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Proposta vencedora de Orçamento Participativo 2019

“Escola Completa” já em execução

A

proponente Daniela Viegas Reis ganhou a proposta ao Orçamento
Participativo em 2019 com a proposta “Escola completa”, que consistiu
em adquirir o material em falta para a Escola de 1º Ciclo e Jardim de
Infância do Brejão. Pais, educadores e auxiliares organizaram uma reunião
nos últimos dias de aulas de 2019, verificaram o que fazia falta na escola
e resolveram elaborar a proposta e participar no Orçamento Participativo.
A proposta consistiu em acrescentar computadores, impressoras, armários
de arrumação, material de educação física, micro-ondas, material para os
sanitários, torneiras, colocação de relva no exterior, novas janelas duplas e
brinquedos ao espaço daquela comunidade escolar. O projeto já está em
execução e as crianças podem aproveitar todos os novos materiais. Daniela
Viegas Reis, mãe de um dos alunos, mostra o seu contentamento dizendo
que a comunidade escolar está muito orgulhosa do que conseguiram, por ser
um projeto para a sua terra e um “aconchego” para as crianças.

Esta edição do
jornal da freguesia é
referente às atividades
desenvolvidas
durante os meses de
dezembro a abril.
estamos a preparar
a próxima edição que
sairá em breve.

Espaço de Verão
funcionou em agosto
com novo plano
de contingência

O

espaço de verão realizou-se durante o passado mês de agosto no Jardim de Infância de
São Teotónio à semelhança dos anos anteriores, agora com novo plano de contingência
de acordo com as recomendações da Direção Geral de Saúde. O número de espaços
disponíveis foi aumentado e participaram cerca de 30 crianças em períodos alternados,
reunindo grupos de 17 crianças. Este ano não foi possível realizar visitas ao espaço exterior mas
procuraram-se alternativas para as brincadeiras e os participantes aproveitaram o campo de
relvado sintético do Clube Renascente, facilitado pelo acesso direto contíguo à escola. Durante
o espaço de verão não se efetuaram as habituais visitas a piscinas e todas as brincadeiras
durante a época de maior calor foram realizadas com água corrente, com a presença de dois
monitores. As atividades tiveram um investimento total de 5.000 euros, financiado em parte
pela a Junta de Freguesia de São Teotónio e com a ajuda dos encarregados de educação, o
que incluiu o pagamento das refeições e um valor por criança para recursos humanos. Nos
casos de desistência os pagamentos realizados foram reembolsados na sua totalidade.

jornal da freguesia de são teotónio
Edição:
Freguesia de São Teotónio
Diretor:
Dário Filipe da Conceição Guerreiro

Colaboradores:
Claudia Marques,
Laura Tschampel.

Fotografias:
Freguesia de S. Teotónio,
João Brilhante,
Laura Tschampel.

edição quadrimestral
Design/paginação:
Monte d’Ideias
info@montedideias.pt

Distribuição Gratuita
Tiragem:
1000 exemplares
Produção:
Gráfica Funchalense
DL: 412254/16

EDIÇÃO QUADRIMESTRAL

04/2021

DESTAQUE

Atividades
da Junta
de Freguesia
EDUCAÇÃO, CULTURA,
DESPORTO E TEMPOS LIVRES
• Foram efetuadas reparações e preparações relativas aos planos
de contingência devido ao COVID-19 nas escolas de 1º Ciclo e Jardins de
Infância;
• Concretização da proposta material do Orçamento Participativo Jovem
vencedora em 2019; (Substituição de janelas, aquisição de brinquedos,
computador e eletrodomésticos);
• Apoio logístico e atribuição de subsídio a várias associações;
• Apoio ao Grupo Desportivo do Renascente;
• Apoio nas comemorações do dia de São Martinho nas escolas da
freguesia, na Associação Nossa senhora do Mar e Associação de
Reformados Pensionistas e Idosos da Freguesia de são Teotónio;
• Apoio à Creche os Calculinhos com a construção de escada e melhoria
do acesso lateral;
• Aulas de construção e música na Oficina da Viola Campaniça;
• Apoio ao Teatro do Mira para espetáculos em São Teotónio.
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//de SETEMBRO
a NOVEMBRO de 2020
AÇÃO SOCIAL
•
Apoio financeiro extraordinário para fazer face a despesas
extraordinária devido à pandemia do COVID19, à Sociedade Recreativa
São Teotoniense; Associação dos Reformados e Pensionistas Idosas da
Freguesia de São Teotónio e Associação de Solidariedade Social Nossa
Senhora do Mar;
• Gestão da Comissão Social Freguesia, na articulação e congregação de
esforços para a intervenção social;
• Freguesia de S. Teotónio, entidade parceira do consórcio do Projeto
ST-E7G que tem como objetivo a criação de respostas na freguesia que
melhorem os níveis de integração social, escolar e comunitária;
• Disponibilização de espaço adequado para atendimento de Técnicos,
no âmbito do Programa Rede Social, para apoio a indivíduos ou famílias na
prevenção e/ou resolução de problemas de exclusão social;
• Articulação com a Segurança Social e com o Município de Odemira
para a avaliação de situações de risco de pobreza e sinalizadas à Junta de
Freguesia;
• Freguesia de S. Teotónio, entidade parceira do projeto Integrando (Taipa)
que tem como resposta do Centro Local de Apoio à Integração do Imigrante
com a disponibilização de um espaço para atendimentos;
• Freguesia de S. Teotónio, entidade parceira do CLIIS – Contrato Local
de Inclusão e Inovação Social, com a disponibilização de um espaço para
atendimentos;
• Serviço de Transporte de Doentes.

REDE VIÁRIA E ESPAÇOS URBANOS
• Pavimentação do acesso ao Cemitério da Zambujeira do Mar;
• Reabilitação da entrada da Vila de São Teotónio (Sobreirinho);
• Reparações/limpezas de estradas, bermas e passeios em vários locais
da freguesia;
• Limpeza de bermas com “roça matos” na EM502-2, CV-11, CV-14,
CM1158,CM1124, CM1122, CVST-202;
• Recolha de monos da via pública;
• Colocação de espelho parabólico em CV-14;
• Realização dos mercados mensais de setembro a novembro;
• Reparação de calçada em Zambujeira do Mar;
• Recolha de monos da via pública;
• Continuação da construção de ossários no cemitério de São Teotónio.

AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES
• Reabilitação de zona verde na escadaria entre a Rua Nova do Passal e
Praceta Amália Rodrigues;
• Manutenção/melhoramentos dos espaços verdes da Freguesia;
• Manutenção dos parques de merendas;
• Recolha de lixos depositados junto às Estradas Nacionais e Municipais
da freguesia;
• Limpezas de ruas e espaços públicos nas várias localidades da freguesia;
• Efetuada a manutenção de árvores, flores e arbustos em vários locais da
freguesia;
• Limpeza de Praias;
• Colaboração nas Infra-estruturas de abastecimento de água em Brejinho.

