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Boas Festas

Natal é época

de encantos e fascínios.

Desejamos que a sua magia

perdure pelos 366 dias de 2016.



A PonteA Ponte
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  Caríssimos Ponterrolenses 

Mais um ano a chegar ao fim …

Este ano fica marcado , na memória dos ponterrolenses, pela inauguração do 

Centro Educativo. Após 4 meses de funcionamento e apesar de existirem áreas de 

melhoria, o balanço é claramente positivo. É um equipamento muito importante 

para as nossas crianças e para a freguesia. Vale a pena investir na educação.

  A Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, com a colaboração dos proprietários 

está a realizar uma requalificação/alteração urbanística na Bemposta. Esta obra 

consta do alargamento da Rua da Bemposta e Rua das Rosas, eliminação de 2 

cruzamentos de reduzida visibilidade, ampliação de 2 cruzamentos, criação de 

estacionamento e redução da Rua da Tapada.

 Pedimos desculpa aos moradores e utentes pelo incómodo das obras. Estou 

convicto que no final todos serão beneficiados pela mesma.

 2015 foi mais um ano de muito trabalho associativo. Faço votos que as Direções, 

das 8 Associações da Freguesia, possam dar continuidade (pelo ano de 2016 …) ao 

admirável e importante trabalho que têm desenvolvido. Apelo aos 

ponterrolenses que valorizem o serviço prestado por estas pessoas e manifestem 

disponibilidade para colaborar…

  2016 será mais um ano de trabalho, pois temos vários projetos para realizar.

 Bom Ano Novo para Todas as Associações e para Todos os Ponterrolenses. 

O Presidente da Junta de Freguesia

Hélio Gomes
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A PonteFestas da C idade

  Mais um ano de Festas da Cidade! Desta Rainha das Vindimas Ponte do Rol 

vez com um novo desafio para a Junta de desfilou e encantou! A nossa Joana 

Freguesia: dinamização da tasquinha da entrou na passerelle com um sorriso que 

nossa terra. conquistou o público e os fotógrafos. O 

 Sem dúvida que é uma festa em que as seu vestido tornou-a ainda mais 

diferentes gerações têm oportunidade princesa, de uma elegância singular! 

de passar bons momentos culturais e  No fim, a Joana trazia consigo dois 

g u s t a t i v o s .  Po r é m ,  t a m b é m  é  prémios: fotogenia e criatividade! 

inquestionável o cansaço causado por Parabéns! Para nós, foste a mais bonita, 

este evento! Mas, como diz a sabedoria a mais simpática, a mais criativa, a mais 

popular: “Quem corre por gosto não elegante, a mais! És a nossa Rainha! 

cansa”, desta forma todo o esforço é Parabéns! 

transformado numa satisfação muito Andreia Caldas

g r a n d e ,  p o i s  o s  f r u t o s  s ã o  

compensadores.

 Dizer “Obrigado!” é pouco, no entanto, 

não há expressão de agradecimento que 

transmita o quão bom é poder contar 

com o apoio dos ponterrolenses que 

abrem as portas, seja para sair para umas 

horas de voluntariado, seja para 

entregar um doce, emprestar material…

 Durante estes dias também esteve em 

grande destaque a nossa uvada! Onde? 

Na banca “Ponte Doce”. Para além da 

famosa uvada, também estavam à 

venda: doce de abóbora, doce de pera, 

doce de tomate, marmelada e broas. E, 

como seria de esperar, tudo “made in 

Ponte do Rol”, por mãos sempre 

disponíveis, seguindo o sabor da 

tradição! Obrigado!

 Somos vaidosos, o que não tem que ser 

interpretado como um defeito, neste 

caso a nossa vaidade é uma virtude! 

Fomos, pela segunda vez, a única Junta 

de Freguesia a aceitar o desafio da banca 

dos doces em nome próprio! Repito, só é 

possível que isto aconteça porque as 

gentes da nossa terra fazem acontecer!

 No último dia das Festas da Cidade, a 
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Almoço senior do dia 8 de novembro

A banca e os produtos do Ponte Doce

A decoração das mesas do dia 14 nov.

Joana Domingos



A PonteRota da Água

  

localização e características será o assinala o início do abastecimento de   É um percurso pedestre que pretende 

núcleo do percurso que se desenvolve água à população, no dia 1 de junho de divulgar e preservar vários poços, linhas 

por zonas urbanas e rurais da freguesia. 1986.de água e outros patrimónios neste 

Apesar da água ser o tema base também   Após passar a E.N. 9, no início da Rua âmbito, procurando partilhar a sua 

se pretende divulgar o património das Adegas encontramos a Fonte das história, importância para a comunidade 

edificado e natural da freguesia. Adegas do ano 1961, tendo sido e valorizar um recurso natural essencial 

Iniciando o percurso para Este, a requalificada em 2006. Continuando para a vida no planeta como é a água.

escassos 400 m chegamos ao Largo numa zona urbana, passamos pelos  O PR10 é um percurso circular com um 

Álvaro da Ponte, onde podemos lavadouros, ainda ativos, datado de 1979 total de 20 km, tendo sido criada uma 

encontrar vários edifícios centenários, e por dois poços públicos centenários: derivação com cerca 11 km. O PR10.1 

tipo palacetes, alguns abrasonados, “Poço da Ti Rita" e “Poço do Paraíso”.separa-se aproximadamente ao meio do 

revestidos a azulejo e a Igreja Matriz  Continuando para Norte, vamos percurso, no Km 10. A descrição refere-

datada do ano 1530, no entanto misturando a paisagem urbana com a se ao percurso maior, abrangendo todas 

reconstruída após o terramoto de 1755. paisagem natural. Já no Alto Seixinho, as partes do percurso.

Neste largo existe ainda um bica que o n d e  t e m o s  u m a  p a i s a g e m  O Parque Verde da Ponte, pela sua 
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Momento da partida . Parque Verde da Ponte e Abastecimento - Gondruzeira (reservatório) 



A PonteRota da Água
 deslumbrante de 360 ,podemos avistar Neste lugar, achamos duas minas de implantados vários equipamentos.

várias aldeias vizinhas e identificar água distanciadas por 500 m e dois   Antes de chegar ao Parque Verde da 

diverso património edificado e natural reservatórios de água, sendo que o Ponte, junto à E.N. 9 podemos observar  

do concelho. maior é que se encontra ativo.  Poço do Mergulhão e em frente à 

 Nesta zona predominam os campos  Depois de descer até à localidade de primeira escola da freguesia o Poço da 

agrícolas. Reza a história que a qualidade Benfica, encontramos mais dois poços Escola.

da água no Casal da Galegueira é muito centenários: “Poço da Benfica” e “Poço  A Rota da água foi inaugurada no 

boa. Muitos anónimos iam lá buscar Velho”. Continuando em direção ao Rio passado dia 14 de novembro e contou 

água para consumo doméstico e outros. Sizandro, podemos contemplar o vale e com excelentes condições atmosféricas 

 Antes de começar a subir para a passar sobre o maior rio do concelho. e a presença de 100 caminhantes, que 

localidade da Gondruzeira, no Casal  Do vale passamos para a serra, num realizaram metade do percurso de uma 

Galinha, atravessamos uma regueira, ambiente fortemente natural e agrícola, forma descontraída num puro convívio e 

que como as outras, vai desaguar no Rio podemos, mais uma vez admirar uma num desfrutar da natureza.

S i za n d ro .  J á  n a  a l d e i a  c i t a d a  paisagem, por vários quilómetros, em  Um agradecimento aos Escuteiros que 

encontramos o Poço/Fonte da Mina, de todas as direções. colaboraram no dia da inauguração e já 

1940, que tem uma ligação única e direta  Após passar o Casal Telhadouro  pintaram alguns poços.

à mina existente a montante, que mais à chegamos ao Forte do Grilo, património  O percurso ainda não está concluído, 

frente iremos encontrar. militar integrado nas "Linhas de Torres" falta requalificar alguns pontos de água, 

 Novamente em direção a Norte, aquando das Invasões Francesas. fazer marcações e a construção da ponte 

passamos pelo poço público do Casal  O percurso continua em direção ao Rio e pedonal, sob o Rio Sizandro, a instalar 

Malacas, atravessamos o pinhal da ao lugar do Soito. É admirável ver a em Benfica.

aldeia vizinha da Fonte Grada, descemos diversidade natural. Após passagem pela Solicita-se a todos que estimem e 

até à Ribeira Monzebro e caminhamos E.N. 9, junto à Ribeira, limite da valorizem o percurso (sinalética, 

paralelamente até chegar à E.N.9 em freguesia, encontramos um imponente e equipamentos e outros), pois ele é uma 

Gibraltar, onde nos deparamos com o vistoso pinheiro. mais valia para a freguesia e para o 

Poço Árabe - Estilo Mourisco.  Após alguns metros a caminhar por concelho.

