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Fregueses Ponterrolenses,

Continuamos o caminho traçado por esta equipa no sentido do 
cumprimento dos objetivos propostos. Assim, depois de dar entrada 
do projeto de arquitetura da futura Sede de Freguesia nos serviços 
camarários, elaboramos o projeto de estabilidade e solicitamos 
orçamento, para a primeira fase, a três empresas do setor. Estamos a 
aguardar valores.

Iniciamos trabalhos no cemitério por forma a dar uma nova “cara” e 
principalmente uma mais adequada arrumação.

Mas esta é a fase do Ano em que Celebramos as Nossas tradicionais 
e enraizadas festas, nomeadamente, Sra de Fátima na Gondruzeira, Sr 
Jesus dos Aflitos na Ponte do Rol, S João na Benfica e as já também 
tradicionais Tasquinhas, não faltando as Nossas Marchas Populares.

Este Ano, a Associação da Benfica não vai realizar os seus tradicionais 
festejos mas há que dar continuidade ao legado que outros criaram 
e nos deixaram como património cultural e Recreativo, o qual 
necessitamos colocar em prática por forma a mantermos, para memória 
futura, a Nossa Identidade viva!

Por último mas não menos importante, estamos em fase Nacional de 
transferência de competências, do Estado Central para as Câmaras 
Municipais e destas para as Freguesias.

Era bom que estivéssemos atentos às posições que se vão tomando 
e até uma boa sessão de esclarecimento sobre a forma e o modo 
como poderemos ou não obter mais-valias para a Freguesia, será de 
considerar.

Nós, Freguesia de Ponte do Rol, por princípio, aceitaremos todas 
as competências que a Lei propõe, imbuídos no mesmo espirito do 
legislador que seja de proximidade, conhecimento local, rapidez e 
também a dignidade de uma entidade eleita pelo Povo mas que neste 
momento é desprovida das mais elementares competências próprias.

Tudo isto vai a discussão neste próximo semestre para entrar em vigor 
em Janeiro de 2020!

É já ali! Estejamos atentos

 Bons e felizes festejos para todos!

Cumprimentos,

O Presidente da junta de Freguesia
Pedro Vaza Santos
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Junta de Freguesia A Ponte
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Festas da Catequese

Com o início do novo ano civil começaram as festas dos vários anos de catequese.
No dia 26 de janeiro, o 9º ano celebrou a Festa do Envio. Assim 
como Cristo enviou os seus Apóstolos por todo o mundo a 
anunciar a Boa Nova, também estes jovens foram “convidados” 
a partilhar com o próximo o projeto de Deus.
Um mês depois, no dia 23 de fevereiro, as crianças do 5º ano 
comemoraram a Festa da Esperança. É a esperança que permite 
encontrar um ponto de apoio, firme, para chegar ao coração de 
Deus. Estes catequizandos querem seguir o amor de Cristo, pois 
só com esse amor terão a possibilidade de caminhar dia após dia 
sem perder a esperança.
A Festa das Bem-Aventuranças e a Festa da Vida realizou-se no I sábado da Quaresma. Os jovens do 
7º e 8º anos comprometeram-se, através das Bem-Aventuranças, encontrar um caminho para a sua 
realização pessoal como seres humanos e cristãos, uma vez que só assim poderão ter uma vida recheada 
de felicidade.

No dia 16 de março foi a vez dos meninos do 2º ano celebrarem a Festa do Pai Nosso. Rezaram junto ao 
altar a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos e que lhes permitiu perceber ao longo do ano que 
Deus é um Pai maravilhoso, que os ama em qualquer circunstância.

ParóquiaA Ponte
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Paróquia A Ponte

A Via Sacra da catequese, aberta a toda a comuni-
dade, realizou-se no dia 6 de abril com o habitual 
percurso pelas ruas da freguesia.
Este ano houve a celebração do Crisma na nossa 
Paróquia. Jovens e adultos renovaram a graça ba-
tismal, numa cerimónia presidida pelo Bispo Auxiliar 
de Lisboa, D. Daniel Henriques.

No sábado antes do dia da mãe, as crianças do 1º 
ano celebraram a Festa da Avé Maria. Maria de 
Nazaré, que aceitou ser a mãe de Jesus sem nada 
questionar e nos mostra como o amor pode ser 
incondicional.

Por fim, nos dias 5 e 19 de junho, a nossa Paróquia esteve em festa para celebrar a Primeira Comunhão 
e a Profissão de Fé, respetivamente. Foram dois dias repletos de emoções para as crianças que tomaram 
a hóstia pela primeira vez e para as que renovaram os seus compromissos batismais. (fig 7 e 8)

No próximo dia 25 de maio será a Festa do Compromisso e o Encerramento da catequese.