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
DOS SERVIÇOS
• Representação da Freguesia em diversas reuniões, grupos de trabalhos
e eventos:
- Reunião do Consórcio Projeto.ST7G;
- Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios;
- Participação na Assembleia Municipal;
- Reunião com as Associações de Caçadores da Freguesia, o Presidente
da Comissão Parlamentar da Agricultura e do Mar e ainda o VicePresidente da Câmara Municipal de Odemira;
- Avaliação da época balnear 2020 com o Município de Odemira e
outras entidades;
- Reunião com Conselho de Administração da ULSLA;
- Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de S. Teotónio;
- Comissão Social de Freguesia (Reabertura da Casa das Coisas);
- Conselho Local de Ação Social de Odemira;
• Atendimento ao publico na sede em São Teotónio e Zambujeira do
Mar e Posto Móvel, atendimento descentralizado em Cavaleiro, Fataca,
Malavado, Brejão, azenha do Mar, São Miguel, Monte sobreiro, Casa Nova
da Cruz, Relva Grande e Choça dos Vales;
• Aquisição de novo equipamento para os serviços da freguesia, veiculo
4x4;
• Aquisição de software e hardware para a funcionamento mais eficaz e
mais seguro;
• Criação de novas contas de email, freguesia e funcionários da secretaria;
• Formação obrigatória de “Conduzir e operar com o trator em segurança”.
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Orçamento Participativo Jovem de 2020
com novas propostas
para a Freguesia de São Teotónio

Proposta Material // Proposta vencedora
Proposta: Remodelação da cozinha do casão do Grupo Desportivo Renascente
Proponente André Guerreiro
A remodelação da cozinha do Grupo Desportivo Renascente partiu da ideia de adaptar as instalações
do clube para ser possível receber festas, batizados e visitantes durante a época desportiva num
espaço mais confortável. A proposta prevê a remodelação da cozinha, aquisição de um fogão,
máquina de lavar a loiça, lava-loiça, instalação de duas casas de banho e uma churrasqueira, assim
como a aplicação de um tecto falso na área da cozinha. A proposta inclui também a construção de
um telheiro na área que dá acesso ao campo de futebol. Pais e visitantes sugeriram esta adaptação
que irá beneficiar a comunidade em geral e que visa melhorar um espaço já existente e seguro para
o encontro de famílias, jovens e crianças.
Proposta Imaterial // Proposta Vencedora
Proposta: “Campaniças” Manual de construção da viola campaniça
Proponente Joel Cunha Tschampel
A música tradicional é componente do património cultural imaterial do concelho de Odemira e o Baixo
Alentejo é o único local onde se pratica o cante ao baldão, um cante de despique, acompanhado
de viola campaniça, preservado em zonas serranas e em aldeias do interior. A arte e tradição da
construção da viola campaniça, com características únicas e diferentes das outras violas do país,
tem sido mantida viva na oficina da viola campaniça em São Teotónio. Este trabalho de enorme
mérito só foi possível graças à grande dedicação do mestre de construção de cordofones Daniel
Luz. A salvaguarda e divulgação desta tradição musical folclórica pelos mestres e centros de ensino
têm um papel fundamental e, neste contexto, a publicação de um manual de instruções da viola
campaniça ganha importância para a cultura imaterial local e permite o registo e preservação deste
trabalho artesanal. O projeto incluirá o design, paginação, fotografia, tratamento de imagem, desenho
técnico, ilustração e revisão de textos de um manual de construção de uma viola campaniça.
Proposta: Sol na eira, chuva no nabal
Proponente Irina Sofia Perdigão Silva
Para que a EB1 e o JI da Zambujeira do Mar produzam a energia elétrica que consomem, Irina
Silva propôs a instalação de painéis solares fotovoltaicos. A eira são os telhados, orientados a Sul,
possibilitando a recepção dos raios solares na sua máxima plenitude. Propõe a colocação entre 10
a 16 painéis e, para que também seja possível regar a relva (o nabal) recorrendo a água armazenada
da chuva, propõe a colocação de caleiras que canalizariam a água da chuva para um tanque (a
construir/adquirir) ou cisterna (a construir). Isto permitiria regar a relva sem utilizar a água da rede.
No valor estimado para o orçamento considerou-se a aquisição de um motor elétrico no caso de se
optar por uma cisterna subterrânea.
Proposta: Praia da Carraca -arranjo de escadaria
Proponente Tatiana Duarte Matos
Requalificação da Escadaria de acesso à praia da Carraca e substituição do corrimão de proteção.
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Já abriu
a Casa das Coisas
uma casa para doar coisas
a quem mais precisa

E

m São Teotónio já abriu uma casa
onde se podem trocar as coisas
que já não são precisas. A Casa
das Coisas, situada na Rua Luís
de Camões em São Teotónio,
será uma loja de troca solidária
que disponibiliza vestuário, onde
também se encontram artigos para a casa ou
mobiliário de bébé e criança. A ideia é reciclar para
dar a quem precisa e podem-se escolher e levar
os artigos sem custos. Atendendo à quantidade
de roupa e ao espaço existente, por enquanto
ainda não será possível receber mais artigos para
doação. A Casa das Coisas já está aberta ao
público, funcionando às terças-feiras das 9 às 13
horas e entre as 15 e as 18 horas e aos sábados
entre as 9 h 30 e as 12 h 30, com a ajuda de
voluntários.
A inauguração teve lugar no passado dia 5 de
outubro e contou com a presença do Presidente
da Junta de Freguesia de São Teotónio, Dário
Guerreiro, da deputada Telma Guerreiro, dos
voluntários e amigos que participaram no projeto e
com a visita do padre Júlio para abençoar a Casa.
Durante a inauguração, Dário Guerreiro agradeceu
a todos os voluntários e à direção da Comissão
Social o seu esforço conjunto durante a realização
do projeto, expressando a sua satisfação por a
Comissão Social ter mantido a entreajuda mesmo
em tempos de dificuldade. A Casa das Coisas
irá funcionar num edifício renovado pela Junta
de Freguesia de São Teotónio, onde também
funcionará o CLAIM- Centro Local de Apoio à
Integração de Migrantes de Odemira- e várias

“fonte de solidariedade” que faz
falta na comunidade em tempos
de afastamento social.

associações da Freguesia- Caúchu, São Teotónio
Nã Drome, Associação de Combatentes, Admira
e AMGL - Associação de Melhoramento Genético
Limousine, que irão partilhar um espaço conjunto e
sede fiscal. A deputada Telma Guerreiro, que muito
carinho investiu no projeto, reconheceu o espaço
como uma “fonte de solidariedade” que faz falta
na comunidade em tempos de afastamento social.
Acrescentou ainda que a Junta de Freguesia e a
comunidade de São Teotónio têm sido exemplares
na distribuição a quem precisa, dizendo que “as
instituições são tanto melhores quanto são boas
as pessoas”. Júlia Duarte, iniciadora do projeto
Casa das Coisas, acompanhou a visita guiada.
Já é conhecida na localidade pelo seu trabalho
como presidente da Associação de Solidariedade
Social da Zambujeira do Mar e, para o nascimento
da ideia, explicou que “a imigração teve um papel
muito importante. Começámos a observar alguma
pobreza e decidimos dar início ao projeto. Tenho
tido mais tempo para dedicar a esta causa e
tenho chamado voluntários e amigos para ajudar”.
Roupa para vestir, loiças, cadeirinhas e camas de
bébé, acessórios ou bijoutaria são algumas das
coisas disponíveis que Dona Júlia enumera e que
esperam novos donos. “As pessoas aderem bem
e já vão estando mais à vontade, porque antes
vinham com vergonha.” Não faltou a benção do
padre Júlio da paróquia de São Teotónio que,
ao abençoar a Casa das Coisas durante a sua
inauguração, invocou a padroeira de São Teotónio,
nossa senhora do Rosário, relembrando que “só
tem sentido a misericórdia na nossa vida se formos
igualmente misericórdia na vida dos outros.”
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NATAL 2020
EM SÃO
TEOTÓNIO
Em 2020 o Natal chegou
a mais sítios!

E

m 2020, a Junta de Freguesia de São Teotónio levou a decoração de
Natal a mais sítios. Para além de São Teotónio, as árvores de Natal
chegaram às localidades de Brejão, São Miguel e Zambujeira do Mar.
Para as crianças até aos 10 anos de idade houve uma distribuição de
prendas pelo pai natal, que este ano trouxe livros para todos. Os idosos da
freguesia também não foram esquecidos e, apesar de não ter sido possível
realizar o habitual almoço de convívio, o financiamento serviu este ano para
oferecer máscaras laváveis aos séniores, tendo a restante verba sido doada ao
lar de São Teotónio. E para todos os que quiseram assistir, houve festa e bailes
online. O evento teve a participação dos artistas da freguesia- Rui Soares e Lau
apresentaram os seus bailes nos dias 11 e 19 de dezembro, Guilherme Campos
tocou para todos online a 18 de dezembro e AcousticRoad “Duo Vozes” e Marco
Filipe terminaram a festa nos dias 25 e 26 de dezembro.

