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Caros Amigos e Amigas, vimos agradecer, em primeiro lugar, o vosso apoio e compreensão pelas alterações de calendário a que o
“Notícias” se viu obrigado. 

Da publicação mensal para a trimestral, de doze números por ano para quatro. E as consequências dessas alterações são evidentes:
menos contato convosco, menos atualidade nas “news”, menos novidades “em cima da hora”.
Foram estas as principais razões invocadas por aqueles, e aquelas, que nos confrontaram sobre as mudanças realizadas, pedindo o
regresso à “normalidade”.

Até porque, como fator informativo, não nos preocupamos apenas com as notícias do GAVM (embora essas sejam primordiais), mas
também com as de outras coletividades ou instituições, entre elas a CASA DO POVO, o NUPAE, a PRODUÇÕES FIXE, do mesmo modo
que o fazemos com as de parceiros associativos das terras vizinhas, ou do Concelho.

É neste espírito de união, de colaboração, e de divulgação das atividades associativas e de índole social, que tem funcionado o nosso
“Notícias”, e para satisfação de toda a equipa que o produz, com agrado de muitos.

Daí o pedido para que tentemos voltar, se não a publicação mensal, pelo menos a uma publicação bimensal.

Depois de reunir o nosso “enorme” corpo redatorial, e na tentativa de “fazermos das fraquezas, forças”, aqui vos apresentamos, já neste
mês de Outubro, o n.º 17 do “Notícias do GAVM”… e tudo faremos para apresentar o n.º 18 em Dezembro. Quanto ao próximo ano,
veremos da possibilidade de voltar à publicação mensal. Sem promessas! Mas com muita vontade.

Boa leitura.    
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Queremos realçar a civilidade com que decorreu todo o processo negocial, não confundindo questões negociais com
questões pessoais. Em abono da verdade, aqui deixamos claro, que os concessionários cessantes, nesta mesma
reunião, demarcaram-se de posturas menos corretas e de insultos proferidos por pretensos amigos e clientes dos
concessionários, insultos esses que não tinham outra finalidade senão a de enxovalharem os membros da Direção do
GAVM.

Diga-se de passagem, embora tal não tenha sido determinante, não ajudou à boa conclusão das negociações. O que
lamentamos.

Aqui deixamos, à Xana e ao Rúben, uma palavra de agradecimento pelo empenho demonstrado durante os quinze meses
em que estiveram no Moinho, desejando-lhes as maiores felicidades nos seus futuros projetos.
E quanto ao Moinho?

Neste momento estão-se a iniciar as indispensáveis obras de reparação, já anteriormente agendadas, e mais algumas
alterações maduramente pensadas, no sentido de trazer maior comodidade e conforto a todos aqueles que nos derem o
prazer de, num futuro próximo, o visitar.

Muito brevemente, será publicamente lançado concurso para nova exploração comercial, estando nós seguros de que
surgirão candidatos competentes e empenhados, e que corresponderão aos anseios desta Direção e de todos os
Associados.

O Moinho das Piscinas será em 2023, novamente, o espaço aprazível que todos conhecem e anseiam! Com novas caras,
mas certamente com a mesma qualidade de serviço que sempre aqui existiu. Que o exemplo dos anteriores
concessionários prolifere. São os nossos votos.

No passado dia 30 de Setembro, o Moinho encerrou as suas portas
devido ao término contratual dos cessantes concessionários.

Apesar dos esforços desenvolvidos, tanto pelo Grupo dos Amigos
como pelos responsáveis pela exploração comercial deste espaço,
o esperado acordo para novo contrato (que pareceu próximo), não
se realizou.

Por existirem diferenças de conceitos, que se mostraram
inultrapassáveis (que não de objetivos), o referido esforço para se
chegar a acordo tornou-se inglório. No final, foi evidente o
desânimo de todos os intervenientes no processo. 

Embora ainda tenha havido uma derradeira tentativa de
entendimento, no passado dia 6 de Setembro, onde a Direção do
GAVM apresentou nova proposta, tal entendimento não surgiu,
tendo a proposta sido rejeitada, pondo definitivamente um ponto
final às negociações. Nesta reunião estiveram, para além dos
interlocutores, o Presidente da Assembleia Geral, Sr. Luís Abreu, e
o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Claudino Gomes, a quem
agradecemos a disponibilidade.

 TUDO  TEM  UM  PRINCÍPIO, 
TUDO  TEM  UM  FIM

O MOINHO DAS PISCINAS VAI INICIAR UMA NOVA FASE
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PISCINAS GAVM
No passado dia 4 de Setembro, pelas 19h00, terminámos a nossa
época estival 2022. Com algum esgotamento físico, mas com a
satisfação de dever cumprido. 

E o que nos cabe dizer sobre estes sessenta dias úteis de
funcionamento?

Sem falsas modéstias, a nosso ver, correu bem. Aumentámos o
número de presenças de ATL´s, aumentámos o número de crianças
que aqui vieram, aumentámos o número de utentes associados,
aumentámos o conforto e a satisfação de quem nos visitou… bem,
também aumentámos as despesas (principalmente nos produtos
químicos, verba que nunca é pequena), mas graças à indispensável
atualização dos valores de entrada, certamente conseguimos, pelo
menos em parte, compensar tal situação. 

Embora adiantadas, as contas ainda não estão definitivamente
encerradas, mas pelo que nos é dado verificar, podemos chegar a
essa conclusão. 

Iremos ter, certamente, um saldo positivo.

Isso permitiu-nos regularizar os adiantamentos pecuniários, que determinados Associados nos fizeram em 2021, para
que as obras do Moinho não parassem no ano transato, assim como as despesas, do princípio deste ano, que
anualmente são efetuadas para pôr a “máquina a funcionar”. Portanto, mais uma vez, sem sobressaltos em relação a
estabilidade financeira. 
Desta feita, felizmente, não houve problemas com as máquinas, e a equipa que este ano colaborou no dia-a-dia das
piscinas, sem menosprezo dos que aqui estiveram em anos anteriores, “saiu melhor do que a encomenda”.
Parabéns a todos.
Claro que o S. Pedro também não nos deixou ficar mal vistos. As condições climatéricas, favoráveis, proporcionaram
uma ainda maior apetência, pela utilização das nossas instalações.
E agora vamos voltar a falar, do Parque das Piscinas, só no próximo ano?
Não! Há obra a fazer. E antes de a fazer, há programação e orçamentação a realizar. E para que as verbas necessárias
(parte delas por contribuição direta dos Associados através das quotizações) não sejam indevidamente utilizadas,
iremos, como é hábito, estudar onde melhor devem ser aplicadas.
Até porque, embora o Parque das Piscinas seja um dos maiores “emblemas” do GAVM, outras iniciativas e outros
espaços (Sede, teatrinho, exposições, etc.) também merecem a nossa melhor atenção, no intuito de criar uma
diversidade de ações que permita agradar, sempre que possível, à grande maioria dos Associados.
Mas iremos dando notícias, neste nosso “Notícias”, para que possam ir acompanhando as nossas ações.
Temos essa obrigação, que é indispensável, e o prazer de o fazer. Obrigação de uma gestão correta e séria, que por vós
nos foi atribuída, e em relação à qual esperamos não vos desapontar. 
Como é óbvio, é impossível agradar sempre e a todos, mas nunca esquecemos o princípio básico de ir ao encontro dos
desejos da maioria, sem olvidar, no entanto, os desejos de outros Associados com opiniões, intenções ou interesses
diferentes (consultem o nosso calendário!).
Mas sempre, SEMPRE, no intuito, algumas vezes pouco compreendido, de defesa dos superiores interesses do Grupo
dos Amigos da Vila da Marmeleira e dos seus Associados.
E tudo isto para que este não seja o único ANO FELIZ!