Centenário da morte de S. Francisco Marto

Para assinalar o centenário da morte de S. Francisco Marto, realizou-se no dia 4 de abril, um momento 
de oração ao Santíssimo Sacramento.
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GDRC GondruzeiraA Ponte

Festa Anual da Gondruzeira

A comemorar os 31º ano do acolhimento da padroeira, Nossa Sra. De Fátima, na nossa aldeia, chegou 
o momento de  renovar o espaço que a abriga. A inauguração do novo altar, no local habitual, terá 
lugar durante a missa e procissão festivas equadradas na festa anual que decorre nos dias 24, 25 e 
26 de Maio. 

Convidamos toda a comunidade a vir 
festejar connosco nestes dias e celebrar 
este momento solene na tarde de 
domingo. Em funcionamento estarão 
os bares na sede da coletividade e 
no recinto da festa e o restaurante 
com serviço de jantares no salão da 
sede. O Grupo Desportivo Recriativo 
e Cultural da Gondruzeira agradece, 
desde já, a todos a participação e 
visita neste evento.
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Casa da Cultura - Salão Paroquial A Ponte

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

No passado dia 27 de janeiro realizou-se 
mais um evento marcante, o 9º Encontro 
Intermunicipal de Coros Integrado na Festa 
Sénior. Com início pelas 15 horas, com a 
sala cheia de público e coralistas onde a 
alegria pairava e abundava vontade de 
passar  excelentes momentos de cultura. 
Esta edição contou com vários grupos corais 
representando os Municípios parceiros da 
Câmara Municipal de Torres Vedras tais 
como Bombarral, Lourinhã, Sobral de Monte 
Agraço, Cadaval e Arruda dos Vinhos.

Representante do Município de
Torres Vedras Coro Cant`Arte

“ Volt’a Portugal em Revista “ 
No passado dia 17 de maio na Casa da Cultura – Salão Paroquial subiu ao palco o espetáculo constituído 
por um elenco de luxo composto por caras bem conhecidas tanto do teatro como da televisão. “Volt’a 
Portugal em Revista”, uma Revista à Portuguesa com duas grandes atrações António Calvário e 
Natalina José, uma nova revista em digressão pelo país que conta com a recriação de grandes êxitos 
proporcionando a todos os presentes bons momentos de diversão.

Este dia contou com duas sessões, a da tarde dirigida a todas as IPSS do Oeste, contando com Centros 
de Dia e Lares que encheram a Casa da Cultura de moldura humana onde durante hora e meia puderam 
recordar a mocidade de outros tempos. A da noite foi dirigida ao público em geral a qual ainda contou 
com um número apreciável de assistência. 
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Casa da Cultura - Salão ParoquialA Ponte

Sessão do Orçamento Participativo
Ponte do Rol

A freguesia de Ponte do Rol recebeu a segunda sessão de 
participação da 4ª edição do Orçamento Participativo de 
Torres Vedras, que decorreu na quarta-feira dia 15 de maio 
pelas 21h na Casa da Cultura Salão Paroquial de Ponte do Rol.

Os participantes nesta sessão foram distribuídos por seis 
mesas onde nove propostas foram apresentadas. Dessas, três 
foram apresentadas e aprovadas em plenário, num total de 
84 votos apurados. Sublinhe-se que houve lugar à junção de 
propostas em plenário devido à sua similaridade.

As três propostas aprovadas foram:

1.ª Proposta: Sombreamento para Parque Infantil do Centro Educativo da Ponte do Rol
Proponente: Carmen Franco

2.ª Proposta: Conclusão das obras do Salão Paroquial
Proponente: João Rodrigues

3.ª Proposta: Aquisição de casa de madeira e material para atividades do Grupo CNE, n.º 1279 – Ponte 
do Rol
Proponente: Mário Santos

As três propostas aprovadas serão sujeitas a análise técnica de 1 a 12 de julho e, se passarem na análise 
técnica, integrarão a lista de projetos que irá a votação final, de 9 a 29 de setembro.
A Câmara Municipal de Torres Vedras realiza pela quarta vez o Orçamento Participativo, iniciativa pela 
qual os munícipes de Torres Vedras propõem, discutem e elegem projetos que a autarquia concretizará. 
À 4ª edição do OP é atribuído o montante de 300 mil euros para financiar os projetos, de diversas áreas 
de intervenção, que os cidadãos elegerem como prioritários nas tipologias “Projeto para a Freguesia” e 
“Projeto Supra Freguesia”.
Qualquer eleitor recenseado no território municipal pode e deve apresentar as suas propostas, nas 
sessões de participação presenciais que decorrem até 19 de junho em todas as freguesias do Concelho 
e na sessão de participação online que decorre no dia 24 de junho.

