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Já sou idoso mas não velhinho, com 71 anos feitos há poucos dias.

Cada vez fico mais contente, quando vejo entrar pelo portão da minha piscina, uma

multidão de alegres crianças, que querem aproveitar ao máximo a vida.

E como ficou bonito o meu Moinho! 

Todos acharam que o azul o favoreceu, e a quantidade de pessoas que o têm vindo

visitar fala por si. Agora sim, podem estar calmamente a saborear uns petiscos e a

beber umas loirinhas.

E as atividades, que já vi serem feitas nas instalações onde moro. 

Só foi pena o ano passado, devido aos problemas da pandemia, mas quero que tudo

volte à normalidade rapidamente.

Já sei que vêm aí novidades. Estou empolgado.

Estou cada vez mais jovem e disposto a que tudo seja feito em meu nome, para que

todos os meus Amigos, se alegrem.

Por isso estou certo que ficarei muitos mais anos por aqui.

O Grupo dos Amigos da Vila da Marmeleira
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NGAVM – D. Marta, através da sua longa vida,

para além de dona de casa e doceira famosa, em

que atividades trabalhou?

MM –  Se quer que lhe diga, trabalhei em tudo.
Mal saí da escola, com a quarta classe, fui logo
trabalhar no campo a enxofrar. Mas fiz todo o
tipo de lavoura e muito trabalhei nas vinhas!
Também trabalhei como cozinheira. Para ver,
estive treze anos como cozinheira nas
“Tasquinhas”. Mas também estive muitos anos a
fazer limpezas em grande número de casas aqui
da Marmeleira. Tudo era trabalho, muito
trabalho, mas era preciso ganhar a vida… Isto
para além da lida da casa, e em que muitas
vezes aproveitava a noite para fazer pão ou
lavar a roupa.
NGAVM – De todos estes trabalhos, o que mais

gostava de fazer?

MM – O que sempre mais gostei, é de fazer
nógados. Aprendi com a minha mãe, que os
cozinhava para a Festa (vinha sempre um ror de
gente) e para os casamentos. Os nógados eram
um bolo de casamentos… para quem tinha
posses, pois os produtos de que são feitos, saem
caros e dão muito trabalho. Muitas pessoas não
sabem que para fazer um quilo de nógados é
preciso um dia de trabalho! Mas só os comecei a
cozinhar quando os pude fazer sozinha, pois
quando queria ajudar a minha mãe, ela dizia
sempre: “Da próxima vez fazes tu, da próxima
vez fazes tu”.  
NGAVM – Muito se trabalhava nesses tempos,

mas ainda se arranjava algum tempo para folgar,

para se divertir. O que havia aqui, na Vila, que

ajudasse a espairecer do trabalho?

ENTREVISTA A D. MARTA MAGRINHO 
 

A RAINHA DOS NÓGADOS

D. Marta Magrinho é uma das pessoas mais simpáticas e mais conhecidas da Vila da Marmeleira. Aqui
nascida e criada, mantém-se, nestes seus viçosos 94 anos, uma pessoa escorreita, de olhos brilhantes
onde ainda se nota traços da juventude (juventude que está dentro de nós e não depende da idade), e um
sorriso gaiato enquanto connosco fala. Pessoa educada, faladora, de trato fácil e profunda fé.

É ela a nossa entrevistada do mês de Novembro.

MM – Eram outros tempos e com pouco nos
contentávamos. Tínhamos os bailes, mas eram
para dançar, não é como agora. E lá íamos,
sempre acompanhadas pelas mães. E mesmo
assim, nem sempre o meu pai me deixava ir. E
fazíamos marchas no Carnaval. Lembro-me, de
uma vez, termos ido até Assentiz e a Senhora
Viscondessa nos ter dado um copinho de vinho
doce e uns bolitos! 
NGAVM – Já agora, a que é que se deve esta sua

vitalidade, a este ar de saúde que ainda

apresenta, e que faz inveja a outros e a outras

mais novas? 

MM – Ah, isso não sei. Esta maneira de ser
nasceu comigo. É como eu sou. 
NGAVM – Tem, no entanto, como qualquer

pessoa, momentos menos felizes, de algumas

preocupações. Como faz para dar a volta por

cima?