UM ANO FELIZ



4Outubro 2022

O IRRESISTÍVEL
“CHARME” OUTONAL

No imparável ciclo da vida, de que volta e meia falamos,
o OUTONO surge-nos como um período suave, calmo,
com um encanto digno de atenta apreciação.

Já nos encontramos nesta época, a qual teve início no
passado dia 23 de Setembro e terá o seu término a 21 de
Dezembro, altura em que os frios invernais certamente já
se farão sentir.

Em termos científicos, podemos definir o princípio do
Outono no exato momento em que os raios solares
incidem perpendicularmente sobre a linha do Equador. É
a altura em que os dias e as noites têm duração igual, a
que se dá o nome de equinócio. Finaliza quando surge o
chamado “solstício de Inverno”.

Embora tanto o Outono como a Primavera estejam cada
vez mais “disfarçados”, mais diluídos nas outras duas
estações, não deixamos de sentir, no período outonal,
aqueles aromas de fruta madura, do mosto das uvas, da
visão amarelo/alaranjada das folhas a cair, ou o
avermelhado das parras, do cheiro a terra molhada com
as primeiras chuvas… das temperaturas mais brandas.
É uma época macia, deslizante, dada à contemplação e à
descompressão… quando parece que tudo pára.

Não deixa, no entanto, de existir uma certa azáfama, pois
as vindimas não esperam, e a apanha dos frutos secos
tem “data marcada”. A natureza não descansa! 

E é ver os ranchos de homens e mulheres a caminho das
alinhadas e extensas vinhas, com os seus cachos de
uvas maduras, prontinhos para serem colhidos.

Uvas brancas e tintas, que seguem para a “pisa” e
fermentação, donde escorrerá o tão almejado vinho! De
norte a sul do país, é trabalho certo, garantido… antes
que venham chuvas fortes!

É também neste período que surge, habitualmente, o
Verão de S. Martinho, alguns dias em que o clima nos
prega a partida de trazer ainda um pouco de calor estival,
e de céu limpo. Que bem aproveitamos!

Aí enquadrado, temos o Dia de S. Martinho (11 de
Novembro), dia para homenagear o Santo que, como diz
a lenda, nos longínquos anos do séc. IV, vindo montado
no seu cavalo debaixo de forte nevão, encontrou um
pobre pedinte que nem roupa tinha para se proteger.
Condoído com o sofrimento alheio, com a espada corta
metade do seu manto, e oferece-o ao desgraçado.
Segundo rezam as crónicas, e como se costuma dizer:
“Quem dá aos pobres, empresta a Deus”, o Altíssimo
resolveu alterar o mau tempo, transformando-o no “Verão
de S. Martinho”. Para proveito de todos nós.
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É no “S. Martinho” que temos uma das festas mais
populares em Portugal, em que se juntam grupos de
amigos e familiares, à roda da fogueira, para saborear o
Magusto. 

Aí se comem castanhas assadas (em certas regiões, as
bolotas), se bebe água-pé ou vinho novo (sem esquecer a
jeropiga ou o abafado), se assam umas “entremeadas” ou
umas “fêveras”.

Noutros tempos, aproveitava-se esta festa para inocentes
brincadeiras, por exemplo, mascarrando, com a cinza das
castanhas assadas, a cara dos mais incautos. Terminava
a noite, é bom de ver, com alegres gargalhadas e
vincadas “pinturas guerreiras”!

E nós, humanos, também temos, no ciclo da vida, o nosso
Outono?

Tudo o indica. Quando nascemos é a Primavera a
despontar, o Verão aparece (surge cada vez mais cedo)
com o esplendor da transição da juventude para a fase
adulta, e o Outono revela-se na “meia-idade”, a chamada
“idade madura”, experiente, a qual, felizmente, graças à
evolução da ciência médica, à maior preocupação relativa
à vida ativa, e aos bons hábitos alimentares, pode
prolongar-se com o tal “charme” outonal, se não
abusarmos das “tentações”, protegendo um pouco o
Inverno da nossa vida.

Aqui, no Grupo dos Amigos, caros Associados e Amigos,
damos muito valor aos cuidados atrás referidos. Tenha a
idade que tiver. Preocupamo-nos com o seu bem-estar,
com a sua saúde, com a sua alegria e boa disposição.

O IRRESISTÍVEL
“CHARME” OUTONAL

(Continuação)

Foi nesse sentido que promovemos, após o fecho das
Piscinas há poucos dias, um “work-shop” sobre o
indispensável azeite na nossa alimentação, que já
iniciámos as aulas de Pilates, que continuamos a sugerir-
vos maior atenção à reciclagem de materiais, para que
possamos ter um ambiente mais sustentável… e que
vamos ter, muito brevemente (almoço dia 16 de Outubro),
incluída no Aniversário do GAVM, a Festa da Sopa da
Pedra (inscrição obrigatória), orientada por membros da
Confraria Gastronómica de Almeirim. E também já está
agendada uma magnífica exposição de pintura
(inauguração a 22 de Outubro), do artista bejense
Francisco Alvito. Isto e muito mais!

Estas são, para já, algumas das ações que realizámos ou
vamos realizar brevemente, para que, todos nós,
possamos apreciar ainda melhor, o IRRESISTÍVEL
“CHARME” OUTONAL.
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Herbert George Wells, em 1897, escreveu um dos mais fabulosos
contos de FICÇÃO científica, chamado A GUERRA DOS
MUNDOS, que ainda hoje tem efeitos emocionais e psicológicos
em muita gente.

Versava tal romance na invasão do planeta Terra por Marcianos.
Resumidamente, a base da narrativa tinha, como principal causa,
o intuito de malévolas “ criaturas verdes” resolverem invadir e
destruir o nosso idílico e maravilhoso mundo, dado necessitarem
de se alimentar de seres humanos, absorvendo diretamente o seu
sangue.

Para tal, no meio de muitas e ruidosas explosões, essas terríficas
criaturas serviam-se dos chamados “tripods”, máquinas cilíndricas,
com chapéu em cone, sustentadas por três pés, para alcançar os
seus fins. Do mesmo modo lançavam bombas de fumo negro que
desnorteavam e asfixiavam os humanos.

Orson Wells, em 1938, pegando na ideia base deste conto, fez um
extraordinário programa de rádio, que embora tenha sido iniciado
com a informação de que era FICÇÃO, não deixou de provocar o
pânico em Londres, obrigando alguns milhões de londrinos a uma
fuga desordenada.

A GUERRA DOS
MUNDOS
(VERSÃO MARMELEIRENSE)

Posteriormente, Steven Spielberg fez um fabuloso
filme de FICÇÃO sobre este tema, com
interpretação de Tom Cruise, que nos trouxe à
memória este reflexo condicionado de pânico, por
algo que parece não sermos capazes de controlar
e que nos poderá destruir.

Para sossego de quem nos está a ler, o conto
termina com a descoberta de uma bactéria (nem
todas são nocivas para a vida humana), que
provocava, primeiramente, a morte das plantas
marcianas, e mais tarde a extinção dos ditos
invasores. Murchavam todos!

