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Escuteiros...,

uma grande

família!

Escuteiros 1279 Ponte do Rol



Ponterrolenses,

Passados 6 meses das eleições (o tempo voa!), é altura de dar 
explicações e justificações ao que nos propusemos em campanha e 
qual o ponto de situação. Explicar e justificar perante a população 
é um dever da Democracia, à qual não nos refutamos.
Assim, como propusemos, passamos os serviços de atendimento 
da Freguesia, para um Rés-do-Chão, o qual, não sendo o ideal, 
nos parece funcional até que tenhamos a almejada Nova Sede de 
Freguesia! Essa, está em andamento, sendo que já pagamos aos 
proprietários, metade do valor que nos permite desde já iniciar as 
obras, conforme acordo escrito e plasmado no contrato promessa 
de compra e venda já redigido e assinado por ambas as partes.
Sabemos que não é um processo de fácil execução, nomeadamen-
te a nível financeiro mas estamos confiantes e convictos que será 
uma realidade!
Sempre a nossa população foi e é altruísta quando a causa é 
grande, nobre e digna!
Também já temos preparado o regulamento que suporta o “Con-
curso de ideias” que nos propusemos fazer para a requalificação 
do belo, belíssimo “Largo Álvaro da Ponte”. Um regulamento sim-
ples para que todos possam opinar e daí obtermos ideias muito 
válidas que o nosso “largo” bem merece! É provável que à data da 
emissão do jornal “A Ponte” já estejam as pessoas, as famílias, a 
discutir esta tão importante obra que dignifique ainda mais aquela 
nobre zona que deveremos sempre cuidar e preservar.
Não precisa saber desenhar! Precisa dar a sua ideia e opinião!
Em traços gerais, foi este o contributo que consideramos mais 
pertinente nesta fase, não descurando o habitual dia a dia.
Mudando de assunto, temos agora a “fase das festas”, muito apre-
ciadas mas também muitíssimo trabalhosas!
A Palavra mais forte de agradecimento vai, inevitavelmente, para 
todos quantos erguem esta e a outra e mais a outra e ainda a outra 
organização, composta de muito tempo ocupado, muito trabalho, 
muita dedicação e total altruísmo!
Em nome do executivo da Freguesia de Ponte do Rol e nunca 
perdendo de vista o sentido de responsabilidade, desejo o maior 
sucesso com boa disposição, hospitalidade, saudável convívio, 
enfim, ALEGRIA!

O Presidente da junta de Freguesia
Pedro Vaza Santos
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A catequese da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição mantém um programa dinâ-
mico, na senda da sua tradição, tendo realizado nestes primeiros meses do ano diversas 
actividades cujas principais vamos assinalar neste artigo.

No dia 20 de janeiro de 2018 o 4º ano da catequese celebrou a 
sua Festa da Palavra.
Trata-se de uma acção de grande interesse e importância para 
estes jovens na sua preparação e percurso na fé cristã uma vez 
que, cada um dos membros do grupo , recebe na celebração da 
Eucaristia  a sua Bíblia.
Para além da participação activa das crianças na Missa sob a 
direcção da catequista Vitaliana Roque (foram eles os responsáveis 
pelas leituras, ofertório acção de graças e reflexões) coube ao 
nosso Pároco Frei Quintã a entrega solene a cada um deles da 
respectiva Bíblia.
Trata-se de uma aposta na formação cristã onde bem cedo se pretende alertar para a importância da 
leitura e meditação na Palavra de Deus que deve estar presente a todo momento na catequese. 

No âmbito da visita Pastoral à Vigararia de Torres Vedras 
que decorreu de 14 de Janeiro a 11 de Março, a Ponte 
do Rol recebeu a  visita do Bispo D. Joaquim Mendes de 
1 a 4 de Março.
A proximidade que estas visitas pastorais proporcionam 
entre a hierarquia da Igreja e a comunidade ficou 
patente  nos  diversos encontros vicariais entre o Bispo, 
acompanhado pelo Pároco de Ponte do Rol Frei José 
Quintã, com empresas, instituições, associações e 
movimentos e de forma particular com os leigos que 
servem  a sua paróquia no serviço litúrgico, no conselho 
económico na manutenção dos espaços de culto e na 
realização das festas religiosas.
Destacamos o encontro realizado com a catequese e 
os escuteiros que teve lugar no Salão Paroquial e onde, 
após uma prévia apresentação por meio audiovisual das 
actividades da catequese, foi possível aos jovens da 
nossa paróquia com idades compreendidas  entre os 6 

e os 16 anos interagir com D. Joaquim Mendes colocando-lhe algumas questões sobre o Bispo e a sua 
função na Igreja mas também sobre o homem, o cristão e as razões das suas opções e percurso pessoal.
D. Joaquim Mendes mostrou-se atento e disponível 
participando nesta actividade pastoral com grande 
serenidade, abertura  e sinceridade e respondeu a to-
das as interpelações que lhe foram dirigidas 
Neste encontro foram ainda feitas algumas perguntas 
às crianças e jovens acerca do seu catecismo, com a 
preciosa presença do nosso Pároco Frei Quintã.
O agrupamento de escuteiros da Ponte do Rol foi o 
responsável pela animação desta iniciativa, tendo ha-
vido também um lanche partilhado e finalizado com a 
Eucaristia onde tivemos a participação do coro juvenil 
da Igreja. 

