
Áreas de Conforto
Café-Bar "O Moinho" Piscina para Adultos e

para Crianças

Número 15 - junho 2022 

NOTÍCIAS
DO
GAVM

© GAVM - MULTIMÉDIA 2022geral@gavm.pt                 www.gavm.pt

NESTE NÚMERO PODE LER:
- Editorial
- Noticias Breves
- Entrevista a Fernão de Bulhões
- Mês de junho, o mais popular, o mais Português
- Vila a Copo II
- KM0 - Vila da Marmeleira
- Correio dos Leitores
- Outras Noticias
- Na minha terra, são todos primos e primas
- GAVM CLINIC
- Cartão Vale Mais



AS PISCINAS VÃO ABRIR
É já no próximo dia 25 de Junho, pelas 10h00,

que iremos dar início à época balnear de 2022. A

partir desta data, e até 4 de Setembro, aí

estaremos no Parque das Piscinas do GAVM,

todos os dias entre as 10h00 e as 19h00, com

exceção das segundas-feiras (dia de

encerramento), para vos receber com a amizade

e empenho habituais.

Esperamos poder proporcionar-vos bons

momentos, de descontração e prazer, fora do

bulício das grandes estruturas e das zonas mais

populosas, esquecendo os problemas do dia-a-

dia.

Boa leitura e até Julho !   

EDITORIAL
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É para isso que servem as férias e as merecidas

folgas!

Portanto, peguem nos fatos de banho, nas

felpudas e coloridas toalhas, nos chapéus-de-sol

e nos bronzeadores, e venham ter connosco.

A segurança proporcionada, a higiene das

instalações, a qualidade da água, a simpatia dos

colaboradores, os espaços sombreados, e o

enquadramento das piscinas por arbustos

verdejantes em ambiente rural, irão tornar o

Parque das Piscinas do Grupo dos Amigos da

Vila da Marmeleira (GAVM) o seu espaço ideal.

Continuaremos a ter, este ano, os “espaços-

conforto”, zonas de toldo com espreguiçadeiras e

mesa de apoio, que permitirão uma ainda mais

agradável estadia. Para estes espaços, por serem

em número limitado, recomendamos reserva

antecipada através dos TM. 939 306 773 ou 966

164 521.

Recordamos que, dentro desta estrutura,

também existe um bar de apoio com esplanada,

o “Moinho para os Amigos”, que disponibiliza

todo o serviço de cafetaria e snack, assim como

refeições ligeiras.

Aguardamos a vossa visita. Até breve!

NOTICIAS BREVES
No passado dia 11 de Maio, no Cine - Teatro de

Rio Maior, o Presidente do Executivo da Câmara

Municipal, Eng. Luís Filipe Santana Dias,

procedeu à assinatura dos Contratos – Programa

para o ano 2021/2022, referentes ao “Programa

ao Desenvolvimento de Atividades Regulares”, de

quarenta e duas instituições do nosso Concelho,

entre as quais nos incluíamos.

O Grupo dos Amigos da Vila da Marmeleira tinha

concorrido aos respetivos apoios, a serem

designados por parte da Edilidade, apresentando

dois projetos de âmbito cultural.

Embora o valor atribuído seja claramente

insuficiente para a total concretização dos

projetos apresentados, não queremos deixar de

mencionar a nossa gratidão pela atribuição

dessa verba (compreendendo o esforço

financeiro que é permanentemente exigido à

autarquia).

Como o povo costuma dizer: “migalha
também é pão”…
Com base nesse princípio, tentaremos
fazer o “milagre da multiplicação”!



Entrevista a
Fernão de Bulhões

Nesta newsletter de Junho, o entrevistado será
Santo António, nascido e batizado na Sé de
Lisboa com o nome de Fernão de Bulhões, já lá
vão mais de oitocentos anos. Uma vida de
entrega absoluta em prol dos princípios
cristãos, do despojamento dos bens terrenos,
da humildade e da bondade com que lidava
com os mais desprotegidos, trouxeram-lhe o
merecido reconhecimento, como exemplo de
santidade, muito antes de ser canonizado.
Encontrámo-lo à saída da Igreja Paroquial da
nossa Vila, com o seu hábito castanho,
apertado na cintura por um grosso cordão, e
calçado com as suas tradicionais sandálias,
velhinhas de muitas caminhadas pelo mundo
fora mas, ainda assim, confortáveis quanto
baste.
Gentilmente acedeu a esta entrevista, um
pouco incomodado pelo protagonismo que lhe
iríamos dar, demonstrativo da sua constante
humildade.

