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Com o inicio da Época Balnear a 29/06 nas Piscinas da Marmeleira, congratulamo-nos com

o bom tempo que temos tido na generalidade dos dias, e da vinda assidua de quatro ATL's

(Vila da Marmeleira, Moçarria, Almoster e Cartaxo) num total de cerca 90 utentes. 

É para nós uma satisfação enorme ver a alegria de todas estas crianças, conviver e brincar e

além de mais estarem a cumprir o seu direito, que é serem "Crianças".

Com a atribulação do ano anterior, apenas na memória, o GAVM volta a cumprir o seu dever

social de poder permitir que estas crianças possam ter a liberdade para brincar num espaço

amplo e agradável, que dá pelo nome de Parque das Piscinas da Vila da Marmeleira.

Iniciámos com estas crianças as Aulas de Natação, com a supervisão da nossa Diretora

Técnica e Nadadora Salvadora, e também a realização de diversos jogos aquáticos que

alegraram todos os utentes da piscina.

Alegramo-nos igualmente, com o sucesso do remodelado Café - Snack/Bar "O Moinho", que

tem sido para os Associados, para a População da terra e para outros visitantes, um ponto

de encontro e um local aprazível e calmo para desfrutar de uma bebida e de variados

petiscos, a qualquer hora do dia.

Aqui também apresentamos a entrevista ao casal de Associados Jovens, que durante o

último ano atribulado, e perante a impossibilidade de realizar os projetos programados,

soube dar a volta por cima, iniciando outros projetos totalmente diferentes, dando sentido

ao Empreendedorismo Jovem.

A Direção

EDITORIAL
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Desta vez, o “Notícias” foi à procura de um dos jovens casais,
nossos Associados, mais empreendedores, e que mais têm
contribuído para a modificação das mentalidades de parte dos
habitantes da Vila da Marmeleira.
Ana Rita Camará, aqui nascida e criada e Jo Claeys, cada vez
mais Marmeleirense sem descurar as suas origens na Bélgica.
Ambos formadores, vocacionados para a educação comunitária.
Ambos com os olhos postos, enquanto “cidadãos do mundo”,
numa sociedade europeia multifacetada, trazendo ao nosso
encontro outras gentes e outros costumes e fazendo também por
lhes apresentar o nosso viver e o nosso sentir.

NGAVM – Primeiro que tudo, há quanto tempo se

conhecem e como se encontraram?

RC/JC – Conhecemo-nos em Santarém em 2008
e a partir de 2009 os nossos caminhos cruzaram
até hoje. Em 2009 em muitas das nossas
conversas descobrimos que partilhávamos os
sonhos, as crenças e valores. O que foi muito
obvio para muitos à nossa volta enquanto nós
só percebemos e assumimos isso alguns meses
depois na pacata estação de comboios de
Santarém, onde o primeiro beijo marcou o início
da família que hoje somos. 
NGAVM – Atendendo a que residiam em

diferentes lugares (Marmeleira e Lisboa), foi difícil

a decisão de virem para a Vila da Marmeleira?

Qual foi o principal motivo dessa escolha?

RC/JC – Nada difícil. Apesar de vivermos em
sítios diferentes, ambos tínhamos casa na Vila
da Marmeleira. Para a Rita a Vila da Marmeleira
é onde cresceu, quer viver e morrer. Para o Jo
uma fantástica Vila cheia de magia e encantos
que se vão escondendo de quem se habitua à
paisagem. 
A Vila da Marmeleira é aquilo que sempre
sonhamos, um lugar tranquilo, cheio de
potencial onde a qualidade de vida para se criar
uma família não se compara à agitação e
confusão de outros lugares. 

NGAVM – Não é preciso grande esforço para

verificar que a vossa “sociedade” funciona às mil

maravilhas. No caso da “sociedade familiar”,

temos o exemplo de um desempenho perfeito

com a criação de duas magníficas “peças únicas”:

a Lara e o Leo, que todos nós estimamos e

acarinhamos. Quanto à “sociedade empresarial”,

arranjaram outro “filho” que dá pelo nome de

“Produções Fixe”.

Querem contar-nos como começou e que

atividades foram desenvolvidas até hoje?