Conclusão: invasores malévolos, por mais que
tentem, não sobrevivem!

Extra terrestres GO HOME!

Vem isto a propósito de alguns “invasores
malévolos”, boa parte vindos de outros “mundos”,
tentarem invasões na nossa Vila, e mais
especificamente no Grupo dos Amigos da Vila da
Marmeleira, invasões prejudiciais ao bem
comunitário e servindo apenas interesses
privados.

É o que temos visto, ultimamente, pelo
aproveitamento de uma cessação de contrato no
Moinho das Piscinas, ato perfeitamente normal, e
que foi tratado, de modo civilizado, pelos únicos e
exclusivos interlocutores. Normal.

Subitamente surge a anormalidade dentro da
normalidade.

Críticas à não renovação contratual, culpando a
Direção do GAVM, mentiras sobre valores
contratuais, insultos soezes aos membros da
Direção, falsidades sobre o nosso modo de
proceder, etc. Só falta a chamada “manif”, que já
deve estar a ser preparada (pelo menos à hora
que estão a ser escritas estas palavras).

Pois, caros leitores, estes “marcianos”, verdes ou
vermelhos, têm vindo com os seus “tripods” e as
suas “bombas de fumo negro ”, através do “face-
book” (transformado em peixe-booK, devido à
“peixeirada”), teoricamente em defesa dos
concessionários cessantes do Moinho, tentar
invadir o GAVM e destruir o trabalho de tantas
Direções, de tantos Dirigentes, que com o seu
gratuito trabalho, empenho, dedicação e
persistência, mais não fazem do que defender os
superiores interesse do Grupo dos Amigos da Vila
da Marmeleira, a que os Estatutos os obrigam.



Para aqueles que têm ficado, duvidosos, assustados, temerosos, sobre o que tem por aí aparecido, aqui deixamos uma
palavra de descanso para todos vós, é só FICÇÃO.

Quanto ao futuro… passo a passo, olhando sempre em frente.

Creiam que a atual Direção, não tendo nada a temer nem a esconder, estará sempre disponível para vos esclarecer
sobre este ou outros assuntos. O mais tardar na próxima Assembleia Geral. Até porque os assuntos do Grupo dos
Amigos resolvem-se dentro do Grupo dos Amigos.

E não se esqueçam: OS MARCIANOS NÃO EXISTEM! 
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A GUERRA DOS
MUNDOS

 (VERSÃO MARMELEIRENSE) 
(Continuação)
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SÉRGIO RODRIGUES.
O entrevistado deste número é o Chefe do Agrupamento 1213 do Corpo Nacional de Escutas (S. João da
Ribeira), Sérgio Rodrigues.

Este Agrupamento, que no presente ano comemorou o seu 20.º aniversário, engloba também escuteiros e dirigentes da
Vila da Marmeleira. E não são tão poucos quanto isso. Os princípios que defendem, a formação que recebem e que
transmitem, o exemplo que dão, tornam os membros do Agrupamento 1213 motivo de interesse, para aqui vos
apresentarmos quem são, quais as atividades principais que desenvolvem e que objetivos querem atingir.

Mas, antes de iniciarmos a entrevista, talvez não fosse descabido relembrar-vos o que é o Escutismo (de maneira
resumida) e quem foi o seu fundador.

O Escutismo nasce em Inglaterra em 1907 por iniciativa de Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell, que
pretendeu, nessa época, criar um sistema de educação para jovens, em que se promovesse o trabalho de equipa, em
comunhão com a natureza (daí também se designarem, nessa altura, de “mateiros”), fazendo com que os jovens
assumissem o seu próprio crescimento, tornando-os exemplos de fraternidade, lealdade, companheirismo, altruísmo,
responsabilidade, respeito e disciplina.

O movimento tem de imediato sucesso, obrigando o seu fundador a abandonar a vida militar a que pertencia, para se
entregar totalmente ao desenvolvimento e à organização de uma estrutura juvenil, que se tornou de âmbito mundial,
educacional, de voluntariado, apartidária e sem fins lucrativos.

E é na sequência desse empenho que se reúne em Londres, no ano de 1920, o primeiro grande acampamento
(Jamboree), onde Baden-Powell é aclamado por 20.000 jovens, como Chefe mundial.

Atualmente, este movimento tem a sua Sede em Genebra (Suíça) e está espalhado praticamente por todo o mundo,
sendo considerado o maior movimento organizado de educação não formal.

Segundo dados de 2005, já nesse ano, o Escutismo estava representado em 216 países e territórios, tendo 28 milhões
de filiados.

Voltando ao Agrupamento 1213, este é um dos 1.100 agrupamentos locais do Corpo Nacional de Escutas – Escutismo
Católico Português, movimento que só em Portugal tem 72.000 membros.

Depois deste intróito, chegou a hora de fazermos algumas perguntas ao Chefe Sérgio Rodrigues.



9Outubro 2022

ENTREVISTA AO CHEFE DO AGRUPAMENTO 1213 DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS (S.
JOÃO DA RIBEIRA) (CONTINUAÇÃO)

SÉRGIO RODRIGUES.
NGAVM – Chefe Sérgio Rodrigues, o seu
Agrupamento tem já uma existência de 20 anos. Já
teve através dos tempos, certamente, momentos bons
e outros não tão bons. Quer-nos fazer uma síntese da
evolução desta equipa, desde o seu início até à
atualidade? E o que fazem e fizeram para ultrapassar
as dificuldades surgidas pelo caminho?

Sérgio Rodrigues – Desde já, agradeço a
oportunidade de explicar um pouco da nossa história e
da importância do Escutismo para as nossas
comunidades. Durante os 20 anos, já participámos em
muitas atividades e passámos por muitas
experiências. O agrupamento começou as suas
funções no ano de 2000 e esteve em formação
durante 2 anos. As primeiras promessas aconteceram
no ano de 2002 e, desde aí, muitos foram os chefes,
lobitos, exploradores, pioneiros e caminheiros que
aderiram ao movimento. Como qualquer associação,
as dificuldades prendem-se, sobretudo, com a
disponibilidade dos seus elementos e da conjugação
da sua vida pessoal e profissional com a vida
escutista. Mas, tudo se consegue, com esforço e amor
ao escutismo. Nem sempre é fácil, mas vamos
conseguindo levar o barco a bom porto. No fim, os
sorrisos e a alegria dos mais novos dão-nos ânimo
para continuar e seguir em frente.

NGAVM – Neste momento quantos elementos
(escuteiros e adultos voluntários) o compõem? E
deste número será que nos pode dizer,
aproximadamente, quantos são, ou residem, na Vila
da Marmeleira?

Sérgio Rodrigues – No passado ano escutista de
2021/2022, o agrupamento tinha no seu efetivo 85
elementos (70 escuteiros e 15 adultos voluntários).
Neste momento, da Vila da Marmeleira, rondam os 14
elementos. 

NGAVM – A orgânica que rege um Agrupamento é,
para a maior parte daqueles que não são escuteiros,
complicada. Da Alcateia ao Clã, dos Lobitos aos
Caminheiros, dos Adultos Voluntários (Dirigentes),
tudo isto é para nós quase um mistério. Quer-nos
explicar como se constrói esta estrutura? Como se
organiza?