NGAVM – Caro Santo António, o que anda a
fazer pela Vila da Marmeleira?
SA – Irmãos meus perdoem-me, mas não resisti à

tentação de vir visitar esta Casa de Deus, cujo

padroeiro é o meu eterno Mestre, S. Francisco de

Assis. Disseram-me que aqui tinham uma antiga

imagem deste querido santo e, como bom

franciscano, decidi ter alguns momentos de

oração neste vosso templo, diga-se de passagem,

bem bonito.

NGAVM – Não sei se reparou, mas também lá
existe uma sua imagem, restaurada há pouco
tempo, pois a antiguidade que já tem, e alguns
“acidentes” aquando das procissões, tinham-na
deixado em relativo mau estado.
SA – É claro que vi, assim como tantas outras

imagens de santos e santas bem mais importantes

Santo António de Lisboa

Pormenor da Torre da Igreja Paroquial de Vila da Marmeleira e

Imagem do seu Santo padroeiro, S. Francisco de Assis.

do que eu. Pois foi um

bom trabalho que

efetuaram. Mas não

deviam ter-se preocupado

demasiado com o estado

da imagem, a não ser pelo

Menino Jesus que eu

transporto ao colo. O que

verdadeiramente interessa

é a mensagem que as

imagens dos santos vos

transmitem.

Imagem do Santo António,

recentemente restaurada.

NGAVM – E vai ficar por cá algum tempo? Ou
vai ter que ir a correr para as Festas de Lisboa,
animadíssimas festas populares em sua
homenagem?
SA – Quero ver se aqui fico mais uns dias, até

porque sei que na Vila da Marmeleira existe um

outro António (espero que os padrinhos, ao

darem-lhe o nome, se tenham lembrado de mim

nessa hora!) que costuma comemorar a data de 13

de Junho com a população daqui da terra,

aproveitando o vizinho aniversário da sua cara-

metade! Bom exemplo de amizade para com

todos e reflexo de um casamento feliz!

NGAVM- Ainda bem que irá estar presente
nessa altura. Um arraial em 13 de Junho sem a
presença do nosso santo milagreiro, não é
festa. Já agora, e não querendo abusar da sua
disponibilidade, gostaríamos de lhe perguntar
como se tornou um ”santo milagreiro”. É
verdade que fez (e ainda faz) muitos milagres?
Quer-nos contar alguns que tenham, nessa
época, ajudado a propagar a Fé e a melhorar o
mundo, mundo esse que, já então, era de
profunda violência?

3



SA – Bem, os milagres existiram sim, mas Deus é

que os realizou, demonstrando o Seu Amor

infinito pela Humanidade por si criada, apelando a

um mundo melhor, sem pecado. Eu só servi de

“intermediário” ficando, sem ter essa intenção,

com parte dos louros pelo sucedido.

Quanto aos milagres, eles serviram, basicamente,

como demonstração da vivência que deveria

existir entre todos nós: amor, paz, concórdia e

respeito por toda a criação. Foram também um

modo de compartilhar as dores daqueles que

sofrem… 

Olhe, por exemplo, o caso do “milagre da bilha

quebrada”. História simples, mas verídica, a

daquela jovem serviçal que ia à fonte com a bilha

à cabeça. Pois por descuido ou acidente, deixou-a

cair no chão, desfazendo-se em cacos. A sua

aflição, ao pensar o que lhe iria suceder quando

chegasse a casa, o choro convulsivo que lhe

sobreveio, não me podia deixar indiferente. Tomei

como minha a sua dor, baixei-me, juntei os cacos

e entreguei-lhe a bilha inteira. Fiz a vontade de

Deus.

do a provar que o corpo de Jesus se encontrava na

hóstia consagrada. Pois foi necessário prová-lo

através de uma experiência! Para que

acreditassem, a um dos incrédulos fanfarrões,

dono de uma mula que ele trazia, garanti que até

o seu animal se prostraria de joelhos diante do

Santíssimo Sacramento. Ao terceiro dia após este

desafio, e na presença de enorme multidão,

Bonvillo, tal era o nome desse incrédulo

personagem, aparece com a mula, cheia de fome,

coitadinha, pois não tinha sido alimentada

durante esse período. O animal, esfomeado, ao ver

o cesto da ração para lá se dirigiu a correr,

estacando, no entanto, quando lhe foi

apresentada a hóstia na custódia, ajoelhando de

imediato. Só depois de ter adorado o Senhor do

mundo, e após a minha indicação, se dirigiu para

a tão ansiada e merecida ração. Ver para crer,

como S. Tomé!

