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  Caríssimos Ponterrolenses 

  Brevemente iremos “inaugurar” um percurso pedestre, na freguesia, denominado a 

Rota da Água. É um percurso que pretende proteger e estimar vários pontos e linhas 

de água e equipamentos neste âmbito. Gradualmente iremos requalificar vários 

poços, fontes e espaços envolventes procurando partilhar a sua história, importância 

para a comunidade e valorizar um recurso natural essencial para a vida no planeta 

como é a água.  O percurso será marcado pelos técnicos da Câmara Municipal, 

através da sinalética habitual. Os sinais  são fundamentais para a eficácia, bom 

funcionamento e sucesso do percurso. Por isso apelamos antecipadamente, a todos 

os ponterrolenses, que divulguem e estimem este equipamento.    

 Continua a existir pessoas a despejar lixo de forma incorreta em vários pontos da 

freguesia. Faço um apelo a todos os que presenciarem tal ato, não hesitem em 

denunciar, pois só assim teremos mais civismo, respeito e uma freguesia mais limpa.

  Informe a Junta de Freguesia de algum problema ou sugira áreas de melhoria.

O Presidente da Junta de Freguesia

Hélio Gomes

  2015/2016, um ano letivo diferente (para melhor!)

  Novo ano letivo e uma nova e boa realidade na Ponte do Rol, que requer renovadas 

normas e outros hábitos e métodos de trabalho. Toda a comunidade educativa deve 

colaborar e participar de forma positiva para o bom funcionamento do nosso Centro 

Educativo. Uma palavra de gratidão para todos os que têm colaborado com empenho 

e dedicação neste início de ano escolar.
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A PonteJunta de Fregues ia
Xixi e cocó (de cães) no lugar certo! necessidades sem prejudicar os outros. a entrada de cães no Parque Verde da 

 Muitas são as famílias que têm animais Caso os cocós sejam feitos nos passeios Ponte. Lamentamos por aqueles que 

de companhia. Esses animais, são e/ou caminhos devem recolher e colocar têm ut i l i zado correctamente e  

normalmente cães e/ou gatos e no caixote do lixo. civicamente o espaço.

desempenham um papel importante na  Atendendo a que têm havido alguns  Se todos fizerem a sua parte certamente 

relação com as crianças, adultos e abusos e por forma a manter o espaço teremos uma freguesia mais limpa e 

idosos. Quem assume a custódia destes mais limpo, o executivo da Junta de mais higiénica.

animais tem a obrigação de os bem Freguesia decidiu colocar placas a proibir Hélio Gomes

tratar sendo responsáveis pelos seus 

atos.

  O xixi e cocó de um animal dentro de 

casa não é nada  além de ser 

anti-higiénico, mas encontrar xixi e cocó 

na via publica continua a ser bastante 

desagradável e nada higiénico. Os 

proprietários dos animais têm a 

obr igação de acompanhá- los  e  

encaminhá-los para locais apropriados 

para que estes possam fazer as suas 

agradável,
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A PonteMis s V ind imas
  No dia 12 de Setembro, no Parque da Natureza ao longo das quatro Bosque e a Rainha das Vindimas de 

Verde da Ponte, tudo começou com um estações. Por fim, o violeta que trouxe a Ponte do Rol, Joana Domingos.

sonho de duas meninas. Sonhavam com realeza e a resplandecência da nossa até  Muito se pode dizer sobre a cor. Mas 

um mundo branco, com Sol branco, com então rainha Micaela Cunha. uma coisa é essencial! Para haver cor 

folhas brancas, com ondas do mar  Depois da descoberta das cores, o tem de haver luz.

brancas, com laranjas brancas, com público descobriu os nomes das eleitas:  E na noite do passado dia 12 de 

coroas de reis brancas, com corações Miss Juventude, Patrícia Poeira; Miss setembro houve muita luz e muita cor 

brancos… ao acordarem, as meninas Simpatia (eleita entre as misses), Joana em Ponte do Rol.

perguntaram: “Onde se esconderam as Domingos; II Dama de Honor, Raquel  A todos os que nos ajudaram a organizar 

outras cores?”. Caetano; I Dama de Honor, Thalyta e concretizar o nosso espectáculo… 

 A resposta foi encontrada ao longo do MUITO OBRIGADO!

espetáculo: o vermelho na elegância das  A nossa Rainha conta com o seu apoio, 

nove misses: Patrícia Poeira - 14 anos; no dia 14 de novembro, no Pavilhão 

Catarina Bernardes - 16 anos; Margarida Multiusos em Torres Vedras.

Bernardo - 18 anos; Beatriz Lucas - 15 Andreia Caldas

anos; Joana Domingos - 16 anos; Rafaela 

Santos - 16 anos; Raquel Caetano - 14 

anos; Catarina Vieira - 17 anos; Thalyta 

Bosque - 20 anos; o amarelo na 

apresentação das mesmas. O laranja foi 

pintado num pequeno teatro, onde o 

gato Pirilau foi rei!

 As misses desfilaram novamente nas 

ondas azuis dos mares outrora 

descobertos. Do verde nasceu uma 

borboleta, que ilustrou as metamorfoses 
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O início do espetáculo

Joana Domingos
Miss Vindima 2015
Ponte do Rol



A PontePas se io Sénior

 Nos dias 30 de julho, 21 de agosto e 17  Foram dias de festa, de alegria e de 

de setembro foram dias de festa, convívio, todos regressaram a casa  com 

realizaram-se os passeios séniores 2015. a vontade e esperança de no próximo 

Com o apoio da Câmara Municipal, a ano repetir o passeio com destino ainda 

Junta de Freguesia organizou os por definir.

tradicionais três passeios. Todos foram 

pontuais, às 8.00 horas já estavam todos 

no interior do autocarro para partirmos 

em direção a Tomar. A visita ao Castelo 

de Tomar, jardins, mata e ao belíssimo  

C o nve nto  d e  C r i s to  fo i  m u i to  

interessante. É de salientar que estes 

monumentos, sede das ordens religiosas 

e militares do Templo de Cristo foi 

classificado como património da 

humanidade e inscrito na lista do 

património mundial da UNESCO, em 

1983, são parte importante do 

património cultural e arquitetónico do 

nosso país.

