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E com o nº. 19 do “NOTÍCIAS DO GAVM” entramos em 2023.

Sem quase nos apercebermos, já lá vão praticamente dois anos desde que começámos esta publicação (por e-mail e em

papel), cujo principal intuito foi, e é, o de podermos comunicar melhor com todos os nossos Associados e Amigos. 

Tal iniciativa tem-nos permitido dar conta das atividades do GAVM, dos projetos que as envolvem e dos fins a que se

propõem, não descurando, no entanto, a transmissão de ações promovidas pelas outras coletividades da nossa terra.

De modo ativo, direto, simples e coloquial, vamos tentando aqui informar e dar resposta às variadas questões que vão

surgindo por parte de todos vós.

O “NOTÍCIAS DO GAVM” ao contrário de outros meios de comunicação, em que a “fofoca” ou a “cusquice”predominam (e

que com o seu escândalo ou alarmismo provocam de imediato atenção), dirige a sua mensagem para iniciativas associativas

que apelam à solidariedade, à amizade e à defesa de Ideais por um futuro melhor, mais fraterno, mais humano, e que

também promovam o desenvolvimento da Vila da Marmeleira. 

Princípios que, de forma explícita, estão definidos nos Estatutos do Grupo dos Amigos e que são a razão de ser da nossa

Coletividade. Princípios esses que nós respeitamos e em que verdadeiramente acreditamos.

Publicamos NOTÍCIAS informando e mostrando o que um grupo de pessoas bem-intencionadas (e é disso que se trata),

dentro da sua dimensão, após a definição dos respetivos objetivos enquanto Coletividade, pode realizar (façam ou não parte

dos Órgãos Sociais).

Publicamos CRÓNICAS e artigos que pensamos serem de comum agrado e que chamem a atenção para situações curiosas

ou merecedoras de algum destaque.

Aqui estamos, portanto, tal como no primeiro dia, para vos continuar a informar e a motivar, divulgando, entre outros, os

eventos que consideramos mais significativos, e estimulando a vossa participação nas iniciativas que vos forem sendo

propostas.

E isto, para que cada um de vós (de nós) não se afaste nem se esqueça do nosso GAVM. Hoje e sempre! Só assim será

possível criar um ainda maior e melhor GRUPO DOS AMIGOS. 

Desde o seu início, tem sido essa a intenção, a postura e a razão da existência do “NOTÍCIAS DO GAVM”, de que muito nos

orgulhamos. E os resultados estão à vista.
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E há pouco mais de um ano, também aqui chegou
“monsieur” Paulo Tomaz, ribatejano de origem, cuja
família é de Vila Nova do Coito, e que após muitos
anos a residir e a trabalhar na Bélgica, decidiu
retornar e ocupar um dos espaços de restauração
mais emblemáticos desta terra (o Café Tijuca), para o
transformar num dos mais acolhedores locais de
conforto gastronómico, a “Tasquinha do Lagar”.

Para além da “Tasquinha do Lagar”, o chef Paulo tem
em desenvolvimento, em sociedade com Monsieur
Baudoin (mais um apaixonado pela Vila da
Marmeleira), um dos mais inovadores projetos de
turismo lusitano que, seguramente, irá projetar ainda
mais, a nível internacional, o turismo do concelho de
Rio Maior. Pelo que nos foi comunicado, esta equipa
tem outro espaço residencial na nossa Vila, também já
em recuperação para receção ao Turismo Local.

Como se vê, estes são alguns dos bons exemplos
luso-belgas, que nos trazem fortes perspetivas de um
ainda maior desenvolvimento (sustentável) da Vila da
Marmeleira. A registar!

Bienvenu!

A Vila da Marmeleira, que é uma das povoações mais
antigas e mais bonitas do Ribatejo tem, por tradição, o
hábito de acolher, e de ter franca abertura, a quem a
visita e a quem nos traz outras culturas, outros
hábitos. Neste caso específico, referimo-nos aos
valões e aos flamengos, que partindo da sua amada
Bélgica, aqui resolveram vir residir.

Esta é uma realidade com que nos vamos
confrontando no dia-a-dia da Vila da Marmeleira e que
muito nos satisfaz.

Em primeiro lugar, temos que apontar o dedo à Rita
Camará (grande responsável por se apaixonar e
querer destinar o seu futuro riomaiorense na
companhia do Jo Claeys), tendo transformado
rapidamente este seu “cara-metade”, graças a Deus
ou à Providência, em “marmeleirense ferrenho”, aqui
criando uma simpática prole bilingue, designadamente
os “nossos” Lara e Leo (caso não esteja mais nenhum
agendado).

 A eles se deve a criação da organização “Produções
Fixe”, estrutura de âmbito internacional para a
educação não-formal, que nos últimos anos tem dado
a conhecer a Vila da Marmeleira a centenas de jovens
educadores europeus (e não só).

Após este “contacto do terceiro grau” (não sendo extra
terrestres), aqui chegou também Sigrid Van Sever e
Filip Libin, que recuperaram uma das melhores
moradias marmeleirenses, construída na primeira
metade do séc. XX e anteriormente pertencente à
família Martins, a qual foi devidamente adaptada para
magnífico alojamento local (AL), usufruto e regalo
estival de muitas famílias, maioritariamente belgas, e
que atualmente se designa por “Vila Belgaleira”.