NGAVM – E antes de terminar esta nossa
conversa que já vai longa, pois sei que ainda
quer dar umas voltas aqui pela terra, caso seja
necessário convencer algum “Bonvillo”
marmeleirense, diga-nos: o que vai fazer a
Lisboa?
SA – Nesta época do ano, tenho também de estar

presente nas festividades que os meus

conterrâneos me organizam! De tal forma não se

esquecem de mim, nem dos exemplos que tentei

transmitir, que até o senhor Presidente da Câmara

de Lisboa costuma entregar, a quem o visita, uma

imagem de mim com o Menino ao colo, em verde,

encarnado, amarelo… Parece a entrega dos

Óscares!

E estarei, naturalmente, na minha igreja, ali junto

à Sé, aguardando que me levem no dia treze, em

solene procissão, pelas ruas da minha infância.

Passarei à porta de meus pais, que Deus guarda, e

ainda irei fazer um “plantão” num trono

constituído por recicladas caixas de madeira, e

abrilhantado com uns manjericos, trono esse

construído por uns travessos mas inocentes e bem

intencionados miúdos de Alfama. 

SANTO ANTÓNIO E O MILAGRE

DA BILHA QUEBRADA (1949).

Painel de azulejos da fonte do

largo da vila de Cavez,

Cabeceiras de Basto.

Também costumam referir o meu “sermão aos

peixes”. Pois não fiz nada que a Fé não pudesse

concretizar. Então Frei Francisco, meu Mestre, não

falou às avezinhas? Já que os homens não

queriam ouvir a palavra de Deus, os peixes,

criaturas por Si criadas, estariam prontos para as

ouvir! E os homens viram e acreditaram.

Assim como daquela vez em que, na Romanha,

zona de hereges e que nos maltratavam sempre

que pregávamos, e que não acreditavam na

presença do Senhor na Eucaristia, me  vi confrota-

SANTO ANTÓNIO

PREGANDO AOS PEIXES

 (1ª metade do séc. XVII).

Painel de azulejos (6 x 5).

Fabrico de Lisboa.

Proveniente das Escadinhas do

Jogo da Pela, Lisboa.

 Museu Antoniano, Lisboa
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Pelo menos, enquanto estiverem ao pé do trono à

espera de “uma esmolinha para o santo”, não

fazem disparates, pois os pais estarão certamente

distraídos, enquanto assam umas apetitosas

sardinhas e dançam ao som das marchas

populares. Ah! Não me posso esquecer de

também ir abençoar os “Casamentos de Santo

António”. Boa decisão que foi tomada, a desta

organização. Já que os casamentos cada vez são

menos, isto até parece um milagre de Santo

António! Por algum motivo também sou

conhecido como “santo casamenteiro”!

Como vê, tenho uma agenda apertada! Coisas da

vida moderna…

Bem, agora tenho que ir andando. O caminho é

longo e o exemplo do Senhor tem que ser

transmitido. Lembrem-se dos ensinamentos de

Cristo! E sempre que precisarem da minha ajuda,

já sabem onde me encontrar. No vosso coração. 
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Quando já começa a “cheirar” a Verão, quando as

temperaturas se tornam amenas e os dias mais

longos, a vontade de sair à rua é maior, e a vida

fora das “quatro paredes” aliciante e tentadora! 

E então quando a noite chega…

Pois este é o mês dos SANTOS POPULARES!

E aqui se apresentam eles: SANTO ANTÓNIO, S.

JOÃO e S. PEDRO, respetivamente a 13, a 24 e a

29 de Junho.
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das de improvisados e fumegantes assadores,

degustando pratadas de boa sardinha assada e

capitoso vinho tinto, bebido em canequinhas de

barro, até mais não poder (amanhã é que são

elas!).

 Envolvidos pelas alegres músicas das festas

populares, que se ouvem em cada canto em

cada esquina, outros, de corpo ainda folgado ou

sem lugar onde “deitem amarras”, cantam e

dançam no pouco espaço restante, de copo na

mão, serpenteando alegremente por aí fora, sem

destino marcado.

E que bem cheiram essas ruas, quando

cruzamos as bancas carregadas de manjericos,

nos seus vasos de barro, onde sadias e joviais

vendedeiras os apregoam, declamando (ou

gritando?), em alto tom e esganiçado som, as

quadras que os acompanham, cujos temas

versam o amor, a saúde ou a fortuna (financeira). 