 Durante a subida para o Casal da Serra campos agrícolas voltamos a entrar 

podemos avistar novamente a cidade. numa zona urbana, onde estão 
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Momento do percurso e equipamentos da Rota da Água 
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A PonteEcopontos
Gondruzeira/Casal da Serra. O sexto a tampa do caixote aberta; Deixar o saco 

conjunto será colocado na Bemposta do lixo no exterior do caixote; Vazar o lixo 

quando terminar a requalificação não utilizando saco.

urbanística que se encontra em curso.  Ter um comportamento cívico é cumprir 

 Todos gostamos de ter e ver a "nossa" estas regras, mas é também educar e 

rua ou bairro limpo, para isso é ensinar quem não as pratica e se for caso 

f u n d a m e n t a l  t e r m o s  u m  denunciar quem despeja de uma forma 

comportamento cívico e ecológico. escandalosa  e abusiva lixo na via 

Cumprir a política dos 5 R`s - Reciclar; pública.                                      Hélio Gomes

Foram colocados no passado mês de Reduzir; Reutilizar; Repensar e Recusar é 

novembro mais 5 conjuntos de fundamental, tal como colocar todo o 

Ecopontos nos seguintes locais da lixo de uma forma adequada nos 

freguesia: Rua Santa Isabel; Bairro do respetivos ecopontos ou caixote. 

Calvo; Rua das Descobertas (Centro Recordamos que é proibido e punível 

E d u c a t i v o ) ;  R u a  d a  A d e g a s  e  com coima as seguintes atitudes: Deixar 

A PonteOrçamento Partc ipat ivo
 A Câmara Municipal de Torres Vedras 

disponibilizou 250 mil Euros do seu 

orçamento para executar ideias e 

projetos propostos e votados pelos 

torreenses.

Depois  das  vár ias  fases  foram 

selecionados 29 projetos, sendo 4 da 

freguesia de Ponte do Rol.

 Após o período de votação, no passado 

dia 12 de dezembro, nos Paços do 

concelho, a Câmara Municipal divulgou 

os projetos vencedores. Foram 8, sendo 

dois  deles  da nossa freguesia,  

nomeadamente:

sala polivalente, existente no 1º andar, e tradições de culinária, dando apoio ao 

deixar de funcionar o refeitório na sala Parque Verde da Ponte. Disponível para 

de lazer, satisfazendo ainda a exigência utilização pela comunidade local, 

da Segurança Social. nomeadamente pelas associações.

Valor: 20 000.00€ Valor: 38 272.00€

PROJETO N.º 24 Sendo uma das freguesia mais pequenas 

Casa do Sabores e Tradições (Ponte do do concelho em território, somos uma 

Rol) das maiores ao nível cultural, desportivo 

Proponente: Nelson Faustino e social, fruto do forte associativismo e 

Descrição: Requalificar e equipar um do empreendorismo e voluntariado dos 

edifício público, na Rua Jesus dos Aflitos, ponterrolenses. 

c o m  u m  e s p a ç o  t i p o  c o z i n h a  Obrigado a todos os que votaram nos 

comunitária, onde seja possível projetos da freguesia.

 confecionar bolos ferradura e outras Hélio Gomes

PROJETO N.º 23

Plataforma Elevatória da Associação 

Solidariedade e Ação Social – ASAS 

(Ponte do Rol)

Proponente: Luis Santos

D e s c r i ç ã o :  M o n ta g e m  d e  u m a  

plataforma elevatória no centro de dia 

da Associação Solidariedade e Ação 

Social (ASAS), para que os utentes com 

mobilidade reduzida possam usufruir da 
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A PonteOf ic inas do Saber
Arranjos de Natal e pintura em tecido estavam empenhadas nos respetivos agradecimento de todas as formandas à  

 Como vem sendo habitual a Câmara trabalhos e sempre com a ansiedade de formadora D. Mª de Lurdes, à nossa 

Municipal de Torres Vedras sempre com ver o produto final, pelas fotografias Junta de Freguesia e à Camara 

a colaboração da Junta de Freguesia e apresentadas todos podem ver que os Municipal. Quem não participou neste 

apoio do Salão Paroquial, que cedeu as trabalhos estão bonitos. No final todas workshop não desanime esteja atenta 

instalações,  organizou mais um deram por bem empregue o tempo que pois mais virão.                    Vitaliana Roque

workshop destinado a população sénior tiraram a outros afazeres para se 

da nossa freguesia. Desta vez a dedicarem e aprenderem coisas novas, 

aprendizagem foi direcionada para os pois o saber nunca é demais. O 

enfeites de natal (bolas, coroas, pinturas 

em tecido com temas alusivos a época 

natalícia e presépios) este workshop 

realizou-se entre os dias 10 de novembro 

e 15 de dezembro participaram nesta 

formação 15 senhoras da nossa 

freguesia, com grande pena da parte da 

nossa Junta algumas senhoras não 

puderam participar porque as  inscrições 

são sempre limitadas. O entusiasmo 

entre as alunas era grande, todas 

A PontePonte Nata l i s
  Era uma vez uma terra que podia ser o    Não se esqueçam do vosso 

Pólo Norte e os seus habitantes os sapatinho!

duendes do Pai Natal, mas…   Obrigado aos proprietários pela 

  Era uma vez uma terra, de nome Ponte cedência gratuita do espaço.

do Rol, onde, durante umas semanas Andreia Caldas

antes do Natal, os duendes vendem os 

seus trabalhos. A venda é feita numa 

feira de artesanato, pois todos os 

produtos são feitos à mão. O nome desta 

feira é Ponte Natalis. 

 Aqui podem ser comprados pelo Pai 

Natal presentes de muitas listas, pois há 

uma enorme variedade de produtos!

 De acordo com as notícias trazidas pelas 

renas, os duendes podem começar a 

preparar o próximo Natal, pois como 

todos os meninos (crianças e adultos) se 

portam tão bem, o Pai Natal vai voltar em 

2016 para os seus presentes comprar!
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A Ponte

A Ponte

IRS

Workshop

No dia 15 de dezembro de 2015, em ajudar os presentes no tema principal. espaço onde foi realizada a sessão de 

parceria com a Junta de Freguesia, foi Tiveram presentes um reduzido número informação. 

realizada uma sessão de esclarecimento de participantes, mas participativos,  Para futuro, poderão existir mais 

sobre o tema: “IRS - Saiba como onde foram tiradas dúvidas importantes algumas iniciativas sobre o mesmo tema 

consultar e validar as suas despesas no sobre a temática. ou outros temas que possam ter  

portal das finanças”. Também queremos agradecer à ASAS - utilidade para a população em geral.

 Esta iniciativa, teve como principal Associação de Solidariedade e Acção Renato Roque

objetivo elucidar os presentes sobre esta Social de Ponte do Rol pela cedência do 

nova obrigação de validação de todas as 

despesas através do website das 

finanças. 

 Durante a sessão, foram apresentados 

vários temas como os novos prazos para 

a entrega do IRS, os vários tipos de 

rendimentos, as despesas que podem 

ser utilizadas para beneficiar os 

c o n t r i b u i n t e s ,  i n c l u i n d o  u m a  

demonstração na plataforma eletrónica 

(www.portaldasfinancas.gov.pt) para 

 No passado dia 24 de Outubro, em 

instalações gentilmente cedidas pelo 

ASAS,  decorreu o workshop de 

fotografia básica, ato que já tinha sido 

noticiado no Jornal da Ponte do mês 

anterior.

 Este evento, que contou com a 

participação de 11 “alunos”, revelou-se 

uma experiência muito positiva, não só 

pela forma descontraída, divertida e 

agradável como a ação decorreu, mas 

também pelo interesse demonstrado 

pelos participantes, que rapidamente 

assimilaram alguns dos conceitos que ali 

lhes foram transmitidos.

 Para a posteridade e para recordar, aqui 

fica a foto de grupo.

Pedro Oliveira

8



A PonteMotoClube TV
O Moto Clube de Torres Vedras,  Pela manhã, ainda com alguma chuva, que ofereceu aos pilotos e ao público um 

agradece todo o apoio dado ao nosso decorreram os treinos, e o público foi grande espectáculo. Claro que para isso 

clube em geral, e em particular à Final do chegando. Já à hora prevista, pelas 14h, contou com o apoio dos proprietários 

Campeonato Regional de Motocross. deu-se inicio à grande Final do dos terrenos que foram ocupados 

 Desta forma fazemos um pequeno Campeonato Regional de Motocross. durante todo dia.

resumo do que se passou nesta Final. Com o tempo a melhorar, e o público a  Desta forma encerrou o Campeonato 

 A Final do Campeonato Regional de chegar o espectáculo ficou garantido. As Regional de Motocross - MX Sintra.