Rui Soares & Lau
animam baile de natal
para a população
de São Teotónio

R

ui Soares é autodidata e
trabalha com música há
26 anos. O projeto em duo
começou
quando
Lau,
esposa de Rui Soares, decidiu começar
a acompanhar o marido na animação
de bailes após deixar a carreira de
professora de matemática. Os bailes
online começaram com o objetivo
de compensar todos os seguidores
pelo seu carinho e acompanhamento
e proporcionar momentos de alegria
durante o período de confinamento.
Através da plataforma facebook,
chegaram a ter uma adesão de 2700
pessoas o que demonstra o carinho
com que estes jovens originários
de Viseu e Santo Tirso têm vindo a
ser recebidos pela população local.
Esta ligação à população começou
durante o período em que Rui Soares
trabalhava na Fundação Odemira e a
sua mulher lecionava em São Teotónio.
Como explica Rui Soares: “vão-se
criando amizades e por isso temos
estas iniciativas, porque gostamos
de fazer sentir a nossa gratidão pelo
reconhecimento que temos tido pelo
nosso trabalho”. No verão, diminuiram

o número de diretos e, com o
desconfinamento, surgiram os “Bailes
sobre Rodas”, uma iniciativa que
o duo propôs a algumas entidades
com as quais já trabalhavam e que
permitiram a realização de bailes com
o devido distanciamento e normas
de segurança. E este ano o Natal foi
online! O desafio foi lançado pela
Junta de Freguesia de São Teotónio
que, em dois dias diferentes, convidou
Rui Soares e Lau a apresentar o seu
repertório. Primeiro, numa sessão
de tarde dançante para a 3ª idade e,
posteriormente, numa noite para a
população em geral. “Correu muito
bem!” descreve Rui Soares, “houve
imensa adesão e deixou-nos felizes
saber que, sobretudo no que diz
respeito aos seniores, quem está
do outro lado dá valor porque estão
privados de visitas. Para nós foi
uma alegria chegar a esse público”.
A mensagem que deixam é a que
partilham muitas vezes durante os
bailes online: “ Mantenham-se em
segurança! E façam o favor de serem
felizes!”
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Já passaram

100 anos

desde a primeira
feira anual
em São Teotónio
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N

o dia 18 do passado mês de setembro, comemorou-se o
centenário da feira anual de São Teotónio. Para assinalar
a data, a Junta de Freguesia de São Teotónio convidou
o grupo CataPum para animar o evento. São muitos os
feirantes que já visitam a feira há décadas. A feira anual começou
a realizar-se em São Teotónio há cem anos atrás, com a duração
de três dias, passando mais tarde a realizar-se apenas num dia, a
18 de setembro. Apesar de se ter realizado durante largos anos no
terreno de Sobreirinho, foi transferida para o terreno da Faceco em
1990, onde já se realizava o mercado mensal. Houve tempos em
que, entre as tendas dos feirantes, se encontravam saltimbancos,
um carrossel, o “poço da morte” e aguadeiros que refrescavam os
passantes com o seu cocharro. Era nessa altura que o circo vinha
à aldeia e em que se montava uma barraca para o cinema, que
se visitava à noite enquanto a feira ainda decorria, iluminada por
candeeiros a petróleo, petromaxes e mesmo velas, ainda antes da
chegada da eletricidade. A feira da aldeia tinha uma grande tradição
de negócio de gado, era lá que se faziam os encontros em que se
discutiam as propostas dos negociantes e em que os observadores
ganhavam em informação, chegando mesmo a fazer-se uma feira
de burros. E tudo isto era a feira anual, que ainda hoje, entre cestos
de verga, legumes, leguminosas e outros bens alimentares, assim
como vestuário ou plantas hortícolas e ornamentais, se mantém
local de encontro e de procura de produtos regionais.

Fonte: Soares Fernandes, São Teotónio Antigamente- Sua história,
seus lugares, suas gentes, coisas e..., Editora Município de Odemira

H

orácio Lourenço ganhou o primeiro prémio no
concurso da maior batata doce, que teve lugar na
localidade de Cavaleiro durante a tarde do dia 25 de
novembro. Esta iniciativa, organizada pelo Centro
Desportivo e Cultural do Cavaleiro, teve o apoio da Junta de
Freguesia de São Teotónio que ofereceu três prémios que
consistiram em passeios para 4, 3 e 2 pessoas na barragem
de Santa Clara. Os prémios foram ganhos pelos concorrentes
Horácio Lourenço, que conquistou o primeiro lugar com uma
batata doce a pesar 4,19 Kg e por Carlos Manuel Viana e Maria
Rosa de Oliveira Machado que ganharam o segundo e terceiro
prémios respetivamente. Horácio Lourenço tem 40 anos e é
natural de Cavaleiro, onde produz batata doce numa empresa
familiar juntamente com o seu pai, José Manuel Lourenço. A
quinta da produção situa-se na Várzea das Pulgas onde as terras
são mais arenosas, sendo as pezeiras muito reconhecidas por
terem um “doce especial” e o sabor característico das terras
de Cavaleiro. Sempre conheceu as sementeiras artesanais,
colaborando durante os seus tempos livres para ajudar a
família e recorda que costumava ser um trabalho partilhado
por vizinhos e família, assim como pelos restantes membros
da comunidade. Explicando o ciclo da sementeira, Horácio
Lourenço refere que se guardam as batatas miúdas, que são
os restos da produção e que se armazenam para fazer viveiro.
Dependendo das temperaturas, semeiam-se a partir de março
depois das piores geadas. Quando a rama começa a rebentar,
espera-se que as podas tenham as dimensões corretas e faz-se
uma seleção das mesmas e é só por altura de novembro que se
começam a colher.

MAIOR BATATA DOCE
DE CAVALEIRO
PESOU ESTE ANO
4,19 KG

KG
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Mudanças climáticas e diminuição da agricultura tradicional
provocam problemas graves na caça

A

Junta de Freguesia de São Teotónio promoveu
um encontro com os representantes das sete
associações de caçadores da freguesia e com
o deputado do PS eleito por Beja, Pedro do Carmo,
onde se debateram as dificuldades do sector da caça
devido à situação de seca extrema que se vive no
concelho. O encontro contou com a presença do
presidente da Junta de Freguesia Dário Guerreiro e
do vice-presidente da Câmara Municipal de Odemira,
Ricardo Cardoso, e pretendeu dar início à elaboração
de um documento para o Conselho Cinegético
Municipal, que dará conta da realidade local e
contribuirá para a preservação da biodiversidade. As
mudanças climáticas e a diminuição da agricultura
tradicional já estão a provocar problemas graves no
desenvolvimento da caça. Apesar de se colocarem
bebedouros artificiais, a diminuição de pontos de
água é uma das principais causas da diminuição
do número de animais. Os caçadores têm muita
dificuldade em encontrar caça menor, que está a
desaparecer devido à falta de alimentação e aos vários
anos de seca severa. A perdiz, por exemplo, precisa
de humidade para se criar. Também a diminuição
das sementeiras tradicionais tem influência. A perdiz
alimenta-se nelas de forma natural, escapando aos
predadores. As sementeiras sem pesticidas são muito
importantes porque criam formigas e outros insetos,