  O primeiro grupo antes de partir para a 

aldeia de Dornes teve a oportunidade de 

visitar o Museu do Fósforo. Já em 

Dornes, tinham um belo, vasto e bem 

regado almoço pronto a ser degustado. 

Depois de almoço, ainda em Dornes, já 

com as baterias carregadas, fizeram a 

visita ao Santuário da Nossa Senhora do 

Pranto. A paisagem, de água, montes, 

árvores e praias é única, a pequena 

aldeia forma uma península no Rio 

Zêzere. A beleza natural e a tranquilidade 

é dominante e contagiante.

 De regresso a casa, felizes e satisfeitos 

ainda houve tempo para uma paragem, 

uns na bonita e histórica Vila de 

Constância implantada nas margens dos 

Rio Zêzere e Tejo, outros no Museu da 

Agricultura e Vinho do Cartaxo, onde se 

visitou uma típica taberna com direito a 

um copo tinto.

Santuário de Nossa Senhora do Pranto - Dornes

Convento de Cristo - Tomar

Muita alegria - Cartaxo
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A PonteCentro Educat ivo
 O ano lectivo 2015/2016 irá ficar na  Por fim um agradecimento às pessoas respeito, mais solidariedade, mais 

memória dos ponterrolenses, pois será o que colaboraram na confecção dos conhecimento, logo um futuro com mais 

ano de estreia do novo Centro Educativo. "nossos" tradicionais bolos de ferradura qualidade. 

O início das aulas foi no dia 21 de que tivemos oportunidade de partilhar;  A Educação não é uma ciência exacta, 

Setembro, mas a inauguração foi no dia um agradecimento a todos os técnicos cada dia, cada aula, cada aluno, é um 

13 de Setembro e contou com a presença da Câmara Municipal que estiveram caso. Há uma série de adjectivos que 

da Drª. Ana Abrunhosa, presidente da envolvidos na festa de inauguração; um servem para definir uma boa educação: 

CCDR-Centro, Dr. Carlos Miguel, agradecimento à Banda da Juventude r igor,  compreensão,  tolerância,  

presidente da Câmara Municipal de Musical Ponterrolense pela disponibi-motivação, imaginação, mas eles só 

Torres Vedras e seus vereadores, Dr lidade, dedicação e persistência, pois fazem sentido ser for em equipa. É 

Alberto Avel ino,  pres idente da nem a chuva os demoveu.essencial o trabalho em equipa entre 

Assembleia Municipal, vários membros  Inauguração molhada, Inauguração autarquia, agrupamento (professores e 

da Assembleia Municipal e Assembleia abençoada! Assim seja!          Hélio Gomesauxiliares) e Pais/EE, com o aluno no 

de Freguesia, presidentes de Juntas de centro. Por isso à autarquia peço rigor e 

Freguesias, Patrono do agrupamento de bom senso para o bom funcionamento 

Escolas, Padre Vítor Melícias, Presidente do centro educativo; Aos professores e 

do Agrupamento, Professora Elisabete e Assistentes operacionais dedicação e 

restante professores e assistentes motivação; Aos pais compreensão e 

operacionais e muitos ponterrolenses. solidariedade, pois a educação não 

 O novo edifício reúne excelentes  começa nem acaba na escola; Aos 

condições para o ensino, tem a alunos, Trabalho e sucesso, pois o vosso 

capacidade para duzentos alunos, com sucesso é a nossa maior alegria. Estimem 

seis salas de 1ºCiclo, duas salas de Jardim e desfrutem do espaço com respeito e 

de Infância, todas elas com zona de criatividade.

ex p re s s ã o  p l á st i ca ,  b i b l i o te ca ,   A Todos os que contribuíram para a 

mediateca, sala de informática, sala concretização deste projeto 

polivalente, refeitório e zonas de recreio um grande e fraterno 

com diversos equipamentos. obrigado.

 Este Edifício ainda ficou mais valorizado 

com o "Gira Que Gira" uma instalação do 

Nuno Vasa que além de atraente e 

pedagógica se integra muito bem no e 

com o espaço.

 Investir na educação, é investir num 

futuro melhor, num futuro com mais 
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Vários espaços do Centro Educativo

Visita das Entidades

A equipa dos Bolos de Ferradura



A PonteCentro Educat ivo

  21 de setembro…  (Re)começar… NOVA disposição! Não faltou o trabalho e o 

escola!! Novo caminho a percorrer!!! empenho de alunos, assistentes 

Férias terminadas, manuais comprados, operacionais, educadoras e professores.

material por estrear… O regresso às  Temos feito muitas atividades, 

aulas, muito esperado por pais e conhecemos todos os espaços da nova 

alunos… Chegou! escola, salas de aula, a mediateca onde 

 Este ano com uma novidade, uma ficamos a jogar e a ler livros, a biblioteca 

grande novidade. O novo Centro onde vamos ouvir histórias e requisitar 

Educativo da Ponte do Rol estava pronto livros, já ouvimos uma história “Bom dia 

para receber os alunos! todas as cores!” na qual aprendemos 

 Ano após ano, repete-se o ritual do que mesmo todos diferentes somos 

“friozinho na barriga”, dos avisos todos muito importantes e podemos ser 

repetidos dos pais “este ano é para amigos. O refeitório onde almoçamos 

estudar a sério!”, dos medos, receios e todos juntos é muito divertido, o 

ansiedades. São rotinas que neste ano polivalente onde iremos ter aulas de 

letivo foram ainda mais marcadas, pela desporto, corredores que apesar de 

novidade da escola nova. serem muitos e compridos não podemos 

 Criar expetativas positivas em relação à correr porque as professoras não 

escola é importante para os mais deixam… E o recreio… o recreio grande e 

pequenos que ingressam no ensino no divertido com um grande campo de 

pré-escolar, mas também para os que jogos e parque infantil. 

