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No passado dia 11 de Outubro, a nossa Coletividade completou setenta e dois anos de existência. Dia em que se
desfraldaram bandeiras, se reuniram aqueles que puderam, e quiseram, para um cafezinho matinal, e se colocou na
frontaria da Sede o lema para este ano de 2022/2023: POR TUDO AQUILO QUE NOS UNE.

E pensando bem, o que é que nos une?

Basicamente, e sem mais delongas, o que nos une é o que está estatutariamente definido no Artigo 3º. e que aqui vos
relembramos: 
a)Fomentar e promover melhoramentos e benefícios em prol da Vila da Marmeleira e da sua população;

b)Desenvolver e manter atividades de caráter social, recreativo, cultural e desportivo, com vista ao pleno desenvolvimento
dos sentimentos de solidariedade e amizade entre os seus associados e familiares, assim como estes e restante
população da Vila da Marmeleira;
c)Criar e manter modalidades de caráter desportivo com vista à promoção do desenvolvimento e educação física e
desportiva dos seus associados.

Alicerçados nestes princípios, temos delineado, anualmente, planos que se enquadrem nos Ideais que os Fundadores nos
definiram. Pensamos, sem falsas modéstias nem vaidades descabidas, estar a cumprir com tão vastos e ambiciosos
objetivos, naturalmente, dentro das disponibilidades e capacidades ao nosso alcance (não se fazem omeletas sem ovos!).

Para que se tenha noção do que atrás foi mencionado, e dando exemplos concretos, as atividades desenvolvidas e
despoletadas pelo GAVM têm sido, nos últimos anos, de uma quantidade e diversidade por demais evidentes, tendo como
principal intuito chegar a todos e unir todos. 

- Da recuperação, manutenção e aumento das estruturas imobiliárias do GAVM (melhorias e reparações na Sede e no
parque das piscinas), à modernização e capacitação da área administrativa (reorganização e informatização de ficheiros e
demais documentos). 

- Da ação cultural (exposições de pintura e de escultura, palestras, workshops, viagens culturais, aulas de teatro infantil)
ao desenvolvimento físico/desportivo (aulas de pilates, yoga, aulas de natação para as crianças dos ATL’s, caminhadas). 

- Do importantíssimo convívio social entre Associados, Familiares e Amigos (promoção de encontros em eventos
comemorativos das várias datas associativas) à divulgação e promoção das principais iniciativas do GAVM e das
coletividades marmeleirenses (através do Notícias do GAVM, de e-mails, sms’s, cartazes). 

- Da realização de ações conjuntas com outras estruturas da Vila, e de terras vizinhas (Junta de Freguesia, Produções
Fixe, Casa do Povo, NUPAE, CRCA, CPSJR), à promoção e publicitação turística regional, de modo a atrair um cada vez
maior número de visitantes à nossa Vila e ao concelho de Rio Maior.

Tudo isto tem sido feito, enquadrado nas várias áreas, com amizade, total entrega, dedicação, civilidade e espírito de
união…  e muito mais haverá para fazer! 

Mas para que tal possa continuar a ser concretizado, para que possamos cumprir com tais objetivos, para que a motivação
não nos falte e para que tenhamos a consciência de que estamos no bom caminho, necessitamos do imprescindível apoio
de todos vós. 
Precisamos que TODOS os Associados sejam pró-ativos! TODOS!

Dêem sugestões, voluntariem-se para realizar ou colaborar em projetos para que se sintam vocacionados, participem com
entusiasmo nas atividades, divulguem-nas pelos meios ao vosso alcance, tragam mais alguém convosco e motivem outros! 
Lembrem-se o que vos referimos anteriormente: TUDO ISTO, É POR TUDO AQUILO QUE NOS UNE!
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Num ano em que, dada a exposição mediática, e os mecanismos de relacionamento internacional existentes, julgávamos
impossível, de todo em todo, assistir (novamente) a tanta crueldade e a tanto sofrimento em solo europeu, pois é neste
ano de 2022, que o frio, que vem do leste, é mais intenso, mais violento, mais cruel… ainda mais frio e implacável.

Pois, para muitos de nós, e por isso mesmo, este é (tem que ser) um Natal diferente.