que são uma fonte fundamental de alimentação para
o jovem perdigoto, a cria da perdiz. A perdiz tem um
grande instinto e apercebe-se se existem condições
para a sua reprodução e já se nota que a agricultura
intensiva que utiliza inseticidas está a destruir a
produção de insetos. Junto ao mar, no litoral, perdeuse também uma boa zona de caça entre o Brejão até
a praia de Odeceixe devido à agricultura intensiva. A
caça está assim limitada à serra. Havia na zona litoral
uma grande passagem de rola o que, neste momento,
já não se verifica.
Quanto à restante caça menor, existe o coelho, que
tem pouco sucesso na nossa zona devido a uma
doença que surge a partir de setembro quando há mais
humidade. E a lebre, que, apesar de mais resistente,
está também a ser afetada por uma doença que ataca
o fígado e tem pouca expressão na Freguesia. Para
além disso, as elevadas taxas que as associações têm
de pagar e o aumento da burocracia faz com que haja
menos caçadores, havendo também uma diminuição
da participação das pessoas de idade devido ao
vírus Covid 19, apesar das medidas de segurança
implementadas. A pandemia afeta, sobretudo, a
caça maior porque o seu forte é o javali. Há javali em
muita abundância no nosso concelho e é importante
a realização de montarias. Mas, devido à situação
atual, o convívio é difícil e já não é possível fazê-lo

Associação de Caça e Pesca
de São Teotónio
Reserva Associativa

G

arcia Francisco é presidente da Associação de Caça e Pesca
de São Teotónio que foi criada em 1996. Esta associação sem
fins lucrativos foi uma das primeiras associações de caça
locais. Tem cerca de 1400 hectares na Freguesia de São Teotónio,
compreendendo seis zonas de caça, geridas por três grupos de
caçadores. As caçadas são, normalmente, marcadas a partir de 1
de junho para os sócios terem informação com antecedência. Mas
este ano serão provavelmente canceladas cinco das dez caçadas
previstas. Os anos têm sido cada vez mais secos e a associação
decidiu não castigar as zonas mais criativas para que as espécies
se possam reproduzir melhor. A associação tem sede na escola de
João de Ribeiras, onde os sócios partilham uma cozinha e um bar.
São um grupo local unido e participam na manutenção do espaço,
onde foi feito um investimento em pinturas, o tecto reparado e tudo
foi aproveitado. Para isso contaram com a ajuda dos proprietários dos
terrenos e da Junta de Freguesia de São Teotónio. A associação faz
sementeiras, bebedouros e pontos de água para a caça, distribuindo
tubos com alimentação para os animais selvagens em zonas onde
não é possível semear.

da forma como era hábito. As montarias implicam
um grande pequeno-almoço para aguentar o dia no
campo e, depois da montaria, um almoço-convívio e
conversa sobre a caça. No entanto, atualmente não
é possível reunir a média de 150 caçadores para uma
montaria. Não havendo montarias será necessário
encontrar uma alternativa para as correções do javali
porque esta espécie causa estragos na agricultura e
desequilibra os ecossistemas e, este ano, começaram
a ser autorizadas correções excepcionais pelo
ICNF. O javali não tem predador e há, por isso, um
desequilíbrio na fauna já que o javali detecta os ovos
das perdizes e os coelhos nas tocas, para citar apenas
alguns exemplos da influência no ecossistema. Outro
problema são os acidentes na estrada provocados
pelos javalis. Como há menos sementeiras, os animais
também começam a aparecer junto a povoações.
Outro risco é o aparecimento no Alto Alentejo de
animais contaminados com tuberculose embora,
por enquanto, não haja registo de contaminação no
nosso concelho. Para evitar o contágio, os caçadores
alertam para a importância da desinfeção das mãos
com álcool quando os animais são manuseados em
cru.

Clube Desportivo de Caça
e Pesca de São Miguel
Reserva Municipal

A

ntónio Ramos foi fundador do Clube Desportivo de Caça e Pesca
de São Miguel, depois de ter sido vários anos dirigente do Clube de
Caça e Pesca Odemirense e presidente da Associação Arbutus. Neste
momento, o clube tem cerca de 700 sócios e compreende uma secção de
pesca, tiro de pressão de ar, festas e romarias e a gestão de uma reserva
municipal de caça. Ao contrário da reserva associativa, a reserva municipal
tem uma área maior- aproximadamente 6000 hectares- e a obrigatoriedade
de apresentar um plano de caça ao ICNF com o número das caçadas do ano
inteiro, o que torna a gestão mais burocrática. Outra diferença é o facto de
se poderem candidatar a sócios pessoas de qualquer área do país. A área
de caça inclui vários terrenos menos propícios para a caça e é o grupo de
sócios que gere as zonas, o que inclui as despesas, a contratação com os
donos dos terrenos e o pagamento das taxas. Existe uma grande ligação
entre a agricultura e a caça. O facto de São Miguel ter uma área florestal com
mais de 50% de eucaliptal não é produtivo para a caça, que entre eucaliptos
não encontra forma de se alimentar. Para ajudar ao desenvolvimento dos
animais selvagens, o clube contribui fazendo sementeiras para alimentação e
preparando charcas e bebedouros, assim como limpando terrenos e caminhos
ajudando à prevenção de incêndios.
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DESPORTO
CONTINUAM OS
ENCONTROS
DE SNOOKER E O
CAMPEONATO
BILHAR SUL NO
CENTRO DESPORTIVO
E CULTURAL DO
CAVALEIRO

9

O

programa de desporto no Centro Cultural e Desportivo do
Cavaleiro continua a incluir os campeonatos de snooker. O
Centro tornou-se recentemente federado em snooker e o espaço
tem agora duas mesas. Existem duas equipas de snooker e
juntam-se a um sábado de cada mês para jogos. O campeonato Bilhar Sul,
no qual as equipas participam, realiza-se uma vez por semana em várias
localidades. Também as habituais caminhadas continuam a ser participadas
pelas senhoras de Cavaleiro, um pequeno grupo de amigas que se reune aos
domingos com itinerários variáveis em percursos circulares, com o devido
distanciamento e precauções. A atividade de matraquilhos não se realiza
atualmente e o grupo de BTT treina, de momento, individualmente ou em
pequenos grupos. Quanto aos esperados jogos de futebol, está previsto o
reinício para Janeiro, embora sem o habitual convívio, com jogos de treino
aos domingos, encontrando-se a equipa já completa. O Centro Cultural e
Desportivo do Cavaleiro tem, neste momento, uma equipa de Futebol 11 no
campeonato da Inatel.

GRUPO DESPORTIVO RENASCENTE
EM 1º LUGAR NO CAMPEONATO DE
2ª DIVISÃO DISTRITAL

A

associação de Futebol de Beja emitiu um comunicado a suspender
o campeonato de 2ª Divisão Distrital devido ao confinamento
resultante da pandemia. Os calendários são definidos no início
de época, realizando-se de outubro a maio. Mas devido aos
adiamentos ainda é incerto se continuará a haver jogos esta época. Este
ano, o Grupo Desportivo Renascente concorreu com a equipa de séniores
ao Campeonato de 2ª Divisão Distrital com duas voltas, em que iriam ser
aprovadas as primeiras equipas para o campeonato seguinte. “Neste
momento estamos em 1º lugar, com 5 pontos de avanço” indica o treinador
Luís Miguel “no Renascente, proposemo-nos a constituir uma equipa para
subir de divisão e está tudo a correr dentro dos objetivos que previmos.
Estamos no bom caminho.”
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De que forma tem vindo a sentir
a influência da seca severa?

Temos a água do canal. Mas
como nem sempre temos pressão,
temos dias sem água. Enchemos
uma cisterna para que não falte.
Precisamos de água todos os dias,
é um bem essencial e quando falta
diminui o nosso bem-estar.

Desde que tenho água da rede nunca mais
tive falta de água. Quando falta por alguma
razão, uso a água do poço. Mas sei que
no Barranco do Inferno, quando a bomba
avaria ou o nível do canal desce, não têm
água.

