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Artigo 3 da Constituição da República Portuguesa
“… a força reside no povo…”

Ponterrolenses,

Fui buscar este artigo da Constituição Portuguesa e logo um dos 
principais, sendo um dos três primeiros, não o será por mero acaso!
Tenho muita dificuldade em entender que o Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Torres Vedras coloque como prioridade a construção 
do edifício sede da Banda da Juventude Musical Ponterrolense em 
detrimento da sede da Freguesia de Ponte do Rol (disse-o na última 
Assembleia Municipal).
Que se saiba, nenhum programa eleitoral à Freguesia colocou esta 
situação e muito menos como prioritária.
“a força reside no povo”, não havendo qualquer sentido a vontade 
do Povo ser ultrapassada por caprichos ou pela van glória de mandar 
baseado em… nada.
É o Povo desta Freguesia de Ponte do Rol que entrega, por cada Ano 
que passa, 500.000 €, (quinhentos mil euros), à Câmara Municipal e claro 
que o povo anseia e deve exigir que uma boa parte desse valor seja 
refletido em trabalho e obra que o povo elegeu como prioridades e obras 
a efetuar.
O Povo tem de estar bem informado.
O Povo tem de exigir.
Se não o fizermos, corremos o risco de deixar, quem nos dirige, fazer o 
que quer e de livre arbítrio. 
Se não o fizermos, corremos o risco de deixar que nos desunam (dividir 
para reinar é a melhor forma de governar em Anarquia).
Para quê Eleições?
Para quê programas eleitorais?
Para quê pagar quinhentos mil euros de Imposto Municipal sobre Imoveis, 
(IMI), por Ano?
Realmente sinto tristeza e angústia.
Esta é a ponta de um iceberg que o Povo tem de saber e exigir explicações.
Como se costuma dizer, “a barriga não paga dividas”, nesta quadra festiva, 
desejo um feliz e tranquilo Natal bem como um saudável, próspero e 
muito atento 2019.

O Presidente da junta de Freguesia
Pedro Vaza Santos
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Passeio de Catequistas

Pelo segundo ano consecutivo, as catequistas da Paróquia e o pároco Frei Quintã organizaram um 
passeio cultural. No dia 15 de setembro partiram bem cedinho rumo à Serra da Arrábida para visitar 
o Convento de Nossa Senhora da Arrábida, que foi fundando em 1542 pelo Frei Martinho de Santa 
Maria, um franciscano castelhano. Depois de um belo almoço em Setúbal visitaram a fábrica “Azulejos 
de Azeitão”, onde tiveram uma visita guiada e ficaram a conhecer todos os passos necessários para a 
construção de um azulejo, tão característico de muitas igrejas do nosso país.

ParóquiaA Ponte

Recomeço da catequese
Teve início no dia 13 de outubro mais um ano catequético. 
Celebrou-se por isso, a festa de Acolhimento das crianças 
que entraram pela primeira vez na catequese e que querem 
aprender mais sobre Jesus. Na Celebração participaram 
também os restantes catequizandos, que com a ajuda do 
sacerdote mostraram a toda a assembleia presente, alguns 
dos símbolos mais importantes da Eucaristia.

Festa do 4º ano
No passado dia 17 de novembro, as crianças do 4º ano da catequese 
celebraram a Festa da Palavra, na qual receberam a Bíblia Sagrada. Trata-
se de mais um passo importante na vida cristã de cada um, pois poderão 

explorar ainda mais 
a Palavra de Deus e 
meditar sobre todas 
as maravilhas que Esta 
comtempla.
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Paróquia A Ponte

Dia da Imaculada Conceição
8 de dezembro é sempre um dia especial para a Paróquia, por ser o dia da sua Padroeira Nossa 
Senhora da Conceição. Como é habitual, depois da missa houve a majestosa procissão em sua honra. 
Os vários andores saíram à rua, acompanhados pelas crianças da catequese vestidas de anjinhos e os 
tão característicos cargos.

Mensagem do Papa Francisco
Numa das suas homílias no tempo de Advento, o Papa Francisco lembrou a importância de celebrar o 
Natal com verdadeira fé. Francisco recordou que “Jesus admira a fé nas pessoas”, como no caso do 
centurião que pede a cura para o seu servo; da mulher sírio-fenícia que intercede pela filha possuída 
pelo demónio ou também da senhora que, simplesmente ao tocar na barra da veste de Jesus, se cura 
das perdas de sangue que a afligiam. Mas “Jesus – acrescentou o Papa – repreende às pessoas de 
pouca fé”, como Pedro que duvida. “Com a fé – continuou – tudo é possível”.