ParóquiaA Ponte
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Já no dia 24 de Março pelas 16 horas, 
Domingo de Ramos, com inicio no Lar-
go da Igreja, a catequese teve a sua Via 
Sacra, um acto de devoção que corres-
ponde à celebração do trajeto que foi 
percorrido por Jesus carregando a cruz 
desde Pretório até ao Calvário. 
Com toda a simbologia e peso que a Via 
Sacra tem, foi absolutamente comovente 
ver a beleza de cada cruz, em madeira e 
outros diversos materiais naturais, deco-
radas com flores multicores, meticulosa-
mente escolhidas, que as abraçavam.
Cada criança ou jovem em representação 
de cada um dos anos de catequese foi carregando  a sua cruz, desfilando pelas ruas da nossa paróquia 
e percorrendo cada uma das estações, cantando, meditando na Palavra e rezando.
Durante todo o percurso, que durou mais de uma hora e meia, a particularidade de se tratar de um 
acto com crianças e jovens cuja inquietude não é mais do que uma característica natural destes grupos 
etários, não colidiu com o respeito, o silêncio e a emotividade deste acto.

Já no dia 21 de Abril foi o grupo do 5º ano da catequese que teve a sua Festa da Esperança.
Este grupo de doze crianças, do qual sou responsável, é genuinamente intenso nas suas dúvidas e 
coloca nos nossos encontros  todas as questões sobre Deus, sem medo, de forma natural à espera que 
os nossos argumentos rebatam as suas incertezas.
São aquilo que se designa semente que dará o seu fruto. Foi por isso que, na Eucaristia, simbolicamen-
te, colocaram junto a um pequeno vaso com o seu nome, pequenos grãos de trigo para que se renove 
o milagre da transformação: o nosso medo em confiança, a escuridão em luz, as nossas desilusões em 
esperança a nossa morte em ressurreição.
Também receberam das mãos de Frei Quintã uma âncora, símbolo da Esperança, com a inscrição da 
autoria do Papa Francisco ”Não deixeis que vos roubem a esperança. É o Senhor quem a dá”!
Termino recordando a mensagem do nosso Pároco na homília da festa que também se destina a todos 
quantos lêem este artigo: Deus é a nossa esperança.

Rosa Matos Alves
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Agrupamento de Escuteiros 1279

O Agrupamento de escuteiros 1279 Ponte do Rol, iniciou o ano escutista 2017-2018 com a celebração 
de Abertura na Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Ponte do Rol, no dia 08 de Outubro.
No final da celebração, foi concretizada a Homenagem ao senhor Luís Santos pelo empréstimo de um 
barracão que durante estes 13 anos serviu de sede ao Agrupamento e houve a Tomada de Posse do 
novo Chefe de Agrupamento, Dirigente Fernando Costa. A manhã não terminaria sem as passagens e 
entradas de novos elementos nas secções, chefes, noviços e aspirantes.

Ciente do decréscimo no seu 
contingente nestes últimos anos, a 
Direcção de Agrupamento decidiu 
avançar com uma actividade de 
divulgação “Sabes o que é ser 
escuteiro?”, para mostrar aos 
pais e crianças o que fazemos nas 
actividades. 
Assim, montámos um acampamento 
no jardim junto à Igreja nos dias 14 
e 15 de Outubro, constituído por: 
uma estrutura elevada construída 
pelos pioneiros, uma cozinha feita 
pelos exploradores, um espaço 
de oração realizado pelos lobitos, 
um espaço de arborismo montado 
pelos chefes e diversas oficinas 
que foram animadas por pioneiros, 
caminheiros e chefes durante a tarde de sábado. Os lobitos e exploradores juntaram-se às crianças que 
aceitaram o desafio de conhecer as nossas actividades, e de passaporte na mão percorreram as diversas 
oficinas preparadas. 
No final da tarde participámos na celebração eucarística e jantámos o que preparámos na cozinha 
selvagem. Seguiu-se um animado fogo de conselho e no final todos tiveram oportunidade de experimentar 
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dormir nas tendas entretanto montadas 
e acordar num acampamento escuteiro. 
A manhã de domingo foi reservada para 
as desmontagens e arrumação de todo o 
material utilizado. Graças a esta actividade, 
entraram 8 pata-tenras e 2 aspirantes de 
exploradores.

