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EDITORIAL
O “Notícias”, que hoje apresentamos, tem na sua

capa uma imagem do miradouro da Vila da

Marmeleira. Invertendo o objetivo deste espaço

icónico, em vez de virmos ao Miradouro apreciar

“as vistas”, é de uma visão exterior a ele, que para

lá olhamos. Ainda para mais, com um olhar

noturno. Romântico, profundo, acolhedor. Uma

feliz fotografia que pretendemos partilhar

convosco.  

É, sem dúvida, um bom enquadramento para os

temas deste número de Fevereiro, que

começamos com a Data palíndromo, uma

entrevista ao nosso Associado e Amigo, Claudino

Gomes, em que se fala do passado e se antevê

um pouco do futuro. 

Também não podíamos deixar de vos falar do

Entrudo, pois apesar de não ser aconselhável, por

enquanto, ter grandes manifestações coletivas,

não faz mal nenhum dispensarmos um pouco de

atenção ao Carnaval. Até é saudável. 

Se existe algo que está longe de ser comum é a

combinação numérica do próximo dia

22/02/2022. Algo como o que vai ocorrer é tão

incomum que acontecerá pela última vez neste

século. Trata-se de uma data capicua, ou um

palíndromo numérico - neste caso, de oito

dígitos, com a variação de apenas dois números.

Ficou claro? Não?

Então, vamos lá. Palíndromos são combinações

numéricas, ou de letras, que tanto podem ser

lidas da esquerda para a direita como da direita

para a esquerda sem alteração de seu

significado. 

Assim como ovo, Ana e arara são palavras

palíndromo, a data 22-02-2022 também é. 

Capicua é palavra de origem catalã para esse

fenômeno (cap i cua, ou em português: cabeça e

cauda). 

Algumas pessoas podem-se lembrar da última

vez em que uma data capicua exatamente como

esta ocorreu.

Como antigamente se dizia “até faz bem à

alma!”.

Pequenas notícias e um previsível calendário de

atividades associativas, aqui surgem, não

querendo deixar para trás temas como o do

Cartão Vale Mais, que se está a desenvolver, e

que a curtíssimo prazo vos trará vantagens

acrescidas e da Escolinha de Teatro, que está

mesmo aí a começar! 

Completamos com o que nós designamos por

GAVM CLINIC, onde falamos das atuais aulas de

Pilates e das futuras aulas de Yoga (já no

princípio de Março), assim como retomamos o

tema ECOGAVM, que, desta vez, talvez não vos

traga grandes novidades (não temos essa

pretensão), mas é seguramente mais um alerta

para o nosso procedimento diário, na

salvaguarda de um mundo mais sustentável.

Boa leitura e até Março!   

Data palíndromo, 
ou 'capicua' 22 / 02 / 2022

Foi no dia 02 de fevereiro de 2020 (02/02/2020). 

E a anterior a esta, foi em 20 de fevereiro de

2002 (20/02/2002).

A próxima data capicua como essas será assim,

no dia 22 de fevereiro de 2022 (22/02/2022).

Depois disso, no entanto, se algum leitor deste

texto viver para contar será uma pessoa de sorte.

Isso porque ela ocorrerá apenas quando 90 anos

se passarem, no próximo século, no dia 21 de

dezembro de 2112 (21/12/2112). Isso vai-se repetir

dez anos depois, no dia 22 de dezembro de 2122

(22/12/2122). 

Depois disso, só em 30 de março de 3003

(30/03/3003), no próximo milênio. 

Palíndromos numéricos assim são tão raros que

se agrupam no início de cada milênio. Antes

dessa data do início deste século, tivemos os dias

10 de janeiro de 1001 (10/01/1001) e 1 de janeiro

de 1010 (01/01/1010). 

Viva com muita energia positiva este dia,
é mesmo o último deste século!