Sérgio Rodrigues – O Agrupamento, tal como sucede
em todos os outros espalhados pelo país, tem uma
estrutura bem definida. Na verdade, há um chefe de
agrupamento, que encabeça uma direção, que é eleita
por um período de 3 anos. Quanto às secções, os lobitos
têm idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos,
sendo orientados pela Áquelá, a chefe de unidade, e os
restantes elementos da equipa de animação, seguindo o
Livro da Selva e São Francisco de Assis. A segunda
secção compreende os elementos entre os 10 e os 14
anos, sendo designados de exploradores, que são
acompanhados também por uma equipa de animação,
seguindo o patrono São Tiago Maior. A terceira secção,
que compreende jovens entre os 14 e os 18 anos, é
conhecida por ser o grupo pioneiro, seguindo os passos
do patrono São Pedro. Por fim, a quarta secção
compreende os jovens dos 18 aos 22 anos, que perfazem
o seu percurso escutista e são conhecidos como os
caminheiros, seguindo o patrono São Paulo. O
agrupamento constitui um movimento da Igreja Católica,
como tal, temos o nosso assistente que nos guia na vida
espiritual e nos orienta.

NGAVM – Outra questão que gostaríamos de lhe colocar:
Sendo o Corpo Nacional de Escutas um movimento
católico, que importância tem a formação religiosa no
desenvolvimento dos jovens escuteiros, para além na
formação ética e moral que os Agrupamentos
proporcionam (principalmente numa época cada vez mais
afastada dos valores espirituais)? Que apoio recebem
por parte da Igreja?

Sérgio Rodrigues – Realmente, hoje em dia, vivemos,
infelizmente, uma crise axiológica, que se tem
acentuado, não só nos jovens, mas também nos adultos.
Por isso, tentamos sempre levar as nossas crianças, os
nossos adolescentes e jovens a investir na sua formação
cristã, daí a necessidade de frequentarem a catequese
infantil, o grupo da pastoral juvenil e o grupo do Crisma.
Como escuteiros católicos, os nossos elementos
frequentam as celebrações dominicais, as missas de
agrupamento e nas atividades de sede ou de campo
existem sempre momentos específicos de
aprofundamento da fé com diferentes dinâmicas
relacionadas com a fé e a espiritualidade. No fundo, o
nosso grande objetivo é permitir que estes jovens
cresçam felizes, saudáveis e com os valores certos, que
farão a diferença na sua vida adulta, certamente.
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ENTREVISTA AO CHEFE DO AGRUPAMENTO 1213 DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS (S.
JOÃO DA RIBEIRA) (CONTINUAÇÃO)

SÉRGIO RODRIGUES.
É para isso que trabalhamos há já 20 anos, para
deixarmos o mundo um pouco melhor, tal como nos
ensinou BP, o nosso fundador.
  
NGAVM – Embora sabendo que, na atualidade, o
número de jovens e crianças não prolifera, sendo
evidente o “envelhecimento” destas áreas rurais, o
que poderá ser feito, mesmo assim, para atrair e
incentivar mais jovens (daqueles poucos que por cá se
mantêm) para o movimento escutista?

Sérgio Rodrigues – Na atualidade, é certo que a taxa
de natalidade continua baixa, porém, felizmente,
temos sempre muita procura por parte dos pais e dos
próprios elementos que querem ser escuteiros. A
primeira publicidade passa pelos nossos jovens nas
escolas que contam as peripécias vividas aos fins de
semana. Este ano, por exemplo, vamos receber mais
crianças e jovens do que é habitual. De facto, as
atividades ao ar livre em contacto com a Natureza são
aquelas que atraem mais e que cativam todos. Para
atrair mais jovens e divulgar o nosso agrupamento,
costumamos elaborar cartazes e comunicá-los nas
várias redes sociais. 

NGAVM – Nestes últimos tempos, que atividades têm
feito, no vosso Agrupamento, e que outras esperam vir
a realizar? Fale-nos também, um pouco, da
importância dos acampamentos e do “fogo de campo”.

Sérgio Rodrigues – Nos últimos tempos, as
atividades que podemos destacar são a celebração
dos 20 anos de agrupamento, que juntou muitas
pessoas em São João no mês de junho, o nosso
ACAGRUP, com um acampamento perto de Fátima, e
todas as atividades dinamizadas pelas diversas
secções. Para este ano, já temos um Plano Anual de
Atividades e pretendemos dar aos nossos jovens
experiências e oportunidades educativas que lhes
incrementem o gosto pela Natureza, o espírito de
equipa, a solidariedade, entre muitos outros valores.
Para isso, teremos raid´s, acampamentos,
acantonamentos, entre outras atividades.

NGAVM – Para além do que atrás foi dito, que
vantagens trazem aos jovens a prática e a formação
no Escutismo, vantagens que não tenham noutras
atividades, desportos ou educação formal já
existentes? O que torna tão apelativo SER Escuteiro? 

Sérgio Rodrigues – Na minha opinião, ser escuteiro faz
toda a diferença. É engraçado que contacto diariamente
com muitas pessoas e consigo detetar quem é escuteiro
e quem não o é. A começar pela postura assertiva, pela
forma como se dirige aos outros, pelo modo como está
na vida, pelo modo como se desenrasca perante as
adversidades e pelo modo como sabe trabalhar em
equipa. O escutismo não é um ATL, ao invés, segue o
Método do Projeto, que visa um conjunto de várias fases,
que culminam com a realização das atividades. O
escuteiro aprende fazendo, põe as mãos na massa. A
mim, em particular, faz-me confusão que os garotos, hoje
em dia, não tenham mais autonomia e dependam muito
dos pais. Cada escuteiro começa a assumir pequenas
responsabilidades para um dia se tornar um bom
cidadão, autónomo e capacitado. Sem autonomia e
responsabilidades, as crianças não aprendem e não
crescem.

NGAVM – Em que é que certas “imagens”
identificadoras, como uma farda, um emblema (a flor-de-
lis), um lema (“Sempre Alerta”), a simbologia do aperto
de mão, do sinal escuteiro ou da saudação escuteira,
influenciam e definem a maneira de ser dos Escuteiros?
O que significa este ritual, que nos é dado constatar
frequentemente?

Sérgio Rodrigues – Os escuteiros, por norma,
cumprimentam-se sempre «à escuteiro», com o aperto de
mão do lado esquerdo, ou seja, do lado do coração, para
que a mão direita fique liberta para ajudar os outros. O
«Sempre Alerta» quer demonstrar que um escuteiro se
encontra disponível para servir os outros. Não estamos
no escutismo para proveito próprio, trata-se de um
trabalho de voluntariado em prol das nossas crianças e
dos nossos jovens. A farda, obviamente, distingue os
escuteiros e dá-lhes uma identidade própria que os
caracteriza perante os outros que não são escuteiros.

NGAVM – Será que os métodos e os princípios que
foram definidos por Baden-Powell, há mais de cem anos,
ainda se aplicam na atualidade? E porquê?
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Sérgio Rodrigues – Sem dúvida, porque, apesar de
vivermos tempos diferentes, com tecnologia e avanços
no conhecimento científico, os seres humanos
continuam iguais. Todos nós temos de saber trabalhar
em equipa, temos de viver em sociedade e
desempenhar um bom papel de cidadãos, temos de
estar em contacto permanente com a Natureza e
valorizá-la cada vez mais, respeitando o ambiente e
os seus recursos naturais, temos de professar a nossa
fé, temos de acreditar que o amanhã será melhor e,
por fim, temos mesmo de deixar este mundo um pouco
melhor, sob pena de um dia ser tarde.