!
P
O
P
X
O
V

Manuel Rosa Feliciano / Casanova da Cruz

Debi Schnurschuh / Vale Brasinha

Eu tenho água da rede e não falta. Mas para a rega
tenho água do canal. O ano passado só semeei meio
hectare de milho. Temos o terreno debaixo de plano
de rega e, este ano, não nos querem dar água sem
pagarmos depósito, temos de pagar antes de gastar.
Vou pedir água mas este ano não sei como vai ser.
José António Tenrinho / Brejão

No consumo doméstico em São Teotónio
não se nota diferença quando há falta
de água. Mas na rega sim, as pessoas
comentam que a quantidade de água para
rega será limitada.
Manuel Guerreiro / São Teotónio
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Entrevista a

Henrique Schreck
arquitecto

O

que é a taipa e como se constrói em
terra crua?
A taipa é, de entre os vários métodos
construtivos em terra, o que se
caracteriza por comprimi-la em cofragens com
alguma dimensão (dois metros de comprimento por
meio metro de altura e largura). Na sua composição
é fundamental a presença da argila e barro em
quantidades convenientes. A sua particularidade de
nos proporcionar ambiente fresco pela evaporação
da água acumulada durante o Inverno pelas paredes,
é uma espécie ovo de colombo: sem ter de recorrer
à electricidade e ao ar condicionado, conseguimos
obter temperaturas frescas em pleno Verão.
A sua dedicação à construção em taipa foi
bastante pioneira no nosso concelho, como
despertou o interesse?
Foi ainda em Lisboa em 1978, ao ler um artigo de
Maurice Culot, no qual ele afirmava e alertava para a
necessidade de construir com materiais recicláveis.
Passados dez anos, e residindo já no concelho de
Odemira, tive a oportunidade e a sorte de recuperar
um antigo monte e dependência agrícola, na
Freguesia de S.Teotónio, que me abriu os olhos de
forma concreta, pois mantive a construção existente,
ao contrário daquilo que era e é, por ignorância e
não só, comum nesta zona. Fiquei desde logo com
vontade de, para além de preservar, fazer de novo.
O que aconteceu passados dez anos: fiz a minha
própria casa e pude mostrar que era possível.
A construção em terra, por oposição ao betão,
é considerada uma técnica sustentável. Como
se verifica, na prática, a sustentabilidade deste
material?
Em primeiro lugar porque não precisa de mais nada
a não ser a própria terra, a pedra, e a força humana.
Uma vez que a estrutura são as próprias paredes,
não há pilares, vigas e lajes. O cimento e o ferro têm
uma função completamente reduzida e a energia
necessária para fabricar o cimento é dispensada,
bem como o transporte de materiais. A terra não
se vende nem se compra: quem a transforma

comprimindo, não a compra e o proprietário da terra,
não a vende, pois vai ficar com ela. O que resta? A
mão de obra, coisa necessária em qualquer obra.
Falo naturalmente do grosso da construção em terra.
Depois há a questão da manutenção, que é mínima,
falo da caiação quando é precisa. No fim da vida,
a construção volta para a terra de onde veio, como
se nada tivesse acontecido, podendo de novo dar
para cultivar ou então, se se quiser, ela pode ser
reutilizada para a construção bastando para isso
juntar-lhe alguma terra nova. Com o betão, não há
reutilização com esta facilidade, muito menos com
estes custos.
A falta de enquadramento legal deste tipo de
construção perante a construção convencional é
uma realidade?
Existe enquadramento legal, sempre houve. O que
faltava, e falta ainda hoje, é mentes abertas. Fala-se
muito da tradição, da cultura tradicional, mas quando
chega à taipa, aí recuam, acham que é duvidoso,
é bom mas para os outros: pregam uma coisa e
fazem outra. Todas as construções em taipa de que
fiz o projecto, e são muitas, todas têm licença de
habitação.
Qual a importância da evolução e investigação sobre
a técnica? (Por exemplo características sísmicas,
regulamento energético, adicionamento de cortiça
para melhorar desempenho energético...)
A investigação é sempre necessária e útil.
Infelizmente assistimos às mais disparatadas ideias
para melhorar a técnica que se baseiam, não na
prática, mas sim na experiência laboratorial. As
soluções no que diz respeito a questões sísmicas e
térmicas, uma vez que energeticamente não existe
nenhuma técnica que a supere, estão bem presentes.
Do ponto de vista térmico, já existem habitações, de
que fiz o projecto, classificadas com A+. Do ponto
de vista sísmico, o povo diz com alguma sabedoria
que a taipa é como o rabo do burro: abana mas
não cai. Compreendemos isto se repararmos que
a construção em taipa não tem elementos rígidos,
pilares ou vigas como as de betão e por isso não
há nada para partir. O terramoto de 1755 provocou,

nesta zona, a queda de uma parede de igreja, um
campanário, mas o resto da construção, constituída
por casas de rés do chão resistiu. Num documento
de 1758, o pároco reportou os danos de Milfontes
como nada ter sido danificado e nas suas palavras
dizia que não sabia se tal se devia ao facto de as
casas serem de terra ou por estarem bem feitas.
Nesse mesmo documento, está dito que a capela de
S. Miguel não sofreu danos com o terramoto. Esta
capela, que se presume ser do século 17, passou
o terramoto de 1755, mas não sobreviveu à retro
escavadora do século presente que, sob as ordens
do anterior presidente da junta de S. Teotónio, e pela
calada, a destruiu completamente.
Que relevância se conhece sobre a construção
em terra na vida das pessoas e comunidades
rurais?
Quanto a mim, há um despedir da vivência em casas
de taipa porque as comunidades mudaram e com
essa mudança também os métodos construtivos
se alteraram. Deixou de haver mestres taipeiros, os
construtores começaram a dominar sem preparação
em técnicas tradicionais e por isso a importância da
vivência de terra foi decaindo. Até há bem pouco
tempo as pessoas não queriam construir em taipa
porque lhes fazia lembrar a casa dos antepassados:
muito fresca no Verão, é verdade, mas o chão em
terra batida, o telhado em telha vã e a falta de casa
de banho, é que não.
Que novos edifícios merecem uma visita no
nosso concelho?
Os novos edifícios que foram feitos nestes últimos
anos são essencialmente habitação e turismo, sendo
a maioria habitação e que não são propriamente
edifícios visitáveis, a não ser pelas pessoas do
relacionamento dos proprietários. No concelho de
Aljezur projectei um museu particular de automóveis
e que está construído há muito tempo. Actualmente
está em construção uma casa em taipa no cimo da
rua de Odeceixe, em S. Teotónio, com um projecto
de que somos autores.
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CAPELAS DE SÃO MIGUEL E DO BREJÃO
COM PROJETO APROVADO
Eu tenho muita força
de Deus dentro de mim!