MM – Como é que havia de ser? Nos momentos
mais tristes tinha que os aguentar e fazer o que
tinha de fazer. Tive a minha mãe acamada, tive
o meu homem acamado, morreram-me
familiares, não tinha ninguém que me ajudasse,
ou tinha poucos que o fizessem, e como tinha
que andar para a frente… andava! Não fiz mais
do que era a minha obrigação.
NGAVM – Voltando um bocadinho atrás, desses

tempos para cá, a vida na Vila da Marmeleira

sofreu muitas modificações. Umas boas, outras

menos boas. Quais acha que foram as boas? E as

menos agradáveis?

MM – Boas e más sempre existiram. Noutros
tempos havia cá médico, havia farmácia, havia
muitas   lojas,  tínhamos  na  Marmeleira   talvez 



NGAVM – Estamos quase no fim da nossa

entrevista. Saímos daqui com forte vontade de

umas gulodices! Resta-nos agradecer-lhe o modo

simpático como nos recebeu, desejando-lhe as

maiores felicidades… Mas não resistimos a uma

última pergunta: não tem, por aí, um nógadozito

dos seus? 

NGAVM – Está na altura de passarmos a uma

conversa mais doce. A D. Marta é conhecida por

fazer os melhores nógados da Marmeleira (que

nos perdoem as outras magníficas doceiras). Sem

revelar o seu segredo, o que considera

fundamental para fazer uns bons nógados à

moda da Marmeleira?

MM – Não tem segredo nenhum! Mel, ovos,
margarina, bom óleo para fritar e farinha de
trigo… e trabalho. A minha mãe fazia-os muito
bem. Nesses tempos, em que não havia
frigorífico, guardávamos os nógados em caixas
de folha que forrávamos com papel vegetal, e
eles duravam!
NGAVM – Infelizmente, agora, a sua produção já

não tem a dimensão de outros tempos, já não os

faz com a mesma assiduidade. Até nos têm dito

que, para a convencer a confecioná-los, é preciso

“meter uma cunha”. Qual o principal motivo que

a fez abrandar?

MM – Olhe, eu continuo a gostar de os fazer,
mas, hoje em dia, já é muito difícil arranjar mel
de jeito. As pessoas vêm aqui e trazem-me o
mel, mas a maior parte já não é mel não é nada.
É um doce para pôr no pão! Quando o mel vinha
diretamente do produtor, em que se tirava o mel
à mão e vinha um mel grosso, nunca havia o 

umas sete lojas, assim como também existiam
pessoas que puxavam pela Marmeleira, como a
família Varela e outras. Agora, temos coisas que
então nem pensávamos: luz elétrica (só
tínhamos candeeiros a petróleo), água
canalizada (já não é preciso ir buscar água à
fonte), ruas bem arranjadas e alcatroadas e
transportes com fartura. Poucos há que não
tenham um ou dois carros para irem onde seja
necessário. Como eu já disse, os tempos são
outros!

risco de se desunir. Agora é tudo industrial e
como o mel é caro, vemos os frascos com mais
açúcar no fundo do que mel. Esse só me dá
trabalho, ralação e prejuízo. Quantas vezes, ao
chegar ao fim, deito tudo fora porque não fica
nada como deve de ser. Assim sendo, prefiro não
fazer.
NGAVM – Para além dos nógados, também se

costumam fazer, nesta nossa zona, outros doces

conventuais. Pode dar-nos indicação de alguns?

MM – Sim, também é tradição fazer os bolos de
noivo, as broas do Natal, os arrepiados. Mas
esses, só os faço às vezes. Não são para vender,
são só cá para casa. 

NÓGADOS

Vila
da
Marmeleira

O nógado tem origem no Alentejo, onde é feito

com pinhões e caramelo ou mel.

Aparentemente a tradição de confeção deste

doce chegou ao concelho de Rio Maior através de

duas famílias, os Varela e os Delgado Fernandes.

Os primeiros terão vindo de Ponte de Sor e Torres

Novas, sendo a sua origem espanhola. Os Delgado

Fernandes, família abastada que se radicou no

concelho há mais de 150 anos, possuíam

propriedades no Alentejo, tendo trazido consigo

empregadas domésticas com raízes alentejanas.

Devido à grande quantidade de ovos e mel

necessários para confeccionar o Nógado este

apresentava-se como um doce dispendioso

próprio das mesas mais ricas ou de dias

festivos como o Natal, Dia de Todos os Santos ou

Carnaval.

Normalmente eram servidos depois do jantar

com café ou um cálice de vinho do Porto.



O mel leva-se ao lume com algumas gotas de

água, para não pegar, até ficar no ponto. Nesta

altura juntam-se-lhe os grãos de massa já fritos e

vão-se dando umas voltas ao tacho para não

pegar.