NGAVM – Com base nos valores que norteiam o
Escutismo, quer deixar alguma mensagem aos nossos
jovens, possíveis futuros escuteiros?

Sérgio Rodrigues – Como mensagem final, gostaria
de referir que um escuteiro é um jovem “normal”, que
anda na escola, que tem uma família, que consegue
gerir bem as suas prioridades e necessidades. Um
escuteiro descobre-se a si mesmo, aprende como
funciona o mundo e alarga os seus horizontes, porque
é posto à prova e tem de se desenrascar em várias
situações. Para quem ainda tem dúvidas, o escutismo
é a melhor formação integral dos jovens, que lhes
permite desenvolver a área física, social, afetiva,
intelectual, espiritual e do caráter. Um escuteiro é um
jovem alegre que sabe estar em equipa e que toma as
decisões certas para se livrar dos vários perigos que
ameaçam as nossas gerações mais novas
infelizmente. 
 
NGAVM – Resta-nos agradecer a sua disponibilidade
e desejar-lhe a continuação de bom trabalho,
principalmente com a juventude do Agrupamento
1213. Pelo nosso lado creia-nos SEMPRE ALERTA.
 

ENTREVISTA AO CHEFE DO AGRUPAMENTO 1213 DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS (S.
JOÃO DA RIBEIRA) (CONTINUAÇÃO)

SÉRGIO RODRIGUES.
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Esta é uma afirmação corrente, geralmente de surpresa
ou indignação, quando ouvimos alguém falar (ou quando
alguém escreve algo) com veemência, sem dúvidas ou
ponderação, a maior parte das vezes sem a mínima
preocupação sobre a veracidade do que afirma, ou das
consequências que daí podem advir, sem se dar ao
trabalho de usar as “célulazinhas cinzentas”, muitas ou
poucas, que Deus lhe deu, para proferir afirmações mais
consistentes e verdadeiras.

Falam ou escrevem sobre um caso ou uma situação,
falam sobre tudo e sobre todos, falam sem preocupação
com o contraditório, fazendo tábua rasa da opinião do
outro, pois a sua verdade é absoluta! Nem vale a pena
pensar mais no assunto! Ou nem vale a pena pensar! É
fartar vilanagem, pois vivemos num mundo sem
consequências, e aquele antigo ditado: “ou entra mosca,
ou sai asneira”, não é para aqui chamado. E é aí que
pessoas mais moderadas exclamam: É PRECISO TER
LATA!

Mas também temos outra expressão comum: “FULANO /
FULANA TEM MUITA LATA!”. Neste caso, o que se
pretende dizer, a maior parte das vezes, é que o tal
“fulano” ou o tal “sicrano” é muito desenrascado, que não
se atrapalha, que toma iniciativas ou faz afirmações com
toda a presteza e, quantas vezes, com alguma ligeireza,
resolvendo de imediato, com sucesso, aquilo que, para o
“comum mortal”, não é fácil de fazer ou concluir. Daí
muitas vezes dizermos com certa admiração: “TENS CÁ
UMA LATA!”.

Mas este intróito o que tem a ver com o artigo que agora
aqui vos apresentamos?

Tem muito. Pois hoje fazemos uma certa reflexão, sobre
esse metal que tanto uso teve em tempos idos (antes da
era do plástico), mas que ainda hoje é aproveitado. E
porque se lhe deve prestar maior atenção e utilização no
futuro, em prol do AMBIENTE.

Afinal o que é a LATA?

É PRECISO TER LATA !!!

(PEQUENA CONTRIBUIÇÃO PARA UM AMBIENTE MAIS SAUDÁVEL)
 

A LATA também designada FOLHA DE FLANDRES, é
uma fina folha de ferro e aço, de baixo teor de carbono, a
que se dá um banho de estanho. Utilizada, desde longa
data, para a fabricação de recipientes de certos alimentos
e óleos (óleos alimentares, óleos industriais, tintas),
assim como para objetos domésticos ou industriais. Os
mais antigos recordam-se, certamente, de vários
utensílios de cozinha (principalmente quando não havia
dinheiro para os ter em cobre), ou mesmo utilizados na
horta ou no quintal: alguidares, regadores, medidas para
líquidos ou cereais, peneiras, etc.. E dentro do armário
da cozinha, bem arrumadas, à espera de serem utilizadas
numa refeição rápida ou de um petisco fora de horas, lá
estavam (e estão) umas latas de sardinhas ou de atum de
conserva.

No entanto, nos tempos presentes a LATA, para fins
alimentares, já não é fabricada, na maior parte dos
casos, em ferro e aço, mas sim em alumínio. E aqui
temos uma diversidade de produtos à nossa disposição
nas prateleiras do super ou do mini mercado. Lá podemos
encontrar refrigerantes, cervejas, conservas de tomate,
de grão, de feijão, de sardinhas, de atum, de bivalves…
de sprays, e tantos mais produtos.

E qual é a vantagem do recipiente em LATA?

É leve, é de baixo custo, é resistente à corrosão, é
resistente ao transporte menos cuidadoso… e é
RECICLÁVEL!

Portanto, caros Amigos e Amigas, se querem ajudar o
Ambiente se querem que os vossos descendentes
possam ter um Mundo melhor e mais sustentável, façam
o favor de dar o devido valor a este metal, e de não se
esquecerem de ter LATA.

E então, por esta razão e apenas por esta, poderemos
dizer, com admiração, quando vos encontrarmos: É
PRECISO TER LATA! 
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APIT’Ó COMBOIO…
APITAVA!

O RAMAL FERROVIÁRIO 
RIO MAIOR / VALE DE SANTARÉM

 

Para a grande maioria dos nossos leitores, a “linha do
comboio” que passava lá em baixo, depois do paul, já na
freguesia de S. João da Ribeira, é apenas, infelizmente,
um mero dado histórico, e para outros, os “jovens”
sexagenários ou septuagenários de agora, lembrança de
tempos que já lá vão.

Embora a linha tenha sido desativada em 1965, e
posteriormente desmantelada em 1970, as marcas desse
ramal ainda estão presentes em boa parte do estradão
que ficou. Para todos, quando queremos referir esses
caminhos, ainda dizemos: “é depois da linha do comboio”,
ou então: “quando chegares à linha do comboio…”.

Mas quando, como e porque surge este ramal ferroviário?
Nos primórdios do séc. XX, as entidades públicas, e os
grandes empresários regionais, começam a pensar na
importância de uma ligação ferroviária, funcionando como
corredor intermédio entre as linhas do Norte e do Oeste.
Tal ligação era considerada de grande interesse para o
desenvolvimento de toda esta zona. Esse desejo, que
permitiria fazer um transbordo, de mercadorias e de
pessoas, entre a orla marítima (basicamente a partir das
Caldas da Rainha ou Óbidos) e o rio Tejo, é reforçado
pela necessidade de escoamento do carvão (lenhite) que
se extraía, desde 1914/1915, nas Minas do Espadanal em
Rio Maior.

Aquando da primeira Guerra Mundial, e dada a
importância reforçada que, nessa época, o carvão tinha
no uso doméstico e industrial, a sua exploração ganha
um valor económico e estratégico que até então não lhe
era reconhecido.

