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FELIZ  2012!!!
  Passado o 2011 e em análise fria e superficial, percebemos que foi um Ano difícil, em 

que investimos e realizamos menos mas conseguimos, de alguma forma, manter os 

níveis básicos de manutenção de espaços verdes, (com a criação de mais dois junto às 

Carroçarias Maia), manter alguns apoios às colectividades, principalmente às obras 

do complexo desportivo do Ponterrolense, manter os níveis de satisfação 

educacional, quer na Escola quer no Jardim de Infância, nomeadamente com a 

melhoria dos edifícios e manutenção de transportes escolares e refeições. 

Adquirimos também uma nova viatura de 9 lugares que vai ser entregue nos 

próximos dias. Mantivemos e investimos nas pinturas e pequenos melhoramentos 

nos edifícios pertença da Freguesia, bem como no cemitério. Construímos mais um 

passeio pedonal em Gibraltar, algumas valetas foram cimentadas, algumas manilhas 

colocadas, adquirimos um Bar amovível, etc. Foi pouco, reconhecemos que si.

  Se houve um corte orçamental substancial no Ano que passou, maior corte aí vem, já 

anunciado, para 2012, contudo iremos lutar por manter os níveis de execução e 

manutenção relativos ao Ano transacto, visto que essa já será uma boa meta e que 

julgamos ser possível atingir.

  Também este será um Ano de decisões para a nossa Freguesia, quer na Saúde, (nada 

nos foi informado oficialmente mas temos conhecimento que a Médica em exercício, 

Dra. Conceição João se aposentou e não sabemos o pensamento e plano dos gestores 

da ARS LVT), quer na continuidade da Freguesia de Ponte do Rol como tal ou seja, a 

tao falada reforma da administração pública prevê o “corte” de Freguesias. 

Aguardamos, calmos e seremos mas atentos, pelo documento oficial que clarifique 

esta situação, que dizem, será publicado nos primeiros 15 dias de Janeiro.

  Não são óptimas, as noticias mas cá estaremos, com a maior das vontades, energia e 

esperando muita sinergia de todos os Ponterrolenses, para enfrentar e ultrapassar 

algumas dificuldades que se nos possam deparar.

Desejo-vos um 2012 cheio de saúde, sorte, trabalho, solidariedade e muita 

assertividade!

                          O Presidente da Junta de Freguesia de Ponte do Rol,

                                                               Pedro Vaza Santos
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A PonteAPEE
 A Assembleia Geral da Associação de 

Pais e Encarregados de Educação –APEE, 

teve lugar no dia 7 de outubro de 2011 

pelas 21h, na EB1 de Ponte do Rol. 

Apresentámos as contas do que 

recebemos nas quotas,  r i fas  e  

tasquinhas e gastos que tivemos com a 

pintura das escolas, autocarros para a 

ida ao teatro, donativo a cada sala para 

ajuda nas despesas dos alunos. 

 Foi constituída a direção para o ano 

letivo 2011/12, representamos os 

Encarregados de Educação das escolas 

do 1ºCiclo de Ponte do Rol e Gondruzeira 

e também do Jardim de Infância de 

Ponte do Rol.

Direção - Presidente: Carmen Franco; 

Tesoureira: Tânia Vicente; Secretária: 

Carla Pereira; Vogais: Anabela Gigante, 

Délia Faustino, Eugénia Martins, Maria 

dos Anjos, Paula Monteiro e Sandra 

Pimentel.

Mesa da Assembleia Geral - Presidente: 

Olga Blanco; 1º Secretário: Mário Luís; 

2ºSecretário: Carina Nobre.

Conselho Fiscal - Presidente: Márcia 

Garcia; Vogais: Luísa Mira e Patrícia 

Antunes.

  Como todos anos apelamos aos pais 

que se façam sócios, a quota são de 5 

euros por ano letivo, que participem na 

venda das rifas sempre que solicitado e 

que participem nas reuniões pois 

estamos abertos a ideias e a sugestões e 

para isso esperamos a união de todos os 

pais para assim podermos melhorar o 

dia a dia escolar das nossas crianças.

 No passado dia 21 de Dezembro, pelas 

21 horas, realizou se na sede do Grupo 

Desportivo Ponterrolense o sorteio do 

cabaz de Natal 2011.

 A senha retirada do saco foi o número 

60B cor de rosa que contemplou a Sra. 

Maria Rodrigues de Ponte do Rol, avó da 

Bárbara do 4º ano,  a quem comprou a 

referida rifa. Agradecemos a colabo-

ração dos pais e encarregados de 

educação na ajuda que deram aos seus 

filhos na venda das rifas e a todas as 

pessoas que as adquiriram, tentando a 

sua sorte e desta forma ajudando a APEE

OS MELHORES PRESENTES DE NATAL: DE PAIS PARA FILHOS – Brincar em conjunto

  A forma mais eficaz de ensino e aprendizagem é o brincar. Para compreender, aceitar 

e interiorizar (ou seja aprender verdadeiramente) competências intelectuais, sociais 

e emocionais é preciso motivação e vivência. 

  O brincar permite representar vários contextos, explorar a imaginação, desenvolver 

a mente e “viver” diferentes situações e sentimentos de uma forma significativa que 

dá à criança a capacidade de interiorização. Enquanto brinca a criança projecta as 

suas emoções, as suas angústias, os seus medos, exterioriza a sua agressividade 

(direccionando-a para os brinquedos ou para as personagens e não para as pessoas 

ou para si própria) – comunica.

 Ao brincar em conjunto com os filhos, os pais têm a oportunidade de os conhecer 

melhor, de saber que vivências tiveram naquele dia, de lhes transmitir o seu amor, de 

lhes ensinar coisas importantes, de os ajudar a resolver os seus problemas. Para a 

criança estes momentos trazem a possibilidade de exteriorizar sentimentos, 

pensamentos e dúvidas difíceis que muitas vezes não compreendem e não 

conseguem revelar pela linguagem oral. A criança sente-se amada, reconfortada e 

protegida. Contudo, é importante que os pais estejam totalmente disponíveis para a 

criança e tão envolvidos na brincadeira como ela. É também importante que os pais 

se deixem levar pelas propostas de brincadeira dos seus filhos, que brinquem ao que 

eles gostam, que se interessem pelos interesses deles, que estejam atentos e os 

escutem para poderem perceber qual o significado de cada ato.

 Nesta altura do Natal os pedidos de presentes são infindáveis, querem tudo o que 

aparece na televisão e nos hipermercados, mas estes pedidos são apenas 

manifestações da sensação de desejo que é própria do ser humano e que permite 

evoluir. Na realidade, se lhes for dado tudo acabam por ficar perdidos, sem a 

possibilidade de desejar, de sonhar, de imaginar e de conquistar. Aquilo que as 

crianças realmente querem não é muitas vezes o que pedem diretamente, uma 

“montanha de brinquedos”, mas sim o que pedem indiretamente através de 

comportamentos desadequados, a atenção e a orientação. Assim, os melhores 

presentes a dar aos filhos este Natal, e todos os dias, são a presença, a atenção, o 

carinho e os limites.                                                                     Reflexão de uma mãe atenta do JI

 a realizar os seus objetivos. 

