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PELOS CAMINHOS 
DA HISTÓRIA E DA CULTURA

 

MUSEU DO NEO-REALISMO E  MUSEU NACIONAL DO AZULEJO

Quais irredutíveis gauleses da aldeia de Ásterix,

preocupados com os caprichos dos deuses,

sempre com medo de que o céu lhes caia na

cabeça, por vingança ou capricho divino, assim

andámos nós, após verificação do estado em que

se encontrava o telhado da Sede do GAVM.

Conforme vos informámos no último “Notícias”,

alguns dos barrotes de madeira do telhado

estavam apodrecidos, estando inclusive

parcialmente quebrados devido à infiltração de

chuvas. Tal podia-se verificar, exteriormente, pela

“cova” que apresentavam as telhas em

determinada zona da cobertura.

Tal situação obrigou-nos a orçamentar a referida

reparação, assim como a da substituição do teto

falso então existente (estrutura bastante

ferrugenta e placas, que se diga no mínimo, de

matéria prima pouco saudável e a degradarem-

se). 

E nisto de obras, é como a preparação da “sopa

da pedra”, em que só é necessária água e a dita

pedra…. mas depois, para lhe dar algum gosto e

consistência, lá temos que acrescentar mais uma

porção de ingredientes. Pois, com base nisto, lá

pensámos, já que se está a ter este trabalho,

talvez valesse a pena modificar a iluminação do

teto, desta feita por estruturas de lâmpadas LED,

que são energeticamente mais favoráveis

(gastam menos e dão melhor luz).

EDITORIAL
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Claro que tudo isto é muito bonito, tudo isto está

muito bem, dizem os caríssimos Associados. Mas

para que fosse possível concretizar este projeto,

era necessário haver a tal verba financeira, para

avançar rapidamente antes que o céu (teto) nos

caísse na cabeça. Pois bem, como na gostosa e

ribatejana “sopa da pedra”, para a “água” e para a

“pedra” ainda o nosso “departamento financeiro”

conseguiu arranjar alguns “aéreos”, agora para os

“condimentos”…

Daí termos solicitado, logo no princípio deste

ano, o apoio da Câmara Municipal de Rio Maior,

invocando os benefícios da rápida reparação e os

prejuízos (para nós e para a comunidade)

resultantes de deixar andar…

Tudo indica que os argumentos não foram mal

fundamentados (modéstia à parte), e a

disposição, do Executivo da Câmara, para nos

ajudar, mais uma vez se mostrou à altura do que

esperávamos, tomando como suas as nossas

preocupações.

Pois bem, verba chegada, verba utilizada.

Deste modo, temos o grato prazer de vos

comunicar, que a Sala das Assembleias e dos

principais eventos do GAVM já se encontra

remodelada e que, a partir de agora, ainda maior

prazer teremos em vos receber nas nossas/vossas

instalações. 

A Direção                     Boa leitura e até Junho !  

Resumo da divertida "excursão", realizada pelo GAVM, no dia 30 de Abril de 2022.

Com toda a gente a bordo do excepcional autocarro, gentilmente

cedido pelo Município de Rio Maior, com o respectivo e simpático

motorista, já muito habituado a estas lides excursionistas, partimos com

destino ao Museu do Neorrealismo em Vila Franca de Xira.



Rumámos então a Lisboa, já de papo

cheio, para visitarmos o Museu Nacional

do Azulejo, na Rua da Madre de Deus

em Xabregas, que, como todos sabemos

é um dos mais importantes museus de

Portugal, pela sua singular coleção,

dedicada ao azulejo e pelo edifício

ímpar em que se encontra instalado, o

antigo Convento da Madre de Deus,

fundado em 1509 pela Raínha D.Leonor.

No âmbito da visita fomos  também à

Igreja da Madre de Deus e pudemos

apreciar os singulares altares e coros em

talha dourada sobre azul cobalto, da

azulejaria portuguesa dos séculos XVI,

XVII, XVIII e XIX, anteriores e posteriores

ao terramoto de Lisboa de 1755.

Este local tem para mim (modesto relator)

redobrada importância, por ter sido nesta Igreja

da Madre de Deus que casei com a D. Lurdes

Gaspar Varela, do alto dos meus 21 anos, no

ancestral e já perdido no tempo, dia 9 de

Setembro de 1973. (Faz 50 anos no próximo ano).

Todas as fotos do casamento foram tiradas dentro

do Museu Nacional do Azulejo.

Pelas 17H00, já com todos de novo dentro do

autocarro, iniciámos a viagem de regresso à Vila

da Marmeleira (Largo da Republica), onde

chegámos pouco passava das 18H00.

Foi, na verdade, um dia memorável para as duas

Carolinas (as mascotes da viagem), mas também

para a generalidade dos associados e seus

familiares, que quiseram participar neste convívio

onde, afinal, se fundiram a alegria, a amizade e

também a cultura, tudo isto a um preço muito

convidativo.