Outro bom exemplo do tema que este artigo nos traz,
é o da família Vitor Vieira, nossos Associados e
Amigos, ele um afirmativo bejense/lisboeta e a
respetiva cônjuge, belga claro!, com os seus dois
descendentes. Por agora, só cá estão a tempo parcial,
mas veremos no futuro… 

 V I L A  D A  M A R M E L E I R A  

L A  P E T I T E  B E L G I Q U E  
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A nossa entrevista de hoje é com um dos mais
recentes Associados do GAVM, Filipe José Narciso
Regueira, Associado n.º 327 desde 5 de Julho do
ano passado, com 41 anos de idade, residente na
Ribeira de S. João, cuja vida profissional, social e
familiar (pai de três simpáticos jovens, sendo um
deles, a Inês, também nossa Associada) é, para
muitos de nós, um exemplo.

NGAVM – Amigo Filipe José, é com grande satisfação
que o “Notícias do GAVM” tem esta conversa consigo.
No preâmbulo desta entrevista já demos, aos nossos
leitores, alguns (poucos) dados sobre quem é e o que
faz na vida, mas gostaríamos de mais algumas
informações! Que mais pode acrescentar ao seu
“curriculum” para ainda o “conhecermos”melhor? Entre
outras coisas, onde nasceu, como foi a sua juventude,
onde estudou… e o que o motivou a ser Bombeiro?

FJR – Em primeiro lugar gostaria de agradecer a
amabilidade da entrevista do GAVM. Sou natural da
Ribeira de São João e conheço a Marmeleira desde
que tenho memória. A Marmeleira era a única
localidade que avistava da minha casa (casa dos meus
Pais) na Ribeira de São João. Ali cresci, frequentei a
escola primária da Ribeira de São João e aos 10 anos
fui estudar para Rio Maior como todos as outras
crianças das aldeias do concelho (a tele-escola de
São João da Ribeira já tinha encerrado, e ainda bem).
Em 1995 após os meus pais se divorciarem, entrei
para os Bombeiros Voluntários de Rio maior, tinha 14
anos e uma enorme vontade em ter uma atividade
diferenciadora e solidária, que ao mesmo tempo me
dava uma grande adrenalina.

Estudei em Rio maior até perfazer o 12º ano e fui
estudar para Coimbra, em setembro de 2000.
Entretanto sempre estive ligado às associações da
Ribeira de São João, onde durante a minha juventude
acompanhava a equipa de futebol, que por essa época
disputava o campeonato do INATEL, em que a Vila da
Marmeleira também tinha uma equipa. 

“NOTÍCIAS DO GAVM” ENTREVISTA
FILIPE JOSÉ REGUEIRA

(COMANDANTE DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALCANEDE)

Pela proximidade, chegávamos a ir, no verão, às
piscinas da Marmeleira.
Entretanto chegou a idade do Serviço Militar e em
Novembro de 2001 ingressei na Força Aérea
Portuguesa onde fiz a Escola de Oficiais Milicianos na
especialidade de Policia Aérea. Estive colocado em
diversas unidades da Força Aérea como o agora
Comando Aéreo em Monsanto (antiga BOTP 2) e no
Aeródromo de Manobra nº1 em Ovar (antiga estrutura
NATO) onde desenvolvi atividade como instrutor de
equipas cinotécnicas.

No ano de 2007 voltei à faculdade e terminei o curso
de Proteção Civil na Escola Superior de Tecnologia e
Gestão de Leiria em 2010. Entretanto, dado que na
minha área de estudos não havia muitas
oportunidades ou concursos, após a saída da vida
militar trabalhei como motorista de veículos pesados
em serviço internacional.
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ENTREVISTA A FILIPE JOSÉ NARCISO REGUEIRA (CONTINUAÇÃO)

Em 2014 assumi o Comando dos Bombeiros
Voluntários de Alcanede, atividade que muito me
honra porque tenho a sorte de trabalhar, todos
os dias, com pessoas extraordinárias.

NGAVM – Certamente, uma das situações que
também interessa saber a quem nos lê, embora
tal desse para escrever um livro (só um?), e
atendendo à sua atividade como bombeiro, tem a
ver com as principais normas de segurança (não
nos referimos, naturalmente, a segurança
policial), que deveriam ter localidades como a
Vila da Marmeleira, Assentiz, ou a Ribeira de S.
João. 

Por exemplo, o que está nas nossas mãos fazer,
de modo preventivo, enquanto cuidadores de
terrenos agrícolas/florestais; o que também
poderá ser feito pelas organizações associativas
locais; e o que deve ser executado, a tempo e
horas, pelas autoridades autárquicas, para que
os resultados das atuais catástrofes,
principalmente as climatéricas (cada vez mais
violentas), não nos sejam tão prejudiciais? 

Referimo-nos, especificamente, e a nível da
intervenção local, às fortes inundações (e suas
consequências), e aos incêndios florestais na
época estival, cada vez mais violentos e difíceis
de controlar. O que poderemos fazer?

FJR – Do ponto de vista da segurança, ouvimos
muitas vezes duas expressões (estrangeirismos)
que são o safety e o security. O primeiro diz
respeito à segurança em termos de proteção civil
e o segundo à componente da segurança
policial. Foquemo-nos portanto na primeira. 