Motocross - MX Sintra / FMP, organizada cerca de 1000 pessoas presentes,  José Silva - MCTV

pelo Moto Clube de Torres Vedras, tiveram a oportunidade de ver umas 

decorreu no passado Domingo, 25 de boas mangas de corridas. Desde os 

Outubro, depois de ter sido adiada por "Infantis", os "Iniciados", passando pelas 

força da intempérie que assolou a nossa "Clássicas" e chegando à classe rainha 

região no fim de semana de 17/18 de "Open", as lutas pelas primeiras 

Outubro. posições foram muitas, o que agradou 

 A pista, localizada em Ponte do Rol, e bastante aos pilotos e ao público.

com significativas melhorias em relação  De referir que o Moto Clube de Torres 

ao ano passado, encontrou-se em Vedras fez um bom trabalho de forma a 

excelentes condições para a prática do harmonizar todo o meio envolvente da 

Motocross, ao que compareceram cerca pista, desde o parque para o publico, 

de 90 pilotos, distribuídos pelas várias parque para pilotos, várias zonas de 

classes. "comes e bebes", wc, e uma grande pista 

9
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A PonteCentro Educat ivo
 Simulacro

 No dia 2 de dezembro de 2015, realizou-

se um simulacro de Tornado, no Centro 

Educativo, apoiado pelos meios de 

socorro dos Bombeiros e GNR de Torres 

Vedras.

 Com este exercício pretendeu-se não só 

preparar e desenvolver procedimentos 

de planeamento, coordenação e de 

conduta de Alunos, Professores e 

Auxiliares deste estabelecimento de 

educação, mas também melhorar as 

condições de segurança na Escola, face a 
Festa de Natal dramatizadas, bem como com as 

eventuais situações de emergência.
No dia 17 de dezembro realizamos a apresentações de canções orientadas 

 Esta ação decorreu de uma forma serena 
nossa Festa de Natal, envolvendo todos pelo Professor Sérgio Alves da atividade 

e  p e d a g ó g i c a ,  o n d e  t o d o s  o s  
os alunos do pré-escolar e 1ºciclo. extracurricular de música. Um grupo de 

intervenientes se empenharam em 
Foram vividos momentos de muita alunos do 4º ano apresentou uma 

cooperar e aprender. 
alegria, com a presença de um coreografia e houve a distribuição de 

Animador/ Contador de histórias, que “miminhos doces”, oferecidos pela 

fez as delícias das crianças com as Associação de Pais. De seguida, 

histórias de Natal por ele apresentadas e procedeu-se ao sorteio dos 

cabazes de Natal e a festa 

terminou num ambiente de 

confraternização com um 

almoço partilhado.
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A Ponte
Centro de Recursos promove

livros e leitura

A Escola Básica de Ponte do Rol, 

inaugurada em setembro deste ano, 

possui um Centro de Recursos, onde se 

inclui uma Mediateca e uma Biblioteca, 

infraestruturas muito preciosas numa 

escola que se quer moderna e 

globalizada. Neste espaço os alunos têm 

oportunidade de realizar atividades 

diversas nos tempos de recreio e almoço, 

q u e  c o n t r i b u e m  p a r a  u m  

desenvolvimento pessoal, social e 

académico mais atual e harmonioso. 
 Durante este ano letivo, a Biblioteca da (séc. II a.C), sendo que, por esta altura, os 

Essas atividades incluem pintura, escrita, 
Escola irá apresentar a sua candidatura à contos pertenciam ao imaginário das 

jogos,  v is ionamento de f i lmes,  
Rede de B ib l iotecas  Escolares ,  crianças através da tradição oral, as 

requisição de livros, desenho livre ou 
aguardando-se que esta candidatura histórias eram contadas de pais para 

orientado e claro está… a leitura. 
seja aceite. filhos e retratavam a vida das pessoas e 

De salientar ainda as parcerias 
A importância do livro e das histórias por isso continham, por vezes, 

desenvolvidas com as docentes das seis 
na formação das crianças linguagem e factos muito cruéis, nada 

turmas que fazem parte da Escola, 
Nunca será demais realçar a importância adequados ao desenvolvimento do 

materializadas através da “Hora Do 
do livro e da literatura infantil na imaginário das crianças. 

Conto”, da dinamização de ateliers e da 
educação e formação das crianças, pois é  O primeiro nome dedicado ao mundo 

requisição domiciliária de livros.
através deles que os mais novos dos contos infantis pertence a Perrault 

 Outra atividade realizada na primeira 
desenvolvem a imaginação e aguçam a ((1628-1703) que adaptava e floreava a 

semana de dezembro foi a Feira do Livro, 
sua curiosidade natural. tradição oral, trazendo para a literatura 

que contou com a participação não só 
Os estudos indicam que a literatura infantil o conceito de moralidade que 

dos nossos alunos, das docentes, das 
infantil surgiu de forma mais consistente perdura até aos dias de hoje.

assistentes operacionais e técnicos de 
durante o século XVII, aquando da O valor dos contos

educação, mas também da restante 
ascensão burguesa e da atribuição de  Nos tempos atuais muito se tem 

comunidade educativa, com uma adesão 
um novo estatuto concedido à criança, discutido sobre a importância da leitura 

muito boa, factor este que salientamos 
mas pensa-se que tenha origem céltica dos contos na educação infantil e o seu 

com agrado.
papel na formação da personalidade. 

Hoje em dia é consensual aceitar que os 

mesmos contribuem para que os mais 

novos possam apreender melhor 

realidade e ajudando ainda na sua 

fo r m a ç ã o  p s í q u i c a ,  d a n d o - l h e  

ferramentas para a resolução dos seus 

conflitos internos, pois aprendem que é 

possível ultrapassar barreiras e saírem 
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A Ponte
 vitoriosas (o herói vence sempre no fim anos); minha mãe conta histórias com 

e o bem prevalece). Os contos são "Os livros são para contar histórias e para livros.Aprendemos a escrever o nome 

t a m b é m  m u i t o  p r e c i o s o s  n o  ver e para ler".Eles têm lombada e com os livros e gosto de contar histórias 

desenvolvimento da imaginação e do contracapa e imagens e letras" Leonor B. com eles." Duarte (5 anos);

fator emocional ajudando a criança a (4 anos); "Conta a história do cavalo" David (3 

tornar-se mais sensível, otimista e com "Servem para as mães lerem as histórias anos);

esperança na vida. às crianças e não podemos estragar os "Servem para ler e para ver os 

 Por tudo isto, não se esqueça: neste livros" Leonor S. (3 anos); bonecos.Eles ensinam a não ter medo" 

Natal ofereça livros às crianças!! "Os livros não é para mandar para o Maria Rita (4 anos);

O livro é… chão.É para ler as histórias, para escrever "Os livros servem para ler e escrever e 

Sala Amarela e ensinam a ler"Sara (5 anos); ver bonecos. As mães contam uma 

O livro é para ler. (Eva, 3 anos); "Os livros servem para ler, para não história quando é hora de dormir, para 

Há livros para aprender a ler, outros para estragar, porque nós aprendemos a ler e não ter medo das aranhas dos livros. O 

aprender a contar, para aprender são amigos. É para nós adormecermos e Pai Natal às vezes dá-nos histórias e eu 

canções e outros que ensinam coisas, não devemos mandar os livros para o gosto muito!"Mia (3 anos)

como proteger os animais. (Tiago, 5 chão" Gustavo (5 anos); Educadoras e Professores

anos); Para escrever e ler.Gosto dos livros e  a 

O livro é para o papá contar histórias. 

(Isaac, 3 anos);

Há livros de instruções para sabermos 

como se faz ou como se usa. (Daniel, 5 

anos);

O livro é uma coisa feita por duas pessoas 

ou uma pessoa e que alguém lê, e que 

pode ter imagens. (Vasco, 5 anos);

O livro é uma coisa que se pode ler ou ver 

e nos ensina muitas coisas. (Leonor R., 4 

anos);

O livro tem histórias que se contam e não 

se pode estragar (Leonor A., 5 anos);

P o d e  h a v e r  l i v r o s  q u e  t ê m  

receitas…(Bernardo, 5 anos);

Os livros são divertidos e engraçados. 

(Juliana, 5 anos);

O livro faz-nos sonhar e faz-nos felizes. 

(Turma da Sala Amarela)

Para que servem os livros?