mudam de ciclo e entram no 1º ano.  Afinal ir à escola é divertido e apesar de 

Fazer novos amigos, criar novas rotinas, termos algumas saudades dos nossos 

matérias novas e interessantes para pais, estamos a gostar muito!

aprender. No fundo, mesmo para os que  Obrigado a quem desenhou e construiu 

já estavam no primeiro ciclo, há sempre a nossa escola nova! É muito grande e 

novidades e ansiedades. bonita… 

 É função dos pais incutir nos filhos a  Aqui somos felizes!!

necessidade de valorizar a escola Educadoras/Professoras

enquanto local de aquisição de saberes 

para experiências futuras. Há crianças 

que choram e outras que mostram 

apenas entusiamo, a adaptação à escola 

é diferente para todas as crianças, no 

entanto comum a todas é a ansiedade 

que todas sentem.

  Começou esta semana, 21 de setembro, 

o ano letivo no novo Centro Educativo da 

Ponte do Rol. O 1º dia foi um dia de 

reencontros e boas vindas a novos 

alunos, com muita alegria e boa 
O refeitório

O recreio

Os finalistas - 4º ano

Os meninos do JI
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A PonteAPEE
 Quase a acabar mais um mandato e em  Sentimos que o nosso dever foi 

modo de ponto de situação, deixamos cumprido e o nosso tempo passou.

alguns dados do ano que passou.  A APEE mantem os seus elementos Sabemos que é tempo de mudar. É 

Invest imento  APE E  Ano  Let ivo  principais – Presidente, Secretária e preciso. São precisas novas ideias. Novos 

2014/2015: Tesoureira, há 3 anos. Resolvemos fazer sentidos. Novos caminhos.

Apoio para material para as salas de uma pequena retrospetiva e falar um  O novo rumo chegou com o Novo Centro 

aula do 1º ciclo e jardim de infância; pouco disso. Educativo. Agora é preciso mudar as 

- Ajuda no pagamento de transporte de  Durante 3 anos tentamos dar/ fazer o caras e os corações da APEE.

autocarros para visitas de estudo; nosso melhor. É tempo de passar a pasta!

- Contratação de explicadora para alunos  Vestir a pele dos 140 pais e encarregados Solicitamos por isso a presença de todos 

1º ciclo. de educação que representamos, e que o s  p a i s  e  e n c a r r e g a d o s  d e  

Apresentação de Contas Tasquinhas tantas vezes nem se dão conta. educação a estarem presentes:

2015:  Dar a cara perante os que repre-

- Receita – 3.124,05€

- Despesa – 831,75€

- Lucro – 2.292,30€

NOVO CENTRO EDUCATIVO 

 Gostaríamos de dar publicamente os 
sentamos mesmo tendo opinião 

nossos parabéns a todas as entidades e 
diferente destes.

pessoas envolvidas no novo Centro 
 Tentar proteger acima de tudo o bem 

Educativo da Ponte do Rol.
estar das nossas crianças. Uma a uma, foi 

  Não podemos deixar de prestar especial 
difícil. A maioria foi possível. CONVOCATÓRIA

e sentida homenagem aos nossos 
 Houve sempre um lema: “Com Assembleia Geral 

presidentes de Junta Pedro Vaza e Hélio 
pequenos gestos torne a vida das nossas A P E E  A s s o c i a ç ã o  d e  P a i s  e  

Gomes que tanto trabalharam com este 
crianças melhor” Encarregados de Educação de Ponte do 

objetivo ao longo dos últimos anos.
 Nem sempre foi fácil. Nem sempre foi Rol

  Na certeza de um futuro melhor e mais 
simples. Foi com bom senso que   Dia 16 Outubro, pelas 21h, no Centro 

risonho para as nossas crianças 
tentamos sempre guiar o nosso caminho Educativo da Ponte do Rol.

deixamos o nosso Obrigado a todos o 
e fazendo prevalecer um julgamento  Caso à hora agendada, não haja o 

que tornaram o sonho possível.
reto sobre cada situação com que nos número de presenças mínimo, a reunião 

 Bom ano letivo 2015/16!
deparamos. terá lugar pelas 21h30m com as pessoas 

 Os objetivos e maioria dos apoios presentes.

m o n e t á r i o s  s o l i c i t a d o s  f o r a m  

cumpridos. 

 Criamos laços com outras associações 

da nossa terra. Camaradagem.

 O nosso obrigado por toda a ajuda. 

Alunos, Professores, Agrupamento, Pais, 

População, Associações, Junta de 

Freguesia e Câmara Municipal.

- 

-  

A todos os encarregados de educação… 

Retrospetiva de 3 anos…
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A PonteGDRC Gondruze irense

 Na assembleia geral do dia 03 de 

o u t u b r o ,  n a  p r e s e n ç a  d e ,  

aproximadamente 45 sócios, foram 

eleitos por unanimidade os novos corpos 

gerentes para o mandato anual de 

2015/2016, com a seguinte formação:

ASSEMBLEIA GERAL

Presidente – João Filipe

Secretário – Filipe Pinheiro

CONSELHO FISCAL

Presidente – Artur Coelho

Secretário – Dina Ginja

DIRECÇÃO

 Presidente – António Henrique Filipe

Secretário – Luís Alberto Ferreira

Tesoureiro – Ana Margarida Teodoro

Vogal - Hugo Alves

Vogal - 

nas celebrações do 11 de Novembro, ser 

condecorado.