Continuação de bom ano letivo.
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A Ponte
 Chegámos ao Natal, tantas atividades 

decorreram ao longo deste período por 

isso, mais uma vez queremos partilhar 

convosco. Neste período tantas 

experiências aconteceram… que nos 

ajudaram a consolidar conhecimentos, 

afetos e um despertar para novos 

saberes e competências importantes 

para o nosso desenvolvimento global.

  Alguns momentos de festas tradicionais 

que comemoramos em colaboração 

com a comunidade.

 Dia de Todos os Santos - 1 de Novembro

 

 Mais uma vez os utentes do ASAS vieram 

partilhar os seus saberes connosco, na 

confeção das broas.

  As crianças estiveram muito atentas e 

com enorme vontade em ajudar. Os 

«avôs», todos orgulhosos mostraram os 

seus saberes e recordaram alguns 

momentos da sua vida.

 O Dia de S. Martinho foi comemorado 

com os alunos do 1º ciclo. Foi um 

momento de convívio e de partilha 

muito rico e divertido, onde crianças e 

adulto «mataram» algumas saudades.

 Mais uma vez estivemos presentes na 

Exposição de Artesanato que se realizou 

no passado mês na Casa da Cultura - 

Salão Paroquial. Esta é a equipa que 

abriu o certame e os trabalhos 

elaborado por nós e nossas famílias. 

Jard im de Infânc ia

Idosos dando o Pão por Deus

Pelas ruas da aldeia 

Confeção de broas seguido de um lanche

A bancada do Jardim de Infância na Exposição de

Artesanato - Casa da Cultura / Ponte do Rol, bem

«guardada» por dois Enc. de Educação
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A Ponte
Visita ao Mercado Municipal

Ao mercado nós fomos parar, 

encontramos os duendes 

E o Pai Natal, fomos cumprimentar

Legumes, frutos, carne e peixe 

de tudo podem comprar

No final da semana 

com os Pais podemos passear

Tudo tem qualidade uma 

Praça sem igual

É o mercado em Torres Vedras, 

com o Comércio tradicional

Nós somos amigos do Ambiente 

Tudo queremos reciclar.

Dos electrodomésticos as pilhas

Tudo vamos transformar.

Contamos com todos para ajudar!

A Comunidade da Ponte do Rol 

esteve em Festa!...

“Grande momento de convívio entre 

Idosos/1º Ciclo/Pré-escolar/

Junta de Freguesia e ainda com a 

presença do Sherek e Pai NataL”

O Natal é o nosso sonho.

Alegria sem igual.

Gostamos da nossa Festa 

Que foi muito sensacional 

  No próximo dia 5 de Janeiro de 2012, O 

Grupo Ribombar do Agrupamento de 

Escolas Padre Vítor Melícias, vem ao 

Jardim de Infância cantar as Janeiras. 

 Em troca vamos trazer qualquer coisa 

nossa (um brinquedo/livro ou roupa), 

para oferecer aos meninos de Timor que 

nada têm!

Vários momentos da visita ao
Mercado Municipal - Torres Vedras

Festa da Natal

Representação da Sala Azul

Representação da Sala Amarela
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A PonteEsco la 1 º C i c lo
 As professoras, assistentes operacionais 

e alunos da EB1 de Ponte do Rol 

a p re s e nta m  a q u i  a l g u m a s  d a s  

actividades realizadas neste 1º período 

do ano letivo.

  No dia 17 de outubro comemoramos o 

Dia da Alimentação com actividades 

lúdicas e educativas, foi uma tarde muito 

bem passada num convívio sobre 

alimentação saudável.

 Reavivaram-se tradições no dia 31 de 

Outubro, a turma 2PR foi convidada a 

confecionar broas com os idosos do 

centro de dia da ASAS, actividade bem 

gostosa.

  A turma do 1º ano deslocou-se, no dia 3 

de novembro, à Galeria municipal de 

Torres Vedras e visitou as exposições aí 

patentes, depois disso nos dias que se 

seguiram realizaram trabalhos de 

expressão plástica inspirados nesta aula 

de campo.

 Por altura do Magusto, no dia 10 de 

novembro, fomos comemorar o Dia de 

São Martinho ao Jardim de Infância, 

mais uma vez uma actividade bem 

sucedida com a partilha de brincadeiras, 

canções e claro não podiam faltar as 

castanhas.

  Como já é também tradição pela 

altura do Natal, os alunos da escola 

sede foram visitar os idosos do lar 

“Costa de Prata” no dia 15 de 

dezembro e presenteá-los com 

canções de Natal desejando-lhes assim 

umas boas festas.

 Para encerrar as actividades do 1º 

período a Escola e o Jardim de Infância 

associaram-se numa festa de Natal 

para todas as crianças, convidamos 

também os idosos que frequentam o 
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A Ponte
centro de dia do ASAS e contamos 

também com a colaboração da Junta 

de Freguesia e da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação. Foi uma 

manhã de alegria e partilha entre toda 

a comunidade escolar, até o Sherek e o 

Pai Natal nos fizeram uma visita.

 Nesta festa houve uma surpresa muito 

especial, os alunos da turma 4 PR 

realizaram uma bela homenagem à 

professora Helena Lúcio, que se 

reformou recentemente e deixou 

saudades a alunos,  colegas e 

assistentes operacionais. A esta 

homenagem juntou-se o presidente da 

Junta de Freguesia presenteando a 

professora Helena Lúcio com uma 

salva de prata, oferta merecida pelo 

seu trabalho, profissionalismo e 

dedicação aos alunos da freguesia.

 Para finalizar os alunos, professoras e 

assistentes gostariam de deixar alguns 

agradecimentos, em primeiro lugar à 

presidente da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação, Carmen 

que muito tem lutado pela melhoria 

das condições desta escola, o seu 

empenho e dedicação tornaram 

possíveis as melhorias efectuadas nos 

dois edifícios escolares (pinturas 

interiores,  painéis de cortiça,  

equipamentos…). Agradecemos 

também à Junta de Freguesia pela 

disponibilidade na colocação de alguns 

destes equipamentos na escola. 

 Os edifícios da escola “já sentem o 

peso da idade” e vão continuar a 

necessitar de equipamentos e 

m e l h o r i a s ,  c o n t a m o s  c o m  a  

Associação de Pais e Encarregados de 

Educação, bem com a Junta de

 Freguesia para garantir que os espaços 

escolares sejam mais seguros, 

higiénicos e modernos, fomentando 

nas crianças o gosto, a motivação e o 

orgulho em frequentar a “sua” escola.

 D e i x a m o s  a i n d a  o  n o s s o  

agradecimento a ASAS por ter incluído 

a escola no concurso que realizou

 junto da empresa Siemens e que deu 

cara lavada à escola principal, 

agradecimentos também à Siemens 

que proporcionou um dia muito 

divertido e educativo às crianças da 

escola.