Não apenas porque, dadas as circunstâncias, os combustíveis e as comunicações estão mais caros, que as idas ao
supermercado se tornam mais penosas, onde o dinheiro rapidamente “desaparece” e o carrinho das compras cada vez
menos traz, ou porque há dificuldade em obter certos artigos que nunca faltaram, mas porque, isso sim, nos estão a
bater onde mais nos deve doer: nos princípios, na consciência, na boa formação cívica… e na impotência sentida para
travar tanta maldade. Uma guerra sem sentido, sem tréguas, e que do Leste pode alastrar a todo o mundo! Dá que
pensar…

Este deveria ser um período calmo, de harmonia, de conforto, de vermos crescer as nossas crianças devidamente
acompanhadas e acarinhadas, de termos uma mesa farta e um futuro promissor. Felizmente, ainda assim é em muitos
dos lares portugueses. Que se mantenha.

Mas também temos a obrigação de compreender que o Natal, principalmente este Natal de 2022, para além do sentido
religioso que tem, não é apenas uma época bonita, confortável.

O Presépio, o Pai Natal, a árvore enfeitada, os cânticos, as iluminações, ainda aí estão… mas o que representam (ou o
que deviam representar) vai muito além do que habitualmente nos proporcionam estas imagens, observadas e refletidas
“muito a correr”, ao ritmo de uma vida intensa. 

Tudo isto, num período tão perturbado da História da Humanidade, tem que ser visto com um olhar atento, interiorizado,
com maturidade e responsabilidade. Ninguém pode virar a cara para o lado, e fingir que não vê. Mais que nunca, o Natal
tem uma mensagem que não pode ser esquecida. Enquanto seres humanos, temos um exemplo a dar e uma voz para ser
ouvida. Antes que seja demasiado tarde.

Agora que se aproxima, a passos largos, a noite da Consoada,
sentimos mais que nunca, a necessidade de união e de conciliação
com os nossos familiares, com os nossos colegas, com os nossos
amigos.

Esta deveria ser a época boa (ou a melhor época) de 2022.

Num ano em que, para todos aqueles que são defensores dos
princípios humanos mais fundamentais, princípios que fazem parte
da matriz civilizacional que nos foi inculcada de geração em
geração, para todos aqueles que ainda ouvem, aqui tão perto, o
troar dos canhões e os aflitivos apelos de milhões e milhões de
vítimas…

Num ano em que tantos, quase aqui ao lado (à distância de um
míssil), apenas desejam a paz, a liberdade e a possibilidade de
expressarem os seus conceitos, que unicamente desejam que os
seus valores identitários sejam respeitados, que só desejam poder
criar os seus descendentes e cuidar dos seus anciãos de modo
pacífico e digno, mas que, devido a isso mesmo, são mortos,
mutilados, violados, presos, torturados, por uma avalanche de
selvagens, de bárbaros, comandados por alucinados ditadores sem
um mínimo de consciência ou de moral, em que a bestialidade
prevalece…

 U M  N A T A L  D I F E R E N T E  
2022
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 U M  N A T A L  D I F E R E N T E  

2022 (continuação)
Sem querer estragar a vossa alegria natalícia com este tipo de preocupações, numa época em que habitualmente
expressamos: Bom Natal! Feliz Natal! (muitas vezes de forma um pouco ligeira, superficial), cremos ser este um período
para nos empenharmos, ainda mais, na promoção da PAZ e da SOLIDARIEDADE, palavras tão brutalmente
espezinhadas.

Que consigamos dar a tantas frases, bonitas, simpáticas, que continuamos a proferir, a estes desejos que continuamos a
expressar, Bom Natal! Feliz Natal! , um sentido real e concreto. 

Tendo como exemplo a nossa vida diária, enquanto cidadãos responsáveis, no seio familiar e social, tenhamos uma
atuação demonstrativa da nossa revolta, por tantos crimes cometidos nessa terra mártir da Ucrânia. Digamos NÃO, alto e
bom som, a tantas atrocidades e a quem, mesmo em Portugal, ainda as defende.

Usemos também a força das palavras para acabar com as palavras de força. Não tenhamos medo, vergonha ou
indiferença em o fazer, em o manifestar.

Também eu aqui vos deixo, a todos vós, esta minha demonstração de apoio a uma clara e urgente defesa dos Direitos
Humanos, deste sacrificado povo ucraniano, e um NÃO convicto aos crimes que há nove meses presenciamos, e que
parecem não ter fim… na esperança de que, num futuro próximo, possamos ter, não só na Ucrânia, mas em qualquer
país, em qualquer continente, em qualquer sítio, um BOM NATAL, um FELIZ NATAL.