Devemos preparar-nos com fé para celebrar o Natal. É verdade que 
o Natal – todos o sabemos – muitas vezes se celebra não com muita 
fé, celebra-se também mundanamente ou de modo pagão; mas o 
Senhor pede-nos que o façamos com fé e nós devemos pedir esta 
graça. Não é fácil custodiar a fé, não é fácil defender a fé: não é 
fácil. (Adaptado de https://www.vaticannews.va/pt.html)
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ASASA Ponte

Inauguração da
Plataforma Elevatória e Creche

No dia 28 de outubro, pelas 12 horas, a ASAS inaugurou 
a Plataforma elevatória de acesso ao 1º andar do edi-
fício sede e da Creche, com a presença do Presidente 
da Câmara Municipal de Torres Vedras, Dr. Carlos Ber-
nardes, a Vereadora Cláudia Ferreira, Frei José Quintã e 
muitos Ponterrolenses.  As cerimónias foram abrilhanta-
das com as músicas da Juventude Musical Ponterrolense 
e terminaram com um almoço partilhado pela comunida-
de, na Casa da Cultura. No final do almoço cantaram-se 
os parabéns à ASAS, pelos 28 anos da sua existência.

Visita ao Jardim
e à Casa dos Sabores
No final do Verão os idosos foram visitar o Parque Verde da 
Ponte do Rol. Tínhamos alguns utentes que não conheciam 
o nosso parque, nem a Casa dos Sabores. Por esse motivo, 
levámos uma marmita para lanchar. Uma tarde agradável e 
óptima para sentir os últimos ares que o Verão deste ano 
nos proporcionou.
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ASAS A Ponte

Os Idosos foram ao Café
A ASAS proporcionou um pequeno momento 
de convivência com a comunidade numa ida ao 
café. Na verdade, gostaríamos de proporcionar 
mais momentos destes aos nossos idosos, porque 
sentem-se felizes ao verem pessoas que já não 
viam há muito tempo e saberem as notícias da terra 
como antigamente.

“Quem quer um pastel de nata?”.

O cafezinho caiu mesmo bem…

Torneio de Cartas
e Dominó
A ASAS de Ponte do Rol há muitos anos que vem a participar 
e a organizar, em conjunto com outras instituições, um Torneio 
de Cartas e Dominó, uma atividade promovida pela Comissão 
de Atividades das IPSS’s do Oeste. (Instituições Particulares de 
Solidariedade Social)
Este torneio caracteriza-se como se tratasse de uma Liga em que 
são somados os pontos dos jogos ganhos em cada encontro. O 

2.º encontro foi realizado na ASAS, que terminou com um lanche convívio no jardim Álvaro da Ponte. 
No último encontro deste torneio de cartas e dominó tivemos uma equipa de cartas que ficou classificada 
no 3.º lugar: a Dª Mariana Rodrigues e a Dª Maria José Rombão. Ainda que tenhamos pouca adesão 
e estratégia dos nossos idosos no jogo de cartas e dominó, foi muito agradável este intercâmbio que 
realizamos rigorosamente todos os anos!

Dia do Idoso
No dia 1 de Outubro fomos ao Centro Social 
e Paroquial de Nª Senhora do Livramento, um 
convite que aceitámos de muito bom grado 
dos nossos amigos. Foi uma tarde muito 
bem passada, com música, baile e um lanche 
partilhado com o Centro Social de Livramento, 
e mais duas instituições do concelho de Mafra.

Aniversário da ASAS
Para o aniversário da ASAS convidámos o Sr. João Assis, acordeonista, 
para proporcionar uma tarde diferente aos nossos idosos. Foi uma 
atividade mais privada, apenas com utentes de Centro de Dia e SAD, 
mas muito engraçada! A melhor parte foi a do bolo de aniversário!
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ASASA Ponte

Apresentação do Livro
Felicidade 100 Idade
No dia 27 de Outubro alguns idosos do Centro de Dia participaram 
na apresentação do Livro “Felicidade 100 Idade” de Jorge Gameiro. 
O autor dividiu o seu livro em 4 capítulos, designadamente 
desenvolveu o estado de envelhecimento da população mundial, 
especialmente em Portugal; abordou de forma abrangente vários 
conceitos de saúde; mostrou várias ideias das quais promovem uma 
melhor qualidade de vida na velhice, por exemplo fisoterapia, ou 
boa alimentação; e apresentou vários testemunhos de pessoas que têm um envelhecimento feliz e ativo. 
Jorge Gameiro contou com o contributo do autor Ruy de Carvalho no seu livro: “(…) Dia a dia, passo a 
passo, embora um pouco mais lento que antigamente, sigo o meu caminho, tentando mostrar à minha 
geração a importância de fazer tudo com amor, com dignidade, com a força que me advém de estar 
vivo, evitando rastejar, mentir a mim próprio, e sobretudo mostrando a firme convicção de que parar… 
é morrer!”.
Os idosos gostaram muito de ir a esta cerimónia, evidentemente tiveram a oportunidade de partilhar 
a sua experiência de vida e foram presenteados pelo Município de Torres Vedras que ofereceu uma 
chazinho e um pastel de feijão! 

