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Quando começámos a publicar o “Notícias do GAVM” tivemos, como princípio

básico, a forma possível de comunicar com os Associados, quebrando barreiras

provocadas pela distância e por fatores externos, imprevisíveis. 

Quisemos, sem grandes pretensões, fazer sobressair o melhor do Grupo dos Amigos

e da Vila da Marmeleira contando algumas histórias, dando relevo a certas

situações, fazendo entrevistas a alguns (mais jovens ou menos jovens) que têm tido

uma ação positiva no desenvolvimento da nossa coletividade. Entramos, por esta

via, em vossas casas (dá-nos licença?), já que não podem vir ter connosco. Sempre

pensando no bem comum, na demonstração de amizade e de entrega, enfim,

naquilo que verdadeiramente justifica sermos um Grupo dos Amigos, para além de

grupo de amigos. E sempre que possível com uma nota de humor.

Gostaríamos que o “Notícias do GAVM” fosse como uma colmeia, onde todos os que

por aqui trabalham, procurando o pólen da entreajuda, do civismo, da boa

comunicação, pudessem construir o seu favo de mel e não de fel. Daí não

encontrarem no “Notícias” polémicas, disputas ou tentativas de agressão verbal

como é hábito encontrar, infelizmente, noutros meios de comunicação digital.

A terminar, aqui deixamos os nossos agradecimentos às palavras de incentivo que

nos têm chegado por parte de muitos Associados, esperando não os desiludir nesta

e nas publicações futuras.

Obrigado AMIGOS!   

EDITORIAL

H O R Ó S C O P O  G A V M  P A R A  J U N H ONESTE NÚMERO:



Hoje, vamos conversar com uma das nossas jovens Associadas,
elemento importante na gestão das Piscinas do GAVM (Diretora
técnica, nadadora-salvadora e responsável pela “casa das
máquinas”), e uma das mais entusiásticas e simpáticas
colaboradoras.
Carina Alexandra Luz Ferreira, associada n.º 219, nascida em
Lisboa no Verão de 1986, residente na Vila da Marmeleira desde
os 5/6 anos de idade, o que a torna definitivamente uma
“marmeleirense de gema”. Aqui vive acompanhada pela Avó
materna e pela filhota Joaninha, de 9 anos de idade. Três
gerações e três lindas meninas! Os seus laços familiares
prolongam-se por várias casas da Vila e, os amigos, que também
a consideram família, são inumeráveis.

Entrevista a
Carina Ferreira

NGAVM – Carina, como qualquer criança, para

além da vida familiar e das brincadeiras habituais

com a “miudagem” da mesma idade, como foi

crescer na Vila?

CF – Foi normal e foi boa. Fui criada como a

maioria das crianças de cá. Para além da vida em

família, quando chegou a idade de ir para a escola,

frequentei a Escola Primária, aqui bem perto de

casa, com os amigos e amigas das brincadeiras

diárias, a que se seguiu o Ensino Secundário em

Rio Maior. Aí notei alguma diferença, já que passei

a lidar com um maior número de colegas, de Rio

Maior e de outras terras do concelho, o que foi

também uma boa experiência e me trouxe muitas

amizades. 

NGAVM – E quanto ao desporto? Sabemos que, já

muito nova, eras “mexida”. E que a atividade

desportiva era indispensável para aplicar essa

energia que ainda hoje se vê…

CF - Pois é verdade. Sempre gostei de desporto e

não só para “gastar as baterias”. Sempre me

dediquei a atingir objetivos, trabalhando em

equipa, apoiando e sendo apoiada pelos outros. E

o meu desporto de eleição foi o futsal: técnica,

rapidez, esforço, em comunhão com a equipa. Foi

assim que comecei o desporto federado, aos sete

anos de idade, na Ribeira de S. João ( Sociedade

Ribeirense), e até aos meus vinte e cinco passei

também pelo Alcobertas Futebol Clube, pela

Academia de Alcochete, pelo Benfica, terminando

no Cartaxo onde foi campeã distrital durante

quatro anos consecutivos e fazendo a “dobradinha”

da Taça.

