do Ambiente  A Filipa, estudante do quarto ano de Torres Vedras a sensibilizar a população 

(Programa Eco escolas), das Parcerias Medicina, veio também ao nosso Jardim, para as questões ambientais.

(entre JI, 1ºciclo, pais, Comunidade), brincar com as crianças no Cantinho do  Foram ainda distribuídos panfletos, nas 

entre outros. Médico. caixas do correio da comunidade, 

 Todas atividades foram abarcadas com informando que a nossa escola é uma 

muito entusiasmo e preocupações 

pedagógicas, tendo em vista as 

necessidades e motivações das crianças 

e promovendo a participação ativa das 

famílias e de outros elementos da 

comunidade educativa.

Projetos da Saúde

No âmbito da saúde, deslocamo-nos ao Projetos do Ambiente

Centro de Saúde de Torres Vedras, ao 

gabinete da Higienista oral (mãe de uma 

criança), com o intuito de desmistificar 

os medos na ida ao dentista, perceber a 

importânc ia  da  h ig iene ora l  e  

compreender a importância de bons 

hábitos na alimentação e higiene. 

 Dentro deste projeto, foram realizadas 

diversas atividades que levaram as 

crianças a sentirem-se cada vez mais 

responsáveis pela preservação do Escola Depositrão.

Ambiente e com uma vontade de  Foram criados cartazes gigantes que 

contagiar os outros, com as suas atitudes foram colocados em painéis, na paragem 

Com a colaboração da mãe de uma conscientes e assertivas, para um de autocarro e no parque verde de Ponte 

criança, enfermeira, que veio ao nosso Planeta sustentável, assim foi realizado: do Rol.

Jardim  com outra colega, montaram um o cartaz “Eco código”, realizado no No último dia de atividades letivas, dia 

“Bloco Operatório”, onde as crianças âmbito da Eco- Escolas, com o qual três de julho realizamos a limpeza da 
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A Ponte
 com o Centro de Educação Ambiental e 

catorze funcionários da Fábrica Eugster 

& Frismag Electrodomésticos, Lda 

(parceiros do Programa Eco-Escolas).

 Demos ainda continuidade ao projeto 

“Horta Biológica”, com o intuito de dar a 

conhecer a variedade de legumes, o 

crescimento das plantas, os cuidados a 

ter para que cresçam saudáveis assim 

como a importância dos legumes na 

nossa alimentação

diversos passeios. adaptação à nova etapa.

 Com o primeiro ciclo da EB1 da Ponte do Com as famílias/Comunidade

Rol, estivemos a onze de junho, no dia do Comemoramos tradições associadas às 

primeiro ano, com as crianças que para o épocas do ano: preservando tradições 

próximo ano i rão ingressar  na históricas  e culturais da comunidade, 

escolaridade obrigatória, favorecendo a ligados à tradição do Dia da Espiga em 

Projetos de Parcerias

 Na comemoração do “Dia da Criança”, 

estivemos no espaço dos insufláveis 

“BrinKaki” na Ponte do Rol, a convite de 

uma encarregada de educação, com 

almoço convívio aberto às famílias e 

distribuição de moinhos a todas as 

crianças, pinturas faciais e modelagem 

de balões. Esta atividade realizou-se em 

parceria com o Jardim da Ribeira de 

Pedrulhos, com o qual também fizemos 

parceria com o ASAS da Ponte do Rol. 

No Dia da Mãe, as mães tiveram a 

oportunidade de vir ao Jardim receber 

o presente realizado pelos filhos, fazer 

atividades e saborear uns bolinhos 

feitos pelas crianças.

 Fizemos ainda diversas visitas de 

estudo entre as quais, fomos ao Teatro

8



A Ponte

ver a peça “Romeu e Julieta, uma história 

de gatos” e ao parque do “Alvito” em 

Lisboa e ainda, tivemos a oportunidade 

de ir a Mafra, à “Escola das Armas” e 

Pastelaria Doce Camélia (locais de 

trabalho de encarregados de educação 

de crianças do JI) e almoçamos no Jardim 

do Cerco.

 O Encerramento ano letivo realizou-se 

com diversas atividades, no “Campo 

Real”: piscina, almoço/convívio, jogos 

tradicionais entre pais e filhos, entrega 

de “diplomas” e “Livros de Vida” aos 

finalistas e, “Certificados” às restantes 

crianças. Foto 14 Foto 15oto 16

 As atividades tiveram muito boa 

aceitação e colaboração das famílias, 

tendo sido um momento de convívio 

salutar entre famílias, crianças e 

comunidade educativa.

 Ao longo do ano letivo salientamos a 

e x c e l e n t e  c o l a b o r a ç ã o  d a s  

Fa m í l i a s / C o m u n i d a d e /J u nta  d e  

Freguesia, no nosso estabelecimento de 

e d u c a ç ã o ,  o  q u e  f a c i l i t o u  a s  

aprendizagens dos grupos, um bom 

ambiente educativo e proporcionou 

várias experiências pedagógicas 

significativas na vida das “nossas” 

crianças. 

 Este trabalho revelou-se muito 

contagiante e propicio a uma grande 

alegria e satisfação, de todos que 

diariamente estão no Jardim de Infância.

 Desejamos a todos umas excelentes 

Férias, com a promessa de continuarmos 

no próximo ano letivo, a ajudar a crescer 

os vossos filhos, agora já no novo Centro 

Educativo de Ponte do Rol.

As Educadoras

9



A Ponte

   A chegada à estação final

 Com o verão à porta, a nossa viagem 

chegou ao fim. Durante esta última 

etapa, tivemos tempo para muitas 

atividades divertidas, de entre as quais o 

tradicional peddy paper pela Ponte do 

Rol no Dia da Espiga. Foi ver as crianças 

cheias de vontade de descobrir, com 

uma saudável dose de competição à 

mistura!