Filipe Nunes Garrido 
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PARECEM BANDOS DE PARDAIS À SOLTA,

 OS PUTOS OS PUTOS

Correndo o risco de plagiar um dos grandes do Fado de
Lisboa (Carlos do Carmo), não me vem à memória melhor
título, para vos apresentar estas linhas de reflexão, sobre
um hábito recente que se tem vindo a enraizar na
miudagem da nossa terra (e respetivos progenitores) e
até na das grandes cidades.

Refiro-me ao chamado “Halloween”, também designado
por “Dia das Bruxas”, que se comemora a 31 de Outubro,
véspera do católico “Dia de Todos os Santos” e
antevéspera do chamado “Dia de Finados” ou “Dia dos
Fiéis Defuntos”.

Embora todos estes dias tenham algo em comum (o culto
da morte e a sua origem de âmbito cristão-ocidental), são
as suas celebrações, hoje em dia, muito diversas e
divergentes.

O “Halloween” tornou-se, para a criançada, num divertido
e delicioso “carnaval de horror”, sem significado especial,
para muitos deles, que não seja o de se mascararem de
personagens aterrorizadoras (bruxas, mortos-vivos e
quejandos), e de se enquadrarem em cenários de “meter
medo ao susto”, com filmes de terror, com aranhões,
teias de aranha e morcegos de permeio, em que se
destacam ainda (vá lá, vá lá) as abóboras habilmente
recortadas, criando olhos e bocas que sobressaem no
meio de negruras noturnas, graças à luz proveniente de
uma sumida e tremelicante vela interior. 

Claro que não podemos esquecer um dos seus objetivos
principais: “Treak or Treat”, traduzido para português,
daquém ou dalém mar, por “ Doces ou Travessuras ”.
Pois é com esse assalto tumultuoso às portas da
simpática e compreensiva vizinhança, qual bando de
pardais à solta, em excitação própria de dia de grande
festa, que são recebidos pelos residentes, já
devidamente preparados, onde as saquetas com moedas,
poucas…, rebuçados, chocolates e afins são
profusamente distribuídas (mal deles se assim não for). E
assim termina o Halloween, sem outro fim ou objetivo.

Podemos dizer: tudo isso está muito bem, é muito
divertido, são “americanices” e formas de rentabilizar o
negócio das guloseimas, que também precisa de viver!
Sem falar dos nutricionistas e dos dentistas… Até porque
o “Dia das Bruxas” é só um e o Carnaval são três…
Chamada de atenção miudagem! Nestes dias, lavagem
suplementar e intensiva dos dentes!

O pior, é quando se faz a “caldeirada” do “Dia das
Bruxas” (brincadeira inofensiva e, quando bem
enquadrada, até saudável, segundo dizem os psicólogos)
com o Dia de Todos os Santos, a 1 de Novembro (ou o
Dia de Finados a 2) numa mera continuação do dia
anterior, só mudando o nome da atividade (de “doçuras
ou travessuras” para “pão por Deus”), mais não sendo,
portanto, do que um reforço de guloseimas anteriormente
obtidas e vorazmente consumidas. 

Pois o Dia de Todos os Santos é a efeméride, entre os
crentes, de celebração dos que “subiram aos altares”,
dos que foram reconhecidos pela Igreja, através de mais
de dois mil anos de catolicismo, como exemplo a seguir,
que atingiram pela Fé, Esperança e Caridade (virtudes
teologais) e restantes Virtudes (as ditas cardeais), e
quantas vezes também pelo Martírio, lugar de destaque
junto de Deus. E é nesse dia que a tradição católica nos
traz (trazia?) o “Pão por Deus”, hábito que ainda se
consegue manter em algumas (poucas) regiões do nosso
país.

E como se traduz a tradição do “Pão por Deus”?
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O peditório do “Pão por Deus” vem já, em Portugal, desde
o séc. XV, tradição esta que faz parte do nosso
Património Imaterial, com a miudagem geralmente
acompanhada por um adulto, pedindo de porta em porta,
pão, bolos e outros alimentos, os quais serviriam como
oferendas às almas. Este ritual, sem as máscaras e
adereços do Halloween (que tem vindo a subverter o
sentido do “Pão por Deus”), era acompanhado de versos
e cânticos populares, de elogio a quem dava, e de crítica
a quem se “fechava em copas”, tendo um intuito religioso
e social de partilha com os mais pobres e desvalidos (que
se acentuou após o terramoto de 1755). Em algumas
terras este peditório fazia-se, e faz-se, a seguir à
Celebração Eucarística no Dia de Todos os Santos. O
nosso Prior bem o pode confirmar!