  A equipa educativa da EB1 de Ponte 

do Rol deseja a todos um feliz 2012!
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A PonteEmpresa

“Carroçarias Maia, Lda.” iniciou a sua 

actividade há já longos anos em Torres 

Vedras, na área de fabricação de 

carroçarias em madeira, metálicas, 

caixas isotérmicas e fibráticas. 

 A denominação actual da sociedade 

como “Carroçarias Maia, Ldª” teve lugar 

por escritura pública de 1 de Agosto de 

1962, se bem que o início do 

desenvolvimento da sua actividade de 

serralharia e fabrico de carroças e 

charretes nesta cidade de Torres Vedras, 

remonte ao ano de 1918 com a 

d e n o m i n a ç ã o  “A u g u s t o  M a i a ”,  

encontrando-se actualmente em 

laboração no Parque Industrial Rio 

Verde. 

 Procurando ir de encontro às 

necessidades dos mais variados tipos de 

transporte, desenvolvemos os seguintes 

tipos de carroçarias:

- FRIGORIFICAS

- ISOTERMICAS

- FIBRATICAS

- SOFTLINE

- FORROS (FRIGORIFICOS / 

ISOTERMICOS)

- TIPO TIR (CARGA GERAL E 

DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS)

- BÁSCULAS

- ALUMINIO / CHAPA

- TRANSPORTE DE CAVALOS

- TRANSPORTE DE GADO  

- PLATAFORMAS RETRACTEIS / 

REBATIVEIS

- GRUAS

- ROLOTES COMERCIAIS
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A Ponte
 A empresa “Carroçarias Maia, Lda.” 

insere-se no grupo das unidades fabris 

que optaram por ajustar os seus 

mecanismos a um fim único, o qual 

consiste na satisfação das necessidades 

do consumidor, através da máxima 

elevação do coeficiente qualidade 

/utilidade dos seus produtos. Por outras 

palavras, e em termos da estratégia 

empresarial dos seus responsáveis, a 

Qualidade não existe como um fim, mas 

como um meio; a Qualidade nunca 

constitui um acidente, mas o resultado 

de um esforço inteligente.

  As Carroçarias Maias é uma empresa 

com algum prestigio e dinâmica na 

freguesia e no concelho. Actualmente 

conta com 23 colaboradores nos seus 

quadros. 

  O trabalho desta empresa já foi 

reconhecido, várias vezes, pelo poder 

local, destacando a medalha de mérito 

grau prata entregue no dia 11 de 

Novembro de 2008, numa Sessão 

Pública realizada no teatro-cine em 

Torres Vedras.

Carroçarias Maia, Lda.

Zona Industrial Rio Verde

2560-140 Ponte do Rol – Torres Vedras

Tel.: 261 325 470  /  Fax: 261 323 111

e-mail: geral@carrocariasmaia.pt

http://carrocariasmaia.blogspot.com/
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A PonteASAS
Projecto “Aldeia Global”

 No passado dia 21 de Outubro, teve 

lugar na nossa terra um evento muito 

especial.

 O projecto “Aldeia Global”, nasceu de 

um contacto da Siemens para a ASAS, 

propondo-se disponibilizar verbas e 

m ã o - d e - o b r a  d e  v o l u n t á r i o s ,  

funcionários da empresa, que assim 

pretendiam fazer uma intervenção 

social que abrangesse vários sectores de 

uma comunidade, para tal, convidaram-

nos a apresentar um projecto.

 A ASAS abraçou com entusiasmo esta 

ideia e em colaboração com Junta de 

Freguesia e com o apoio da Câmara 

Municipal, foi possível tornar realidade 

este projecto que deixou a nossa aldeia 

mais bonita.

 As intervenções envolveram diversos 

melhoramentos no edifício sede da 

ASAS, com especial relevo para a total 

remodelação da sala do centro de dia, 

mas também a pintura do edifício da 

Escola Básica, colocação de pavimento 

no recinto de recreio, pintura exterior da 

Igreja Paroquial, obras de recuperação 

e m  d u a s  c a s a s  d e  h a b i ta n t e s  

carenciados, pintura de muros e 

pequenos trabalhos de jardinagem.

 Disponibilizaram-se para o trabalho 

cerca de 350 trabalhadores da Siemens, 

ajudados por vários voluntários de Ponte 

do Rol. Foram empregues cerca de 80 
2latas de tinta, 600 m  de pavimento e 

muitas dezenas de pés de plantas. Foram 

ainda doados à Associação vário 

equipamento de ajudas técnicas (camas, 

cadeiras, etc.) e lancheiras para 

transporte de comida para os clientes de 

apoio domiciliário. O valor global da 
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A Ponte
intervenção ( inc lu indo a lmoço)  

ascendeu a cerca de 30 000 euros.

  Além do trabalho, houve momentos de 

diversão e espectáculo, organizados 

pelos trabalhadores da Siemens, que 

contrataram uma das maiores empresas 

organizadoras de eventos do país para 

tornar possível este grande projecto. 

 Agradecemos a colaboração da Casa da 

Cultura e dos particulares que nos deram 

apoios de diversa ordem. Um obrigado 

especial ao artista plástico Nuno Vasa, 

que com as suas obras engrandeceu o 

recinto de convívio. 

 Foi montada uma tenda gigante 

gentilmente cedida pela Quinta de Santa 

Cruz onde foram servidas cerca de 600 

refeições. 

 No final, para além da contribuição 

monetária, que foi importante, ficou um 

dia de grande partilha, convívio, alegria e 

a certeza de que quando nos unimos 

conseguimos grandes feitos.

Festa de Natal

  A ASAS este ano organizou a sua festa 

de natal para os clientes da instituição, 

as trabalhadoras, os elementos da 

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

Ponterrolense e a população em geral.

 A festa realizou-se no salão de 

banquetes da Quinta de Santa cruz e foi 

abrilhantada pela actuação da nossa 

Banda, interpretando temas de Natal 

pelo coro do Centro de Convívio de 

Maceira, Sintra, e ainda pelos idosos do 

nosso Centro de Dia, que cantaram 

diversos temas de Natal. 

  A Direcção decidiu aproveitar a ocasião 

para prestar uma singela e justa 

homenagem à gerência da Quinta de

Santa Cruz, pela sua colaboração e 

solidariedade para com a nossa 

associação. 

Saudação de Natal

No passado dia 23 de Dezembro, a Banda 

da Juventude Musical Ponterrolense 

 percorreu as ruas da nossa terra fazendo

a já tradicional saudação de Natal à 

população. Os habitantes de Ponte do 

Rol saíram à rua em grande número para 

acolher e aplaudir esta iniciativa. Em 

vários lares houve mesa farta e a Banda 

foi recebida em alegre confraternização. 
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A Ponte
GALA de NATAL da Banda 

da Juventude Musical Ponterrolense

 Foi no serão do passado dia 3 de 

Dezembro de 2011 que a nossa Banda 

realizou um espetáculo já há muito 

ansiado pelos músicos. Desde sempre 

que a Banda teve vontade de realizar um 

concerto por altura do Ano Novo, não 

tendo no  entanto até aqui concretizado 

esse objetivo. Este ano, finalmente,  

organizámos pela primeira vez uma 

GALA de NATAL, na Casa da Cultura 

/Salão Paroquial, com lotação esgotada.    