Broas no Centro de Dia
No dia 29 de outubro os idosos do Centro de Dia foram, mais 
uma vez, confeccionar as broas ao Centro Educativo da Ponte 
do Rol. Com a ajuda de muitas mãos e olho para a massa, a Dª 
Mariana, a Dª Quitéria e a Dª Isabel, arregaçaram as mangas para 
uma tarefa muito importante – contribuir para o conhecimento 
das tradições nas crianças – um convívio intergeracional que o 
Centro Educativo e o Centro de Dia realizam há muitos anos!

No desenvolver da tarde, enquanto já cheirávamos a primeira fornada de broas quentinhas existia mais 
massa no alguidar de barro e embrulhada em cobertor, fomos surpreendidos com um apagão geral da 
electricidade na Ponte do Rol e, a segunda fornada de broas destinada aos idosos foi interrompida… 
As broas cruas foram transportadas em tabuleiros e em arcas térmicas para os fornos a gás da cozinha 
da ASAS, e passámos o resto da tarde à luz de velas e com o cheirinho de broas no ar. Muito embora as 
broas para os idosos tenham ficado baixinhas, estavam saborosas e desejamos que para o ano todos os 
idosos do Centro de Dia possam passar uma tarde agradável com as crianças do Centro Educativo!

São Martinho 
Pelo S. Martinho então tirámos “a barriga da miséria” com a 
deliciosas broas que a Delícia ofereceu aos idosos do Centro de 
Dia. Houve broas, castanhas e água pé no dia 9 de novembro 
para festejar o S. Martinho!
Mais uma vez o Centro de Dia juntou idosos do Apoio Domiciliário 
para um convívio agradável. Este ano, fartos de saber a lenda 
de S. Martinho criámos uma história através de uma técnica de 
criação de estórias com cartões.
Estória, e não história pois não se refere a coisas que aconteceram no passado. Por isso a nossa estória 
escrita para integrar o livro das “Estórias da Maleta” que os idosos estão a criar e a ilustrar, foi motivo 
para risota nesta tarde de convívio!
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ASAS A Ponte

Cinema Pedro e Inês 
O idosos do centro de Dia  foram ao 
cinema! Esta atividade foi desenvolvida 
pelo Centro Social de Livramento que 
convidou algumas instituições para uma 
sessão de cinema destinada apenas a 
idosos. A sessão marcada para as 10h00 
da manhã, fez os nossos idosos terem 
que se levantar da cama mais cedo! Mas 
valeu a pena entrar no Shoping que alguns 
não conheciam e ver um filme português 
extraordinariamente bem concebido. O 
filme que retratou o romance de Pedro e 
Inês, contou com atores conhecidos das novelas portuguesas, pelo que os nossos idosos não perderam 
um minuto do filme. Infelizmente este  romance não terminou da melhor maneira, de acordo com a 
História de Portugal.
A sala de cinema grande e ligeiramente iluminada proporcionou uma experiência diferente, contribuindo 
para uma integração social e enriquecimento cultural dos nossos idosos.
Para a ASAS foi um desafio levar os idosos ao cinema mas sobretudo gratificante continuar a desenvolver 
atividades que os tornem mais felizes! 

Preparação para o Natal 
A preparação para o Natal iniciou no mês de novembro! Primeiro os idosos elaboraram lindos trabalhos 
manuais para a Feira de artesanato Ponte Natalis. Este ano com mais duas novidades: as medalhas para 
a árvore de natal e a decoração de porta em forma de pinheiro de Natal. Seguidamente foi a preparação 
para o espetáculo de Natal para apresentar na  Festa de Natal na Gondruzeira, como tem vindo a ser 
hábito. Os nossos idosos levam a sério uma pequena coreografia de movimentos, uma prática que não 
podia faltar nesta época, e que serve como pretexto e incentivo ao movimento e à ginástica!
Convidamos os Ponterrolenses a participarem na nossa Festa de Natal e fazerem parte de uma tarde de 
espetáculos apresentados por instituições convidadas e pelas colaboradoras da ASAS, como vem a ser 
tradição! 
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APEEA Ponte