NGAVM – Mas, em termos desportivos, não só de

futebol vive a Carina…

CF – Sim, também pratiquei atletismo durante

dois anos, com o treinador olímpico Jorge Miguel,

em Rio Maior, cidade onde tirei, em 2004, o Curso

Tecnológico de Desporto com o Prof. Luís Deus,

tendo estagiado como monitora da Câmara

Municipal, em várias freguesias do nosso Concelho.

NGAVM – E mais recentemente? Sabemos que foi

necessário grande empenho para vencer um

desafio que não está ao alcance de todos. Queres

dizer-nos qual foi?

CF – Devido à minha atuação nas piscinas do

GAVM, e à força que me deram nestes últimos

anos, resolvi frequentar, em 2020, o curso do

Instituto de Socorros a Náufragos, que terminei

com sucesso, tornando-me oficialmente nadadora-

salvadora.

NGAVM – Mas não foi fácil… conta-nos algumas

situações que se passaram durante o curso.

CF – A turma a que pertenci era constituída por

catorze rapazes e três raparigas. Alguns não

chegaram ao fim. Posso contar uma peripécia que

mostra a dificuldade: após um mês de aulas em

piscina (muitas vezes até à meia noite), fomos

convocados para uma aula na praia fluvial de

Coruche. Ao chegarmos aí, não sabendo bem ao

que íamos, vemos aparecer o nosso instrutor,

transportando no seu jeep um monte de bóias,

diverso material de natação, uma cadeira de praia,

um chapéu de sol… Ora bem, após abrir a cadeira

de praia e colocar o chapéu de sol (julgámos que

íamos ter uma aula de pesca), veio a aula prática do



dia: formar equipas de dois, cada equipa a pegar

numa bóia de salvamento, atravessar o rio até à

outra margem e voltar. Muito simples! Só que a

distância não era pequena e as correntes não

ajudavam. Resultado: mais de uma hora para

cumprir com o que tinha sido definido, e um

cansaço final que não lembrava a ninguém. Esta

foi a primeira prova de fogo! Ou de água! Mas isso

foi só o princípio, já que para o final do curso,

passámos a ter que demonstrar as nossas aptidões

em mar aberto, onde a ondulação era mais um

problema e as simulações de afogamento mais

difíceis de realizar. E tudo isto a servir de

espetáculo para os banhistas e veraniantes

tradicionais… Pois bem, muitas cãibras e

medicamentos à base de magnésio. Mas

conseguimos.

NGAVM – E nos tempos que correm, para além

dessas “lides” aquáticas?

CF – Atualmente trabalho para uma panificadora e

dou aulas de desporto ao ensino primário, do 1.º ao

4.º ano, na Asseiceira e em Rio Maior através da

“Associação Tempos Brilhantes”.

NGAVM – A nosso ver, brilhantes têm sido as

últimas temporadas da tua atividade nas piscinas

do Grupo dos Amigos. Já aqui estiveste várias

vezes. Quando e que funções exerceste e que

imagens tens mais presente dos períodos que aqui

passaste?

CF – Se não me falha a memória, a primeira vez

que colaborei nas piscinas tinha dezoito anos,

tendo como funções o controle dos balneários.   

Mais tarde voltei, desta feita para tomar conta da

receção e da bilheteira. Era já um trabalho de

maior responsabilidade. Até que em 2018, fui

convidada para trabalhar na área das piscinas,

aprendendo a cuidar das máquinas de filtragem, a

fazer verificações químicas da qualidade da água,

a tratar da limpeza e enchimento das piscinas e a

ser a sua nadadora salvadora. A experiência que

ganhei, devo-a muito a uma pessoa que já não

está entre nós e que recordo com saudade, o Sr.

Luís. Tive a honra de o substituir nestas funções e

muito me ensinou. Exigente, mas sempre correto

na maneira de proceder. Um verdadeiro amigo.

Quanto a algumas imagens que recordo da

atividade das piscinas nestes últimos anos: os

ensinamentos de natação e os jogos que

proporcionámos às crianças; a vinda de um grupo

de utentes de um Lar da Moçarria, a quem tive o

prazer de os ver “quase” nadar, alguns deles pela

primeira vez em oitenta anos; e, sem dúvida

nenhuma, a Festa de Encerramento da última

temporada, com uma animada aula de

hidroginástica, com muita música, com jogos

aquáticos, com uma participação enorme num

final de tarde magnífico. A cereja em cima do bolo!

