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Neste primeiro número, do segundo ano de

edição do “Notícias do GAVM” (edição n.º 13),

apresentamos alguns artigos que continuam a

demonstrar a importância do Associativismo e

dos Valores que o definem. 

Daí trazermos, entre outros, uma entrevista com

alguém que é um exemplo de vida; de

recordarmos algumas boas lembranças de

outros tempos (apesar de serem de uma época

com alguns evidentes “tiques” de autoritarismo),

em que a nossa juventude (minha e dos rapazes

do meu tempo) nos permitia olhar o futuro com

uma visão de esperança e cor; de vos

apresentarmos projetos e realizações do e no

GAVM; de vos propormos atuações de âmbito

ecológico, de carácter social; e de promovermos

a comunhão de ideias e de ideais.   

Realizou-se, no dia 27 de Março p.p., a

Assembleia Geral Ordinária do GAVM. Desta vez,

este ato associativo teve lugar na nossa Sede. Os

dois pontos da Ordem de Trabalhos (aprovação

da Ata da Assembleia anterior e aprovação do

Relatório, Balanço e Contas de 2021 e respetivo

Parecer do Conselho Fiscal), após os

esclarecimentos prestados, foram aprovados por

unanimidade.

Fora  da  Ordem  de  Trabalhos  e por pedido à 

Num mundo em que se vêem (em todos os

meios de comunicação social) e praticam, cada

vez mais próximo de nós, atos de pura barbárie,

de profundo desrespeito pelos princípios mais

fundamentais de uma civilidade que julgávamos

adquirida, civilidade que nos devia distinguir da

bestialidade de tempos coevos, tentaremos,

dentro da nossa pequeníssima escala, trazer-vos

exemplos de Amizade, de Compreensão, de

Respeito pelo próximo, demonstrando, deste

modo, que a agressividade, a incompreensão, a

arrogância e um certo jeito trauliteiro de resolver

disputas, nunca serviram bons fins. 

Mais não fazemos do que cumprir os princípios

que sempre regeram o Grupo dos Amigos da Vila

da Marmeleira e dos quais nos orgulhamos.

Boa leitura e até Maio !   

EDITORIAL

Assembleia Assembleia Geral gavmGeral gavm
Mesa da Assembleia, o Presidente da Direção

aproveitou a oportunidade, para informar os

Associados presentes, sobre a atribuição de uma

nova verba por parte da Câmara Municipal de

Rio Maior, verba essa que será aproveitada, já no

mês de Abril, para a realização de reparações no

telhado da Sede, e para a colocação de novo teto

no Salão principal. Também deu a conhecer o

calendário de atividades para os próximos

meses.

Parceria Associativa
No passado dia 3 de Abril, o Grupo dos Amigos da

Vila da Marmeleira, estabeleceu um Protocolo de

Colaboração Associativa com a Casa do Povo de S.

João da Ribeira, o qual tem por principal objetivo, a

divulgação mútua dos respetivos princípios e

atividades, assim como se propõe realizar e

dimensionar eventos comuns.

O ato, assinado pelas Direções das duas

Coletividades, entrou de imediato em vigor, ficando

estabelecido que os seus representantes reunirão,

muito brevemente, para definir um projeto de ação

para o corrente ano.
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O entrevistado do mês de Abril é o nosso bom
amigo, e amigo de tantos (na Vila e fora da
Vila), António Sousa, também apelidado, com
toda a justiça, por D. António Castelão de
Sousa, e que durante muitos anos foi,
indiscutivelmente, o Rei dos Petiscos da Tijuca. 
Para os amigos e clientes…  TONY.
De 58 anos de idade, residente e estabelecido
na Vila da Marmeleira, casado com Júlia
Prazeres, companheira de alegrias, tristezas e
afazeres 24 horas por dia! (em casa e na loja),
progenitores do nosso Associado Ruben Sousa
(a nova conquista da empresa Microsoft).
Durante longos anos ligado à área da
restauração é, atualmente, sócio gerente do
mini-mercado “SÍTIO CERTO”, antigamente
designado por mini-mercado Nani.
De carácter bem disposto, solícito e folgazão
(mas não lhe pisem os calos!), homem de
iniciativas, trabalhador incansável e sempre
disponível para ajudar os outros, ainda hoje o
vemos, “sempre a acelerar”, como se o mundo
terminasse amanhã, a percorrer a Vila da
Marmeleira ou nas arrumações, e atendimento
a clientes, no seu atual “espaço empresarial”.
Faz-nos inveja ver tanta energia numa só
pessoa! 
Que o diga quem o ouvia, tantas vezes, antes
das sete da manhã, a assobiar sonoramente,
sem a mínima desafinação, com um frio de
rachar, envergando apenas uma t-shirt, na
ativíssima limpeza da esplanada da “Tijuca”.
Sorte tinham os caçadores, na época da caça,
quando aí passavam, quase de madrugada,
para comer uma “bucha” e beber um copo
retemperador! 
Embora a sua vida seja “um livro aberto”,
haverá, certamente, algumas questões que
todos nós gostaremos de saber, ou relembrar,
sobre o Tony…

Entrevista a
António Sousa (Tony)

NGAVM - Sem pretender entrar em “cusquices”
(a vida privada é PRIVADA), não resistimos, no
entanto, em tentar saber e transmitir aos
nossos leitores, quem é, na sua globalidade, o
TONY que todos nós conhecemos (já que o
total é a soma das partes, e o que somos hoje
é, muitas vezes, uma consequência do
acumulado de múltiplas vivências do nosso
passado) e como foi o seu evoluir até hoje.
Onde nasceu, como foi a sua juventude,
quando começou a trabalhar e em que áreas,
em resumo, por onde andou antes de chegar à
Vila da Marmeleira?
ACS – Nasci no concelho de Ourém, numa aldeia

pequenina, mas bonitinha, que se chama

RESOURO, no dia 27 de Novembro de 1963, numa

família pobre, humilde e honesta. Tive uma

infância normal como qualquer outra criança. Nos

anos setenta frequentei a escola, brinquei… mas

também trabalhei (nos campos, obras e afins). Aos

quinze anos fui trabalhar, na Golegã, para o Café

Restaurante Central como empregado de balcão. 