 Motivados pela situação, um grupo de 

sócios escolhe o António Henrique Filipe, 

mais uma vez, para presidir a direção desta 

coletividade, visto que, tanto deu para que 

este ideal de sociedade se concretizasse.

 Para a condecoracão do 50º aniversário do 

GDCRG, solicita-se a presença no Teatro-

Cine de Torres Vedras, no dia de S. 

Martinho, de um grande número de 

associados.

Sónia Alves

Vogal - Henrique Filipe

Vogal - José Carlos Pinheiro

 Dois meses depois do encerramento da 

coletividade por falta de direção, o Grupo 

Desport ivo Recreativo e Cultural  

Gondruzeirense, em assembleia geral, 

consegue dar a volta à situação e elege 

novos corpos gerentes.

  Este prolongado encerramento deveu-se 

a vários fatores. O mais significativo foi o 

grande desinteresse e tristeza, mostrados 

pela maioria dos sócios desta coletividade  

face aos acontecimentos do anterior 

mandato. Daí, não haver motivação na 

participação da gestão desta coletividade 

para o futuro. 

 A dado momento da última assembleia, 

por não existir nenhuma lista candidata, o 

presidente de junta de freguesia de Ponte 

do Rol alertou para o fato de que, face à 

concretização do 50º aniversário do 

GDRCG, seria perdida a oportunidade de, 
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A PonteEscute iros
 Quatro secções do agrupamento 

participam no XIII ACANUC

 Entre os dias 26 e 31 de julho de 2015, a 

Quinta do Vale da Palha, no Cadaval, foi o 

palco escolhido para mais um grande 

acampamento do Núcleo do Oeste, o XIII 

ACANUC, no qual marcaram presença 

escuteiros das quatro secções do 

Agrupamento 1279 de Ponte do Rol.

 “Constrói a Esperança” foi o imaginário 

escolhido para esta grande atividade, 

que teve como Abraão como figura 

central. O início do acamamento foi 

marcado pela Eucaristia de campo, 

presidida por D. Manuel Clemente.

Lobitos de Ponte do Rol integram Clã Lot jogos tradicionais, pista de obstáculos e 

Nas atividades da I.ª secção participaram oficinas diversas.

doze lobitos de Ponte do Rol, que foram Exploradores obtêm segundo lugar no 

integrados no Clã Lot, juntamente com concurso de culinária

lobitos dos agrupamentos de Valado dos 

Frades, Famalicão, Silveira, Torres Vedras 

e Encarnação.

 Ao longo desta grande atividade de 

verão, os lobitos participaram na feira 

das profissões, jogos sem fronteiras, 

raide pela Quinta dos Loridos, jogos sem 

fronteiras, festa de campo, jogo noturno, 

 A participação do Agrupamento nesta 

grande atividade contou com o apoio da 

Junta de Freguesia de Ponte do Rol, da 

empresa Mudoeste e dos pais dos 

escuteiros, com o transporte dos 

escuteiros e do material necessário para 

o local do acampamento. De destacar foi 

também o apoio de António Alberto e 

Rui Leal, dois ponterrolenses que, com a 

sua preciosa colaboração, auxiliaram o 

Agrupamento com a construção de uma 

ponte que permitir contar a história de 

Ponte do Rol aos escuteiros dos outros 

agrupamentos.

enquanto seres humanos.

 De destacar a classificação das duas 

patrulhas ponterrolenses, Lobo, da Tribo 

Benjamin, e Canguru, da Tribo Assere, 

Os  se is  d ias  de  at iv idade dos  que obtiveram a segunda posição no 

exploradores da Expedição 151 – São concurso de culinária.

Timóteo foram preenchidos com Pioneiros de Ponte do Rol obtêm o 

construções, raids, jogos nocturnos, quarto lugar nas construções

jogos de vila, entre outras. Estas  A Comunidade 145 – S. Gonçalo de 

atividades colocaram à prova os Lagos marcou presença no XIII ACANUC 

conhecimentos dos exploradores, bem com oito elementos, divididos em duas 

como permitiram o seu enriquecimento equipas. 
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Alcateia de Ponte do Rol no XIII ACANUC

Exploradores na grande atividade de verão



A Ponte
 De entre as atividades desenvolvidas ao 

longo da atividade, destacam-se a 

construção da estrutura elevada para 

montagem das tendas, raide até à praia 

da Areia Branca, onde pernoitaram num 

abrigo improvisado, jogos de praia e 

construções na areia, oficinas na praça 

de campo, jogo noturno, Tecoree 

(técnica escutista), pista de obstáculos, 

Geocaching, fogo de conselho, jogo de 

vila no Cadaval e desmontagens de 

campo.

 No que toca às classificações, a equipa 

Mahatma Gandhi terminou a atividade 

em 15.º lugar, entre as 57 equipas 

participantes, enquanto que a equipa 

Walter Elias Disney obteve o 30.º lugar. 

Quanto à pontuação específ ica 

destinada às construções, a Comunidade 

145-S. Gonçalo de Lagos obteve a quarta 

melhor pontuação, entre as 26 

presentes.

IV secção participa em hike de três dias

 Nas atividades da IV.ª secção 

participaram dois caminheiros de Ponte 

do Rol, que estiveram agregados a 

caminheiros de outros agrupamentos, 

formando tribos mistas. Eucaristia animada pelos escuteiros do 

 Os caminheiros deram início à grande Agrupamento, as habituais passagens de 

atividade de verão com as construções. secção deram mais vida ao jardim do 

Seguidamente, ao longo de três dias, Largo Álvaro da Ponte. Entre gritos, velhos de cada secção fizeram a sua 

participaram num hike, ou seja, uma despiques e provas, os escuteiros mais passagem para a secção seguinte, à qual 

caminhada. Ao longo do caminho, passarão a pertencer no ano-escutista 

fizeram serviço numa das aldeias perto que aqui se inicia. 

do  acampamento,  an imaram a  Inês Reis

população local, com um espetáculo à 

maneira escutista, e ultrapassaram uma 

pista de obstáculos.