Entrevista a
Claudino Gomes

 
Neste número do “Notícias do GAVM” vamos
conversar com um dos Associados que mais
tem contribuído para a manutenção e
desenvolvimento da nossa Associação.
Claudino Emílio de Jesus Gomes, Associado
número 10, com inscrição a 1 de Janeiro de
1974, e a quem se atribuiu o título de
Associado de Mérito em 1991. 
Com os seus enérgicos 77 anos de idade (de
fazer inveja a muitos de nós) e ar de “menino”
que ainda hoje apresenta, tem tido, pelo
menos desde 1995, quase sem interrupções, os
mais diversos cargos diretivos: de 1995 a 2009
Relator do Conselho Fiscal; de 2009 a 2011
Vice-Presidente da Direção; de 2011 a 2015
Presidente da Direção; em 2015 e 2016 Membro
das Comissões Administrativas então eleitas;
de 2019 até à atualidade Presidente do
Conselho Fiscal.
Para além das funções atrás descritas, nunca
deixou de “meter mãos à obra” aquando das
grandes transformações imobiliárias (e não só)
das Piscinas e da Sede.

NGAVM – Caro Amigo Claudino, como se
costumava dizer na tropa: “a antiguidade é
um posto”, e neste caso, podemos dizer: Já faz
parte do “top ten” dos Associados do GAVM! E
não só é um dos mais antigos, como também
um dos mais participativos. Quanto a cargos,
já anteriormente falámos, pelo menos desde
1995. Não sabemos de outros cargos que possa
ter desempenhado anteriormente, pois falta-
nos informação escrita referente a anos
transatos. No entanto, temos conhecimento da
sua participação (para além da presença nos
Órgãos Sociais) em diversas atividades da
nossa Associação. Quer-nos contar quais
foram os “duros trabalhos” em que andou
metido? Por exemplo, na Sede. E será que tem
algumas histórias ou episódios curiosos que
nos queira contar?
CG - Sim é verdade. No edifício da Sede,

participei, em conjunto com muitos outros

associados e voluntários, na construção do

primeiro andar, por cima do edifício antigo. Nessa

altura, a Sede do Grupo dos Amigos limitava-se

apenas aos espaços onde são hoje o café, a sala do

telheiro, as casas de banho e o espaço de entrada

de acesso ao primeiro andar. 

Estas obras deram origem à atual entrada (dita

principal), escadaria, salão e respetiva varanda.

Também dei o meu contributo na instalação

elétrica, tanto no primeiro andar como no rés-do-

chão.

Posteriormente, também colaborei nas obras de

remodelação e respetivos melhoramentos no café,

nas quais também participaram os associados

Sérgio Gomes, Rui Feliciano, Daniel Inácio e José

Luís Leitão. Também efetuámos outros

melhoramentos, nomeadamente, a substituição

das portas da varanda e janelas, e no piso térreo, a

porta do café e a rampa de acesso. Nestes

melhoramentos, temos a agradecer à Rita e ao Jo

(Produções Fixe) o apoio financeiro, tanto para o

pagamento da mão-de-obra, como para o

pagamento dos materiais.

NGAVM – Conforme nos acabou de dizer, essas
foram algumas (bastantes) das ações em que
participou na Sede. E nas Piscinas? Sabemos
que, na altura da sua construção, também
acartou com uns tantos baldes de areia… Não
quis, certamente, ficar atrás do grande grupo
de pessoas (associados e não associados) que
se disponibilizaram para a concretização deste
sonho antigo. Pode-nos contar, em ano do 25.º
aniversário do nosso “parque aquático”,
algumas peripécias ou histórias de que se
recorde?
CG - No “parque aquático”, como diz, participei na

edificação da muralha envolvente e na construção

da piscina das crianças. Deixe-me realçar a

importância do excelente voluntariado, de boa

parte da população, que participou na sua

construção.

Não posso deixar esquecidas as voluntárias que,

ao fim de semana, preparavam uma enorme e

saborosa feijoada, sem a qual não seria possível

acontecer um recompensador almoço de convívio

e de boa camaradagem, e que se realizava nos

telheiros da escola primária.  

