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EDITORIAL

O MATEMÁTICO CICLO DA VIDA

A vida é, no essencial, governada por ciclos

(tantos anos, tantos meses, tantos dias). Um ano

com 12 meses, um mês com 30 dias, um dia com

24 horas, etc., numa numeração do tempo de

forma constante. Durante o período da nossa

existência, passamos também por ciclos, de

crianças a jovens, de jovens a adultos, à meia-

idade e, ao que agora chamamos, à idade sénior

(para não lhe chamarmos velhice). Nas estações

do ano, a natureza rege-se também por ciclos ou

períodos: Primavera, Verão, Outono e Inverno,

bem calendarizados e com as suas

características bem sinalizadas, devidamente

enquadrados, numerados. Esta matemática da

vida, conforme agora se concebe, devemo-la ao

Papa Gregório XIII (séc. XVI), na sequência e

adaptação de calendários de outras civilizações

mais antigas, como o calendário Juliano (Júlio

César), como enquadramento dos novos ritos

religiosos. Deste modo, vamos vivendo o nosso

dia-a-dia, estabelecendo as nossas ações por

semanas, meses e anos, estabelecendo-as

conforme os nossos desejos, sempre na

esperança… que tudo corra pelo melhor, que

tudo corra como nós desejamos.

Daí darmos tanta importância ao início de cada

ano. É com a tal esperança e alguma

ingenuidade que proclamamos aos sete ventos:

“Bom Ano Novo!; Ano Novo, Vida Nova!”,

contando, bem no nosso íntimo, que neste Ano

Novo é que vai ser!

Ao iniciar cada ano civil programamos, mesmo

que genericamente, as atividades que pensamos

realizar. É o que acontece com cada um de nós,

com as Coletividades, ou com as Associações

como o GAVM.

Pois bem, aqui estamos a iniciar este novo ciclo,

definindo atividades ou iniciativas que permitam

o convívio entre os Associados, que dinamizem

os mais reticentes, que empolguem os mais

entusiastas. 

É nesse sentido que estamos a estruturar, em

colaboração com o C.R.C.A., a ESCOLINHA DE

TEATRO para os mais jovens, a definir nova data 

para o ALMOÇO do NOVO ANO do GAVM (já que

a data prevista, 8 de Janeiro, teve que ser

alterada dada a evolução da pandemia), a

recomeçar as AULAS DE PILATES e a estudar a

possibilidade de arranque de AULAS DE YOGA, a

estabelecer contatos com produtores e enólogos

para o “VILA A COPO II”, a acelerar o “nascimento”

do CARTÃO DE ASSOCIADO VALE MAIS, que vos

trará uma série de benefícios junto de empresas

comerciais e de serviços, a apurar os últimos

pormenores para a publicação de um LIVRO DE

CONTOS INFANTIS, de orientação da nossa

Associada Maria João Melo, e baseado nos

contos construídos por crianças (de ATL’s e não

só) que frequentaram as nossas piscinas nos

últimos anos… enfim, desejos que esperamos se

tornem realidade durante este ano de 2022.  

Mas como é hábito dizer-se, às vezes “o Homem

põe e Deus dispõe”. Nem sempre, por maior boa

vontade que tenhamos, se consegue atingir os

objetivos programados dentro dos prazos

estabelecidos. Mas embora Deus disponha, a

vontade e a boa intenção do Homem na

realização das suas intenções é importantíssima

para que elas se realizem. Para que tal possa

suceder, para que as obras surjam e ganhem

raízes que as tornem duradouras, é

imprescindível continuarmos a ter o apoio de

TODOS. Palavras de apoio e de incentivo vão-nos

chegando com assiduidade, o que agradecemos.

Esperamos poder continuar a contar com as

vossas sugestões e com a vossa participação nas

atividades do GAVM. 

É esse empenho, é essa dedicação que nos

tornou uma Associação ESPECIAL! E de que nos

orgulhamos.

 Bom ANO NOVO! 



Ainda é tradição em Portugal, principalmente nos

meios rurais, CANTAR AS JANEIRAS.

De 1 a 6 de Janeiro, Dia de Reis ou Epifania,

grupos de amigos, de vizinhos ou de familiares

percorrem as aldeias e vilas, com instrumentos

diversos (guitarras, pandeiretas, bombos,

ferrinhos, etc.), entoando cantigas populares em

que anunciam o nascimento de Jesus. Vão de

porta em porta, e com os seus cânticos pedem, a

quem lhes franqueia a entrada, as sobras do

período de Natal e do Ano Novo.

Com estes cantares tradicionais, de quadras

simples, louvando o Menino Jesus, a Virgem Maria

e S. José, desejam a quem contribui para o

peditório, um bom ano novo, trazendo alegria e

algum “calor” ao ambiente invernoso das ruas

percorridas.

No final da caminhada, quantas vezes

enregelados por uma noite de frio e chuva, com a

voz enrouquecida, o grupo junta-se à roda de

uma mesa e próximo de uma boa e confortável

lareira, para cearem as oferendas de quem lhes

abriu a porta. 