Ficamos na expectativa da realização de outra

viagem de convívio, a outro sitio qualquer porque,

afinal, o que nos interessa é a alegria e o bem

estar na relação entre as pessoas...

Eram nove horas daquela radiosa e solarenga

manhã, a meados desta primavera, que nos

convida a esquecer os tempos da dolorosa

pandemia e a retomar o prazer do contacto com

os nossos familiares e amigos.

Pelas 10h00 chegámos ao Museu em Vila Franca,

onde nos esperavam a D. Lídia e o Sr. Paulo, para

nos guiarem pelos trilhos das impressionantes

histórias retratadas pelos chamados neorrealistas,

pertencentes a uma corrente artística de meados

do século XX, com um carácter ideológico

marcadamente de esquerda, que teve

ramificações na literatura, pintura, musica,

cinema, etc. Penso que toda a gente gostou, que

mais não fosse pelo cariz cultural da visita.

De novo no autocarro pelas 11h30, após um rápido

e retemperador café, partimos na direção de

Lisboa com destino ao Olival Basto, para um

refastelado almoço (Buffet), no excepcional

Restaurante "Viva", onde atracámos pelas 12h30 e

só levantámos ferro pelas 14h00, depois de

provarmos, praticamente tudo o que 

estava no self-service. 

Classificação geral de 0 a 10 = 11 pontos.

por José Varela (Zeca)
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Parabéns e muito obrigado ao GAVM

pela iniciativa e pelo êxito da

experiência.

Venha a próxima! 



Imaginemos que vamos a todas as localidades

abrangidas pelo Arte Pública fundação edp e que

pintamos as paredes de branco, desmontamos as

instalações dos espaços, apagamos do mapa as

obras de arte criadas nas várias povoações

intervencionadas de norte a sul do País. Que efeito

teria na vida destas pessoas? 

O Arte Pública fundação edp é um mapa feito de

um conjunto de obras de arte concebidas em

espaços públicos de pequenas localidades de

diversas regiões do País. Um programa desenhado

pela fundação edp para proporcionar a

comunidades rurais um maior contacto com a

arte, provocando, simultaneamente, uma reflexão

sobre a sua função na sociedade. 

Sinais de trânsito transformados em figuras

tradicionais como a da mulher de lenço na

cabeça? Duas raízes de árvores entrelaçadas, com

pernas e braços? Um moinho em cima de um

burro? Um homem em cima de um escadote a

apanhar estrelas? Obras “bonitas” e “boas para a

terra”, como costumam dizer as pessoas destas

comunidades, sem se alongarem a extrapolar

significados para lá dos significantes que lhes são

apresentados. É neste grau zero, é nesta marca de

início, que reside a premência do programa Arte

Pública fundação edp. 

Foram envolvidas as instituições locais para definir

quais os espaços públicos disponíveis, a par dos

equipamentos da rede da EDP Distribuição,

empresa parceira da fundação edp neste projeto,

a serem intervencionados. E, em cada localidade,

a população foi convidada a participar em

assembleias comunitárias. As pessoas conheceram

os artistas e deram a conhecer-se. Expressaram as

suas sugestões de temas a serem tratados em

obras, contaram as histórias e as tradições da

terra, falaram das atividades económicas

predominantes e das figuras de relevo. Aos artistas

coube a tarefa de interiorizar as sugestões e

integrarem os temas sugeridos no seu trabalho e

na sua linha autoral. Foram feitas maquetes das

“obras- -que-iriam-ser” que foram depois

apresentadas à população. 

Seguiram-se os dias de trabalho, de feitura das

obras. Na comunidade, cresce a curiosidade e a

proximidade aos artistas. Precisam de alguma

coisa? Água? Algo para comer? Momentos de

pausa são passados na pastelaria da rua, no

convívio com os locais. 

O Arte Pública fundação edp é este ponto de

encontro no qual se cruzam intencionalidade

artística e intencionalidade social. É um programa

que promove uma sensação de pertença, que já

não se perde, independentemente de a tinta

começar a cair, de a chuva vir a desbotar os tons.

Neste caso, trata-se de uma sensação de pertença

dupla. Este património artístico é das pessoas, da

comunidade. 