NGAVM – Mas, as obras das piscinas parece
não terem fim! Posteriormente, também aí
andou em mais alguma atividade construtiva
e de manutenção. Pelo que sabemos, com o
nosso      inesquecível      e     saudoso     Daniel,



apelidado entre os amigos por “Cabo Inácio”,
orientou um grupo de jovens onde se
integravam entre outros, a Marta Camará, o
José Leitão, etc. O que é que foi necessário
fazer nessa altura?
CG - Nessa fase, e na sequência da já habitual

colaboração nos trabalhos de preparação para a

nova época balnear, foi formada uma equipa,

constituída pelo Daniel Inácio, José Luís Leitão,

Marta Camará e Marina Rogério, os quais

procederam à limpeza e pintura dos candeeiros,

paredes da casa das máquinas e edifício dos

balneários, enquanto eu, Juvenal Clemente,

Armindo Matias e Sérgio Gomes nos ocupávamos

com outros trabalhos necessários, como a

execução de um túnel, com entrada pela casa das

máquinas, até ao tanque de compensação e parte

da tubagem das piscinas, pois existia aí uma

enorme perda de água. Com essa obra, passou a

ser possível um controle dessa preocupante

questão. Foi também alterado o sítio do “lava-pés”,

que se encontrava ao meio da entrada, para

permitir a colocação de uma rede eletrosoldada

separadora, e a implantação de um portão, por

onde fosse possível a passagem de uma viatura de

emergência. A rede foi aí colocada para impedir o

risco de acesso de crianças, quando o bar

estivesse a funcionar, fora da época balnear.

Foram também, nessa época, substituídos os

chuveiros.

NGAVM – Embora seja importantíssimo
conhecer o passado que permitiu ao GAVM ser
o que é hoje, costuma-se dizer que “águas
passadas não movem moinhos”. Daí, também
querermos saber a sua opinião sobre o
presente e o futuro da nossa Associação. Pensa
que estamos no bom caminho? O que poderá
(deverá) ser feito para melhor concretização
dos fins estatutariamente estabelecidos? Que
mais se poderá acrescentar à nossa ação?
CG - Analisando o que já foi feito até hoje, por esta

Direção, concordo que estão no bom caminho. Se

querem a minha opinião do que poderá ainda ser

feito, deverão continuar com a preparação do

café/restaurante, salas contíguas e pátio, para o

seu normal funcionamento ou, como alternativa,

preparar esse espaço para cedência para

batizados, aniversários ou quaisquer outros

eventos que aí se adaptem.

Quanto à área das piscinas, quando houver

oportunidade, deveriam ser retirados os cedros 

e a rede existente, junto à entrada para a

esplanada, de quem vem do lado da rua Eng.

Victor Barata, e serem substituídos por uma única

rede eletrosoldada, com um digno portão de

entrada, ficando aberta a visibilidade entre a

esplanada e a rua.

Penso também ser importante pensar,

analisar/estudar, a possibilidade de existirem

condições de fazer um furo hertziano que

permitisse ter independência na obtenção de

água. Imprescindível para a continuidade futura

das nossas piscinas. 

NGAVM – A Vila da Marmeleira é uma terra
com múltiplas coletividades. “Cada rua com a
sua capela”. Todas elas com atividades
diversas, mas também com ações e objetivos,
certas vezes, muito semelhantes. Em sua
opinião, o que se poderia fazer (ou o que nós,
GAVM, poderíamos fazer) para que existissem
atividades concertadas e conjuntas das
diversas estruturas? E se pensa ser
importante seguir esse caminho (não
perdendo a individualidade e as caraterísticas
próprias de cada Associação), quais as ações
que poderiam ser comuns?
CG – Penso que toda e qualquer atividade, que

pelas suas caraterísticas, interesse a duas ou mais

partes, deverão ser ponderadas. Poderão

estabelecer contatos e possíveis reuniões para

análise, em conjunto, da possibilidade de

realizações em comum.

NGAVM - Bem, o tempo passa depressa e a
conversa já vai longa. Haveria, certamente,
muitas outras perguntas que gostaríamos de
colocar. No entanto, temos a certeza que os
nossos leitores apreciarão, quando a lerem,
esta primeira “cavaqueira” que acabámos de
ter, e que estarão à espera de uma outra
entrevista consigo. Teremos seguramente,
assim é nossa pretensão, nova oportunidade.
Obrigado por se ter disponibilizado, e não se
esqueça de que o GAVM continua a contar
com a sua insubstituível participação e
experiência!