Efetivamente assistimos a um clima em
permanente mudança, com dados
meteorológicos cada vez mais agressivos do
ponto de vista da diminuição da precipitação.
Menos chuvas (este ano não está a ser assim e
ainda bem) o que diminui a água disponível nos
solos. Por outro lado, o abandono das
actividades agrícolas deixa muitos terrenos
abandonados onde o mato (para nós o
combustível) aumenta e que no verão está
disponível para arder. 

Os terrenos abandonados são o maior problema
porque são os caminhos preferenciais do fogo
numa eventual ignição. A Marmeleira tem um
problema estrutural e cíclico que é a encosta da
estrada que vem do Valbom, que depois acaba por
se refletir no incêndio a entrar nos quintais das
casas da estrada que vai da Marmeleira para
Assentiz. Como se resolve? Com a retirada desse
combustível. Ou através da componente
agrícola/florestal com limitação de combustível no
solo ou através de fogo controlado (ferramenta
muito pouco desenvolvida e que carece de
planeamento e autorização do Gabinete Técnico
Florestal da Câmara de Rio Maior. Os promotores?
A autarquia local pode ser o motor dessa atividade.

Ao nível autárquico, a implementação do Plano
Municipal de Emergência, a sua divulgação junto
da população, a transmissão das medidas de
autoproteção que as pessoas devem praticar. As
pessoas deviam abster-se de se deslocar aos
locais de ocorrências de incêndios pois são um
ponto sensível das operações ao mesmo tempo que
os veículos por vezes ficam a estorvar a ação dos
veículos de combate. Quanto às inundações, a
principal responsável é a impermeabilização dos
solos, ocupação dos solos em leito de cheia
(mesmo em cheias com tempos de retorno de
30/40/50 anos). Elas voltam. Com a
impermeabilização dos solos aquilo que seria a
absorção pelos terrenos passa a escoamento de
superfície que nos dá as imagens televisivas que
vamos assistindo. Seria muito simples de resolver
se fossem cumpridas as regras de segurança. Mas
por mais planos de emergência que existam, se
eles não forem cumpridos, o acidente vai
acontecer.

NGAVM – Para além das ocorrências a nível
ambiental, também existe todo um esforço, na
atuação dos bombeiros, na assistência a acidentes
diversos, seja quanto a problemas de saúde
repentinos, de quedas, de acidentes com
materiais/ferramentas agrícolas ou industriais, de
acidentes rodoviários, etc., para os quais é
necessário transporte urgente e especializado.
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Falamos, neste caso, da atuação do parque
automóvel, das vossas ambulâncias e respetivas
equipas, fundamentais no acudir às populações.
Como é que se processa a coordenação com o
INEM e com os hospitais? É fácil? 

Ou a estruturação das várias entidades deveria
ser pensada doutra forma? O que poderia
melhorar e melhor rentabilizar a vossa ação?

E o que devemos fazer (qualquer um de nós), ao
depararmo-nos com situações de emergência?
Quando segundos parecem horas, num momento
em que funciona mais a emoção do que o
raciocínio, o que fazer ou não fazer? Ligar
prioritariamente para o 112, ou para o Quartel de
Bombeiros mais próximo? O que mais atrapalha
a vossa eficiência e retarda a ação? 

O que, no imediato, devemos ou não devemos
fazer?

FJR – Em primeiro lugar há que saber que o
número europeu de emergência deve ser
utilizado. O 112 é esse número e a chamada é
sempre atendida pela Policia de Segurança
Publica que a canaliza para as entidades
responsáveis pela atuação na situação.

Quando alguém necessita de ajuda e liga 112 a
chamada passa primeiro pela PSP que a
canaliza para o INEM, no caso de se tratar de
uma necessária intervenção na área do socorro
ou para a Proteção Civil (agora Comando Sub-
regional) que trata das questões em que há
necessidade de Bombeiros, ou para a GNR/PSP
no caso de ser uma caso de policia. O número é
o mesmo, 112.

A chamada passa então ao Centro de
Orientações de Doentes Urgentes (CODU) do
instituto Nacional de Emergência Médica (INEM),
no caso de uma situação do foro médico. O
CODU faz um questionário acerca da situação e
vai ativar a ambulância disponível, mais próxima
do local da ocorrência.

Mas as pessoas devem conhecer o número de
telefone dos Bombeiros Locais pois por vezes há 

um grande fluxo de chamadas para o 112 e isso
pode atrasar o atendimento. Os Bombeiros também
atendem 24 horas por dia, mas temos mesmo que
encaminhar a chamada para o CODU em caso de
pedido de socorro da área de emergência médica.
Em caso de Acidente podemos sair e informamos o
CODU posteriormente.

A nossa (Bombeiros) coordenação com o INEM é
fácil e está bastante rotinada, normalmente as
coisas correm bem. As regras estão estabelecidas.
O INEM é a entidade responsável pelo socorro em
Portugal continental e os Bombeiros são os
principais parceiros do socorro. Para nós, é claro o
nosso papel. Quanto melhor o INEM funcionar
melhor para o Cidadão e também melhor para os
Bombeiros. Com os Hospitais a relação é boa. É ao
CODU que cabe indicar qual o Hospital de destino
em situações fora do comum ou quando os
Hospitais não tem recursos disponíveis. Por estes
tempos vivemos situações de grande limitação com
falta de resposta do Hospital de referência para as
nossas aldeias (Hospital de Santarém) pois
normalmente há serviços que não estão
disponíveis. 

