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No passado dia 28/06 foi inaugurado o novo espaço de restauração afeto à área do Parque

das Piscinas da Vila da Marmeleira, com a presença do Senhor Presidente da Câmara de Rio

Maior e de outros representantes da mesma Câmara, do Senhor Presidente da União de

Freguesias de Marmeleira e Assentiz e de outros representantes e também com a quase

totalidade dos Órgãos Sociais, recentemente eleitos.

Nunca deixando esquecer os 24 anos da inauguração das piscinas (28/06/1997), e todos os

que no passado colocaram todo o seu empenho no levantar de tão importante

empreendimento que engrandece esta Localidade, não podemos deixar de referir todos

aqueles que nos últimos três anos, se têm empenhado na Legalização de toda a área do

Parque das Piscinas, dotando-o de infraestruturas de balneários e casas de banho,

completamente renovadas e de acordo com as necessidades atuais, e este ano com a

ampliação do Bar/Café “O Moinho”, através da construção de uma cozinha apetrechada com

o necessário, e umas casas de banho modernas e funcionais, bem como a renovação de

todo o espaço interior do Moinho, adaptado aos tempos atuais.

Estas obras, de conservação e renovação, algumas delas obrigatórias pela legislação atual,

fazem com que continuemos no futuro a ter uma infraestrutura acima da média e que cada

vez mais seja um “Ex-libris” para a Vila da Marmeleira, e também para o Concelho de Rio

Maior.

Com a ajuda de todos continuamos a manter vivo o Parque das Piscinas da Vila da

Marmeleira.

A Direção

EDITORIAL

E N T R E V I S T A  A O  S E N H O R  P R E S I D E N T E  D A
C Â M A R A  M U N I C I P A L  D E  R I O  M A I O R

NESTE NÚMERO:



Neste número do “Notícias do GAVM”, pareceu-nos de superior importância a abordagem do
tema que trata da influência do associativismo na identidade social, cultural e histórica das
pequenas/médias comunidades da nossa região, principalmente as menos urbanas, e das
gentes que aí habitam.
Pretendemos, com isto, apresentar uma primeira e modesta reflexão sobre esta temática (a que
esperamos dar sequência em números posteriores) de modo a que possa existir, por parte dos
agentes associativos, uma maior consciência do esforço desenvolvido, ou a desenvolver em ações
futuras, e um melhor aproveitamento desse esforço. 
Foi nesse sentido que abordámos o Senhor Engenheiro Filipe Santana Dias, atual Presidente do
Município de Rio Maior, para que nos transmitisse o seu parecer sobre esta matéria.

NGAVM – Senhor Presidente, é para todos

evidente a atenção que tem demonstrado à

atividade e às necessidades das freguesias,

principalmente às freguesias rurais. O que o

motiva para ser uma presença assídua junto das

populações do nosso Concelho?

FSD - É com emoção que me vejo ser feita a

questão nestes moldes, considero-a até um

elogio e começava por agradecer a consideração.

Acredito no desenvolvimento integral do

Concelho de Rio Maior, onde, na devida

proporção, possamos levar a todos os

Riomaiorenses sem exceção: atividade cultural,

obra de proximidade, ao fim ao cabo acredito

que é possível promover a qualidade de vida em

todo o nosso território. Recuso a opinião de que

alguém que escolhe viver no Concelho, mas fora

da nossa cidade, tenha de ter inferior qualidade

de vida. Por tudo isto, considero fundamental

existir por parte do Município, um

acompanhamento próximo a toda a comunidade

do Concelho e não só da cidade.

NGAVM – A existência de Associações e Coletividades,

nestes pequenos aglomerados populacionais, tem

tido uma importância fundamental para uma tomada

de consciência do que caracteriza os seus habitantes,

para a defesa da história local e para a socialização e

definição de identidade das respetivas populações.

Neste seu mandato, o que tem sido feito, pelos

organismos da Câmara Municipal, para apoiar e

desenvolver estas estruturas?

FSD - Em muitos pontos do nosso Concelho, as

coletividades são o primeiro pólo da cidadania e

vida comunitária. É nestes fóruns que se discutem

temas de interesse para as localidades, se

partilham alegrias e se manifestam desagrados e

frustrações. Sempre defendi que as associações e os

seus dirigentes fazem um trabalho comunitário de

excelência, abnegado e insubstituível. O papel do

poder local é importantíssimo para a manutenção e

promoção destas instituições, devendo ser o seu

grande impulsionador, seja através do Municipio ou

das Juntas de Freguesia. Na Câmara Municipal,

entendemos as associações como parceiros ativos

no cumprimento da mais importante missão do

Município, proporcionar qualidade de vida aos seus

habitantes. Para podermos ajudar a que as

coletividades cumpram as nobres missões a que se

propõem, desenvolvemos dois tipos de apoio às

mesmas:o apoio financeiro à sua atividade normal e

regular, através de contratos programa resultantes

da aplicação do Regulamento Municipal de Apoio

ao Associativismo, e apoios pontuais para a

realização de melhoramentos e benfeitorias nas

suas sedes e/ou outros edifícios essenciais à sua

atividade. Temos tido também a política de, em

caso de candidatura a fundos comunitários, ter

uma participação na comparticipação da entidade

à realização desses projetos por forma a viabilizá-

los, trazendo com isso grandes investimentos às

associações.