O que é a Promoção da Saúde?
A promoção da saúde assenta em dois pilares

basilares, sendo que um diz respeito aos nossos

comportamentos quotidianos e o outro, às

circunstâncias em que nós vivemos. Ambos

possuem um grande impacto na vida e saúde, ou

seja, a saúde do homem é fortemente

influenciada por estes dois fatores.

A promoção da saúde pretende oferecer-nos uma

visão holística, ou seja, olhar para as pessoas

como um todo, de uma forma abrangente, pois

ser-se saudável é muito mais do que a

inexistência de doença.

Conceito de Promoção da Saúde
A definição da promoção de saúde conduz-nos

antes de mais a um conceito muito importante

que é o conceito de saúde. A  definição dada pela

Organização Mundial de Saúde (OMS), refere

saúde, como “o bem-estar físico, mental e social,

mais do que a mera ausência de doença…”. 

Esta definição vai, por isso, contra os conceitos de

saúde, muitas vezes, enraizados nos indivíduos,

que assumem que estar saudável é apenas não

apresentar qualquer doença.

Promover a saúde é não só melhorar a nossa

condição de saúde, mas também melhorar a

nossa qualidade de vida e o nosso bem-estar. 

Promoção da Saúde e Qualidade de Vida
A promoção da saúde e qualidade de vida são

factores indissociáveis. Não podemos ter uma boa

qualidade de vida, sem que tenhamos saúde.

As condições de vida, sobretudo, no mundo

ocidental, evoluíram bastante nos últimos anos,

trazendo significativas melhorias para a

qualidade de vida das pessoas, contudo

trouxeram também estilos de vida pouco

saudáveis.

Estas alterações no estilo de vida têm evoluído de

tal forma que, muitas vezes, nem sequer

tomamos consciência da espiral em que vivemos.

Infelizmente, se nada for feito em contrário, estes

novos estilos de vida têm hoje, e terão

seguramente, no futuro cada vez mais efeitos

nefastos na nossa saúde e consequentemente na

nossa qualidade de vida.

GAVM CLINIC

As alterações no modo de vida das populações,

assentes em estilos que nos conduzem a uma

vida saudável é, por isso, um importante desígnio

na prevenção de doenças e promoção da saúde.

Traçar um outro rumo é, assim, inadiável. 

Promoção da Saúde no Local de Trabalho
É o procedimento que resulta do esforço

agregado de empregadores, trabalhadores e da

sociedade em geral, de modo a melhorar a saúde

e o bem-estar das pessoas no trabalho.

Ações como flexibilização dos horários de

trabalho e do local (como o teletrabalho por

exemplo), formação contínua, alargamento de

tarefas e rotatividade (nos casos de trabalhos

repetitivos), incentivos ao bom ambiente de

trabalho, melhorias na ergonomia, melhorias nas

condições das instalações, incentivo à

alimentação saudável nas cantinas das empresas,

incentivos à prática de exercício físico, formação

e ajuda no combate ao stress, incentivo ao

abandono do tabaco, etc são exemplos de

algumas ações que as empresas podem levar a

cabo, de modo a efetuar a promoção da saúde no

local de trabalho para os seus trabalhadores.

Promoção da Saúde - Ações Individuais
A nível individual, cada vez mais as pessoas

revelam preocupação em manter-se saudáveis,

prevenindo, portanto, determinadas doenças. O

homem tem vindo a tomar consciência de que

está nas suas mãos manter-se saudável, devendo,

para isso, manter hábitos e práticas que o

conduzam nesse sentido. É exemplo disso, o

cuidado com a nutrição, pois como é sabido uma

boa alimentação faz toda a diferença ou o

exercício físico que é de enorme importância na

saúde e no bem estar. Ou seja, alimentação e

saúde e exercício físico e saúde são conjuntos de

palavras indissociáveis, constituindo dois

exemplos de importantes desígnios na promoção

da saúde.
(excertos de informação retirados do site 

https://www.saudebemestar.pt/pt/blog-saude/promocao-da-saude/ )



O GAVM tem vindo a incentivar os seus associados e restantes

amigos a praticarem desporto e a adotarem um estilo de vida

saudavel. Assim, as nossas atuais propostas são:

GAVM CLINIC

Vinyasa Yoga - Estilo de aula mais fluída, dinâmica e

intensa. O tempo de permanência em cada postura é curto,

Hatha Yoga - Estilo de aula com movimentos suaves,

vigorosos. O tempo de permanência em cada postura é

maior,

Yin Yoga - Estilo de aula lento e profundo, envolve

posturas todas sentadas e cada posição visa atingir

tecidos conjuntivos do corpo, aplicando tensão nos

meridianos, equilibrando o corpo (Yang) e a mente (Yin). O

tempo de permanência em cada postura é maior.