Sala Azul

"Os livros são para não estragar,contam 

histórias para ler e não podemos rasgar 

as folhas deles, nem pisar"  Joana (3 
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A PonteAPEE

No passado dia 16/10 celebrou-se a ·Às Associações vizinhas das tasquinhas Conselho Geral

nossa Assembleia Geral anual. Entre – ASAS, Benfica, Grupo Desportivo Representante - Alexandra Craveiro.

outros assuntos foi aprovado o Relatório Ponterrolense, Banda JM Ponterrolense, Cabazes de Natal

de Contas relativo ao ano 2014/2015 e Gondruzeirense; ·Pastelarias que nos Aproveitamos para agradecer os 

eleita a nova Direção para o Ano Letivo forneceram bolos para vender nas contributos que este ano tivemos para 

2015/2016. Tasquinhas: Delícia, Doce Camélia e Boca tornar mais recheado os nossos cabazes: 

Resumo do Relatório de Contas  14/15 do Forno; ·À empresa Albusado pelo A Boca do Forno, A Caixeirinha, A Delícia, 

PLANO DE ATIVIDADES - 2014/15 emprestimo de mobiliário hoteleiro para Mercearia António Maria dos Santos, 

·Donativos de Sala 2014/2015 –  6 salas; as Tasquinhas; ·À empresa Grafilino por Meu Super, Os Constantinos, Talho José 

150,00€/cada; Total de 900,00€; todos os trabalhos cedidos durante o Pedro Cartaxo & Filhas. A todos o nosso 

·Donativos de Sala 2015/2016 – 6 salas; ano à nossa associação; ·A todos os que muito obrigado e o desejo de umas 

100,00€/ cada; Total de 600,00€; ajudaram na neste ano letivo em todas festas felizes.

·Organização Cabaz de Natal, com venda as atividades e na organização dos vários  Os felizes contemplados foram Rodrigo 

de rifas; ·Participação nas Taquinhas; eventos em que esta associação Dias com a rifa nº6355 e Carlos Ramos 

·Oferta do transporte do passeio da participou; ·À CMTV por todo o trabalho com a rifa nº6258.

Escola Básica;·Oferta do transporte do e dedicação na construção e abertura do  Com pequenos gestos ajude-nos a 

passeio do Jardim de Infância;  Centro Educativo; ·Aos educadores, tornar a vida dos NOSSOS filhos melhor.   

·Colaboração com o Jornal a Ponte; professoras, auxiliares, elementos SAF DESEJAMOS a TODOS um SANTO NATAL 

·Participação em reuniões do âmbito por toda a colaboração e por todo o e um FELIZ ANO NOVO.

escolar; ·Intervenção sempre que carinho que tentam diáriamente dar a Continuação de bom ano letivo. 

necessário para o bom funcionamento todas as crianças. Atividades de Natal

das Escolas e do Jardim Escola; RESUMO DE CONTAS 2014/15 Este ano a APEE decidiu ajudar na 

·Pagamento de explicações a diversos Saldo em Outubro 2014          3 917,00 € decoração de Natal do Centro Educativo. 

alunos; ·Pequenos arranjos que nos Pagamentos                              5 488,35 € Espero que tenham gostado do nosso 

foram solicitados; ·Ajuda no arranque do Recebimentos                           4 925,05 € Presépio e da nossa árvore de Natal. 

Centro Educativo com ofertas de Saldo em 16 Out 2015              3 353,70€ Obrigada Cristina Martins!

diversos equipamentos solicitados pelo Direção APEE para o

grupo docente: Televisão; Rádio/DVD; 3 Ano Letivo 2015/2016

Triciclos; Pincel Mágico (placas de corte); Presidente - Francisco Cândido; 

Mesa de Matraquilhos; Tesoureira -  Andreia Jerónimo; 

AGRADECIMENTOS Secretária - Carla Lino; Vogais - Bendita 

Ano Letivo 2014/2015 Santos, Rodrigo Ramalho, Helena Alves, 

·À Junta de Freguesia, em especial ao Ana Vieira; Teresa Reis, Adérito Gomes e 

Presidente Hélio Gomes e à D. Márcia Ana Patrícia Amaro.

por toda a colaboração prestada durante Mesa da Assembleia

o ano letivo, em especial pelo trabalho Presidente - Cristina Martins; 1º 

desenvolvido na abertura da nova Secretário - Sofia Santos; 2º Secretário - 

escola; ·Aos Pais e Encarregados de Olga Blanco.

educação pela colaboração na venda de Conselho Fiscal

rifas e participação nas Tasquinhas – Presidente - Carmen Franco, Vogais - 

Confeção de bolos e ajuda nas vendas. Margarida Rosa e Ana Nobre
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A PonteParóquia
 Este ano a catequese adotou como jovens que a partir de agora, cuidem e iniciou-se o Ano Santo Jubilar da 

símbolo da sua caminhada neste tempo olhem por elas todas as semanas; que as Misericórdia que encerrará no dia 20 de 

de advento um coração grande , branco e vejam crescer e que agradeçam a Deus a Novembro de 2016.

vermelho que foi colocado junto ao altar. natureza que nos ofereceu e a  Que a misericórdia se traduza no 

 Não um coração fechado mas um preservem. a co m p a n h a m e nto  à q u e l e s  q u e  

coração que se foi  abrindo; que ao longo  Quisemos também preparar a chegada precisam de cuidado, de ajuda, de 

das quatro semanas do Advento foi do Senhor e por isso houve  uma p r o x i m i d a d e  s o l i d á r i a ,  d e  

revelando aos poucos o nosso lema de pequena mas cat ivante e  bela  aconselhamento.

Natal : Vigiar; Preparar; Partilhar e por representação em que ouvimos as  Se o Advento significa o início do tempo 

último Acreditar. palavras reveladoras de São João do ano litúrgico; período que antecede o 

 Em cada semana cada grupo de crianças Baptista  anunciando a chegada de Natal, dedicado à preparação para a 

e adolescentes propôs um compromisso Jesus, o filho de Deus. chegada de Jesus Cristo quisemos na 

concreto .  Também, de forma a dar sentido à nossa caminhada  iniciar uma história 

  Na primeira semana do advento p a l av ra  p a r t i l h a ,  fo m o s  to d o s  que se conserva e transmite e 

fizemos uma reflexão acerca da encíclica convidados a colaborar na dádiva de sensibilizar a nossa comunidade que só 

do Papa Francisco "Laudato si'" [Louvado bens alimentares. com Deus no nosso caminho atingiremos 

sejas] que é um alerta do Papa para que  Este ano os alimentos recolhidos vão ser a misericórdia.

cuidemos da Terra; porque vigiar é entregues à A.L.A.P.A.  Associação Lar-

também estar atento às mudanças Abrigo Porta Aberta em Torres Vedras no 

climáticas , ao esgotamento dos recursos dia 9 de Janeiro de 2016 pelo que até lá 

naturais que  são um problema global poderemos continuar a contribuir.

com graves implicações ambientais,  A última palavra do Advento recorda-

sociais, económicas e políticas. nos que só acreditando em Jesus se 

 Como nos diz o Papa a “terra” existe poderá viver na plenitude a misericórdia.

antes de nós e foi-nos dada ; é um bem  No dia 8 de Dezembro de 2015 quando 

coletivo,  património de toda a participámos nas festividades da nossa 

humanidade e responsabilidade de paróquia da Imaculada Conceição, 

todos

 Por isso os nossos jovens resolveram 

plantar cinco árvores de forma a dar com 

este pequeno gesto o nosso contributo 

para a manutenção do nosso mundo, da 

casa de todos.

 Plantámos no dia 12 deste mês com a 

ajuda e colaboração da Junta de 

Freguesia da Ponte Rol e com o empenho 

do  senhor José, cinco oliveiras. 

 Quatro delas encontram-se no  parque 

verde da Ponte de Rol e a última foi 

colocada mesmo junto à nossa Igreja.

 Com esta atividade pedimos aos nossos 
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A PonteNos sa Srª da Conce ição

  8 de dezembro é o dia de Nossa Senhora 

da Conceição, padroeira da freguesia de 

Ponte do Rol. 

 É uma festa de âmbito religioso, uma das 

mais emblemáticas da terra. Um dos 

momentos  mais  importantes  e  

aguardados deste dia é a procissão. 

Vários andores, com figuras religiosas e 

decorados com rigor percorrem algumas 

ruas acompanhados pelos cargos, a 

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

Ponterrolense e a população. 

 Dos dois cargos, um deles é desmontado 

e leiloado peça a peça, no Salão 

Paroquial. O outro é montado pelos 

designados "mordomos", que são um 

grupo que fica com o outro cargo, 

também levado a leilão mas vendido no 

total, tendo assim a pessoa ou grupo que 

o comprou a responsabilidade de o 

m o n t a r  p a r a  o  a n o  s e g u i n t e  

(melhorado).

  Ao longo dos anos a tradição do cargo 

de Nossa Senhora da Conceição tem 

vindo a sofrer algumas alterações. 

 No entanto, o valor sentimental 

continua bastante vivo no cheio da 

população. 

 O dinheiro obtido do leilão reverte para 

a paróquia e é aplicado em causas sociais 

e/ou na manutenção da igreja.