ZUMBA FITNESS

Desde o mês de fevereiro que a Casa 
da Cultura – Salão Paroquial conta 
com mais uma atividade. Marta Reis 
é instrutora do Zumba, as aulas têm 
duração de 50 minutos e são dadas 
às segundas e quartas- feiras. As 
inscrições encontram-se abertas para 
novos alunos.
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Casa da Cultura - Salão Paroquial A Ponte

Divulgação do Movimento da Mensagem de Fátima

Na continuação da divulgação do Movimento da 
Mensagem de Fátima com o objetivo de se criar os núcleos 
do movimento nas paróquias, foi efetuada uma palestra, a 
convite do Frei Quintã, Pároco na Paróquia de Ponte do Rol 
e S. Pedro da Cadeira, sobre o Movimento da Mensagem 
de Fátima no dia 5 de maio no Salão Paroquial de Ponte do 
Rol. Contou com uma grande adesão da comunidade de 
várias Paróquias da Vigariaria de Torres Vedras.

A palestra foi efetuada pela presidente do Movimento da 
Mensagem de Fátima e do Patriarcado de Lisboa, Dra Alice Ribeiro.

A partir desta data foi criado o Núcleo Paroquial do Movimento de Ponte do Rol com os seguintes 
elementos: Isabel Reis, Ana Alves, Rosário Santos, Rosa Paulino e Sérgio Paulino.

                                            

Forum das Associações
Open Day – Dia Aberto

O Fórum das Associações de Torres Vedras decorreu nos primeiros três fins de semana do mês de 
maio no Concelho Torres Vedras. O evento foi feito em moldes diferentes dos anos anteriores, com 
base na descentralização e visando a promoção da cultura, trabalhando em rede e contando com uma 
participação ativa das associações locais. Para tal, foi feita uma abertura dos espaços das associações 
à comunidade e pares, a troca de experiências, conhecimento, competências, recursos e a criação de 
um roteiro pelas freguesias. O Fórum das Associações tem como objetivos a promoção do inter-rela-
cionamento entre associações, o estabelecimento de parcerias, o esclarecimento sobre a importância 
do movimento associativo, o fomento da participação cívica e a descentralização de atividades no 
território do concelho.

A nossa freguesia também esteve presente neste evento através da Casa da Cultura – Salão Paroquial de 
Ponte do Rol no dia 11 de maio das 9:30h às 19:30h e no dia 19 na Freguesia do Turcifal.

Foi um dia cheio de cultura, palestras, workhops, aulas abertas, exposições e espetáculos tais como:  
Exposição de Fotografia sobre o património religioso do “Local para o Global” e do “Passado para o 
Futuro”; Workshop de fotografia - nível básico;| Pinturas faciais e modelagem de balões; Aula aberta 
de Pilates Clinico; Palestra sobre Sentido da Vida; Palestra sobre Agricultura Biológica;  Espetáculo 
de junção de artes opostas, execução de artes diferentes e sua interligação. Ballet, música africana e 
malabares de fogo e dia 19 de maio na Casa do Povo do Turcifal Workshop de Gaita de Foles. Contou 
com uma grande afluência de público e participantes.
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EscuteirosA Ponte

Os escuteiros do Agrupamento de Ponte do 
Rol continuam a ser desafiados com diferentes 
atividades de agrupamento e de secções de 
modo a “crescerem” como escuteiros, cristãos e 
cidadãos, num mundo cheio de desafios.

AtividAdes de AgrupAmento:
- Festa de Nossa Senhora da Conceição, Padroeira da Paróquia 
de Ponte do Rol e Patrono do Agrupamento, no dia 08 de 
dezembro, com participação na celebração e organização da 
procissão pelas ruas de Ponte do Rol.

- Partilha da Luz da Paz de Belém - após 
a sua receção na cerimónia regional realizada na Sé de Lisboa, no dia 17 de 
dezembro, a Luz da Paz de Belém esteve presente na Igreja de Ponte do Rol até 
ao dia 06 de janeiro. Foi partilhada com a comunidade nos dois lares existentes na 
freguesia no dia 22 e nas celebrações eucarísticas de 22, 23, 24 e 25 de dezembro. 

- Atividade de Reis com os pais, no dia 13 de janeiro, com a particularidade de 
ter sido preparada pelos pais. Caminhada de grupo (escuteiros, pais e familiares) 
desde a nossa sede de Agrupamento em Gondruzeira até ao Castro de Zambujal. 
Nesse renovado espaço cultural realizámos um jogo por equipas mistas seguido de 
almoço partilhado. O regresso foi realizado novamente em caminhada de grupo.