ENTREVISTA A SUA EXCELÊNCIA
 O SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MAIOR
 ENGENHEIRO FILIPE SANTANA DIAS



NGAVM – Como muito bem sabe, as Coletividades

padecem, quase todas, de uma doença crónica,

que é a dificuldade de angariação de fundos

suficientes para a realização das suas atividades,

chegando muitas vezes ao ponto de não terem

forma de manterem as suas estruturas. Para que a

Câmara Municipal não continue a ser apenas um

mero financiador (para além do que é

estabelecido como sua finalidade), ou bombeiro

voluntário destas estruturas, o que deverão fazer as

Associações para se tornarem auto-suficientes e

não estarem permanentemente em

subsídiodependência?

FSD - Como é costume dizer-se, esta é a pergunta

de um milhão de euros. O Associativismo, de

forma transversal, padece de dois problemas

estruturantes, a falta de fundos e a carência de

voluntários que se disponibilizem a dar

seguimento ao trabalho das respetivas

associações. Creio que mais desafiante que o

problema financeiro, será o desafio de recursos

humanos com vontade e disponibilidade para se

entregarem ao serviço comunitário realizado nas

associações. O ritmo que a vida quotidiana nos

exige, as elevadíssimas responsabilidades que ser

dirigente associativo hoje acarreta, a burocracia

existente em todo e qualquer processo para se “ver

alguma coisa feita”, afastam a grande maioria das

pessoas que à partida estaria disponível para

integrar uma solução de crescimento para uma

coletividade. Dou um exemplo simples: para a

organização de uma pequena festa, as despesas

com seguros, sociedade portuguesa de autores,

pass musica etc, fazem com que se inicie uma

pequena atividade com um saldo bastante

negativo, gerando insegurança nos seus

organizadores. O município que tenho a honra de

presidir, em boa hora decidiu isentar a

esmagadora maioria dos custos inerentes à

realização destas atividades por parte das

associações, mas quem conhece a realidade

destes eventos sabe que esta é uma pequena gota

num oceano de burocracia e de “taxas e taxinhas”.

Respondendo diretamente à pergunta do caminho

a seguir creio que o essencial é a reconquista do

sentimento de pertença das pessoas relativamente

às suas coletividades. Sabemos que as dificuldades

pelas quais algumas empresas passam, retiram às

coletividades a possibilidade da obtenção de

grandes patrocínios que outrora eram alcançáveis.

A cotização e a frequente participação das

comunidades nas atividades das suas associações, 

NGAVM – O Grupo dos Amigos da Vila da

Marmeleira tem tido o prazer e a honra de o

receber (a si e ao restante executivo), amiudadas

vezes, tanto na Sede como no Parque das Piscinas.

As várias iniciativas criadas pelo GAVM têm tido

como objetivo o convívio entre os seus Associados,

a promoção da imagem da Vila da Marmeleira, a

apresentação de ações culturais, a formação

pedagógica, a prática de atividade física saudável,a

divulgação dos princípios que estatutariamente

nos uniram. Como encara o que aqui temos

realizado e que sugestões nos pode dar para um

melhor aproveitamento do esforço a desenvolver?

FSD - Como disse anteriormente, a presença nos

eventos e ações das associações é para nós um

privilégio. O GAVM tem tido efetivamente um

trabalho exemplar na promoção cultural e na

oferta de atividades. Aliás, o movimento

associativo na Vila da Marmeleira, graças à entrega

dos seus habitantes, está bem e recomenda-se! É

com um gosto especial que, nas funções que

tenho a honra de desempenhar, vejo que o

caminho que está a ser trilhado pelo GAVM, está a

reconquistar os sócios. Esta reconquista faz-se com

trabalho, com obra, com atividade. Creio que toda

a equipa do GAVM está de parabéns em tudo

aquilo que tem conquistado para a Vila,

catapultando para níveis de excelência tudo aquilo

a que se dedica. Quanto às sugestões, e depois de

tudo o que disse anteriormente e em que

piamente acredito, declaro-me manifestamente

incapaz  de vos fazer  qualquer  sugestão  que  vise

os apoios e patrocínios que, embora parcos, se

conseguem conquistar poderão viabilizar

financeiramente as associações. A “receita”, embora

difícil de realizar, é fácil de estabelecer:

reconquistar as comunidades na participação das

atividades dinamizadas pelas associações. O

pequeno contributo de todos, no seu somatório,

fará toda a diferença na sustentabilidade financeira

da associação.



melhorar o trabalho do GAVM, toda a equipa sabe

muito mais da “arte” do que eu, a prova viva disso

mesmo está no sucesso que têm conseguido

conquistar e que eu aplaudo e humildemente

agradeço.