 Foi um evento que muito importante 

para os músicos, pois deu-lhes 

oportunidade de reforçar relações e 

motivou-os para o futuro, para 

continuarem a manter bem vivo o seu 

amor pela Banda, assim sublinhando, 

(perante os outros) a importância 

progressiva deste “monumento” 

artístico que existe na nossa freguesia. 

Foi uma atuação diferente, na linha de 

espetáculo/gala, pois, para além do 

desempenho da Banda, pudemos contar 

com a  par t i c ipação  de  a lguns  

convidados, como Teresa Cordeiro, 

cantora lírica, natural de A-dos-

Cunhados ,  Dra .  Susana  Neves ,  

Assistente Social da nossa Associação de 

Solidariedade e o Sr. Renato Valente, 

proprietário da Farmácia Santa Cruz e 

Valanálises, aos quais voltamos a 

agradecer uma vez mais, por terem 

apresentado e abrilhantado a nossa 

noite de uma forma tão prestável, 

especial e dedicada. 

 Viveu-se um serão diferente para a 

Banda e também para a público (com 

muitos visitantes), num ambiente com 

tudo a condizer, desde os trajes, 

 passando pela decoração da sala e das 

mesas. Foi executado um reportório 

todo novo, apenas com músicas de natal 

e  pela  pr imeira  vez,  a  Banda,  

transformou-se num  Coro Sinfónico, a 

quatro vozes (sopranos, contraltos, 

tenores e baixos) mostrando a sua 

polivalência, tendo os músicos cantado 

cânticos de Natal dirigidos pela Maestro-

Adjunto Hernâni Santos. 

  Os presentes puderam disfrutar de um 

serão muito agradável degustando e 

apreciando iguarias da quadra, como o 

Bolo-rei e as Filhós, numa sala com um 

ambiente muito acolhedor, envolvente e 

embebido neste espírito natalício. 

  Desde já, aproveitamos, para uma vez 

mais agradecer aos familiares a confeção 

das Filhós, a todos os que nos apoiaram 

para a realização deste espetáculo e em 

especial à Quinta de Santa Cruz pelo 

material cedido.

Resta apenas lembrar que esta Gala de 

Natal, foi uma atividade inicial que 

surgiu no âmbito de uma campanha, 

com vista à angariação de fundos.

 Prevemos realizar outras ao longo dos 

próximos tempos, uma vez que a Banda 

já tem onze anos, que os músicos 

evoluem, que os instrumentos vão 

envelhecendo e a aquisição de outros 

que nunca tivemos, também nunca 

deixou de ser uma pretensão.

 Te r m i n a m o s  c o m  u m  f o r t e  

agradecimento a todos os que têm 

acompanhado o nosso trabalho e 

apelamos a todos os que nos queiram e 

possam apoiar.

 A todos um Feliz e Santo Natal e um 

Próspero Ano Novo, cheio de música que 

nos dá alegria!

Os apresentadores, a Dra Susana Neves e o 
Sr. Renato Valente

A Banda e a cantora lírica Teresa Cordeiro

A Banda /  Coro Sinfónico

12



A Ponte
Concerto de Agradecimento 

Reconhecimento ao T'Zé Augusto

 No passado dia 23 de Outubro, a Banda 

da Juventude Musical Ponterrolense 

teve mais um dia memorável para a sua 

história, a realização de um concerto de 

agradecimento/homenagem a uma 

pessoa que muito contribuiu para a 

formação e sucesso da nossa Banda, o 

professor e músico, José Augusto 

Coelho.

  A festa começou com um almoço, com 

os músicos, direcção e familiares do 

homenageado e seguiu com um 

concerto, durante o qual foram 

expressos os sentidos agradecimentos 

por tudo o que o “Tzé” contribuiu e fez 

para, e ao serviço da nossa Banda e 

Escola de Música. 

 Veio trabalhar connosco a convite do 

nosso então professor e actualmente 

maestro, Pedro Carimbo, na altura 

colegas executantes na Banda dos 

Bombeiros Voluntários de Torres Vedras. 

Sem hesitar e com muita vontade e 

dedicação à nossa Banda, aceitou desde 

logo o desafio, que muitos achavam “do 

outro mundo”… o formar uma Banda de 

Música, mas como os alicerces e 

projecto estavam bem estruturados, 

desde o princípio que não teve dúvidas 

que “iríamos longe” (palavras do 

próprio José Augusto). 

  Como a idade não perdoa, há 4 anos 

atrás “pediu” para deixar a escola de 

Música, e há uns meses e com muita 

pena de todos “pediu” para deixar de 

tocar, pois sente-se muito cansado. No 

entanto e sempre que pode, ainda 

aparece no ensaio para matar 

saudades e “dar uma mãozinha”.

 Foram muitos os músicos que 

aprenderam e desenvolveram as suas 

capacidades musicais com o “Tzé”, pois 

foi ele o “nosso” professor dos Metais 

(Trompete, Trompa de Harmonia, 

Trombone e Tuba). 

  Foi e ainda é, uma pessoa que muito 

marcou não só os músicos e os seus 

familiares, todas as Direcções que 

passaram pela Instituição e também os 

ponterrolenses, sobretudo pela sua 

forma de estar e maneira de ser, quer 

na música, quer na vida, e sempre que 

vem à Ponte Rol diz: “sinto-me em 

casa, todas as pessoas me falam e 

tratam bem, até algumas que não 

conheço…”.

 Obigado “Tzé”, por tudo o que fez e 

contribuiu para a formação e sucesso 

da Banda da Juventude Musical 

Ponterrolense.

Obrigado, «T´Zé Augusto»
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A PonteCasa da Cu l tura
3º Encontro de Coros Seniores 

de Torres Vedras

  Realizou-se no passado Domingo, dia 

13 de Novembro de 2011, o 3º Encontro 

de Coros Seniores do Concelho de Torres 

Vedras.

  O Encontro contou com a presença do 

Coro do Clube Sénior do Sobreiro Curvo, 

o Coro da Associação de Reformados do 

Concelho de Torres Vedras, do Grupo de 

Cantares "Os Conquinhas" do Lar de S. 

José, do Grupo Coral do ASAS de S. 

Mamede da Ventosa e do "ComCordas" - 

Grupo de Cavaquinhos de Torres Vedras.

  Na assistência estiveram representados 

os Clubes Seniores de várias freguesias 

d o  c o n c e l h o ,  n o m e a d a m e n t e ,  

Matacães, Dois Portos, Vila Facaia, S. 

Domingos de Carmões, Santa Cruz, 

Outeiro da Cabeça, Carvoeira, Sobreiro 

Curvo, Maceira, Boavista Olheiros e A 

dos Cunhados.

 Foi uma jornada de cultura e convívio 

com uma assistência empolgada a 

acompanhar e apoiar os diversos grupos 

que passaram pelo palco.