Já nesse período se pensa intensamente, em Rio Maior,
na construção de um percurso de ferrovia, para
transporte do carvão explorado nas minas atrás referidas,
percurso esse que levaria o minério até perto do rio Tejo,
onde seria embarcado para a região industrial de Lisboa,
ou transportado pela chamada linha do Norte.

Apesar das boas intenções, perfeitamente explanadas, e
dos esforços burocráticos a que as mais diversas
entidades se deram, o processo não avançou,
basicamente devido a dificuldades financeiras.

Foi necessário chegar a segunda Guerra Mundial para lhe
ser reconhecida importância justificativa do investimento.
É então que a decisão é finalmente tomada, como se
verifica pela publicação de Decreto-Lei, em 1942, através
do qual “as Minas de Rio Maior são chamadas a cumprir
uma função de reserva de combustível nacional,
determinando-se a sua exploração em larga escala e a
construção de ramal ferroviário para transporte de carvão
entre Rio Maior e Vale de Santarém”.

Este ramal ferroviário, após três anos de intensos
trabalhos, é inaugurado, com a “pompa e circunstância”
devida, em Abril de 1945, tendo-se também construído
um cais ferroviário próximo das minas (onde hoje em dia
se encontra o Pavilhão Multiusos), delineando-se a via-
férrea num percurso que acompanhava zonas muito perto
do rio Maior.

O movimento de transporte, após a segunda Guerra
Mundial, diminuiu, voltando a aumentar quando, em 1955,
se inaugura a Fábrica de Briquetes das Minas do
Espadanal. Mas a vida desta ferrovia é curta,
principalmente pela concorrência dos eixos rodoviários e
pela quebra de produção da fábrica que, ao encerrar em
1965, dá a sentença de morte ao “nosso” comboio.

E os vestígios do que outrora foi o ramal ferroviário
praticamente se extinguem com o seu desmantelamento
cinco anos depois.

Passados todos estes anos, muitos de nós dirão
certamente: QUE PENA!, pois se à época tivesse havido
mais um bocadinho de visão (e de dinheiro), talvez se
tivesse podido aproveitar este percurso de 30,4 Km para
fins turísticos (à sua dimensão), como fazem no Douro e
em outras paragens. 
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APIT’Ó COMBOIO…
APITAVA!

O RAMAL FERROVIÁRIO 
RIO MAIOR / VALE DE SANTARÉM

(CONTINUAÇÃO)

A beleza dos nossos campos agrícolas, as vinhas, os
olivais, as ribeiras, as valas e os pauis do rio Maior, as
encostas florestadas, tudo isto seria, certamente, motivo
de interesse e prazer para os que, cada vez em maior
número, apreciam e valorizam o ecoturismo e a natureza.

Mas nem tudo está perdido. Sobra a memória de tempos
passados, e com o desenvolvimento do desporto “ao ar
livre”, com o crescente interesse e preocupação com a
preservação do ambiente, foram criadas, no nosso
Concelho, sugestões para caminhadas, circuitos para
bicicleta e “trails”, com indicadores de caminhos a seguir
(onde se integra a “linha do comboio”) e com algumas
explicações sobre a natureza e normas ambientais.
 
E as várias Associações da Vila da Marmeleira e de
Assentiz, para além da Junta, cá estarão, também, para
despoletar as mais diversas ações relacionadas com a
prática destas atividades físicas. Aproveite, portanto, as
magníficas condições que a natureza, que nos envolve,
proporciona a quem para ela “olha e vê”. 

Não perca a oportunidade de fazer bem à sua saúde
física e mental, venha percorrer estes caminhos. E,
quando caminhar ou pedalar por estes percursos… não
se esqueça da nossa “linha do comboio”.
Agora, se está ainda à espera que o comboio apite… 
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NOTÍCIAS DA VILA I
ELES (E ELAS) ESTAVAM
COM OS AZEITES!

Decorreu no passado dia 24 de Setembro, na Sede do GAVM, um excelente workshop denominado “AZEITE, O OURO
LÍQUIDO – Do Campo ao Prato”.

Como orador e orientador tivemos o Sr. Eng. João Victor Vieira, ex-professor da ESAS (Escola Superior Agrária de
Santarém) e proprietário de um dos melhores olivais ribatejanos, a QUINTA DO JUNCAL.

Durante mais de três horas, o Eng. João Victor deu uma magnífica palestra, com apresentação de alguns vídeos e
fotos, onde explicou as diferenças entre a produção “à moda antiga” e a atual produção por métodos mecanizados,
tecnológica e cientificamente orientados, indispensáveis, nos tempos modernos. As exigências sanitárias, os gostos
mais apurados dos consumidores e uma maior qualificação de todos os intervenientes, assim o exigem.

Também foram esclarecedoras muitas das respostas que deu, às mais diversas questões colocadas pelos participantes
desta interessada “turma”, desde os tipos de oliveira existentes, às principais “maleitas” da árvore e do fruto, aos
sabores, aromas e acidez que o azeite pode apresentar, assim como, aos cuidados a ter, quando nos dirigimos,
enquanto consumidores, aos diferentes espaços comerciais, para escolher “o tal Azeite”.

Foi possível, desta forma, mostrar o trabalho desenvolvido para produzir um bom azeite, alertar para práticas menos
corretas, e desmistificar vários conceitos sobre a melhor maneira de o produzir, do mesmo modo que permitiu prevenir
os mais incautos “para azeite que não é azeite”. 

A sessão prosseguiu com a prova real de cinco tipos de azeite, tendo sido possível avaliarmos as diferenças existentes
entre eles.

Ao terminar esta interessantíssima tarde, fomos convidados, pelo Eng. João Victor, a visitar, no princípio do próximo
ano, as instalações da QUINTA DO JUNCAL, onde será possível ver como se processa toda a produção. Convite
aliciante e a não perder!

Caro Professor, muito obrigado, e conte connosco para essa visita de estudo!
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72.º ANIVERSÁRIO DO GAVM
11 DE OUTUBRO DE 2022

NOTÍCIAS DA VILA II

 No dia 11 de Outubro (3.ª feira), a nossa coletividade comemorou o
seu 72.º Aniversário!

Longevidade que foi assinalada, às 09H30 na nossa Sede, com a
presença dos Órgãos Sociais e demais Associados que estiveram
presentes, onde se procedeu ao hastear da bandeira e à colocação da
faixa que apresentará o lema do GAVM para este ano.

Neste ato, foram proferidas algumas palavras pelo Presidente da
Direção que, de modo resumido, deu informações e esclarecimentos
sobre as futuras atividades associativas.

Integrado nas comemorações do 72.º
Aniversário do Grupo dos Amigos da Vila da
Marmeleira, vai-se realizar, a 16 de Outubro p.f.
(domingo), um opíparo almoço de convívio, para
todos os Associados, Familiares e Amigos.

O prato principal será a ribatejana, a única, a
verdadeira SOPA DA PEDRA! Nada mais nada
menos! 

 A sua preparação estará a cargo dos dirigentes
da famosa CONFRARIA GASTRONÓMICA DE
ALMEIRIM, reconhecidos “Embaixadores da
Sopa da Pedra”, que aqui estarão, graciosa e
gentilmente, para mostrar porque tão suculento
prato é uma das receitas gastronómicas mais
conhecidas e apreciadas em Portugal.