NGAVM - Como encara o futuro das Coletividades

no nosso Concelho e como poderá o GAVM, em

colaboração com o Município, ser um agente ativo

do movimento associativo?

FSD - Creio que em todos os setores da sociedade,

como nas nossas vidas, atravessamos fases de crise

alternadas com fases de crescimento. No

momento atual, diria que o associativismo

atravessa alguma crise, sendo porém, vislumbrável

o crescimento que lhe seguirá. As associações de

um Concelho devem, na minha opinião, ter uma

interligação entre si, desenvolvendo formas de

ação comuns, aprendendo com as experiencias

umas das outras, evitando erros e repetindo

sucessos. Neste particular, o poder local deve ser o

órgão aglutinador deste trabalho, propiciando

pontos de convergência entre as associações. Pese

embora conheçamos a especificidade de cada

território e de cada coletividade, no final do dia,

será sempre muito mais aquilo que nos une do

que aquilo que por ventura nos separará. Recordo-

me que enquanto estive presidente da Junta de

Freguesia de Rio Maior, organizei em parceria com

o município o primeiro FARM – Fórum Associativo

de Rio Maior, onde se discutiram diversos

problemas das associações e os seus caminhos de

resolução. Creio estar na hora de, a breve trecho,

retomarmos  esse  processo. Foi  neste  fórum  que

nasceu, por exemplo, uma medida a que depois

tive oportunidade de dar corpo já no Município de

Rio Maior, e que muito suavizou o esforço

financeiro das associações, a isenção de IMI para

as coletividades que o possam requerer. Esta era

uma medida de elementar justiça. Em última

análise, é um imposto municipal, e convenhamos

que não faz sentido absolutamente nenhum que o

órgão que mais deve potenciar as associações, o

município, seja pela cobrança de IMI, o principal

castrador da sua saúde financeira. O GAVM tem

dado provas da sua vivacidade e capacidade de

trabalho na dinamização da Vila, assim desejo que

continue, sendo cada vez mais um parceiro

inquestionável na missão que em conjunto

abraçamos: a melhoria da qualidade de vida dos

Marmeleirenses.

NGAVM - Não querendo tomar-lhe mais tempo,

pois sabemos que este é um bem precioso e que

não lhe sobra habitualmente, agradecemos a

disponibilidade que teve para receber o “Notícias

do GAVM”, desejando-lhe muitas felicidades na

concretização dos mais diversos afazeres

camarários. 

FSD - Eu é que agradeço do fundo do coração, a

paciência para me ouvirem e sobretudo o trabalho

abnegado que todos fazeis diariamente em prol

da população que se propuseram servir. Conto

com o vosso excelente esforço, disponibilizando-

me inteiramente para o que me puderem

entender por útil. 

Muito Obrigado.

 

Facebook Município de Rio Maior - 29 de junho às 03:04 · 
A convite do "Grupo dos Amigos da Vila da Marmeleira", o Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior,

Filipe Santana Dias, acompanhado pelo vice-presidente, João Lopes Candoso, pelo vereador Miguel

Santos, e pelo presidente de Junta local, Francisco Silvestre, estiveram presentes na pré-inauguração do

Parque das Piscinas da Vila da Marmeleira.

O Parque de Piscinas, que passa agora a disponibilizar um novo espaço de restauração, totalmente

reabilitado, abre hoje a sua época balnear, oferecendo amplas áreas de lazer e zonas de conforto, que

cumprem todas as Regras de Seguranças de acordo com as Normas da Direção Geral da Saúde.

A época balnear na Vila da Marmeleira vai decorrer até ao dia 5 de setembro, funcionando com o horário

das 10 às 19 horas, de terça a domingo.



Julho é o mês em que os dias começam a

diminuir. Se o quer aproveitar convenientemente,

levante-se mais cedo. Num futuro, que

esperamos longínquo, terá a eternidade para

estar deitado. Vá, está na hora de ir trabalhar na

horta ou no jardim!

Admite-se a exceção a este conselho, àqueles

que fazem do dia noite e da noite dia. Para estes,

a informação torna-se uma boa notícia! Têm mais

tempo e justificação para não sair da bela cama,

com colchão Molaflex, ao raiar do sol.