 O nosso percurso continuou e levou-nos 

novamente ao mundo da diversão da 

Oeste Infantil, a grande festa da criança.

De seguida, a criatividade dos alunos do 

3.º e 4. º anos foi posta à prova na II 

Grande Feira do Empreender Criança, 

onde puderam expor os trabalhos 

desenvolvidos ao longo do ano na 

Atividade de Enriquecimento Curricular.

Para culminar, o  4.º ano fez uma viagem 

de finalistas que ficará para sempre nas 

suas memórias.

 E terminámos em beleza com uma festa 

preparada com muito empenho, 

recheada de grandes artistas e 

promessas.

Até setembro!                       As Professoras

EB 1 º C i c lo

10
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Peddy Paper - Dia da Espiga Empreender Criança

Passeio dos finalistas - 4º ano

Festa final de ano letivo



APEE
Sorteio da Espiga todos os pais, amigos e familiares que 

Realizamos no dia 18 de Maio, na escola nos ajudaram na confeção e venda de 

sede, com a ajuda dos alunos e bolos. Registamos ainda a colaboração 

professoras o Sorteio da Espiga que das pastelarias Delicia – Ponte do Rol, Sr. 

substituiu este ano o tradicional Cabaz Pão – Ponte do Rol e Doce Camélia - 

de Páscoa, normalmente realizado em Mafra pela prestação dada, da empresa 

Abril. Sorteamos 3 prémios revertendo A l b u z a d o  p e l a  c e d ê n c i a  d e  

os donativos a favor da nossa associação.    equipamento, assim como todas as 

 1º Máquina de Café – Senha 2317, associações que de alguma forma nos 

Vencedor Pedro Duarte (Pai do Gustavo ajudaram a marcar a nossa presença no 

do 1º Ano) evento. 

 A esposa do vencedor – Paula Castela,  Deixamos um agradecimento final mas 

com o respetivo prémio, na companhia não menos especial às educadoras do JI e 

das professoras da Eb1 professoras da EB1 pela cedência das 

2º Ferro de Engomar – Senha xxxx, fotografias que decoraram a nossa 

Vencedor João Sepúlveda (Aluno do 4º tasquinhas e claro aos nossos meninos todos recebemos, todos damos – porque 

Ano) que fizeram o nosso maravilhoso cenário no fundo é no dar que está a questão de 

3º Varinha Mágica – Senha 1643, com as suas caras lindas.sermos quem somos e do que fazemos.

Vencedor D. Ana (Avó do Duarte do 1º  Uma vez mais, um muito obrigado a  Tendo sido este, um dos anos com maior 

Ano) todos os que fizeram, venderam e/ou lucro, relembramos que esta é a maior 

Tasquinhas 2015 comeram os nossos bolos ou que de fonte de receita da associação e que só 

  Aqui estamos nós a registar mais um qualquer outro modo fizeram respeitar e assim conseguimos angariar dinheiro 

ano nas Tasquinhas da nossa terra. valorizaram o nosso trabalho.para durante o ano ajudarmos nas 

  Começamos por recordar que este é um   A APEE deseja a todos uma ótimas necessidades das escolas da freguesia e 

evento de solidariedade com o objetivo férias. Em Setembro regressamos com dos nossos meninos. 

de angariar fundos para as diversas escola nova!! Não podemos deixar de agradecer a 

associações da terra. São valores por 

vezes esquecidos pelas vivências diárias 

e pelos valores mundanos e económicos 

do enquadramento atual em que 

vivemos. Não podemos deixar de 

registar a luta e o desagrado que a nossa 

associação tem vindo a ter, por ter 

perdido o direito, nos últimos três anos, 

da venda inicialmente exclusiva, 

acordada entre associações, de doces e 

bolos. O que começou por ser um ato de 

irreverencia de forma descomprometida 

este ano foi feito de forma assumida e 

sem objeção pela organização. Se nos 

soubermos respeitar uns aos outros, 

A Ponte

O sorteio da Espiga e a entrega do 1º prémio

A Tasquinha da APEE
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A PonteGDRC Ponter ro lense
 ……. Depois da mística ter regressado, a 

direcção do clube iniciou um processo de 

recuperação, tendo promovido após a 

tomada de posse a realização de alguns 

eventos para angariação de fundos e ao 

mesmo tempo  devolver a imagem e 

credibilidade do clube a que todos 

estavam habituados, procurando assim 

reunir os associados e amigos  em torno 

do mesmo, bem como recuperar a 

c o n f i a n ç a  d e  f o r n e c e d o r e s  e  

patrocinadores.

 Começou-se por promover, para o 

efeito, no nosso Largo das Festas, um 

almoço convívio de sócios e amigos do 

clube, bem patrocinado por gente boa, 

com uma aderência em massa dos 

crónicos amigos do clube, embora não se 

tenha deixado de reparar na ausência de 

alguns “notáveis” que provavelmente 

não puderam ou estavam distraídos.

 O G. D. R. C. PONTERROLENSE foi este 

ano também  o anfitrião dos festejos de 

Maio da nossa terra, que, considerando 

o estado da conjectura actual pôde 

considerar-se um evento com saldo 

positivo a todos os níveis, para o qual 

terá contribuído a imprescindível e 

generosa vontade de todos os  

Ponterrolenses que não viram a cara 

quando é preciso, nomeadamente no 

peditório, mordomos e patrocínios, 

assim como as ofertas de géneros, 

confecção de doces para o restaurante, 

mão de obra e apoio nos bares e 

quermesses, ornamentação da igreja, no 

coro e organização de procissão, 

disponibilidade da nossa banda de 

música e escuteiros na logística do 

percurso.

Paralelamente à parte desportiva que é a 
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 essência do clube, esta direcção prevê a 

realização da FESTA DA CERVEJA ainda 

no mês de Julho, e depois de já ter estado 

presente na Feira de S. Pedro com a 

habitual tasquinha, que acabou de 

terminar agora.