  Público numeroso assistindo ao evento 

com grande entusiasmo.                                

 O Encontro encerrou com um cantiga 

interpretada por todos os grupos em 

palco e com a assistência entoando a 

mesma em uníssono numa perfeita 

simbiose entre todos. 

  No final, a Casa da Cultura de Ponte do 

Rol, através da sua Presidente, Dra. 

Margarida Ralha, ofereceu lembranças a 

todos os grupos participantes, enquanto 

que, a Sra Vereadora da Cultura e Ação 

Social, da C. M. de Torres Vedras, Dra. 

Ana Umbelino, referiu a importância 

destes eventos no sentido de promover

 a qualidade de vida aos seniores e ao 

invés de "dar anos à vida, há que dar vida 

aos anos"...  e lançou o desafio à Casa da 

Cultura de Ponte do Rol, para começar já 

a pensar no 4º Encontro, esperando que

a qualidade se mantenha neste nível 

elevado.

 Após as atuações teve lugar na sala do 

ATL,  um lanche partilhado.

Grupo Cavaquinhos de Torres Vedras Grupo Senior Sobreiro Curvo    

Associação de Reformados Grupo “Os Conquinhas”

ASAS de S. Mamede

Público numeroso assistindo

ao evento com grande entusiasmo

Momento do encerramento
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A Ponte
Actividades do Grupo Rufos & Roncos            

Concerto de Reis Original em 

Ponte do Rol

 Rufos & Roncos e ComCordas 

Promovem Concerto de Reis em Parceria 

com os Coros Infantil e Juvenil da Cidade 

de Torres Vedras.

 Na sequência da experiência bem 

sucedida do ano transato, em que os 

Coros Infantil e Juvenil da Cidade de 

Torres Vedras, participaram no Primeiro 

Festival de Órgão, na Igreja da 

Misericórdia e convidaram os nossos 

Gaiteiros para encerrar o concerto 

acompanhando o Adeste Fideles, este 

ano resolvemos realizar um Concerto de 

Reis, em parceria com os três grupos.

 Assim, nos próximos dias 7 e 8 de 

Janeiro, a Igreja de Ponte do Rol, no 

primeiro dia e a Igreja da Misericórdia de 

Torres Vedras, no segundo, vão receber 

as três formações, para um Concerto de 

Reis, onde apresentaremos Tradições 

Musicais de Natal.

 Irão ouvir-se temas da nossa musica 

tradicional, com roupagem adequada 

aos instrumentos utilizados, neste caso, 

o Cavaquinho, a Gaita de Foles e algumas 

Percussões Tradicionais.

 Será um Concerto de certo modo 

"desconcertante" uma vez que não é 

m u i to  u s u a l  o u v i re m - s e  e sta s  

sonoridades no repertório natalício. 

 É, no entanto, um desafio interessante, 

quer para os participantes, quer para o 

público.

Aceitem este desafio e venham assistir 

ao Concerto! 

E s t a m o s  c e r t o s  q u e  n ã o  s e  

arrependerão!... 

Dia Internacional da 

Pessoa com Deficiência 

Espetáculo Comemorativo 

Participação Rufos & Roncos   

  Comemorou-se no dia 3 de Dezembro o 

dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência.

  A Câmara Municipal de Torres Vedras, 

em parceria com a APECI, dando 

continuidade ao trabalho desenvolvido 

na temática da "Deficiência", decidiu 

realizar uma iniciativa de comemoração 

do Dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência, no Pavilhão Multiusos da 

Expotorres.

 Estas comemorações tiveram como 

objectivo valorizar a imagem da pessoa 

com deficiência e desmistificar os 

preconceitos associados a esta 

problemática, facilitando condições 

indispensáveis à plena participação de 

todos, independentemente das suas 

diferenças.

 O Grupo Rufos & Roncos da Casa da 

Cultura de Ponte do Rol, aderiu a esta 

iniciativa, parrticipando no espetáculo 

comemorativo. O grupo abriu o evento 

e, mais tarde, acompanhou a Banda dos 

Bombeiros Voluntários de Torres Vedras, 

na execução de um tema da mesma, 

uma Rapsódia de Música Tradicional 

Portuguesa, ao ritmo da Chula.

 Do Programa do evento, constavam, 

ainda outras atuações como um grupo 

de  Step – APECI,  Núcleo de Dança 

Desporto Escolar do Agupamento de 

Escolas de São Gonçalo,  TUNA – APECI, 

Oficina de Expressão Corporal, Oficina 

de Expressão Corporal do Agrupamento 

de Escolas de São Gonçalo, animação 

com Dj Dark Glasses e a Banda dos 

Bombeiros Voluntários de Torres Vedras.

  Foi mais uma jornada de divulgação da 

nossa Música Tradicional, objetivo em 

que o R&R está empenhado desde a sua 

criação.
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A Ponte
Atividades 2011/2012

 As inscrições continuam abertas para 

todas as modalidades e para quem gosta 

de cantar está na altura de se inscrever  

no Grupo Coral Cant`Arte ou no Coro 

Tradicional de Música portuguesa 

(atualmente em formação), não existe 

limite de idade mas sim vontade de 

cantar e passar momentos de convívio. 

APARECE...

12ª Exposição de Artesanato

  Nos passados dias 26 e 27 de Novembro 

decorreu mais uma Feira de Artesanato 

onde esteve presente um número record 

até à presente data de 34 expositores. 

Sala bem recheada de trabalhos 

executados por  d iversas  artes,  

conseguiu transmitir um colorido 

maravilhoso próprio da época às 

centenas de pessoas que a visitaram.

Atividades do Grupo Coral Cant`Arte

Concertos de Natal

 No passado dia 17 de Dezembro às 

16h00 o Grupo Coral Cant`Arte deu um 

Concerto de Natal na Casa de Repouso 

Sta Teresinha na Ericeira, criando 

durante alguns momentos um espírito 

natalício deliciando todos os utentes 

daquela instituição. Seguindo-se às 

19h00 na Igreja Paroquial da Nossa 

Senhora da Conceição de Ponte do Rol 

de novo Concerto de Natal onde deliciou 

quem esteve presente. No dia 18 foi o 

grande momento alto deste grupo 

aquando da atuação na mítica e 

maravilhosa Igreja da Misericórdia em 

Torres Vedras com uma acústica 

inconfundivel, repleta de assistência que 

ia reagindo encantada consoante era 

apresentado o reportório. No final o 

p ú b l i c o  a p l a u d i n d o  d e  p é  

insistentemente e não querendo que a 

atuação terminasse foram repetidas 

diversas vezes algumas peças e por fim 

no passado dia 21 terminamos o 

reportório de Natal na Associação 

Filarmónica e Cultural do Cadaval.   

Concertos de Reis

  No próximo dia 7 de Janeiro o Grupo 

Coral Cant`Arte irá dar dois Concertos de 

Reis um pelas 15h00 no Lar de Stº 

António em Campelos para todos os 

utentes da instituição e seus familiares e 

outro às 21h00 na Capela dos Arneiros 

onde também iram participar as crianças 

da catequese. Convidamos toda a 

população que queira estar presente 

 afim de poder ouvir e apreciar a música 

desta época do ano. 