Abertura do ano-escutista 2015-2016 

O ano-escutista em Ponte do Rol abriu no 

sábado, dia 26 setembro. Após a 

Pioneiros nos jogos de praiaIII.ª a construir a sua construção elevada
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A PonteBJM Ponter ro lense
 Setembro é mês de retomas e 

regressos! Regresso às rotinas, aos 

horários, aos compromissos à lufa-lufa 

da nossa vida e à procura de tempinhos 

para ir aproveitando o que de melhor a 

vida nos dá, a companhia dos familiares, 

dos amigos, o prazer de fazer o que 

gostamos: andar, correr, praticar 

desporto, passear, pintar, escrever, tocar 

música, fazer voluntariado, viver o 

associativismo...

  A nossa Banda e sua Escola de Música 

também já descansaram e retomaram 

novamente a sua atividade.

  Mas ainda antes das férias realizámos 

dois concertos em julho, o primeiro em 

Santa Cruz, no âmbito do formato 

“Filármonias” que a Câmara Municipal 

de Torres Vedras organiza com todas as 

bandas do nosso concelho, integrando-o 

no programa “Onda de Verão” 

desenrolado em Santa Cruz. Foi no 

sábado 18, que o público foi-se 

acomodando ora nas bancadas, ora em 

almofadas ora até mesmo em pé junto à 

porta ,  até  encher  a  ex t rutura  

Transforma. Nave, para disfrutar de um 

concerto onde a Banda executou os localidades de Chãos e Casalinhos de 

temas trabalhados para a época de 2015. Alfaiata seguidas de um mini concerto 

  No sábado seguinte, dia 25, foi na Praça que tanto alegra os presentes.

da Fruta em Caldas da Rainha, num   Seguiram-se as férias, que ao contrário 

agradável serão, juntamente com a do habitual, tiveram a quinzena de vários lugares, depois acompanhando 

Banda da respectiva cidade, integrando trocada, com a finalidade da Banda estar a majestosa procissão e finalmente 

o calendário de atividades de verão do presente naquela que é das Festividades realizando um concerto a par da Banda 

Município. A nossa Banda esteve uma mais emblemáticas, devotas e tão Sociedade Filarmónica Progresso Matos 

vez mais à altura e ainda teve aguardadas, as Festas em Honra de Galamba, de Alcácer do Sal. Foi para nós 

oportunidade de disfrutar de um Nossa Senhora da Nazaré. Foi no uma honra esta presença na primeira 

simpático e agradável convívio com a passado domingo 30 de agosto que a organização da Comissão de Festas de 

Banda Comércio e Indústria de Caldas da B a n d a  d a  J u v e n t u d e  M u s i c a l  Encarnação após a nossa fundação (visto 

Rainha. Ponterrolense abrilhantou os festejos que há 17 anos atrás ainda só eramos 

 Real izámos as  proc issões  das  em Encarnação, marchando pelas ruas Escola de Musica).
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A Ponte
Renascido o nosso Choupal

Desta cidade cantante

Que há muito desejava

Uma vida, VERDEJANTE!

BJMP;Letra: Cristiana Calheiros; Composição: 

Daniela Pinheiro e Micaela Pinheiro

 Entretanto, aproximam-se os meses de 

outubro, novembro e dezembro, com  Já no mês de Setembro, no dia 13, a rasgados elogios tanto do Exmo. Sr. 

eventos como as “Festas da Cidade” em Banda esteve presente na Inauguração Presidente da Câmara Carlos Miguel 

Torres Vedras na manhã de domingo dia do nosso Centro Educativo, onde mesmo como da sua equipa organizadora do 

8 de novembro, a Gala e Volta de Natal, debaixo de chuva, procurou alegrar evento. 

entre outros.aquele tão desejado dia para a nossa RAP para inauguração do Choupal 

  Informamos ainda que as inscrições comunidade.  Já se perdeu na memória

para a Escola de Música da Banda da  No dia 27 do mesmo mês, marcou Na memória de um povo

Juventude Musical Ponterrolense estão presença na Inauguração do Choupal em De um povo com história
as asabertas, às 2  e 5  feiras entre as 18h e as Torres Vedras, apresentando-se em Com histórias e vitórias!

20h, na Sala de Ensaio (Escola Velha formatos diferentes, diversificados e 

junto à Farmácia).originais. A Banda iniciou com uma Uma cidade com orgulho

  Terminamos, deixando uma palavra de marcha, depois interpretou um RAP Orgulho do património

força, motivação e dedicação para os dedicado ao Choupal, escrito e Moinhos, vinhas e praias

alunos e executantes da nossa Banda composto por músicos da Banda, em Rio, árvores centenárias.

que iniciam agora mais uma época com s e g u i d a ,  d i v i d i d a  e m  q u a t r o  

novas aulas, novas estreias de músicos, “e n s e m b l e s ”  p o r  f a m í l i a s  d e  Choupal és agora notícia

novo reportório e novos eventos, e ainda instrumentos, executou peças de estilo Notícia, capa de jornal

com um agradecimento a todos aqueles alegre que cativaram e alegraram o Finalmente, bonito

que por mais longe ou mais perto, público envolvente. Seguiu-se novo Com a Senhora do Ameal.