Posto isto, pode-se informar que após 

prolongadas conversações e insistentes 

abordagens, dada a delicadeza material 

do assunto, ficou agora deliberado e 

negociado a adjudicação para a 

necessária intervenção na recuperação 

do relvado sintético do PONTERROLENSE 

com início previsto até final deste mês.

Jaime Bandeira 

Atletismo 

Terminou mais uma época para os mais 

jovens, faltando os campeonatos de 

pista para os veteranos a realizar em 

Óbitos dias 18 e 19/julho.

 Passados 10 meses de provas e treinos, 

podemos fazer um balanço positivo a 

compensar o esforço dos atletas, 

colaboradores e alguns pais, obrigado a 

todos. 

 Como menos positivo tivemos alguns 

abandonos prematuros, também se 

notou menos empenho, talvez cansaço 

ou falta de objetivo futuro, e ainda a 

muita oferta de outras atividades.

 Vamos esperar que em breve seja criada 

uma secção de atletismo com mais e 

melhores ideias para atrair mais atletas.

 Mais uma vez obrigado a todos.

Boas Férias

José Caldas

FREQUENTA A NOSSA SEDE

A Ponte

A Equipa de Atletismo na última prova do Campeonato Municipal

A tasquinha do Ponterrolense na Feira de S.Pedro

A procissão em honra de Sr. Jesus dos Aflitos
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A PonteFestas e Tradições

Sádado dia 16 de maio

A procissão em honra de Sr. Jesus dos Aflitos 2015
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A Ponte
Vários momentos das Tasquinhas 2015



A PonteGDRC Gondruze irense

 A Festa anual da Gondruzeira decorreu 

nos dias 22,23,24 de Maio.

 Teve um programa de festa agradável, 

com os conjuntos bastante atrativos , tais 

como Banda  Demais, Banda XL, e no 

domingo um duo com Elsa e Ana, não 

podia faltar a tradicional procissão pelas 

ruas da localidade, acompanhada pela 

B a n d a  d a  J u v e n t u d e  M u s i c a l  

Ponterrolense.

 No sábado durante a tarde, realizou-se 

um torneio de chinquilho, um jogo de 

futsal entre solteiros e casados. A equipe 

vencedora, foram os casados.

 E com uma afluência muito boa de 

participantes foi a aula de zumba ao ar 

livre, com um bom ritmo.

 O tempo esteve excelente e houve uma 

boa adesão à festa.

 O GDRC Gondruzeirense esteve em mais 

uma edição das Tasquinhas que se 

realizou nos dias 5,6,7 e 9 de Junho.

 Este ano em termos de ementa tivemos 

o bacalhau com batata à murro, a carne 

de porco frita, grão com mão de vaca, 

bitoque, os tradicionais petiscos e uma 

novidade a Francesinha que saíu muito 

bem.

 Acabadinho de fazer tinhamos o pão 

com chouriço, torresmos e a merendeira 

de bacalhau que fizeram as delícias de 

quem se deslocou à tasca da Gonruzeira.

 O GDRC Gondruzeirense agradece a 

todos que direta ou indiretamente 

co l a b o ra ra m  o u  s e  m o st ra ra m  

disponíveis para ajudar na realização de 

todos os eventos dinamizados pela 

coletevidade.

A direção
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Vários momentos da
Festa da Gondurzeira



A PonteARC Benf i ca
 As tasquinhas 2015 decorreram nos dias 

5,6,7 e 9 de Junho onde a A. C. R. de 

Benfica não podia faltar com os seus 

petiscos as moelas, os caracóis, os 

grelhados, a bifana, a sardinha, o bom 

vinho da região e o caldo verde sempre 

gostoso.

 Foram 4 dias com muita animação e 

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 foi um sucesso 

com muita adesão por parte dos 

participantes que terminaram e foram 

bem recebidos pela A. C. R. de Benfica e 

como de costume houve uns petiscos e 

bom vinho.

 Nos dias 20 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 Xl e a Banda Raska, e 

contámos com a atuação da escola de 

dança Flui.

 Agradecemos a todos os que nos 

visitaram nestes dias e esperamos tê-los 

servido da melhor maneira. 

  Até para o ano!

Cármen Santos
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O BTTasca na tasquinha da ARC Benfica

Vários momentos da festa de S. João - Benfica



A PonteCasa da Cu l tura
ACTIVARTE 2015

 No passado dia 26 de Abril pelas 15h 

realizou-se mais um Activarte . Formato 

de espetáculo, produzido pela Casa da 

Cultura - Salão Paroquial de Ponte do Rol, 

com o objetivo de , anualmente, mostrar 

as suas atividades contando já na sua 8ª 

edição. Com uma sala repleta de público 

foi uma tarde cheia de diversos 

momentos de cultura nomeadamente 

teatro, dança, ballet, sapateado, 

percussão e canto proporcionando 

assim uma tarde diferente a todos os que 

nos visitaram.

DIA DA CASA DA CULTURA  Quer fazer uma exposição? Realizar um 

DE PONTE DO ROL workshop de interesse geral? Apresentar 

PORTAS ABERTAS À CRIATIVIDADE  os seus dotes em artes mágicas? 

 No próximo dia 29 de Novembro as Promover uma conferência ou uma 

portas da Casa da Cultura de Ponte do tertúlia sobre qualquer assunto 

Rol estarão abertas à concretização de interessante? 

ideias  cr iat ivas  propostas  pela   Quer materializar uma ideia? A Casa da 

população em geral e a do concelho de Cultura de Ponte do Rol vai proporcionar  

Torres Vedras em particular. Culminará a sua concretização.

num jantar a realizar no salão com  Faça a sua inscrição individualmente ou 

espetáculo dos eventos escolhidos entre em grupo, durante o mês de Setembro 

a l g u n s  d o s  a p re s e nta d o s  p e l a  2015, na Junta de Freguesia da sua 

população. residência ou envie um mail para 

 No entanto as portas estarão abertas portasabertasacriatividade@gmail.com  

desde as 10 horas da manhã para com o resumo da sua ideia e como a 

apresentar projetos que se possam deseja concretizar.

realizar durante a manhã e a tarde. A comissão diretiva da Casa da Cultura, 

Sabe dançar e quer mostrar o que na 1ª quinzena de Outubro, reunir-se-á 

aprendeu? para julgar da possibilidade da realização 

 Sabe cantar ou tocar um instrumento e das ideias expostas e poderá pedir o 

quer apresentar o seu show à conselho de personalidades externas 

população? para que possam avaliar da sua 

oportunidade. 