RC/JC – Que grande pergunta. Imensas histórias
que não cabem aqui 😊 
Em setembro de 2010 decidimos criar as
Produções Fixe que tem como área de trabalho
a formação nacional e internacional em áreas
sociais que visam contribuir para um mundo
onde tod@s possam viver melhor juntos. Além
da formação, também o desenvolvimento de
ferramentas educativas que apoiam as
formações e fazem as delícias de grupos em
processos de coaching. 
Durante os últimos anos, desenvolvemos vários
projetos de desenvolvimento local em
colaboração com entidades públicas e privadas,
como o Centro Rural de Educação Não Formal
que a população Vila da Marmeleira e em
especial o GAVM tão bem conhecem. 
O sucesso deste projeto levou a outros, sempre
com o mesmo foco, o desenvolvimento local e a
criação de oportunidades de cooperação para
um melhor viver em comunidade. O mesmo
replicou-se em Janeiro de Cima no Fundão, na
Madeira, nos Açores, na Noruega e na Bélgica. 

ENTREVISTA A 
ANA RITA CAMARÁ E JO CLAEYS



NGAVM - O empenho que a vossa instituição tem tido

no apoio às coletividades, como o GAVM, tem sido

importantíssimo para o estímulo da atividade

associativa e, em certas situações, para a

modernização das respetivas estruturas. Pensam

continuar a ter, nos vossos objetivos, uma vertente

dedicada à colaboração com as coletividades? E em

relação ao GAVM, que ações concretas gostariam de

realizar?

RC/JC – O Apoio às coletividades sempre foi
parte da Responsabilidade Social das Produções
Fixe e a forma de apoio vai sendo definida e
ajustada à realidade. Sempre consideramos que
o melhor apoio que podemos dar é a nossa
presença ativa, mas também a partilha de
recursos e saberes e a procura conjunta de
soluções para as necessidades que vão surgindo. 
Como associados do GAVM, são muitos os
sonhos que podemos sonhar, mas por agora
ainda estamos num processo de transformação
interna adaptando-nos às novas realidades. 
NGAVM - De há ano e meio a esta parte, a

pandemia covid-19 trouxe muitas dificuldades

para a programação e calendarização das ações a

desenvolver, e em muitas situações fez mesmo

parar atividades que estavam a decorrer. Como é

que a “Produções Fixe”, em que é fundamental a

ação presencial de grupos e a necessidade de

deslocações por espaços alargados, conseguiu

“dar a volta” à situação? 

RC/JC – No final de Março e com o cancelaments
de todos os trabalhos (presenciais) que
tínhamos para todo o ano de 2020, percebemos
que precisávamos de tomar decisões que
tinham e tiveram impacto na vida de quem
connosco trabalhava. 
Ficamos apenas nós os dois e numa fase inicial
foi difícil, não podermos trabalhar porque o
nosso trabalho era um trabalho de contato com
pessoas. Vimos os sonhos cair, sem os poder
programar. Viver em constante contexto de
adaptação foi talvez a competência que mais
desenvolvemos durante esta pandemia. 
Mas todas as crises são também uma
oportunidade e esta em concreto levou-nos a
redefinir prioridades e a questionar o que se foi
tornando obvio. 
O digital entrou pelo escritório e também pela
casa adentro. Nós e nossos filhos numa
aventura constante. 

A transição do presencial para o digital levou-
nos a apostar ainda mais no desenvolvimento
do nosso atelier para a produção de jogos e
ferramentas educativas, bem como, a equipá-lo
com os diferentes dispositivos e máquinas
necessárias para podermos fazer desta nova
aventura, a nossa aventura de sonho. 
Hoje em dia, somos contatados por diversas
organizações e entidades para a criação,
desenvolvimento e produção concreta de jogos
educativos. 

NGAVM – Para terminar, agradecendo a vossa

disponibilidade, que projetos têm em mente,

após tornarmos à “normalidade” sanitária?

RC/JC – Honestamente, achamos que esta é a
normalidade e a nova realidade. Prevemos
continuar com formações online ou presenciais
e com o desenvolvimento e produção de jogos
educativos. A nossa transformação e/ou
reestruturação passa agora por nos tornarmos
mais sustentáveis prevenindo dessa forma
grandes impactos com futuros desafios. 
Esta pandemia relembrou-nos que a qualidade
do tempo que podemos passar com os nossos
filhos não tem preço. Por isso, esta
transformação assenta na nossa primeira
prioridade, continuar a fazer aquela pequena
diferença, sem tirar o foco da base familiar. 
Por último, agradecemos esta oportunidade,
bem como, agradecemos às várias direções do
GAVM a colaboração que temos mantido ao
longo dos anos. 
Se as associações locais têm sucesso a Vila da
Marmeleira sucesso terá. 😊 



ÉPOCA DE VERÃO

A Moda de "Ir a Banhos"
Desde finais do século XVIII que era hábito a

família real e certa aristocracia frequentarem

zonas balneares, geralmente por indicação

médica, pois era voz corrente que os banhos

marítimos traziam benefícios aos que padeciam,

entre outras maleitas, de anemia, depressão ou

raquitismo infantil, robustecendo jovens e

adultos.