Nossa Senhora das Graças
tem as mãos abertas,
dando graças a quem tem
fé, derramando raios de luz
para as pessoas
Julieta Gonçalves

Adélia José Francisco

E

m São Miguel, Adélia José Francisco recordase de assistir desde criança à procissão do anjo
de São Miguel a 29 de setembro, num percurso
circular entre São Miguel e Baiona, assim como da
participação nos peditórios. Nos últimos 25 anos, a
missa passou a ser celebrada ao sábado na Escola
Primária da localidade de São Miguel e é Dona
Adélia, agora com 87 anos que, ao longo do tempo,
tem organizado o necessário para a realização das
cerimónias religiosas. Há muito desejada pela
população, a nova capela de São Miguel será
construída e já tem o seu projeto aprovado. Também
a comunidade do Brejão tem projeto aprovado para
dar início à construção da capela que já há muito
é esperada e onde haverá lugar para cerca de 60

pessoas. D. Julieta Gonçalves foi uma das primeiras
moradoras a dar voz ao pedido, e elaborou um

abaixo-assinado que entregou à Câmara Municipal
de Odemira que, mais tarde, disponibilizou um lote

para a construção, contando sempre com o apoio da
Junta de Freguesia de São Teotónio. Houve tempos
em que a missa se celebrava numa casa particular e,
por agora, celebra-se no Centro Cultural do Brejão ou
na Escola de 1º Ciclo, ao segundo sábado de cada
mês. A ideia da capela tem vindo a tomar forma e
está, finalmente, em fase de entrega a uma empresa
de empreiteiros para elaboração de orçamento. A
santa padroeira foi oferecida por missionários que se
deslocaram ao Brejão em 2012 e, desde então, há
um nicho no Centro Cultural para a acolher. Com a
capela, as pessoas terão um lugar sagrado e sossego
para a oração e a comunidade poderá oferecer um
local definitivo à sua padroeira, Nossa Senhora das
Graças.

MISSA CAMPAL
EM HONRA DE SANTA BÁRBARA
REALIZADA EM JOÃO DE RIBEIRAS

N

o dia 11 de outubro, realizou-se uma
missa campal na capela de João de
Ribeiras em honra de Santa Bárbara,
considerada a santa protetora contra os
relâmpagos e tempestades, padroeira dos
mineiros e bombeiros e de todos os que
trabalham com fogo. À chegada, Santa
Bárbara foi transportada pelo grupo de
BTT Algares, que acompanhou o percurso
desde a matriz em São Teotónio até João
de Ribeiras. Apesar de não ser possível
realizar a habitual procissão devido à

pandemia, o padre Júlio agradeceu o facto
de poderem estar juntos, tendo-se reunido
os vizinhos locais num encontro que foi
acompanhado com muita música e orações
a Santa Bárbara, realizado no exterior da
capela. Segundo a lenda, a capela de Santa
Bárbara diz-se ter sido cnstruída num local
sagrado, sobre uma planta denominada
“carrapateiro”. A imagem de Santa Bárbara
teria sido colocada num nicho da herdade
mas aparecia repetidamente no lugar
escolhido para a capela.
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Centro
Escolar
de São
Teotónio

O

novo centro escolar de São Teotónio
já se encontra em funcionamento
este ano letivo. A que necessidades
e objetivos respondeu esta obra?
O novo Centro Escolar de S.Teotónio
é um projeto que se insere numa forte aposta
do Executivo Municipal no desenvolvimento e
melhoramentos do Parque Escolar do concelho
de Odemira, iniciada com a construção do Centro
Escolar de Boavista dos Pinheiros, continuada com
requalificação e beneficiação da Escola Básica de
Odemira, renovada com a construção do Centro
Escolar de S.Luís em curso e com a edificação do
futuro Centro Escolar do Almograve, em fase de
projeto.
Mais especificamente e no que concerne à freguesia
de S.Teotónio e face ao crescimento económico, à
dinâmica empresarial existente, aliada à evolução
demográfica registada, importava dotar este
território de espaços adequados para que a resposta
dos serviços públicos acompanhe esta evolução,
em nome da qualidade de vida da população e da
atratividade da freguesia. O grande objetivo e aposta
é investir na Educação do concelho de Odemira,
dotando o território de espaços físicos adequados,
modernos e de qualidade que favoreçam processos
de aprendizagem ricos e com significado para o
percurso de vida das nossas crianças e jovens. Para
que aprender seja um prazer, há a necessidade de
criar as condições e os meios adequados para o fazer
e o investimento em novos ou melhorados espaços
físicos, aliado à estratégia de enriquecimento do
currículo e capacitação dos agentes educativos
através de múltiplos projetos pedagógicos que o
OdeTE – Odemira Território Educativo - disponibiliza,
concorrem neste sentido. Sempre na mira está a

promoção do sucesso escolar, a prevenção do
abandono e a afirmação um território educativo de
qualidade.
Convictos da importância da presente infraestrutura,
é ainda de referir que a sua viabilização reflete uma
postura de excelência no que à Educação respeita,
assumindo-se esta como uma marca no concelho
mas também na região, não fosse uma das áreas
prioritárias de intervenção da Câmara Municipal
de Odemira que entende a Educação como um
dos pilares fundamentais para o desenvolvimento
socioeconómico do território.
Como descreve esta nova área escolar?
O projeto do Centro Escolar de São Teotónio traduziuse numa nova construção de raiz, substituindo a
Escola Básica do 1º ciclo existente na localidade,
que se apresentava já desadequada e desajustada,
não só no que respeita à qualidade do espaço,
mas também à sua insuficiência para em albergar
o número de alunos da EB de São Teotónio, bem
como da EB de Brejão, cujo edifício escolar também
manifestava carências.
Assim, o atual espaço assume-se como um complexo
escolar moderno e funcional, provido de diversos
equipamentos essenciais ao desenvolvimento
da atividade educativa, nas suas mais variadas
vertentes. Comporta 10 salas de aula e demais
espaços complementares de apoio (sala de convívio
dos alunos, gabinetes de trabalho de docentes
e técnicos de apoio, salas de terapias, sala de
recursos informáticos) devidamente equipados com
novo mobiliário, equipamento informático e material
didático. Cerca de 190 alunos já usufruem desde o
início do ano letivo 2020.2021, deste novo espaço.
Como foi feita a integração no antigo edifício?
A intervenção aconteceu inserida num recinto escolar
consolidado, a EB Engº Manuel Rafael Amaro da
Costa, constituído essencialmente por duas áreas,
às quais correspondem dois níveis a cotas distintas:
área escolar e área desportiva já existentes e que
servem o 2º e o3º ciclos do ensino básico. A zona
de intervenção do novo Centro Escolar localiza-se
precisamente na transição entre estas duas zonas,
com uma área total edificada que ronda os 2073.3m2,
distribuídos por dois pisos.
Foi implantado um novo edifício em “L”,
correspondentes às duas alas: espaços comuns (sala
polivalente e biblioteca) e o corpo das salas de aula.
A entrada para o edifício acontece no piso superior,
próximo da cota da rua a norte. Os dois pisos que
compõem a ala das salas de aula encastram-se na
topografia do local, promovendo a sua integração
harmoniosa no conjunto. Entre o novo edifício e o
existente gera-se um espaço exterior regular com
exposição a sul, condições ideais para o espaço de
recreio.
De que forma foi melhorada a qualidade do
espaço escolar?
A estrutura espacial do edifício é facilmente