Acima de tudo, é preciso manter a calma e usar o
racional. Nada vai alterar se não usarmos o bom
senso e o sentido colaborativo, apenas vamos
ganhar ou perder tempo. Nós não, as vítimas. A
colaboração das pessoas é absolutamente
fundamental para o bom desiderato das
ocorrências.

Sabemos que não temos uma ambulância para
cada cidadão, mas é preciso as pessoas saberem
que não existe ninguém mais interessado em
desenvolver um bom trabalho do que as equipas de
socorro. É preciso saber que o CODU pode e deve
servir também para dar as indicações do que as
pessoas podem fazer antes da chegada das
equipas de socorro. Às vezes, menos tempo na
atuação só leva a maiores lesões das vítimas,
como é o caso dos acidentes de trabalho ou
rodoviários. 

ENTREVISTA A FILIPE JOSÉ NARCISO REGUEIRA (CONTINUAÇÃO)
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É fundamental estabilizar a vítima para prevenir
maiores danos além dos que já existem, daí os
Bombeiros não chegarem ao local e retirarem as
vítimas, de qualquer maneira, das viaturas ou
não fazerem, primeiramente, uma avaliação em
caso de doença súbita.

NGAVM – Sabemos que a vossa atividade, e
falamos na generalidade das Corporações de
Bombeiros (por conversas anteriores com outras
corporações), é habitualmente pouco ou mal
reconhecida, tanto a nível das autoridades como
a nível da sociedade. Só quando precisamos, é
que nos lembramos da importância do socorro.
Que tem de ser urgente, imediato. “Ai! Quem me
acode?”, “Onde estão os bombeiros?”

Quais são as principais dificuldades ou faltas, a
nível estrutural, organizacional, de material, etc.,
com que se confrontam para o cumprimento
integral da vossa atividade, e particularmente o
que é mais necessário no seu Quartel de
Alcanede?

FJR – Vários fatores estão na base da situação
que hoje se vive neste aspeto. É preciso saber
que as Associações Humanitárias de Bombeiros
que foram “nascendo” nos diversos municípios
acabam por ser o parceiro que garante às
Autarquias o serviço de socorro através do
respetivo Corpo de Bombeiros. Se estas
instituições não existissem teriam que ser as
autarquias a assumir toda a responsabilidade de
socorro e aí não tenho duvida que os problemas
para as populações seria maior.

 As pessoas reconhecem os Bombeiros, sinto
que somos acarinhados pelas pessoas, porque
na verdade, os Bombeiros, são também
originários da população. São filhos das diversas
terras que desempenham aquelas funções.

A grande questão é que cada vez há menos
pessoas disponíveis para desempenharem a
função de Bombeiro e os jovens não estão a
aderir aos Corpos de Bombeiros o que é um
problema que se vai manifestar num futuro
próximo. Hoje em dia, a atividade de Bombeiro
pode ser uma carreira profissional, 

ENTREVISTA A FILIPE JOSÉ NARCISO REGUEIRA (CONTINUAÇÃO)

informação que muitos jovens não sabem, já que
as atividades voluntárias são cada vez mais para
situações de exceção do que de rotina.

NGAVM – Claro que para tudo isso é necessário
um fundo financeiro reforçado,que não é fácil de
obter. De onde deveriam vir as verbas que, pelo
menos, permitam ter a garantia de que os quartéis
“não param”?

FJR – Num sistema em que caminhamos para o
municipalismo, não tenho duvidas que os
financiamentos vão ter que vir das autarquias.
Com a instituição das Comunidades
Intermunicipais, parte do financiamento poderá vir
destes órgãos, mas as Câmaras Municipais
enquanto órgão com responsabilidades de 1ª linha
no que toca à proteção das pessoas, serão quem
terá que ter essa responsabilidade.

Penso que continuará a haver uma componente do
Estado central para operações nacionais, como os
Dispositivos de Combate a Incêndios Rurais ou
outras operações de Proteção Civil. 

NGAVM – Esperamos que, num futuro próximo,
para bem de todos nós, sejam corrigidos grande
parte dos procedimentos menos corretos, e tantas
vezes denunciados, que haja um investimento
efetivo naquilo que é verdadeiramente necessário,
e que muitas das vossas necessidades possam ser
colmatadas. 

Mas mudemos, agora, de assunto. Caro Filipe,
quando trocámos as nossas primeiras palavras,
este Verão, junto às Piscinas, disse-me que tinha
muito prazer em ser Associado do GAVM e que
não iria ser apenas mais um “Associado de Verão”.

Sabendo das dificuldades que tem em arranjar
tempo livre para vir a todas as nossas atividades,
mas contando sempre que possível com a sua
presença, quais seriam aquelas que mais o
motivariam, e que lhe pareçam importantes para o
Grupo dos Amigos e para a Vila da Marmeleira?



FJR – As piscinas que o GAVM gerem e colocam à
disposição da população local, e à que visita a Vila
da Marmeleira, são efetivamente uma excelente
montra local. Há outras actividades que se
organizam que realmente são muito interessantes
numa altura em que as pessoas vivem para si,
fechadas na sua casa, sem tempo para o
associativismo que promove o convívio entre as
pessoas. Aos poucos foram-se perdendo o gosto
pelas actividades conjuntas e as pessoas acabam
muitas vezes por viver num local que não
conhecem, o que é pena.