No dia 12 de Novembro, ao final de 
tarde, realizou-se mais um convívio de S. 
Martinho do Agrupamento, no armazém 
da Junta de Freguesia de Ponte do Rol, 
aberto a toda a comunidade de Ponte do 
Rol. 
Castanhas assadas, febras na frigideira, 
caldo verde, bolos e água-pé faziam parte 

da ementa, enquanto as secções realizaram as suas peças de teatro e expuseram as fotos das actividades 
do ano escutista 2016-2017. Foram sorteados 2 recheados Cabazes de S. Martinho.

A Festa de Nossa Senhora da Conceição, Patrono da Paróquia de Ponte do Rol e do Agrupamento, 
realizou-se no dia 08 de Dezembro. O Agrupamento teve participação activa na celebração eucarística 
e na organização da procissão solene pelas ruas de Ponte do Rol.

A proximidade das férias escolares do natal foram aproveitadas pelas secções para realizar diversas 
actividades:

– os lobitos realizaram um jogo de Vila por Torres Vedras no dia 10 de Dezembro;
– os exploradores realizaram um raide até ao Parque do Choupal, em Torres Vedras, no dia 16 de 

Dezembro;
– os pioneiros realizaram o seu acantonamento de Natal, de 15 a 17 de Dezembro, no salão Paroquial 

da Amoreira, em Óbidos;
– os caminheiros realizaram a sua angariação de fundos, embrulhando presentes na Decathlon de 

Torres Vedras;

A atividade de Reis com os pais é uma actividade obrigatória no Agrupamento. Este ano, realizou-se no 
dia 06 de Janeiro (dia de Reis) em Gondruzeira e contou com diferentes momentos de partilha entre os 
escuteiros e pais. 
Durante a manhã, as equipas verticais criadas (de lobitos a pais) participaram num pequeno raide – A 
caminho de Belém, seguindo a estrela – pelas ruas da freguesia de Ponte do Rol que terminou no salão 
do GDRC Gondruzeirense, local do almoço partilhado.
A tarde foi preenchida com ensaios de cânticos e fogo de conselho. Após o jantar, as equipas 
demonstraram muito empenho e criatividade no fogo de conselho. O bolo-rei marcou presença na ceia.
Os escuteiros acantonaram no salão do GDRC Gondruzeirense pois no dia seguinte animaram a 
celebração eucarística em Ponte do Rol. Durante esse fim de semana, os escuteiros cantaram as Janeiras 
para a comunidade Ponterrolense no final das celebrações eucarísticas.

Embora em período de aulas, as secções continuaram a proporcionar oportunidades para os escuteiros 
avançarem no seu progresso escutista:

– os exploradores realizaram o acantonamento de secção na escola do Convento de Varatojo de 19 
a 21 de Janeiro;



7

EscuteirosA Ponte

– os caminheiros realizaram a sua Carta de Clã no final de Janeiro e alguns ainda conseguiram 
participar no Cenáculo do Oeste de 16 a 18 de Fevereiro;

– os lobitos realizaram o acantonamento de secção na escola do Convento de Varatojo de 17 a 18 de 
Fevereiro;

– os lobitos tiveram um encontro com o noviço Daniel do Convento de Varatojo sobre S. Francisco 
no dia 24 de Fevereiro; 

Durante a visita Pastoral do Bispo à paróquia de Ponte do Rol, de 01 a 04 de Março, D. Joaquim Mendes 
visitou a sede do Agrupamento e aproveitou para conhecer a realidade do Agrupamento. Depois, os 
escuteiros participaram em conjunto com a catequese num encontro com o Bispo no Salão Paroquial e 
na celebração eucarística. 
A Jornada Penitencial da Vigararia ocorreu em Torres Vedras no dia 11 de Março, mas as condições 
climatéricas não permitiram a caminhada dos nossos escuteiros até ao local da celebração. Contudo, 
muitos participaram na celebração.

As férias escolares da Páscoa foram aproveitadas pelas secções para realizar diversas actividades:
– os pioneiros realizaram um acantonamento na sede de Agrupamento do Vilar de 24 a 25 de Março 

e fizeram geocaching em Montejunto;
– os exploradores realizaram o seu acampamento de Páscoa no ex-Karting de Santa Cruz de 24 a 

27 de Março, no entanto devido às condições climatéricas só iniciaram as actividades em Santa 
Cruz na tarde do dia 25. A sede de Agrupamento em Gondruzeira foi o refúgio para o início da 
actividade;

O Santuário do Senhor Jesus do Carvalhal foi o local escolhido para o Acampamento de Agrupamento 
com pais e as promessas de Agrupamento. “A vida de Maria” foi o imaginário vivido de 13 a 15 de Abril 
pelas 6 equipas de escuteiros e 3 equipas de pais. Devido às condições climatéricas e do terreno, não 
foi possível acampar mas conseguimos realizar as actividades programadas.
O Frei José Quintã, assistente de agrupamento, presidiu à Velada de Oração no sábado à noite e às 
Promessas de Agrupamento na tarde de domingo. Fizeram a sua promessa 8 lobitos, 5 exploradores, 1 
pioneiro e 2 caminheiros.
Após a entrega dos prémios, a actividade terminou com todos os participantes, escuteiros e pais, numa 
roda a cantarem a canção do adeus.