No dia 19 de Outubro de 2018 reuniram-se em As-
sembleia-geral pais e encarregados de educação do 
Centro Educativo da Ponte do Rol para aprovação 
de contas referente ao ano 2017/2018 e ainda para 
eleição de novos órgão sociais.
No ano lectivo 2017/2018 a APEE procurou dar resposta aos apelos do grupo docente do 
Centro Educativo, participando em diversas iniciativas como passeios, Pão por Deus, material 
escolar e festa de final de ano, ajuda esta que totalizou em média 30 € por aluno.
Foi eleita por unanimidade dos pais e encarregados de educação presentes, uma nova direcção 
para o ano lectivo 2018/2019 composta pelos seguintes elementos:

Esta nova direcção à semelhança da anterior, pretende continuar a colaborar com todos os envolvidos 
na escola e a manter as iniciativas de sucesso de anos anteriores.

25 Anos de APEE
Lembrar que este ano de 2018 a associação fez 25 anos de existência, foi constituída a 6 de Julho de 
1993 por um grupo de pais desta freguesia. 
A Câmara Municipal deliberou atribuir a esta associação a Medalha de Mérito Grau Cobre e procedeu 

à respectiva entrega em Sessão Publica no passado dia 10 de 
Novembro no Teatro-Cine Ferreira da Silva, onde estiveram 
presentes a anterior e actual presidentes, Cristina Martins e 
Margarida Rosa. Foi com orgulho que as mesmas receberam 
esta medalha sem nunca esquecer os que fundaram e que por 
esta associação passaram contribuindo até aos dias de hoje 
por uma escola e uma educação 
melhor. 
A todos os que contribuíram um 
muito obrigado, e fica desde já 
o compromisso de continuidade 
desta nova direcção.

Direcção
Presidente: Margarida Rosa
Secretário: Rita Geraldo
Tesoureiro: Rita Francisco
Vogais: Alice Sonipa, Élio Francisco,
Inês Oliveira, Lúcia Gaspar, Mara Adrião, Sónia 
Alves, Susana Ramos, Vanessa Gomes

Assembleia-Geral
Presidente: Rui Arez
Secretários: Inês Lucas, Rui Ferreira
Conselho Fiscal
Presidente: Andreia Jerónimo
Vogais: Bárbara Rosa, Cármen Franco
Conselho Geral
Representantes: Dinis Fernandes, Raquel Duarte
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Centro Educativo

Aulas em Ponte do Rol… 
Terminadas as férias… A caminho, veio mais um ano… Em pais, alunos, professores, educadoras e 
assistentes operacionais, paira um jogo de sentimentos e sensações.
Entre os mais novos há sempre o efeito surpresa, a ansiedade do que aí virá!... São os livros novos, em 
alguns casos uma escola nova, professores novos, os novos materiais escolares e claro a roupinha nova 
para voltar à escola.
A caminho da escola, um grande nervosismo e, de seguida, nasce uma gigante alegria e ansiedade. 
A alegria devido a voltar a estar com os amigos e a ansiedade causada pela impaciência para contar 
todas as novidades e saber por onde os amigos andaram. Nesta altura há sempre a vontade de rever 
os colegas e amigos de escola. Mas, também é o voltar à rotina, voltar a ter que cumprir os horários, 
levantar cedo, em resumo é o voltar ao trabalho.
Para os pais é voltar à correria do costume – preparar os pequenos-almoços, levar os filhos à escola e 
chegar a tempo ao emprego… Depois, sair a correr do emprego porque os filhos já estão à espera para 
ir para casa,…
Quanto aos professores, estes, ansiosos e atarefadíssimos também andaram… 
Entre o preparar projetos, documentos, salas, reuniões, reside o efeito surpresa 
dos novos alunos e de como estarão os que já conhecem… 
No Centro Escolar de Ponte Rol, achamos que é muito importante criar e manter 
expetativas positivas em relação à escola, especialmente nos mais pequenos, 
que ingressam no pré-escolar e no primeiro ano. Por isso, este ano planeámos 
e desenvolvemos várias atividades envolvendo os vários níveis de ensino entre 
si. Fizemos a receção aos pais e alunos e visitas guiadas pela escola, envolvendo 
jogos e canções.
Mas, não ficámos por aqui… No nosso Plano Anual de Atividades, temos contempladas muitas 
atividades para que os alunos aprendam o mais possível, de forma agradável, se desenvolvam e cresçam 
harmoniosamente. Contudo, não esquecemos a tecnologia, por isso, estamos e continuaremos a 
rentabilizar recursos para formar os nossos alunos e abrir novos caminhos. Usamos quadros interativos, 
computadores e tablets para desenvolver atividades pedagógicas mais aliciantes que vão de encontro 
aos interesses das novas gerações…
De entre todas as atividades realizadas, gostaríamos de destacar uma das que nos encheu de orgu-
lho, a Campanha Solidária, que realizámos no dia vinte de novembro, o Dia Nacional do Pijama. Com 

esta campanha, conseguimos ajudar uma instituição do nosso 
concelho (o Centro de Acolhimento Temporário Renascer) e fa-
zer estas crianças felizes, 
embora apenas por mo-
mentos. Esta campanha 
só foi possível concreti-
zar com sucesso, devido 
ao envolvimento e parti-
cipação de toda a comu-
nidade educativa, à qual 
agradecemos em nome 
de todas as crianças institucionalizadas nesta entidade.