2016

Ribatejo UniArt 
Vila da Marmeleira
São quatro da tarde e o ritual é o mesmo do da

pausa da manhã. Na pequena esplanada do

estabelecimento Tijuca, o café central no Largo da

República na Vila da Marmeleira, Rio Maior, estão

sentadas a dona Maria de Lurdes e a dona Heliete,

como se estivessem ali desde sempre. É hora do

lanche, a tarde está soalheira, e juntam-se Ana

Rita Camará e Jo Claeys, acompanhados da filha

de 5 anos. Chama-se Lara e come um mil-folhas,

com creme de sobra a lambuzar-lhe os dedos, a

cara e a cabeça careca do pai. O ritmo de vida

nesta vila do distrito de Santarém pauta-se por

esta cadência de pequenos hábitos que ajudam à

organização dos dias. Ana Rita Camará e Jo Claeys

formaram a Produções Fixe há seis anos, uma 
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empresa que visa fomentar a criação de emprego

a nível local, através de ações de formação que

trabalham noções como cidadania, inclusão

social, literacia financeira ou gestão de conflitos.

“Somos uma empresa interessada em lucro social”,

refere Jo Claeys. São a empresa parceira do

projeto Arte Pública fundação edp em Rio Maior,

cujo núcleo recebeu o nome de UniArt.

Uma semana de formação de 30 participantes

promovida pela Produções Fixe pode envolver

mais de 80 locais e ajuda a combater o

isolamento a que estas pequenas terras estão

votadas. O trabalho de Ana Rita e Jo assenta nesta

cultura de proximidade com as pessoas, saber das

suas necessidades, capacitá-las em termos

profissionais e sociais.

Céu Estrelado

É o ponto de encontro de muitas crianças logo

pela manhã. É na paragem que todas aguardam

pela vinda do autocarro que as levará à escola. E é

na paragem que Priscilla Ballarin, pela Desejos

Urbanos, lhes proporciona um céu. Todo o interior

da paragem de autocarros na Avenida José Pereira

Caldas está pintado de azul-intenso, sarapintado

de pequenas estrelas brancas, que mal se veem.

Ao centro, na parede das costas do banco de

cimento, pode ler-se “Este céu passará e então/teu

riso descerá dos montes pelos rios/até desaguar

no nosso coração. Ruy Belo”.

Do lado direito do poema, estão desenhados dois

meninos debruçados sobre o céu, a desenhar a giz

as pequenas estrelas, a fazerem lembrar o

Principezinho, de Saint-Exupéry. 

Como a ideia era propor um roteiro, pensei: qual o 

Autoria:
Priscilla Ballarin,
Desejos Urbanos 

S/ Título

Autoria: 
Alecrim

espaço público usado pelos moradores? Como se

movem pelas quatro vilas?” E assim chegou ao

conceito para as paragens.

“Propomos uma relação afetiva entre os

transeuntes e o espaço.” No caso das paragens, há

uma biblioteca em cada uma, um armário

pendurado numa das paredes do lado interior,

com livros dentro que podem ser levados para

casa. Os livros que estão dentro dos armários-

biblioteca das paragens de autocarro foram

escolhidos pela população.

“Houve uma situação na qual me lembro de me

perguntarem porque é que só usava o preto e o

branco, se era uma pessoa triste.” Alecrim refere

este episódio com um dos participantes nas

assembleias em que artistas e população se

deram a conhecer para explicar que, ao querer

destacar as formas no seu trabalho, a cor seria

uma distração. E que, não, não era uma pessoa

triste. Alecrim conta também que algumas

pessoas iam já com ideias definidas acerca do que

queriam ver abordado nas intervenções artísticas.

Alecrim acabou por pegar na temática dos quatro

elementos – o ar, a terra, o fogo e a água – e a

escolha destes para cada localidade foi aleatória.

“Baseei-me na unificação das quatro terras, daí os

quatro elementos. Há uma ligação do Homem

com a terra, com a natureza. Achei que fazia

sentido unificar, queria que as quatro terras

estivessem conectadas entre elas”, conta Alecrim.

“As pessoas aceitaram muito bem. Uma das

maiores dificuldades nem foi a aceitação, foi

mesmo encontrar paredes.”
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Marmeleira. Do outro lado da estrada, em cima,

fica a igreja, colada a um miradouro. A partir do

próprio parque das merendas há uma vista

deslumbrante que se estende pelas lezírias.

“Acabei por ser muito influenciado pelos sítios

onde ia desenvolver as propostas.”

Na parede do PT da EDP Distribuição, está pintado

o rosto de uma senhora, de lenço na cabeça,

também ela a olhar e a perder-se no espanto da

natureza que se apresenta à sua frente. “Retratar

rostos. O meu trabalho passa um bocadinho por

aí. Interessa-me retratar expressões físicas e

emocionais das pessoas”, explica Samina. 

Na Marmeleira, para o muro particular situado na

Rua Afonso Costa, Alecrim trabalhou o fogo. “O

centro expande, o fogo é um elemento com muita

força. Quando queimas algo, o que renasce dali

renasce com muita força. Representa todos os

outros elementos porque contém em si o renascer

da vida.” O centro do desenho é um quadrado em

vértice, com quadrados mais pequenos dentro,

que nos remetem para um olho, um oráculo. E os

restantes elementos gráficos da intervenção

expandem a partir daí – para a esquerda e para a

direita. São todos a preto, sobre o fundo da parede

branca, a cor já desbotada que Alecrim não quis

que fosse pintada para receber a sua intervenção.