A partir do dia 15 de Outubro será 

divulgado por todo o concelho o 

programa detalhado do Dia da Casa de 

Cultura de Ponte do Rol – Portas Abertas 

à Criatividade.

CONCRETIZE A SUA IDEIA NO DIA DAS 

PORTAS ABERTAS À CRIATIVIDADE !
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Vários momentos do Activarte



A PonteBJMP
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Neste que é o trimestre mais ativo em e arredores. 15 anos são uma grande ainda a de professor e Diretor 

Ponte do Rol, também a Banda teve parte da vida do maestro e dos músicos responsável pela Escola de Música e 

vários compromissos. Ainda em março fundadores que hoje ainda preenchem portanto, também ele responsável pela 

músicos, maestro e direcção passaram 1/3 do numero de elementos que formação dos novos alunos/músicos.

um dia de convívio com atividades compõe a Banda, para eles também  Ainda em maio, a Banda apresentou-se 

radicais, jogos, almoço e churrasco, foi foram e são novamente dirigidas no serão de sexta feira dia 22 num 

um dia divertido onde as relações de p a l a v r a s  d e  p a r a b é n s ,  d e  concerto ao ar livre nas traseiras da 

amizade e o espirito de grupo são reconhecimento e gratidão pela Igreja de S. Pedro em Torres Vedras, 

facilmente manifestados e fortalecidos, dedicação, empenho e entrega a uma integrado no evento anual “Sons de Cá” 

entre mais novos e mais velhos de idade causa que retira tanto tempo e exige organizado pela Câmara Municipal. 

e de tempo de serviço. tantas privações à vida pessoal de cada Numa noite agradável o público aderiu,  

 Em abril acompanhámos a Procissão do um. São sem dúvida pessoas fortes, aplaudiu e no final a nossa Banda teve 

Senhor Morto em S. Pedro da Cadeira e lutadoras com valores, ambição e ideais. rasgados elogios pelo trabalho que 

já em maio a das Paradas, a de Ponte do Felicidades à nossa Banda. Parabéns continua a desenvolver, revelado na 

Rol e ainda da Gondruzeira. Em Ponte do também para os músicos que têm vindo qualidade e exigência técnica das várias 

Rol nos festejos em Honra de N. Sr. Jesus a entrar no nosso grupo ao longo destes peças executadas. 

dos Aflitos, a Banda ainda abrilhantou a 15 anos e que têm dado o seu contributo  Participámos no evento das Tasquinhas 

festa com um concerto no final da tarde para a continuação deste trabalho, desta com as habituais hambúrgueres e tostas 

onde proporcionou ao público presente, formação, desta família, pois ao e a famosa Sangria caseira, este ano, 

recordar temas executados nos ingressarem na BJMP também nos ainda com a novidade do “Cup da 

primeiros anos da Banda. ajudam a continuar a acreditar na nossa Caravela”. Obrigada àqueles que nos 

 Este é um ano de memórias para nós, qualidade e mais valia. Um enorme visitaram e connosco animaram a Ponte 

pois a 21 de maio comemorámos 15 elogio de reconhecimento pelo trabalho, do Rol. 

anos de vida. O aniversário teve a d e d i c a ç ã o ,  a m i z a d e  e   Agenda: Procissões nos Chãos (19 julho) 

distinção de músicos pelo seu empenho empreendedorismo ao Maestro Luís e Casalinhos de Alfaiata (15 agosto); 

e serviço à Banda e foi comemorado com Pedro Carimbo, como impulsionador da Concerto  pelas 22h em Santa Cruz a 18 

um almoço interno no jardim da sala de fundação da nossa Banda, e, que ao de julho;  Concerto no serão do dia 25 de 

ensaio, entre músicos, direcção, Sr. longo destes 15 anos (e outros tantos julho em Caldas da Rainha;  Encarnação 

Presidente da Junta de Freguesia e ainda atrás de formação) tem desempenhado 30 de agosto, concerto e procissão.

outros convidados que nos apoiam com muitíssima qualidade, não só a Boas férias, bom descanso e bons 

sempre que os solicitamos e que nestes exigente posição de Maestro, como eventos!

momentos  também devem ser  

reconhecidos. Um obrigada a estes, aos 

pais e familiares dos músicos, aos 

professores e a todas as outras pessoas 

que nos acompanham, que marcam 

presença nos concertos e eventos, e que 

de uma forma mais direta ou menos, nos 

ajudam a ser o que somos, a ter a 

qualidade que temos e a sermos uma 

mais valia para os jovens da nossa terra, 



A PonteASAS
NOTA DA DIREÇÃO  Constatou-se que, na evolução da “Quem em Abril não varre a eira e em 

 A Associação de Solidariedade e Ação doença, os doentes vão acamando e Maio não rega a leira, anda todo o ano 

Social de Ponte do Rol, pôs em prática o permanecendo 24h/dia entre uma cama em canseira.”

projeto de Fisioterapia em Cuidados articulada e um cadeirão, perdendo BAILE DA PINHA