NGAVM – Bem Carina, já que falas de cerejas… esta

conversa podia não ter fim, mas temos que

terminar. Agradecemos a oportunidade desta

entrevista e desejamos-te muitos e longos anos de

colaboração com todos os Amigos do Grupo dos

Amigos.

Assembleia Geral Eleitoral
Realizou-se no passado dia 29/05 a Assembleia Geral Eleitoral onde foi eleita por unanimidade a
Lista A e única, por um período de dois anos.
Além disso, foi aprovado também por unanimidade o Relatório e Contas de 2020.

No final, os associados presentes puderam apreciar as obras em curso no Parque das Piscinas.
A todos os Amigos presentes, o mais sincero agradecimento.

Novos corpos sociais na foto 3 (da esquerda para a direita): José Varela, Filipe Garrido, Claudino Gomes, Maria Paula Amaro, Luis Filipe Abreu,
Rui Marcelino, Paulo Carapucinha, Luis Freixieiro, Célia Maria Cruz e Paula Cristina Sousa. Ausente por motivos pessoais: Francisco Esperto.



TOURO -21/04 a 20/05  
      As pessoas deste signo, por serem

tendencialmente bravias, devem tentar

controlar os seus ímpetos mais exuberantes.

Os primeiros 15 dias do mês de Junho não são

propícios a algumas “touradas”. Tente ter uma

alimentação saudável, preste atenção à sua

tensão arterial, prepare refeições à base de

peixe (umas boas fritadas de peixe do rio Tejo

ou um bacalhauzinho assado com mangusto)

e ingira poucas bebidas alcoólicas, à exceção

dos vinhos produzidos na nossa região (tintos,

brancos ou palhetes). Para a segunda metade

do mês, faça por não abusar de doces, apenas

podendo comer diariamente os “arrepiados”

de Almoster, os “pampilhos” de Santarém e,

naturalmente, as “broas” e os “nógados” da Vila

da Marmeleira. Quanto ao resto, NADA!   

PEIXES - 22/02 a 20/03 
         Os vilamarmeleirenses deste signo são,

por hábito, pessoas muito ponderadas. São

organizados e metódicos, não apreciando

mudanças violentas. No entanto, no seu caso,

se a maré muda bruscamente, é capaz de

quebrar rotinas e mostrar publicamente a sua

verdadeira capacidade de nadar. Este é o mês

em que tal se deve aproveitar. Nade com

desenvoltura no límpido mar da vida. É altura

de fazer as obras que, há tanto tempo está

para realizar, e convide para a inauguração do

lar renovado, certos amigos de Lisboa (os tais

que estão desejosos de conhecer a Vila da

Marmeleira).    

AQUÁRIO- 21/01 a 19/02
             Para os nascidos neste signo, prevêem-

se bons momentos relacionados com amigos e

familiares . Aproveite para conviver, em grupos

pequenos (ai a pandemia!)  sempre que não

consiga arranjar grupos grandes, e com as

devidas precauções sanitárias. Visite os cafés

da Vila (a Tijuca, a Churrasqueira e os cafés das

Associações agradecem), ajude a economia

local, incluindo o restante comércio e

indústria, e comece a descontrair. Saia do

aquário e avance pelo extenso Rio Maior. 

GÉMEOS -21/05 a 20/06  
          Este é o mês dos afetos para os

“Gémeos”. Trate com carinho aquele ou aquela

que está mais próximo de si. Não deixe para

amanhã a demonstração afetuosa que ele/ela

merece. Se necessário suba os degraus do

coreto ou vá até ao miradouro e declare

publicamente os seus sentimentos. Não se

preocupe com o que vão dizer aqueles que

assistam à triste figura que fará. Pode ter a

certeza: irá ter a recompensa devida. Na pior

das hipóteses, durante o resto do mês, fará

com que a população da Vila alegremente

“goze” consigo. Será a pessoa mais recordada e

comentada na terra! O mais popular!