 Voltou este ano a ser assegurado pelo 

grupo dos anos anteriores, em 2014 foi 

leiloado por 140€ e este ano por 160€, é 

uma tradição bonita que, de facto dá 

trabalho e esta nova geração não tem 

vontade de a continuar, apesar de 

ocupar muito tempo, é só uma vez por 

ano e ver o cargo montado e ser levado 

na procissão é um orgulho enorme. 

Filipa Santos
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A PonteCasa da Cu l tura
UM PRESENTE DE NATAL Vantagens para a Agricultura Biológica” remodelação do salão principal assim 

Portas Abertas À Criatividade do Engº José Carlos Ferreira, “A como a ampliação do mesmo e de todo o 

 No passado dia 28 de Novembro Criatividade nos Mitos de Agricultura apoio que o Município tem dado. Como 

decorreu nas Instalações da Casa da Biológica” de Jorge Ponce e “Cuidados de Presente de Natal e depois de ter visto o 

Cultura – Salão Paroquial de Ponte do Rosto e Auto-Maquilhagem” de espaço que se pretende intervencionar 

Rol, um dia de cultura diferente do que é Anunciação Roque. ofereceu dez mil euros para ajuda do 

habitual, este tema foi aberto a todo o   JANTAR SOLIDÁRIO E arranque da obra.

Concelho para poder proporcionar a CONCERTO DE VARIEDADES  O objetivo foi alcançado com grande 

vinda de artes e de diferentes saberes. A O Jantar Solidário e o Concerto de êxito de afluência de público tanto para o 

direção com o seu trabalho de alguns Variedades foi uma forma de criar outras jantar como para o concerto. 

meses por todo o Concelho conseguiu duas etapas distintas neste dia, teve  O Concerto de Variedades abriu as 

obter inscrições de diversas pessoas a como iniciativa a obtenção de fundos portas à criatividade para a criação de 

fim de poder haver Oficinas, Exposições, para a continuidade das obras do Salão mais iniciativas desta natureza durante o 

Workshops  gratuitos, para quem Paroquial mais propriamente toda a área ano de 2016. Foi um espetáculo temático 

quisesse assistir, teatro, canto e dança. envolvente debaixo do palco e seu “O Natal”, com grande diversidade de 

 Este dia, iniciou com várias atividades equipamento. Estiveram presentes áreas artísticas abrangendo, música, 

em que a primeira foi dirigida às crianças a l g u n s  c o n v i d a d o s  e s p e c i a i s  dança, ballet, canto, poesia e humor 

tais como: Oficina de Pinturas Faciais e nomeadamente o Padre José Morais, o contou com um número razoável de 

Oficina de Plasticina a cargo de Rosita Presidente da Junta Hélio Gomes e o participantes da nossa localidade e 

Plasticina em que resultou num sucesso Presidente da Câmara Carlos Bernardes, alguns do concelho, (cerca de 80, entre 

devido à quantidade de crianças que que durante o seu discurso, lembrou crianças e adultos). 

participaram. todo o percurso de obras que aquele  A Casa da Cultura – Salão Paroquial vem 

 Esteve permanente durante todo o dia a edifício já passou desde o restauro e por este meio agradecer a todos os 

“Exposição de Presépios e de Aguarelas” 

de Rosalina Feliciano, e Exposição de 

fotografia “Património Religioso” de 

Tiago Oliveira.

 Os  Workshops  t i veram mui ta  

participação, com um público muito 

participativo, tivemos em Geonologia o 

tema “A História da Família e História 

Local” de Adolfo 

Conceição, “As 
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A PonteCasa da Cu l tura
 envolventes “Artistas” e os dos o Grupo Coral Cant`Arte.

“Bastidores” que são tão ou mais  Estiveram presentes várias entidades 

importantes, dado que sem eles nunca em representação de cada Município, 

se conseguiria obter um evento desta Dra Ana Umbelino por Torres Vedras, o 

natureza. UM MUITO OBRIGADO Vereador Fernando Oliveira pela 

“Notas de Natal” Lourinhã, Vereadora Dra Patrícia pelo 

2º Encontro de Coros de Músicas de Sobral de Monte Agraço, Vereadora 

Natal Integrado na Festa Sénior Fátima Paz pelo Cadaval e o Presidente 

No passado dia 6 de Dezembro na Casa da Junta Hélio Gomes.  

da Cultura – Salão Paroquial de Ponte do   No final todos os grupos entoaram em 

Rol decorreu o 2º Encontro de Coros coro “Canticorum Jubilo”. 

Intermunicipal “Notas de Natal”. Com  Seguindo-se um lanche partilhado em 

sala cheia num ambiente agradável e que os coralistas dos vários grupos 

alegre, durante quatro horas desfilaram puderam conviver e trocar impressões 

no palco vários grupos corais dos sobre as diversas intervenções que 

Municípios parceiros da Câmara decorreram durante aquela tarde.

Municipal de Torres Vedras. Podemos “EN(CANTA)MENTOS” 

ouvir um reportório variado entre Natal  No passado dia 3 de Outubro o Coro 

e um mais popular interpretado pelo Cant`Arte subiu ao palco do Teatro cine 

Coro Municipal da Lourinhã, Grupo do com o espetáculo EN(CANTA)MENTOS 

Cadaval, Coro do Clube Sobral Senior acompanhado por música ao vivo alguns 

A t i v o ,  d e  To r r e s  V e d r a s  e m  “ Elementos da Banda Baco”. Tem na 

representação de uma instituição esteve base o encontro com marionetas, dos 

presente o Grupo Cantares “Os contos tradicionais com as canções que 

Conquinhas” do Lar de S. José, em todos conhecemos e trauteamos. Os 

representação de uma Associação o coralistas são também os manipuladores 

Coro da Associação de Reformados do 

Concelho de Torres Vedras e do nosso 

Município e parceiro da Casa da Cultura 

tema que faz girar o mundo: o AMOR. 

SESSÃO SOLENE “11 DE NOVEMBRO”

 No passado dia 11 de Novembro o 

Cant`Arte esteve presente no ponto mais 

alto das Festas da Cidade no dia do 

feriado Municipal na Sessão Solene 

realizada no Teatro Cine, teve como 

responsabilidade fazer a abertura deste 

momento levando um reportório de 

grande qualidade.

CONCERTO DE NATAL

 Foi no dia 6 de Dezembro que este grupo 

atingiu o momento mais alto das suas 

atuações o Concerto de Natal na Igreja 

da Misericórdia, linda inconfundível na 

sua acústica proporcionou a todos 

apreciar um momento único de alta 

beleza. Com a igreja repleta de público 

este ia reagindo entusiasticamente ao 

reportório que ia sendo apresentado.

CONCERTO NO CENTRO

NEUROLÓGICO SÉNIOR

 No passado dia 7 este grupo deslocou-se 

ao centro neurológico sénior em 

Varatojo, onde cantamos e encantamos 

rostos  que por  vezes  ref letem 

das marionetas que nos levarão ao sofrimento e que naquele momento 

mundo mágico dos contos, envoltos no proporcionamos momentos de alegria. 

A Casa da Cultura - Salão 

Paroquial deseja a todos os 

Ponterrolenses, amigos e 

colaboradores, Saúde, Paz 

e Amor.

 E que todos continuem a 

dar importância e respeito 

aos valores pessoais e 

s o c i a i s  d a  n o s s a  

comunidade .

Boas Festas e um Bom Ano 

de 2016.
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A PonteASAS
 NOTA DA DIREÇÃO

25 anos se passaram e a ASAS 

comemorou este aniversário com um 

jantar na Casa da Cultura, no dia 10 de 

Outubro, onde estiveram presentes, 

como convidados, para além dos 

senhores Presidente da Câmara e 

Presidente da Junta de Freguesia, os 5 

sócios fundadores da Associação, a 

associada nº 1, todos os ex-Presidentes 

da Mesa da Assembleia Geral, os ex-

Presidentes das Direções, o senhor 

Padre, a representante da família 

doadora do edif íc io sede e os 

p r e s i d e n t e s  d a s  A s s o c i a ç õ e s  

Ponterrolenses. Contámos também com 

a presença de muitos sócios e amigos da 

A SA S  e  d a  J u ve nt u d e  M u s i ca l  

Ponterrolense, que atuou no final do 

jantar.

 A sala estava muito bonita com arranjos 

em azul e branco, efetuados pelos idosos 

do Centro de Dia.

 No dia 11 de outubro foi rezada missa de 

ação de graças pelo 25º aniversário da 

ASAS e por alma dos Associados 

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

comemoração, no dia 18 de outubro, na 

Casa da Cultura, houve um espetáculo 

variado, com música, dança e teatro, 

seguido de um lanche partilhado. Nesta 

tarde estiveram presentes os idosos do 

Centro de Dia, alguns de SAD, o Lar de S. 

José (convidado) e várias pessoas da 

comunidade. 