(Continuação)

O Dia de Todos os Santos é bastas vezes aproveitado
para visita aos cemitérios, principalmente nas grandes
cidades, pois ao ser dia feriado e portanto mais
disponível, é também momento para relembrar e
homenagear os respetivos defuntos, já que o Dia dos
Fiéis Defuntos ou Dia de Finados é a 2 de Novembro, o
qual, para muitos, é dia de trabalho. A vida atual assim o
obriga.

No entanto, se não tivermos a preocupação de introduzir
uma explicação a esta simbologia, sem este contexto,
sem uma definição do que verdadeiramente representam
estes dias, a mensagem transmitida às nossas crianças,
infelizmente numa sociedade cada vez mais materialista,
menos espiritual e menos humana, é a de que os Valores,
que nos distinguem como seres humanos, como
civilização, não passam de superficialidade, de uma
brincadeira, de “fast food” ético, religioso e moral. De
mais um “carnaval”.

PARECEM BANDOS DE PARDAIS À SOLTA,

 OS PUTOS OS PUTOS

Tenhamos a preocupação de preservar os costumes e a
tradição portuguesa do “Pão por Deus”, tão antiga e tão
identitária da nossa formação social e religiosa através
dos séculos. Para que as crianças de agora, inocentes,
alegres e bem (in)formadas, continuem a parecer bandos
de pardais à solta, nos seus futuros Dias de Todos os
Santos.
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Embora muitos de nós, nos tempos atuais, mal pensemos nela, a
utilização da gravata ainda é corrente e indispensável, pelo menos
em datas e situações concretas.

Claro que já não é o que era, mas tenhamos a noção de que, no
entanto, o seu uso imperou, ostensivamente, nos nossos hábitos
sociais, durante perto de trezentos anos.

E como surge este adereço de vestuário?

Segundo consta, já há milhares de anos que existia, em certas
civilizações como a egípcia, a chinesa ou a romana, o hábito de
envolver o pescoço em um determinado cachecol, antepassado da
gravata, que permitia proteger o pescoço das intempéries (frias ou
quentes). Mas só nos finais do século dezassete é que nos surge
a gravata, trazida, para a capital da moda europeia, por elementos
de um regimento croata, que em 1668 vai para Paris, com o intuito
de apoiar o rei Luís XIV e o cardeal Richelieu contra os seus
adversários.

E é nessa época que a gravata faz furor entre os “elegantes”
parisienses. O próprio nome da “gravata” vem do termo francês
“cravate” que se pode traduzir por “croata”.

A partir dessa época, nas mais diversas capitais europeias, a
moda impõe-se, sofrendo, naturalmente, evoluções e
modernizações.

É já nesse período que surge também, com base na gravata, o
chamado laço ou papillon (borboleta), donde vem o hábito de, em
terras brasileiras, o designarem por gravata-borboleta.
E afinal o que é uma gravata?

A GRAVATA
ESSE ACESSÓRIO (IN)DISPENSÁVEL

Podemos dizer que a gravata não passa de uma
tira de tecido, longa e estreita, que se usa em
redor do pescoço (geralmente masculino), presa
por um laço ou nó, o qual também tem
caraterísticas próprias, e técnicas específicas de
execução (maldito nó que nunca mais sai direito!).
Os mais correntes são o nó de Windsor, o meio
Windsor, o nó de Shelby e o Americano. Os
tecidos usados podem ser os mais diversos: da
sarja, ao linho ou à lã, culminando na mais
requintada seda pura.

De cores únicas ou múltiplas, mais ou menos
garridas, com riscas ou padrões desenhados, com
emblemas identificadores de colégios,
universidades ou clubes ingleses, a ditadura da
gravata impôs-se, principalmente nos meios
urbanos, tornando-se inclusive uma afirmação de
estatuto social e complemento de roupa a
condizer. 

Afirmação de estatuto, daqueles cujas profissões,
ou posição, não exigia um trabalho manual (por
ex: escriturários, comerciantes, bancários, oficiais
militares, funcionários superiores, membros
governamentais, etc.), distinguindo-se, portanto,
dos que tinham um trabalho “braçal”, considerado,
em épocas passadas, menos digno, e em que a
indumentária tinha que ser, evidentemente,
adaptada às funções exercidas… mais dada aos
maus tratos da labuta diária e sem pretensões de
“boa” apresentação pública, onde, portanto, a
gravata não passaria de um empecilho. 