Movimentar o corpo, acalmando a mente, sentindo a respiração

no presente e colocar o exterior em stand-bye.

Conectar o corpo físico com o corpo mental, de forma leve, em

qualquer lugar ou situação. 

O A'MAR YOGA tem como base a conexão interna, respeito e

conhecimento pelo corpo físico, compreensão emocional,

descompressão física, aumento de resistência e flexibilidade.

A prática de YOGA apresenta inúmeros benefícios para

melhoria da saúde do individuo que a pratica como melhoria da

qualidade de vida; redução de dores; melhoria das funções

psicológicas; melhoria das funções físicas (flexibilidade, força

muscular); melhoria de equilíbrio. 

A prática de YOGA reduz o stress, ansiedade, depressão e

proporciona um crescente número de emoções positivas. Os

exercícios de respiração lenta estão associados a uma melhoria

do estado de humor. Assim como a melhoria dos sintomas

associados à depressão.

Estilo de aula de Yoga que podem escolher: 

Fortalecimento muscular

Aumento da flexibilidade

Alinhamento corporal

Melhoria da respiração

Alívio do stress

Otimização da coordenação motora

Melhoria da consciência corporal

O PILATES Clínico é uma modificação do método inicial feita

desde os anos 90 por Fisioterapeutas, tendo bases científicas

atuais e reconhecidas internacionalmente.

Consiste num conjunto de exercícios, adaptados dos exercícios

originais, divididos em vários graus de dificuldade, por forma a

ser mais direcionado para a reabilitação física. Pode ser aplicado

individualmente ou em grupo, tendo em vista o problema

individual de cada pessoa.

Estes exercícios têm como princípios a manutenção da

estabilidade da coluna (centro); um correto alinhamento corporal

coordenado com a respiração; a precisão, o controlo e a fluidez

de movimentos; e a concentração, de modo a desenvolver a

consciência corporal.

Benefícios do Pilates Clínico 

Todas as pessoas que desejem praticar uma atividade física sem

prejudicar a sua saúde.

Indivíduos com ou sem dor, com alterações da postura ou

diminuição da flexibilidade, que procurem reeducar, reequilibrar

e reforçar o seu corpo.

YOGA

Mariana Bento

PILATES

Mariana Rodrigues



GAVM CLINIC

As aulas de YOGA, as aulas de PILATES, e as sessões

de FISIOTERAPIA, são realizadas nas instalações da

Sede do GAVM, nos horários indicados.

São abertas a Associados e Não Associados, com

valores mais reduzidos para os Associados, que

tenham as quotas em dia.

NOTICIAS
DO TEATRO
É já neste sábado, 5 de Fevereiro, que se irão

iniciar as aulas na nossa Escolinha de Teatro. 

A primeira será na Sede do GAVM, pelas 15H30. 

A partir desse momento, as aulas decorrerão,

alternadamente, no C.R.C.A. e no GAVM.

Temos o prazer de vos comunicar que, no

momento em que publicamos esta notícia, já

existe uma dúzia de inscrições, entre crianças e

jovens, havendo perspetivas de muitos mais

interessados. Tal não nos surpreende, dado o valor

dos monitores e a programação estipulada para

esta “INICIAÇÃO AO TEATRO”!

Informamos também que, para esta turma inicial,

a organização disponibiliza, gratuitamente, um

seguro de acidentes pessoais, cujo patrocínio está

a cargo de ENGRÁCIAS SEGUROS. Os nossos

agradecimentos à prezada Associada Isabel

Barraca. 

As inscrições futuras (sem data limite) poderão

ser efetuadas nas duas coletividades, ou na Junta

de Freguesia da UFMA (Sede e Delegação).