O preparado deita-se numa mesa de mármore e

formam-se com ele duas tortas bem

apertadinhas que se deixam secar cerca de uma

hora.

Com uma faca partem-se fatias fininhas que se

polvilham com açúcar para não se pegarem.

Se forem guardados em caixas bem fechadas em

sítio fresco e seco, os nógados podem durar várias

semanas.
In Turismo Rio Maior / Gastronomia / Nógados

Outras iguarias da gastronomia da 
Vila da Marmeleira:
Bolos de noiva, enguias à moda de Paul e carne

de porco à Talim-Talão

É um doce de Inverno pois o mel tem que atingir

o ponto de reboçado para ligar as bolinhas fritas,

difícil de conseguir com as altas temperaturas

estivais.

Receita e Ingredientes:

1 Kg de mel, 14 Ovos, Azeite, 1,5 Kg de farinha
de Trigo, Canela e Açúcar

Amassam-se muito bem todos os ingredientes.

Deixa-se descansar a massa cerca de urna hora.

Com a massa fazem-se rolinhos compridos (ao

tamanho da mesa que se tiver disponível) de

espessura mais fina que um dedo. Depois de

feitos os rolinhos de massa, cortam-se com uma

tesoura em pedaços com cerca de metade do

tamanho da cabeça de um dedo.

Fritam-se em azeite bem quente.

Realizou-se no passado

fim-de-semana, 30 e 31

de outubro mais uma

sessão de "Ateliers ao

Ar Livre" na Vila da

Marmeleira. Uma vez

que o tempo não

permitiu esta atividade

ao ar livre, a pedido do

.executivo da UFMA, foi cedido gratuitamente o

espaço do r/c da sede do GAVM para a realização

deste evento.

Mais uma vez nos apresentamos ao serviço da

comunidade, ainda para mais com a presença de

dezenas de crianças e respetivos pais, nas nossas

instalações.

Humor
Durante a visita a um hospital psiquiátrico, um

dos visitantes pergunta ao diretor:

- Qual o critério que usam para decidir que
alguém precisa de ser internado aqui?
- É simples - responde o diretor, prosseguindo. 

- Enchemos uma banheira de água e oferecemos

ao doente uma colher, um copo e um balde.

Depois, pedimos-lhe que esvazie a banheira. De

acordo com a forma como ele decidir realizar a

missão, nós avaliamos se o hospitalizamos ou

não.

- Já percebi! - disse o visitante - Uma pessoa
normal usaria o balde, que é maior do que o
copo e a colher!
- Não! - responde o diretor. Uma pessoa normal

tiraria a tampa do ralo!

Certa noite estava um casal, ambos jogadores

ferrenhos de golfe, a fazer planos para o futuro. 

Diz a mulher:

- Querido, se eu morresse e tu casasses de novo,

ficavas a viver nesta casa?

- Acho que sim. Já está paga.
- E o nosso carro. Vocês ficavam com ele?

- Acho que sim. Também já está pago.
- E os meus tacos de golfe? Deixáva-la usá-los?

- Isso não - descaiu-se o marido. - Ela é
canhota!



É dia 11 de Outubro. Já chegaram os 71 anos de

vida desta associação.

Mais uma vez, o aniversário é comemorado. Todos

os associados foram convidados.

O hastear da Bandeira por volta das 9h15, é um

ato simbólico, para assinalar este dia de festejo.          

Coloca-se a faixa que irá informar todos que “A

Amizade começa aqui”, sendo este o Lema para

este ano.

É dia de semana, e grande parte dos nossos

associados, têm de trabalhar.

Os festejos ficam para sábado dia 16.

No sábado, a partir das 15h30, começam a chegar

os interessados em fazer parte desta singela festa.

Mantendo o distanciamento possível, e tendo

todos os cuidados de higiene salvaguardados,

todos se cumprimentam e vão falando dos mais

diversos assuntos.

O “Sound-Check” está a ser feito para que tudo

esteja a postos. Os Cant-O-Eiras já estão a ensaiar.

Primeiro era só um Espetáculo de Concertinas,

mas agora já nos vão presentear com um

espetáculo mais elaborado, com guitarras,

cavaquinhos e as concertinas.

O Presidente da Direção toma a palavra com um

pequeno reconhecimento ao grupo que vem

alegrar a festa e dá início ao espetáculo.