Ao longo deste período, temos contado e continuamos a contar com a colaboração dos pais e 
encarregados de educação, apoiando os seus filhos e todos os membros da comunidade educativa que 
com eles trabalham.

Votos de continuação de um excelente ano letivo
repleto de sucessos para todos.

A Ponte
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Casa da Cultura - Salão ParoquialA Ponte

Que Grande Caldeirada
Revista á Portuguesa

No passado dia 9 de Novembro na Casa da Cultura – Salão Paroquial subiu ao palco o espetáculo com-
posto por um elenco de luxo e de caras conhecidas tanto do teatro como da televisão. “Que Grande 
Caldeirada” uma Revista á Portuguesa liderada pela excelente atriz Florbela Queiroz, a festejar 61 anos 
de carreira após ter percorrido o país com a revista “Ol(h) á Florbela!” apresenta agora esta nova revista 
com a recriação de grandes êxitos proporcionando a todos os presentes bons momentos de diversão. 

O Cinema na História do Salão Paroquial
 

Com o restauro da Máquina de Cinema foi colocada em exposição permanente no Salão Paroquial 
desde o dia 8 de Dezembro de 2018.
Com o início das obras de ampliação do Salão Paroquial foi decidido guardar a máquina de cinema e 
seus acessórios que fizeram história ao longo de muitos anos. Responsável por recordações, memórias 
e saudade…. Dando Cinema de Outubro a Maio em Ponte do Rol e de Junho a Setembro em Santa 
Cruz grandes êxitos nacionais como internacionais foram exibidos durante anos… alegrou, emocionou e 

Florbela e seu Elenco
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Casa da Cultura - Salão Paroquial A Ponte

encantou todos aqueles que corriam a bilheteiras com entradas 
desde 2$50 (dois escudos e cinquenta centavos) para assistir às 
noites ou tardes de cinema dadas aos domingos em que não 
havia futebol…. Altifalantes colocados à janela passando música 
da época faziam o convite a todos que poderiam passar uma 
tarde diferente.
Tornadas peças de Museu, pesam nelas as memórias daqueles 
que durante décadas trabalharam e se dedicaram com grande 
amor a esta arte. A todos eles, aos que já partiram e aos que se 
encontram entre nós um MUITO OBRIGADO!

Notas de Ano Novo
 9º Encontro Intermunicipal de Coros Integrado na Festa Sénior

No próximo dia 27 de Janeiro realizar-se-á mais um evento marcante, o 9º Encontro Intermunicipal de 
Coros Integrado na Festa Sénior. Terá o seu início pelas 15 horas onde irá proporcionar uma tarde bem 
passada e alegre contando sempre com a boa disposição de todos os participantes proporcionando-nos 
altos momentos de cultura. Esta edição contará com vários grupos corais representando os Municípios 
parceiros da Camara Municipal de Torres Vedras tais como Bombarral, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço, 
Cadaval e Arruda dos Vinhos. 

Mensagem

A Direção da Casa da Cultura – Salão Paroquial vem 
por este meio agradecer a todos aqueles que de 
diversas formas e meios têm prestado apoio e desejar 
a todos os Colaboradores, Amigos e Ponterrolenses 
um Próspero Ano Novo cheio de Paz e compreensão 
mutua. Bem Hajam. 

Corpo da máquina de cinema em restauro.

Caixas e bobines em restauro. Máquina de cinema e seus acessórios.
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GDRC PonterrolenseA Ponte

GDRC PONTERROLENSE
1941 – 2019 … estão perto dos 78 anos !!