Paliativos, com a designação de: Projeto autonomia física e ganhando vários   O Baile da Pinha foi em Março! Um Baile 

de Fisioterapia Paliativa «humanizar o p ro b l e m a s  ta n to  f í s i c o s  c o m o  de tradição antiga que é realizado na 

fim de vida», que é um projeto inovador psicológicos. altura da Páscoa e não tem data 

e pioneiro no Concelho de Torres Vedras  Esta Associação lançou o projeto para específica. Caracteriza-se pela abertura 

e mesmo a nível nacional. todo o concelho de Torres Vedras, com o de um engenho (em forma de pinha) 

 Este  pro jeto  apoio e a participação das Juntas de pendurado no teto do pavilhão, do qual 

n a s c e u  p o r  Freguesias e da Câmara Municipal de saem várias fitas que são puxadas e, 

i n e x i s t ê n c i a  Torres Vedras, sendo estas autarquias as apenas uma abrirá o engenho. O par que 

deste tipo de responsáveis pelo seu financiamento. abrir este engenho tem a sorte de ser o 

fisioterapia no  Nesta projeção, a A.S.A.S. de Ponte do Rei e a Rainha do Baile da Pinha, durante 

nosso concelho, Rol une as I.P.S.S. do concelho com um ano.

por parte dos organismos da saúde resposta de Apoio Domiciliário, o Centro  Este ano realizou-se a 26 de Março, 

pública e saúde privada, pelas causas de de Saúde de Torres Vedras, o Centro antes do domingo de Páscoa no Pavilhão 

dependência dos nossos idosos e Hospitalar do Oeste – Unidade de Torres Expotorres tendo havido grande adesão 

doentes provirem principalmente de Vedras e também as Juntas de Freguesia por parte das Instituições do Oeste,  da 

doenças cardiovasculares, neoplasias e como entidades sinalizadoras de comunidade e de grupos seniores do 

doenças neurodegenerativas, que a doentes em situação paliativa, que, na concelho de Torres Vedras. Houve 

longo prazo são geradoras de um sua grande maioria regressam a casa, música com Luís Balsinha, venda de um 

sofrimento físico, social e familiar muito depois de um período de hospitalização cabaz de Páscoa e um bar cheio de 

elevado. e que com este projeto podem beneficiar sobremesas e doces preparado pelo 

 A sua missão traduz-se no apoio ao deste tipo de fisioterapia, no próprio grupo da Comissão de atividades para 

doente paliativo, cujo prognóstico de domicílio. idosos, organizadores do Baile da Pinha. 

saúde está em progressão e em fase  Para tal, uma fisioterapeuta desloca-se Os idosos divertiram-se nesta tarde de 

terminal, que se encontra na sua casa e neste veículo, por  todo o concelho de música, baile e convívio. Este ano a ASAS 

que pretende consumar o seu processo Torres Vedras. de Ponte do Rol pertenceu à organização 

de fim de vida no seio familiar. Falamos  Cordenadora do projeto de Fisioterapia desta atividade.

d a  p r o m o ç ã o  d e  u m a  m o r t e  Paliativa «humanizar o fim de vida»: Drª  Por fim os reis do Baile da Pinha de 2014, 

doméstica/familiar. Rita Conceição. do Lar de S. Francisco de Varatojo, 

coroaram os reis de 2015, do Lar de S. 

José!

20



A Ponte
ABRIL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE RUNAteatro “Velhos são os Trapos” da 

Tantas atividades em Abril! Manicura e Dia 29 de Abril, dia mundial da Dança! Associação Teatro em Marcha, vai atuar 

Pedicura, as mentiras do Dia 1 de Abril! e Não esquecemos a data e não a mais uma vez, na Casa da Cultura Jaime 

logo no dia 2 de Abril um convívio com os celebrámos a dançar. Fomos passear!Lobo e Silva, na Ericeira, no dia 23 de 

amigos no Lar de Costa de Prata!  Visitámos o Centro de Ação Social (CAS) Julho, pelas 15h30, com um custo de 

Ginástica no Lar de S. José, em de Runa, um edifício de muita história, 5,00€ por bilhete.

comemoração do dia 7 de Abril (mês da que nos foi apresentado e feita a visita 

saúde)! e em 14 de Abril, dia do café! guiada por Joaquim Moedas Duarte, um 

 Os idosos pintaram com café e ficaram H i s t o r i a d o r  p r o f i s s i o n a l  q u e ,  

surpreendidos, pois nunca lhes passou aposentado e através da Associação para 

pela cabeça que o café dava para pintar! a Defesa e Divulgação do Património 

Cultural de Torres Vedras, tem vindo a 

divulgar o Património Torreense junto 

dos mais velhos!

TORNEIO DE CARTAS E DOMINÓ  Um muito obrigado! Uma visita muito 

Cartas e Dominó foi o que se destacou cá agradável e importante que relembrou 

na nossa casa! Convívios, lanches, tempos passados, a alguns dos nossos 

competição e boa disposição. Uma vez idosos que trabalharam no edifício do 

mais se realizaram os Torneios de Cartas CAS de Runa! 

“Quando Maio chegar, 

quem não arou tem que arar.”

A Papoila e o Trigo 

A lição do Livro da 3ª classe (anos 40)

A papoila dizia ao trigo: - como sou linda 

oh meu amigo, encarnadinha, bela e 

viçosa. Sou mais bonita que uma rosa.

Diz o trigo à papoila: - tu não tens pena 

de me veres assim, de teres nascido ao 

pé de mim?

E nisto passa o Lavrador...

Vai-se à papoila e corta a flor.

Ao trigo, pão dos seus filhinhos, enche-

os de fago e de carinhos.