 O nosso agradecimento a todos os 

presentes e a todos os que colaboraram 

com a sua ajuda voluntária e tornaram 

possível a concretização deste evento.

  No dia 11 de novembro, no Cine Teatro, 

a ASAS recebeu a Medalha de Mérito 
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A PonteASAS
Grau Cobre, entregue pela Câmara cantaram, e bailaram! Para surpresa de Torres Vedras, cujo número é: 213 252 

Municipal de Torres Vedras, pelos 25 todos, um par de bailarinos da Escola 600. Os militares da GNR também 

anos de atividade. Performers Dance Center, animou a lembraram que qualquer situação de 

 No dia 12 de dezembro, nos Paços do tarde. roubo deve ser denunciada, pois será 

Concelho, o Senhor Luis Santos teve 

c o n h e c i m e n t o  q u e  o  p r o j e t o  

“Plataforma Elevatória para a ASAS”, que 

a p re s e nto u  p a ra  o  O rça m e nto  

Participativo, foi um dos mais votados. 

Com a concretização deste projeto os 

nossos idosos com dificuldades motoras 

do Centro de Dia, poderão deslocar-se à 
notificada e tratam de realizar mais 

sala polivalente existente no 1º andar do 
patru lhas  nos  loca i s  a fetados .  

edifício. Aguardam-se orientações 
Lembraram também que irá sair uma 

superiores para a sua aquisição e 
nova nota de 20€ e, como nas anteriores 

montagem.  
de notas de 10€ e 5€, a antiga nota não 

 Também, por ordem da Senhora 
desvaloriza e não se troca! 

Vereadora da Cultura, foi cedido à ASAS o 
 Em Novembro recebemos uma jovem 

pavilhão existente nas traseiras da escola 
nutricionista. Pela segunda vez a jovem 

básica, para armazenamento das ajudas 
realizou este tipo de voluntariado e veio 

técnicas (camas articuladas, cadeiras de  A GNR veio ao Centro de Dia da ASAS 
falar sobre “Alimentação Saudável”. 

rodas) e outro equipamento, que há realizar uma Ação de Sensibilização e 
Também veio pesar os idosos e medir o 

vários anos se encontra guardado nas esclarecimento do Programa “Apoio 65” 
seu IMC (Índice de Massa Corporal)!

instalações do Senhor António Abreu, a – Idosos em Segurança;  prevenção às 
 Esta ação de sensibilização teve como 

quem muito agradecemos pela sua burlas; circulação da nova “nota de 20€” 
objetivo ajudar os idosos a escolherem 

disponibilidade. e segurança em geral dos idosos. “Todos 
os melhores alimentos na sua dieta 

Anualmente o Centro de Dia realiza uma temos os mesmos problemas” disse o 
alimentar de forma a prevenir a 

visita a uma fábrica local. Este ano, militar da GNR. “Se não for o vizinho a 
obesidade, que é um problema de saúde 

visitou a Fábrica dos Colchões Bom regar as couves e a ver algo de 
pública mundial. É necessário alertar 

Repouso, tendo como guia o Sr. António estranho…”
para este problema uma vez que, com o 

Fortunato. De regresso e num dia de  65% dos burlados são idosos (entre os 
e nve l h e c i m e nto  d a  p o p u l a çã o,  

calor, no final do mês de Setembro, 65 e 75 anos) e esta ação de 
começamos a pensar nas consequências 

lancharam à sombra do velho e sensibilização veio lembrar aos nossos 
do excesso de peso. Sabemos que os 

cinquentenário cedro, no centro de idosos para não acreditarem no velho 

Runa. conto do vigário, uma vez que alguns 

  O mês de Outubro é o mês do Idoso. deles permanecem sozinhos nas suas 

Mas é no dia 1 de Outubro que se celebra casas ao fim do dia e durante o fim de 

o dia do Idoso. É também o dia mundial semana.  Não se deve dar informação a 

da música e por isso a ASAS de Ponte do pessoas estranhas. Em qualquer 

Rol foi celebrar com o Lar de S. José esse situação os idosos podem recorrer ao 

dia. Lá os nossos idosos citaram poemas, Núcleo de Idosos em Segurança de 

SESSÕES DE ESCLARECIMENTO 
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A PonteASAS
idosos praticantes de atividades físicas  Os idosos foram conhecer a Casa Jaime Instalações muito agradáveis que os 

regulares têm tendência a reduzir o peso Umbelino, conhecida também por idosos gostaram muito de conhecer e de 

corporal e o seu Índice de Massa “Fábrica das Histórias”, visitar a ver o enorme forno que não tardou a ser 

Corporal (IMC), prevenindo algumas exposição “Como Cerejas”. Aí realizaram estreado nesta atividade!

doenças, como a diabetes. o Atelier “Brincos de Cereja” e «Saíram gostosas e bonitas as nossas 

e l a b o ra ra m  u m a s  p re ga d e i ra s .  broas".

 “Jogos de mesa com certeza”, Atelier Infelizmente a Fábrica das Histórias não SÃO MARTINHO

“Brincos de Cereja” e “Cientistas por um tem acesso para todos os nossos idosos O S. Martinho este ano teve direito a 

dia”, foram atividades do Programa devido aos degraus logo à entrada. duas festas! O Lar da Nª Sra. da Luz das 

Oficinas do Saber da Câmara Municipal Paradas teve a iniciativa de realizar um 

de Torres Vedras. Os “Jogos de mesa com convívio com a nossa presença e do 

certeza” foi uma atividade realizada no Centro Social e Paroquial da Silveira. Diz 

Centro de Dia da ASAS, com uma técnica a Dª Gracinda: "Onde a Ponte do Rol vai 

da CMTV. faz sempre uma grande festa!" Todos os 

 “Cientistas por um dia” foi uma idosos gostaram da tarde com as lendas 

atividade que surpreendeu os nossos de S. Martinho e cantigas! Não faltou boa 

idosos. Pela primeira vez, o Centro de disposição e, claro, castanhas e vinho!

Educação Ambiental realizou atividades  E como nem todos foram à festa, nas 

 Nas novas instalações, o Centro para seniores, dando a conhecer as suas Paradas, veio a festa ao Centro de Dia! 

Educativo recebeu-nos para a tradicional instalações e materiais de laboratório. No dia 12 de Novembro celebrámos 

confeção das broas, uma atividade que é V i r a m  o  q u e  n u n c a  t i v e r a m  novamente o S. Martinho. Connosco, 

realizada todos os anos para lembrar o oportunidade de ver na vida e estavam alguns idosos da comunidade e do 

dia de Todos os Santos.radiantes. Serviço de Apoio Domiciliário, dançaram 

algumas modas e beberam uma boa 

água-pé!

É importante manter as tradições e 

sobretudo a boa disposição!

 Os idosos do Centro de Dia foram expor 

os seus trabalhos junto à igreja. Uma 

oportunidade de dar a conhecer aquilo 

que sabem e conseguem fazer no seu dia 

a dia. O Centro de Dia está presente 

também na Ponte Natalis,  com 

PROGRAMA OFICINAS DO SABER

CONFEÇÃO DE BROAS

DEZEMBRO
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A PonteASAS
 variadíssimos trabalhos realizados pelos 

idosos ou com a sua ajuda.

 O mais importante será, sem dúvida, 

eles sentirem-se valorizados pelo que 

fazem e pelas pessoas que os envolvem. 

Desde já, agradecemos às duas 

voluntárias que se disponibilizaram a vir 

demonstrar como se realizava a técnica 

do guardanapo em velas, como 

decoração de Natal.

 Mais uma vez, e como já vem sendo 

hábito, a ASAS realizou a festa de Natal 

na Sede do Grupo Desportivo Recreativo 

e Cultural Gondruzeirense, em parceria 

com o Lar de S. José, Centro Social e 

Paroquial da Silveira e Casa de Repouso 

Costa da Prata. Este ano, um pouco mais 

cedo! No dia 10 de Dezembro, os nossos 

convidados presentearam-nos como de 

costume com o teatro de Natal, “As 4 

velas” e  “Como nasceu o Natal”.

« Os idosos da Ponte do Rol são todos Tenho pena dos sem abrigo

muito divertidos Que vagueiam pelas ruas

Quando vão passear são muito bem Transportando nas mãos

recebidos! Pequenas coisas que são suas.

São felizes e contentes, À noite vão-se deitar

FESTA DE NATAL Quando se juntam com os outros No beiral de uma porta

Alegram toda a gente. E têm para se tapar

Este Natal fomos à Gondruzeira, Uma manta toda rota.

Viemos felizes e contentes, De manhã levantam-se meio 

Viemos animados de ver lá tanta gente! ensonados

Já não temos mais palavras. E no lixo procuram comer

Palavras leva-as o vento, Esses pobres desgraçados.