Como era muito miúdo, tinha um estrado para

chegar ao balcão e atender os clientes! Mais tarde

cheguei ao patamar de cima, e já era empregado

de mesa do famoso restaurante! Aí cresci. Fui para

lá rapazote e tornei-me homem entre aquelas

quatro paredes.

Fui um jovem rebelde, mas também responsável e

fiel aos valores e princípios que me transmitiram.

De tal modo que fui reconhecido como

empregado de excelência durante 27 anos. Assim

me permitiu essa aprendizagem, que fui

praticando ao longo dos anos. Até hoje.

Golegã! Golegã! 

NGAVM - E quando chegou aqui à Vila? Porque
veio para cá e o que o fez aqui ficar?
ACS – Foi no Verão de 1993 que conheci a mulher

da minha vida, e que mais tarde, em 1996, seria a

mãe do nosso filhote… e dá-se o casório! Conhecer

esta vila, nessa altura, foi um grande privilégio, vila

que se tornou a minha terceira “terrinha” (a Vila da

Marmeleira). Esta foi a terra que me prendeu e

prenderá até ao final… uma vez que a Júlia jamais

daqui sairá (Marmeleirense de gema!).
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NGAVM – Portanto, resolveu não só habitar
aqui, como trazer para a Vila da Marmeleira o
seu esforço e empenho, e contribuir com o seu
profissionalismo, para que a Vila da Marmeleira
tivesse mais um espaço de convívio (à mesa ou
ao balcão) para residentes e visitantes. 
Embora a sua “imagem de marca” seja a
“Tijuca”, não deixou de estar, cá na terra, em
outros espaços. Fale-nos um pouco disso e já
agora, quantos anos esteve na “Tijuca”? Tem
alguma história curiosa que tenha passado e
que nos queira (e possa) contar? Claro que não
é preciso citar nomes…
ACS – Pensando então no futuro, construímos a

nossa casa, constituímos a nossa família… e como

1+1 = 2, resolvemos abrir o nosso primeiro negócio,

o “Café Cantinho” em 1997, que durou nove anos,

seguindo para um novo espaço “ GAVM / Café
Restaurante Tijuca” em 2005, funcionando eu

como empregado de mesa e a Júlia como

empregada de balcão. Este foi um sonho: O MEU

RESTAURANTE! Em simultâneo, durante dois anos

explorámos o bar das piscinas. Foi uma

trabalheira, mas um sucesso!

E já que querem, vou contar uma história da

minha vida. Verdadeira! Sabiam que fui padeiro

durante uma noite e um dia? Pois fui! Teria os

meus 14 ou 15 anos (mesmo antes de ir para a

Golegã) quando me convenceram a ir trabalhar

numa padaria lá no Resouro. Pois estive toda a

noite a fazer pão e na manhã seguinte, o meu

patrão, que já me tinha explicado como fazer a

distribuição, entregou-me uma mota, com uma

cesta grande atrás, carregadinha de pão, pesada!

para ir fazer as entregas aos clientes. Lá peguei na

mota, que não era fácil de conduzir com todo

aquele peso, e aí fui eu! Ao chegar a uma ladeira,

que tinha uma valente subida, atrapalhei-me e

entre andar para diante e manter o equilíbrio, dei

um trambolhão de todo o tamanho, caindo a

mota em cima de uma perna, que eu pouco

tempo antes já tinha partido. Pois bem, fiz a

distribuição do pão, fui entregar a mota… e nunca

mais lá coloquei os pés! Anos depois, ao encontrar

esse meu (por pouco tempo) patrão, ainda me

perguntou quando é que lá ia receber pela noite e

pelo dia de trabalho!

Há muitas mais que poderia contar. Mas se

começo, vão precisar de fazer uma revista só para

mim!

NGAVM – Fica registado e futuramente
voltaremos para nos deliciarmos com mais
algumas. E atualmente, está no “SÍTIO CERTO”. 
Pelo que temos visto, adaptou-se
perfeitamente, e neste seu espaço comercial,
como no filme do Vasco Santana e do
Ribeirinho (na Leitaria Estrela D’Alva), tem
“leites, queijos e manteigas, tudo das melhores
procedências”, para além de muitos outros
artigos, que garantidamente não são
importados diretamente da Tailândia.
O que o fez passar da “Tijuca”, para aqui? E
dado o Tony ter nascido com “bicho
carpinteiro”, será que vai ficar pelo mini-
mercado, ou tem desejos de algo mais? Outros
projetos?
ACS – Depois de um acumulado de 27 anos

(Golegã) + 24 anos (Marmeleira) atrás de um balcão,

ainda para mais com esta malvada pandemia, uma

vez que já estávamos cansados de tanta correria,

de tanto stress, estivemos dois meses a pensar se

valeria a pena continuar. E sim, de repente deu-se

um “click”. 

