
NOTÍCIAS
DO

GAVM

O U T U B R O  D E  2 0 2 1  |  N Ú M E R O  7

7 1 º  A N I V E R S Ã R I O  D O  G A V M
A  V A R A N D A  D A  V I L A
T O T O B O L A  -  6 0  A N O S  A  T E N T A R  A C E R T A R
T U R I S M O  D E  R I O  M A I O R

NESTE NÚMERO:

© GAVM - MULTIMÉDIA 2021geral@gavm.pt                 www.gavm.pt

Os artigos que vamos editando nestes números do NGAVM, trazem-nos sempre informações

da nossa Associação, da nossa vila ou região, ou outras que nos fazem voltar ao passado, ou

mesmo fazer notar aos mais novos, como foram os tempos de outrora.

Não é fácil, mas é com muito prazer, que editamos mensalmente estas Noticias, para que

todos possam tirar o melhor proveito de tudo o que aqui escrevemos.

Tentamos trazer, também um pouco de humor. A vida já é difícil, e se nestes minutos que os

nossos leitores dispenderem a ler estas páginas, esboçarem um leve sorriso, já valeu a pena.

Como sempre a amizade nos une. 

Por isso somos o Grupo dos Amigos!

Tentemos ser sempre assim.

71 anos já passaram, e esta "casa" está de pedra e cal.

Participem nas atividades futuras, porque o GAVM é de todos os Associados.

Estamos cá, como sempre estivemos, a levar para a frente a vontade dos que em 1950, se

juntaram num Grupo dos Amigos.

Dê-nos a sua opinião e as suas ideias para fortalecer estas nossas páginas.

Como consideramos importante a informação de quem somos e o que fazemos, iremos até ao

final do corrente ano, divulgar gratuitamente as atividades comerciais dos nossos Associados,

que assim o desejem.

Obrigado

EDITORIAL



É por isso e nesse sentido que, nesta data que

agora comemoramos, encontramos dirigentes e

associados, ativos, empenhados, preparando o

FUTURO do GAVM. 

Recordando com orgulho e respeito aqueles que

nos antecederam, ponderando sobre o que

fizeram e tendo consciência da herança que nos

deixaram, mais uma vez reafirmamos a nossa

responsabilidade na condução dos destinos do

Grupo dos Amigos da Vila da Marmeleira, com

projetos novos, ambiciosos, realizáveis.

Para isso contamos com o vosso apoio, confiança

e franca amizade.

Até porque a AMIZADE COMEÇA AQUI!

A Direção  

A nossa Associação, neste dia 11 de Outubro,

comemora o seu 71.º Aniversário.

A antiguidade, que estes números revelam, é

suficientemente demonstrativa de uma vida

cheia de fantásticos momentos, que são

recordados por todos aqueles que a estimam e

que contribuíram para o que é hoje.

Como é evidente, o percurso duma coletividade,

como o percurso de vida de cada um de nós, não

se preenche só de boas recordações e de vitórias.

Como em tudo, há altos e baixos. Os altos são

reflexo de concretizações bem conseguidas e

reconhecidas por todos. Os baixos, motivados e

justificados, certas vezes, por cansaço e/ou

desanimo de alguns dos seus dirigentes, quando

o esforço que empregam na gestão da “coisa

comum”, não resulta tão bem, ou com tanto

sucesso, junto dos restantes associados.

Bons e maus momentos são duas faces da

mesma moeda. É preciso saber encará-los e

nunca desistir de fazer mais, fazer diferente, fazer

melhor. Uns e outros são importantes. Moldam as

características de uma coletividade e garantem a

sua existência futura.

É com avanços e recuos, com alguns tropeções e

quedas, seguidos de um reerguer quantas vezes

penoso, que se aprende a crescer e a resistir. 

Só assim se consegue criar uma identidade

própria, duradoura.

Hoje, apesar dos escolhos que a pandemia nos

trouxe, e que se atravessaram na concretização

de parte da programação delineada, podemos

alegrar-nos pelo que foi concretizado.