- Fabrico e venda de bolos ferradura, nos dias 08 e 09 de fevereiro e recentemente 
nos dias 04 e 05 de maio. Atividade realizada na Casa dos Sabores e Tradições 
de Ponte do Rol, com o apoio de escuteiros, pais e familiares.

- Promessas de Agrupamento, na Igreja 
Paroquial de Ponte do Rol no dia 31 de 
março. Fizeram a sua promessa 3 lobitos, 4 
exploradores e 1 pioneiro. No dia 30 de março 
foi realizada a Vigília de oração, aberta a pais, 
familiares e restante comunidade paroquial.

- Recolha Alimentar da Cruz Vermelha Portuguesa (delegação de Torres Vedras) entre os dias 05 e 
07 de abril no Meu Super de Ponte do Rol. Os bens angariados foram encaminhados para as famílias 
carenciadas do nosso concelho apoiadas por esta delegação.

- Atividade de Agrupamento em Óbidos no dia 27 de abril. Viagem 
de comboio até Óbidos, seguida dum Jogo de Vila entre muralhas 
por equipas mistas compostas por elementos das diferentes 
secções. Jogos tradicionais junto ao Santuário do Senhor da Pedra 
e raide até à Escola de Sargentos do Exército de Caldas da Rainha, 
onde acantonámos no pavilhão gimnodesportivo.
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Escuteiros

- S. Jorge 2019, festa da Região de Lisboa no dia 28 de abril em Caldas da Rainha. Sob o imaginário 
LisPower, os 5200 escuteiros animaram a cidade com as suas atividades. 

- Comemoração do 14º Aniversário de Agrupamento no dia 28 de Abril 
(após o regresso do S. Jorge 2019) na sede de Agrupamento. Jantar 
partilhado preparado pelos pais. (fig 5)

- Procissão das Velas pelas ruas da Freguesia de Ponte do Rol, no dia 
10 de maio. 

AtividAdes de secção:
Alcateia 145 – Santa Jacinta Marto:
- Acantonamento nos dias 23 e 24 de fevereiro, no salão Paroquial de 
S. Mamede da Ventosa sob o imaginário “Livro da Selva”. A atividade 
começou com uma caminhada até ao local de acantonamento.

- Acantonamento inter-Alcateias nos dias 06 e 07 de abril, em Lagoa de Falcão no Outeiro da Cabeça, 
sob o imaginário “Coco”. Participaram as Alcateias de Ponte do Rol, Campelos e S. Mamede da Ventosa. 
As condições climatéricas impediram a realização de acampamento.

Expedição 151 – S. Timóteo:
- Acantonamento de Natal de 14 a 16 de dezembro, na Escola Básica Padre 
Vítor Melícias de Boavista-Olheiros, sob o imaginário “Harry Potter”. Chapéu 
Selector, aulas de magia e Quidditch, foram algumas das propostas de 
Hogwarts vividas. 

- Acampamento de Páscoa de 13 a 16 de abril, no ex-Karting de Santa Cruz, 
sob o imaginário “Piratas das Caraíbas”. Oficina de Pesca, construção e 
navegação de jangadas, foram vividas em na Praia de Porto Novo.

Comunidade 145 – S. Gonçalo de Lagos:
- Acantonamento de Natal de 14 a 16 de dezembro, na sede do Agrupamento 541 Pio XII, em Lisboa. 
Geocaching pela cidade de Lisboa, visita ao Oceanário e ainda a visita ao Museu Nacional do CNE, 
foram as principais atividades vividas. 

- Raide Noturno no dia 26 de janeiro, com partida no Sobral de Monte Agraço e chegada na sede de 
Agrupamento.

- Acampamento de Páscoa de 12 a 14 de abril, na Quinta do Choupo em Ribamar da Ericeira, sob o 
imaginário “Bear Grylls”. Construção elevada da Comunidade.

Clã 120 - S. Martinho 
- Elaboração da Carta de Clã nos dias 30 de novembro e 01 de 
dezembro, em Consolação. 

- Participação no S. Paulo do Núcleo do Oeste, nos dias 25 e 26 
de janeiro, em Caldas da Rainha.

- Participação no XV Cenáculo do Oeste, de 15 a 17 de Fevereiro, 
na Escola de Armas de Mafra.

A Ponte
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GDRC Ponterrolense

Florbela e seu Elenco
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APEE A Ponte

Olá miúdos e graúdos. 
Já não nos encontrávamos por aqui desde o ano passado e temos muito para vos contar.