Quinta-feira da Espiga 14 de Maio 

Para iniciar as festas em honra do Senhor 
“VELHOS SÃO OS TRAPOS” e Dominó com as instituições parceiras: 

Jesus dos Aflitos, mais uma vez se 
 Ainda no dia 10 de Abril foram ao Teatro Lar Nossa Senhora da Luz de Paradas, 

realizou o intercâmbio entre as escolas 
ver “Velhos são os Trapos”! Centro Social e Paroquial de Silveira e 

de Ponte do Rol e Jardim de Infância – 
 Uma oportunidade de levar os idosos ao Centro de Acolhimento de S. Pedro. 2015 

13.º Peddypaper! Este ano o tempo não 
teatro em dias utéis e horário acessível não foi um ano de prémios para ir a uma 

nos pregou nenhuma partida, muito 
no Grémio Art íst ico Torreense.  finalíssima, mas o importante é 

embora alguns idosos nos recordem que 
Destacamos que, pelo seu sucesso o participar e manter a mente ativa! 
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 “chuva em dia de Ascensão, podemos permitir que a influência da de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário. 

todas as palhinhas dão pão”. família seja desvalorizada na sociedade. Não é só uma atividade de cariz religioso 

 Por isso, como Associação que trabalha muito importante para os nossos idosos, 

d i r e t a m e n t e  c o m  a s  fa m í l i a s ,  mas também social que envolve a 

procurámos aproximar a família dos comunidade de Ponte do Rol. 

nossos idosos à nossa, que é composta  Como vem sendo hábito, foi muito 

pelos idosos e colaboradoras. positiva a peregrinação deste ano, pela 

boa disposição e convívio de todas as 

pessoas que participaram! O nosso 

muito obrigado!

 “Maio frio e Junho quente: bom pão, 

vinho valente”

Ainda que o tempo meteorológico nos 

ande a surpreender, durante as 

Tasquinhas, durante as marchas 

Programa Oficinas do Saber Peregrinação a Fátima – 20 de Maio populares e no Encontro de Idosos no 

Mente ativa com “Jogos de mesa… com G o s t a r í a m o s  d e  a g r a d e c e r  à  Bom Jesus do Carvalhal, houve bom 

certeza”, elaboração de colares em comunidade e apelar à mesma para uma tempo!

prisme e moon, atividades promovidas maior participação na nossa atividade de Estivemos presentes na Feira de 

pelo Programa Oficinas do Saber da Peregrinação a Fátima. É uma atividade Artesanato das Tasquinhas, com 

CMTV. Desta vez com a técnica, nossa que realizamos todos os anos, em artesanato elaborado pelos idosos do 

amiga, Margarida Cunha, que no final meados de Maio (depois do 13 de Maio) Centro de Dia. É uma forma de eles 

alegrou as nossas tardes com canções e ,em conjunto com os idosos que contribuírem para o seu bem-estar, 

boa disposição. usufruem dos nossos serviços de Centro mantendo a mente ativa. É uma 

Dia 15 de Maio- Dia da Família

 Realizámos pela segunda vez um lanche 

em celebração do dia da Família, no dia 

15 de Maio.

 A família é, de facto, um importante 

elemento para o desenvolvimento da 

sociedade. O núcleo familiar já não é só 

constituído por pais e filhos. É também 

pelos avós! A família é responsável pela 

forma como vemos o mundo e não 

A Ponte
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gratificação enorme para eles saberem Marchas Sénior outras instituições ganhem coragem e 

que se conseguem vender os naperons,  Com a organização da Junta de Freguesia apresentem também a sua marcha.

os paninhos de cozinha, as pegas etc., de Ponte do Rol e ainda no âmbito do  E, entre cadeiras de rodas, bengalas e 

que eles fazem com tanto carinho. programa das Tasquinhas, foram andarilhos, lá marcharam alegres os 

 Quem compra, aos olhos dos idosos, é convidadas as Instituições do concelho nossos idosos do Centro de Dia, como 

uma maneira de apreciar os trabalhos de Torres Vedras para participarem no puderam.

que ainda  conseguem fazer. desfile das Marchas Sénior. Estiveram  Também muito gratificante foi o convite 

 É também uma maneira de ajudar a presentes a ASAS de S. Mamede da de outras instituições para apresentar 

ASAS em prol do desenvolvimento de Ventosa, a Associação de Socorros da nas suas atividades, as nossas marchas, 

outras atividades, como por exemplo os Freguesia de Carvoeira e Lar de S. José, nomeadamente a Clínica Soerad e a 

fatos que vestiram nas marchas. mas só estes últimos vieram marchar. organização do Encontro Anual de 

 Esperemos que para o próximo ano, Idosos no Bom Jesus do Carvalhal.

 As saias, os coletes, os arcos e os 

manjericos em feltro, foram na sua 

maioria elaborados pelos idosos do 

Centro de Dia. 

Encontro de Idosos

Encontro de Idosos no dia 17 de Junho, 

no Bom Jesus do Carvalhal com pic-nic, 

missa campal, manjericos, quermesse e 

marchas sénior!

 Dia maravilhoso e de muito trabalho! 

Mas com a colaboração e boa vontade de 

todos, tudo se consegue. 
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A PonteParóquia
 Terminou mais um ano de catequese, 

mais um ano em que todas as catequista 

se dedicaram e deram o seu tempo, que 

não foi dado por mal empregue, para 

que as crianças da nossa paroquia 

aprendam a conhecer melhor Jesus, a 

sua infância, o Seu caminhar como 

Homem e Profeta, a Sua Morte e 

Ressurreição, o Caminho que Ele nos 

ensina para melhor chegar-mos a Deus.

 Com as várias iniciativas que a 

Catequese  organizou principalmente 

nos tempos fortes da Igreja, Quaresma e 

Advento,sensibilizamos as crianças para 

a solidariedade e partilha, estas 

iniciativas além de envolverem os  

é sempre na esperança de que fique algo grupos de catequese envolvem as 

que os marque para a vida.familias e a comunidade no geral. Ao 

longo do ano de catequese cada grupo 

além de participar mais ativamente nas 

celebrações dos Domingos, para eles é 

ao sábado, da Quaresma e Advento tem 

a sua festa sempre ligada ao tema do 

respectivo catecismo, como é dado a 

conhecer á comunidade através do 

nosso Jornal da Ponte, de entre todas as 

festas há sempre duas mais importantes 

que são a Festa da Eucaristia (1ª 

Comunhãoque se realizou no dia 10 de 

Maio, em que as crianças recebem pela 

primeira vez o Sacramento da Eucaristia 

e da Penitência . No dia 24 de Maio 

realizou-se a Festa da  Profissão de Fé 

que não sendo um Sacramento é um 

Compromisso importante,  os nossos 

jovens  nesse dia renovam as promessas 

do Batismo o primeiro Sacramento que 

receberam  e que na altura é feito pelos 

pais e padrinhos,  neste dia  esse 

compromisso é assumido por eles.