Daí alguma desconfiança, e até certa
agressividade, provocada pela gravata e pelos
“engravatados”, nas chamadas “classes
trabalhadoras”, principalmente a partir dos
primórdios do séc. XX, em que a gravata e seus
utilizadores se tornaram para alguns, de forma um
pouco simplista, símbolos de “exploração
capitalista” (a par do chapéu alto e do charuto). 

Apesar disso, a inocente e bem intencionada
gravata, cuja única pretensão era a de adornar
qualquer colarinho, mesmo nesse período não
deixou de ser usada entre as classes mais
desfavorecidas, nem que fosse nos casamentos,
batizados, cerimónias fúnebres, atos solenes e
afins, como fiel e indispensável complemento da
roupa domingueira de “ver a Deus”.
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Para gáudio de muitos de nós, principalmente a partir da década de oitenta do século passado, graças a mudanças de
mentalidade e de modos de vida, tornou-se hábito que se transformou em moda, o uso de vestes mais descontraídas
(casual wear), menos marcantes ou definidoras de patamares financeiros ou sociais (a ostentação passou para outras
áreas), apelando a uma apresentação menos formal, dando, com isso, mais uma “machadada” no uso da gravata.

Apesar do desconforto que algumas vezes nos trazia e de que nos libertámos, temos a convicção de que a gravata não
irá sucumbir ao evoluir dos tempos, de que não ficará esquecida no fundo de qualquer gaveta ou apenas possa vir a
servir como mera peça histórica, em exposição de museus, para curiosidade e admiração das gerações futuras.
 
Que o seu uso, por menor que seja, ainda se mantenha em certas ocasiões solenes e festivas, cumprindo as funções
para que foi criada: a de realçar, colorindo, “aperaltando” e embelezando, o colarinho de qualquer um de nós. 

A GRAVATA

ESSE ACESSÓRIO (IN)DISPENSÁVEL
(Continuação)
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NOTÍCIAS DA VILA I
ALMOÇO
COMEMORATIVO DO 72.º
ANIVERSÁRIO

No almoço comemorativo do 72.º Aniversário do GAVM,
que decorreu no passado dia 16 de Outubro, a SOPA DA
PEDRA foi a RAINHA do magnífico repasto que se realizou
na nossa Sede, a qual foi confecionada pelos principais
elementos da Confraria Gastronómica de Almeirim. Os
membros desta “seleção nacional” fizeram o favor de
comparecer, quase de madrugada, munidos “de armas e
bagagens”! Em toda essa panóplia não faltou, sequer, o
fogão e o enormíssimo panelão com capacidade para 160
litros de sopa! Ao Sr. Arquiteto Rui Figueiredo, presidente
desta Confraria e guardião-mor de tão soberbo utensílio, os
nossos mais sinceros agradecimentos!

Para degustar este, que é um dos mais tradicionais pratos
da culinária ribatejana, tivemos a presença de entusiástico
e extenso grupo de Amigos e Amigas (ultrapassaram a
centena), entre os quais se destacavam os Srs. Presidente
e Vice-Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior e o
Sr. Presidente da UFMA (União de Freguesias de
Marmeleira e Assentiz).

A boa disposição e franca alegria, entre todos os
participantes, foi nota dominante desta festividade, que não
podia terminar sem o respetivo bolo de aniversário
(confecionado pela “nossa” Carina) e os “Parabéns a
Você… ao GAVM” entoados por vozes bem afinadas… mais
ou menos!

De referir, como nota final: a qualidade dos alimentos e
bebidas apresentados, que compuseram o almoço, a
qualidade do serviço prestado, rápido e eficiente, assim
como a cuidada escolha musical proporcionada pela cada
vez mais “badalada” RÁDIO MARMELEIRA (on line).
UM ANIVERSÁRIO A NÃO ESQUECER! 

GRUPO DOS AMIGOS DA 
VILA DA MARMELEIRA
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 No passado dia 22 de Outubro, na Sede do GAVM, foi inaugurada uma interessantíssima Exposição de Pintura, onde se
apresentaram vinte e oito quadros a óleo, aguarela e acrílico, da autoria do artista plástico bejense, Francisco Alvito, que
aqui veio expor pela primeira vez.

Esta Exposição cuja temática versava o Alentejo e a sua gente, principalmente, os “montes”, as ceifeiras e os tão
tradicionais pastores, e as caraterísticas ruas e bairros de Lisboa, onde predominam os velhinhos elétricos (os “amarelos
da Carris”), foi apreciada, e altamente elogiada, pelas largas dezenas de convidados, que responderam à nossa
chamada.