CARNEIRO -21/03 a 20/04 
          A “teimosia” caraterística dos ribatejanos  

deste signo, reflete-se na persistência com que

enfrentam os obstáculos que tantas vezes

surgem. Apesar de este ser um período calmo,

alguns problemas poderão surgir. Encare-os

bem de frente, conte com o apoio dos amigos.

Deite fora os aborrecimentos, pegue na

enxada e “descarregue” na horta. Senão tem

horta, pode fazer terapia na horta do Prof.

Zumbanacaneca – contactos através de: 

zumbanacaneca@hortamail.com (não paga

mais por isso). Para descomprimir ainda mais,

calce os “ténis” e faça algumas caminhadas até

Assentiz, Vila Nova ou Louriceira. Vai ver que a

vida é bem mais agradável no meio da

natureza. 

(Tarólogo e Astrólogo Prof. Zumbanacaneca)
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VIRGEM -23/08 a 22/09   
            Este é um signo de pessoas

perspicazes. Como alguém costuma dizer:

“quando alguns ainda estão a ir para lá, já eles

estão a vir para cá”. Mas cuidado, nada de

precipitações! Tenha em atenção que nem

todos têm o mesmo modo de proceder ou de

pensar, e a sua frontalidade pode provocar

discussões. Sem desistir dos seus princípios e

opiniões, proceda com cordialidade, explique

as suas razões, tente compreender a

argumentação dos outros, para que seja

possível viver em paz numa sociedade tantas

vezes tumultuosa. Mas se não quiserem ouvir

ou compreender o que lhes diz, faça como S.

Francisco de Assis (até rimou), vá falar com os

passarinhos ou animais selvagens que existem

na Natureza (o gato Pavarotti está sempre

disponível junto à Igreja). Pode ser que sejam

mais razoáveis que muitos humanos. No

entanto, nunca desista da sua firmeza, pois

não é com indecisos que o mundo avança!    
LEÃO -  22/07 a 22/08  

          Os “Leões” têm um mês em cheio para

se alegrarem com os bons resultados

desportivos dos seus clubes. A tal estrelinha,

do firmamento mais esverdeado que azul,

brilha com intensidade. Tire, de dentro da

gaveta, as bandeiras com as suas cores

preferidas, ponha-as a arejar para sair o cheiro

a naftalina, e pendure-as onde melhor se

vejam e causem inveja a muita gente. Mas não

se deixe empolgar demasiado. Todas as

vitórias são efémeras e os outros “signos” estão

à espreita. E há outros campeonatos! As

personagens deste período, por influência

astral, ao serem tão ativos na área desportiva e

apreciando as atividades ao ar livre, mostram-

se ansiosos por poderem frequentar as

PISCINAS do GAVM. Calma, já falta pouco.  

CARANGUEJO -21/06 a 21/07 
            Os nascidos sob o signo do

“Caranguejo”, ao contrário do que dizem, não

gostam de andar para trás. Na pior das

hipóteses andam para o lado, com o objetivo

de terem um melhor caminho para avançar.

São pragmáticos. Pois este é o mês em que os

astros se alinham para que tenha boas

perspetivas financeiras. Avance. Não se

esqueça de ir em busca das raspadinhas e de

jogar no euromilhões. Pode ser que seja desta.

Mas não abuse. E quando lhe sair aquele

dinheiro todo, se não souber onde o gastar, o

Grupo dos Amigos da Vila da Marmeleira terá

muito gosto em o ajudar a aplicá-lo, nas mais

diversas atividades que organiza. Já agora,

guarde também alguns “aéreos” e vá comprar

instrumentos musicais que permitam, à Banda

Filarmónica da Casa do Povo, brilhar ainda

mais nos seus concertos. Depois, se lhe sobrar

alguma vontade e dinheiro, lembre-se que a

NUPAE também existe e precisa do seu apoio.

Seja um mecenas das coletividades da Vila!

(Tarólogo e Astrólogo Prof. Zumbanacaneca)
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JDe julho a setembro lá estarão à vossa espera

com muitas novidades. Aproveitem bem!  

BALANÇA -23/09 a 22/10   
            As pessoas do signo “Balança” são

muito ponderadas. Avaliam cada decisão que

tomam, tentam ter os pratos da balança em

perfeito equilíbrio (esqueçam as digitais).