 Nós catequistas quando os preparamos 

manifestação de fé este grupo assumiu 

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

  No dia 12 de Abril pelas 15.00, 26 Jovens compromisso com vida cristã e a 

e quatro adultos da nossa paróquia confirmação na fé. A esta celebração, 

receberam na bênção do Bispo antecederam outros  momentos  

D i o c e s a n o  D.  J o s é  Tra q u i n a  o  importantes na vida dos jovens, que foi o 

Sacramento da Confirmação. Num retiro realizado no Convento em 

a m b i e nte  d e  s o l e n i d a d e  e  d e  Varatojo no dia 21 de Março, e ainda, um 

encontro com os crismandos de S. Pedro 

da Cadeira no dia 9 de Abril, este último 

também,  or ientado pelo  B ispo 

Diocesano D. José Traquina, que 

interpelou os jovens para algumas 

q u e s t õ e s  r e l a c i o n a d a s  c o m  o  
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O grupo da Festa da  Profissão de Fé

A caminhada e momento de reflexão no Convento do Varatojo
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o compromisso e a fé.. Foi igualmente 

constante a presença do nosso pároco, 

Pe. Alexandre, que reflectiu também 

com este grupo o significado do 

sacramento da Confirmação. 

 A celebração do sacramento do Crisma, 

foi o resultado de um trabalho conjunto 

entre catequistas e jovens, de forma a 

tornar marcante esta meta do percurso 

de vida destes jovens. Parabéns a eles e a 

to d o s  o s  q u e  co l a b o ra ra m  n a  

concretização deste momento! Deus os 

abençoe na sua caminhada…

 No final da missa foi entregue uma tudo o que crescemos ao longo do ano, 

pagela para lembrar que Jesus é o nosso tanto individualmente e principalmente,  

maior amigo e  que nunca nos  o que aprendemos em conjunto. 

abandona.Agradecendo a Deus por tudo o que nos 

 Queridos meninos, meninas, jovens deu, pelas pessoas que colocou no nosso 

todos vós que durante os sábados de caminho, que nos deram um pouco de si 

catequese vinham assistir e tantas vezes e que levaram também um pouco de 

participar na  celebração da Santa Missa nós.

para ouvir falar de Jesus não se   A atividade  contou com a participação 

esqueçam que as férias começaram mas do grupo de jovens de Torres  Vedras que 

o nosso GRANDE AMIGO  JESUS não vai dinamizou uma reunião com os pais na 

de férias ELE está sempre de braços Sala de Santa Teresinha e  em 

abertos a  aguardar a nossa visita  a sua simultâneo, um momento de jogos e 

 Festa do encerramento do CASA tem sempre as portas abertas  nem canções no Parque Verde. Seguiu-se um 

ano catequético que seja uma vez por semana para lanche conjunto, para recuperar 

Mais um ano catequético chegou ao fim. ESCUTAR a SUA PALAVRA.energias.

 Foi uma longa caminhada, com  Isto também é para os pais, se os pais  Para  terminar,  a  maior ia  dos  

experiências novas e datas significativas não vão dificilmente as crianças o farão c a t e q u i z a n d o s   e  c a t e q u i s t a s  

que deixaram marcas em toda a sozinhas.participaram na eucaristia com a 

comunidade.  Boas férias e não esqueçam de trazer colaboração habitual do grupo coral que 

 No dia 30 de maio celebrámos em JESUS sempre no coração.ajudou a interiorizar e animar a 

conjunto não só o encerramento mas celebração. Festa de encerramento do ano catequético



A PonteEscute iros
Agrupamento 1279 – Ponte do ACAGRUP leva escuteiros a elementos.

Ferreira do Zêzere  Na noite de 24 de abril, sexta-feira, teve 

Celebra dez anos de atividade  “Abraão – 10 anos de Partilha” foi o lugar na Igreja de Nossa Senhora da 

 O Agrupamento 1279 – Ponte do Rol imaginário que guiou os escuteiros de Conceição, em Ponte do Rol, a Vigília de 

celebrou o seu décimo aniversário nos Ponte do Rol no seu Acampamento de Oração, onde os escuteiros tiveram a 

dias 24 e 25 de abril de 2015, com a Agrupamento (ACAGRUP), que decorreu oportunidade de se prepararem para a 

celebração das promessas de 17 nos dias 1, 2 e 3 de maio de 2015, em promessa que iriam fazer no dia 

Ferreira do Zêzere.seguinte.