Em formato de setas, à esquerda e à direita, como

se fosse um sinal de trânsito ambíguo que nos

deixa a liberdade de escolher caminhos opostos,

há algumas que viram a tinta ser substituída por

cordas de sisal. O uso da corda simboliza a

representação da raiz . “Foi a primeira peça em

que usei corda, no meu trabalho. 

A ideia das cordas vem de uma peça que fiz em

estúdio, com raízes verdadeiras”, conta Alecrim.

“Com a hidroponia [técnica de cultivo de raízes na

água], quando se tira a planta da água, as raízes

estão muito limpas, além de que as consegues

moldar dando-lhes formas gráficas. Comecei a

questionar como poderia usar isso na parede e

lembrei-me das cordas.”.

Alecrim diz ser muitas vezes pressionado. “Vai usar

a corda? Quanto tempo durará?” Ao que responde

que nada dura para sempre e que o

envelhecimento é bonito de se ver. “Os chineses

têm um ditado sobre isso: «Old is gold.»”

S/ Título

Autoria:
Samina

A intervenção que o artista fez a solo para o

núcleo UniArt do Arte Pública fundação edp

decorreu na parede lateral do posto de

transformação (PT) da EDP Distribuição, que fica

virada para o parque das merendas na vila da

“Felizmente, encontrei a imagem que encaixava

muito bem naquele sítio. Tem um olhar dirigido

ao horizonte, é uma pessoa de um meio rural,

trabalhou no campo a vida inteira.”

O olhar da senhora idosa, que trabalhou no

campo a vida inteira, tem um valor simbólico. “É

também o olhar para a frente, seguir em frente na

vida. O que é a Marmeleira, o que vai ser a

Marmeleira”, projeta Samina. “O facto de as

pessoas aparecerem nas assembleias e voltarem a

importar-se com o que vai acontecer ali fez com

que a pintura acabasse por funcionar muito bem.

E também durante o processo de pintura, sinto-

me muito atraído. Nas cidades, a interação existe,

mas é mais rápida e mexida, porque há muitos

estímulos à volta. Numa intervenção como esta, o

contacto é mais afetivo.” Por causa da chuva, a

execução da obra teve de ser célere. A técnica

usada é a do stencil, desenha o retrato em cima

da fotografia. “Eu trabalho com duas camadas de

stencil, uma branca, para a luz, outra a preto, para

a sombra. Depois, imprimo o desenho à escala, em

folhas A0.” Para esta obra no PT do parque das

merendas na Marmeleira, levou 22 A0, 11 para a

camada de tinta branca e outras 11 para a preta.

São quatro metros de parede de rosto de senhora

a olhar para o horizonte, cada ruga na pele com

muitas histórias para contar. 

Excertos retirados da publicação Guia Arte Publica Ribatejo 2017

E alguns destes três trabalhos ainda perduram na 
Vila da Marmeleira

Obrigado à Ribatejo UniArte
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Abril, para além de ser o mês em que principia a

Primavera é, e sempre foi, um período em que

registámos certo afastamento de um Inverno

chuvoso e frio, sendo também, noutros tempos,

um mês com alguma boa disposição à mistura,

pois começava pelo “DIA DAS MENTIRAS”.

Inocente forma de brincarmos, revelando alegria e

boa disposição, em que as manhãs primaveris e

ensolaradas nos traziam, mais uma vez, esperança

num futuro auspicioso, afastando-nos de certas

nuvens sombrias e tempestuosas, e de invernosas

preocupações.

Era, portanto, habitual estarmos atentos às

notícias transmitidas no dia 1 de Abril, através dos

vários meios de comunicação: jornais, rádio e tv,

tentando descobrir que “notícias espantosas” nos

tinham sido transmitidas, muitas delas tão bem

elaboradas, documentadas e reportadas que os

mais inocentes leitores, ouvintes ou

telespectadores, mesmo depois da confissão da

dita “malandrice” por parte dos seus autores, ainda

lhes sobravam dúvidas sobre a veracidade ou

falsidade do facto transmitido. A título de

exemplo, podemos citar o da descoberta de

petróleo no Beato, que iria trazer riqueza

inesgotável para todos os portugueses, quais

árabes de alvo e imaculado turbante, possuidores

de deslumbrantes palácios, erigidos no meio das

escaldantes areias do Médio Oriente (ou da

Caparica). Brincadeira posteriormente

imortalizada pela engraçadíssima peça teatral

ONDE ESTAVA O ERRO (DO DIA DAS MENTIRAS)?