O valor da refeição, que inclui entradas, pão de
Almeirim…, vinho regional (de qualidade), água
e refrigerantes, café… e BOLO DE
ANIVERSÁRIO DO GAVM com o respetivo
espumante, será de 8,00 € para participantes
até aos 10 anos, e de 12,00 € a partir dessa
idade.

A VERDADEIRA SOPA DA PEDRA
ALMOÇO NA SEDE DO GAVM

16 DE OUTUBRO DE 2022

NOTÍCIAS DA VILA III
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VIAGEM LÚDICO-CULTURAL
GAVM
13 DE NOVEMBRO DE 2022

NOTÍCIAS DA VILA IV

ALJUBARROTA – LEIRIA – RIO MAIOR

Vai realizar-se no Domingo, dia 13 de Novembro, mais
uma magnífica viagem promovida pelo GAVM.

Desta vez, partindo da Vila da Marmeleira, rumamos a
norte, para ir visitar (visita guiada) o CAMPO DE
BATALHA DE ALJUBARROTA e o respetivo centro de
interpretação de uma das mais gloriosas e decisivas
pelejas travadas pelos nossos heróicos antepassados.
Batalha essa, como se recordam, imprescindível para a
consolidação da independência nacional, e para a
afirmação de Portugal.

Quem não se lembra de D. Nuno Álvares Pereira, o Santo
Condestável, e do Mestre de Aviz, futuro D.João I, e da
sua revolta contra o poderio castelhano, à frente de todo
um povo (que era diminuto), onde predominava a “arraia
miúda” (não esquecer a Padeira de Aljubarrota!),
conseguindo, em minoria numérica e com escasso e
pobre armamento, umas das maiores vitórias alguma vez
alcançadas pelos portugueses de antanho! VENHA
REVIVER CONNOSCO ESSES DIAS DE GLÓRIA!

Em seguida rumaremos a LEIRIA para nos recompormos
desse esforço bélico, com fartas “viandas” e bebidas
abundantes, e já agora, passear no centro desta
lindíssima e histórica cidade e comprar o seu doce
regional, as “brisas do Lis”. E para aqueles que quiserem
ficar a conhecer como evoluiu o cinema português nos
últimos 100 anos, aproveite para dar uma vista de olhos
ao MUSEU DA IMAGEM EM MOVIMENTO (MIMO).

No regresso, e já em RIO MAIOR, teremos à nossa
espera simpático (a) guia para uma visita detalhada, com
explicações precisas, à chamada VILLA ROMANA,
importantíssimo núcleo histórico e social com quase dois
mil anos de existência! Vamos conhecê-lo em todo o seu
esplendor!

Esta será a nossa derradeira paragem antes de
regressarmos à Vila da Marmeleira, onde a viagem terá o
seu término.

INFORMAÇÕES:
·A viagem decorrerá em magnífico autocarro de turismo,
gentilmente cedido pela Câmara Municipal de Rio Maior;

·As inscrições deverão ser efetuadas até três dias antes
da viagem e serão limitadas à capacidade do transporte;

·Contactos para inscrição - por e-mail: geral@gavm.pt ;
por TM: 939 306 773 / 966 164 521; ou diretamente junto
de qualquer dos Diretores do GAVM;

·Os valores serão de 12,00 € para os participantes entre
os 5 e os 12 anos de idade, e de 24,00 € para maiores de
12 anos; Estes valores incluem viagem, almoço e entradas
nos espaços museológicos;

·A organização não se responsabiliza por qualquer
imprevisto, percalço ou acidente que possa decorrer
durante a viagem.

PROGRAMA:
09H00 ----------------- Vila da Marmeleira /Largo da
República, partida para Aljubarrota;

10H00 ----------------- Aljubarrota (CIBA), visita guiada ao
Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota e ao
campo de batalha;

11H45 ----------------- Saída de Aljubarrota;

12H15 ----------------- Leiria, chegada para almoço em
restaurante a designar;

13H45 ----------------- Saída do restaurante;

14H00 ---------------- Leiria: 

Hipótese 1) Visita ao Museu da Imagem em Movimento
(MIMO);

      Hipótese 2) Passeio livre no centro de Leiria;

15H15 --------------- Reencontro no centro de Leiria e
partida com destino a Rio Maior;

16H30 --------------- Chegada a Rio Maior para visita
guiada à VILLA ROMANA;

17H30 --------------- Saída de Rio Maior com destino à Vila
da Marmeleira;

18H00 --------------- Chegada à Vila da Marmeleira e
término da viagem.

mailto:geral@gavm.pt
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CAMINHADA DAS VINDIMAS, ALMOÇO CONVÍVIO E PALESTRA
NUPAE

NOTÍCIAS DA VILA V
 

Após uma interrupção motivada pela pandemia, o NUPAE
voltou a organizar a Caminhada das Vindimas. Este ano
com o extra de ser inaugurado oficialmente o trilho Mata
Manhãs do Projeto KM ZERO da CM Rio Maior, um dos
dois trilhos oficiais da Vila da Marmeleira.
 
O objectivo subjacente a esta actividade foi proporcionar,
primeiro aos habitantes da Vila, um momento de lazer,
desporto e convívio e que ajude a um cada vez maior
envolvimento da comunidade como um todo nestas
iniciativas das diversas associações da Vila. Depois, com
a abertura das inscrições a amigos é também para dar a
conhecer e trazer mais gente de fora à Vila por forma a
aliar à promoção dos vários pontos turísticos da Vila da
Marmeleira trazer também um maior dinamismo tendente
a um mais sustentável desenvolvimento das diversas
actividades económicas e sociais.
 
Ambos os objectivos foram conseguidos pois não só
houve uma grande adesão dos nossos habitantes como
também um grande número de amigos que se juntaram
fazendo com que mais de 70 pessoas participassem nesta
Caminhada das Vindimas e cerca de 60 juntaram-se
também para o almoço convívio.
 
O facto de o percurso ser de baixo grau de dificuldade e
com passagens por paisagens muito típicas do Ribatejo e
termos tido ainda o privilégio de calhar em dia de vindima
e foi possível observar in loco as vindimas tão típicas da
nossa região que fez com que fosse amplamente
elogiado. Todos terminaram, cansados, mas com a alma
renovada pela manhã passada a passear.
 
Antes do início da caminhada foram feitos os
imprescindíveis exercícios de aquecimento que a Mara,
que ministra aulas desportivas de manutenção no âmbito
do projecto "mais desporto, mais saúde" da Câmara nos
proporcionou e que muito ajudou a que não houvesse
ninguém com complicações físicas ao longo da
caminhada.
 
Com a saída, simbólica, da sede do NUPAE partimos para
o ponto oficial de início, junto à Igreja de São Francisco
de Assis onde fizemos, a já típica, foto de grupo na
magnífica escadaria do miradouro.
 
Depois, cada grupo a seu ritmo, desceu a ladeira do furo
em direcção à antiga linha do comboio. Este percurso
desenvolve-se ao longo de parte da extensão da linha 

mineira (transformada na sua totalidade em caminho
agrícola, com belíssimas paisagens entre os diversos
pauis; Paul da Anana, Paul de João Andrade e o Paul das
Salgadas. A Vala da Asseca e o Rio Maior)
proporcionando um cenário a admirar, a exuberante
natureza, pelo que o baixo grau de dificuldades, onde se
desenrolou a nossa actividade a torna um agradável
passeio.
 