O que fazem é bem feito, sai da ideia de pessoas
muitos experientes e desde há muito tempo ligadas
ao associativismo. Julgo que, mais que actividades,
na minha perspetiva, o fundamental é a integração
de jovens nas Associações, para que não parem. O
GAVM é um exemplo das poucas que se mantêm em
actividade regular no nosso concelho.

NGAVM – Falou-nos inicialmente em alguns work-
shops sobre prevenção, na mudança de certos
hábitos quotidianos, e na formação de voluntários
na área dos primeiros socorros. Estaria na
disposição de organizar (ou ter quem organize) um
primeiro curso de primeiros socorros, aqui nas
nossas instalações? Para tal, o que será necessário
fazer, por parte da Direção do GAVM, para que se
concretize tal desejo?

FJR – Claro que sim. Não costumo ter a ideia de
arranjar trabalho para os outros mas penso que os
Bombeiros são sempre entidades prontas a ajudar
nesse aspeto. Os Bombeiros de Rio Maior têm toda
a competência para difundir esses ensinamentos e
penso que uma boa parceria seria algo de muito
proveitoso para ambas as partes. Aproveitar os
fundos comunitários para a área da formação é uma
medida que estou disponível para ajudar a
desenvolver na Marmeleira.

NGAVM – Pois bem, aqui fica mais um desafio a
todos os nossos Associados, e a todos os outros
Amigos, neste ano de 2023, desafio para quem
estas matérias são primordiais.
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Brevemente, a Direção do GAVM irá dar-vos
informações pormenorizadas, assim como a
calendarização destas atividades
IMPORTANTÍSSIMAS!

Resta-nos agradecer a Filipe José Regueira a sua
disponibilidade, e augurar uma forte e empenhada
colaboração com o Grupo dos Amigos da Vila da
Marmeleira.

Bem hajam pelo vosso trabalho!

ENTREVISTA A FILIPE JOSÉ NARCISO REGUEIRA (CONTINUAÇÃO)
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O GAVM NO
MERCADINHO DE NATAL

NOTÍCIAS DA VILA I

Nos passados dias 3 e 4 de Dezembro, o GRUPO DOS AMIGOS DA VILA DA MARMELEIRA esteve
presente no MERCADO DE NATAL da Vila da Marmeleira.

Excelente iniciativa do NUPAE, e mais particularmente de João Pedro e Margarida Cavaleiro,
acompanhados de eficiente equipa organizadora, e que teve a sua realização no Pavilhão
Gimnodesportivo da Vila da Marmeleira, agora transformado (e bem) em Pavilhão Multiusos.

Entre os mais de quarenta expositores, o GAVM aí se apresentou, com o seu espaço nataliciamente
engalanado, onde muitos interessados tomaram conhecimento das diversas atividades, realizadas e a
realizar, assim como dos próximos projetos de desenvolvimento da nossa Associação.

Dois dias de alegre convívio, que proporcionaram a quem aí se dirigiu, momentos inesquecíveis de
camaradagem e de partilha.

Aqui fica o nosso agradecimento aos organizadores, esperando que, no próximo Natal, o NUPAE possa
repetir e mais desenvolver tão simpático evento.
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INAUGURAÇÃO DE EXPOSIÇÃO JUVENIL E
DO PRESÉPIO DO GAVM

NOTÍCIAS DA VILA II

 A 17 de Dezembro, na Sede do Grupo dos Amigos, com a presença de assinalável grupo de Associados e
seus familiares, inaugurámos a primeira Exposição Juvenil de Artes Plásticas, onde foram apresentadas
obras dos jovens artistas Aline Vieira, Francisca Andrada, Inês Faria, Lara Claeys e Leo Claeys.

A assistência presente ficou agradavelmente surpresa pela qualidade da maior parte das obras, e estimulou
estes jovens artistas a prosseguirem, de modo empenhado, no desenvolvimento destes talentos.

O Presidente da Direção, aproveitando a oportunidade, deu a conhecer a intenção do GAVM continuar a
promover, em 2023, eventos desta natureza, agradecendo aos jovens artistas a sua presença, entregando-
lhes, seguidamente, uma bem merecida medalha de participação.

Também foram apresentados agradecimentos, pela disponibilidade demonstrada, a Aníbal Branco, a Vitor
Vieira (infelizmente ausente por motivos pessoais) e a Zeca Varela, orientadores de algumas das nossas
atividades artísticas, sempre recetivos na realização deste tipo de ações.

O presépio do GAVM, construído pelos nossos “artistas residentes”, Aníbal e Zeca, e instalado nesta galeria
de arte, encantou todos os que aqui estiveram (ter na alma a criança que já fomos não tem prazo), sendo
motivo de admiração o cuidado tido com a distribuição das peças, com a perfeição das figuras, algumas delas
articuladas, e com a respetiva iluminação.
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O Grupo dos Amigos da Vila da Marmeleira teve o grato prazer de acolher nas suas instalações da Sede,
na tarde e noite de 17 de Dezembro e na manhã de 18 de Dezembro, o Agrupamento de Escuteiros 1213 do
Corpo Nacional de Escutas (S. João da Ribeira), que aqui realizaram um seu acantonamento.