O dia de S. Jorge na Região de Lisboa, foi comemorado em Sintra no dia 22 de Abril por mais de 7 mil 
escuteiros. “À Descoberta da cidade” foi o imaginário que dinamizou os escuteiros a percorrerem Sin-
tra repleta de turistas. O Agrupamento 
esteve presente com a Alcateia, Expedi-
ção e Comunidade, e os seus elementos 
viveram intensamente todos os momen-
tos desta grande atividade Regional.
Após o regresso à sede de Agrupamen-
to, foi festejado o 13º aniversário da ofi-
cialização do Agrupamento com um lan-
che-jantar preparado com o apoio dos 
pais, mais uma oportunidade de conví-
vio da família escutista 1279 de Ponte do 
Rol e familiares.
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Comemoração do Dia de Reis com Bolo Rei

No dia 6 de janeiro cantámos as janeiras com direito 
a Bolo-rei confeccionado pelos nossos utentes de 
Centro de Dia. Fizeram-se 4 bolos-rei muito deliciosos 
e bonitos! A receita é nova mas tem o dedinho dos 
antigos que sabem tudo o que não pode faltar! A fruta 
cristalizada é que parecia não haver em abundância 
à data que fomos comprar, mas, como diz o ditado, 
“mais vale um vizinho à mão que ao longe nosso 
irmão”. 
A tarde de Reis foi muito divertida e agradável com 
a visita de “umas senhoras de Torres” que vieram 
cantar a janeiras! Parece ser tradição em Ponte do 
Rol cantarem-se as janeiras, pelo que não podia faltar 
uma tarde animada pelas funcionárias da ASAS e 
comunidade.

Sessão de Esclarecimento no dia 11 de janeiro 
de 2018

No dia 11 de janeiro a GNR mais uma vez fez uma sessão de 
esclarecimento sobre prevenção de Burlas. Pela primeira vez 
a ASAS recebeu os agentes na sala multiusos do 1º andar, 
tendo-se aberto a sessão à comunidade.
Devido à instalação da plataforma elevatória, esta sala 
é frequentemente utilizada pelos idosos para as suas 
atividades.

Assim que iniciou o ano o Centro de Dia 
da ASAS começou a meter água!

É CARNAVAL!
No dia 8 de fevereiro recebemos os meninos do 
Centro Educativo de Ponte do Rol, um bom ponto de 
partida, com muita alegria, rebuçados e mascarados 
prontos para o Carnaval.
Logo no dia seguinte houve o baile de Carnaval, que 

este ano contou com 
a presença de alguns 
Ponterrolenses que qui-
seram vir bailar connos-
co! Foi uma tarde de 
muita alegria com a presença de um grupo dos Ministros e Matrafonas que 
dançaram e lancharam no nosso Centro de Dia! 
Não podia faltar o Baile de Tradição e Concurso de Máscaras no pavilhão 
multiusos da Expotorres. Os nossos idosos foram mascaradas de 
“Mergulhadores à Portas”, para representar a água que os políticos metem, 
e para lembrar o caso dos submarinos que ficou em águas de bacalhau!!! Foi 
um Carnaval muito divertido!



Visita do Sr. Bispo ao Centro de Dia

Os idosos e a direção prepararam as boas vindas ao Sr. Bispo Joaquim 
Mendes, aquando da visita pastoral à freguesia de Ponte do Rol. No 
dia 2 de março, o Sr. Bispo foi muito bem recebido no nosso Centro 
de Dia, com cantigas populares e religiosas e ofertas elaboradas pelos 
idosos do Centro de Dia, tendo permanecido na Associação para o 
almoço.

12.º Baile da Pinha 

No dia 15 de março de 2018 e pelo 3.º ano a ASAS esteve 
na organização do Baile da Pinha, uma atividade inserida no 
programa da Festa Sénior e organizada pelas IPSS’s do Oeste 
em colaboração com o município de Torres Vedras. O Baile 
da Pinha deu cumprimento à tradição de, mais uma vez, as 
instituições se juntarem para uma tarde de música e dança. 
Estiveram presentes cerca de 500 seniores de diferentes 
instituições da zona oeste e, dando obediência à tradição, o 
engenho foi suspenso no pavilhão Multiusos de Torres Vedras, em forma de pinha, onde havia 26 fitas 
penduradas a representar um par de cada instituição. A fita que abriu a pinha ficou suspensa sobre as 
mãos de um par da Casa do Povo do Ramalhal. Esse par foi condecorado pelos Reis do Baile da Pinha 
do ano anterior. Foi uma tarde muito agradável cheia de animação e dança com o músico Luís Balsinha.