Quaisquer informações complementares poderão

ser solicitadas através dos e-mails:

teatrinhocachoduvas@gmail.pt ou

escolinhacachoduvas@gmail.com 

NA SEDE DO GAVM

mailto:teatrinhocachoduvas@gmail.pt
mailto:escolinhacachoduvas@gmail.com


NO CARNAVAL NINGUÉM LEVA A MAL!

O seu nome vem do latim tardio “carne vale”, que

poderemos traduzir por “adeus à carne”. A partir

desta festividade, os católicos entram no período

da Quaresma, período em que a Igreja lhes indica

a necessidade de abstenção e/ou jejum de certos

excessos alimentares e alcoólicos.

Neste número do “Notícias” não podíamos deixar

de falar sobre o Carnaval, pois é um período de

festa e alegria em que, por tradição do GAVM,

gostamos de participar, e em que aqueles nossos

Associados, mais dados à paródia, não se negam a

um esforço suplementar na apresentação das

indumentárias e máscaras mais vistosas.

A data desta festividade é fixada em

conformidade com a data da Páscoa (o carnaval é

comemorado 47 dias antes da Páscoa). Este ano

será entre o dia 26 de Fevereiro (sábado) e o dia 1

de Março (3.ª feira).

O Carnaval, como hoje é conhecido, tem as suas

raízes do princípio do séc. XX, tendo sido nessa

época que, na “Cidade Luz”, os parisienses

apresentaram a “moda” das festas carnavalescas,

festas em que era permitido transgredir as rígidas

regras de bem se comportar em sociedade, e em

que os ditos excessos eram

condescendentemente aceites, senão mesmo

motivados. E como, nessa época, tudo o que vinha

de Paris era chique, o hábito das pessoas saírem à

rua mascaradas, cantando e dançando, brincando

com quem lhes passava próximo, tornou-se

tradição pelo mundo fora. Que o digam, ainda

hoje, os desfiles e as apresentações carnavalescas,

em Nice, Berlim, Veneza, Rio de Janeiro… Vila da

Marmeleira!

Falando do Rio de Janeiro, onde se realiza o

maior Carnaval do Mundo, teremos que

mencionar que é graças às transformações que os

nossos irmãos “cariocas” introduziram que,

atualmente, não existe Carnaval que se preze

sem a respetiva escola de samba e as

agitadíssimas sambistas. Demonstrativo exemplo

é o do Dr. Alberto João Jardim, no seu jardim à

beira mar plantado.

E nós aqui em Portugal, para além dos referidos

festejos no Funchal, não podemos esquecer

tantos outros de igual valia, seja o de Loulé, de

Sines, de Loures, de Torres Vedras, da Mealhada,

de Ovar, etc.

Infelizmente, este ano, qual partida de Carnaval,

por causa do malfadado Ómicron (já não nos

chegava o Beta, o Delta e outros que tais), os

cabeçudos, as matrafonas, os carros alegóricos e

demais parafernália de todas estas organizações,

terão que ficar guardados, em armazém, até

virem dias melhores.

Quanto ao tradicional baile do Grupo dos Amigos,

com a eleição do Rei e da Rainha do Carnaval,

também terá que ser adiado, pelos mesmos

óbvios motivos. Pode ser que o possamos

comemorar mais junto ao Verão… aí, pelo  menos,

as   nossas     sambistas   não    irão   ficar    todas 



arrepiadinhas (coitadinhas) com o frio desta

época invernosa. 

Sugerimos, no entanto, que a data não fique

metida na gaveta com as respetivas máscaras.

Nestes dias que estão para chegar, motivem e

ajudem as vossas crianças a mascararem-se, e

ganhem coragem para também o fazerem. A

preparação é mais de metade da diversão!

Divirtam-se! Venham para a rua com a vossa

alegria, proporcionando ainda mais cor e vida à

Vila da Marmeleira! (mantendo, naturalmente, os

cuidados necessários). Serpentinas e papelinhos

são obrigatórios! Pandeiretas e cornetas,

fundamentais! Venham saudavelmente rir e fazer

com que os outros também se riam! Até porque

na luta contra as pandemias…

RIR É O MELHOR REMÉDIO!
E

NO CARNAVAL, NINGUÉM LEVA A MAL! 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022

Caros Associados,

Vimos apresentar-vos o calendário, para este

primeiro semestre, das atividades do Grupo dos

Amigos.