Juntámos o útil ao agradável. Como ainda somos

jovens, e a reforma ainda vem longe… ao darem-nos

a oportunidade de um balcão mais pequeno,  mais

Em 2009 surgiu o “Café Tijuca”, e com todas estas

experiências, durante dez anos com muito

trabalho, já nos foi fácil ter um café mais forte…

cheio de petiscos!, verões quentes!, esplanadas

cheias!, futebol ao rubro! e grupos de estrangeiros

fantásticos, o que para nós era muito

reconfortante… festas incríveis! 

Sardinhadas e magustos (S. Martinho). Esta era a

forma de podermos agradecer a todos por não nos

faltar trabalho.

Mas também havia dias 

frios, dias fracos, mas 

trabalhámos sempre 

com o mesmo empenho

 e dedicação… até ao final

 de Novembro de 2020.

Perguntam-me por histórias? MUITAS! 

Anedotas? AOS MONTES! 

Assobios e gargalhadas? NUNCA FALTOU!

Saudades? SIM! 

Mas vai passando !!!
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leve, podermos ter mais horas de descanso… e

como parados não conseguimos estar, abraçámos

o novo espaço “Sítio Certo”, em Janeiro de 2021.

Uma experiência nova para mim. Foi difícil, sim!

Com medos e receios… mas com o tempo, lá

fomos ajustando as velas!

Um trabalho que se ajusta a nós, e também à

população. Uma casa em movimento. Numa terra

que tanto precisa. Tentamos fazer o melhor todos

os dias, como sempre fizemos, com amor, respeito

e dedicação a todos os nossos clientes.

Entretanto o tempo vai passando e projetos já não 

temos! A não ser mesmo, a nossa reforma, e

chegar ao fim com a consciência de que fizemos

tudo por tudo para sermos uma comunidade em

conjunto:

“Defender e fazer crescer a Vila”
Café Cantinho – Café Restaurante Tijuca – Bar
Piscinas GAVM – Café Tijuca – Mini-Mercado
Sítio Certo.
Quero agradecer também a quantos nos têm

acompanhado ao longo de todos estes anos,

numa luta sem fim…  

NGAVM – Para finalizar esta entrevista que,
como esperávamos, foi interessantíssima,
embora a modéstia do entrevistado o tentasse
a esquivar-se, pedimos licença aos nossos
leitores para expressar uma opinião:

A MARMELEIRA SEM O TONY 
CONTINUARIA A TER O SEU ENCANTO, 

MAS NÃO ERA A MESMA COISA!

Na sequência do VILA A COPO I, que se realizou no

GRUPO DOS AMIGOS DA VILA DA MARMELEIRA,

com tanto sucesso, em Novembro de 2017, numa

época em que ainda nem se pensava em Covid, e

passados mais de quatro anos, aqui vamos estar

novamente, para vos apresentar uma seleção dos

melhores vinhos que se produzem na magnífica

região ribatejana e vale do Tejo.

No próximo dia 21 de Maio, das 16H00 às 20H00,

os mais conceituados vitivinicultores estarão

presentes no GAVM, onde terão a oportunidade

de demonstrar a qualidade dos vinhos que

produzem.

Já estão confirmados perto de uma dezena de

produtores, assim como vários enólogos de

reconhecido mérito.

Vinhos brancos, tintos, rosés e espumantes,

estarão à disposição do vosso apurado palato,

assim como informação precisa e profissional

proporcionada pelas diversas casas agrícolas.

Para a participação neste evento, os interessados

deverão inscrever-se até 16 de Maio por e-mail:

geral@gavm.pt, por Tlm: 939 306 773, ou por

contacto pessoal com os diretores do Grupo dos

Amigos.

Lembramos que a participação, nesta prova de
vinhos, é limitada à capacidade das nossas
instalações.
Os primeiros oitenta inscritos terão lugar

garantido no evento, possibilitando a entrada de

outros, desde que existam vagas, quer por não

terem surgido à hora marcada alguns dos que

antecipadamente se registaram (tolerância de

meia hora), quer por terem definitivamente saído

parte dos presentes.

O valor de participação é de 5,00 € (cinco euros),

pagos à chegada, com direito a copo de provas

(recordação de um dia bem aproveitado).

REGISTE-SE QUANTO ANTES! 

VILA A COPO II
Prova de Vinhos de Produtores

da Região Vinícola do Tejo
SEDE DO GAVM

21 DE MAIO 2022 
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Este tornou-se um dos mais divulgados e

reconhecidos slogans promovidos pelo Turismo

português no século XX.

Foi com esta iniciativa do Secretariado Nacional

de Informação – SNI, órgão que a partir dos anos

trinta (nessa altura apelidado de SPN –

Secretariado de Propaganda Nacional), se

encarregava da propaganda política, informação

pública, comunicação social, turismo e ação

cultural, que o chamado Estado Novo (no tempo

da outra senhora!), apresentava a sua visão de

Portugal, sempre favorável e paradisíaca, ao

mundo civilizado ocidental. 

É, portanto, por estes meios oficiais, que nos

surge apresentada, nos anos cinquenta/sessenta,

a imagem do nosso país, para consumo interno e

externo. E Abril, o mês que turisticamente

marcava a Primavera e o início anual da vinda de

turistas. 