Neste momento, para além da contratualização

anual de cessão de exploração do Bar-Moinho, no

Parque das Piscinas, continuamos na Sede com

as aulas de Pilates e com as consultas e

tratamentos de fisioterapia, assim como

acolhemos, com muito prazer, o grupo sénior de

Marmeleirenses “Nas Asas do Tempo”, que aqui

têm, de momento, as suas atividades de

Informática, de Artes e de Ginástica. 

GRUPO DOS AMIGOS DA
VILA DA MARMELEIRA

71º ANIVERSÁRIO

A AMIZADE
COMEÇA
AQUI



Correio dos
Leitores

Programa
Dia 11/10 Segunda-Feira
09h00 - Hastear da bandeira 

09h15 - Colocação Tela alusiva 71º Aniversário
 

Dia 16/10 Sábado
15h30 - Receção
16h00 - CANT  OEIRAS - Espetáculo de Concertinas
17h00 - Lanche
18h00 - Bolo de Aniversário com Espumante
18h30 - Encerramento
 

Marcação Obrigatória para o dia 16/10
 

pelos Telemóveis:          Filipe Garrido - 939 306 773
                                Paulo Carapucinha - 966 164 521
                                  

Ou pelo Email: geral@gavm.pt
Mais informações em www.gavm.pt
 

Local: Sede do GAVM - Vila da Marmeleira
 

Preço por Pessoa
Associado = 5 abraços
Não Associado: = 6 abraços

JC - 13/09/2021
bom dia
Muito obrigado para esta leitura: sabe muito bem
numa segunda-Feira de manha �

Apreciei o Editorial e a entrevista com Carlos Pereira:

bom alimento para o pensamento!

grandes abraços e um super parabens com a época
balnear 2021!!

JJV - 23/09/2021
Caros amigos
Uma vez mais me surpreenderam com o conteúdo
do "Notícias do GAVM" edição de Setembro de 2021.
Gostei sobretudo da " História do telemóvel em
Portugal e no mundo" mas também li com atenção a
entrevista ao arqueólogo e historiador Carlos Pereira
da CMRM.

Continuem assim. Esse é o caminho para o êxito.

Parabéns.
Grande abraço.

JM- 13/09/2021
Bom dia.

Parabéns pela entrevista ao Carlos Pereira e que
poderá ser mais um bom incentivo para a
preservação e futuro desenvolvimento da nossa terra.

Um abraço,

Humor
Num avião, seguiam um padre, um advogado e um
escuteiro.

Algumas complicações durante o voo não deixaram
escolha: a tripulação tinha de abandonar o avião. O
piloto sai do cockpit e diz:

- Temos de saltar, mas só há três pára-quedas.
Alguém tem de se sacrificar. Eu não posso ser.
Tenho de ir, para explicar o que aconteceu.
Dito isto, pega num pára-quedas e salta.

Os restantes três olham uns para os outros e para os
dois pára-quedas. Nisto o advogado diz:

- Eu também tenho de ir... Tenho de me salvar
para poder defender aquele homem!
Pega num pára-quedas e salta.

Finalmente, a restar apenas um pára-.quedas, o
padre vira-se para o escuteiro:

- Meu filho, tu és novo, salva-te tu. Eu fico no
avião.
-Ó senhor padre - diz-lhe o escuteiro -, não se
preocupe. O advogado saltou com a minha
mochila...



A 
VARANDA 

DA VILA
A Vila da Marmeleira tem sido considerada, por

quem nos visita, como uma terra bonita,

agradável e com características próprias, que a

individualizam em relação a muitas das terras

vizinhas. 

Para além de ter bons acessos e algumas

pequenas cidades a poucos quilómetros de

distância (o que nos permite estar perto da

“civilização”, caso seja necessário), tem, na sua

generalidade, uma população cordial e simpática,

que ainda capricha por cumprimentar todos

aqueles por quem passam, dando-nos a sensação

de nos enquadrarmos numa acolhedora terra de

“primos e primas”, de nos sentirmos em casa.