NO NOTÍCIAS DO GAVM DE ABRIL
“Há Petróleo No Beato”, de autoria (e principal

interpretação) do saudoso Raul Solnado, Francisco

Mata, Gonçalves Preto e Júlio César. 

Pois também nós tentámos introduzir a nossa

mentira do dia 1 de Abril, por brincadeira e, já

agora, como teste à vossa atenta leitura! 

Não chegámos a tão empolgante e espetacular

comunicação como eram essas que apareciam no

Diário Popular, no Diário de Notícias ou na Rádio

Televisão Portuguesa (única e ainda a preto e

branco). Disfarçadamente surgiu, como

comezinha notícia agregada a uma crónica. 

Será que alguém deu pela nossa falsa informação?

Isto é mentira! Aí na redação do “Notícias”, andam

distraídos… ou estão a brincar ao primeiro de

Abril?

Se deram por isso, ninguém se manifestou!

Humm!!!

Então vamos lá à procura da “gafe”.

Quando após o texto do “Avril au Portugal” vos

apresentámos duas canções, uma cantada em

francês (Avril au Portugal) a outra um fado de

Coimbra (Balada da Despedida), dizendo que a

melodia de ambas era a mesma, e

disponibilizando a possibilidade de ligação ao You

Tube para a respetiva audição, será que alguém

aproveitou para uma confirmação melódica? Ou

recordava-se das duas canções? Vá lá, confesse,

gosta muito do fado de Coimbra, mas…

Pois bem, o fado de Coimbra que tem a mesma

música da canção “Avril au Portugal” é aquele cujo

título é “Coimbra É Uma Lição”, composto por Raul

Ferrão (Música) e José Galhardo (Letra), com

interpretação de Alberto Ribeiro no filme “Capas

Negras”, o qual se estreou em 1947. Tornou-se uma

das músicas mais cantadas de sempre em

Portugal. Cite-se o exemplo de Amália Rodrigues

ou Francisco José. 
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Claro, caro(a) Associado(a), você não é desses

tempos! Como é que havia de saber? E os que são

dessa época, coitados, já não têm memória para

isso! 

Mas vale a pena ouvir e/ou recordar:

You Tube: https://youtu.be/2OlS0HXs-7s

E agora que já escutou, e verificou, esta

curiosidade sobre uma das melhores músicas

portuguesas que correu mundo, será que o (a)

motivámos para ouvir mais alguns Fados de

Coimbra? 

Lembre-se que esta tradição dos estudantes desta

magnífica Universidade, a primeira universidade

em Portugal e que é Património Mundial da

Humanidade (2013), vem desde o séc. XVI, em que

vozes e guitarras, apuradas e afinadas, tocam e

cantam magníficas e romanticas serenatas,

invocando o amor e a saudade pela pessoa

amada, pela cidade de Coimbra e pela Academia.

Esta expressão musical única, ainda hoje é

cantada e tocada por estudantes (ou ex-

estudantes) masculinos, geralmente nas ruas da

cidade, e sempre envergando a sua capa traçada,

maravilhando todos aqueles que os escutam. Que

o digam os que habitualmente assistem à

Monumental Serenata da Queima das Fitas! 

Para eles, “Coimbra tem mais encanto à hora da

despedida”.

Para nós, conimbricenses ou não, tem sempre que

a recordamos.

Caros Amigos,

O Grupo dos Amigos da Vila da Marmeleira, organiza na sua sede no próximo dia 21/5/2022 pelas 16

horas, o segundo Vila a Copo, cuja finalidade é promover e homenagear os vinhos do Tejo.

Serão apresentados em prova, os vinhos da Quinta da Ribeirinha, Escaravelho Wines, Quinta da

Badula, Quinta da Lapa, Adega do Cartaxo, Quinta do Arrobe, Quinta dos Penegrais, Enoport Wines e

Cabeço da Caldeira.

Os vinhos em prova estarão disponíveis para compra, assim como artigos locais da Loja do Sal. Em

colaboração com este evento estarão ainda alguns produtos do nosso conterrâneo Ramiro Ferreira

(Caravela do Pão)

Estarão presentes enólogos, amantes do vinho e a representação da Confraria Enófila Nossa Senhora

do Tejo, disponíveis para esclarecer dúvidas, informar sobre os produtos e abrilhantar o nosso evento.

Contamos proporcionar aos marmeleirenses e a quem nos visita uma tarde agradável, com

momentos inesquecíveis.

Alberto Ribeiro

Nasceu em 29/02/1920
Faleceu em 26/06/2000

Fado "Coimbra", interpretado por Alberto Ribeiro.

Letra: 

Coimbra é uma lição 

De sonho e tradição 

O lente é uma canção

E a lua a faculdade 

O livro é uma mulher 

Só passa quem souber 

E aprende-se a dizer Saudade. 