É já no próximo mês de Janeiro que o nosso clube está de parabéns por mais um aniversário. Assim 
chegue em bem e com a saúde que o tem mantido até aqui. 
Iniciou-se dentro da normalidade mais uma época desportiva, com a participação das camadas jovens 
mais uma vez em protocolo com a Péforma/Escola Miguel Vítor, nos escalões de Petizes, Benjamins, 
Traquinas e Infantis nas suas diversas concentrações. 
Os nossos juniores sub-15 (Iniciados) a iniciar uma época deslumbrante contando por vitórias todos os 
jogos disputados e até com algumas goleadas bem expressivas. O plantel sénior, que sofreu algumas 
alterações na sua composição em relação á época passada, nomeadamente treinador novo que até já foi 
substituído, vai mantendo uma época regular acima do meio da tabela. O nosso Atletismo vai marcando 
presença em todas as provas  da região e não só e nos vários escalões, conquistando aqui e ali algumas 
classificações de relevo conforme também já nos habituaram.

Também dentro da normalidade e que faz parte de todo o organograma 
de angariação de fundos do clube, o Ponterrolense já promoveu 
no final de Setembro mais uma FESTA DA CERVEJA, desta vez com 
ajuda do S. Pedro que nos proporcionou um fim de semana  com 
temperaturas e noites magníficas que tem sempre muito peso nos 
resultados dos eventos, onde se incluíu no programa um “Almoço 
Convívio dos Amigos do Clube” bem como mais uma fornada de Bolos 
de Ferradura. O Ponterrolense também já esteve presente, como 
habitualmente com a tasquinha nas 

FESTAS da CIDADE 2018 em representação da nossa freguesia. Também 
o nosso CABAZ de NATAL estará exposto na nossa Sede para toda a 
gente se habilitar.
O Ponterrolense continua sempre a contar obviamente com todos os 
sócios e amigos do clube para o engrandecimento do património da 
freguesia.

A direcção do GDRC Ponterrolense  deseja a todos os pais, associados, 
atletas, técnicos, colaboradores, fornecedores e amigos do clube em 
geral, um BOM NATAL, em família com paz e muita saúde. 

Jaime Bandeira – sócio nº 99
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BJM Ponterrolense A Ponte

BANDA JUVENTUDE MUSICAL PONTERROLENSE

Neste outono, a banda esteve essencialmente focada na preparação da gala de natal e na parada das 
festas da cidade de Torres Vedras, esta cancelada devido ao mau tempo que se fez sentir no dia 11 de 
novembro.

Dia Aberto
Pela primeira vez, a banda organizou um dia aberto na escola de música. Realizado no dia 27 de outubro, 
não contou com grande afluência, mas permitiu a quem foi conhecer um pouco melhor a escola de música 
da banda e experimentar alguns instrumentos. Esta iniciativa faz parte de um conjunto de eventos que 
visam captar alunos para a escola de música, e vai certamente repetir-se. Fiquem atentos e aproveitem 
a oportunidade para fazer parte da banda de todos nós.

Inaugurações
No dia 28 de outubro, a banda participou na inauguração oficial do elevador da sede da A.S.A.S. e 
do berçário da mesma instituição. Mesmo com uma ameaça de chuva, as cerimónias contaram com 
a presença de muitos populares, bem como representantes da câmara municipal de Torres Vedras e 
da junta de freguesia de Ponte do Rol, na inauguração destes equipamentos tão necessários à nossa 
freguesia. O nosso obrigado pelo convite por parte da A.S.A.S.

Gala de Natal 2018
Como já é hábito, a banda vai organizar a Gala de Natal, a qual tem vindo a abrilhantar a época natalícia 
da freguesia desde 2010. Os moldes serão semelhantes aos anos anteriores, com a oferta de filhós e 
bebidas durante o espetáculo e música providenciada pela banda numa noite que é sempre do agrado 
de quem assiste. Para quem estiver interessado, contacte um membro da direção o quanto antes para a 
compra de bilhetes, já que os lugares são marcados. A gala será realizada no dia 22 de dezembro pelas 
21:30 na casa da cultura da ponte do rol.

Volta de Natal 2018
À semelhança de anos anteriores, a banda vai animar a época de natal pelas ruas da ponte do rol. Este 
ano acontecerá ao final da tarde de dia 23 de dezembro (domingo) e, depois do cumprimento tradicional 
das instituições da freguesia, passará pelo bairro do Calvo. Estejam atentos!

Assembleia Geral
A decorrer no domingo dia 23 de dezembro pelas 16h, a assembleia geral ordinária da Juventude 
Musical Ponterrolense – Associação BJMP ocorrerá na sede da associação. Contamos com a presença 
dos sócios para a aprovação do Plano de Atividades para o ano 2019.
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EscuteirosA Ponte

Após uma merecidas férias, a celebração eucarística 
de abertura do ano escutista 2018-2019, no passado 
dia 29 de setembro, marcou o recomeço das 
atividades do Agrupamento 1279 de Ponte do Rol.
A direcção do Agrupamento está apostada em 
melhorar as condições oferecidas aos nossos 
escuteiros. Assim, para além de ter um candidato 
a dirigente em formação e um dirigente a fazer 
um curso complementar para educadores, dois 
dirigentes realizaram um curso de manobras com 
cordas e outros dois dirigentes participaram numa 
formação administrativa, no Centro Escutista do 
Oeste, no último fim de semana de outubro. No encontro de delegados do Ambiente 
do Núcleo do Oeste, realizado no dia 03 de novembro, participou o chefe de 
Agrupamento.