Algumas destas pessoas têm tendência para

serem um pouco melancólicas. Para estas,

lembrem-se que o sol continua a existir,

mesmo que encoberto pelas nuvens. Neste

mês de Junho, para que consigam o tal

equilíbrio, desta feita entre o corpo e a mente,

deverão procurar atividades, que lhes

permitam manter uma sanidade completa:

“Mens Sana In Corpore Sano”. Participem nas

aulas de PILATES na Sede do GAVM, já

reiniciadas. A sua monitora, a fisioterapeuta

Mariana Bento está à vossa espera



CAPRICÓRNIO -22/12 a 20/01   
            As pessoas deste signo são geralmente

emotivas e bem intencionadas. Necessitam de

ajudar os outros, sem considerarem isso um

favor a ser retribuído. Tomam iniciativas para o

bem comum, defendem causas da natureza e

pugnam pela ecologia. Neste mês de Junho,

se pertence a este signo, demonstre tais

aptidões. Poponha atividades nesta área, apoie

o CENTRO DE RECOLHA PARA RECICLAGEM 

 existente na Sede do Grupo dos Amigos:

rolhas de cortiça, tampinhas de plástico,

pilhas e baterias, medicamentos fora de prazo,

óleos alimentares. Só haverá aqui uma

exceção: garrafas de vinho (cheias), de boas

castas e cuidada vinificação, deverão ser

entregues diretamente ao Prof.

Zumbanacaneca. Ele fará um esforço para vos

ajudar nessa tão difícil reciclagem. Por algum

motivo pertence a este signo! 

  

ESCORPIÃO -23/10 a 21/11  
          Embora os nascidos neste período

tenham a fama de espetar o ferrão com

facilidade, na sua grande maioria, são cordatos

e amigos, preferindo a concórdia à disputa. No

entanto não os provoquem, pois apesar da sua

pacatez, quando a tal são sujeitos, têm uma

arma que pode ser letal! Se você é deste signo,

demonstre que aqueles que são

verdadeiramente amigos, não precisam de se

precaver contra a sua capacidade guerreira.

Convide-os para uns passeios de bicicleta em

redor da Vila, vão até ao “furo”, visitem os

vizinhos do Valbom e voltem pela Quinta de S.

Jorge, descansando da subida junto à Fonte

Velha.

SAGITÁRIO -22/11 a 21/12    
            Os “sagitários” têm fama de gente

concentrada, gente com preocupações

culturais. Lêem vorazmente tudo o que

encontram, estudam a história das terras e dos

povos, ligam às ciências, preocupam-se com a

manutenção dos bens que os nossos

antepassados deixaram. Se pertence a este

signo, demonstre estas caraterísticas,

preservando os espaços culturais da Vila da

Marmeleira, desde as adegas (principalmente 

(Tarólogo e Astrólogo Prof. Zumbanacaneca)
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existentes. Se não conhece, visite o espaço

museológico da Igreja Matriz e a sua

Biblioteca Eclesiástica. Vai ver que se vai

surpreender. E o mês de Junho é o mês ideal

para o fazer! 

Anedotas No consultório da médica de familia:

- Doutora Arminda, estou muito, muito mal -

explica a dona Idalina.

- Diga-me então o que sente.

- Doutora, dói-me o corpo todo...

- O corpo todo?! Explique-se melhor.
- Se eu tocar na testa dói-me, se eu tocar no nariz
dói-me, se eu tocar no pescoço dói-me, se eu
tocar nos braços dói-me, se eu tocar...
- Pare lá, dona Idalina! O diagnóstico já está feito -

declara a médica, sem hesitar.
- Vou morrer?! Diga-me... Não me esconda nada...

O que tenho eu?

- O dedo partido!

Um Senhor muito culto faz uma conferência exaltando
as maravilhas da alimentação vegetariana.

... porque não há regime nenhum que conserve a saúde,

a memória, a leveza de espírito, como o regime
vegetariano. Só ele mantém no individuo o equilíbrio
preciso para uma longevidade certa... O peixe, a carne...

São os piores inimigos do homem.

O conferente interrompe, de vez em quando, a palestra,

para beber água.