ABRIL EM PORTUGAL ou mais propriamente

AVRIL AU PORTUGAL, já que muita desta

publicidade era dirigida ao turismo francês, e

também porque a língua francesa dominava a

cultura de base da juventude portuguesa (era a

primeira língua estrangeira a ser ensinada no

liceu). Tal situação obrigava-nos à prática do

“franciú” com quem nos visitava. E não faltavam,

mesmo fora das aulas, oportunidades de

melhorar as nossas aptidões linguísticas:

Na música ligeira, o interesse dos jovens virava-

se, entre outros, para a Sylvie Vartan, para a

Françoise Hardy, para o Michel Polnareff, ou para

o Richard Anthony. No cinema para além dos

filmes de excelentes realizadores como François

Truffautt ou Jean-Luc Godard, qualquer jovem e

másculo lusitano não esquecia as esbeltas

figuras de Brigitte Bardot ou Catherine Deneuve,

e da parte das nossas “mademoiselles”, Alain

Delon ou Jean-Paul Belmondo não passavam

despercebidos. E para os mais aculturados,

sempre que possível, não se perdia uma atenta

leitura do Le Monde ou do Nouvel Observateur, e

de alguns livros de Simone de Beauvoir ou Jean

Paul Sartre.

É claro, aí tínhamos que ter o “Avril au Portugal”

em toda a sua pujança, quando ainda as

alterações climáticas não eram significativas, e

nos permitiam ter quatro estações no ano. E

nenhuma melhor que a Primavera, neste bendito

mês de Abril, em que começavam os verdejantes

campos a florir, e as janelas e varandas se

abriam, para nos mostrar o colorido dos seus

vasos com cravos ou malmequeres bem tratados.

E tudo isto debaixo de um quente e radioso sol.

O “sol português”! Devidamente embrulhado e

embalado, para turista ver. Verdadeiramente um

jardim à beira mar plantado!

Daí a intenção de nos virarmos principalmente

para  o  turismo  francês  ou  francófono,  turismo
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Mas, apesar do tempo já não ser o que era, pois

hoje em dia temos Inverno e Verão e dois

períodos que os ligam, (e dos tempos já não

serem o que eram), ainda vamos tendo

magníficas paisagens, por enquanto intocáveis,

monumentos centenários insubstituíveis, um

desenvolvimento cultural e social digno deste

séc. XXI, e uma gente com um coração enorme e

generoso, que ainda se comove com o

sofrimento alheio, acolhendo, com prontidão e

solidariedade, os que mais necessitam, aqueles

que nos chegam com uma mão vazia e outra

cheia de nada, fugindo do inferno da guerra… e

que apenas desejam respeito pela sua

IDENTIDADE, LIBERDADE e PAZ. Exemplos não

faltam.

Com este pensamento final, fruto dos momentos

trágicos que hoje estamos a viver, fica o desejo,

seguramente o desejo de todos nós, que a vida
de qualquer HOMEM, de qualquer MULHER,
de qualquer CRIANÇA, seja em que parte do
mundo for, seja em que língua for, se possa
tornar, para sempre, um AVRIL AU PORTUGAL
humano, solidário e democrático. 

esse, que chegava desejoso de ter aquele “bom

tempo” que ainda não tinha surgido nos seus

“torrões natais”, e uma paz nunca em demasia,

para quem tinha sofrido os horrores recentes de

uma Grande Guerra. E nós éramos como o “gato

maltês”… não tocávamos piano… mas falávamos

francês. Trés bien!

Para além do mais, um país acolhedor, limpo,

organizado (pelo menos aquele que lhes era

dado ver!), com gente simpática e pacífica e com

tradições históricas e religiosas, antigas e

marcantes. Era, na época, o país dos três efes:

Fátima, Futebol e Fado.

Fátima, ainda vamos tendo. Graças a Deus!

Futebol cá da casa, é o que se vê… as nossas

seleções, mesmo fazendo-nos sofrer, ainda nos

trazem certo orgulho. E Fado, para além do

Camané, da Mariza, da Carminho, da Kátia

Guerreiro ou da Ana Moura, é o fado do costume,

aquele que temos de suportar: o do aumento dos

combustíveis, do aumento da eletricidade e do

gás, do aumento do pão, etc. Muito disto, diga-se

em abono da verdade, fruto de pertencermos a

um mercado global, em que as instabilidades e

desgraças externas também nos tocam, e da

infindável corrupção (muitas vezes também

importada)… que, felizmente, vai sendo posta a

descoberto. 
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YVETTE GIRAUD

Nascida a 16 setembro de 1916

Falecida a 3 agosto de 2014 (97 anos)

Interpretou a música AVRIL AU PORTUGAL (1950)
incluido no LP "L'Âme des poètes"

Pode ser ouvida no                           https://youtu.be/6t8LCt_Vhrc

Le soir sous mes yeux clos glissant au fil de l'eau

Je vois par le hublot, la rive

Des voiles de couleur, de lourds parfums de fleurs

Des chants de bateleurs m'arrivent

Tout ça berce mon cœur d'un rêve de bonheur

Dont les regrets ailleurs me suivent

L'amour devait savoir en nous suivant le soir

Que j'aimerais un jour la revoir

Avril au Portugal

À deux c'est idéal

Là-bas si l'on est fou

Le ciel l'est plus que vous

Mais sans penser à mal

Son cœur attendra-t-il

Que j'aille au Portugal en avri

Pour un sentimental

L'amour existe-t-il

Ailleurs qu'au Portugal en Avril

Avril au Portugal

Letra Original da Canção "Avril Au Portugal"

Je vais vous raconter, ce qui m'est arrivé

Sous un ciel où l'été s'attarde

Histoire d'amoureux, voyage aventureux

Que pour les jours heureux, je garde

Un grand navire à quai, la foule débarquait

Deux yeux sous des bouquets regardent

L'amour devait rôder puisqu'on s'est regardés

Et que mon cœur s'est mis à chanter

Avril au Portugal

À deux c'est idéal

Là-bas si l'on est fou

Le ciel l'est plus que vous

Pour un sentimental

L'amour existe-t-il

Ailleurs qu'au Portugal en Avril

Se ouviu a música anterior, e lhe é familiar ! Tome nota!
FERNANDO MACHADO SOARES

Nascido a 3 setembro de 1930

Falecido a 7 dezembro de 2014 (84 anos)

Poeta, cantor, intérprete e compositor da música BALADA DA DESPEDIDA
(Coimbra tem mais encanto...)(1958)

Pode ser ouvida no                         https://youtu.be/vVESWZv-Pww

Letra Original da Canção "Balada da Despedida"

Coimbra tem mais encanto

Na hora da despedida.