Atividade de Divulgação – Dia aberto à comunidade 

Atendendo ao sucesso da atividade de Divulgação “Sabes o que é 
ser escuteiro?” do ano passado, em que montámos acampamento no 
jardim junto à Igreja de Ponte do Rol para mostrar a pais e crianças 
o que fazemos nas atividades, tendo entrado 10 novos elementos, 

este ano optámos 
por realizar um dia 
aberto à comuni-
dade. Assim, no 
dia 20 de outubro, 
realizámos um pe-
queno raide com o 
imaginário das Li-
nhas de Torres, em 

que os participantes, nos postos, tinham de prestar provas das suas 
capacidades para participar na defesa das linhas de Torres. 

O percurso do raide começava na sede de Agru-
pamento, em Gondruzeira, passava pela Ribeira de 
Pedrulhos, seguia a ecopista até ao Forte do Grilo e 
terminava no Parque Verde de Ponte do Rol. Após 
o almoço realizaram-se as passagens de secção 
e um jogo com walkie-talkies que foi do agrado 
de todos os participantes. Ainda participámos na 
recitação do terço em conjunto com a Catequese 
e na celebração eucarística. Graças a esta atividade 
entraram 7 novos elementos. 
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Escuteiros A Ponte

Ação de serviço em Varatojo

A Expedição 151 - S. Timóteo foi desafiada pelo Frei 
Nicolás do Convento de Varatojo a auxiliar na apanha 
das nozes. Na manhã ventosa do dia 27 de outubro os 
exploradores cumpriram mais uma acção de serviço em 
Varatojo.

Magusto de São Martinho 

O Magusto de S. Martinho realizado pelos escuteiros no armazém da Junta de Freguesia de Ponte do 
Rol, este ano teve de ser adiado para a noite de 16 de novembro devido às condições climatéricas que 
se verificavam no dia de S. Martinho. 
Com o apoio de escuteiros e pais conseguimos ter tudo pronto a partir das 19.30 e acabámos por ter 
um jantar em família em que o caldo verde e as bifanas foram reconfortantes, mas as estrelas da noite 
eram as castanhas e a água-pé.
Como já é tradicional passámos as fotos das atividades escutistas do ano 2017-2018, tivemos as peças 
de cada secção e sorteámos 3 recheados cabazes de S. Martinho.

Encontro de Guias do Oeste 

A primeira sessão do Encontro de Guias 
do Oeste (EGO), realizou-se na Escola 
2,3 Gaspar Campello em Campelos, nos 
dias 17 e 18 de novembro. Participaram 2 
guias dos lobitos, 2 guias dos explorado-
res, 2 guias dos pioneiros e o guia dos ca-
minheiros, tendo sido acompanhados por 
3 dirigentes. Durante a sessão aprofunda-
ram as características do guia e método 
projeto. Em março terão nova sessão, mas 
em acampamento. 
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Passeios SenioresA Ponte

No âmbito das atividades promovidas pela Câmara Municipal de 
Torres Vedras, e conforme vem sendo habitual nos últimos anos, 
a nossa freguesia fez este Verão três passeios com a “malta” mais 
rica, em experiência e sabedoria, da nossa terra.

Os passeios foram realizados nos dias 17 Julho, 28 Agosto e 25 de Setembro 
e contaram com a participação de aproximadamente 150 séniores.

O itinerário deste ano teve como destino principal o Entroncamento e o Museu Nacional Ferroviário, 
local ótimo para partilhar vivências, trocar experiências e adquirir conhecimento no que diz respeito ao 
transporte ferroviário em Portugal e um pouco por 
todo o mundo.  
A linha ferroviária desbravou novos caminhos, criou 
cidades e ligou comunidades, colmatando falhas 
de algumas necessidades básicas e criou novas 
ofertas e possibilidades às nossas gentes. Tal como 
foi partilhado nesta visita “mudou a forma de ver o 
mundo”.
Desde que foi iniciado, o Museu está em evolução 
constante e a sua construção tornou-se um estado 
permanente, uma vez que o objetivo é torna-lo um dos melhores do mundo da sua área.
O Museu está instalado no Complexo Ferroviário do Entroncamento, numa área de 4,5 hectares que 
comporta 19 linhas ferroviárias e gere um legado de história com 160 anos, que iniciou com a locomotiva 
a vapor e cujo futuro se alia ao uso das novas tecnologias.
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Passeios Seniores A Ponte

Esta visita deu-se da parte da manhã, conforme ilustram as fotos seguintes:

Durante o almoço buffet houve um convívio que agradou a todos e após a refeição a bela música do 
acordeonista Rubem Alves deixou todos alegres e bem dispostos.