acompanham-nos sempre quer como desfile, a pares, ao longo dos novos 

público quer como integrando os passeios do parque, para culminar e se 

bastidores.                  concentrar novamente no seu todo, aí, a 

                                        Cristiana CalheirosBanda executou o arranjo do nosso 

Maestro sobre o tema “Foi Deus” de 

Amália Rodrigues, para depois finalizar 

marchando pela ponte pedonal e se 

concentrar no Páteo Alfazema onde 

interpretou novamente o RAP e, 

executou cantando a Marcha da cidade 

de Torres Vedras. Foi um agradável e 

histórico momento que requereu 

bastante preparação, criatividade, 

dinamismo e envolvimento dos músicos, 

Maestro e Direção, mas que no final teve 
A BJMP na inauguração do Choupal

A BJMP na inauguração do Centro Educativo de Ponte do Rol
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A PonteGDRC Ponter ro lense
…. Depois da época das festas

 Após o período de festas, onde se 

promoveu alguns eventos de convívio e 

angariação de fundos de modo a ajudar a 

regularizar algumas “nódoas” da 

tesouraria, iniciou-se os afazeres 

inerentes a tudo o necessário para 

enfrentar a nova época. 

 Conforme já se tinha anunciado na 

edição anterior,  a direcção do clube 

vinha  insistindo junto dos nossos 

parceiros autárquicos, no processo de com treinos em casa alheia, para 

reabilitação do relvado sintético que dos sócios e amigos presentes.o qual a Associação da Fonte 

como se sabe necessitava de profunda De salientar que o apoio dos sócios e Grada pôs á nossa disposição as 

intervenção a nível da base, e, conforme simpatizantes é fundamental para a respect ivas  insta lações e  onde 

o já previsto na altura, as obras tiveram sustentabilidade do Ponterrolense. realizamos, o nosso  primeiro jogo como 

início nos primeiros dias de Agosto, após FREQUENTA A NOSSA SEDEvisitado. Nas três jornadas já disputadas 

negociações entre a Câmara Municipal e  Jaime Bandeira              o Ponterrolense somou 5 pontos frutos 

r e s p e c t i v o s  f o r n e c e d o r e s  e  Atletismodos empates com o Vila Franca do 

e m p r e i t e i r o s .  Pa ra  q u e m  n ã o  Depois das férias bem merecidas, Ro s á r i o  ( fo ra )  e  a  A s s o c i a çã o  

acompanhou mais de perto, pode-se recomeçaram os treinos no 1 de Murteirense (casa) e da vitória com o 

resumir que se tratou de, levantamento setembro com vista à nova época que Sintra Football (fora). Adiantamos que o 

de todo o tapete, abertura de caixa começou no dia 3 de outubro no Maxial. plantel para a nova época não sofreu 

(desaterro)  em todo o campo,  Como é normal saíram alguns atletas e grandes mexidas em relação à época 

enchimento de brita, compactação e vão entrando outros. O entusiasmo passada, apenas com entrada de 3 ou 4 

recolocação do tapete novamente. continua, acreditamos que faremos uma elementos em substituição de outros 

Neste momento as obras estão na fase boa época com a ajuda de todos, atletas, tantos que terão sido dispensados. 

de conclusão da reposição do sintético, pais e dirigentes. No fim de semana 10 e 11 de outubro 

respectivas cargas (areia e borracha) e Os treinos são às terças e quintas feiras começam alguns campeonatos das 

ajustes de todas as linhas. pelas 19.15 horas no Parque Verde da camadas .  O  apoio  de  todos  é  

Perante este contratempo e dada a Ponte em Ponte do Rol. Aparece, as importante!

delicadeza da obra é óbvio que a inscrições continuam abertas, para Paralelamente, continua a luta de 

programação da época desportiva do ambos os sexos e de todas as idades.ANGARIAÇÃO DE FUNDOS para a qual se 

escalão sénior teve que ser acautelada José Caldasrealizou mais um ALMOÇO CONVÍVIO no 

dia 4 de Outubro, no CAMPO NOVO.

 Com é habitual, os petiscos do 

Ponterrolense estão sempre no "ponto". 

A sopa da pedra, o serrabulho e os 

grelhados não fugiram à regra, 

acompanhados pelo bom vinho e o 

tradicional arroz doce, fizeram as delicias 
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Almoço convívio - 4 de outubro 2015

Momento de um treinoReparação do relvado sintético



A PonteCasa da Cu l tura
Atividades 2015 / 2016Encontro de Coros Seniores 2015 conselho de personalidades externas 

Casa da Cultura – Salão ParoquialEncontro de Coros Seniores “Notas para que possam avaliar da sua 

 As inscrições encontram-se abertas para d`Outono” este ano com sabor a “Notas oportunidade. 

as Atividades do ano 2015 / 2016 para as de Natal”. No próximo dia 15 de  A partir do dia 21 de Outubro será 

seguintes modalidades:Novembro pelas 15horas, realizar-se-á divulgado por todo o concelho o 

Pilates, Ballet, Fitness / Ginástica na Casa da Cultura – Salão Paroquial mais programa detalhado do Dia da Casa de 

Localizada, Dança / Escola de Dança Flui, um encontro com vários grupos do Cultura de Ponte do Rol – Portas Abertas 

Teatro, Coro de Música Tradicional concelho e dos concelhos parceiros da à Criatividade.

Portuguesa e Karaté Shotnkan- iniciação.Camara Municipal de Torres Vedras tais  

 Inscreve-te, diverte-te e passa alguns como: Cadaval, Lourinhã e Sobral de CONCRETIZE A SUA IDEIA

minutos da tua vida a fazer aquilo que Monte-Agraço. A Casa da Cultura dirige o NO DIA DAS 

gostas     convite a todos os que queiram passar PORTAS ABERTAS À CRIATIVIDADE !

uma tarde diferente. APARECE

DIA DA CASA DA CULTURA 

PORTAS ABERTAS À CRIATIVIDADE  

 No próximo dia 29 de Novembro as 

portas da Casa da Cultura de Ponte do 

Rol estarão abertas à concretização de 

ideias  cr iat ivas  propostas  pela  

população em geral e a do concelho de 

Torres Vedras em particular. Culminará 

num jantar a realizar no salão com 

espetáculo dos eventos escolhidos entre 

a l g u n s  d o s  a p re s e nta d o s  p e l a  

população.