SIEMENS -  Aldeia Global 

A convite da Siemens a Casa da Cultura 

esteve presente neste evento tendo em 

vista que a comunidade, deveria estar 

presente no espectáculo final onde 

foram apresentados alguns números de 

Sapateado, Rufos e oncos e do Grupo 

Coral Cant`Arte conjuntamente com 

outros grupos de outras nacionalidades, 

funcionarios «artistas». 

  A Casa da Cultura embora numa época 

dif íc i l  vem desejar a todos os 

Ponterrolenses algo que embora não 

tenha preço, tem o maior valor do 

mundo: Amor, Paz e Saúde e um Bom 

Ano de 2012. Bem-Hajam  
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A PonteParóquia
 Mais um Advento que  foi vivido com 

grande intensidade pelas crianças 

/adolescentes da catequese de Ponte do 

Rol.

 Assim semana após semana, cada grupo 

preparava com mais intensidade a 

celebração e a nossa “Árvore do 

Advento”  foi ficando mais rica, cheia dos 

propósitos e reflexões de todos, para 

receber o Deus Menino no Natal.

 Natal também é partilhar….

 Este ano toda a catequese /  

comunidade, foi convidada a partilhar: 

alimentos, produtos de higiene/ 

materiais para trabalhos manuais … com 

o Centro de Acolhimento de Torres 

Vedras, que recebe crianças em risco da 

Segurança Social.

  Os  produtos serão recolhidos dia sete 

de janeiro  na eucaristia das 18H e 

entregues posteriormente ao Centro.

Catequese de Ponte do Rol 

Vários momento do Advento
de 26-11-2011 a 17-12-2011
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A PonteEscute iros
Agrupamento  1279 – Ponte do Rol

Agrupamento inicia atividades do seu 

7º ano-escutista 

  Foi na manhã do dia 2 de outubro que o 

1279 iniciou as atividades do ano-

escutista 2011-2012. Após a eucaristia 

animada pelo coro do agrupamento, 

onde vários elementos receberam 

insígnias e distintivos, os escuteiros 

reuniram-se no jardim do Largo Álvaro 

da Ponte para as habituais passagens de 

secção. Os novos elementos da Alcateia, 

da Expedição, da Comunidade e do Clã 

foram recebidos e acolhidos pelos 

escuteiros mais velhos com a habitual 

praxe, típica da secção para a qual 

entraram.

“Paz,Ambiente e Catástrofes Naturais” 

uniu o 1279 em mais um Jota-Joti 

 “Paz, Ambiente e Catástrofes Naturais”. 

Foi segundo este lema que, nos dias 15 e 

16 de outubro, todo o Agrupamento 

esteve reunido para mais um Jota-Joti, 

uma at iv idade  que  co loca  em 

conversação através da rádio, da 

televisão e da internet escuteiros de 

todo o mundo.  Na manhã de Sábado, 

dia 15, os escuteiros estiveram no Calvo. 

Através da estação de radioamador do 

Sr. Miguel Jerónimo, elementos das 

quatro secções estabeleceram contactos 

com escuteiros de Norte a Sul do país. 

Para abordar o tema de imaginário deste 

ano, foram desenvolvidos, em paralelo 

com a rádio, alguns ateliers. Sobre a Paz, 

os escuteiros contaram com a ajuda dos 

noviços do convento do Varatojo para 

juntos refletirem; sobre o Ambiente, 

realizaram um jogo relacionado com o 

ciclo urbano das águas residuais, 

 contando com a ajuda de um elemento 

do Centro de Educação Ambiental da 

Câmara Municipal de Torres Vedras; 

sobre as Catástrofes Naturais, contaram 

com os esclarecimentos de um elemento 

da Proteção Civil de Torres Vedras.

 No Domingo de manhã, foi a vez de 

tomarem um contacto mais direto com 

tudo o que aprenderam no dia anterior. 

Como tal, foram visitar o quartel dos 

Bombeiros Voluntários de Torres Vedras, 

onde contaram com os preciosos 

esclarecimentos do Comandante 

Fernando Barão e onde tiveram a 

oportunidade de dar uma voltinha de 

carro dos Bombeiros pela cidade.

Habitual Magusto de S. Martinho 

enche o Armazém da J. de Freguesia

 Mais um ano, mais um Magusto de S. 

Martinho em Ponte do Rol. 

Uma vez mais o Agrupamento 1279 

organizou um lanche-convívio para toda 

a comunidade ponterrolense no 

Armazém da Junta de Freguesia. 

Durante a tarde não faltaram os 

habituais e apetitosos petiscos, as 

castanhas assadas e a água-pé. Como de 

costume, foram exibidas as fotografias 

das atividades do Agrupamento ao longo 

do ano-escutista anterior. 

Mais para o final, cada uma das secções 

fez uma pequena peça de teatro.

Um Lobito, 

no momento da passagem

para a IIª Secção

Escuteiros  no Jota-Joti

Vários momentos do Magusto

Durante a visita ao quartel
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A Ponte
“Ponterrolenses ao Trabalho: Por uma 

Freguesia mais Limpa”

  O dia 12 de novembro foi de trabalho 

para escuteiros e pais do Agrupamento 

1279. Durante sensivelmente 6 horas, 

com o incansável apoio da Junta de 

Freguesia, cerca de 60 pessoas 

estiveram empenhadas com um único 

objetivo: a limpeza da urbanização, 

atualmente desprezada, junto ao 

cemitério da Gondruzeira.

  O mote foi lançado pelo CNE, com o 

projeto “48horas de Voluntariado”, que 

desafiou os Caminheiros de todo o país a 

dinamizarem diversas ações de serviço 

de todo o tipo em apenas 48 horas (nos 

dias 12 e 13 de novembro). Recolhas de 

alimentos e roupas para famílias 

carenciadas, recolhas de sangue, 

reconstrução de edifícios e espaços 

públicos, animação em lares de idosos e 

em orfanatos… De tudo um pouco foi 

feito pelos escuteiros do CNE e pelas 

pessoas da comunidade que a eles se 

quiseram associar. No ano em que se 

co m e m o ra  o  A n o  E u ro p e u  d o  

Voluntariado, um total de 77 ações 

voluntárias foram desenvolvidas por 

mais de 1800 escuteiros e por mais de 

500 cidadãos comuns.

  O Clã 120 S. Martinho, do Agrupamento 

1279, não quis deixar de se associar a 

este projeto. Como tal, decidiu pôr mãos 

à obra e apelar a toda a comunidade 

para a necessidade de nos unirmos por 

uma causa: a limpeza de uma das 

entradas da nossa freguesia, uma 

u r b a n i z a ç ã o  q u e  s e  e n c o n t r a  

abandonada e que até ao dia 12 de 

Novembro se encontrava em muito mau 

estado. As ervas pareciam arbustos e já 

mal se distinguiam os passeios do resto, 

o lixo acumulava-se aos cantos e já havia 

pequenas lixeiras junto dos caixotes do 

lixo. Como se nota a olhos vistos, a 

urbanização ficou bem mais limpinha. 