A existência de um casario de origem centenária,

mesclado de outras construções mais recentes,

na sua maioria bem enquadradas na malha

urbana global, com arruamentos na generalidade

de pouca inclinação e pouco trânsito rodoviário

para além do local, próprios para bons passeios

pedestres, permitem, a quem aqui vem, umas

férias magníficas longe do “inferno” das grandes

cidades, onde muitas vezes o excessivo

aglomerado populacional, se reflete no intenso

movimento rodoviário e na forte poluição sonora

e ambiental, deixando “os nervos em franja” a

tantos que aí habitam e trabalham.

Deixar os citadinos “caixotes” onde habitamos,

por muito confortáveis que sejam, poder esticar

os braços sem tocar no vizinho do lado, ou

confrontarmo-nos com outros residentes,

habitantes também eles do mesmo edifício, a

quem “resmungamos” os bons dias à entrada do

elevador… 

Irra! Nunca mais é sexta-feira para ir para a Vila!

Que bem sabe aqui chegar, sentir este ar “limpo”,

sentir ESPAÇO! E ouvir o silêncio noturno!   

E de inverno, o agradável aroma do fumo de

múltiplas lareiras, que ardendo lenha de oliveira,

de azinho ou de pinho, nos fazem esquecer as

chaminés das fábricas de tanta zona industrial!

Mas há mais! 

Ao estar situada num planalto com perto de cem

metros de altitude, rodeada de magníficos vales

verdejantes, não nos cansamos de alongar a vista 

para as belíssimas paisagens que nos rodeiam.

Que o diga quem se desloque ao Penedo das

Lameiras, ao Penedo da Aventuzela ou ao Penedo

da Fonte Velha. Não há vista de altaneira varanda,

nem marquise do Ronaldo que lhes chegue aos

calcanhares.

Bonita terra e de bonitas paisagens.



Foi com essa intenção que, nos anos sessenta, se

construiu, junto à Igreja Paroquial, sobranceiro ao

paul, a verdadeira VARANDA DA VILA, um

romântico miradouro, ajardinado, com barra de

azulejaria, estilo séc. XVII, e uma escadaria em

alva pedra que nos transporta ao jardim dos

lavadouros. Este miradouro foi executado por

iniciativa de alguns populares, e colaboração

ativa da restante população, com certas ajudas

financeiras por parte dos órgãos autárquicos. Não

podemos deixar de nomear Francisco Oliveira

Martins, Henrique Costa e João Maria Vicente,

este último de importância no prolongamento do

miradouro já em 1970.

Que espantosos fins de tarde, ao pôr do sol, aqui

se passam e passaram, e que surreais princípios

de dia, com neblinas sobre o paul e radioso sol

sobreposto, parecendo-nos estar sobre as nuvens.

Não há palavras que os descrevam. Que o digam

as múltiplas gerações de Marmeleirenses para

quem este miradouro já faz parte da sua herança. 

E é deste modo que aqui vos deixamos

apresentada a VARANDA DA VILA, lugar de

obrigatória visita e indispensável foto para a

posteridade.

De fazer inveja a quem não a tem! 



Totobola: há 60 anos a tentar acertar no "treze"
Tentar a sorte no Totobola e apostar nos resultados
do futebol é um ritual que já dura há seis décadas.
Com a concorrência de outros jogos que hoje
oferecem milhões de euros várias vezes por semana,

um "treze no Totobola" já não é o máximo, como
cantava Sérgio Godinho, mas o jogo resiste e fez 60
anos no passado dia 24/09/2021. 
"És um 'number one'/ dou-te vinte valores/ és um
treze no Totobola" eram os elogios do cantor à pessoa
amada na música "Com um brilhozinho nos olhos",
na altura em que o Totobola ainda era, a seguir à
Lotaria, o jogo de apostas mútuas mais popular em
Portugal. No dia 24 de setembro de 1961 começou o
ritual de preencher o boletim e tentar acertar nos
resultados dos jogos era mais do que ter bons
palpites, era mostrar que se percebia de "bola". 

Como se veio a ver, não era tarefa fácil, uma vez que o
primeiro totalista só surgiu em abril do ano seguinte.

O Totobola ocupou muita conversa de café e muita
discussão de adeptos de futebol empenhados em
adivinhar qual o desfecho dos jogos do campeonato
nacional ou das competições europeias e mundiais.