A inauguração da Exposição de Francisco Alvito teve a participação ativa do Autor que, durante toda esta tarde, foi dando
explicações sobre o conceito e as técnicas utilizadas nas mais diversas obras.

Gostaríamos de referir que começa a ser hábito, por parte dos nossos Consócios e Amigos, ter forte presença nas
diversas atividades promovidas, importante incentivo para que os respetivos organizadores continuem a promover mais
iniciativas, com este caráter de excelência.

A Exposição esteve aberta ao público nos sábados seguintes até 19 de Novembro, entre as 15H00 e as 18H00, período
que foi aproveitado por todos aqueles que não puderam vir à inauguração, tendo sido encerrada, em clima festivo, por
Francisco Alvito, membros dos Órgãos Sociais do GAVM e outras personalidades, a quem o Autor prometeu, para breve,
a execução futura de algumas obras, cujo tema será a Vila da Marmeleira e as suas paisagens.

Ficamos a aguardar!

EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE FRANCISCO ALVITO
INTEGRADA NAS COMEMORAÇÕES DO 72.º ANIVERSÁRIO DO GAVM

NOTÍCIAS DA VILA II
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CONTRIBUTO PARA UM MELHOR AMBIENTE

NOTÍCIAS DA VILA III
Em meados de Outubro, a nossa Delegada-júnior do Núcleo Ecológico/Ambiental (NEA), Carolina Carapucinha,
entregou na Escola Básica S. Bento (Santarém), onde é aluna, a coleta de “tampinhas plásticas” que o GAVM tem vindo a
angariar junto dos seus Associados.

Deste modo, o Grupo dos Amigos também contribuiu, através desta nossa Delegada, para a iniciativa que o referido
estabelecimento de ensino promoveu, no sentido de oferecer uma cadeira de rodas, à Carminho.
 
A Carminho é portadora de uma mutação genética, Síndrome de West (forma severa), que afeta a sua capacidade
motora, o que não a impede de demonstrar um encantador sorriso, revelador da sua inocente alegria, e do carinho de
quem a rodeia.
 
Este é mais um exemplo prático de solidariedade, inclusão social e preocupação ambiental.

O NEA – Núcleo Ecológico/Ambiental também tem vindo a entregar na Farmácia S. João, com frequência, várias
“contentores” de medicamentos fora de uso e respetivas embalagens (não se incluem seringas, agulhas, termómetros ou
máscaras), os quais posteriormente seguem para reciclagem.

Para além das tampinhas e dos artigos médico/farmacêuticos, o GAVM também promove a recolha de rolhas de
cortiça e de pilhas e baterias.

CONTAMOS COM A SUA PARTICIPAÇÃO!

VENHA AJUDAR A CAROLINA A PROMOVER UM MUNDO MELHOR!

FAÇA PARTE DE UM MUNDO MELHOR!
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NOTÍCIAS DA VILA IV
No passado dia 13 de Novembro, o Grupo dos Amigos
da Vila da Marmeleira realizou um animado passeio ao
CIBA – Centro de Interpretação da Batalha de
Aljubarrota, ao Museu da Imagem em Movimento
(MIMO) em Leiria, e à Villa Romana de Rio Maior.

O já habitual grupo de Amigos e Amigas, reforçado por
alguns novos elementos, todos jovens (dos oito aos
oitenta), disponibilizou-se para nos acompanhar em
mais um dia de aventura.

Três locais, três épocas, três visões do nosso Portugal.
No primeiro caso, a época medieval portuguesa e um
momento culminante de afirmação nacional,
protagonizado por portugueses e castelhanos de
antanho, em que o lusitano orgulho, o desejo de
liberdade e a vontade de cumprir e fazer História,
simbolizados nas imagens do Mestre D’Aviz (D. João I)
e de D. Nuno Álvares Pereira, desbarataram as hostes
castelhanas numa sangrenta batalha, em que a
desproporção numérica e de armamento não fazia
prever o desfecho que felizmente teve. 

De realçar o impressionante momento de áudio-visual
que, literalmente, nos deixou agarrados às cadeiras do
auditório onde a projeção foi feita. Em sequência,
fizemos uma visita guiada ao respetivo museu e ao
campo de batalha conduzidos por empenhada e
esclarecedora guia, a Eduarda Filipa. Melhor não podia
ser.