No total, foram dali retiradas entre 4 e 5 

toneladas de lixo e ervas, num dia em 

que até o S. Pedro ajudou ao trabalho. 

No entanto, eram esperados muitos

ponterrolenses para ajudar. Vários foram 

os meios que ajudaram a divulgar a 

atividade, mas a verdade é que os 

elementos não-escuteiros presentes 

foram apenas 15 e eram todos ou pais ou 

irmãos dos escuteiros, a maioria dos 

quais não-residentes na nossa freguesia.

  Contudo, o saldo é claramente positivo. 

“Superou muito as nossas espectativas, 

porque no início tínhamos apenas 

pensado em apanhar as ervas, mas 

depois acabámos por recolher também 

o lixo que lá estava depositado e que já 

era imenso”, confessou o Renato 

Antunes, coordenador do projeto. 

“Agora o necessário é tentar manter o 

espaço limpo, mas isso já depende de 

todos nós e de cada uma das nossas 

consciências”, acrescentou. 

  É de salientar o apoio incondicional da 

Junta de Freguesia, que desde o início se 

mostrou disposta a apoiar esta causa, 

desde a cedência de material de 

trabalho até ao apoio logístico. E para 

recarregar as baterias aos nossos 

“trabalhadores por um dia”, até 

ofereceu um belo almoço.

A fotografia de grupo com os “heróis” do dia e alguns momentos de trabalho
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A Ponte
Pioneiros 

“Em busca do espírito de Natal”

 De 9 a 11 de dezembro, a III.ª Secção 

esteve acantonada no Centro Escutista 

do Oeste (CEO), em Salir do Porto. “Em 

busca do espírito do Natal”, foi o 

imaginário da atividade, apoiado nos 

p at ro n o s  d a s  t rê s  e q u i p a s  d a  

Comunidade: Álvaro da Ponte, D. Dinis e 

Neil Armstrong. Como tal, no jogo 

noturno, era essencial que cada equipa 

encontrasse 5 objetos indispensáveis 

para o empreendimento do seu patrono, 

que seriam necessários para o dia 

seguinte. 

 O S. Pedro não foi muito amigo dos 

nossos Pioneiros, que apenas realizaram 

metade do percurso previsto do Raid, 

devido ao mau tempo que se fez sentir 

na manhã de Sábado. Durante a tarde, 

em diversos ateliers, foi a vez de 

testarem os seus conhecimentos em nós 

e Pioneirismo, na confeção de doces de 

Natal e na construção de decorações de 

Natal com materiais recicláveis e 

naturais. O fogo de conselho foi, como 

sempre, muito animado, ao redor da 

lareira do CEO. No Domingo, os Pioneiros 

participaram na Eucaristia em conjunto 

com a comunidade de Salir do Porto, 

onde descobriram o verdadeiro espírito 

do Natal.

Caminheiros de Ponte do Rol e da 

Encarnação animam o Natal dos 

idosos da Residência S. Domingos

 Durante o fim de semana de 17 e 18 de 

dezembro, foi a vez de a IV.ª Secção 

acantonar. Em conjunto com o Clã do 

Agrupamento 1277 – Encarnação, os 

Caminheiros de Ponte do Rol foram 

intercaladas com uma peça de teatro 

que fez as delícias dos utentes da 

Residência. Houve ainda um tempo de 

convívio entre escuteiros e idosos, em 

que juntos conversaram, jogaram às 

cartas e ao dominó.  

Durante a atividade, cujo imaginário

foi “Natal: Dar e Receber”, os caminhe-

iros dos dois agrupamentos fizeram 

ainda um mini-hike cultural pela 

Encarnação e participaram na Eucaristia 

em conjunto com a comunidade local.                     

Inês Reis

Pioneiros durante o acantonamento no CEO

Caminheiros a cantar para os utentes da 

Residência de S. Domingos

Teatro proporcionado aos idosos pelos 

Caminheiros da Encarnação e da Ponte do Rol
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A PonteGDRC Ponter ro lense
Caros amigos

  Chegou o fim de mais um ano e com ele 

queremos partilhar convosco algumas 

palavras nesta edição do Jornal da 

Freguesia. O final de ano é um momento 

oportuno para reflectirmos sobre o ano 

que passou. Com certeza muitas coisas 

boas e menos boas aconteceram, mas 

em todas elas tivemos experiências que 

foram marcando a vida do nosso clube. O 

ano que nos deixa, carrega, pois, na sua 

bagagem, momentos que vivenciamos 

nas actividades desenvolvidas, uns de 

desafio, outros de esperança e vontade e 

outros ainda de incerteza. Mas são estes 

momentos, reflexos do passado, que 

fazem a história de um clube. Uma coisa 

é certa, em todos eles recolhemos a 

alegria de ver os nossos sócios e amigos 

juntos, unidos e participativos. E falando 

em primeiro lugar no passado, 

realizámos algumas actividades e outras 

houveram que gostaríamos de ter 

concretizado e não conseguimos. No 

entanto, em todas as que fizemos 

colocámos o nosso empenho, certos de 

que seriam bem acolhidas. Sem 

querermos ser exautivos, deixamos aqui 

uma nota para as iniciativas mais 

próximas. Assim, consciente da 

necessidade de inovar, o ponterrolense 

organizou a primeira edição da “Festa da 

Cerveja”, a qual decorreu nos dias 2 e 3 

de Setembro. Foi uma experiência nova, 

mas que considerámos positiva e esta 

será, com certeza, uma experiência a 

repetir. Na Edição anterior tínhamos 

agendado para o dia 5 de Outubro mais 

um dia que pretendia ser de encontro 

para os Ponterrolenses. Foi esse o dia 

escolhido para o Almoço Convívio no 

Jardim da Ponte,  dando ass im 

continuidade a um evento que reúne a 

grande família de Ponterrolenses. Este 

foi um dia bem passado e, com o tempo a 

ajudar, foram muitos os que visitaram as 

instalações do novo Complexo, alguns 

pela primeira vez, o que nos deu grande 

felicidade.

 Sabemos que numa época em que as 

associações se debatem com falta de 

recursos, não só económicos, mas

também humanos, é tudo aquilo que 

possamos desenvolver, com maior ou 

menor dificuldade, com mais ou menos 

sucesso, que vai permitindo dar 

estabilidade ao clube. Para nós, 

importante é não só realizar actividades 

que possam trazer mais valia a nível 

económico, mas que também possam 

proporcionar momentos de salutar 

convívio aos Ponterrolenses. 
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A Ponte
Agora um novo ano nos espera e é 

tempo de projectar o nosso futuro com 

esperança renovada. E nada melhor para 

começar o ano do que a comemoração 

dos 71 anos do G.D.R.C. Ponterrolense. 

Neste dia, como é habitual, haverá Missa 

pela alma dos sócios que já nos 

deixaram, seguida de vis ita ao 

Cemitério.