Esperamos que as condições do espaço disponibilizado tenham sido do agrado desta equipa, e que lhe
tenham proporcionado um encontro profícuo. Encontro seguramente SEMPRE ALERTA!

Cá estaremos à vossa espera para mais futuras atividades que aqui queiram realizar!

Serão sempre bem vindos!

A 17 de Dezembro (dia ativíssimo na nossa terra), pelas 17H00, a Banda Filarmónica da Casa do Povo da
Vila da Marmeleira realizou o seu já tradicional CONCERTO DE NATAL.

Começando pela apresentação dos elementos mais recentes da Escola de Música, que demonstraram, com
mais ou menos nervosismo, a evolução da sua aprendizagem, e que foram acolhidos pela assistência com a
simpatia e benevolência que merecem, e culminando com o Concerto de Natal executado por todos os seus
músicos. A Casa do Povo teve, sem dúvida nenhuma, mais um dia grande da sua existência.

Parabéns, portanto, à Casa do Povo da Vila da Marmeleira, por mais esta iniciativa, ao seu Presidente Sr.
Mário Santos, ao Mestre da Banda Sr. Acácio Silva e a todos os Músicos que nos encantaram com a sua
harmonia instrumental.

Quanto a notas de música, 
nota final 20!

ACANTONAMENTO DE ESCUTEIROS

NOTÍCIAS DA VILA III

NOTÍCIAS DA VILA IV
CONCERTO DE NATAL

DA BANDA FILARMÓNICA DA CASA DO POVO
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DIA DE REIS E DE RAINHAS

NOTÍCIAS DA VILA V
Na sequência do Dia de Reis, comemorou-se, a 7 de Janeiro passado (sábado), o nosso DIA DE REIS E
DE RAINHAS.
 
Pois foi na Sede do Grupo que algumas dezenas de Amigos e Amigas conviveram, em redor de dois
magníficos e saborosíssimos bolos, os tradicionais bolo rei e bolo rainha, confecionados especialmente
para este evento, pela Carina e pelo Samuel. Também não faltaram alguns acompanhamentos líquidos
(preocupação da organização), uns mais calóricos que outros… não fosse alguém engasgar-se com os
bolos!

Foi com base, e pretexto, neste evento, que o GAVM aproveitou para a festa de encerramento da
Exposição de Arte Juvenil e do Presépio deste ano.

Juntou-se o útil ao agradável, tendo os convivas tido oportunidade de ver ou rever as obras expostas dos
nossos jovens artistas, assim como o apelativo Presépio com figuras articuladas.

Segundo opinião geral, uma tarde bem passada! A repetir!
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Após as obras de remodelação e adaptação necessárias, que obrigaram ao encerramento temporário deste
agradabilíssimo espaço, o Moinho vai reabrir com novos adjudicatários.

Vindos de Londres onde, há largos anos, têm um conhecido e tradicional restaurante de cozinha
portuguesa, na zona de Chelsea, Carla e Francisco Durães resolveram regressar à Vila da Marmeleira, e
após aprovação da respetiva candidatura, assinaram contrato com o Grupo dos Amigos da Vila da
Marmeleira, para exploração comercial do bar-restaurante “O Moinho”.

A abertura, embora ainda não definitivamente estabelecida, está prevista, no entanto, para finais de
Fevereiro, princípios de Março.

É com grande satisfação que a Direção do GAVM os acolhe, aproveitando para desejar as maiores
felicidades a estes nossos atuais parceiros.

Estamos convictos que a Carla e o Francisco tudo farão para desenvolver este seu novo espaço, tornando-
o, seguramente, um pólo de referência para a degustação e convívio de todos os que os (nos) visitem. 

Dentro dos princípios que norteiam o Grupo dos Amigos, na esperança de uma amigável e proveitosa
colaboração, a Direção do GAVM, sempre que necessário, estará presente para os apoiar. Contem
connosco!

Bem vindos! 

O MOINHO VAI REABRIR!

NOTÍCIAS DA VILA VI
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José Januário Gomes do Amaral Varela (Associado n.º 226)

Vitor Manuel Maximino Vieira (Associado n.º 265)

Aníbal João Ferreira Branco (Associado n.º 271)

Na última reunião de Direção do GAVM, no ano transato, foi deliberado, por unanimidade, atribuir o Prémio
Dr. Joaquim António Lopes do Rosário / 2022, a três dos mais empenhados Associados da nossa
coletividade. Estes Amigos, para além de participarem assiduamente nos mais diversos eventos
promovidos durante o ano, têm demonstrado, através da sua atuação associativa, principalmente na
vertente artística em apoio do CAL (Clube de Artes e Letras), uma dedicação e entrega excecional, sendo,
portanto, um exemplo a seguir por todos nós. 

Mais especificamente, em 2022, salientamos o seu trabalho na organização e divulgação das seguintes
atividades:

22 de Outubro a 12 de Novembro – Exposição de Pintura de Francisco Alvito;

17 de Dezembro a 07 de Janeiro – Exposição de Arte Juvenil;

17 de Dezembro a 07 de Janeiro – Presépio do GAVM c/ figuras articuladas.

É com grato prazer que comunicamos a todos os Associados que, muito brevemente, promoveremos uma
cerimónia de entrega do referido Prémio a:

A data e a hora desta cerimónia, para o qual esperamos poder contar com a vossa indispensável presença
na Sede do Grupo dos Amigos, será comunicada através de SMS e de E-Mail.