Coimbra do Choupal 

Ainda és capital 

Do amor em Portugal 

Ainda Coimbra onde uma vez 

Com lágrimas se fez 

A história dessa Inês 

Tão linda. 

Coimbra das canções 

Tão meiga que nos pões 

Os nossos corações 

A nú 

Coimbra dos doutores 

P'ra nós os teus cantores 

A fonte dos amores 

És tu."

VILA a COPO II

por Paula Cristina Sousa
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https://youtu.be/2OlS0HXs-7s
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Atividade a desenvolver-se na
parte da manhã do dia 04/06

 

Inauguração do Percurso 27, pelo

Executivo da Junta de Freguesia

 

Caminhada pelo Percurso inaugurado

 

Descanso

 

Inauguração do Bar do Pavilhão

Desportivo de Vila da Marmeleira

 

Almoço convívio organizado pelo

GAVM, com inscrição antecipada 

Dia 4 de Junho (sábado)
 Inauguração dos Percursos KMZERO  

na Vila da Marmeleira

Inscrições e Informações mais
detalhadas, serão divulgadas dentro

em breve

Organização: Com o Apoio:
União das Freguesias de Marmeleira e Assentiz
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Escola de Teatro “Cacho D’Uvas”
Está já em ensaios a primeira peça infanto-juvenil

para apresentação muito em breve, a todos os

pais, familiares e aos associados do GAVM e do

CRCA, e a toda a população.

Da autoria da escritora Alice Vieira, é uma

adaptação do livro "Graças e Desgraças na Corte

de El Rei Tadinho"

Aguardamos com espectativa a apresentação

deste espetáculo.

Obrigado às monitoras da Escolinha de Teatro.

na Casa do Povo da Vila da Marmeleira
Decorreu no passado dia 23 de Abril, na Casa do

Povo da Vila da Marmeleira, um magnífico jantar

organizado pela empresa Saturnadvantage

Consulting / Tasquinha do Lagar, do nosso

consócio Paulo Tomaz.

Como é seu hábito, Paulo Tomaz e a sua equipa

serviram um magnífico jantar, em que a escolha

dos mais diversos componentes gastronómicos, a

sua elaboração e a eficiência do serviço prestado,

foram exemplares.  

E se a Música é o alimento da Alma, a conjugação

dos fortes atributos musicais e comunicacionais

de Paulo Holandês, com a Banda Filarmónica da

Casa do Povo da Vila da Marmeleira, dirigida  pelo 

Outras Noticias

CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DE
ASSENTIZ
No dia 24 de Abril decorreu na sede do CRCA, um

almoço comemorativo dos 40 anos desta

coletividade da nossa União de Freguesias.
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seu empenhado e

simpático regente, Sr.

Acácio Silva, resultou

em manjar pleno.

Nesta noite também

a palavra não ficou

esquecida, em peque-

na mas concisa palestra, emotiva e assertiva,

proferida pela Dr.ª Ana Carla Ferreira.

Ao terminar, o organizador do evento,

demonstrando algum cansaço (obter a perfeição

também cansa) e muita alegria, agradeceu a

presença dos perto de cem participantes e dos

mais diversos colaboradores que permitiram tal

sucesso, e explicou que a sua principal motivação

na realização desta atividade se prendeu,

basicamente, com o desejo de promover e

cimentar a união e a amizade entre todos, e de

agradecer a tantos que o têm apoiado desde que

aqui chegou, à Vila da Marmeleira.    

no GAVM
Realizou-se entre 8 e 13 de Abril de 2022 a

formação internacional “The Power of Non Formal

Education” em Santarém e Vila da Marmeleira. 

30 trabalhadores de juventude de 19 países

estiveram no passado dia 10 de Abril na Vila da

Marmeleira. 

No Grupo de Amigos

da Vila da Marmeleira

iniciaram-se os traba-

lhos com o workshop

Plano B – um workshop

de Democracia Partici-

pativa - seguindo-se depois um almoço entre os

participantes e algumas famílias que vêm

acompanhando desde 2011 o projeto “Centro

Rural de Educação Não Formal”. No período da

tarde, seguiu-se um passeio pela Vila em busca

das histórias escondidas e das memórias de

tempos que já lá vão, após o passeio houve

diferentes atividades: uns quiseram desfrutar dos

diferentes sabores e descansar um pouco, outros

plantaram um Marmeleiro e Alecrim rasteiro no

Parque de Merendas, outros decidiram deixar o

seu contributo e construíram “bungalows” para

insetos e abelhas solitárias. 

Às 18h juntaram-se tod@s com as famílias para

provar os diversos sabores e ouvir as curiosidades

e histórias dos 19 países presentes. 

O dia terminou com uma sopa quente e grandes

sorrisos sabendo que o nome Vila da Marmeleira

viajará e ficará na memória de quem viveu esta

experiência. 