“Oh! freguês compre um manjerico! É regar e pôr

ao luar!” 

Nalgumas escadarias, ou nos degraus da porta

de casa, embora nos tempos presentes já

rareando, ainda encontramos caraterísticos

“tronos”, construídos por crianças, pelos mais

novos, tronos encimados pelo respetivo Santo

Popular, tendo na base um pratinho, quantas

vezes lascado ou rachado, pobrezinho, que

aguarda alguns “tostões” de esmola para o santo,

e que avidamente é arrebanhada para compra

de guloseimas.

No caso de Lisboa, entre outras iniciativas, não

podemos esquecer as “marchas populares” que,

na noite de Santo António, em representação 

MÊS DE JUNHO

O MAIS POPULAR, O MAIS PORTUGUÊS

Conforme manda a ancestral tradição, não há

português que se preze que não aproveite as

noites, que antecedem estas datas, para sair à

rua e comemorar o “seu” santo popular.

É a época de engalanar as ruas, com grinaldas e

balões, em que os multicoloridos enfeites se

espalham, com fartura, nos bairros mais

“castiços”, armando arraiais.

Em Lisboa, onde Santo António impera, por cima

das estreitas ruas e vielas de Alfama, Bica,

Madragoa, ou Mouraria, presos nas varandas e

janelas, atravessados quantas vezes de um dos

lados da rua para o lado fronteiro, os festões de

cores garridas esticam-se enviesados, como a

querer ligar, ainda mais, as “vizinhas” do lado de

cá às “vizinhas” do lado da lá!

E em baixo, instalando-se na rua, felizmente

intransitável nesses dias ao tráfego automóvel,

alegre multidão ocupa mesas e cadeiras, ladea-

Festas
do
Santo
António
em
Lisboa 

desfile
das
marchas
dos 
bairros
de
Lisboa



dos respetivos bairros, apresentam os mais

empenhados participantes “bairristas”, quais

legiões bem preparadas e treinadas, desfilando

altaneiros pela Avenida da Liberdade, de

arquinho e balão, com vestes coloridas,

reluzentes, espampanantes, e vozes afinadas em

hino glorioso, em acesa competição com todos

os outros, perante um difícil e qualificado júri, na

tentativa de levarem para casa, para o melhor

bairro do mundo, que é o seu, o tão

ambicionado troféu. “A Bica é linda!!!”.

Mas as festas não terminam, em Lisboa, sem

dedicada e comovente procissão em

homenagem ao seu patrono, o santo

casamenteiro. No dia 13, feriado municipal, dia

de Santo António, que aqui nasceu em 1193, os

lisboetas vêm até à igreja que o venera, junto à

Sé, para acompanharem devotamente a

procissão em sua homenagem, percorrendo as

principais ruas da Baixa de Lisboa, que ele

percorreu há mais de oitocentos anos.
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“rapiuqueira” ou na careca reluzente de um

animado “ginja”.

Outra das caraterísticas do S. João no Porto é o

lançamento do “fogo”. É o fogo-de-artifício que

nessa noite é lançado de ambas as margens do

rio Douro, e da própria ponte que a atravessa,

em acesa, colorida, tonitruante “guerra”, entre

Gaia e Porto. Quem viu, não esquece! “Bamos lá

cambada, está na hora do fogo!”

No Porto, as festividades não ficam atrás, desta

feita em homenagem a S. João (Oh! meu rico S.

João!). Para além das fumegantes sardinhas

assadas e dos tradicionais arraiais que

enxameiam os principais bairros da “invicta”:

Fontainhas, Miragaia, Massarelos ou Ribeira, aqui

vamos encontrar os desfiles populares “armados”

de alho -porro, ou dos seus mais recentes

sucessores, os martelinhos, com os quais

qualquer bom portuense se encontra

devidamente munido, para acertar, democratica-

mente,  numa  formosa cabeça de gaiata mais 

Fachada e interior da Igreja de Santo António em Lisboa

Festa de S. João no Porto, com os "martelinhos"

E até o sol raiar não param os mais resistentes. O

fazer subir balões de ar quente, com a sua vela

acesa no interior, é obrigatório nesta noite. E é

ver o negro do céu salpicado por estas luzinhas,

que vão subindo, subindo, querendo fazer

companhia às estrelas que lá em cima as

aguardam. E quando os balões se apagam, já

com o astro rei a despontar, sobra o enérgico

banho matinal, nas praias mais próximas. Para

dar sorte… ou um valente resfriado! 