Em dezembro como já é habitual realizámos a venda de rifas 
junto da comunidade para o sorteio de dois magníficos ca-
bazes de Natal. A realização dos mesmos só foi possível com 
a participação dos pais e de alguns estabelecimentos comer-
ciais que nos apoiaram com diversos produtos alimentares. 
Aproveitamos para agradecer uma vez mais a: Frutas Luis Vi-
cente; Meu Super Ponte Rol; Mini Mercado António Álvaro; 
Mini Mercado Caixeirinha; Mini Mercado Luferreira; Padaria 
Moleiro; Pastelaria Delicia; Pastelaria Low-Cost; Saloinha, Ta-
lho José Pedro Cartaxo e Filhas, Talho Sabor Urgente.

Participámos ainda na Ponte Natalis com a nossa já conhe-
cida ginjinha.

No início do 2º período, a pedido do corpo docente e há muito em 
falta, a APEE adquiriu três equipamentos de espaldar para equipar 
o ginásio do centro educativo.

O Carnaval de 2019 sob o tema “Made in Portugal” contou com o apoio 
de alguns pais que formaram um atelier de costura nas instalações do 
Centro Educativo, para ajuda na confeção dos fatos de carnaval dos alu-
nos. 

Este ano as crianças foram mascaradas de pêra rocha da Ponte do Rol e 
os professores e auxiliares de agricultores.
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APEEA Ponte

Em abril a APEE em conjunto com o Grupo Desportivo Ponterro-
lense, pôs mãos à obra e pés ao caminho e realizou a 1ª Caminha-
da da Primavera, seguida de um magnífico almoço na Casa dos 
Sabores e da Cultura.

Foi um dia em grande com mais de 200 inscrições.

Aproveitamos para agradecer a todos os que colaboraram, aos 
patrocínios e aos participantes.

Que esta seja a 1ª de muitas Caminhadas da Primavera.

E assim chegámos ao 3º período e com ele vem a festa de final de ano para as crianças e as Tasquinhas. 
Desde já queremos convidar-vos a visitar e a participar nesta atividade connosco.

 
Abraços primaveris, 

APEE
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BJM Ponterrolense A Ponte

BANDA JUVENTUDE MUSICAL PONTERROLENSE

Com o início do ano começa mais um ciclo de preparação da 
temporada, este ano marcada pelos espetáculos “Musica em 
pontas” e Sons d’Inverno, este último com uma componente 
solidária.  

Espetáculo “Musica em pontas”

Como já aconteceu anteriormente, a banda associou-se à escola de ballet da professora Dulce Alves 
para um espetáculo conjunto. Nesta edição, o espetáculo ocorreu no salão pastoral do Sobreiro Curvo. 
Com um ambiente especial, a sala encheu-se de música e dança para uma noite memorável. O nosso 
grande agradecimento à professora Dulce Alves pelo convite e empenho neste evento.

Carnaval 2019

Mais uma vez, a banda da ponte do rol juntou-se aos foliões torrienses no carnaval mais português de 
Portugal. Nesta edição, a banda participou nos corsos diurnos de domingo e terça-feira, bem como no 
corso noturno de segunda-feira, como de resto já tem sido hábito. (fig 1)

Concerto Sons d’Inverno

Na edição de 2019 dos sons d’Inverno, a banda optou por homenagear o grande compositor português 
Amílcar Morais. Amílcar Morais é autor de variadíssimas peças, sendo um dos mais prolíferos compositores 
nos repertórios das bandas portuguesas. A banda da Ponte do Rol não é exceção, tendo interpretado ao 
longo da sua história peças como Tarântula, Pop Show nº4, Comendador A.S.A. Roque, Corpo Místico, 
entre outras. Assim, no dia 23 de março a banda tocou um concerto apenas com peças deste grande 
compositor. 

Associado a este evento, está uma causa bem mais nobre. Todo lucro deste evento foi canalizado para 
ajudar o Nuno Clímaco, habitante da vizinha Bordinheira, o qual sofre de cancro. A banda deseja a maior 
foça para o Nuno e a família nestes tempos difíceis.

Procissão do Senhor Morto

Como tem sido hábito, a banda marcou presença na procissão anua de sexta-feira santa em S. Pedro da 
Cadeira. Apesar da chuva que ameaçou impedir o início da procissão, procederam-se às celebrações ao 
som das tradicionais marchas fúnebres.

Eventos próximos

O tempo não para e a banda também não. E por isso, seguem-se dois eventos fora do programa da 
Ponte do Rol. O primeiro é já no próximo sábado dia 18 de maio pelas 21:30 no teatro cine de Torres 
Vedras, onde a banda vai acompanhar o cantor Ricardo Mestre num concerto em que banda e cantor 
fundem as grandes qualidades de ambos para proporcionar um espetáculo memorável. A não perder!!