Já no caminho de regresso, uma pequena paragem para ver o mar no Sítio, na Nazaré, e muita alegria 
com algumas anedotas e cantorias.
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Miss VindimasA Ponte

Decorreu entre outubro e novembro mais uma 
edição do Festival das Vindimas, desta vez 
com um novo formato. Inserido no programa 
da Cidade Europeia do Vinho, as eliminatórias 
realizam-se em 4 adegas do concelho.
Daí saíram as 13 representantes das várias 
freguesias que estiveram presentes na grande 
final.

A eliminatória da nossa freguesia decorreu no
dia 6 de outubro na Adega Cooperativa de São 
Mamede da Ventosa em conjunto com a freguesia 
anfitriã e São Pedro da Cadeira. 

As candidatas da Ponte do 
Rol foram 5: Ana Sofia Fi-
gueiredo, Beatriz Flamino, 
Maria Ezequiel, Marisa San-
tos e Rafaela Santos. Todas 
desfilaram muito bem e mos-
traram a raça e ambição dos 
ponterrolenses. 

A Ana Sofia venceu o prémio de Miss Simpatia
e a Maria Ezequiel ganhou o prémio de Rainha
das Vindimas, tendo representado a Ponte do 
Rol na final.
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Miss Vindimas A Ponte

E que bem foi representada a Freguesia!

Na final, no dia 11 de novembro, o espetáculo começou com a brilhante 
atuação da Escola de Dança Flui. 

Seguidamente as misses iniciaram o primeiro desfile com um traje típico de cada freguesia. A Maria vestiu 
o traje feminino das marchas populares deste ano, em que o tema “O VINHO” se adequava perfeitamente 
ao evento. 

No segundo desfile todas as misses usaram 
um vestido preto e jóias de Cidália Correia.
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Miss VindimasA Ponte

Numa noite com muito calor humano, por fim decorreu o tão 
aguardado desfile com os fatos que cada uma das misses idealizou. 
Uns fatos mais criativos, outros mais espampanantes, cada um 
brilhou à sua maneira. 

A nossa Maria representou muito bem a freguesia e teve uma espetacular claque a apoia-la! No final 
trouxe dois prémios: Miss Simpatia e Miss Popularidade. Parabéns Maria!
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Concerto CSFIL A Ponte

Comissão Social Inter-Freguesias do Litoral (CSFIL)

No passado dia 2 de dezembro, 
pelas 17h30, na igreja de Ponte 
do Rol, decorreu um concerto so-
lidário organizado pela Comissão 
Social Inter-Freguesias do Litoral 
(CSFIL) do concelho de Torres Ve-
dras. Esta Comissão que inclui as 
freguesias de Ponte do Rol, São 
Pedro da Cadeira e Silveira funcio-
na como um órgão dinamizador 
do desenvolvimento social local 
para a erradicação da pobreza e 
exclusão social.

O concerto foi realizado pelo coro 
Cant’Arte, que interpretou de for-
ma surpreendente vários temas 
natalícios. A entrada era gratuita, 
tendo sido pedido a cada espeta-
dor para levar bens alimentares para posteriormente serem distribuídos pelas famílias carenciadas das 
várias Freguesias. 

Conseguiu-se arranjar vários bens 
alimentares, esperando-se que no
próximo ano a adesão possa ser
ainda maior!
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DESAFIO	

	

Encontre	na	sopa	de	letras	todos	os	ingredientes	para	um	excelente	2019!	

	

*saúde	

*oportunidades	

*esperança	

*paz	

*sonhos	

	

*amor	

*alegria	

*sucesso	

*união	

*felicidade	

	

	

*força	

*positivismo	

*conquistas	

*prosperidade	

*compreensão	

	

	



JANEIRO
Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sáb  Dom

FEVEREIRO
Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sáb  Dom

MARÇO
Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sáb  Dom

ABRIL
Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sáb  Dom

MAIO
Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sáb  Dom

JUNHO
Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sáb  Dom

JULHO
Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sáb  Dom

AGOSTO
Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sáb  Dom

SETEMBRO
Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sáb  Dom

OUTUBRO
Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sáb  Dom

NOVEMBRO
Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sáb  Dom

DEZEMBRO
Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sáb  Dom