No segundo caso, dando um salto de mais de
seiscentos anos, e numa batalha diferente, a do avanço
da tecnologia e da comunicação, apreciámos imagens e
aparelhagens da fotografia e do cinema em Portugal,
nos últimos cem anos. Memórias e curiosidades a
preservar, que para nós se apresentam, atualmente,
obsoletas, mas que na época representaram uma
evolução espantosa. Surpresa agradabilíssima, a do
transporte por elevador panorâmico, até junto do MIMO
e do castelo de Leiria.

No terceiro caso, uma indispensável paragem na Villa
Romana de Rio Maior onde os colonizadores romanos
de há perto de dois mil anos, na sua expansão até aos
limites ocidentais da Península Ibérica, trouxeram
ciência e cultura, assim como hábitos sanitários, de
trabalho e de vivências sociais, alguns deles ainda
presentes nos dias de hoje. 

A visita guiada que nos foi proporcionada, mostrou-se
de enorme importância, para a real compreensão da
dimensão e riqueza que esta estrutura teve, assim
como nos deu a conhecer o desenvolvimento que
trouxe a esta zona rural. Pelo que nos foi transmitido
pela simpática guia que nos acompanhou, a Paula,
muito ainda existe por escavar e descobrir. O vídeo,
apresentado no final, ajudou-nos a ter uma imagem
mais precisa de toda esta envolvência… Dr. Carlos
Pereira!, contamos com o prosseguimento do seu
pormenorizado estudo (do seu e da sua equipa) para
nos surpreender ainda mais, sobre tão importantes
vestígios do passado remoto de Rio Maior!

Mas como nem só de História vive o Homem, recuando
os ponteiros do relógio para as 12H30 desse dia, outro
monumento nos foi proposto visitar, ainda antes do
Museu da Imagem em Movimento. E foi em Leiria que
entrámos, com todo o entusiasmo, interesse, e já com
algum apetite (porque fome é de três dias), no
Restaurante Wok´Sant’Ana. Pois foi isso mesmo!

Aí fomos encontrar enormíssima exposição culinária,
que começou na gastronomia chinesa e japonesa, nas
suas diferentes versões, continuámos na cozinha
italiana com gostosíssimas pizzas (as duas Carolinas
que o digam), mas também não descurámos a restante
comida nacional e internacional (lá estava, entre
outros, o tradicional bacalhau com natas, as
portuguesíssimas febras e as deliciosas perninhas de
frango!). E para quem desejou uma alimentação mais
“dietética”, porque isto de “manter a linha” tem que se
lhe diga, não faltaram as saladas diversas e os mais
variados grelhados: mariscos, peixe e carne para, no
momento, serem confecionados na chapa, à vista do
comum mortal.
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NOTÍCIAS DA VILA IV

E para os mais gulosos, além da fruta da época, lá estiveram vários ícones da doçaria, em particular a mousse de
chocolate, o pudim de ovos, o arroz doce, gelados nos mais diversos paladares… e uma soberba cascata de chocolate!
Completando esta crónica, só nos falta mencionar que nada disto teria corrido bem, (tão bem!) sem a alegria, boa
disposição e companheirismo de todos os participantes e sem a disponibilidade da Câmara Municipal de Rio Maior, na
gentil cedência (mais uma vez) do transporte e do respetivo condutor, o Sr. Jaime, que também já é considerado como
“da casa”!

E agora, quanto a passeios neste deslumbrante Portugal, despedimo-nos até à próxima Primavera, período em que
pensamos realizar (caso ainda sejamos os organizadores) mais uma agradável jornada, desta vez por zonas próximas
das nossas praias (e mais não dizemos…). A não faltar!  

ENCONTRO DE BANDAS NA VILA DA MARMELEIRA

NOTÍCIAS DA VILA V

A nossa Vila e as nossas Associações não param!

Sábado, 12 de Novembro, no Pavilhão Gimno-Desportivo da Vila da
Marmeleira (que cada vez mais se torna em Pavilhão Multiusos), realizou-
se um Encontro de Bandas.

A Banda Filarmónica da Casa do Povo da Vila da Marmeleira e a
Banda Filarmónica da União Mucifalense, e respetivos Mestres, deram-
nos o prazer de, aqui, podermos assistir aos seus dotes musicais, e à
excelente capacidade de atuarem em conjunto.

Parabéns! Muito trabalho de coordenação foi seguramente necessário ter,
para além de esforçados ensaios individuais de cada uma das Bandas.