apreensível e a possibilidade de acesso ao exterior
é uma presença constante. Trata-se de um conjunto
homogéneo, harmonioso e livre de barreiras,
possibilitando a sua utilização fácil até por pessoas
com mobilidade condicionada.
Para além disso, esta construção permitiu congregar,
num mesmo espaço, todos os recursos educativos e
de apoio afetos às atividades desenvolvidas no Ensino
Básico, com qualidade e em número, assegurando
que todos os alunos do 1º ao 9º ano têm garantido
em igualdade de usufruto e equidade na resposta, o
acesso a espaços desportivos, bibliotecas, salas de
aula condignas, refeitórios adequados e espaços de
convívio polivalentes disponíveis.
No fundo, trata-se de garantir a igualdade de
oportunidade de acesso a espaços educativos
de dimensão e recursos adequados ao sucesso
educativo.
Como foi distribuído o investimento?
O novo Centro de Escolar de S. Teotónio abriu as
suas portas à comunidade escolar, num investimento
de 1.861.506,13€, dos quais 1.766.290,00€ em obra
e 95.216.13€ em equipamento (mobiliário e material
informático e didático). A obra foi cofinanciada por
fundos comunitários e fundos municipais.
A comunidade escolar de São Teotónio foi sujeita
a grandes mudanças nos últimos anos. De que
forma tem a Câmara Municipal de Odemira
procurado responder a este desafio?
Nos últimos 10 anos, a freguesia sofreu um
incremento assinalável com mais oportunidades
de negócio, de emprego e com um acréscimo
populacional considerável. A comunidade sofreu
acentuados desequilíbrios, fruto de um processo de
mudança demasiado intenso e repentino, sempre
gerador de assimetrias e de novos desafios, nem
sempre acompanhados das devidas respostas.
No âmbito das competências municipais, tem sido
feita uma monitorização desta nova realidade. Com
referido, este novo Centro Escolar e no que concerne
à Educação traz à freguesia novos espaços, num
esforço efetivo de fazer acompanhar as novas
necessidades com respostas adequadas. Igualmente
nas áreas sociais, a preocupação tem sido evidente
e conhecidas as iniciativas tendentes a favorecer
o acolhimento e a integração em contexto escolar
ou mais alargado (Growing Together, Namastê, AlTeo-Bu). De registar igualmente, a disponibilidade
e o trabalho desenvolvido pelo Agrupamento de
Escolas de S.Teotónio, pela atenção e soluções
dispensadas à integração de alunos estrangeiros,
em nome de um ambiente educativo que vá de
encontro às necessidades de cada um e de todos,
independentemente da sua nacionalidade.

A Vereadora do pelouro da Educação
Deolinda Seno Luís
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A AMBILITAL - Investimentos
Ambientais no Alentejo, EIM é
responsável pela gestão de resíduos
urbanos do Sistema Intermunicipal
da AMAGRA.
Como é realizada a recolha, tratamento e
valorização de resíduos em São Teotónio?
A recolha dos resíduos recicláveis (embalagens
plásticas e metálicas, papel/cartão e embalagens de
vidro) é efetuada pela Ambilital por uma escala de
serviço, a qual normalmente é feita por viaturas, uma
para a recolha adequadas para a recolha seletiva.No
caso da Freguesia de São Teotónio são garantidas
recolhas bissemanais de papel/cartão e Embalagens
de plástico e metal. A recolha de embalagens de
vidro é efetuada no verão semanalmente e no Inverno
mensalmente.
Os resíduos após a sua recolha são descarregados
no Centro de Gestão de Resíduos em Ermidas-Sado
onde são separados por tipologia de material, e
encaminhados para reciclagem.
Para que serve a triagem e reciclagem de lixo?
Resultam daí novos produtos? Quais?
O processo de reciclagem começa pela separação
dos resíduos no local de produção (em casa de
cada munícipe). Só será possível encaminhar para
reciclagem os resíduos de embalagens de papel/
Cartão, embalagens de plástico e metal e embalagens
de Vidro colocados nos ecopontos ou entregues
diretamente nos Ecocentros que existem na área de
intervenção da Ambilital.
Quando os resíduos chegam ao Centro de Gestão de
Resíduos, onde se encontram as várias instalações
de triagem, estes são devidamente segregados/
separados por tipologias de materiais, ou seja,
papel/cartão, embalagens de vidro, PET (garrafas
transparentes), PEAD (garrafas Opacas), Filme (sacos
plástico), latas de aço e alumínio, ECAL (pacotes de
leite) e Mistos (restantes materiais de embalagens
que não se enquadram nas tipologias anteriores) e
também são retirados os contaminantes, que são
todos os materiais que são colocados no ecoponto,
mas que não podem ser reciclados, por exemplo,
guardanapos, caixas de pizza, brinquedos, fraldas,
alguidares, etc.
Todos os resíduos encaminhados pela Ambilital são
enviados para recicladores onde são transformados
para originarem novos produtos, por exemplo, o
PET dá origem ao poliéster que serve para fazer
roupa, mantas, enchimento de edredons, o PEAD e o
Filme, pode ser reciclado e transformado em vasos,

Onde vai parar
o nosso LIXO?
Recolha, tratamento e valorização de
resíduos de São Teotónio...
tubos e material elétrico, os Plásticos Mistos, em
equipamento de jardim, bancos, mesas, etc, o vidro
em embalagens de vidro novas e o papel/cartão em
papel reciclado.
Que exemplos de boas práticas existem nesta
área?
Reciclar é mais do que separar por ecopontos.
Existem boas práticas que, se seguidas, fazem toda
a diferença na hora de transformar os resíduos.
Espalmar as garrafas. É uma forma de ocuparem
menos espaço, não só em casa, diminuindo o número
de deslocações ao ecoponto, mas tamzbém se reduz
o volume que vão ocupar no contentor diminuindo
os custos e a poluição provocada pelo transporte e
armazenamento desses materiais.
Deitar os óleos alimentares nos pontos de recolha.
Devido ao seu elevado potencial de contaminação
dos recursos hídricos é importante que os óleos
alimentares não sejam deitados no ralo ou na sanita
nem mesmo no saco de resíduos orgânicos. Um litro
de óleo é suficiente para poluir cerca de um milhão
de litros de água, pelo que o esgoto nunca deve
ser o destino final. Os óleos alimentares devem sim
ser colocados nos Oleões espalhados numa rede
instalada na via pública.
Escorrer as embalagens. Não é preciso lavar,
mas é importante que se escorra o conteúdo das
embalagens, principalmente para evitar mau cheiro
conteúdo das embalagens, principalmente para
evitar mau cheiro.
Não é preciso retirar rótulos nem tampas. O processo
de reciclagem consegue separar estes elementos.
É até importante que as tampas de plástico sigam
colocadas na garrafa para que não se percam ao
longo do seu circuito.
Esperar pelos dias certos de recolha. Nas grandes
cidades, a recolha de resíduos é muitas vezes feita
porta a porta e, nesses casos, existem dias certos
para cada tipo de resíduos. É importante respeitálos para que os sacos não fiquem demasiado tempo
à porta dos prédios, provocando desordem e mau
cheiro.
Saber bem as regras. Nos ecopontos só se colocam
embalagens usadas. Exceção ao contentor azul que
além de embalagens de papel e cartão também aceita
revistas, jornais e papel de escrita. Mas, por exemplo,

no caso do vidrão, se não for embalagem de vidro
(garrafas, frascos ou boiões) não deve ser colocado
lá. Se estava a pensar colocar o copo partido, a janela
que quebrou, o pirex que já não usa ou as cerâmicas
rachadas, lembre-se que o destino destas é mesmo
o contentor indiferenciado.
Que cuidados devem ter os cidadãos com o lixo
na via pública?
Todos os munícipes deverão ser responsáveis pelo
encaminhamento e deposição dos seus resíduos, só
assim podemos obter uma via pública mais limpa e
um encaminhamento/deposição correta de todos os
resíduos.
Quando têm resíduos de grandes dimensões,
nomeadamente, mobílias, equipamentos elétricos,
devem contactar o Município para que os mesmos
lhes expliquem qual o procedimento a seguir.
O que são resíduos perigosos e como se realiza o
seu transporte?
(https://apambiente.pt – informação APA)
Os resíduos perigosos são produzidos essencialmente
no sector industrial, mas também na saúde, na
agricultura, no comércio, nos serviços e até nas casas
dos cidadãos comuns. Devido à sua perigosidade
quer para o Homem quer para o meio ambiente, deve
ser levada a cabo uma correcta gestão dos mesmos.
A Portaria n.º 209/2004, de 3 de março, publica no
seu anexo I a Lista Europeia de Resíduos, sendo
indicado para cada tipo de resíduo incluído na Lista
se o mesmo é ou não perigoso. As características de
perigosidade de um resíduo podem ser consultadas
no anexo II da Portaria n.º 209/2004, de 3 de março
e no anexo III do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de
Setembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011,
de 17 de junho.
Em Portugal existem diversas unidades de gestão
de resíduos perigosos, sendo de salientar os dois
centros integrados de recuperação, valorização e
eliminação de resíduos perigosos (CIRVER), CIRVER
ECODEAL e CIRVER SISAV, tendo estas unidades
sido licenciadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 3/2004,
de 3 de janeiro.
Joana Pontes/ Mónica Pereira
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A caça na
Freguesia de
São Teotónio
Que problemas e medidas
a implementar?
Rui Gonçalves e Licínio
Duarte da Associação de
caçadores de Relva Grande