Com a presença de mais

de 80 participantes, foi

possível desfrutar de um

magnifico almoço que

culminou ao fim do dia

com um espetáculo

musical   de   animação 

comprovada por todos os presentes. De relevar a

presença dos representantes da Câmara

Municipal de Rio Maior e da União das Freguesias.



Tesouros da Natureza

Estando a nossa vila rodeada de campos faz sentido falar um pouco dos tesouros para a saúde que por

lá encontramos.

Desde tempos imemoriais que as pessoas usam ervas para tratamento de doenças e também para

aromatizar a comida.

Embora nos últimos anos devido à pressão da escassez de terrenos de cultivo as zonas de vegetação

espontânea tenham diminuído bastante, ainda podemos, felizmente, encontrar ao pé da porta algumas

dessas ervas. Vamos, portanto, falar de ervas e das suas utilizações:

Acelga (Beta vulgaris): Esta planta, da família da beterraba, é desde a

antiguidade considerada como uma hortaliça em toda a zona

mediterrânica. Pode ser consumida crua ou cozinhada embora crua

tenha um sabor um pouco amargo. É muito rica em vitaminas entre as

quais a K (essencial na coagulação do sangue), a A e C e também em sais

minerais (sódio, magnésio, potássio e ferro). Tem também a faculdade de

reduzir a glicose do sangue pelo que é bastante aconselhada a

diabéticos. É rica em fibras pelo que ajuda em caso de prisão de ventre

além de que devido às suas propriedades antioxidantes e anti-

inflamatórias ajuda quem tem problemas de estômago.

por Maria Paula Amaro
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Borragem (Borago officinalis): De folhas aveludadas e flores azuis, a

borragem tem uso na culinária onde se usam as folhas novas como

tempero em saladas devido ao sabor a pepino e as flores pelo aspecto

decorativo. As folhas podem também ser usadas como espinafre em

sopas e recheios. Na área da saúde usa-se em infusões onde devido às

suas propriedades emolientes é excelente para aliviar inflamações das

vias respiratórias em casos de gripe e bronquite, no alívio da tensão pré-

Camomila (Matricaria recutita): Muito abundante na Primavera esta

planta é da família dos malmequeres e talvez das mais conhecidas por

todos. Usam-se as flores secas sobretudo em infusões calmantes.

No entanto já era usada pelos Gregos, Romanos e Egípcios no

tratamento de feridas, aplicando o chá em compressas para acelerar a

cicatrização

A Camomila é usada para ajudar no emagrecimento, funciona como

anti-inflamatório, antibacteriano e calmante sendo o chá aplicado no

tratamento de resfriados, como auxiliar da digestão e como calmante

para o aparelho  digestivo  ajudando  quem tem  síndroma  do  intestino 

menstrual (existe em forma de cápsulas) e também para aliviar infecções urinárias, pois é um excelente

diurético. O óleo Borragem é utilizado para fortalecimento do cabelo e couro cabeludo e como

hidratante para a pele.

irritável. Também pode ser usado na lavagem da pele ajudando a limpar irritações cutâneas como

eczema e acne além do seu conhecido valor no aclaramento do cabelo e manutenção do tom louro

natural. Segundo alguns estudos ajuda a controlar a diabetes.

Funcho (Foeniculum vulgare): É uma planta muito usada na forma de infusão como remédio caseiro

para melhorar a digestão e combater gases (sobretudo as sementes mastigadas) e cólicas e outros

problemas do sistema digestivo como diarreia e prisão de ventre, dores de estômago, náuseas e vómitos 



e eliminar vermes intestinais. Ajuda também no controle da hipertensão

arterial e, portanto, na prevenção de aterosclerose e infarto. 

Alivia também a TPM.

Por vezes é confundido com erva-doce mas,
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Cardo (Cynara spp.): Tem propriedades terapêuticas sobretudo ao nível

do fígado no tratamento de hepatite e cirrose e vesícula biliar

estimulando a produção de sucos biliares e assim facilitando a digestão.

Previne também a formação de pedra biliar. É além disso bastante rico

em vitaminas e minerais e reduz o nível de colesterol no sangue. 

O cardo-mariano é também usado como auxiliar no tratamento de

enxaqueca e varizes.

Atualmente  quase somente  visto  como uma  das plantas  espontâneas

branca e as sementes são mais arredondadas.

A rama também pode ser utilizada para aromatizar sopas e saladas e as sementes são bastante usadas

em doçaria.

existentes nos nossos campos o cardo,

mais   propriamente     a      Tengarrinha    

(espécie rasteira) era no passado bastante utilizado na confecção de

sopas sobretudo misturado com feijão. Era usado como substituto das

couves pelos trabalhadores no campo por estar muito acessível. Um dos

membros desta família, o cardo-do-coalho é também usado para coalhar

o leite para a produção de queijo. Para este fim, as flores são colhidas

entre Junho e Julho, secas e armazenadas em local fresco.