E como se isso não bastasse, este magnífico concerto ainda se tornou de
maior interesse e valia, com a presença de duas vozes femininas
extraordinárias, as das convidadas especiais Raquel Monteiro e Rita
Biscoito, musicalmente acompanhadas por esta Banda conjunta.

Também não podemos deixar de referir o verdadeiro “milagre” realizado
pela equipa de sonoplastia que, em parte, conseguiu “dominar” a péssima
acústica do pavilhão (que não está preparado para este tipo de eventos),
e permitiu a todos os presentes deleitarem-se com esta tarde musical.

Após o concerto seguiu-se um retemperador jantar, concluído com
animado baile. 
Mais uma vez os nossos parabéns a todos os organizadores, aos
participantes e ao Presidente da Casa do Povo, Sr. Mário Santos, forte
impulsionador da “nossa” Banda Filarmónica.
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O Grupo dos Amigos da Vila da Marmeleira promoveu, durante o mês de Novembro (término 3 de Dezembro), o 1.º
Concurso Juvenil de Artes Plásticas aberto a crianças e jovens entre os 6 e os 18 anos de idade (divididos em três
escalões etários).

As obras a concurso foram reunidas em dois grupos:

1.º Grupo – Pintura, Desenho, Colagens/Artes Gráficas;
2.º Grupo – Escultura, Artesanato, Cerâmica.

Durante os próximos dias, o Júri constituído por José Varela, Aníbal Branco e Vitor Vieira, estarão reunidos para escolha
das obras que participarão numa Exposição cuja inauguração será a 17 de Dezembro, assim como a classificação das
respetivas obras.

A divulgação deste concurso, que teve forte acolhimento, foi feita através dos meios ao dispor do GAVM, nomeadamente
por afixação de cartazes na Vila da Marmeleira, em estabelecimentos de ensino de proximidade, comunicação social
regional e, sempre que possível, por contactos pessoais.

Dentro de breves dias serão conhecidos os premiados, cujas obras estarão presentes na Exposição atrás referida.

É já no próximo dia 17 de Dezembro que se irão inaugurar, na Sede do GAVM, pelas 16H00, a 1.ª Exposição Juvenil de
Artes Plásticas do GAVM, exposição esta, sequente ao concurso promovido no passado mês de Novembro, e o
deslumbrante Presépio de Natal, concebido, preparado e montado por entusiástica equipa de adultos e crianças.

Todos os Associados, Amigos, Amigas e restante população da Vila da Marmeleira estão convidados para a inauguração,
e para o festivo “lanchinho”, em verdadeiro espírito natalício, que o Grupo dos Amigos terá o prazer de vos oferecer.

A Exposição e o Presépio estarão também em apresentação, para aqueles que não possam vir à inauguração, todos os
sábados das 15H00 às 18H00, até ao dia 14 de Janeiro, ou então noutro período, por marcação prévia com um dos
Diretores do GAVM.

Venha participar neste evento! Porque o SEU NATAL vai também ser aqui!   

1.º CONCURSO JUVENIL DE ARTES PLÁSTICAS DO GAVM

NOTÍCIAS DA VILA VI

EXPOSIÇÃO JUVENIL E PRESÉPIO DE NATAL

NOTÍCIAS DA VILA VII



Calendário
 2022

 

 
17 / Dezembro – Exposição de Arte Juvenil. 

16H00 Exposição de Arte Juvenil, inauguração Atribuição dos Prémios do 
1.ºConcurso de Arte Juvenil 

 
17 / Dezembro - Abertura da Sala de Natal

 * Presépio c/ figuras em movimento / Iluminações natalícias
* Quermesse do GAVM / Lanchinho para os Amigos

 
17 / Dezembro - 21h00 -- Sede do CRCA, representação da Escolinha de Teatro

Cacho D' Uvas
 

14 / Janeiro - 17H00 -- Convívio/ Encerramento da 
Exposição Juvenil e da Sala de Natal

 
28 / Janeiro - 16H30 -- Exposição Fotográfica, inauguração

 
11 / Fevereiro - 17H00 -- Encerramento da Exposição Fotográfica

 
18 / Fevereiro - 20H30 – Jantar e Baile de Carnaval 

Eleição do Rei e da Rainha do Carnaval/2023
 

A Agenda aqui apresentada, dado o espaço temporal dilatado, poderá 
ter de sofrer alterações, por razões atualmente não previstas.
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Com o apoio de Dezembro 2022