Festa do S. João no
Porto, com o
lançamento

do fogo de artificio

Embora no fim do calendário do mês de Junho,

mas não valendo menos que as outras, ainda

temos as festas em homenagem a S. Pedro,

espalhadas um pouco por todo o país. Em Évora,

Sintra e em tantas localidades com tão santo

padroeiro, muito do que atrás se descreveu se

repete, com entusiástica alegria, não faltando a

tradição de saltar a fogueira e a queima da

alcachofra, que estando florida, no dia seguinte,

é garantia absoluta de sorte aos amores, tantas

vezes escondidos, desejados e não revelados.

E assim termina Junho, com demonstrações de

franca alegria, de amizade, de solidariedade e de

votos de um futuro melhor, para todos. 

Junho, o mês mais popular e mais português.

Festa do S. João no Porto, com o lançamento dos
balões de ar quente



IN VINO VERITAS
Se Plínio, o Velho, há quase dois mil anos, dizia

que “no vinho está a verdade”, querendo expressar

que através do convívio social, na partilha de um

bom vinho, os amigos se sentem mais “libertos”

para dizer aquilo que lhes vai na alma, quem

somos nós para duvidar de tão sábia afirmação. E

se o vinho for mesmo bom…

Pois no passado dia 21 de Maio, na Sede do

GRUPO DOS AMIGOS DA VILA DA MARMELEIRA,

realizou-se a segunda edição do VILA A COPO. E a

verdade esteve presente! Nove produtores, da

nossa região vitivinícola, aqui apresentaram o que

de melhor produzem: Cabeço da Caldeira, Quinta

da Lapa, Quinta do Arrobe, Escaravelho Wines,

Quinta da Ribeirinha, Cooperativa Agrícola do

Cartaxo, Enoport, Quinta dos Penegrais e Quinta

da Badula tiveram a oportunidade de demonstrar

porque se encontram no topo dos produtores da

região de Lisboa e Vale do Tejo.

 Sessenta vinhos, em prova e mercado, que

deliciaram os mais de cento e vinte amadores e

profissionais, que durante quatro horas aqui

estiveram. Enólogos das mais diversas regiões,

confrarias, como a Confraria Enófila Nossa Senhora

do Tejo, aqui representada pela Sr.ª Dr.ª Teresa

Batista, Instituições oficiais como a CVRTejo

(Comissão Vitivinícola da Região Tejo), aqui

presente através do seu Presidente, Sr. Eng. João

Silvestre, assim como representantes dos Órgãos

Autárquicos, nas pessoas do Sr. Presidente da

Câmara de Rio Maior, Eng. Luís Filipe Santana

Dias, do Sr. Vice-Presidente, Eng. João Lopes

Candoso e do Sr. Vereador, Dr. Miguel Paulo, não

faltando também o nosso indispensável, e sempre

amigo, Presidente da União de Freguesias

Marmeleira e Assentiz, Sr. Francisco Silvestre. 

Também aqui compareceu, em digna exposição, a

Loja do Sal, que nos trouxe uma das principais

caraterísticas diferenciadoras do Concelho de Rio

Maior: Sal puríssimo extraído das Salinas de Rio

Maior, embalado em requintados saquinhos,

desde o sal grosso natural ao aromatizado com

ervas diversas, e ao “topo de gama”, a flor de sal.

Aqui registamos também as magníficas caixas de

doces, em que o contraste do doce com o salgado

fez furor. Caixas que esgotaram rapidamente.

VILA a COPO II
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Em ambiente agradável e alegre, aqueles que aqui

estiveram (muitos pela primeira vez na Vila da

Marmeleira), circularam entre o renovado salão

nobre do GAVM, onde as provas se efetuaram,

rodeados de luz e som da responsabilidade da

RÁDIO MARMELEIRA ON LINE, e os espaços de

lazer no piso térreo, com o apoio logístico de

algum material gentilmente cedido por

PRODUÇÕES FIXE, desfrutando de uma tarde

fantástica, em que também S. Pedro apoiou a

organização do evento.

Sucesso de verdade, até porque “IN VINO
VERITAS”.

VILA a COPO II
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continuação

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  



CAMINHADA MOLHADA, ATIVIDADE ABENÇOADA
Quatro de Junho, pelas nove horas, concentração

no Largo da República, junto à Igreja de S.

Francisco de Assis, onde se encontra cartaz

indicativo dos percursos rurais sinalizados, na Vila

da Marmeleira.

Clima ameno, sem previsões de grande calor, mas

com algumas farruscas e volumosas nuvens, que

auguram “duches” imprevistos e não solicitados.