PRÉMIO DR. JOAQUIM ANTÓNIO LOPES DO ROSÁRIO
2022

NOTÍCIAS DA VILA VII
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GAVM

CARNAVAL

Quanto a valores (pequeninos!) para esta magnífica FESTA:

Crianças até aos 4 anos ---------------------  gratuito
Dos 4 aos 12 anos -----------------------------   10,00€
Maiores de 12 anos (Associados) ------------ 20,00€
Maiores de 12 anos (não Associados) ------  22,00€

Iremos fazer a vossa receção, devidamente engalanados, às 19H30, estando previsto o jantar para as 20H00,
jantar excelente como é hábito (nem esperamos outra coisa da Zezica), que será composto de:  

Entradas: Pão, azeitonas, queijo fresco, tudo com fartura e da melhor qualidade;

Prato principal: Carne de porco à portuguesa com batatinhas saborosas;

Sobremesa: Arroz doce caseiro, guloso até dizer chega, seguido de retemperador café.

Águas, vinhos e refrigerantes à descrição.

É O FUNGÁGÁ DA BICHARADA!

É já no próximo dia 18 de Fevereiro (sábado) que vamos dar uso e abuso à nossa alegria, animação e às
vestes carnavalescas há tanto tempo guardadas na gaveta!

Adultos mascarados de crianças, crianças a fazer de adultos, Columbinas e Arlequins, Napoleões, Palhaços e
Super-Homens, Princesas e Príncipes Encantados, munidos de pandeiretas para pandeirar, cornetas para
cornetear, estalinhos para estoirar, serpentinas de todas as cores a enfeitar, papelinhos para… dar muito
trabalho a aspirar no dia seguinte!

E muita, muita música!

Tudo é aceite, pois no carnaval ninguém leva a mal!... bem, tudo, tudo, também não!

Gente zangada, maldisposta, implicativa, abusadora, fica em casa! Não vem estragar a alegria da “galera”,
até porque “a vida são dois dias e o carnaval são três!” 

Preparamo-nos, todos nós, para ter uma “valente” noite na Sede do GAVM! 

A equipa está formada: os Diretores e restantes voluntários para montarem as mesas e decorarem o salão, os
“nossos” Antónios da Rádio Marmeleira para a luz e som, a Zezica e respetiva equipa para tratar dos “comes”,
e um rigorosíssimo júri para classificar as indumentárias carnavalescas (obrigatórias! nem que seja apenas
um nariz de palhaço ou um chapéu à Charlot) e eleger os novos REI e RAINHA do CARNAVAL 2023!

As expectativas são altas! E para as concretizar só faltam as vossas inscrições! Que deverão ser efetuadas
até à 5.ª feira antecedente (dia 16). 
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A seguir, cantar e dançar (ou bailar como diz a
Rainha D. Aurora) e assistir ao emocionante
concurso de eleição do Rei e da Rainha deste
Carnaval.

Mas a noite não pára!

Para aqueles que entretanto “esmoeram” o
jantar, aqui será servida, ao badalar da meia-
noite, uma retemperadora ceia, composta de
caldo verde e pão fatiado com chouriço. Tudo
bem quentinho! Para aconchegar…

Só lamentamos não trazer a escola de samba
prevista (carioca claro), porque estão todas
arrepiadinhas com o frio.                

GAVM

CARNAVAL

Caro (a) Associado(a),

Estão já a pagamento as quotas do corrente ano.

Poderá também regularizar, as quotizações de anos anteriores em dívida, sem mais encargos. Por favor, não
deixe acumular débitos!

O pagamento poderá ser efetuado em numerário, junto da Direção do GAVM, ou então por transferência
bancária (basta utilizar qualquer caixa Multibanco) para a conta da nossa Associação, através do:

IBAN: PT50 0045 5440 4006 6452 6892 7

(Neste caso agradecemos a informação da transferência por e-mail - geral@gavm.pt -, sms, ou por contato
direto.)

Estamos disponíveis para esclarecer quaisquer dúvidas através dos TM: 939 306 773 / 917 796 143.
  

2023

PAGAMENTO DE QUOTAS

mailto:geral@gavm.pt
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QUE LEGADO QUEREMOS DEIXAR AOS NOSSOS FILHOS E NETOS?

ECOGAVM
(ONDE O “MAS” TEM MUITO QUE SE LHE DIGA)

O que deveria ser uma preocupação constante num
mundo civilizado (a da preservação e recuperação do
meio ambiente), na maior parte das situações não
passa de um piscar, ou mesmo de um fechar de olhos,
para as prementes violações ambientais a que todos
assistimos, ignorando-as ou esquecendo-as.

Embora geralmente pareçam de pouca monta, muitas
delas têm a ver apenas com as nossas atuações
diárias, pouco relevantes só por si, MAS que
multiplicadas pelo número de vezes que as
praticamos, e igualmente multiplicadas por todos nós,
atingem proporções inimagináveis. 

Felizmente, aqui na Vila da Marmeleira, muitos já se
dão ao trabalho (que não é tanto como isso) de
separar do lixo doméstico os plásticos, os vidros, as
pilhas ou as rolhas, assim como as sobras e as
embalagens dos medicamentos.
 