 Os escuteiros, divididos em cinco  Pelas 15h30 de sábado, dia 25 de abril, 

equipas mistas - compostas por 17 escuteiros do Agrupamento fizeram a 

elementos das quatro secções – sua promessa, entre os quais oito 

rumaram até ao Centro de Atividades lobitos, quatro exploradores, dois 

Escutistas de Ferreira do Zêzere (CAEFZ), pioneiros, duas caminheiras e uma 

onde tiveram a oportunidade de dirigente. Após a celebração, seguiram-

participar em inúmeras atividades, entre se as tradicionais praxes e o cantar dos 

as quais escalada, rappel, slide, jogo Parabéns ao Agrupamento, com um 

noturno, raid, atividades náuticas, lanche partilhado que decorreu no Salão 

concurso de culinária, fogo de conselho e Paroquial.

jogo bíblico. Durante o fim-de-semana, esteve 

 Esta  at iv idade contou com a  patente no jardim do Largo Álvaro da 

participação de cerca de 50 elementos e Ponte, uma exposição com fotografias 

inseriu-se nas comemorações do décimo das atividades do Agrupamento ao longo 

aniversário do agrupamento.dos últimos dez anos de atividade, 

expostas com o auxílio de construções 

escutistas, com o objetivo de transmitir o 

espírito escutista e dar a conhecer as 

atividades em campo a toda a 

comunidade ponterrolense.
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Momento da promessa dos escuteiros

Décimo aniversário do Agrupamento 1279

Construções no Largo Álvaro da Ponte 

Final da Eucaristia das promessas e décimo aniversário

Atividades náuticas no Rio Zêzere

Escuteiros em atividades radicais 
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Pioneiros acampam nas

férias da Páscoa

 A Comunidade 145 - S. Gonçalo de Lagos 

realizou o seu acampamento de Páscoa 

no ex-Karting de Santa Cruz, entre os dias 

22 e 24 de março de 2015.

 Tendo a figura de Noé como imaginário, 

os pioneiros dedicaram a atividade às 

construções, erguendo uma estrutura 

elevada que serviu de ensaio para a 

construção onde irão montar as suas 

tendas na grande atividade de verão do 

Núcleo do Oeste, o XIII ACANUC, que 

decorrerá entre os dias 26 e 31 de julho 

de 2015, no Cadaval.

 O vendaval que se fez sentir durante os 
condições que terão em campo e as de Lisboa, que este ano decorreu no dia 

dias 23 e 24 de março colocou à prova a 
dinâmicas que serão vividas durante a 26 de abril, na Vila de Cascais.

resistência da construção, das tendas e 
grande atividade.  A Celebração Eucarística foi presidida 

dos sete corajosos pioneiros que 
 O XIII ACANUC decorrerá na Quinta de pelo Patriarca D. Manuel Clemente. 

participaram na atividade. Como o vento 
Vale da Palha, no Cadaval, entre os dias Durante a tarde, as secções tiveram as 

não amainou, a atividade terminou no 
26 e 31 de julho de 2015. Esta atividade suas atividades sob a forma de 

dia 24 de março, um dia mais cedo do 
contará com a participação dos 31 geocaching pela Vila de Cascais. 

que o previsto.
agrupamentos do Núcleo do Oeste, na  A atividade contou com a participação 

qual o Agrupamento 1279 de Ponte do de sete pioneiros e quatro dirigentes do 

Rol participará com todas as secções. Agrupamento 1279 - Ponte do Rol. 

Pioneiros participam no São Jorge Exploradores e pioneiros

 A Comunidade 145 - S. Gonçalo de Lagos acampam em Santa Cruz

representou o Agrupamento 1279 no   Entre os dias 26 e 28 de junho de 2015, a 

São Jorge, a grande atividade da Região II e III secções do Agrupamento 1279 – 

Encontros de preparação dos guias

para o XIII ACANUC

 Com o objetivo de preparar a grande 

atividade de verão dos escuteiros do 

Oeste, o XIII ACANUC, nos dias 11 de abril 

e 13 de junho de 2015 decorreram dois 

encontros de preparação para os guias 

dos bandos, patrulhas, equipas e tribos 

que irão participar na atividade.

 Estes encontros permitiram aos guias 

das quatro secções conhecer de perto as 

Acampamento de Páscoa da III secção

Encontro de preparação de guias para o ACANUC

Exploradores fazem Geocaching em Santa Cruz
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P o n t e  d o  R o l  r e a l i z a r a m  u m  Pioneiros participam em Formação em espeleologia

acampamento no ex-Karting de Santa raide noturno  No dia 4 de julho de 2015, seis 

Cruz.  Na noite de 3 de julho de 2015, sete elementos das equipas de animação e 

 Durante o fim-de-semana, os dez pioneiros, divididos em duas equipas, uma caminheira do Agrupamento 1279 

exploradores participantes tiveram a participaram num raide noturno de participaram numa formação teórico-

oportunidade de se preparar para o XIII cerca de 29 quilómetros, por algumas prática em espeleologia, a convite da 

ACANUC, aprofundando conhecimentos freguesias do concelho de Torres Vedras. Junta de Freguesia de Ponte do Rol, no 

de pioneirismo e orientação.  A sede do Agrupamento 1279 foi o local âmbito do projeto Bússula, promovido 

 Ao longo da atividade os exploradores de partida e chegada. O restante pela Câmara Municipal de Torres Vedras. 

fizeram construções, concluíram as percurso decorreu pelas localidades de  À formação teórica seguiu-se a aplicação 

tarefas para o projeto “Patrulha Fura- Ve n t o s a ,  C h ã o s ,  M o n t e n g r ã o ,  dos conhecimentos adquiridos em 

Bardos”, promovido pelo Corpo Nacional Gondruzeira, Fonte Grada, Ponte do Rol prática, no complexo Cársico da Maceira, 

de Escutas (CNE) e pela Sociedade e Bordinheira. O percurso contou com 9 onde tiveram a oportunidade de visitar e 

Portuguesa para o Estudo das Aves postos, onde os pioneiros foram explorar as grutas durante cerca de duas 

(SPEA), realizaram a sua primeira testando os seus conhecimentos. horas.

experiência de Geocaching e visitaram a Inês Reis

Azenha de Santa Cruz.

 Os nove pioneiros participantes 

puseram em prática o seu projeto de 

construção elevada e fizeram cozinha 

selvagem.

  No fogo de conselho, que decorreu no 

sábado à noite, participaram em 

c o n j u n t o  a s  d u a s  s e c ç õ e s  d o  

Agrupamento.

Elementos do Agrupamento fazem formação em Espeleologia

Exploradores e pioneiros testam a solidez da construção elevada da III secção