Cerca de cinquenta caminhantes e um gato

(Pavarotti, o guardião do Largo), encabeçados pelo

Sr. Presidente da Câmara de Rio Maior, Eng. Luís

Filipe Santana Dias, acolitado pelo seu Vice-

Presidente, Eng. João Lopes Candoso e pelo

Executivo da Junta, vestidos e calçados a rigor

(menos o gato), preparados para o circuito n.º 28

(Vale Galego). 

Percurso de pouco mais de seis quilómetros,

direitinho! sem grandes declives que obriguem a

difíceis descidas e subidas. Escolha a pensar

naqueles menos preparados para estas aventuras,

como é o caso do autor destas linhas… muito

obrigado por essa atenção. 

O percurso n.º 27 (Mata Manhã), também na Vila

da Marmeleira, de extensão maior e mais duro de

percorrer, que era o desejo de alguns por o

considerarem de superior beleza paisagística,

ficará para uma próxima vez.

Após umas palavras de apresentação, proferidas

pelo Sr. Presidente da Câmara, que referiu a

importância da prática de atividade ambiental e

desportiva, e as fotos regulamentares que ficarão

para a posteridade, deu-se o sinal de partida, já

debaixo de um valente aguaceiro, para nos irmos

habituando!

Em direção à saída, lá percorremos algumas ruas

da Vila, trazendo aqui algum movimento

inesperado, para espanto de certos residentes

menos atentos a estas “coisas” do desporto e do

associativismo. 

Chegados à zona de campo pelas “cancelas”, foi  

então caminhar em terra batida, na maior parte

lisinha que nem tapete! (os nossos

agradecimentos aos responsáveis da Junta pelo

bom tratamento do piso) passando por vinhas

bem arranjadas, terrenos de sementeira, pinhais

frondosos e olivais bem cuidados. Deu gosto ver o

campo ribatejano e ouvir o silêncio, silêncio só

quebrado pelo cantar de alguns passarocos,

vivaços, em afinadas melodias. 

O pelotão, como é hábito nestas situações, foi-se

estendendo, foi-se esticando, até porque o nosso

Presidente de Câmara, apesar dos avisos para não

abusar da capacidade física “cá da malta”,

continua a ter uma passada “forte e castigadora”. E

foi vê-los a quererem acompanhar este novo

“Carlos Lopes”. Parecia uma procissão! Só faltavam
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os santos nos andores…

Tendo em atenção as setas amarelas colocadas

em locais bem visíveis: placas, pedras, árvores, etc.,

seguimos o trilho sem nos perdermos, em alegre

cavaqueira, certas vezes rebocando alguns mais

atrasados, outras vezes fingindo que “isto não

custa nada”. Para alguns talvez… para outros não

passou de “muita garganta e pouca perna”. 

Tudo isto até chegarmos à “Aventuzela”, já com

piso alcatroado, próximo do casario, onde se pode

apreciar uma das vistas mais bonitas do nosso

Concelho. A partir daí, foi só mais um bocadinho

até voltarmos ao ponto de partida, onde

aguardámos (devidamente acompanhados pelo

Pavarotti) a chegada dos retardatários, que nos

trouxeram aquela desculpa “esfarrapada”…  de que

se atrasaram porque estiveram a tirar fotos

durante o percurso! Pois, pois… 

Como a hora, a que a equipa chegou, foi antes do

tempo que estava previsto, alguns ainda

aproveitaram para ir até ao marco quilométrico.

Valentes! Não sabemos se foi para porem à prova

a sua capacidade física, ou se foi para ganharem

apetite suplementar para o almoço!

Almoço que decorreu no recuperado bar do

Pavilhão, onde estava, para além da equipa do

GAVM, o nosso amigo Bráulio, em esforçado

trabalho de assadura no espeto, de um pernil e de

uma aba de porco, com robusto lume de carvão

incandescente. As viandas referidas, lentamente

assadas como manda a lei, foram sendo

pinceladas e embebidas em aromático e saboroso

molho, cuja receita (secreta) provém de tempos

medievos!

E aí, à chegada dos comensais, com redobrado

apetite motivado pela atividade física e pelo

“cheirinho” do assado, os organizadores vêem-se 

confrontados com alegre e ruidosa invasão dos

participantes no repasto que, fugindo à chuva que

caía com alguma intensidade, mal deram tempo

de lhes servirem uns “drinks”, que marcavam o

início do almoço. 

