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As obras de ampliação e remodelação do Bar-

Moinho no Parque das Piscinas do Grupo dos

Amigos da Vila da Marmeleira prosseguem a

bom ritmo. Segundo nos foi revelado por fonte

segura, os responsáveis da Direção que

acompanham esta iniciativa esperam que, a fase

dois da obra, esteja concluída antes do início da

época balnear de 2021.

No decorrer dos trabalhos, para surpresa dos

intervenientes, foi encontrado algo inesperado na

escavação para as fundações da estrutura:

TESOURO VALIOSO?

Para já, peritos com “olho” para estas coisas,

depois de análise demorada (mais ou menos

trinta segundos), conseguiram datar este achado

em mais de cem anos de existência!...

confirmando que não se trata de nenhum fóssil

ou esqueleto pré-gavm.

O sigilo em redor deste caso mantém-se,

esperando o “Notícias do GAVM” poder,

brevemente, dar mais e melhores informações

sobre este assunto.

Esteja atento ao desenrolar desta misteriosa
situação!

2ª fase das obras
no Parque das
Piscinas

T E S O U R O  E N C O N T R A D O  N O  B A R - M O I N H ONOVIDADES :



Próximo de estar concluída uma nova fase das obras no
Parque das Piscinas, resolvemos entrevistar o Presidente da
Direção, Filipe Garrido, para que nos transmitisse como tem
decorrido, e quais as expectativas para o futuro desta
estrutura.
NGAVM – Há já alguns anos que verificamos um esforço maior da

Direção, no sentido de melhorar as condições de utilização das

piscinas. Quer-nos dar, de maneira sucinta, uma imagem do

trabalho aqui efetuado nestes últimos anos?

FG – Com muito prazer. Em primeiro lugar gostaria de explicar

que existem três vertentes de atuação, uma que é a de

manutenção da estrutura e dos equipamentos, necessária todos

os anos para impedir a sua degradação, outra relacionada com a

obrigatoriedade de normas estabelecidas por lei, cada vez mais

exigentes na segurança dos utentes e na utilização dos espaços, e

uma terceira, aquela que se tem visto agora, que tem a ver com as

melhores condições de conforto e utilização para todos aqueles

que nos visitam.

NGAVM – Não querendo interromper a sua explicação, o “estaleiro

de obras” que aqui vemos, com tanto cimento e tijolo, está a

modificar, em termos visuais, a imagem do Parque das Piscinas?

FG – De maneira nenhuma. A imagem de um espaço confortável,

com arborização saudável, com boas normas de higiene, e com a

simpatia usual de quem lá trabalha e de quem lá está para

receber os utentes, mantém-se e reforça-se. Essa é a imagem de

marca do Grupo dos Amigos. A criação de “espaços-conforto” no

deck das piscinas, a qualidade da água sempre controlada, e a

presença constante de nadadora-salvadora encartada, permitem

um desfrute superior por parte de quem nos visita. Como

puderam verificar no último ano, as obras executadas,

principalmente na zona dos balneários, tiveram como objetivo

adequar os espaços à utilização, por parte de utentes com

limitações físicas, às várias áreas do perímetro. Daí se terem feito

rampas para os desníveis, e dimensionado os espaços dentro dos

balneários para a circulação de cadeiras de rodas. Foi também

nesse sentido que se fizeram duas casas de banho para os utentes

com necessidades específicas e se inaugurou a enfermaria. Obras

estas, entre outras, que vieram permitir a obtenção do respetivo

alvará de utilização, vinte e três anos após a sua inauguração!

NGAVM – Mas agora, o que verificamos é muito “partir pedra” na

zona de restauração…

FG – De facto, assim é. Após a execução das obras anteriormente

referidas, em que podemos também citar o arranjo do piso

fronteiro aos balneários e a feitura de canteiros para o

enquadramento das tílias, que tão boa sombra nos trazem no

verão, resolvemos atuar na alteração do Bar-Moinho, onde se estão

a concluir, em anexo ao edifício principal, casas de banho próprias

e cozinha de apoio ao snack. 

Entrevista
ao

Presidente da Direção



Com estas modificações, também obrigatórias para a legalização

deste espaço, vimo-nos obrigados a alterar muito do respetivo

interior, pois, foi necessário mudar muitas das tubagens de água,

de saneamento e de eletricidade.

NGAVM – Mas isso obriga, certamente, a investimentos avultados.

Donde vem o dinheiro?

FG – Antes de lhe responder a isso, permita-me que lhe diga que,

em qualquer atuação do Grupo, temos sempre a preocupação de

avaliar gastos e receitas, de modo a tirar o máximo proveito do

esforço dispendido. Este caso não é exceção. Ao fasearmos a obra

global por vários anos, estamos a adequar a obra às verbas

limitadas que uma Associação como a nossa tem. Em seguida

tentamos obter verbas extraordinárias (já que as quotizações

anuais são poucas e limitadas) provenientes de apoios como os da

Câmara Municipal de Rio Maior, da Junta de Freguesia, de

entidades comerciais que oferecem ou reduzem os valores dos

materiais, de mão-de-obra gratuita, por parte de alguns

Associados e Amigos, de alguma publicidade, etc. Gostaria

também de referir que, recentemente, conseguimos mais algumas

verbas provenientes do Bar da Sede, graças ao esforço do nosso

Vice-Presidente, que assumiu o seu funcionamento durante vários

meses. Infelizmente, as restrições existentes devido à pandemia,

impedem-nos de efetuar outras atividades com os Associados,

atividades essas que poderiam ajudar ao reforço financeiro e

dinamizar as “tropas”. Não é fácil fazer omeletas sem ovos…

NGAVM – E quanto ao futuro?

FG – Como se costuma dizer “o futuro a Deus pertence”. É evidente

que esta equipa tem projetos (ambiciosos) para os próximos anos,

tanto para o Parque das Piscinas como para o edifício da Sede,

assim como para a mobilização dos Associados. Mas isso é pormos

"a carroça à frente dos bois”. Quando chegar a altura,

apresentaremos o nosso programa por mais dois anos.

Brevemente irá existir uma Assembleia Geral Eleitoral que definirá

o futuro da nossa coletividade. Mas, sejamos nós ou seja outra

equipa que irá dirigir a atuação do Grupo dos Amigos, uma coisa é

certa: o GAVM está para ficar e crescer em benefício dos seus

Associados e da Vila da Marmeleira.

Já conhece o nosso espólio
de livros e de discos?



Brevemente mais novidades sobre o
"Tesouro" encontrado no Bar-Moinho
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