Nessa época, os senhores e senhoras que se

sujeitavam à “tortura” de mergulhos e gargarejos

nas salinas águas, apareciam vestidos de fato e

gravata e vestidos compridos que substituíam por

outras vestimentas não menos complicadas mas

mais adequadas à função, sendo encaminhados

pelos respetivos banheiros aos tratamentos

prescritos.

Era a época em que o pudor não permitia outra

apresentação e a proteção aos raios solares era

fundamental, já que as meninas e as senhoras de

então, não consideravam de bom-tom aparecer, à

sociedade, com tez trigueira, tez que só gente

vulgar tinha.

É preciso passar uma centena de anos até surgir

um “revolucionário” destes conceitos.

Nos finais do século XIX, princípios do século XX,

D. Carlos I cria a moda de “ir a banhos”,

ultrapassando as meras intenções de tratamentos

médicos e impondo, com o seu exemplo, ao

nadar assiduamente na baía de Cascais, o hábito

de gozar o prazer da natação e dos passeios à

beira-mar. A Família Real e a Aristocracia

seguem-lhe o exemplo e, a partir daí, torna-se

“chique” deixar a cidade nos meses mais quentes

e rumar às praias. Para os mais conservadores,

que não alinhavam nestes “modernismos”,

restava-lhes as casas em Sintra para melhor

suportarem os calores estivais.

É preciso chegar aos atrevidos anos vinte, já em

plena República, para se generalizarem as idas à

praia. A burguesia endinheirada e também

alguns comerciantes e lavradores de “teres e

haveres” já se deslocam para as praias espalhadas

pelo país, alugando casas junto ao mar, o que

permitiu o desenvolvimento de algumas das vilas

piscatórias onde se instalaram. 

Ainda se vêem, nesta época, algumas senhoras

em pudicas e alvas roupagens, cheias de folhos e

atilhos, mas já com um bocadinho da perna “ao

léu” e vistosas toucas igualmente brancas, e os

senhores com “maillots” de riscas horizontais,



apresentando porte atlético e bigodes retorcidos.

As areias que, durante a maior parte do ano, só

tinham a presença das famílias de pescadores

com as suas caraterísticas embarcações,

enxameiam-se com estes “turistas” para quem é

necessário fazer barracas de praia em número

cada vez maior. Os pescadores tornam-se

banheiros, empresários de barracas e habitações

ocasionais, mestres na arte de nadar e de

salvamento, e profissionais do primeiro mergulho

dos meninos e meninas.

E as gentes da Vila da Marmeleira? Chegado o

Verão, há setenta ou oitenta anos (senão mais),

aqueles que podiam, não dispensavam umas idas

para a Praia da Nazaré!

Muniam-se de “armas e bagagens” e nos

transportes da época, durante uma infinidade de

horas, já que as viaturas eram ronceiras e as

curvas da estrada eram de perder a contagem,

com coragem e determinação, rumavam até á

praia.

Cansados e afogueados, com a “mobília às costas”

aí terminavam a viagem com ar de alívio.

Para quem tinha oportunidade de ver o mar só

nessa altura, depois de um ano de labuta nestes

montes e vales, o cheiro a maresia, o azul do

Atlântico, a brisa marítima e o mergulhar nas

águas oceânicas era o paraíso. Para os que não

sabiam nadar, molhar o pé ou fugir na

rebentação das ondas já era deleite suficiente.

O dia passava-se na praia, a partir das oito horas,

e quando necessário protegidos do sol, nas horas

mais escaldantes, por uma típica barraca de

riscas coloridas, que também servia de vestiário e

de improvisado refúgio para uma sesta

retemperadora.

Naturalmente, todos estes afazeres incluíam a

degustação das múltiplas iguarias, provenientes

do farnel que a “mãe de família” tinha preparado

bem cedo. Nele, não poderiam faltar os

pastelinhos de bacalhau ou as rechonchudas

coxas do galináceo assado e corado na noite

anterior, com o respetivo arrozinho no forno. 



Extensos areais, água límpida e beleza

paisagística não falta. E em pouco mais de meia

hora, podemos pôr os pés na areia

Mas o bronzeado da praia é para manter e para

reforçar. Se já voltou da praia ou ainda para lá

não foi, aproveite o Parque das Piscinas do GAVM

(mesmo que tenha a sua piscina privada). Venha

dar um “mergulhaço”, apanhar um pouco de sol e

esquecer os problemas do dia-a-dia.

Faça como D. Carlos I, está na hora de “ir a

banhos”!

O vinho, esse tinha que vir mesmo lá de casa, pois

não há outro como o da Marmeleira! Ah!, não

esquecer as broas e os nógados para rematar.