Esta é já a segunda calendarização, para 2022,

que a Direção programa. O almoço de Ano Novo

inicialmente previsto, teve que ser cancelado e o

baile de Carnaval para a eleição dos novos Rei e

Rainha, também terá que ter, infelizmente, o

mesmo destino.

Deste modo, a programação que abaixo se

descreve, poderá eventualmente sofrer ainda

algumas alterações, dada a instabilidade sanitária

com que, a nível geral, nos confrontamos.

Mas  estamos  esperançados  de  que  tal  não 

aconteça. Com a entrada da Primavera, tudo

indica que as condições de saúde pública irão

melhorar, e que não serão postas em causa, por

esse motivo, a realização das diversas atividades.

Assim sendo:

05 / Fevereiro – Início das aulas da Escolinha

de Teatro “Cacho d’Uvas”

26 / Março - Assembleia Geral Ordinária

30 / Abril - Visita ao Museu do Azulejo (Lisboa)

21 / Maio -VILA A COPO II

04 / Junho - Passeio Pedestre c/ almoço (na

União de Freguesias Marmeleira e Assentiz)

25 / Junho - Abertura das Piscinas



Há já bastante tempo que não damos notícias,

sobre o que deveria ser a obrigatória e

permanente preocupação ambiental, tantas

vezes esquecida, e sobre a necessidade de

contribuirmos para um planeta mais saudável,

menos poluído, com mais e melhor vida.

Compete-nos dizer que o Grupo dos Amigos da

Vila da Marmeleira, enquanto coletividade onde

os valores cívicos são fundamentais, tem uma

responsabilidade acrescida na divulgação e na

defesa das boas práticas de conduta, entre elas as

que respeitam o ambiente.

A destruição do ambiente, a nível mundial, e de

milhões de espécies que aí habitam (sem falar

das catástrofes naturais), é provocada, bem o

sabemos, entre outros motivos, pelo dito

aquecimento global, gerado, por exemplo, pelo

funcionamento inadequado de grandes

indústrias antiquadas, pelo excessivo e poluente

combustível automóvel, pelos excessos de

consumo e consequente desperdício das

sociedades mais ricas, etc.

O descontrole climático, que gera inundações

diluvianas, contrapostas por secas profundas em

cada vez maiores zonas do planeta (basta olhar

para o nível, em Janeiro/Fevereiro, das nossas

barragens), o aumento e a gravidade de ciclones

devastadores, a proliferação de cada vez maiores

e mais graves pandemias, tudo isto refletindo-se

em maior pobreza, migração massiva, miséria e

injustiça social, tornam o nosso mundo um

espaço cada vez menos sustentável e de que

todos nós somos responsáveis. 

PARA O BEM DOS OUTROS, 
PARA O VOSSO BEM

É, nesta altura da conversa, que pensamos que

pouco podemos fazer, individualmente, para

alterar tal situação. Que a culpa não é nossa, que

isso compete aos “governos”. Eles que governem!

Esquecemo-nos que, para além de sermos nós

quem os põe lá (por votarmos ou não votarmos),

também sucede que pecamos muitas vezes por

incúria em pequeníssimas rotinas, e somos

responsáveis por parte dessa destruição, a qual

pode ser diminuída ou atrasada por ações

simples (multiplicadas por milhões de pessoas,

uma infinidade de vezes), ações tais como evitar

um desmesurado consumo de artigos em

plástico, apagar luzes que tantas vezes estão

inutilmente acesas, diminuir o consumo de água

que possa ser evitado (quantas vezes estamos

mais tempo que o necessário no duche, porque a

água está bem quentinha!), evitar o uso de sprays,

diminuir o consumo de combustível da nossa

viatura, quando às vezes é só para ir ali ao café

que fica a cinquenta metros… e também,

seguramente, não custará muito fazer a

separação do nosso lixo doméstico.

Isso está ao nosso alcance, isso depende de nós

individualmente, isso é a parte que diretamente

nos compete.