Dia da Mulher

Mais uma vez celebrámos o dia da mulher com a entrega de lembranças elaboradas pelos nossos idosos 
do Centro de Dia. Este ano empenhámo-nos em algo mais doce! Fizemos flores com gomas que tiveram 
muito sucesso entre as nossas colaboradoras, utentes de Centro de Dia e Apoio Domiciliário.

Programa Oficinas no Saber

A ASAS inscreveu-se, uma vez mais nas atividades do Programa Oficinas do Saber, onde houve a 
oportunidade de usufruir de três atividades: O Relvinhas – elaboração de um boneco feito com 
serradura e relva; Workshop dos sentidos – uma atividade em conjunto com os utentes do hospital da 
SOERAD para o desenvolvimento cognitivo e dos sentidos; Pregadeiras em madeira – elaboração de 
uma pregadeira a partir de rodelas de madeira com a técnica do guardanapo. 
Visita à Quinta da Almiara – Sessão de Leitura e música e Prova de Vinhos – uma visita à Adega dos 
Constantinos a terminar com prova de vinhos e um lanche com chá, broa de milho e bolinhos secos!
Os utentes apreciaram muito estas atividades e agradecem o apoio da Câmara Municipal de Torres 
Vedras.
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Programa Festa Sénior

O Programa Festa Sénior é um conjunto de atividades desenvolvidas entre municípios onde a ASAS teve 
a oportunidade de participar. 
Fomos ao Cineteatro de Sobral de Monte Agraço ver uma peça de teatro – “Alfama uma história de 
Fado”. Infelizmente não puderam ir todos os utentes devido aos obstáculos/degraus que o Cineteatro 
tem, mas foi uma tarde e um espetáculo muito agradável para recordar as cantigas e fados do tempo 
das suas juventudes.

Tarde de espetáculo de variedades!

A Sta. Casa da Misericórdia de Torres Vedras 
promoveu um espetáculo de variedades com 
ilusionismo, acrobacias e palhaços! A tarde foi muito 
divertida e estiveram presentes cerca 200 idosos 
de 7 instituições, no salão de festas da Sta. Casa da 
Misericórdia. 

Todos os idosos cantaram os parabéns à Dª Rosário 
Florindo, que fazia anos nesse dia. 

Aniversários!

Por falar em aniversários! Este ano temos identificado 
na nossa Página de Facebook os aniversariantes do 
nosso Centro de Dia, com algumas fotografias tiradas 
numa sessão fotográfica com a finalidade de elaborar 
calendários personalizados. Esta sessão teve a grande 
colaboração de Pedro Oliveira como fotógrafo e de 
Rita Santos como designer do calendário. Um muito 
obrigado aos voluntários e a todos os voluntários que 
disponibilizam o seu tempo à ASAS de Ponte do Rol e 
aos idosos do Centro de Dia.

Peregrinação a Fátima
No dia 17 de maio vai realizar-se a habitual peregrinação a Fátima, de acordo 
com o programa já publicitado. Os interessados deverão inscrever-se até ao 
dia 14 de maio de 2018. 
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SOLUÇÕES:

HORIZONTAIS:

1 - COTOVELO   3 - BOCA 6 - CABEÇA 9 – ORELHAS 11 - BRAÇOS 12 - MÃOS 14 - LÁBIOS 16 – PEITO 17 - PERNAS 18 – COSTA

VERTICAIS:

1 - CORAÇÃO, 2 - OLHOS, 4 - DENTES, 5 - NARIZ, 7 - PESCOÇO, 8 - BARRIGA, 10 - UMBIGO, 13 - JOELHO, 14 - LÍNGUA, 15 - DEDOS

“Olá a todos,
 
Já estamos no 3°Período e  o final do ano lectivo começa a aproximar-se. Estamos a preparar a 
Festa de Final de Ano para as nossas crianças que bem merecem um dia cheio de divertimento.
No entanto,  e antes disso teremos o maior evento anual da Associação: As Tasquinhas!!!
Queremos  desde já convidar e apelar a todos os pais a visitarem e participarem connosco 
nesta actividade. Com a ajuda de todos tudo se torna mais fácil e o sucesso será garantido.
Até lá, deixamos aqui um passatempo para poderem realizar em conjunto com os vossos filhos 
até porque além de trazer cultura trará certamente bons momentos juntos. “

 
TEMA: CORPO HUMANO 
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HORIZONTAIS: 