A partir de 1985, o Totoloto surgiu com prémios
maiores e o Totobola começou a perder influência e
popularidade, uma tendência que se acentuou para
ambos os jogos quando se começou a jogar o
Euromilhões em 2004.

Criado em 1961 pela Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa, o Totobola tinha por objetivo financiar os
serviços de reabilitação de deficientes físicos e gerar
receitas para as modalidades desportivas.
 O Totobola foi o sonho de muita gente. Em tempos
difíceis muitas eram as esperanças em conseguir
acertar nos 13 resultados (vitória, empate ou derrota). 

O primeiro concurso teve lugar a 24 de setembro de
1961 e, nesse fim de semana, o Benfica foi a Leixões
derrotar a equipa da casa, um "2", o Sporting
empatou com o Lusitano, um "X", e o Beira Mar
recebeu e empatou com o Porto, outro "X".

1º boletim Totobola  24-09-1961

Transmissão na RTP dos resultados - 03/04/1962 
Apresentador: Artur Agostinho

Boletim atual Totobola

Em 2003, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa,

titular dos jogos sociais, ponderou acabar com o
Totobola, constatando que as gerações mais jovens
não tinham interesse em jogar. Ao longo dos anos, o
jogo foi mantendo a fórmula de tentar adivinhar se
ganha a equipa da casa ou o visitante ("1" ou "2") ou se
a partida termina em empate ("X"). No entanto,

acrescentaram-se as opções do Joker (que premeia
um número de bilhete) e o "Super 14", em que se
procura adivinhar o resultado de um jogo do boletim.



O Concelho de Rio Maior, no distrito de Santarém,

integra a Sub-região da Lezíria do Tejo e em termos
turísticos integra-se no Turismo do Alentejo e
Ribatejo. Os seus principais pontos naturais são a
Serra dos Candeeiros e o Rio Maior, afluente do Tejo.

Numa superfície de cerca de 270 km2 encontram-se
a paisagem serrana e a zona do Bairro Ribatejano,

um espaço privilegiado entre a Região do Vale do
Tejo e o Litoral Oeste de Portugal.

O Concelho oferece aos seus visitantes uma
diversidade de opções culturais, gastronómicas, de
contacto com a natureza e também desportivas.

O potencial turístico do concelho está, sobretudo,

associado ao carácter rural da sua vivência passada e
à sua integração no Parque Natural das Serras d'Aire
e Candeeiros, onde por vezes o cultural e o ambiental
se associam de modo exemplar.

O GAVM associando-se também ao Turismo de Rio
Maior, cedeu a antiga portaria do Parque das Piscinas
da Vila da Marmeleira, para a utilização das janelas e
portas com a aposição de autocolantes alusivos aos
diversos pontos de interesse do concelho, onde se dá
destaque às próprias piscinas e também à Igreja
Paroquial da Vila da Marmeleira.

Agora que a época balnear terminou, vamos deslocar  
parte da informação para a sede do GAVM.

Villa Romana de Rio Maior, Salinas Naturais de Rio Maior, Parque das Piscinas da Vila da Marmeleira, Percursos
pedestres da Rota do Património, Igreja Paroquial da Vila da Marmeleira, Roteiro Turístico-Cultural Ruy Belo.,

Caminho dos Candeeiros e Circuitos KM ZERO (Pedonais e BTT)



COM O APOIO DA 

Sessões Individuais de Fisioterapia
Quintas-Feiras das 15h00 às 19h00

Contato Tlm: 919 963 201

Aulas em Grupo
Quintas-Feiras das 19h00 às 20h00

Contato Tlm: 939 306 773 / 966 164 521

radio marmeleira

https://zeno.fm/marmeleira/

Aberto
 

de
Terça a
Sexta

das 09h00
ás 17h00

e aos
Sábados

das 09h00
ás 19h00

Dinamização de atividades de valorização sénior,  desenvolvi-
mento informático, atividades desportivas e de ar livre,

A funcionar provisoriamente e semanalmente nas instalações
da sede do GAVM, por solicitação da União de Freguesias de
Marmeleira e Assentiz.

https://zeno.fm/marmeleira/
https://zeno.fm/marmeleira/