Aquelas que leves são. Mas um dia não se levantam

Só não leva aquelas Estão moribundos,

Que trazemos no coração! Acabou-se o seu sofrer.

FELIZ NATAL E BOAS FESTAS! » António Pascoal Rocha, Fonte Grada 

Nesta época natalícia

Os idosos querem partilhar

Sem papel e caneta

Prometem não desapontar!
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A PonteEscute iros
 Agrupamento 1279 – Ponte do Rol Evo l u çõ e s ;  C o m o  p re p a ra r  u m  aproximam-se novas etapas e maiores 

Abertura do Ano-Escutista Acampamento; Projeto Caçada; Cargos e responsabi l idades.  Agora,  mais  

 No passado dia 26 de setembro, Funções; Conselhos; Leis e Máximas; preparado e levando dentro de si o 

decorreu a Eucaristia de abertura do Técnicas de Animação; Trilhos da Selva e “Homem Novo”, reconhecerá melhor os 

ano-escutista 2015/2016 em Ponte do Preparação de Atividades. caminhos do bem e do mal, escolherá 

Rol. Após a celebração, foram realizadas  A Comunidade 145 – S. Gonçalo de sempre o de Jesus e recordará o seu 

as chamadas “passagens” dos escuteiros Lagos, com as suas duas sub-guias, exemplo de amor e serviço aos outros, 

para a secção a que vão passar a participou também EGO da III.ª secção, tal como no-lo deu também S. Paulo, 

pertencer no próximo ano. As passagens realizado em regime de acantonamento Patrono dos Caminheiros.”

correspondem ao momento em que na sede de Agrupamento de Maiorga.  Na celebração estiveram presentes os 

cada escuteiro chegou ao fim do seu  A atividade decorreu de 20 a 22 de elementos do agrupamento, familiares e 

percurso escutista na secção em que se novembro e teve como principal o assistente da paróquia. Ao longo da 

encontra, passando para a secção objetivo melhorar as capacidades dos cerimónia foram mostrados os símbolos 

seguinte. guias. da IV.ª secção: mochila, tenda, bíblia, luz, 

 Para a Alcateia entraram dois pata- Caminheira Mafalda faz a sua partida pão. Cada um simboliza algo que o 

tenras (aspirantes); os exploradores  No dia 29 de novembro, depois da caminheiro deve levar para a vida. Foram 

receberam um aspirante, cinco noviços, eucaristia animada pelo agrupamento, a todos colocados dentro da mochila da 

que passaram da Alcateia, e duas caminheira Mafalda realizou a sua caminheira. No fim da pequena 

exploradoras investidas, que vieram de partida do Clã 120 - São Martinho. A cerimónia, o chefe de clã colocou a 

outro Agrupamento; os pioneiros partida é a última etapa do progresso de mochila às costas da caminheira que 

podem contar com mais quatro noviços; u m  c a m i n h e i r o ,  u m  m o m e n t o  partiu sozinha deixando tudo o resto.

os Caminheiros contam com dois importante na vida escutista, neste Acantonamento de Natal da 

noviços. momento é esperado que o caminheiro III.ª secção

Guias e sub-guias do agrupamento esteja preparado para a vida adulta,  O acantonamento de Natal da 

participam no EGO equipado com as ferramentas e valores Comunidade realizou-se de 11 a 13 de 

 A Alcateia 145 - Jacinta Marto participou adquiridos ao longo dos anos. Na dezembro na antiga escola primária e 

na Iª sessão do Encontro de Guias do apresentação pode-se que ouvir: “Agora atual espaço da Catequese de Boavista-

Oeste (EGO), em Famalicão, com os dois 

elementos.

 A atividade, que decorreu em regime de 

acantonamento, teve início no dia 21 de 

novembro, onde foram realizados nove 

a t e l i e r s  s o b r e  v á r i o s  t e m a s ,  

n o m e a d a m e n t e  F o r m a t u r a s  e  
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A PonteEscute iros
Escuteiros e pais melhoram poços da de Infância da Ponte do Rol, onde após 

Rota da Água algum tempo de reflexão sobre o ano 

Nos passados dias 12 e 13 de dezembro, que passou e o ano futuro, conseguiu 

o Clã 120 - S. Martinho realizou uma chegar aos objetivos e ações que quer 

atividade com o propósito de elaborar a realizar para o ano que aí vem.

Carta de Clã, documento que planeia os  No domingo de manhã, cada elemento 

seus projetos para o próximo ano plantou a sua primeira semente no 

escutista. mundo, começando com a plantação de 

 Com o imaginário “O Homem que um girassol, num vaso que cada 

Plantava Árvores”, a atividade teve início elemento levou para casa para cuidar. A 
Olheiros. Tendo como imaginário “Robin 

com trabalhos de restauro e melhoria de atividade terminou com a participação 
dos Bosques”, os 12 pioneiros da 

três poços da Rota da Água. Com a ajuda na Eucaristia em Ponte do Rol.
Comunidade viveram intensamente ao Inês Reis

de alguns pais de escuteiros e da I.ª 
Caminheira do 1279 – Ponte do Rollongo dos três dias de atividade.

secção, o poço árabe de Gibraltar, o poço 
 Na sexta-feira à noite, realizaram uma 

da “Tia Rita” e o 
emboscada no jogo noturno, bem como 

poço do Paraíso 
uma vigilância noturna escalada. No 

ganharam um a 
sábado, o dia começou com oficinas de 

nova cara.
orientação, cozinha e defesa pessoal. 

 Concluída a 
Durante o dia, participaram num jogo de 

at iv idade de 
vila por Torres Vedras e participaram na 

serviço, o clã 
Celebração Eucarística, também em 

e l a b o r o u  a  
Torres Vedras. A noite terminou com o 

Carta de Clã, no 
Fogo de Conselho e com uma troca de 

antigo Jardim 
prendas. O domingo foi dedicado aos 

diagnósticos e à progressão pessoal.
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Atelier de defesa pessoal dos Pioneiros

Pioneiros durante o jogo de vila Escuteiros reparam poço árabe de Gibraltar e o poço da “Tia Rita”



A PonteBanda da JMP
BOAS FESTAS!

 Terminamos mais um ano que, 

desejamos tenha sido bom e positivo 

para todos vós.

 Foi sem dúvida positivo para a nossa 

Banda, com a continuação do empenho 

dos alunos da Escola de música, com o 

trabalho dos músicos, do Maestro, da 

Direcção e dos membros dos Órgãos 

Sociais, conseguimos ao longo deste ano 

a p r e s e n t a r  n o v o  r e p o r t ó r i o ,  

principalmente de marchas de rua e de 

procissão e marcar presença em novos 

locais.

 2015 ficará marcado com a lembrança 

da comemoração dos nossos 15 anos de 

vida, com a primeira  participação nas 

Grandes Festividades da Nossa Senhora 

da Nazaré, com as inaugurações do 

nosso Centro Educativo de Ponte do Rol 

e inauguração do Choupal em Torres 

Vedras.

Escola de Música

 Com os alunos a avançar nos estudos e executarão já peças em conjunto. Este também envolvemos alunos do 3º e 4º 

a p r e n d i z a g e m  p a r a  t o c a r  u m  projecto ficará a cargo das nossas anos. Num trabalho de parceria com o 

instrumento, temos o João Tomás a executantes de flauta, a Daniela Pinheiro Professor de Música das AEC'S, Sérgio 

estudar tuba (contrabaixo), a Joana e a Micaela Pinheiro. Abel Alves os alunos cantaram canções 

Santos no trombone, a Sofia Gomes no  Também com o intuito de divulgar a de natal juntamente com Escola de 

trompete, a Madalena Craveiro e a Banda e o que nela se aprende, Música e Banda.

Beatriz Miranda no clarinete, a Eva procurámos estreitar relações com o Banda

Santos no oboé e o Tiago Saraiva no Centro Educativo e assim ao longo do Marcou presença nas Festas da Cidade 

Bombardino. ano e de mais anos, realizaremos em T. Vedras na manhã do dia  8 de nov., 

 Avançaremos a partir do início do atividades em conjunto. Este ano a todas as Bandas do Concelho desfilam 

próximo ano com um novo projecto para Banda já apresentou dois momentos pelas ruas da cidade convergindo, este 

a Escola de Música. Pretende-se criar diferentes no Centro Educativo, onde ano, para a frente do Edifício da Câmara 

uma Orquestra Juvenil com os alunos, foram apresentados instrumentos e suas Municipal. Após os cumprimentos 

que surge com o objectivo de os motivar características e posteriormente com a executando os respectivos hinos, seguiu-

e preparar para a futura entrada na presença de um ensemble composto por se um número e no final a execução pelas 

Banda. Na prática eles irão continuar músicos da Banda, que executou um 6 Bandas em simultâneo, da Marcha da 

com as aulas teóricas e de instrumento, pequeno reportório adequado à faixa Cidade, este ano, dirigida pelo nosso 

mais a classe de Orquestra onde etária. Nesta 5ª edição da Gala de Natal Maestro, Luís Pedro Carimbo.
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A Ponte
 No dia 8 de dezembro  a Banda 

acompanhou uma vez mais a procissão 

da nossa Padroeira, Nossa Senhora da 

Conceição com o tradicional cortejo e 

leilão dos Cargos, onde executou alguns 

temas, atribuindo assim um ar festivo 

àquela que é desde há 40 anos uma 

tradição dos ponterrolenses.