O outro evento será no final de agosto onde a banda participará na Ópera Comunitária em Torres 
Vedras. Este evento levará as sonoridades e intrigas de uma ópera para as ruas da cidade de forma a 
aproximá-las dos cidadãos. Fiquem atentos às novidades acerca deste evento!!
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ConhecimentosA Ponte
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ASAS A Ponte

NOTA DE DIREÇÃO

No dia 21 de janeiro a direção foi informada que o grupo “Deus nos fez Deus 
nos juntou”  se deslocaria à ASAS no dia 18 de fevereiro para entregar duas 
cadeiras de rodas novas.
Este grupo reúne-se todas as segundas feiras para almoçar e os seus elementos 
contribuem com uma pequena importância para a compra de cadeiras de 
rodas que oferecem a instituições de solidariedade social. Este ano foi a ASAS 
de Ponte do Rol a beneficiada com esse presente. Ofereceram uma cadeira 
de rodas em nome do grupo e outra foi oferta do nosso associado Agostinho 
Ferreira. Para além destas ofertas, o grupo veio acompanhado de instrumentos 
musicais e, tocaram, cantaram e encantaram as utentes do Centro de Dia. Foi 
uma atitude de louvar, a quem muito agradecemos pela intenção, boa vontade 
e um gesto de solidariedade para com estas instituições (IPSS’s) que, apesar de 
serem subsidiadas, necessitam sempre de ajuda. Bem hajam!
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ASASA Ponte

Janeiro fora, cresce uma hora;
Fevereiro recouveiro, faz a perdiz ao poleiro;
Março, marçagão, manhãs de Inverno e tardes de Verão;
Abril, abril, cada pulga dá mil!

O ano vai a meio, ontem ainda era abril, março e janeiro.
Fevereiro foi o mais curto e tão pouco soalheiro…

Tantas coisas por contar, vamos lá ver se não trocamos o passo,
pois as nossas idosas já andam a marchar!

« A Vida é Bela, vamos todos dar as mãos
Fazer Feliz a quem vive ao nosso lado
Vida eterna, vida longa, vida cheia…
A nossa vida é um fado»

Versos das idosas para o Jornalinho

Fomos Cantar as Janeiras à nossa Creche
Este ano não confeccionámos o Bolo-Rei como nos anos anteriores, 
decidimos comprar! E tão deliciosos! Fomos então comemorar o dia de 
reis à nossa Creche e levámos os instrumentos musicais. Foi um bonito 
momento de partilha entre as idosas e as crianças da creche. Pelo 
Centro de Dia lemos e brincámos aos Reis Magos, com a elaboração 
de umas coroas de Rei que deu apetite para o Bolo-Rei!

100 anos de Vida
A nossa utente Maria José Rombão festejou o 100.º aniversário e 
fizemos uma pequena festa em que contámos com a presença de 
familiares, amigos, colegas do Centro de Dia, funcionárias, jornalista 
do Badaladas e o Concertinista Rúben Alves. Foi uma tarde muito 
agradável e sentimo-nos abençoados por cuidar de uma pessoa 
como a Dª Maria José Rombão, com um espírito jovem, amiga e 
consciente do mundo que a rodeia.

Baile de Partida de Carnaval
Este nosso baile vem sendo uma tradição. Começou com a visita de uma personagem “Mãe Preta” há 5 
anos atrás e tem vindo a receber  todos os anos amigos e mascarados! Este ano recebemos na nossa 
sala multiusos as crianças da nossa creche. Foi uma festa muito bonita e esperamos que para o ano seja 
ainda melhor!

Carnaval, Carnaval, Carnaval
Este ano as idosas não participaram no Baile Tradição e Desfile de 
Carnaval. Foram ver o monumento do Carnaval junto ao Café Império, 
depois bailaram no Centro de Dia com as crianças da Creche e 
desfilaram até ao café na segunda-feira de Carnaval! Foi um carnaval 
diferente pois não houve preparação para fatos alegóricos, mas 
houve mais oportunidade de realizar outros trabalhos manuais, como 
os nossos cabeçudos. Foram um sucesso na decoração do Baile de 
Partida de Carnaval, na Sexta-feira!
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“Abril, Mês da Saúde”
No âmbito do mês da saúde “Abril, mês da saúde” foi realizada nas insta-
lações da ASAS uma ação (in)formação de Fisioterapia Paliativa – Trans-
ferências, Mobilidade e Posicionamentos realizada pela fisioterapeuta Fi-
lipa Franco do projeto Fisioterapia Paliativa – Humanizar o fim de vida no 
dia 05 de abril às 15h00, onde participaram 10 pessoas da comunidade. 