1 - Parte do corpo que dói à pessoa invejosa. – COTOVELO 

3 - Na história do Capuchinho Vermelho, o lobo mau tinha uma enorme. – BOCA 

6 - Não serve só para usar o chapéu. – CABEÇA 

9 - Órgãos da audição. – ORELHAS 

11 - O ladrão levanta-os quando é apanhado pela polícia. – BRAÇOS 

12 - Pilatos lavou as dele. – MÃOS 

14 - Usamo-los para beijar. - LÁBIOS 

HORIZONTAIS:
 1 - Parte do corpo que dói à pessoa 
  invejosa.
 3 - Na história do Capuchinho Verme-
  lho, o lobo mau tinha uma enorme.
 6 - Não serve só para usar o chapéu.
 9 - Órgãos da audição.
 11 - O ladrão levanta-os quando é 
  apanhado pela polícia.
 12 - Pilatos lavou as dele.
 14 - Usamo-los para beijar.
 16 - O coração bate dentro dele.
 17 - Usamo-las para correr.
 18 - No singular, é sinónimo de litoral.

VERTICAIS:
 1 - Opõe-se à razão.
 2 - Dão sinal quando estamos 
  tristes.
 4 - O alho tem vários.
 5 - O dos mentirosos cresce. 
 7 - Une a cabeça ao tronco.
 8 - Abdómen em linguagem 
  corrente.
 10 - Cicatriz no centro do adbómen.
 13 - Permite dobrar a perna.
 14 - Usamo-la para saborear.
 15 - Cada mão tem cinco.
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NOTAS DE ANO NOVO

8º Encontro Intermunicipal de Coros Integrado na Festa Senior

No passado dia 21 de Janeiro realizou-se mais um evento marcante, o 8º Encontro Intermunicipal 
de Coros Integrado na Festa Sénior. Foi uma tarde bem passada e alegre contando sempre com a boa 
disposição de todos os participantes proporcionando-nos altos momentos de cultura. Esta edição contou 
com 7 grupos corais: Grupo Juvenil do Circulo Cultural Musical Bombarralense, Cantares D`Antigamente 
ASAS de S. Mamede da Ventosa, Grupo Coral do Cadaval, Grupo de Cantares da Academia Cultural 
Sénior da Lourinhã, Malvestidos Grupo Musical Tradicional Português, Coro da Universidade das 
Gerações Arruda dos Vinhos e o Grupo de Cavaquinhos da Freiria. Estiveram representantes dos vários 
Municípios tais como: Torres Vedras a Vereadora Dra Ana Umbelino, Lourinhã o Vereador Dr José Tomé, 
Arruda dos Vinhos a Vice Presidente Dra Rute Miriam, Cadaval a Vereadora Fátima Paz, Bombarral a 
Assistente Técnica Mª João Ferreira e da Junta de Freguesia de Ponte do Rol Ana Patrícia Amaro e 
Rafaela Cunha Silva.

Coro ASAS
São Mamede

Representantes
dos vários municípios

Coro da Universidade
Arruda dos Vinhos

Grupo de Cantares Séniores
Lourinhã

Grupo Cavaquinhos
da Freiria

Grupo Juvenil C.C.M.
Bombarralense

Grupo Coral do Cadaval Grupo Musical os Malvestidos
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Ó ZÉ BATE O PÉ

Revista à Portuguesa

No passado dia 10 de Março na Casa da Cultura - Salão Paroquial 
subiu ao palco o espetáculo composto por um elenco de caras 
conhecidas tanto do teatro como da televisão. “Ó Zé Bate o 
Pé” ligeiro e bem humorado onde o humor critico e apimentado 
da revista à portuguesa foi acompanhado com cantigas bem 
conhecidas de todos. Com a sala cheia de público proporcionou a 
todos os presentes bons momentos de diversão mostrando uma 
vez mais a qualidade inconfundível do excelente ator Luís Aleluia.

Luís Aleluia e Vítor Emanuel,
dois atores intervenientes no espetáculo.

VISITA PASTORAL

A Visita Pastoral decorreu de 14 de Janeiro a 11 de Março nas Paróquias da Vigararia de Torres Vedras com 
a presença do Cardeal Patriarca D. Manuel Clemente, Bispo D. Nuno Brás e o Bispo D. Joaquim Mendes. 
Em todas as Paróquias houve um programa intenso de Encontros com variados grupos, movimentos e 
associações. Houve também vários Encontros Temáticos que decorreram em diversos locais, em Ponte 
do Rol foi dirigido aos Empresários inserido no contexto da Jornada Penitencial. No âmbito desta Visita 
Pastoral do Sr. Patriarca á nossa Vigararia de Torres Vedras realizou o primeiro Encontro, sendo esse, com 
Empresários e Gestores onde o D. Manuel Clemente abordou os desafios que se colocam aos Empresários 
Gestores Cristãos nomeadamente os desafios da 4ª Revolução Industrial da digitalização e robotização 
no mundo do trabalho e da vida 
empresarial. Após uma palestra do 
Sr Patriarca decorreu um debate 
entre este e os Gestores presentes, 
onde foram refletidos todos os 
prós e contras da realidade que o 
futuro nos traz.