Cantar
as

Janeiras
Para a maior parte daqueles que residem nas

grandes cidades, esta tradição é mera

curiosidade, apenas presenciada através dos

meios de comunicação, sendo hábito os canais

televisivos apresentarem a “vida na aldeia”, ou a

visita de certos grupos corais às grandes

individualidades políticas do nosso país, a quem

cantam as janeiras, sendo normalmente

recebidos com pompa e circunstância. 

Alguns destes grupos, aproveitando a

oportunidade, também entoam os seus cantares

com letras alusivas a necessidades ou

requisitados direitos, de grupos profissionais e

sociais, mas atendendo à época de paz e

harmonia que festejam, apresentam estes seus

desejos/protestos com um benéfico cariz

conciliador.

E assim começa o novo ano, na aldeia ou na

cidade, na esperança de que seja,

verdadeiramente, um Ano Bom.

Provérbios para janeiro
1) Janeiro fora mais uma hora, quem bem souber

contar, hora e meia vai achar;

2) Até ao Natal, salto de pardal, de Natal a Janeiro

salto de cordeiro, de Janeiro a Fevereiro salto de

outeiro;

3) Janeiro quente traz o diabo no ventre;

4) Trovoada em Janeiro, nem bom prado, nem

bom palheiro;

5) Janeiro frio ou temperado passa-o enroupado;

6) Bons dias em Janeiro enganam o homem em

Fevereiro;

7) Chuva em Janeiro e sem frio vai dar riqueza ao

estio;

8) Bácoro em Janeiro com seu pai vai ao fumeiro;

9) Em Janeiro, um porco ao sol, outro no fumeiro;

10) Ao luar de Janeiro conta o dinheiro;

11) Em Dezembro descansar em Janeiro trabalhar;

12) Em Janeiro nem galgo lebreiro, nem cão

perdigueiro.



No número anterior, do “Notícias do GAVM”,

tivemos o prazer de incluir uma receita antiga da

fabricação do Bolo-Rei. Hoje em dia, já existem

muitas outras vertentes, desde o Bolo Rainha (só

com frutos secos) ao Bolo-Rei de chocolate, de

alfarroba, ao “Escangalhado”, etc.

No entanto, nada supera a tradicional receita do

Bolo-Rei, com o seu formato redondo, e buraco

ao meio, com frutas cristalizadas, frutos secos, e

com a deliciosa crosta dourada, tendo por cima o

colorido das frutas e o salpicado pó de açúcar

branco… sem esquecer a caraterística fava no seu

interior.

Mas de onde vem mais este hábito natalício?

Pelo que a tradição nos diz, o Bolo-Rei representa

os presentes que os três Reis Magos levaram a

Jesus, aquando do Seu nascimento. A côdea

dourada simboliza o ouro, as frutas cristalizadas a

mirra, e o aroma do bolo o incenso. Quanto à

fava, reza a lenda que os três Reis Magos

disputaram, entre si, a primazia da respetiva

oferta. Para resolver a questão, um padeiro dessa

época, presenciando a disputa, fez um bolo onde

escondeu uma fava. Aquele que tivesse a fatia do

bolo com a fava, seria o primeiro a apresentar a

sua oferta.

Mas tudo indica, que o verdadeiro motivo, da fava

escondida, vem do tempo da Roma Antiga, e

prende-se com as festividades Saturnais. Estas

eram realizadas em honra a Saturno, divindade

agrícola a quem se pedia prosperidade no

amanho das terras e farta produção nas colheitas.

Comemoravam-se a 17 de Dezembro e

prolongavam-se por sete dias. Era um período em

que se permitia o convívio entre as diversas

classes sociais, tendo, tais convívios, foros

carnavalescos, mascarando-se os escravos de

grandes senhores, e a nobreza de trajes do povo.

Entre os divertimentos que promoviam, era

hábito esconder, nesses banquetes, uma fava no

meio do repasto, e a quem saísse a fava era

proclamado o Rei da Fava. 

Bolo Rei
o
Rei dos Bolos

Entre os divertimentos que promoviam, era

hábito esconder, nesses banquetes, uma fava no

meio do repasto, e a quem saísse a fava era

proclamado o Rei da Fava.

Mas voltando a tempos mais atuais, também

havia o costume de, há quarenta ou cinquenta

anos, esconder um “brinde” no meio do bolo.

Pequenos bonecos em madeira ou metal,

embrulhados em papel vegetal, para lhes dar

volume e não terem contacto com a massa do

bolo (doutra forma, havia o risco de os trincar ou

engolir), eram aí colocados pelos pasteleiros, para

alegria da miudagem na procura do “tesouro”.

Também existiam algumas pastelarias, de mais

gabarito e maior capacidade, que chegavam a

colocar uma libra em ouro, num dos bolos

fabricados! Outros tempos! Atualmente, esses

brindes foram proibidos, por razões sanitárias. 

Mais higiénicos certamente, mas menos

atrativos…

No entanto, o prazer de comer uma boa fatia de

Bolo-Rei mantém-se. E antes que acabe a época,

o melhor é não desperdiçar essa fatiazinha, que

está a olhar para si!