Programa Oficinas do saber 
Mais uma vez contámos com presença de uma técnica da Câmara 
Municipal de Torres Vedras que veio desenvolver junto das nossas 
idosas um Atelier do Programa Oficinas do Saber. Desta vez foi 
elaborado um porta objetos em feltro. Este projeto da Câmara 
é muito bom para promover diversidade no plano de atividades 
anual e nós agradecemos muito esta parceria.

“Filha da Mãe” 
Fomos ver uma peça de teatro no dia 13 de Fevereiro no salão de 
festas da Santa Casa da Misericórdia. Já conhecíamos este grupo de 
atores que nos tem trazido peças como “Velhas no Cruzeiro” e “Velha 
é você”, cujo objetivo é levar o um pouco de cultura e diversão aos 
grupos de idosos que se encontram institucionalizados. “Filha da Mãe” 
foi uma peça em que estiveram a assistir idosos de várias instituições 
e contou com a presença da actriz Paula Marcelo, entre outros.

Dia da Mulher 
Este ano oferecemos mais uma vez flores às utentes/
idosas e funcionárias. Flores simbolizam muito a 
mulher, que respira, que é sensível e delicada… Com 
tantos casos de violência que se têm visto em Portugal 
e diariamente na televisão… não podemos dar valor 
à mulher apenas neste dia, mas sim todos os dias do 
ano! Atualmente no Centro de Dia existem só senhoras 
idosas! Também de referir que grande parte dos utentes 
do apoio domiciliário são mulheres. E quem dá apoio a 
estas utentes? As Mulheres, colaboradoras da ASAS. 

O nosso agradecimento à comunidade, utentes e/ou familiares que diariamente reconhecem o trabalho 
destas MULHERES. Um bem-haja e que o “Dia da Mulher” seja todos os dias!

Atelier de Imagem e Programa Oficinas 
do Saber 
Recebemos formandos da Escola de Saúde e Beleza de Torres 
vedras e saudamos  esta parceria que já dura há 5 anos. Esta escola 
forma pessoas na área do cabeleireiro , manicure e pédicure, pelo 
que no mês de Março usufruímos dos dois serviços gratuitamente. 
As nossas idosas gostaram muito, principalmente de todo o carinho 
que foi transmitido durante estas horas. 
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Abril – Comemoração do Mês da Saúde 
Demonstração do Jogo do Boccia na APECI

No dia 11 de Abril fomos à APECI ver uma demonstração do Jogo 
BOCCIA mas também aprendemos a jogar! O jogo Boccia é uma 
modalidade desportiva muito semelhante ao Bowling e à Petanca e 
integrou o campeonato nacional em 1984 pela APPC (Associação 
Portuguesa de Paralisia Cerebral), e é modalidade Paralímpica des-
de 1988.

O Boccia é um jogo que não exclui ninguém e destina-se a indivíduos 
portadores de deficiência. É também um desporto que requer muita 
concentração, trabalho de equipa, estratégia e coordenação motora. Como promoção do movimento e da 
igualdade gostámos de ter aprendido a jogar o jogo do Boccia!

Ginástica com a professora Carmen 
Ginástica com a Professora Carmen

Também no mês de abril recebemos a Técnica de condição física 
Carmen Dias que realiza Pilates na sede da ASAS às quartas e 
sextas-feiras. A Carmen veio realizar uma aula de ginástica dife-
rente com as nossas idosas, uma aula bem diferente da habitual, 
muito mais ativa e foi, sem dúvida, uma excelente forma de come-
morar o mês da Saúde!

Marchas 
Já andamos a preparar as marchas para o VI Encontro de 
Marchas Sénior! Com a fasquia tão alta do ano anterior não 
temos tempo a perder e, no ano passado, contámos com cerca de 
200 idosos presentes de várias instituições. Ainda que o evento 
no ano passado não tenha tido tanta visibilidade, uma vez ter-se 
realizado na Casa da Cultura (devido às condições climáticas), 
este ano aguardamos que o S. Pedro nos prepare um tempo 
maravilhoso para marcharmos no Largo e dar um grande início 
às Tasquinhas da Ponte do Rol, que se irão realizar de 19 a 22 
de junho.