Na mesa de trabalho e presentes no 
debate, como moderador Gonçalo 
Patrocínio responsável da ACEGE 
Oeste, Bispo D. Nuno, Cardial 
Patriarca D. Manuel Clemente e 
José Paulo Duarte administrador 
da Empresa de Transportes Paulo 
Duarte. 

Abertura da  Sessão Frei Quintã
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A Gondruzeira volta a brindar os seus moradores 
e todos os visitantes com a tradicional festa anual 
em honra da Nª Sra de Fátima. É um ano de grande 
importância uma vez que se comemora o 30º ano 
em que a população escolheu e acolheu a sua 
padroeira na aldeia. Aquela que durante o ano 
habita no Largo Marquês de Pombal e protege 
a terra e a sua “gente de fé”, sai em procissão e 
enche as ruas de alma e devoção.
A direção do Grupo Desportivo Recreativo e Cul-
tural da Gondruzeira convida toda a comunidade a 
vir festejar connosco nos dias 18, 19 e 20 de Maio 
e a usufruir do bar e do restaurante da festa, que 
terá serviço de jantar.
Como sabemos, não é fácil, hoje em dia, asso-
ciações deste tipo sobreviverem aos atrativos da 
praia, da cidade ou até da capital ou subsistirem 
às novas tecnologias e à máquina de café que 
já quase todos temos em casa, mas a sede desta 
associação é atualmente o único local de convívio 
aberto na aldeia da Gondruzeira e é primordial que 
seja preservado o seu funcionamento, não só pelo 
bem que presta à comunidade em geral mas por 
garantir o convívio daqueles que de uma forma ou 
de outra, vivem mais isolados, em especial para 
com aqueles que devido à idade não têm a mesma mobilidade que as gentes mais novas. Para manter 
este serviço em funcionamento precisamos de manter aberto o espirito destes eventos tradicionais cujo 
objetivo atual é angariar fundos que possam fazer face aqueles meses que durante o ano não dão co-
bertura às despesas de o manter aberto e esse propósito só poderá ser alcançado com a colaboração 
de todos. Um bem haja pela vossa ajuda!
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GDRC PONTERROLENSE

77ANOS ! ...ATÉ AQUI MUITO SAUDÁVEL!!

Mais uma época desportiva que está a chegar ao fim. As camadas 
mais jovens terminaram os seus campeonatos, desde os escalões 
de benjamins, petizes e traquinas que fazem parte das escolinhas 
do PONTERROLENSE em protocolo com a escola PéForma/Miguel 
Vítor. Os juniores do clube também terminaram o seu campeonato e 
ficaram numa posição de meia tabela na sua divisão da A. F. L. depois 
de inicialmente terem andado nos primeiros lugares. A equipa sénior 
ainda tem três jornadas para completar o seu campeonato mas, tendo 
garantido a tempo a permanência, deu-nos ainda a alegria de andar 
muito tempo nos três primeiros lugares ombreando com clubes de 
grandes cidades e com outros pergaminhos. São momentos históricos 
que a par de outros do passado ficam nos registos do clube. O grupo do nosso Atletismo, tem estado 

presente em todas as provas que vem sendo habitual, sempre com participações 
e classificações que nos orgulham, com atletas nos diversos escalões.

Apesar das dificuldades e contrariedades de várias ordem que sempre surgem 
durante a época, todos os atletas, treinadores ou seccionistas defenderam 
sempre com dedicação os interesses do clube, honrando e dignificando a “nossa 
camisola”.

A direcção do G.D.R.C. Ponterrolense assumiu a promoção e realização dos 
nossos tradicionais “Festejos de Maio”, conforme programação já divulgada, e 
como tal apela aos donativos e ajudas dos nossos conterrâneos.

A exemplo da Festa de Maio, o Ponterrolense habituou-se a 
promover e a estar presente em diferentes eventos. O clube 

neste mandato, já esteve 
nas Tasquinhas de Ponte 
do Rol/17, já fez a Feira 
de S. Pedro/17, promoveu 
duas Feiras de Velharias, a 
Festa da Cerveja, Almoço 
Convívio dos amigos do 
clube no largo, esteve nas 
Festas da Cidade, levou 

uma excursão a Oleiros, fez Bolos de Ferradura, o Cabaz 
do Natal, Torneio de Bisca 6 e ainda nos jogos dos diversos 
escalões, com bar.

É PRECISO GENTE PARA ISTO !!