Se pertence ao primeiro grupo, e tem a mania

que é um grande produtor agrícola (nem que

seja nos dois vasos da varanda do seu

apartamento), não se esqueça que Julho é o mês

indicado para semear na HORTA, agriões, alfaces,

cenouras, feijão verde, salsa e plantas análogas,

assim como colher alfaces, alho, beringelas,

cebolas, aipos e alguns melões.

As regas devem ser abundantes e efetuadas à

tarde. Referimo-nos, naturalmente, à rega da

horta, não à rega abundante de cervejinha bem

gelada, que poderá fazer na esplanada das

piscinas do GAVM! 

Não esquecer o combate à formiga em todas as

fruteiras, e ao bichado das macieiras e pereiras.

No JARDIM, semeie amores-perfeitos

(fundamentais em todas as famílias) e corte as

rosas murchas, embora acreditemos que, junto a

si, sejam sempre viçosas e bem cheirosas.

Na VINHA, se para além do calor também caírem

alguns chuviscos, repita as curas amiudadas

vezes. Desfolhe em redor dos cachos, não os

deixando expostos à incidência direta dos raios

solares.

Na ADEGA, não se esqueça de preparar

equipamentos e produtos indispensáveis às

próximas vindimas e ao fabrico do vinho.

Também deve fazer uma limpeza profunda às

instalações e, para ganhar espaço, acabar com o

vinho de anos anteriores. Se tiver dificuldade em

tal tarefa, convide a redação do “Notícias do

GAVM” que, seguramente fará esse “sacrifício”.

Se tudo isto for demais para si, passe no

supermercado mais próximo e compre o que

precisa para abastecer a despensa e encher o

frigorífico.

A seguir, pegue na família, convide os amigos e

vá passar o dia no magnífico PARQUE DAS

PISCINAS DA VILA DA MARMELEIRA. 

BORDA
D'TERRA

AGORA ÁS QUINTAS-FEIRAS

Das 15h00 ás 20h00
Sessões Individuais

Das 20h00 ás 21h00
Aula em Grupo

Sessões Fisioterapia
Consulte a última página

 
 
 

Aula de PILATES
Mais informações e

inscrições:
Tlm: 939 306 773 
ou    966 164 521

 



MARMELEIRÊS - PORTUGUÊS

AUGA – Líquido que serve para

lavagens e regas; Água.

AVIÁRIO DE PORCOS – Pecuária;

Área para criação de suínos.

BALHE – Baile; Arraial; Local onde se

bebem mines e se dá umas curas.

BUBER – Ato de ingestão de líquidos

fermentados ou destilados, também

vulgarmente designados por “pinga”.

DOU-TE UMA CURA! – Levas uma

tareia; Vais levar uma surra.

CAFÉ FRIO - Copinho de vinho tinto,

branco ou palhete; Copo de três.

É MIGO! É MIGA! – Expressão de

chamamento afetiva, a familiares e

amigos, utilizada pelos locais, quando

estão num balhe e não lhes querem

dar uma cura (a não ser que sejam

traiçoeiros).

GARGANÊRO – Açambarcador;

Avarento; Aquele que quer tudo só

para si.

VOCÁBU
LOS E EXP

RESS
ÕES CORREN

TES

PINGALHAR – Chover pouco; Queda

de chuva miudinha.

MINE – Garrafa pequena de cerveja.

TÓRADA – Disputa expressa por

emoções fortes, quando alguém

promete dar uma cura, durante um

balhe.

ÓMES - Aqueles que já não são

cachopos.

SARDINHAS DO RIBATEJO –

Entremeada; Fatias de carne de porco

com toucinho, habitualmente

grelhadas quando não esturricadas.

TRÁMACHÊ – Espaço comercial onde

se costuma ir comprar mines, para

além de outras bubidas.

LIDÉR – Espaço comercial

concorrente do TRÁMACHÊ onde se

pode ir buscar mais mines. 

PLANTAÇÃO DE CALIPOS –

Eucaliptal; Terreno para plantação de

eucaliptos.

PORCOÁRIA – O mesmo que aviário

de porcos.

Correio dos
Leitores

JC- 06/06/2021
obrigado!

Sempre muito bom de ter noticias!
Força e em frente 

MEC - 05/06/2021
Estive a ler e gostei muito. Continuem. 
Parabéns à entrevistada e muito sucesso.

https://zeno.fm/marmeleira/

radio marmeleira

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


Obras no Parque das Piscinas
Como tudo começou...

E como ficou depois de pronto...

- Casas de Banho Modernas e
adaptadas a pessoas com Mobilidade
Reduzida,
- Cozinha ampla e apretechada com
os equipamentos necessários,
- Àrea interior do Moinho, mais ampla e funcional com Balcão Moderno e
Amovível,

- Venha visitar a Nova Àrea de Restauração e veja o azul no seu interior.
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