Nesse sentido, tendo consciência que tal

propósito não é difícil de concretizar, tanto para a

coletividade como para os Associados, o GAVM

continua a receber, de há um ano a esta parte,

diversos artigos como tampinhas em plástico,
rolhas de cortiça, pilhas e baterias, sobras de
medicamentos e suas embalagens, que após a

vossa entrega são encaminhados para as

respetivas reciclagens. Este é o primeiro passo.

É pouco, poderão pensar, mas é melhor que

nada. E faz a diferença. Ao fazê-lo estão a

contribuir, mesmo que em pequena escala, para

o bem comum. 

Para o bem dos outros, para o vosso bem.
 



Caro (a) Associado (a),

Estão já a pagamento as quotas do corrente ano,

bem como também poderá regularizar as quotas

atrasadas.

Pode fazer o pagamento em dinheiro, por

multibanco, ou ainda por transferência bancária

para a conta do GAVM através do:

IBAN:  PT50 0045 5440 4006 6452 6892 7 

Mais informações poderá contactar diretamente

a Direção, (Tlm: 939 306 773 / 917 769 143)

MC - 16/01/2022
Gostei muito da imagem da capa.

Não conhecia a Villa Romana. Irei lá em breve.

Obrigado pela informação diversificada.

RF - 16/01/2022
Efectivamente do GAVM só vi uma noticia e a

meias com o CRCA. Obrigado pela Oneletter.

MEC - 18/01/2022
A noticia do teatro, já nos faz lembrar outros

tempos. Espero ver em breve peças das nossas

crianças da Escolinha.

Obrigada

ABS - 24/01/2022
Adoro as vossas noticias.

Pé direito na entrada da Escolinha de Teatro.

Já estou ansiosa pelo próximo número.

GMG - 31/01/2022
Os meus parabéns pelo trabalho desenvolvido no

Notícias Gavm. Todos os números com conteúdos

interessantes! Bom trabalho! E boa continuação!

A partir de agora, os Associados, portadores do

CARTÃO VALE MAIS, poderão também usufruir de

descontos (entre 4% e 8%) no fornecimento de

combustíveis para automóveis, em todos os

postos GALP.

Esta iniciativa partiu do nosso Associado

Francisco Manuel Esperto (Esperto Car), a quem

muito agradecemos.

CARTÃO 
VALE MAIS 2022
E
CARTÃO GALP

PAGAMENTO
DE QUOTAS 
DE 2022

Correio dos
Leitores

Quem esteja interessado, deverá solicitar ao

GAVM, a adesão a este Cartão. Este pedido

deverá ser feito via CTT para a nossa Sede, ou

pelo email: geral@gavm.pt

Aproveite mais esta oportunidade!

Dois rapazes andavam a roubar fruta a um velhote
todas as noites. O homem já andava desconfiado e
certa noite ficou à espera deles com uma sachola.

Os rapazes chegam e o primeiro salta o muro. 

Mal assenta os pés no chão, leva uma sacholada na
boca que lhe parte os dentes todos. 
Sem esperar mais tempo, o rapaz salta novamente
pelo muro muito depressa e cai na rua, com os olhos
muito fechados, a mão a tapar a boca e o corpo todo
a tremer. 
Diz o outro muito contente:

- Então? Conta lá pah que eu também me quero rir!
 

Humor

mailto:geral@gavm.pt
http://www.anedotadodia.net/anedotas/curtas/olhos-negros-inchados
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Loja online: @maloteonlinee 

Loja fisica: Centro Comercial Salinas
Av. Paulo VI,  Lote 102 - Loja 1

2040-325 RIO MAIOR

Estrada Nacional 114
2040-511 RIBEIRA S. JOÃO

 
Tel. 243 946 340

Rua Manuel Sequeira Nobre, nº7, 
São João da Ribeira (10,11 km)

2040-460 Rio Maior

CARTÃO 
VALE MAIS 2022
Parceiros Empresariais
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Dentro de dias será enviado por mail, para todos os
associados, folheto informativo com as empresas

cooperadoras, e explicativo das condições de cada uma.
Ficará também disponível em  www.gavm.pt  toda a

informação sobre o Cartão VALE MAIS 2022
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