Pode-se, pois, ir observando a paisagem vínica e fazendo
pequenas pausas junto aos 4 locais de interesse
referenciados, e agora devidamente sinalizados, ao longo
do percurso, juntando assim também um pouco de
história e dando a conhecer um pouco mais do que
devido ao ‘progresso’ se foi perdendo. A linha de comboio
Rio Maior-Santarém (pensada desde 1907 mas só
concretizada em Abril de 1945 - de Rio Maior saiu o
primeiro comboio às 22h30 do dia 24 de Abril de 1945
carregado com lenhite - e desactivada em 1965) com
especial ênfase na zona do Cais, onde o comboio a vapor
reabastecia de água e carregava e descarregava outras
mercadorias), a vala do Montujo onde ainda há quem
tenha memórias de no verão ir a banhos neste local,
presumo que tenha sido também aqui algumas das
história e idas a banhos que a minha Mãe me contava. Há
já algum tempo que infelizmente é impossível não só
devido à falta de qualidade da água para banhos como
também escassez de caudal e de não apresentar a
limpeza devida. Uma praia fluvial aqui era uma boa
ideia…
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Entretanto fomos passando pelas vinhas a serem vindimadas o que muito animou os caminhantes, tendo mesmo alguns
aproveitado para um pequeno reabastecimento de energia, degustando algumas uvas, até à ponte da N114-2 onde se
observa o rio Maior. Passámos depois pelo pequeno troço de estrada antes de se voltar a entrar bem dentro das vinhas
das Penalvas. Aqui, e graças à generosidade de um vendedor de melões, foi possível voltar a repor energias pois o
senhor ofereceu a quem ali estava uns belos melões. Quase a terminar, pudemos ainda passar pelo Marco Geodésico
(marco de categoria 3) e observar a vasta paisagem em redor. 
 
Finalmente regressámos ao ponto de partida da caminhada, cerca de 7, 2 km depois, sem incidentes nem problemas de
maior, o que é sempre o desejável e com vontade de ir para o repasto.
 
A terminar tivemos um excelente almoço em ameno convívio onde contámos como convidados o Dr. José Pacheco
Pereira, o Ten. Coronel Vasco Lourenço e, também da Associação 25 de Abril, o Dr. Manuel Sá, que se juntaram depois
no encerramento da exposição dos 48 anos de cartazes do 25 de Abril.
 
A finalizar esta actividade a Professora Dra. Vera Simões da Escola Superior de Desporto de Rio Maior ministrou uma
palestra sobre os benefícios da actividade física para a saúde no espaço exterior das Piscinas o que proporcionou um
excelente local para a mesma.
 
O NUPAE contou com a ajuda de algumas instituições que em muito contribuíram para o sucesso desta actividade que
promove um estilo de vida saudável e que contamos que seja realizada com caracter anual sempre nesta altura do ano.
 
João Cavaleiro

CAMINHADA DAS VINDIMAS, ALMOÇO CONVÍVIO E PALESTRA
NUPAE (CONTINUAÇÃO)

NOTÍCIAS DA VILA V

Aquando da Caminhada das Vindimas, realizada pelo Nupae, que se prolongou, por uns bons sete quilómetros, de troços,
ladeados por encostas, de vinhas reluzentes,sob um sol escaldante. Numa das paragens, bem assinaladas, fomos até um
pequeno ribeiro, que mais não era, que o próprio Rio Maior! Agora, contrariando o seu nome, com pouca água e bastante
poluída, devido às sucessivas descargas de fábricas e outros, ao longo dos anos danificou  por completo o seu caudal. 

E estando nesta observação, veio- me à memória, de quando era criança, os piqueniques que se faziam  na Vala, nome
dado à ribeira que atravessa o Juncal. O mesmo local, onde se podia tomar banho, sem perigo de água contaminada e
cujo caudal era bastante o suficiente para se nadar e não ter pé.!,, Grandes piqueniques com a família e amigos de meus
pais, que vinham de Lisboa, de propósito, para um dia bem passado, em plena natureza. Recordo uma caldeirada, feita
pelo meu tio Júlio, homenzarrão de figura e voz altissonante mas bom de coração.  Era pescador, de fim de semana, mas
que tinha construído um barco, para assim poder ir mais longe, onde se praticava grandes pescarias lá para os lados do
Bugio. Pois de peixe entendia ele! E como todo o bom pescador, Também sabia cozinhá-lo e muito melhor numa
caldeirada.! Assim, foi ele próprio, que trouxe o peixe pescado na véspera e fez a dita caldeirada, num enorme tacho de
barro, que ainda guardo no meu sótão!

Dia diferente, cheio de mergulhos na Vala, tal a profundidade e que, até me lembro, de meu pai levar barbatanas, o que
nos fez dar grandes gargalhadas de tão bem equipado estar! 

Várias paródias se fizeram neste local, tão agradável, que tanto oferecia sombras, como a água da ribeira para
brincadeiras! 

Graça Garrido

RECORDAÇÕES...
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No próximo dia 22 de Outubro, pelas 15H30, será
inaugurada a Exposição de Pintura do artista plástico
FRANCISCO ALVITO.

Bejense de nascimento (nasceu na pequena aldeia da
Trindade perto de Beja), evoluiu na sua criatividade
enquanto autodidata convicto, no decorrer de várias
dezenas de anos, não deixando, no entanto, de apurar
diversas técnicas, na sua fase inicial, em alguns ateliers,
nomeadamente o do Mestre Carlos Montes (1971 / 1973).

Graças a um olhar apurado, crítico, atento aos pormenores,
dedica-se ao estudo dos grandes clássicos europeus,
percorrendo os principais museus de várias urbes
europeias, entre elas Genebra e Bruxelas onde residiu,
analisando técnicas e estéticas e criando um estilo muito
próprio.

De traço fino, tonalidades originais, bem definidoras da sua
origem e personalidade, “retrata” de modo invulgar, tanto as
mulheres rurais alentejanas nos seus trabalhos campestres,
como as paisagens, as ruas e os recantos de Lisboa,
tipicamente alfacinhas.

E é aqui, no dia 22 de Outubro (sábado), na Sede do Grupo
dos Amigos da Vila da Marmeleira, integrado no mês de
comemorações do 72.º Aniversário do GAVM, que teremos
o grato prazer de apresentar o Artista e a sua Obra, durante
o cocktail que marca a inauguração desta Exposição.

Oportunidade única a não perder. Que esta data faça parte,
desde já, da vossa agenda cultural.

EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE FRANCISCO ALVITO
NA SEDE DO GAVM

NOTÍCIAS DA VILA VI



Calendário
 2022

 

16 / Outubro -“ Festa da Sopa da Pedra”, com a participação de elementos
dirigentes da Confraria "da Sopa da Pedra" [incluída nas festividades do

aniversário]
 

22 / Outubro - Exposição de Pintura de Francisco Alvito [incluída nas
festividades do aniversário]

 
13 / Novembro - Viagem lúdico-cultural.

 
17 / Dezembro – Exposição de Arte Juvenil.

 
17 / Dezembro - Inauguração do Presépio do GAVM.

 
 

A Agenda aqui apresentada, dado o espaço temporal dilatado, poderá 
ter de sofrer alterações, por razões atualmente não previstas.
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Com o apoio de Outubro 2022