Coimbra tem mais encanto

Na hora da despedida.

Que as lágrimas do meu pranto

São a luz que lhe dá vida.

Coimbra tem mais encanto

Na hora da despedida.

Coimbra tem mais encanto

Na hora da despedida.

Quem me dera estar contente

Enganar minha dor

Mas a saudade não mente

Se é verdadeiro o amor.

Coimbra tem mais encanto

Na hora da despedida.

Coimbra tem mais encanto

Na hora da despedida.

Não me tentes enganar

Com a tua formosura

Que para além do luar

Há sempre uma noite escura.

Coimbra tem mais encanto

Na hora da despedida.

Coimbra tem mais encanto

Na hora da despedida.

Que as lágrimas do meu pranto

São a luz que lhe dá vida.

Coimbra tem mais encanto

Na hora da despedida.

Coimbra tem mais encanto

Na hora da despedida.

Coimbra tem mais encanto

Na hora da despedida.

Coimbra tem mais encanto

Na hora da despedida.
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AS OBRAS
DE 
SANTA ENGRÁCIA
Quando alguém se refere às “Obras de Santa

Engrácia”, refere-se ao desejo de concretizar

determinada ação, ou obra, e que pelos mais

diversos motivos, nunca mais se conclui. Esta

expressão, que tantos de nós sempre ouvimos,

provém da construção que mais tempo demorou

a ser concretizada no nosso país, e refere-se aos

aproximados quatrocentos anos que levou a

completar a Igreja de Santa Engrácia, em Lisboa,

também designada atualmente por Panteão

Nacional.

A sua construção, em estilo barroco, único em

Portugal, iniciou-se em 1568 e só terminou nos

anos sessenta do séc. XX, onde atualmente

alberga a memória ou os restos mortais dos mais

ilustres portugueses.

E a que propósito vimos nós, aqui no “Notícias do

GAVM”, falar das “Obras de Santa Engrácia”?

Não é certamente em relação à seguradora

ENGRÁCIAS, dos nossos Associados Isabel Barraca

e Vitor Engrácia. Essa é uma obra que está feita e

bem feita, e muito proveito tem trazido a quem

aqui habita, e a tantos dos que vivem nas nossas

“redondezas”. Os seus conselhos sobre apólices de

seguro, e a disponibilidade para as concretizar,

estão sempre presentes e são sempre

esclarecedores!

No caso específico desta crónica, tal menção vem

do desejo de tantos Associados, e dos elementos

da Direção, em concretizar vários projetos de

melhoramentos ou modernização do Grupo dos

Amigos… e que às vezes levam mais tempo do

que seria espectável.

Entre eles, está aquele de que falamos há vários

anos, e que se refere à instalação de novas redes

de eletricidade e de água nas instalações da 

Sede, e respetivos contadores separados por pisos

(obra em execução faseada a que só falta aquele

“danóninho”!), assim como os melhoramentos no

Salão do primeiro andar, para maior conforto e

proveito de quem os utiliza. Quanto às ditas

redes, esperamos que seja este ano que estarão

concluídas (malditas “obras de Santa Engrácia”),

pois as verbas que tínhamos destinado para tal

fim tiveram que ser atribuídas ao Parque das

Piscinas. 

Estes atrasos, que a todos nós irritam, prendem-

se principalmente com a falta de liquidez

financeira, infelizmente problema corrente da

maior parte das coletividades, e que nos obriga a

atuar, quantas vezes, a “conta gotas”.

E como se pode aumentar o recheio desse “bolso”

do Grupo? Não é certamente com o Euromilhões!

Embora acreditemos em milagres, não pensamos

que eles sejam atribuídos para tais situações. 

Portanto, para que se possa acelerar a conclusão

ou execução de mais obras, temos três fatores a

ponderar: ou os Associados têm o intuito de

contribuir mais para o fundo de maneio

(aumento de quotizações ou contribuições

excecionais), ou a Direção consegue criar maiores

rendimentos (arrendamento de instalações,

atividades comerciais lucrativas, etc.), ou, devido

às ações anteriormente desenvolvidas pelas várias

Direções e a projetos futuros bem definidos e

fundamentados, poderem ser angariados apoios

financeiros (através de entidades oficiais ou

benfeitores privados), de modo a prosseguir o

desenvolvimento desejado e a justificar tais

doações.

Quanto ao primeiro caso, tem sido ensejo das

Direções (tanto da atual, como das anteriores)

protelar, tanto quanto possível, o aumento

inevitável  de  quotas.  O  valor  anual  (12,00 €)
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Nesta situação, para além de Associados e

Amigos do Grupo que têm entregado material ou

disponibilizado mão-de-obra gratuita (e que

refletem valores substanciais), temos que dar

especial relevo aos apoios financeiros (e não só)

que o Executivo da Câmara Municipal de Rio

Maior nos tem disponibilizado. Verdadeiros

balões de oxigénio!