Como surgiu a ideia de definir medidas para a sustentabilidade
da atividade cinegética?
Temos verificado a redução da espécie da perdiz e o aumento do
javali, em grande parte devido ao problema da seca. E o nosso
presidente, Dário Guerreiro, propôs uma reunião com o deputado
Pedro do Carmo e as associações de caça da freguesia para refletir
sobre o problema. Nessa reunião foi decidido lançar uma candidatura
para pedir um estudo para as 7 associações da Freguesia. A ideia
foi identificar os problemas para definir medidas. Por exemplo mais
sementeiras, bebedouros, comedouros, acessos de água, etc.
Quais são as vossas sugestões para melhorar a situação atual?
Seria necessário existir um maior equilíbrio entre as espécies
produzidas em cativeiro pelo ICNF e as outras que já se encontram
no terreno, para não haver demasiados predadores. Há cada vez
mais aves de rapina, por exemplo, ou raposas. A caça menor está
desequilibrada nesta zona. Onde antes havia uma águia, há agora
4 ou 5. Por outro lado, as pessoas abandonam cada vez mais as
terras e já ninguém semeia quase nada. Na nossa área de caça de
3.500 ha, há só cerca de três propriedades onde se semeia. Seria
benéfico existirem mais sementeiras, mas os javalis destroem tudo e é
necessário haver mais correções de densidade. Deveria se semeado
mais trigo que, ao ser debulhado para grão e ao cair ao chão, alimenta
as espécies selvagens. Se é colhido em verde já não serve para o
mesmo efeito. Se houvesse mais investimento seria possível combater
melhor o mato através de mais sementeiras. Ao introduzir mais gado,
seria mais fácil controlar o mato. Havendo mais meios investia-se em
sementeiras e limpezas de terreno, controlando assim também mais
os incêndios. É importante existirem mais charcas ou vários pontos
de água dispersos, que preferimos aos bebedouros artificiais porque
protegem mais os animais dos predadores.

ECOSATIVA REALIZA ESTUDO
PARA A DEFINIÇÃO DE MEDIDAS DE
APOIO À SUSTENTABILIDADE DA
ATIVIDADE CINEGÉTICA PARA A
FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO
Está a decorrer a realização de um estudo pela empresa ECOSATIVA para a
definição das medidas de apoio à sustentabilidade da atividade cinegética em
São Teotónio. O estudo, encomendado pela Junta de Freguesia de São Teotónio,
incidirá sobre as zonas de caça associativa e municipal da Freguesia de São
Teotónio, inseridas em parte no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina (PNSACV).
Esta proposta surge no sentido de promover o associativismo dos caçadores,
tendo em conta o interesse municipal em fomentar a caça organizada alargada
a um maior número de caçadores e o interesse turístico da atividade cinegética
e seu aproveitamento económico.
O estudo incluirá a caracterização e diagnóstico da situação atual, no que
respeita ao recurso cinegético, uma análise das condições ecológicas do
território abrangido e a definição de medidas de conservação e fomento
das espécies-alvo, que permitam inverter tendências de declínio e aumentar
densidades. Para tal, será caracterizado o elenco das espécies cinegéticas,
densidades, tendências de variação e identificadas ameaças ou fatores de
declínio. Serão ainda identificados e cartografados os principais biótopos
e analisadas as condições ecológicas no que se refere à presença de zonas
de abrigo, reprodução, alimentação e beberagem das espécies, bem como
identificados os corredores ecológicos presentes ou incipientes.
Com base nesta informação, e tendo em conta a necessidade de “articulação
com os instrumentos de gestão do território vocacionados para a conservação
da biodiversidade”, serão definidas as áreas mais sensíveis e definidas medidas
para a conservação e fomento das espécies nas zonas de caça em enfoque.”
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CALST
CENTRO DE
ASSOCIAÇÕES
LOCAIS DE
SÃO TEOTÓNIO

O CALST em SãoTeotónio- Centro de Associações Locais de
São Teotónio- já está pronto a acolher as associações da
Freguesia. No espaço onde já se encontra a Casa das Coisas
e o Espaço ST, o CALST será um espaço de reunião para as
associações que o solicitaram junto da Junta de Freguesia. As
associações Caúchu, São Teotónio Nã Drome, Associação de
Combatentes e Admira poderão agora usufruir deste espaço
remodelado no centro da vila de São teotónio, junto à Rua Luis
de Camões. O investimento da Junta de Freguesia incluiu a
reabilitação de três salas e respetivo mobiliário e poderá ser
utilizado como sede das mesmas associações.

VACINAÇÃO AVANÇA
A BOM RITMO NA
FREGUESIA

Na ARPFIST- Associação de Reformados e Pensionistas e
Idosos da Freguesia de São Teotónio - os idosos já foram
vacinados. Decorreu a vacinação dos utentes contra COVID-19,
através da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano. A
Dr. Sara Ramos, da direção da ARPFIST, comentou que os
idosos “estavam calmos e que tudo decorreu tranquilamente.”
Sendo considerados um grupo prioritário por estarem mais
vulneráveis, os idosos daquela instituição foram os primeiros
a serem vacinados na Freguesia de São Teotónio e a Dona
Angelina a primeira pessoa a receber a vacina.

FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO

SERVIÇOS DA JUNTA DE FREGUESIA

NO BALCÃO SÉNIOR, PODE FAZER:

Sede:

> Emissão de declarações e atestados

> Pedido de alteração de dados de pensionista;

Rua Luis de Camões
7630-634 São Teotónio
Horário de Funcionamento:
9h30 às 15h00

> Registo e licenciamento de canídeos e gatídeos

> Pedido de pensão de velhice;

> Licenciamento de atividades diversas (vendedores 		

> Complemento por dependência - regime contributivo;

ambulantes, arrumador de automóveis, 		
licença para a realização de atividades 		

Delegação da Zambujeira:
Rua do Sol Nascente, L118
7630-801 Zambujeira do Mar
Horário de Funcionamento:
10h às 12h30 e das 14h às 17h
(Disponível Posto dos CTT)

ruidosas);
> Transporte de doentes;
> Serviço de máquinas;
> Ocupação de domínio público por motivo de obras;

Telefone: 283 958 218 / 283 961 105
E-mail: geral@jf-saoteotonio.pt

> Serviço de CTT
> Balcão Sénior

> Complemento por dependência - regime não contributivo;
> Pedido de pensão social de velhice;
> Pedido de informação de cálculo de montante
provável de pensão;
> Pedido de subsídio por morte;
> Pedido de pensão por viuvez;
> Pedido de reembolso de despesas de funeral;
> Pedido de complemento solidário para idosos;
> Pedido de subsídio de funeral;
> Pedido de subsídio para assistência a neto;

CEMITÉRIOS DA FREGUESIA

> Pedido de declaração de situação contributiva

S. Teotónio

/ não aplicação de sanções.

Horário 8h30 às 16h30

Zambujeira do Mar
(mediante solicitação da chave)
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Quer divulgar o seu alojamento ou restaurante?

Ainda não
viu nada

PUBLICIDADE 10/2019

contacte-nos : j.f.s.teotonio@mail.telepac.pt / 283 961 105

Temos muito mais
para apoiar a sua empresa.

Soluções para:

Dia-a-dia
Financiar
Aplicar

Proteger
Exportar

Fale connosco, há tanto mais para ver.
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