Entre músicas e cantares deste grupo que veio

especialmente de Oeiras (Porto Salvo), (com um

agradecimento especial à Câmara Municipal de

Oeiras que patrocinou o transporte, com um mini

autocarro da edilidade e o respetivo motorista) o

público em número considerável para o habitual

nesta terra, acompanha cantando e batendo

palmas ao ritmo do que vai ouvindo, estando a

divertir-se.

Uma, duas, três, perdeu-se a conta de quantas

cantaram e tocaram, mas no total foi uma hora

de espetáculo.

Já no final, o público em pé batendo palmas,

pedia mais uma, mais uma, e até sugeriam a que

fosse repetida. Todos estavam animados, e vendo

esta manifestação de carinho, o grupo musical,

voltou a tocar mais 2 músicas.

Agora sim, terminou. De novo o Presidente da

Direção, agradece a vinda do Grupo Musical, e

informa todos os presentes que de seguida

vamos para a sala de jantar, para podermos

desfrutar de um lanche comemorativo.

Correio dos
Leitores

GRUPO DOS AMIGOS DA
VILA DA MARMELEIRA

71º ANIVERSÁRIO

Todos descem ao andar de baixo, e se deliciam

com o que se encontra nas mesas. Entre um

salgado e um gole de uma bebida, grupos se

juntam em amena cavaqueira. É o espirito de

amizade e socialização que os humanos têm uns

para com os outros.

Mais tarde, chegou a hora do bolo de aniversário

e do espumante. Todos se juntam à volta da

mesa para cantar “os parabéns”, aos 71 anos do

GAVM. Em coro, mais ou menos afinado, e com

uma salva de palmas no final, o desejo de que o

GAVM dure por muitos e muitos anos, partilhado

por todos num gole de espumante fresquinho.

Um muito obrigado a todos os que connosco

colaboraram nesta festa de aniversário, com a

garantia que para o ano se voltará a repetir.

GAVM – A AMIZADE COMEÇA AQUI

ARC - 11/10/2021
Car@s Dirigentes Associativos,
Gratos por mais uma newsletter do GAVM.

Gratos pela atenção e parabéns pelo trabalho
desenvolvido

JC- 18/10/2021
Muito obrigado por outra leitura rica e interessante!

abraços �



É comum relacionar-se o termo azulejo com a

palavra azul porque, para além da semelhança do

nome, a maior parte da produção nacional tem

este tom cromático. No entanto, a palavra em si,

tem origem no árabe azzelij (ou al zuleycha, al

zuléija, al zulaiju, al zulaco), termo utilizado para

mosaico bizantino, que significa pequena pedra

polida.

O que é, portanto, um azulejo?
Podemos defini-lo por “peça de cerâmica de

pouca espessura, geralmente quadrada, em que

uma das faces é vidrada, resultado da cozedura

de um revestimento geralmente designado como

esmalte, que se torna impermeável e brilhante

(Wikipédia)”.

Sendo um dos símbolos da imagem portuguesa

(como a calçada portuguesa), surge e prolifera

em Portugal a partir do reinado de D. Manuel I

(final do séc. XV), quando este monarca, em

viagem ao sul de Espanha, se deslumbra com a

magnífica exuberância dos interiores mouriscos,

em cidades como Sevilha, Toledo ou Saragoça.

inspiração mourisca, motivos vegetalistas,

principalmente no período gótico, adaptando-se,

a partir daí, às várias épocas. 

Esta evolução, também sofreu os efeitos do

aculturamento, aculturamento esse motivado

pela expansão do império ultramarino, em que

apresenta outras temáticas, relacionadas com as

culturas e tradições de povos com que se

confronta.

Verificamos predominantemente, através dos

séculos XVII e XVIII, a  existência  de  uma  só  cor

(azul) sobre fundo branco, utilizada por permitir

uma maior concentração na pintura, como se

pode verificar pela superioridade técnica do 

AZULEJOS DA VILA DA MARMELEIRA
AZULEJOS DE PORTUGAL

“AZUL DO CÉU”

De tal maneira ficou impressionado com a

profusão cromática que aí encontra, que resolve

edificar a sua residência no Palácio Nacional de

Sintra, revestindo muitos dos muros e paredes

deste palácio, com azulejos importados de

oficinas em Sevilha.

É a partir desta iniciativa real que, no séc. XVI,

começa a  produção de  azulejos em Portugal por

ceramistas flamengos, com a criação de

importantes oficinas nacionais. 

Evoluindo tanto na técnica como nos motivos

decorativos, as oficinas portuguesas começam a

produzir, para além dos temas geométricos de 

traço, evidentes nas obras de van der Kloet e van

Oort.