E foi ver o corrupio de tigelas de caldo verde e

travessas do famoso pernil assado no espeto, mais

as ditas batatinhas fritas (daquelas da praia). Nem

as azeitonas escaparam! Tudo isto acompanhado

por “pão da vila”, da Cristina e do Ramiro. E para

não ser a seco, não faltaram os respetivos líquidos:

vinhos, águas, e sumos. A completar, arroz doce

caseiro, café e boa disposição generalizada por

um dia bem passado! 

De referir o apoio da Zezica, sempre disponível pa-
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ra nos ajudar, que confecionou o caldo verde

(delicioso), temperou as azeitonas com ervas

aromáticas e adoçou o arroz. Como sempre

inexcedível.

Depois, depois foi a debandada destes alegres

convivas. Até à próxima! Até à próxima, que seja

breve, pois iniciativas destas têm sempre “pernas

para andar”.

Sobraram os pratos, os talheres e os copos, e

demais material, para lavar, e a respetiva limpeza

das instalações. Que custou, mas menos que o

habitual, segundo disseram os organizadores, pois

a satisfação de dever cumprido, e de conclusão de

uma atividade bem sucedida, ajudou ao sacrifício.

Estamos, portanto, todos de parabéns!

Como nota final, menção especial à iniciativa KM

ZERO da Câmara Municipal de Rio Maior, projeto

de alcance concelhio e realizado nas diversas

freguesias, e à concretização do “nosso” KM ZERO,

realizado desta feita, na Vila da Marmeleira, pela

Junta de Freguesia e pelo Grupo dos Amigos da

Vila da Marmeleira.

Bem hajam!   

JC - 24/05/2022
Muito obrigado pelas notícias!

Estou absolutamente entusiasmado e muito feliz

por ver tanta atividade no GAVM, e na vila.

Lamento muito por não podermos estar na

“caminhada” (trabalho no estrangeiro)… 

MAS: esperamos uma próxima para participar.

Muito obrigado por tão ativa comunicação, que

faz uma grande diferença na vida comunitária da

vila. 

É um belo exemplo de associativismo e de

empreendimento social!

Grandes abraços

Correio dos Leitores
AM - 09/05/2022
Caros Associados, 

Que excelente qualidade está a atingir o nosso

Boletim Informativo! Onde andavam escondidos

os "amadores jornalistas'' que concebem e

escrevem a nossa Newsletter, de fazer inveja a

muita gente que anda para aí a "perorar" e a

escrever na nossa Comunicação Social? Que não

vos falte a vontade e o empenho, porque a arte

está lá.

Um grande abraço a todos, 

MORS - 13/05/2022
Caros, amigos!

Foi com enorme prazer que li as notícias do

GAVM.

Felicito a equipa responsável pelas iniciativas que

promovem e a qualidade/variedade da

informação.

A Vila da Marmeleira foi sempre uma terra de boa

gente e com orgulho nas suas tradições, portanto,

espero, em breve, poder participar nas iniciativas

que tanto animam a "nossa" vila.

Um abraço amigo!

Última hora
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Rui Marcelino, nosso associado e membro dos

orgãos sociais do GAVM, vai apresentar no

próximo dia 18 de junho pelas 18h, na Casa das

Palavras (Miradouro da Vila da Marmeleira), o seu

livro intitulado "Arrancados da Pobreza.

Trata-se de uma história narrada no futuro, que

tem como ponto de partida o percurso real de

uma garrafa de vidro lançada ao mar com uma

mensagem no seu interior. Um episódio

protagonizado pelo autor, após a garrafa ter sido

encontrada nas Bahamas.



Casa do Povo da Vila da Marmeleira
A Casa do Povo da Vila da Marmeleira recebeu, na

tarde de 04/06, o concerto comemorativo do

Centenário da sua Banda Filarmónica.

Uma celebração que se viu adiada por um ano,

devido às restrições impostas pela pandemia, e

que pôde agora ser comemorada, com um

concerto da Banda e o descerramento de uma

placa comemorativa da data, pelo presidente da

Casa do Povo, Mário Santos, e pelo vice-

presidente da Câmara Municipal de Rio Maior,

Lopes Candoso. Assinala-se ainda a presença de

elementos do Executivo da União das Freguesias

de Marmeleira e Assentiz.

Outras Noticias
Centro Recreativo e Cultural de Assentiz

Na manhã de 29/05, o Presidente da Câmara

Municipal de Rio Maior, Filipe Santana Dias e os

seus vereadores, Lopes Candoso, Miguel Santos e

Carla Dias, a convite do presidente da União das

Freguesias de Marmeleira e Assentiz, Francisco

Silvestre, participaram na caminhada de

inauguração do Percurso KM ZERO (P20) de

Assentiz.