Por parte do GAVM, e principalmente através do
“Notícias”, temos incentivado tais práticas, e para
facilitar a vida a quem assim procede (e dar o
exemplo), recolhemos esses materiais trazidos pelos
Associados, para posterior reciclagem.

Para além deste nosso esforço, também existe, por
parte da autarquia, a preocupação de manter a nossa
Vila limpa, cuidada, e com contentores suficientes,
espalhados pelas principais ruas e espaços públicos
da Marmeleira.

E embora se possa fazer sempre melhor, é voz
comum, principalmente por parte de quem vem das
grandes cidades, a referência à limpeza que as ruas
habitualmente apresentam, e ao ar saudável que
respiramos. Ar “limpo”, fresco, em que o “cheiro a
campo” é um bálsamo para quem o respira. Que se
mantenha!

MAS também há outro género de poluição, e bem
mais grave do que aquele que atrás referimos.

Naturalmente, que este “ar limpo” se deve,
basicamente, ao estarmos no meio do campo e à não
existência de espaços industriais poluentes, espaços
industriais esses que iriam permitir, provavelmente,
maior empregabilidade na Vila da Marmeleira. 
MAS… 

MAS… aqui deixamos esta alerta aos nossos
dirigentes autárquicos: 

Estudem, ainda mais profundamente, o modo de atrair
novos empresários para a nossa Freguesia…
precisamos deles… MAS com uma condição
fundamental, nada de poluidores. 

Apoiar o investimento na nossa terra SIM, a qualquer
preço NÃO! 

ATENÇÃO A INDÚSTRIAS POLUENTES NA VILA DA
MARMELEIRA!
 
Renúncia absoluta, dentro do que a lei estabelece,
naturalmente, às tais INDÚSTRIAS POLUENTES,
invasivas e invasoras desta qualidade de vida, que
muitos dos citadinos nos invejam.

Pois para além do Turismo e da Restauração locais
(indústrias não poluidoras), que poderão ainda
aumentar substancialmente a sua atuação, muito
temos a crescer e a inovar na área da agricultura,
sendo exemplo disso a produção de tomate, de
cereais ou a plantação de olivais ou de vinhas (com
processos tecnologicamente avançados), passando
até pela horticultura biológica. A área agrária, onde
também a criação animal está inserida, poderá voltar
a ser o setor que enquadre, para todos nós, o melhor
dos mundos. MAS…
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QUE LEGADO QUEREMOS DEIXAR AOS NOSSOS FILHOS E NETOS?

ECOGAVM
(ONDE O “MAS” TEM MUITO QUE SE LHE DIGA) (CONTINUAÇÃO)

MAS é aqui que “a porca torce o rabo”! Sabemos que
também faz parte do mundo rural o desenvolvimento
da indústria pecuária, de que o Concelho de Rio Maior
é um dos símbolos nacionais (onde já existiu a Bolsa
do Porco). E até no brasão da nossa freguesia
aparece uma cabeça de porco!

E, dadas as necessidades de mercado e o aumento do
preço da carne e dos derivados de porco, a
suinicultura está novamente a estabelecer-se e a
crescer na nossa região.
 
MAS é este o “desenvolvimento” que queremos para a
nossa terra? Ambiente porco?

Pensamos que não. Definitivamente NÃO!

Até ao momento, antigos e atuais empresários locais,
na área da pecuária, têm sido sensíveis à não retoma
ou ao não aumento dessas atividades (temos
conhecimento concreto de vários casos), e da parte
do Executivo e da Assembleia da Junta sabemos não
encararem com bons olhos (ou narizes) uma ocupação
dos terrenos agrícolas para tais fins. Principalmente
quando, muitos deles, são terrenos ricos para a
agricultura.

A implementação futura de tais indústrias em terrenos
da nossa Freguesia, por muitas garantias que dêem
de não poluição do ar, dos veios de água
subterrâneos ou dos solos, deveria, dizemos melhor,
deverá! passar sempre pelo plebiscito da população
residente,  e pela autorização dos nossos diretos
representantes políticos. Não por decisões tomadas
em gabinetes a muitos quilómetros de distância da
Vila.

O que será da Vila da Marmeleira (não só para os
Marmeleirenses mas para todos os que nos visitam)
se nos tivermos que confrontar, no dia-a-dia… ou
enquanto degustamos um bom repasto num dos
agradáveis espaços de restauração locais… ou
estivermos em redor das Piscinas do Grupo dos
Amigos, com um aromático “perfume” de “PORCO
RABANNE” ou de “CHRISTIEN PIOR”?

Deixemo-nos de brincadeiras porque o assunto é
sério. Passemos a factos.

Ficámos a saber que, ultimamente, têm sido
comprados terrenos na nossa Freguesia com o intuito
de aqui instalarem (ainda mais?) novas pecuárias. 

Já nos chegam as que cá temos! Agradecemos, no
entanto, a boa intenção de pretenderem trazer mais
empreendimentos para a Marmeleira. 

MAS deste tipo NÃO! Podem ficar com eles nas suas
terras… e que lhes façam bom proveito!

Até porque, este tipo de “desenvolvimento” traz
sempre consigo um grande MAS…

Seguramente não é esse o legado que queremos
deixar aos nossos filhos e netos!

Ou será que é?





Com o apoio de Janeiro 2023