E agora, com base no anteriormente dito, aqui vai

uma boa notícia! 

Mais uma vez nos chega informação oficial da

aprovação de novo contributo, por parte da

Câmara Municipal. Com a verba que, no mês

passado, nos foi atribuída, iremos proceder às

reparações do telhado da Sede, cujo vigamento

está em parte apodrecido e deixa entrar as águas

da chuva, assim como também iremos substituir

o teto que atualmente tem, pois os seus perto de

trinta anos de uso já obrigam a uma forte

reparação. Contamos ainda, pelos cálculos

efetuados, que nos vá sobrar alguma verba para

completar as já anteriormente referidas

instalações elétricas e de água canalizada, o que

nos permitirá, finalmente, uma melhor

exploração do espaço térreo.

OBRAS DE SANTA ENGRÁCIA… MAS NÃO TANTO!

poderá ser considerado (é) diminuto, tendo-se

tornado, basicamente, uma demonstração

vinculativa ao GAVM. Para melhor vos dar essa

noção, basta-nos dizer que a última atualização

foi estabelecida, pelos Associados, em

Assembleia Geral, há dezassete anos! 

No entanto, a garantia de entrada dessas verbas,

no princípio de cada ano, é fundamental para

garantir as despesas mensais básicas. Daí ser

importante que TODOS os Associados o façam

atempadamente.

Quanto ao segundo caso, o arrendamento

pontual do piso térreo da Sede, o atual

arrendamento do Bar - Moinho, as receitas

provenientes das entradas nas piscinas, ou os

donativos atribuídos como contrapartida pelas

telas publicitárias, embora insuficientes para a

manutenção das estruturas e para as novas

construções, são e vão continuar a ser,

indispensáveis para a prossecução dos objetivos

designados.

Sobra-nos, portanto, refletir sobre o terceiro caso,

ajuda importantíssima, e que se torna

complementar aos outros dois. Ou seja, a

atribuição de apoios mais vultuosos por parte das

entidades oficiais ou por particulares

benemerentes. 

Está já a ser distribuído pelos nossos
associados, o Cartão VALE MAIS, aquando
do pagamento das quotas do ano 2022.

 

Mais informações na última página desta
newsletter, ou em www.gavm.pt  

Humor
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Teatrinho “Cacho D’Uvas”
Após curta interrupção motivada pela realização

das “Tasquinhas de Rio Maior” (as nossas

monitoras estão em todas e a Tasquinha de

Assentiz brilhou!), as aulas da nossa Escolinha de

Teatro serão retomadas, já no próximo dia 9 de

Abril, pelas 15H00, no Clube Recreativo e Cultural

de Assentiz (CRCA).

Lá esperaremos pelos “pequenos atores e atrizes”.

Pais e encarregados de educação, contamos

convosco!

Tasquinhas 2022
Casa do Povo da Vila da Marmeleira
A Casa do Povo da Vila da Marmeleira esteve,

mais uma vez, presente nas “Tasquinhas” de Rio

Maior, em representação da Vila da Marmeleira.

Segundo as informações, que chegaram ao

“Notícias do GAVM”, os petiscos apresentados, só

de ver “fizeram crescer água na boca” e o prato de

borrego apresentou-se “divinal”!

Parabéns a todos os que se esforçaram para que

nada faltasse! 

Noticias Breves

Exposição de Artes Plásticas
Por sugestão de alguns Associados, o GAVM vai

promover, a partir de 15 de Setembro, em data a

anunciar, uma Exposição de Desenho, Pintura,

Colagem, Escultura e Artesanato de jovens

artistas, com idades compreendidas entre os 10 e

os 18 anos.

Cada um dos participantes poderá enviar até três

obras, em cada uma das modalidades referidas,

estando a aprovação para a exposição, a cargo de

uma Comissão, designada pela Direção do Grupo

dos Amigos. Brevemente será apresentado o

regulamento completo para este concurso.

Jovens talentos procuram-se!

Eleições no NUPAE
A 26 de Março passado, a Associação NUPAE,

reuniu-se para a eleição dos seus Órgãos Sociais.

Ao novo Presidente desta Instituição, João Pedro

Cavaleiro, e a toda a restante equipa, o “Notícias

do GAVM” deseja muitas felicidades na

concretização dos objetivos que presidiram a esta

candidatura.

FUTSAL na UFMA
O Executivo da União de Freguesias de

Marmeleira e Assentiz está a promover aulas de

Futsal, para jovens entre os 6 e os 16 anos, no

Pavilhão Gimnodesportivo da Vila da Marmeleira,

todas as segundas feiras, a partir das 19H30.

As inscrições poderão ser efetuadas na Sede (Vila

da Marmeleira) ou na Delegação da Junta

(Assentiz). 

Caro (a) Associado (a),

Estão já a pagamento as quotas do corrente ano,

bem como também poderá regularizar as quotas

atrasadas.

Pode fazer o pagamento em dinheiro, por

multibanco, ou ainda por transferência bancária

para a conta do GAVM através do:

IBAN:  PT50 0045 5440 4006 6452 6892 7 

Mais informações poderá contactar diretamente

a Direção, (Tlm: 939 306 773 / 917 769 143)

PAGAMENTO
DE QUOTAS 
DE 2022

A partir de agora, os Associados, portadores do

CARTÃO VALE MAIS, poderão também usufruir de

descontos (entre 4% e 8%) no fornecimento de

combustíveis para automóveis, em todos os

postos GALP.