  E, como não há aniversário sem bolo, 

convidamos os Ponterrolenses para no 

dia um virem à Sede cortar uma fatia e 

brindar a mais um ano do clube. Ainda 

para assinalar os bonitos 71 anos do 

Ponterrolense está agendado um Jantar 

de Aniversário para o dia 28 de Janeiro, 

durante o qual poderemos apreciar as 

belas vozes de fadistas do nosso 

Concelho.

  O programa de actividades do Grupo 

Desportivo, Recreativo e Cultural 

Ponterrolense tem, também em Janeiro, 

encontro marcado com todos no dia 8 

para o 2º Passeio TT – Ponte do Rol.

  O programa do Passeio inclui Motas e 

Jipes com percursos separados. Depois 

do almoço haverá algumas surpresas e 

uma pequena pista de obstáculos. 

 Para os amantes de um bom jogo de 

cartas, começa a 13 de Janeiro mais um 

Campeonato de bisca de 6. No final, 

como é tradição haverá um jantar de 

convívio e entrega de prémios. 

 Passando ao Desporto, o Atletismo 

continua a garantir vitórias no colectivo 

e também tem contado com atletas nos 

lugares de Pódio. No Campeonato 

Concelhio de Estrada e Corta-Mato que 

terminou em Dezembro, o Ponterro-

lense arrecadou o 1º Lugar a nível de 

equipa e, entre outros, dois primeiros 

lugares a nível individual. O Campeonato 

da Primavera tem início a 22 de Janeiro 

com uma prova na Carregueira. No dia 

28 de Janeiro a prova a contar para o 

Campeonato Concelhio será na nossa 

freguesia, pelas 15:30 horas.

Jantar de convívio do torneio da «bisca de 6" - 2011

Grande prémio de Corta Mato de Torres Vedras - 20 de Novembro 2011
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A Ponte
 No que diz respeito ao Futebol, 

continuamos a garantir os objectivos 

traçados. A equipa Sénior joga a 16ª 

Jornada no dia 8 de Janeiro com a 

Malveira no Campo da Coutada e 

encontra-se no 6º lugar da tabela. A 

equipa Sénior vai integrar três reforços – 

“Titico”, do Lourinhanense, Emildo, do 

Bombarralense e “Caramba” da Vila 

Franca do Rosário. Os Juniores têm 

encontro marcado no dia 7 de Janeiro 

com o Murteirense e estão no 10º lugar 

 da tabela classificativa. 

No Campeonato

Distrital – 2ª Divisão, a nossas equipas de 

Juvenis e Iniciados jogam no dia 8 de 

Janeiro, pelas 10:30 horas. 

 Os primeiros vão a Á-dos-Cunhados e os 

segundos recebem os Arneiros. 

 As equipas dos mais pequenos, petiz, 

traquinas, benjamins e infantis estão a 

realizar bons campeonatos. 

Destacamos a equipa de infantis A, que 

lidera o seu grupo só com vitórias.

 Quanto ao Campo novo continuam os 

trabalhos preparatórios do terreno para 

a colocação do relvado, o qual já está

adquirido. Já estão também de pé os 

pilares para as bancadas.

  Na esperança de um ano harmonioso, 

OBRIGADO é a palavra que queremos 

deixar a todos aqueles que têm feito com 

que possamos concretizar as nossas 

iniciativas. 

A TODOS VOTOS DE UM ÓPTIMO 2012. 
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A PonteGDRC Gondruze irense

Opin ião

 A nova direção do Grupo Desportivo 

Gondruzeirense quer desejar a todos os 

seus associados e simpatizantes um 

BOM ANO 2012, cheio de boas 

novidades.

 Relembramos que o polidesportivo 

junto à escola (único na freguesia), não 

está operacional. No entanto as obras de 

reparação já se iniciaram devendo estar 

para breve o seu restauro total. A 

dinamização deste espaço está ao 

encargo do nosso Grupo Desportivo,

 Os tempos são de crise! É certamente 

uma das expressões mais comuns nos 

dias que correm.

 O significado de crise é: “momento 

perigoso e decisivo; falta de trabalho; 

situação dificultosa.” Então a expressão 

está 100% correta (infelizmente).

 O que é de estranhar (ou não) é que foi 

neste tempo de crise que assistimos a 

duas actividades provavelmente 

singulares na freguesia, que envolvem 

valores humanos muito ricos.

 Estou a referir-me ao projeto “Aldeia 

Global” patrocinado pela Siemens e 

apoiado pelo A.S.A.S. e ao projeto 

«Ponterrolenses ao Trabalho: Por uma 

Freguesia mais Limpa», desenvolvido 

pelos escuteiros em colaboração com 

amigos e familiares. Ambos os projetos 

tiveram como base o voluntariado - 

aquele que se oferece sem receber nada 

em troca (pelo menos monetariamente). 

O trabalho realizado por estes grupos 

deve ser do conhecimento de toda a 

comunidade e ser valorizado.

A todos aqueles que diretamente ou 

indiretamente colaboraram nestes 

projetos um muito obrigado por 

tornarem as ruas e os espaços da minha 

freguesia mais simpáticos.

 Que a crise se vá embora depressa, mas 

que estes valores fiquem.

 Outro tema muito pertinente nos dias 

que correm é o do Lixo. É sabido por 

todos que cada um de nós produz lixo em 

demasia. Felizmente a politica dos 3R 

(reduzir, reutilizar e recilcar) tem tido 

alguns resultados, no entanto ainda há 

um longo trabalho a realizar. Há coisas 

difíceis de mudar e não dependem dos 

só dos consumidores, porém há outras 

muito simples, basta tratar os Eco-

Pontos e os Caixotes do Lixos Públicos 

como os caixotes do lixo da nossa casa.  

Todos gostamos de ter um caixote do lixo 

perto de casa, mas não á porta de casa, 

no entanto por diversas razões isto não é 

possível.

 È desagradável ver um caixote do lixo 

cheio, mas é muito mais desagradável e 

feio ver o lixo de fora do caixote e as 

respectivas consequências.

 Quanto os caixotes estão cheios por 

favor procurem outro ou aguardam um 

dia (se possível).

As imagens apresentadas são exclusi-

vamente para exemplificar.

Vamos manter as nossas ruas limpas.

 Um obrigado a todos aqueles que têm 

colaborado neste jornal. Este projeto só 

tem viabilidade com a vossa ajuda. 

Bem Hajam.                                Hélio Gomes

 Recreativo e Cultural, por isso devemos 

assumir as responsabilidades. A direção 

solicita a colaboração de toda a 

comunidade com sugestões, ideias ou 

outras formas para dinamizar aquele 

equipamento singular na freguesia. Das 

várias ideias já conversadas, destaco a 

pretensão de realizar um torneio de 

futsal durante a festa anual a realizar em 

maio de 2012 e continuar a promover 

atividade de convívio entre sócios na 

nossa coletividade.

 Gostariamos de agradecer aos 

escuteiros de Ponte do Rol o trabalho 

realizado na urbanização junto à estrada 

nacional. 

X
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