Foram mais de meia centena de participantes

que marcaram presença na caminhada matinal e

que depois se juntaram no almoço convívio

promovido pelo Centro Recreativo Cultural de

Assentiz.
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No dia 28/06/2022
As piscinas comemoram 25 anos

Neste dia, entrada gratuita
para todos os associados 

e para os seus filhos
 menores de idade.
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NA MINHA TERRA
TODOS SÃO PRIMOS E PRIMAS

Uma das vantagens das terras pequenas é, sem

dúvida alguma, a possibilidade de conhecermos a

maior parte das pessoas que lá habitam. Com

maior ou menor intimidade, diga-se de passagem,

até porque os laços de parentesco entre os que aí

habitam, ainda são, muitas vezes, perfeitamente

evidentes. E quanto aos outros, o cumprimento

usual, sempre que se cruzam ou encontram, o

contato mais ou menos constante, a necessidade

de sociabilizar, tornam a familiaridade em

“parentela”. Aqui os “primos” adquirem a entrada

na família por inerente primazia (primo por ser

considerado “primeiro” entre os restantes

conhecidos).

Esta é uma das agradáveis características da nossa

Vila da Marmeleira, que esperamos nunca se

venha a perder. Realidade contrastante com a

vida que levamos dentro das grandes cidades

onde, quantas vezes, nem conhecemos os vizinhos

do mesmo prédio que habitamos. Claro que este

relacionamento, este tratar qualquer um pelo

próprio nome, esta intimidade, nem sempre

resulta bem. 

A necessidade (e a obrigatoriedade) de não invadir

o espaço alheio, de não se introduzir na vida

restrita do “outro”, de “não meter o bedelho onde

não se é chamado”, é fundamental para um bom

convívio entre todos.

 Aqui o bom senso e a boa educação devem

prevalecer, para que algo que é primordial na

sociabilidade humana, o sermos considerados

FAMÍLIA, não se perca. Como dizia, noutros

tempos, alguém com uma profunda sabedoria

popular: “os homens são como os ouriços, quando

se chegam muito, picam-se!”.

Felizmente, na nossa terra, esse tão elementar

bom senso está presente… a maioria das vezes! Daí

sermos considerados, por quem nos visita, a “VILA

DA SIMPATIA”.

Alguns destes visitantes, não só pelo acolhimento

familiar que lhes é prestado, mas também por

outras características que não se encontram

presentes noutros lugares, tais como a beleza

paisagística e urbana, a baixa densidade

populacional, a pouca poluição ambiental e

sonora, a pequena distância para outras urbes

mais populosas e industrializadas (o que permite,

muitas vezes, realização profissional ou resolução

de outras necessidades a poucos minutos da Vila),

sentem-se tentados, nos tempos presentes, a

escolherem a Vila da Marmeleira para sua terra de

adoção.

Aqui encontramos, hoje em dia, entre os novos

habitantes, quem vem para gozar uma reforma

merecida, quem (entre os mais novos) quer dar

aos seus filhos a possibilidade de um

desenvolvimento mais natural e menos stressante,

quem pretende aproveitar uma dimensão mais

humana da vida em sociedade.

E não são só os nacionais (como o autor desta

crónica) que escolhem viver, ou ter uma

habitação, na Vila da Marmeleira. 

Curiosamente, também cá encontramos, pelos

motivos atrás enunciados, dignos representantes

de países como a Bélgica, o Brasil, a França, a

Roménia, a Grã-Bretanha, a Rússia, a Ucrânia, etc.,

os quais nos trazem os seus saberes e costumes, a

sua maneira de ser e de proceder, a sua amizade e

desejo de paz, todos eles, perfeitamente

integrados na coletividade, e a quem, em troca,

temos para oferecer aquilo que para nós é mais

importante: o serem considerados, também eles,

nossos PRIMOS. 

Até porque 

NA NOSSA TERRA 
SOMOS TODOS

PRIMOS E PRIMAS!



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
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CARTÃO VALE MAIS 2022
Parceiros Empresariais / Condições de Descontos
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- Desconto de 15% na Oficina (Peças e

Óleos)

- Lavagem Automática (em 5 lavagens,

oferta da 6ª)
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- 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
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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)
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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

Rua Manuel Sequeira Nobre, nº7, 
São João da Ribeira
2040-460 Rio MaiorFa
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