Bom apetite!



No passado dia 11 de Dezembro, tivemos o prazer

de acolher, na nossa Sede, o grupo “Teatro À

Solta”, com a peça de Natal “Toma e Embrulha”.

Iniciativa da Câmara Municipal de Rio Maior e

apoio das diversas Juntas de Freguesias por onde

esta grupo cénico passou.

Aqui chegaram, à Vila da Marmeleira, com

energia e franca alegria, e após as respetivas

verificações sanitárias das crianças e adultos

presentes, já que nos tempos atuais todo o

cuidado é pouco (testes, certificados, verificação

de temperaturas), procederam à montagem de

cenários e som, entre outras decorações,

apresentando de seguida uma divertida atuação

natalícia. O agrado foi geral. A Direção do GAVM

congratula-se por ter acolhido esta iniciativa,

esperando criar tradição em futuras

representações teatrais.

Na sequência desta representação, alguns

elementos da Escolinha de Teatro “Cacho d’Uvas”

convidaram as crianças para virem ao palco, onde

se apresentou o projeto da escola de teatro atrás

referida (parceria entre o GAVM e o CRCA), e se

encenou uma pequena história infantil. Na

semana seguinte foi possível fazer esta

apresentação em Assentiz.

As inscrições poderão ser efetuadas, em qualquer

altura, por e-mail para:

escolinhacachoduvas@gmail.com, 
ou por Tlm 939 306 773.
O início das aulas/ensaios será no próximo dia 5

de Fevereiro, às 15H30, na Sede do GAVM. As

aulas seguintes decorrerão, alternadamente, em

Assentiz e na Vila da Marmeleira. O número de

inscrições é limitado. Inscrevam-se já. 

NOTICIAS
DO TEATRO

mailto:escolinhacachoduvas@gmail.com


MEC - 08/12/2021
Gostei muito do jornal Especial Natal.

Desejo um Santo Natal para todos e um Feliz

2022..

Continuem sempre assim.

Obrigada

VV - 23/12/2021
Amigos:

Bom Natal e que 2022 seja também preenchido

com novos projetos culturais e de apoio à

comunidade. 

Cumprimentos 

CP - 23/12/2021
Agradeço e retribuo os votos com um enorme

abraço, um santo Natal e um próspero ano novo.

GE - 23/12/2021
Muito obrigada e muito sucesso.

Boas Festas!

JJV - 26/12/2021
Muito obrigado. Boas Festas.

MORS - 10/01/2022
Agradeço e retribuo os votos, desejando que 2022

seja um ano de esperança, para ultrapassarmos a

pandemia que veio atrapalhar a saúde publica do

nosso planeta.

Com os meus melhores cumprimentos.

Caro (a) Associado (a),

Está a ser ultimado o CARTÃO de Associado
VALE MAIS 2022, conjuntamente com uma

listagem dos primeiros parceiros cooperantes,

neste que vai ser além de mais um cartão de

descontos.

Dentro de dias, serão todos os associados

informados com mais detalhes.

CARTÃO
VALE
MAIS 2022

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
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PAGAMENTO
DE QUOTAS 
DE 2022
Caro (a) Associado (a),

Estão já a pagamento as quotas do corrente ano,

bem como também poderá regularizar as quotas

atrasadas.

Pode fazer o pagamento em dinheiro, por

multibanco, ou ainda por transferência bancária

para a conta do GAVM através do:

IBAN PT50 0045 5440 4006 6452 6892 7. 

Mais informações poderá contactar diretamente

a Direção, (Tlm: 939 306 773 / 917 769 143)

Correio dos
Leitores



 

A Villa Romana, construída no séc. I d.c., tem

como a sua última grande fase de obras o séc.

III/IV. Implantada à beira do rio Maior, constitui o

núcleo a partir do qual se estruturou a aldeia, a

vila e hoje cidade de Rio Maior.

A Villa Romana de Rio Maior foi descoberta em

1983 pelo Sector de Museus, Património Histórico,

Arqueológico e Cultural da Câmara Municipal de

Rio Maior. Entre 1992 e 1993, foi aberta uma vala

de sondagem abrangendo todo o terreno, para

avaliar a potencialidade e grau de integridade

dos vestígios arqueológicos. Em 1995, iniciaram-se

as escavações deste Sítio.

Até ao momento estamos apenas em presença

de uma parte da Pars Urbana da Villa, ou seja, a

área onde o proprietário vivia com a sua família,

faltando pôr a descoberto outras zonas (áreas de

serviço) e ainda localizar o templo, bem como os

banhos ou termas.

O espólio recolhido no decurso das escavações é

sobretudo composto de peças indicadoras do

grande luxo e riqueza desta Villa. Foram

descobertos fragmentos de, pelo menos, cinco

estátuas, uma delas de escala natural, e ainda

uma peça quase intacta – a Ninfa Fontenária de

Rio Maior.

In Turismo Rio Maior / Villa Romana
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