CARTÃO 
VALE MAIS
E
CARTÃO GALP

Quem esteja interessado, deverá solicitar ao

GAVM, a adesão a este Cartão. Este pedido

deverá ser feito via CTT para a nossa Sede, ou

pelo email: geral@gavm.pt
Aproveite mais esta oportunidade!
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Nesta edição do Eco GAVM vamos fazer uma reflexão sobre um bem dos

mais preciosos e essenciais à vida: a água. 

A água está presente em todos os aspectos do nosso dia-a-dia desde a

produção dos alimentos, à higiene e à produção de quase tudo o que

utilizamos. No entanto este é um bem limitado e, portanto, deve ser

usado criteriosamente. Até meados do século XX a água canalizada era

de certo modo um privilégio de quem morava nas cidades e mesmo aí

nem sempre ela corria das torneiras, sobretudo no verão, altura em que

havia com bastante frequência racionamentos que tornavam necessário

encher garrafões e outros recipientes para as necessidades diárias. Fora

delas havia que recorrer às fontes e a poços à custa de bastante esforço

físico. Por isso o seu uso, era feito de uma forma bastante mais consciente

e criteriosa. Atualmente, com a comodidade de água canalizada nas

nossas casas e com a construção de barragens a assegurar a

disponibilidade constante de água ao longo do ano, passámos a adotar

comportamentos pouco responsáveis no nosso cotidiano. 

Segundo as estatísticas o consumo diário em Portugal é de cerca 187

litros por habitante, bastante acima da média mundial de 110 litros. Isto

apenas em tarefas rotineiras como lavagens, preparação de refeições e

outros aspectos da nossa rotina diária. Como? Bem, um duche de 10

minutos com a torneira aberta consome 120 litros de água.

Sobre Recursos Hidricos

Se fecharmos a torneira enquanto nos

ensaboamos pode reduzir para cerca de 50 litros;

lavar os dentes com a torneira aberta pode gastar

mais de 15 litros mas, se usarmos o copo à moda

antiga, chegam cerca de 0,3 litros. A máquina de

lavar de modelo mais antigo usa cerca de 80 litros

por ciclo; as novas, com programa rápido e

ecológico podem gastar apenas metade.

Podemos, no entanto, reduzir o consumo 

 instalando redutores de caudal nas nossas

torneiras. Estes dispositivos são fáceis de instalar

permitem uma redução de até 60% ao incorporar

ar na água, o que aumenta a pressão de forma a

reduzir o caudal. As torneiras mais modernas têm

já o redutor incorporado. Outro dos grandes

responsáveis pelo elevado consumo é o nosso

gosto por um jardim e por um lindo relvado. Por

muito agradável que seja pela sensação de

frescura que dá, o relvado é originário de

Inglaterra, está adaptado a um clima chuvoso

onde não precisa de ser regado. Nas nossas

paragens, para estar bonito, precisamos de o fazer

uma ou duas vezes por dia. Mesmo assim

podemos reduzir a quantidade de água necessária 

ao instalar um sistema adequado, não cortando a

relva muito rente de modo a manter a humidade

ao nível do solo e regando nas horas de menor

calor: de madrugada ou ao final do dia. Do mesmo

modo se colocarmos nos canteiros gota-a-gota,

em vez de utilizar a mangueira, podemos fornecer

água às nossas plantas de forma muito mais

racional. Também a escolha das plantas pode

ajudar nesse campo se escolhermos espécies

adaptadas ao nosso clima e que não vão portanto

necessitar de regas diárias. Estes procedimentos

são já usados na agricultura onde não só as regas

são cuidadosamente programadas por forma a

reduzir gastos excessivos de água pois, sobretudo

em anos de seca como o atual, é necessário

garantir que as reservas chegam para todo o ciclo

da cultura sob pena de grandes prejuízos, como as

variedades das plantas foram sendo selecionadas

para melhor se adaptarem ao nosso clima. Este vai

ser certamente um ano de seca e portanto está

nas nossas mãos dar uma ajuda à Natureza

fazendo um uso consciente de um elemento sem

o qual não podemos sobreviver.

por Maria Paula Amaro

12



PELOS CAMINHOS DA HISTÓRIA E DA CULTURA
MUSEU DO NEO-REALISMO E  MUSEU NACIONAL DO AZULEJO

30 de Abril de 2022
O Grupo dos Amigos da Vila da Marmeleira (GAVM) vai realizar, no próximo dia 30 de Abril
(sábado), uma viagem de convívio e de cultura a LISBOA.
Estão convidados todos os Associados e seus familiares, assim como todos aqueles que
partilham os nossos princípios, e que queiram participar de um dia em que a alegria, a amizade
e a cultura estarão de mãos dadas. Um dia a não perder!

PROGRAMA

09H00 ---  Saída da Vila da Marmeleira (Largo da República)

10H00  ---  Visita guiada ao Museu do Neo-Realismo (Vila Franca de Xira)

11H30   ---  Café retemperador / aperitivo estimulante (opcional)

12H00  ---  Saída de Vila Franca de Xira em direção a Lisboa

12H30  ---   Almoço (buffet) no Restaurante VIVA (Póvoa de Santo Adrião)

14H00  ---  Término de almoço e partida para Lisboa

14H45   ---  Visita ao Museu Nacional do Azulejo

16H30  ---  Término da visita ao Museu Nacional do Azulejo e regresso

18H00  ---  Chegada à Vila da Marmeleira (Largo da República)

Quaisquer INFORMAÇÕES poderão ser obtidas através do:

E-mail: geral@gavm.pt ou por Tlm: 939 306 773, ou junto

dos Membros da Direção, assim como diretamente na Sede e

na Delegação da Junta de Freguesia.