CRECHE
INFORMAMOS QUE AS INSCRIÇÕES PARA O PRÓXIMO ANO LECTIVO 2019/2020 

PARA A RESPOSTA SOCIAL BERÇÁRIO/CRECHE IRÃO DECORRER DURANTE O MÊS
DE JUNHO, NA SEDE DA A.S.A.S. DAS 09H00 ÀS 13H00 E DAS 14H00 ÀS 17H00.
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Agenda das Marchas A Ponte

Deixamos as datas e os locais onde as vossas palmas são uma mais valia 
da alegria que queremos espalhar:

8 Junho - Benfica do Ribatejo, Almeirim pelas 21h30m

9 Junho - Ramalhal pelas 21h30m

10 Junho - Pontével pelas 21h30m

12 Junho - Ericeira pelas 22h

15 Junho - Benavente em horário noturno a divulgar

16 Junho - S. Quintino, Sobral M. Agraço pelas 14h30m 

20 Junho - PONTE DO ROL 21h30m

23 Junho - Regueira de Pontes 18h

29 Junho - Ribeira de Frades, Coimbra em horário noturno a divulgar

7 Julho - Feira S. Pedro, 21h30m

Agenda !
Marchas Populares: A Nossa Marcha

Em época de Santos Populares não podemos deixar de pedir o 
apoio da população para aplaudir a Marcha da Ponte do Rol! Com 
novo tema, cheia de cor e boa disposição a marcha da nossa terra 
conta representar a freguesia “além fronteiras” e este ano com uma 
agenda repleta de saídas. 
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Agenda das MarchaA Ponte

Foto da Marcha Popular de Ponte do Rol em 2018, na Ericeira
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Nova Sede Junta Freguesia A Ponte

A	NOVA	SEDE	DE	JUNTA	DA	FREGUESIA	

	

	

“Caraterizada	 por	 uma	 arquitetura	 tradicional,	 de	 traços	
retos	e	linhas	sóbrias,	possui,	contudo,	uma	simplicidade,	que	
lhe	confere	uma	identidade	própria.	

A	Nova	sede	da	Junta,	será	constituída	no	R/C,	por	uma	ZONA	
de	 SERVIÇOS	 e	 ATENDIMENTO,	 composta	 por	 um	 átrio	 de	
atendimento	 central,	 permitindo	 ter	 visibilidade	 para	 a	
galeria	de	exposições	temáticas	no	piso	superior,	assim	como	
visibilidade	para	 as	 asnas	 e	madeiramento	da	 cobertura.	O	
átrio	 possuirá	 3	 balcões	 de	 atendimento,	 sendo	o	 primeiro	
para	a	Junta	de	Freguesia,	o	segundo	para	a	loja	do	cidadão,	
e	o	terceiro	para	o	serviço	de	correspondência	postal	dos	CTT.	
Neste	 espaço	 existirá	 uma	 zona	 de	 espera,	 equipada	 com	
cadeiras.	Também	será	criado	um	gabinete	administrativo	de	
apoio	 e	 dois	 arquivos	 como	 complemento	 à	 zona	 de	
atendimento	e	 serviços.	No	piso	 térreo,	 existirá	 um	vão	de	
escada	e	um	elevador	como	meios	de	circulação	e	acesso	ao	
primeiro	andar.	O	piso	térreo	será	dotado	de	duas	Instalações	
sanitárias	por	géneros,	ambas	com	acessibilidade,	para	além	
de	 uma	 copa	 para	 funcionários	 e	 de	 uma	 sala	 para	 a	
Assembleia	 e/ou	 reuniões	 de	 trabalho.	 Existe	 ainda	 uma	
porta	 de	 fundos,	 aberta	 para	 a	 travessa	 lateral,	 como	
alternativa	 à	 porta	 principal	 que	 é	 apoiada	 por	 um	 corta	
vento,	constituído	por	painéis	de	vidro	translucido.	

A	ZONA	de	SERVIÇOS,	GALERIA	E	GABINETES,	situar-se-á	no	
1º	Andar,	e	será	composta	por	três	gabinetes,	sendo	um	deles	
o	do	Presidente	de	Junta	que	tem	como	complemento,	uma	
divisão	para	arquivo	e	arrumos	de	documentação	de	maior	
valor,	 e	 de	 um	 terraço	 para	 o	 exterior.	 Existirá	 ainda	 uma	
instalação	sanitária	privativa,	apenas	para	os	funcionários	ao	
serviço	 na	 sede	 da	 Junta	 e	 do	 Conselho	 Executivo.	 No	
primeiro	 andar	 irá	 funcionar	 uma	 galeria	 de	 Exposições	
temáticas	 que	 servirá	 para	 expor	 peças	 comemorativas,	 e	
ofertas	atribuídas	à	junta	de	freguesia	de	Ponte	do	Rol.	Este	
espaço	 será	 para	 o	 publico	 visitar	 e	 irá	 ladear	 todo	 o	
mezanino,	sendo	protegido	por	uma	guarda	de	ferro	forjado	
ou	similar.”	
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