Antiga Fonte, situada junto
ao Crédito Agricola

Parque das Merendas, junto ao 
Lavadouro e ao Parque Infantil

Lavadouro Público junto ao
Parque das Merendas

Placa Indicativa da entrada e no verso a saída, com mensagem,
 localizada na Estrada Municipal que liga o Valbom à Vila da Marmeleira

Fointe dos Namorados, 
(junto à antiga Fonte do Chafurdo)

Fonte da Praça Francisco
Bernardes Coelho, junto

ao antigo café Tijuca

Fonte, que também serve de paragem de
autocarro, no cimo da Rua Cândido dos Reis



A importância da imagem artística da edificação

portuguesa, tanto de interiores como de

exteriores, é bem evidente na profusão de

palácios e igrejas, nos quais encontramos temas

geométricos, bucólicos, religiosos, históricos ou

mitológicos.

Nos tempos atuais, para além do azulejo

industrial que “forra” habitualmente a cozinha ou

a casa de banho do comum mortal, o relevo dado

à azulejaria artística mantém-se, principalmente

em obras públicas, como se pode verificar, por

exemplo, nos magníficos murais das variadas

estações de metro de Lisboa ou nos que adornam

algumas fachadas laterais da Av. de Ceuta,

encobrindo o cinzentismo de construções em

betão e salvaguardando esses espaços de

malfadados grafitti. Aí se pode encontrar muita

da Arte dos principais expoentes da pintura e da

cerâmica portuguesa tais como, Maria Keil, Júlio

Resende, Júlio Pomar, Sá Nogueira, Carlos

Botelho, João Abel Manta, Eduardo Nery, entre

outros.

E o que temos nós, na Vila da Marmeleira,
desta arte centenária?
Pois o que a Vila da Marmeleira nos apresenta,

embora não tenha a antiguidade do frontal do

altar do Convento de Santa Maria de Almoster,

aqui bem perto de nós, nem o nome de

reputados artistas plásticos como os

anteriormente referidos, não deixa de nos deleitar

com alguns lindíssimos painéis. Desde cenas

rústicas da lavoura a que os nossos antepassados

se dedicavam, a certos espaços atualmente já

modificados pela construção de novas casas e

arruamentos, e que fazem relembrar, não só

vivências passadas, como a importância de locais,

de domínio público ou privado, de épocas mais

remotas.

É com agrado, naturalmente, que apreciamos o

precioso painel junto à Fonte Velha, local onde

noutros tempos se ia buscar cântaros de água ou

dar de beber aos animais e “se punha a conversa

em dia”; o painel que se encontra na antiga Praça,

onde se contratavam os homens para a jorna e se

lhes pagava o “mata-bicho”, hoje em dia espaço

calcetado fronteiro ao Largo da República, e que

muito bem o amplia; o painel que encima o

fontanário no início do Beco da Rosa; ou o que

decora a parede frontal na Sala Nobre da Junta

de Freguesia. Para além destes, outros existem na

decoração de algumas fachadas, ou

embelezando com alguns dizeres a 

E já agora, se este artigo o deixou com “água na
boca” para saborear mais um pouco do que é a
azulejaria portuguesa, prepare-se para uma
visita guiada à Capital, em data a anunciar no
princípio do próximo ano, para conhecer o
Museu Nacional do Azulejo e alguns dos painéis
mais emblemáticos de Lisboa. A Direção do
Grupo dos Amigos já a está a preparar!    

porta dos seus proprietários.

Venha conhecê-los. Faça o seu pequeno périplo

pela nossa Vila, olhando para eles com olhos de

ver! Não se irá arrepender!

Sala da Assembleia
de Freguesia nas

instalações da UFMA
na 

Vila da Marmeleira

Consegue descobrir onde estes painéis
estão colocados? (são só alguns!)

Boa
Sorte



COM O APOIO DA 

Sessões Individuais de Fisioterapia
Quintas-Feiras das 15h00 às 19h00

Contato Tlm: 919 963 201

Aulas em Grupo
Quintas-Feiras das 19h00 às 20h00

Contato Tlm: 939 306 773 / 966 164 521

radio marmeleira

https://zeno.fm/marmeleira/

PUBLICIDADE
A publicidade incluída nesta página é da inteira
responsabilidade do NGAVM, e pretende dar a conhecer a todos
os associados, as atividades comerciais de outros associados. 
Esta Informação é Gratuita até Dezembro/2021.

Aberto
 

de Terça a Sexta
das 09h00 ás 17h00

e aos Sábados
das 09h00 ás 19h00

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