Urtiga (Urtica dioica): Sobejamente conhecida pela sua picada, a urtiga

é uma erva com várias utilizações. 

Enquanto planta medicinal, a urtiga é rica em vitaminas e minerais, com

acção anti-inflamatória e antioxidante sendo muito usada no controlo de

tensão arterial, do colesterol, na regulação dos níveis de açúcar no

sangue e no alívio de dores reumáticas. 

Usam-se as folhas em chá e pode ser bebido para  tratamento  de tensão 

arterial, tosse alérgica, diabetes, anemia, infecção urinária entre outros e como loção no tratamento de

acne e dermatites. Esfregar as zonas afectadas por dores reumáticas com as folhas verdes alivia bastante

as dores. Por serem ricas em ferro também são usadas em casos de anemia.

As folhas, depois de escaldadas para perderem o poder de picar, podem ser usadas como folhas de

espinafre em sopas, tartes e até bolos.

A urtiga branca está por sua vez indicada no alívio de dores menstruais e outros problemas do foro

ginecológico

Assim, podemos usar uma calda de urtiga como adubo e até pesticida natural. Faz-se macerando 1 kg

de folhas de urtiga (antes de florir) em 10 litros água durante vários dias num recipiente de madeira ou

plástico tapado e deixado à sombra. Deve mexer-se cada 2 dias para libertar os gases da fermentação e

após cerca de 10 dias, quando deixar de se ver bolhas está pronto. Côa-se bem e guardado num

recipiente bem fechado dura vários meses. 

Usa-se 1 litro para 10 litros de água como fertilizante foliar.

Contra os pulgões da horta deixa-se macerar 12 horas e aplica-se puro.

embora da mesma família, são espécies

diferentes. O funcho tem flores amarelas e

as suas sementes são mais compridas e

estreitas  enquanto   a  erva-doce  tem  flor 

Por hoje ficamos por aqui. Voltaremos a este tema em breve pois muito há a dizer sobre os tesouros da Natureza.

 



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

MEC - 08/04/2022
Mais uma vez, gostei muito do vosso jornal.

Continuem e muitas felicidades.

Correio dos
Leitores

JC- 09/04/2022
Obrigado -de novo!- por esta excelente edição de

jornal. Ótimos artigos e gostei muito de ler a

história do 'Tony' :-) abraços fortes

ARM - 08/04/2022
Olá, Olá!

Só para fazer um pequeno reparo. Ná página 11

(Newsletter 13) onde se lê Clube Recreativo e

Cultural de Assentiz devia ler-se Centro

Recreativo e Cultural de Assentiz ��

Bom trabalho e bom fim-de-semana!
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Nota da Redação
As nossas mais sinceras desculpas ao "Centro".

Obrigado pelo reparo.
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Parabéns à Banda Filarmónica
da Casa do Povo de Vila da

Marmeleira pelos seus 101 anos

Foi no dia 1 de Maio de 1921, que se apresentou,

pela primeira vez em público, a Banda Filarmónica

de Vila da Marmeleira, sob a regência do seu

primeiro Maestro, J. Luis Fernandes, de Santarém,

executando o P.D. "Saudação à Marmeleira", de sua

autoria. 

Actualmente é dirigida pelo Maestro Acácio Silva.

Tem uma Escola de Música com alunos de diversas

idades.

por Ana Beatriz da Silva

O Yoga na Saúde Física e Mental
O Yoga é uma prática que tem como objetivo trabalhar

o corpo e a mente de forma interligada, com exercícios

que auxiliam no controle do stress, ansiedade, dores no

corpo e na coluna, além de melhorar o equilíbrio,

flexibilidade e promover a sensação de bem-estar e a

disposição, podendo ser praticada por homens,

mulheres, por crianças e idosos. 

Além disso, é importante que a realização das posições

esteja em sintonia com a respiração, que deve ser

profunda e consciente. Dessa forma, é possível que a

pessoa adquira maior consciência corporal e passe a

controlar melhor a mente para que ela influencie o

corpo e, assim, todo o organismo trabalhe de forma

harmónica e equilibrada.

Alguns dos principais benefícios que o
Yoga pode trazer para a saúde, são:

- Diminuir o stress e ansiedade 
- Promover o condicionamento físico
- Aliviar dores corporais 
- Controlar a pressão e os batimentos
cardíacos 
- Melhorar o sono 
- Facilitar o emagrecimento
- Benefícios na saúde dos idosos 

Se ainda não reparou, tem todos estes
fantásticos benefícios ao seu alcance, às
terças-feiras pelas 19h30, nas renovadas
instalações do GAVM na Vila da Marmeleira.

Venha fazer parte deste projeto!



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
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A/
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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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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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