 No entanto as portas estarão abertas 

desde as 10 horas da manhã para 

apresentar projetos que se possam 

realizar durante a manhã e a tarde.

 Faça a sua inscrição individualmente ou 

em grupo, até ao dia 10 de Outubro de 

2015,  na Junta de Freguesia da sua 

residência ou envie um mail para 

portasabertasacriatividade@gmail.com  

com o resumo da sua ideia e como a 

deseja concretizar.

 A comissão diretiva da Casa da Cultura, 

até 20 de Outubro, reunir-se-á para 

julgar da possibilidade da realização das 

ideias expostas e poderá pedir o 
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A PonteParóquia

Círio de Ponte do Rol a Santa Cristina Ouvimos cantar as loas

À senhora nossa mãe

No dia 13 de setembro Cantamos e agradecemos

Realizamos a antiga tradição A Jesus Cristo também

Levamos Santa Cristina

Numa pequena procissão O Sr. Joaquim Alfredo Gigante

Foi o juiz,  que muito se comoveu

Paramos no Livramento Com tanto de alegria como de emoção

E quem por nós esperou Mesmo de lágrimas a todos agradeceu

O senhor Padre melícias

Que connosco contínuo Acabadas as orações pelo 

Senhor Padre Alexandre

A caminhada seguiu Era tempo de a bandeira entregar

Havia mais para andar Ao Sr. Joaquim Vital Rosa

Tínhamos pressa demais Para o ano o círio continuar

para a Santa Cristina louvar

Foi um dia bem passado

Chegamos à capelinha E em boa companhia

Da nossa Santa Cristina Com o grupo Rufos & Roncos

Lembramo-nos do seu martírio Que não faltou à romaria

Quando ainda era menina

Ponte do Rol esteve em festa 

Chegou a hora da santa missa A nossa terra tão bela

Assistimos com devoção É dela que mais gostamos

A homília do Senhor Padre Melícias Não há outra como ela

Nos encheu o coração Conceição Gigante

Depois de acabar a missa

Com Santa Cristina no andor

Deu-se a volta à capelinha

Louvando sempre o senhor

Chegada a hora do almoço

Por nós já desejado

Comemos, bebemos e rimos

Até se cantou o fado

Depois das despedidas

Voltamos com muita fé

Tínhamos encontro marcado

Com o círio da senhora da Nazaré 
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O círio em Ponte do Rol

O juiz do círio - Sr. Joaquim Gigante 

Um momento da missa

A procissão e a chegada à Ponte do Rol



A Ponte
 Olá a todos os Ponterrolenses e leitores 

do nosso jornal, uma saudação especial 

para todas as crianças, jovens e 

adolescentes que vão continuar a 

caminhada da CATEQUESE. As férias já lá 

vão, é tempo de voltar ao “trabalho” ou 

seja a escola, a catequese, o recomeço 

da Missa para voltarmos a ouvir a Palavra 

de Deus que infelizmente, para muitos, 

também esteve de férias.

 Um aceno de boas vindas para os 

meninos e meninas que vão entrar pela 

primeira vez para a catequese. 

Pe d i m o s  e  d i ze m o s  a o s  p a i s ,  

acompanhem-nos nesta caminhada. A 

escola é importante para o seu futuro 

mas a catequese também é, todos temos 

o dever de os ensinar e fazer perceber 

que a vida é uma aprendizagem, desde 

que nascemos até ao fim estamos 

sempre a aprender nunca sabemos tudo. 

Frases ditas pelo Papa Francisco que nos 

fazem pensar

- «Os jovens têm que sair e se fazer valer, 

sair a lutar pelos seus valores.

- A verdadeira riqueza não está nas 

coisas, mas no coração.

- A violência só pode ser vencida a partir 

da mudança do coração humano.

- Tudo aquilo que se compartilha, se 

multiplica!

- Não esqueçamos dessa verdade: Deus 

nunca Se cansa de nos perdoar, nunca!»

de aprender a conhecer melhor um seja frutífero para todos e que o Espirito

grande amigo que é JESUS, faze-los Santo nos abençoe a todos.

entender que devem participar com 

mais empenho e vontade no convite que Para ti Anabela……

Ele nos faz todas as semanas, a  Enquanto pensava no artigo da 

participação alegre e festiva na Sua Festa catequese para o nosso jornal recebi 

que é a Eucaristia, esta é uma das muitas uma triste notícia. O que abaixo vai 

maneiras que todos temos para O louvar escrito é um simples agradecimento em 

e agradecer a Vida que Ele deu por nós. nome da comunidade.

Força e coragem para levarmos a bom Ser catequista é ser Luz

porto a nossa missão, acompanhar e A abrir clareiras de esperança

ajudar o desenvolvimento são das Que fazem nascer Jesus

nossas crianças e jovens. Num coração de criança (Pe.C.)

AVISOS  Neste momento de despedida e do teu 

A abertura da catequese será no dia 17 encontro com o Senhor, pela luz que 

de Outubro pelas 18,00 horas, todas as foste junto das crianças da nossa 

crianças e jovens deverão aguardar pela paróquia, o agradecimento de toda a 

respetiva catequista junto da igreja. catequese.

Esperamos que este ano de catequese 19 de Setembro de 2015

A Catequese de Ponte do Rol
Se queremos seguir Cristo de perto, não 

podemos procurar uma vida comoda e 

tranquila. Será uma vida empenhada, 

mas cheia de alegria.