Passado algum tempo diz sorridente:

- Os senhores hão-de estar admirados de eu beber tanta
água, mas ... é que comi bacalhau ao almoço!...



A Biblioterapia é vista como um processo interativo, que
resulta numa integração bem sucedida de valores e ações.
“A Biblioterapia pode ser tanto um processo de
desenvolvimento pessoal como um processo clínico de
cura, que utiliza literatura selecionada, filmes, e
participantes que desenvolvem um processo de
escrita criativa, com discussões guiadas por um
facilitador, para promover a integração de sentimentos e
pensamentos” (Marcinko, 1989, p.2) A biblioterapia
contribui para o bem estar e para o desenvolvimento
pessoal e moral através das histórias. 
“Escrever é fácil. Você começa
com uma letra maiúscula e 
termina com um ponto final. 
No meio você coloca ideias.” 
― Pablo Neruda 
E em boa verdade, eu apenas comecei com a letra
maiúscula e terminei com o ponto final. As ideias colocadas
no meio, foram das crianças. Quando as crianças ouvem
uma história, ficam na expectativa do que irão ouvir,
querem ser surpreendidas pelo mistério e pela magia.
Quando participam na construção de uma história, elas
também sentem algo especial e mágico pela sua
participação, e tentam elas criar o mistério para quem
ouve.

A imaginação e a fantasia são expressas e desenvolvidas
de forma que a criança é levada a sorrir e a viver a história,
imaginando coisas novas, tal como uma “A Lagarta verde
com corações rosa”. Neste extraordinário mundo da
fantasia, tudo é possível. Todos os personagens possuem
uma personalidade bem definida: o Lobo Mau é mau, o
Super-Herói é forte, e a Lagarta Verde com Corações Rosa,
é esperta. Neste mundo da fantasia, há riqueza de
imaginação, que as crianças utilizam para criar o seu
próprio universo, onde tudo é possível, e onde todas as
situações têm solução – a maior parte das vezes, com final
feliz. Foi possível observar os mais diferentes
comportamentos das crianças durante a sua participação
nas histórias (algumas deitadas na toalha, outras pulando,
outras sentadas e ainda outras entrando e saindo da
água). Em diferentes momentos da construção da história,
a todo o instante havia interrupções e às ideias das
crianças eram acrescidas outras falas, expressões ou
linguagem corporal. Sorrisos, coça orelhas, curiosidade e
interrogação, a juntar a uma excitação provocada pela
atividade e pela inclusão das suas ideias na história. E foi,
assim, uma história coletiva criada de forma muito genuína
e espontânea, em que o facilitador conduziu a estrutura e
mais tarde colou as ideias e as palavras de tão prodigiosos
autores. 

CAL - CLUBE DE ARTES E LETRAS

A Lagarta Verde com Corações Rosa
https://www.flipsnack.com/959677AA9F7/a-lagarta-verde-com-cora-es-rosa.html 

No próximo número, falaremos
mais sobre o conceito de
Biblioterapia, bem como sobre
imaginação e fantasia.

Correio dos
Leitores

PS - 01/05/2021
Muito bom. Adorei. 

JJV - 01/05/2021
Excelente! Continuem assim porque estão no bom
caminho. O "Notícias do GAVM" é um "Newsletter"
interessante e versa temas que suscitam a curiosidade e o
interesse dos associados. Parabéns e muito êxito.

JC- 03/05/2021
obrigado!
Adoro este meio de informar tod@s, particularmente nestes
tempos!
grandes parabens 
abraços

AM - 04/05/2021
Caros consócios, 
A "nossa" primeira Newsletter surpreendeu-me. Esta
segunda surpreendeu-me ainda mais. Parabéns aos
criadores e animadores desta excelente iniciativa. Que não
se cansem de promover este excelente "veículo" agregador
do nosso Grupo e da nossa Vila.
Permitam-me uma sugestão para dar mais amplitude e
divulgação da nossa Newsletter. Que tal contactar a
administradora do grupo"Vila da Marmeleira", no facebook,
para aceitar a sua publicação no mural? Sempre se chegava
mais longe e até a alguns amigos da Vila já à muito
afastados. À vossa consideração.
Um abraço

radio marmeleira

https://zeno.fm/marmeleira/

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