                                                                                          
Jaime Bandeira - sócio nº 9
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FESTA EM HONRA DE S. JOÃO BATISTA

Caros clientes e amigos vimos por este meio informar que este ano voltaremos a ter os nossos festejos 
de S. João em Benfica. Nos dias 22 e 23 de Junho de 2018, lá vos esperamos para os nossos petiscos, 
a boa Sardinha, o bom vinho e ouvir a nossa boa música e na nossa companhia. Voltamos depois de 
um ano de pausa com muita vontade de vos receber de braços abertos e vivermos juntos esta noite 
tradicional.

A.C.R. Benfica
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Com o início do ano começa mais um ciclo de preparação da temporada, 
este ano marcada pelo concerto “Vozes de Cá” realizado no pavilhão 
multiusos da expotorres.

Carnaval 2018

Mais uma vez, a banda da Ponte do Rol juntou-se aos foliões torrienses no carnaval mais português 
de Portugal. Esta edição contou com duas novidades: a participação da totalidade da banda em todas 
as atuações, e a participação na cerimónia do enterro do entrudo. A primeira novidade traduz-se num 
efeito mais visível da banda durante os desfiles, e consequentemente numa participação mais enfática 
nos mesmos. A segunda novidade marca o início de um ciclo em que as várias bandas do concelho 
acompanham a procissão do entrudo. A nossa banda mostrou-se à altura ao tocar um tema original 
composto pelo Maestro Pedro Carimbo.

Concerto “Vozes de Cá”

Na noite de 24 de março, 
realizou-se no pavilhão multiusos 
o concerto �Vozes de Cá� com 
a participação dos cantores 
Torrienses Carla Matias, Carlos 
Cordeiro e Joana Margaça; e 
dos músicos convidados Carlos 
Garcia no piano e Sérgio Fiuza no 
baixo. Foi uma noite memorável 
onde as vozes se fundiram com 
os instrumentos para criar um 
espetáculo único na história 
da banda. Ao som de músicas 
de Jorge Palma, Amor Electro, Adele, entre outros, várias centenas de pessoas deliciaram-se com o 
ambiente de festa que se viveu. No final do espetáculo, foram muitos os que fizeram questão de elogiar 
o concerto e dar os parabéns pelos momentos proporcionados. 

Esta iniciativa faz parte de uma série de eventos que a banda tem vindo a dinamizar para a angariação de 
fundos destinados às obras da escola/sede. A banda quer desde já agradecer a todos os que contribuíram 
para o sucesso deste espetáculo, nomeadamente aos patrocinadores que generosamente se juntaram 
a este evento, à junta de freguesia da Ponte do Rol e à câmara municipal de Torres Vedras por todo o 
apoio prestado, aos artistas convidados pelo brilho e dedicação que mostraram antes, durante e depois 
do concerto, a todos os músicos pela perseverança com que ensaiaram todo o repertório e a todos os 
que ajudaram nos muitos aspetos logísticos associados com um evento desta envergadura.

 

Procissão do Senhor Morto

Como tem sido hábito, a banda marcou presença na procissão anual de sexta-feira santa em S. Pedro 
da Cadeira. Apesar da chuva que ameaçou interromper a procissão antes da recolha, concluíram-se as 
celebrações ao som das tradicionais marchas fúnebres.
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MOTOCROSS

No dia 1 de Abril, realizou-se a 2º etapa do Campeonato Nacional de Motocross na catedral da 
modalidade, em Casais de São Quintino bem perto de Torres Vedras. O piloto da Ponte do Rol esteve 
em pista para mais um domingo de Páscoa bem diferente com muitos apoiantes e amigos presentes.

Nos treinos cronometrados fez o 21º tempo de MX1, o que deixava antever uma manga difícil devido ao 
nível alto de pilotos presentes nesta classe.

Na primeira manga conseguiu superar alguns lugares relativamente aos treinos e alcançou o 17º posto, 
o que o deixou a uma posição da passagem direta para a final Elite. Assim o piloto da Ondatorres 
viu-se obrigado a alinhar numa repescagem. Nessa mesma manga alcançou a vitória e assim ficou com 
passagem garantida à grande final, pertencendo assim aos quarenta melhores.

Na derradeira prova, João Silva rodou num ritmo regular mantendo sempre o mesmo ritmo no meio do 
pelotão, alcançando assim o vigésimo quinto posto geral e décimo terceiro em MX1.

O Ponterrolense irá continuar a sua época, contando com mais 6 provas do Campeonato 
Regional e Campeonato Nacional de Motocross, com a ajuda dos patrocinadores (Ondatorres, 
Mototorres, Adesign, WestShuttle, Bodygym, Moto Clube de Torres Vedras, Transportes António Jorge 
& Quitéria, Junta de Freguesia de Ponte do Rol, LikeSun, Restaurante o Navio), que contribuem para 
tornar possível a evolução deste jovem piloto.
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