VALORES: 

  Participantes até aos 10 anos -----------------   10,00 €

  Participantes dos 11 aos 64 anos -------------   22,00 €

  Participantes com 65 ou mais anos ---------   20,00 €

Nestes valores estão incluídos a viagem, o almoço e a entrada

no Museu.

- Os Participantes com 65 ou mais anos, deverão entregar, no

ato de inscrição, uma fotocópia do Cartão de Cidadão.

- Recomenda-se o uso de vestuário e de calçado confortáveis.

As INSCRIÇÕES e respetivo pagamento deverão ser efetuados

até ao dia 24 de Abril, na Sede do GAVM, na Junta de

Freguesia ou por contacto pessoal com Filipe Garrido, Paula

Cristina Sousa ou Paulo Carapucinha. 
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Mariana Rodrigues

FISIOTERAPIA

O GAVM tem vindo a incentivar os seus associados e restantes

amigos a praticarem desporto e a adotarem um estilo de vida

saudavel. Assim, as nossas atuais propostas são:

GAVM CLINIC

YOGA

Mariana Bento

PILATES

As aulas de YOGA, as aulas de PILATES, e as sessões

de FISIOTERAPIA, são realizadas nas instalações da

Sede do GAVM, nos horários indicados.

São abertas a Associados e Não Associados, com

valores mais reduzidos para os Associados, que

tenham as quotas em dia.

NA SEDE DO GAVM

MM - 02/03/2022
Parabéns! Está fantástica.

Correio dos
Leitores

PL - 14/03/2022
Gostei especialmente da entrevista ao "Homem

da Massa". Muito interessante. Obrigado.

AS - 08/03/2022
Obrigado pela Newsletter que é sempre muito

interessante.

Já utilizei o Cartão Vale Mais, o que me permitiu

poupar uns tostões. Uma ajuda concerteza.

JC - 02/03/2022
Um jornal muito agradável com óptimos artigos!

Muito obrigado!
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Outra das necessidades que o Grupo dos Amigos

tem, é o da compra de mobiliário para o nosso

consultório de fisioterapia, a começar por uma

marquesa desdobrável.

Futuramente, esperamos que este nosso

consultório possa vir a funcionar para outras

funções, embora dentro da mesma área

(fisioterapia, massagens, tratamentos de

enfermagem, etc.), o que exigirá o apetrechar

destas instalações com mais mobiliário específico.

Ajude-nos a concretizar este objetivo!

PARTICIPE NA CAMPANHA DE PONTOS.
NA FARMÁCIA S. JOÃO, APRESENTE 
SEMPRE O SEU CARTÃO VALE MAIS!

CARTÃO VALE MAIS - CAMPANHA DE PONTOS

GAVM CLINIC

Para além das vantagens que o CARTÃO VALE
MAIS vos traz ao ser apresentado ao nosso

parceiro comercial FARMÁCIA S. JOÃO,

(verificação gratuita dos vossos dados bioquímicos:

medição de tensão, do colesterol, etc.), também

por acordo mútuo entre o Grupo dos Amigos e

esta Farmácia, aquando da compra de

medicamentos, sempre que se identifiquem com

este vosso cartão do GAVM, os colaboradores desta

unidade registarão, em tabela própria, o respetivo

valor de faturação, valor esse que se irá refletir

numa atribuição de pontos.

A soma desses pontos traduzir-se-á na oferta à

nossa Coletividade, por parte desta entidade, de

material médico ou farmacêutico.

Nesta primeira fase, logo que o valor acumulado o

justifique, iremos apetrechar a enfermaria das
Piscinas com os produtos de uso mais corrente

indispensáveis: desinfetantes, cicatrizantes, álcool,

pensos, algodão, gaze, etc., assim como um

aparelho para medição da tensão arterial.

Assentiz é a melhor Tasquinha de 2022

O CRCA - Centro Recreativo e Cultural de Assentiz

foi o grande vencedor do prémio "Melhor

Tasquinha 2022".

E ainda arrecadou o terceiro lugar com o

Ensopado de Borrego à Manel das Burras.
.

Parabéns ao CRCA e a todas as tasquinhas

participantes em mais uma grande edição da Feira

das Tasquinhas de Rio Maior.

PARA O BEM DOS
OUTROS, 

PARA O VOSSO BEM
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CARTÃO VALE MAIS 2022
Parceiros Empresariais / Condições de Descontos

OF
IC

IN
A 

au
to

mó
ve

is
re

st
au

ra
çã

o

 

- Cartões GALP Business (desconto de 4 a

7 cent/Litro

- Desconto de 15% na Oficina (Peças e

Óleos)

- Lavagem Automática (em 5 lavagens,

oferta da 6ª)

OF
IC

IN
A 

au
to

mó
ve

is

- Desconto de 5€ por cada 80€ de

reparação. (Este valor de desconto só se

aplica para reparações iguais ou

superiores a 80€)

- Desconto de 5%,

nos jantares de 3ª.a

6ª feiras

PA
DA

RI
A/

PA
ST

EL
AR

IA

- Desconto de 10€ em Bolos de Aniversário ou

para outros eventos (empresas e associações)

- Desconto de 10%, em compras de valor igual

ou superior a 15€, na loja

(Descontos não acumuláveis)

ve
st

uá
ri

o

Loja online: @maloteonlinee 
Loja fisica: Centro Comercial

Salinas
Av. Paulo VI,  Lote 102 - Loja 1

2040-325 RIO MAIOR

- Desconto de 15%

em toda a loja

COM O APOIO DA 16