Toca a aproveitar, porque as férias são curtas e só

há mais para o ano, se Deus quiser!

E atualmente? Para onde vão os Marmeleirenses

quando chega o período estival?

Embora estas viagens tenham perdido o

romantismo que tinham nesses tempos, já que a

escolha é variada, os meios de locomoção

melhores e os desejos mais requintados, não

perdemos o gosto de ir à praia. Para além dos

“Algarves”, as idas ao Baleal, S. Martinho e Nazaré

continuam a fazer parte do nosso calendário de

Verão.

Nos anos sessenta vem a descoberta do Algarve!

Alguns dos Marmeleirenses, muitos deles

residentes em Lisboa, mais atentos a estas

inovações, rumam a sul. 

Aí se criam novas modas com a vinda de turistas

de outras paragens. Chegam com fartura os

ingleses, eles entusiasmados com o “sunshine” e

com o “wine” elas, quais sereias britânicas nos

seus minúsculos “bikinis”, com tudo isso, mais o

calmo e quente mar algarvio e o excitado e

quente sangue dos latinos. Latinos esses que

“arremelgavam o olho” para as “bifas”. Que o

digam alguns Marmeleirenses (em segredo)!

Quanto às Marmeleirenses que os

acompanhavam, após reprimendas contidas,

permitiam o chamado “lavar a vista”, pois sabiam

bem que a “prata da casa” não ficava atrás destas

descaradas. Tudo isto ao som dos Beatles e dos

Beach Boys.  

Fotos retiradas da internet sobre as Piscinas da Marmeleira



Enraizado desde o princípio do

séc. XX no Largo da República,

largo designado em tempos

antigos por o “Lugar”, aqui

galhardamente se apresenta, em

todo o seu fulgor, com os seus 115

anos de existência. Edificado em

1906, ainda nos tempos da

monarquia, cresceu, modificou-se,

adaptou-se às necessidades das

várias épocas.

Muitos lá têm subido e têm

“botado faladura” em diversas

ocasiões! 

Não nos admirava que até tivesse

servido, em 1910, para dar uns vivas

à República ou, mais tarde, ao 25

de Abril!

A sua função principal, a de

alegrar a população com

magníficos concertos promovidos

pela Banda Filarmónica, tem sido

cumprida, graças ao empenho e

dedicação dos diversos dirigentes,

músicos e mestres da Banda da

Casa do Povo. Honra lhes seja feita. 

Aí também atuaram, por várias

vezes, ranchos folclóricos vindos

das mais diversas partes.

Mas nem só de Filarmónica ou

Folclore vive o coreto!

Com as últimas obras aí realizadas,

em que se construíram, no

subsolo, camarins para os artistas,

este espaço, atualmente alargado,

recebe anualmente os mais

diversos conjuntos musicais, que

vêm abrilhantar a Festa de Agosto

(festa em honra de Nossa Senhora

da Assunção). 

Se algo há, que marque as múltiplas gerações que passaram e passam pela Vila da Marmeleira, esse

algo é seguramente o nosso coreto.

Não existe criança, que aqui venha, que não seja atraída por este símbolo da nossa terra, e que lá não

“trepe” para correr e dar expansão à sua alegria. 

O Nosso Coreto



Infelizmente, no ano transato, devido à pandemia, a Festa não se

realizou, o que também vai suceder este ano, pelo mesmo motivo.

Mas se não temos a festa popular e laica, temos as festividades

religiosas. Assim se celebrou, no ano passado a 15 de Agosto, nesse

mesmo espaço, uma Missa Campal. No coreto foram colocados o

altar e as imagens de S. Francisco e de Nossa Senhora da

Assunção, o que permitiu, cumprindo as normas sanitárias

estabelecidas, realizar tão importante ato. 

Desta feita, neste ano de 2021, na mesma data, pelas 17H00, será

realizada nova Celebração Eucarística, seguida de um magnífico

concerto com a presença da Banda Filarmónica da Vila da

Marmeleira.

Do mesmo modo que existem pavilhões multiusos, nós temos um

coreto multi-funções!

Da próxima vez que passar no Largo da República, olhe para ele

com mais atenção, recordando o seu importante passado, a sua

presente utilidade e o conceito cultural, social e humano que nos

deixa para o futuro.

Até porque, este é O NOSSO CORETO! 
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Depois de 1 ano de interregno os ATL's voltaram ao nosso convivio.
Da Vila da Marmeleira, da Moçarria, de Almoster e do Cartaxo, num total
de 90 utentes, têm vindo quase diariamente para desfrutar das nossas
instalações do Parque das Piscinas.