Um desafio lançamos aos pais,  

catequistas e pároco, o nosso esforço 

para que neste ano de catequese os 

nossos meninos e jovens sintam vontade 

17



A PonteASAS
NOTA DA DIREÇÃO Santos Populares em Julho viemos para a rua à quinta-feira, 

 No dia 10 de Outubro de 1990, cinco S. Mamede da Ventosa após a missa, expor  os trabalhos 

ponterrolenses assinaram a escritura de elaborados pelos nossos  idosos. Na 

const i tu ição  da  Assoc iação  de  verdade, esta atividade é muito 

Solidariedade e Ação Social de Ponte do importante porque se sentem úteis e 

Rol – A.S.A.S., com o objectivo de vários têm alguém, fora da Associação, que 

a p o i o s  à  c o m u n i d a d e ,  m a s  aprecia os seus trabalhos. Agradecemos 

principalmente o apoio a idosos. a todos os que contribuíram, sobretudo 

 Desde então, todos os corpos sociais com a sua presença na nossa banquinha! 

que passaram por esta Associação, Para encerrar esta atividade, decidimos 
 A A.S.A.S. de S. Mamede da Ventosa 

fizeram o possível e o impossível para o “Vender Abraços”, como forma de 
convidou os idosos do Centro de Dia para 

crescimento da A.S.A.S., e com a ajuda agradecimento às pessoas que no mês 
a sua atividade de Santos Populares, no 

de toda a comunidade Ponterrolense e de Julho nos apoiaram. Foi uma grande 
Salão Paroquial de Ventosa.

outras entidades, esta  Associação, surpresa, até para os idosos que se 
 Houve baile e animação com o 

atualmente, apoia 20 idosos em Centro sentaram no Jardim do Largo Álvaro da 
acordeonista  

de Dia, 20 em Apoio Domiciliário 5 dias Ponte, com umas folhas na mão, sem 
 Como tradição dos Santos Populares 

por semana e 20 em Apoio Domiciliário 7 saber o que lá estava escrito, pois muitos 
não faltou a sardinha assada, o caldo 

dias por semana. nem sequer ler sabiam!  Obrigado!
verde, o vinho e um grande bolo de 

 O trabalho e a dedicação das 22 
aniversário para comemorar os 

c o l a b o r a d o r a s ,  n o  a p o i o  e m  
aniversários dos idosos que a A.S.A.S. de 

alimentação, higiene e conforto pessoal, 
S. Mamede apoia.

tratamento de roupa e higiene 
Agradecemos o convite!

habitacional muito têm contribuído para 

o agrado dos utentes e seus familiares.
Quintas-feiras com Artesanato

 
Como vem sendo hábito, no mês de 

 VENHA COMEMORAR CONNOSCO O 

25º ANIVERSÁRIO DA A.S.A.S.

Feira de S. Pedro

A A.S.A.S. levou  à Feira de S. Pedro, no 

dia 4 de Julho, os idosos do Centro de 

Dia. Estava um dia de calor, mas mesmo 

assim não deixaram de se deliciar com  

as farturas quentinhas da “Farturas do 

Oeste”, que nos surpreendeu com um 

excelente atendimento. Visitaram 

alguns pontos da feira e antes de se 

virem embora,  comeram um saboroso 

gelado, como despedida para o próximo 

ano!

Francisco Maia Batista.
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A Ponte
Sr. PascoalAniversário do Centro Social e fomos a uma praia que nenhum dos 

No dia 20 de Agosto foi tarde de música. Cultural de Ribamar idosos conhecia – Ribeira D'Ilhas! 

Uma grande tarde, com o Sr. Pascoal, A A.S.A.S. foi também convidada para Gostaram muito de conhecer aquele 

utente da A.S.A.S. do serviço de apoio levar os idosos ao Centro Social e local  e ficaram surpreendidos ao verem 

domiciliário. Tem 86 anos e aprendeu a Cultural de Ribamar  a fim de tantos turistas e surfistas!

tocar órgão aos 80. Muito animado e comemorar o 38.º aniversário. Mas foi em Santa Cruz que os idosos do 

com alegria no coração, veio passar a  Com filhós, música com a Tuna das IPSS, Centro de Dia gostaram mais de fazer 

tarde com esta família do Centro de Dia. convívio e o Jogo de Boccia com os praia. Talvez por lhes trazer melhores 

jogadores da APECI, os idosos da ASAS recordações!

passaram uma tarde muito agradável! A praia do Navio foi a que apresentou 

 O Jogo de Boccia é  uma  modalidade melhores acessos e condições para os 

muito idêntica à petanca. levarmos até ao areal e do areal ao mar!

 Estas são apenas algumas das muitas 

atividades praticadas pelos idosos, que 

ao serem publicadas neste Jornal, são 

uma maneira de informar a comunidade 

que “vamos à praia”, “convidam-nos 

para convívio com outras instituições”, 

”cantamos e dançamos”, “fazemos 

ginástica”, “vamos à Feira de S. Pedro”, 

ENFIM, NÃO PARAMOS!

Lalaralalai e o órgão a tocar músicas no 
Aniversários

compasso e o pézinho a dar a dar! 
A ASAS festeja sempre os aniversários 

TARDES DE VERÃO – IDAS À PRAIA
dos idosos do Centro de Dia. Em  Agosto, 

Para iniciar as nossas tardes de Verão 
a nossa utente mais idosa, Casimira da 

Purificação, fez 95 anos e mais uma vez 

cantaram-se os parabéns. Para além das 

suas filhas e bisnetos, esteve também 

presente  a sua cunhada, Rosa 

Bernardes, antiga cliente da A.S.A.S., que 

veio “matar” saudades que tinha dos 

amigos/família do Centro de Dia. 

19



20