 Nestes dois meses, tanto Banda como 

Escola de Música dedicaram-se ao 

evento Gala de Natal, este ano já na sua 

5ª edição. Tendo surgido com o objectivo 
acompanhamento de voz. PARABÉNS  O serão não podia ter começado melhor, 

de angariar fundos para a Banda, e 
Maestro pelo seu bonito e original com uma bonita e agradável surpresa, da 

continuando a ser uma fonte de receita 
trabalho! Junta de Freguesia com a Câmara 

necessária, tornou-se neste momento 
 Num formato que se pretendia Municipal num gesto simbólico, de 

também, como que um momento 
diferente, porque o desafio é ser criativo entrega da chave da antiga Escola Sede 

e s p e c i a l  n o  N a t a l  d e  m u i t o s  
e original para continuar a contar com a de Ponte do Rol, oficializando assim a 

ponterrolenses,  e  não só,  que 
presença motivada do nosso público, utilização do espaço por parte da 

anualmente se deixam envolver pelo 
este ano a Gala da Natal, contou com Juventude Musical Ponterrolense – 

espírito natalício trazido pelas bonitas 
muitas novidades, tanto no formato da Associação BJMP.  Obrigada pela 

melodias que naquele serão são 
sala como no programa. surpresa, pelo reconhecimento do nosso 

executadas. Este ano a Banda trabalhou 

num reportório completamente novo, 

que exigiu muito trabalho, esforço e 

estudo a músicos e mais ainda, ao 

Maestro. Tirando partido da vantagem 

do nosso Maestro ter o curso de 

composição, este ano e uma vez mais, 

passou horas a fio a recolher músicas 

tradicionais portuguesas de natal e a 

partir delas a compor sete arranjos para 

a banda, o que na prática requer 

criar/inventar uma música para cada 

família de instrumentos, que soem de 

forma harmoniosa com a melodia 

original da canção. Valeu a pena! O 

trabalho final ficou sem dúvida original, 

criativo e enriquecedor para a própria 

canção. Com uma recolha de cada zona 

de Portugal, a Banda apresentou as suas 

composições por ensembles, todas com 
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Entrega das chaves da Escola Básica do 1º Ciclo à Banda JMP

A Banda no dia da Nossa Senhora da Conceição



A Ponte
trabalho e confiança no nosso grupo. todos um bom Natal”  acompanhada de acabando nos cumprimentos à Junta de 

Será sem dúvida uma mais valia para a cinco alunos do 4º ano do Centro Fregues ia ,  Grupo Desport ivo e  

Banda pois irá trazer melhores condições Educativo que cantaram a quadras. Associação de Solidariedade. Obrigada 

de trabalho/estudo e consequen-  Agradecemos desde já a colaboração da em especial ao Café Jagoz e todos os 

temente melhor qualidade. nossa convidada Rita Pereira, dos moradores do bairro do Calvo pelo 

 Entretanto iniciámos a primeira parte apresentadores Marina e António, do lanche e pelo agradável acolhimento.

com uma encenação onde os nossos trabalho e disponibilidade do Professor  Este ano quem se quis juntar na foto-

músicos e a convidada Rita Pereira, de Música (das AEC´S do C. E.) Sérgio reportagem foi o amigo Nelson Faustino. 

vestiram o papel de várias personagens, Abel Alves e da Coordenadora Helena Obrigada também a ele pelos momentos 

e de uma forma divertida mostraram Figueiredo do Centro Educativo, registados.

vários estados de alma vividos no natal. agradecemos a disponibilidade dos pais  E agora, Natal passado, é tempo de 

Na reportagem de uma jornalista à e encarregados de educação dos alunos começar a preparar os Sons d'Inverno, 

procura de entrevistados na feira de e a presença dos convidados, Sr. sempre com novidades! Será a 12 de 

natal de Ponte do Rol, com artesanato e Presidente da Câmara Municipal, Sr. Ex- março!

uma Big Band, as atribulações nas Presidente da Câmara e o Executivo da Votos de um Próspero Ano Novo! 

reportagens, as intervenções de uma Junta de Freguesia.

velha queixosa e crítica e as invasões de  Agradecemos ainda a compreensão e 

uma fanfarra onde cada um “tocava para alguma paciência e bom senso da parte 

seu lado” e que de música nada tinha, do nosso público, devido ao facto de 

vieram dar humor à nossa Gala. termos a sala cheia de reservas, a espera 

PARABÉNS a TODOS os músicos pelo na bilheteira tornou-se morosa e 

empenho que culminou num bonito e aqueles que não tinham reserva feita, 

muito positivo resultado. O público tiveram que aguardar uma solução. 

divertiu-se e gostou. O b r i g a d a  p e l a  c o m p r e e n s ã o ,  

  A abrir a segunda parte estiveram prometemos arranjar melhores soluções 

alunos do 3º e 4º anos do Centro de bilheteira para os próximos anos.

Educativo de Ponte do Rol que cantaram  No domingo 20, ao final da tarde, a 

canções, acompanhados pelos alunos da Banda desejou as boas festas aos 

Escola de Música e músicos da Banda. A Ponterrolense, saindo à rua e este ano, 

Banda dividiu-se por ensembles para voz iniciando a volta pelo bairro do Calvo, 

e instrumentos para interpretar as sete 

canções de Natal tradicionais de sete 

regiões de Portugal, em arranjos 

compostos pelo nosso Maestro Luís 

Pedro Carimbo.

 Na terceira parte desta 5ª edição da Gala 

de Natal, a Banda estreou mais um 

músico,  a Sofia Gomes que tem 9 anos e 

toca trompete. Já em formato de 

concerto a Banda  executou três peças 

de Natal novas, terminando com “A 
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A PonteGDRC Gondruze irense
 No passado dia 11 de Novembro, 

realizou-se o tradicional almoço de São 

Martinho. Houve boa disposição, 

alegria, convívio e também uma 

divertida atuação de um sócio, João 

Ventura com a sua concertina.

 Nesse mesmo dia, foi entregue,  pela 

Câmara Municipal de Torres Vedras, a 

medalha de prata ao G. D. R. C. 

Gondruzeirense que celebrou os seus 50 

anos.

 Mais uma vez, o Gondruzeirense, 

disponibilizou as suas instalações para 

festejar a Festa dos Idosos da de Torres Vedras e o Centro de Dia da  Desejamos a toda a Comunidade um 

comunidade, no dia 10 de Dezembro. Silveira. Santo e Feliz Natal e também um 2016 

Integraram o evento as seguintes  A festa decorreu em grande harmonia e repleto de Alegria, Saúde e Paz.

instituições: Asas da Ponte do Rol, Lar boa disposição, com a participação A Direção

Costa Prata da Ponte Rol, Lar de São José muito emotiva dos idosos e familiares.
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António Henrique, Presidente da coletividade, a receber a medalha do 50º aniversário

Festa de Natala da ASAS na sede do GDRCG



A PonteGDRC Ponter ro lense

…. Depois das obras de requalificação  Paralelamente e com a preciosa ajuda da de aniversário, no Salão Paroquial/Casa 

 Após o início de época em que se andou Empreitorres, rebocou-se toda a da Cultura no dia 16 de Janeiro, com 

com a “casa às costas” com o plantel empena exterior da bancada que se espectáculo de Revista e Variedades. As 

sénior a treinar e a jogar no campo da encontrava ainda só em tijolo. Apesar da inscrições são limitadas e deverão ser 

Fonte Grada e as camadas jovens na utilização do relvado existem ainda efectuadas na sede até 12 de Janeiro.   

Cerca e S. Pedro da Cadeira, voltámos á zonas envolventes que necessitam de   No final de Janeiro é também tempo de 

nossa casa agora com o relvado limpeza e reposição do pavimento, termo de mandato desta direcção, pelo 

requalificado com o esforçado apoio da danificado pelo serviço das máquinas de que se devem ir tomando providências 

Câmara Municipal, apto a receber todos remoção da relva e borracha. no sentido de escolher novos corpos 

os escalões do clube onde estão já em  Em 2016 o G.D.R.C. PONTERROLENSE sociais. 

pleno na prática das actividades completa a bonita idade de 75 anos, pelo FREQUENTA A NOSSA SEDE

desportivas. que se vai promover o respectivo jantar Jaime Bandeira                        
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